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الوحدة 1 : نهج متكامل جتاه إعادة اإلدماج

 توطئـــة

اإدارة الهجرة. وُتعد الهجرة بالن�سبة  اأعمال  اإدماجهم متزايدة االأهمية في جدول  اأ�سبحت عودة المهاجرين واإعادة  لقد 

التراب  اأن يدخل  المتمثل في تحديد من يمكن  ال�سيادي  الحق  و�سيلة هامة لممار�سة  العبور  وبلدان  الم�سيفة  للبلدان 

ويبقى به. اأما بالن�سبة للبلدان االأ�سلية فاإن الهجرة يمكن اأن ُتنهك الن�سيج االجتماعي – االقت�سادي، وال �سيما عندما تفد 

اأعداد كبيرة من العائدين في فترة وجيزة من الزمن.

وفي نف�س الوقت، قد ي�سارع العائدون من اأجل اإعادة التكيف واإعادة بناء حياتهم لدى عودتهم اإلى بلدانهم ب�سبب العديد 

من العوامل االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية – االجتماعية ذاتها التي دفعت بهم اإلى الهجرة في المقام االأول، وال �سيما 

اإذا كانوا قد غادروا البلد لفترة طويلة من الزمن.

وظلت المنظمة الدولية للهجرة في �سلب ت�سميم وتنفيذ الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج في جميع اأنحاء 

العالم طوال 40 عاماً. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة، تم�سياً مع واليتها طويلة العهد وخبرتها ال�ساملة لعدة قطاعات، 

المجتمعات  على  بالنفع  الوقت  نف�س  في  وتعود  االجتماعية،  اال�ستدامة  نحو  موّجهة  اإدم��اج  اإع��ادة  �سيا�سات  اعتماد  اإل��ى 

االأ�سلية، وتعالج تحديات اإعادة االإدماج الهيكلية.

ل تقدم هام نحو �سيا�سات وممار�سات اأكثر �سمولية ب�ساأن اإعادة االإدماج. وهذا  وعلى مدى ال�سنوات القليلة الما�سية، �ُسجِّ

اأوجه التكامل بين  اأ�سا�ساً نتيجة تح�ّسن فهم هذه الظاهرة في �سفوف وا�سعي ال�سيا�سات والمانحين والمهنيين وتزايد 

مختلف ال�سيا�سات العامة وخا�سة منها تلك الم�سوؤولة عن اإدارة العودة وتلك التي تدعم التعاون الأغرا�س التنمية. ونتيجة 

لذلك اأ�سبح ُيعترف االآن باإعادة االإدماج كاأداة يمكن اأن ت�ساهم في تحقيق اأهداف التنمية الم�ستدامة.

لكن ال توجد مع ذلك اإاّل اأدوات عالمية و�ساملة لتوجيه العاملين في مجال اإعادة االإدماج في توفير الم�ساعدة على اإعادة 

االإدماج للمهاجرين غير القادرين على البقاء في البلدان الم�سيفة اأو في بلدان العبور اأو غير الراغبين في ذلك، الذين 

الم�سيفة وغيرها من  الحكومات  تنظمها  التي  العودة  اأو من خالل  الطوعية  العودة  الم�ساعدة على  يعودون عن طريق 

الجهات الفاعلة.

اإلى �سّد هذه الثغرة بتقا�سم خبرتها، وكذلك خبرة �سركائها،  وتهدف المنظمة الدولية للهجرة، من خالل هذا الدليل، 

من اأجل توفير توجيهات عملية ب�ساأن ت�سميم الم�ساعدة على اإعادة االإدماج وتنفيذها ور�سدها. وي�ستند هذا الدليل اإلى 

الت�سليم بكون اإعادة االإدماج الم�ستدامة تتطلب اإقامة �سراكات متينة ف�ساًل عن تن�سيق ال�سيا�سات والممار�سات بين الجهات 

المعنية ذات ال�سلة على الم�ستويات الدولي والوطني والمحلي.

اأنطونيو فيتورينو 

المدير العام

المنظمة الدولية للهجرة
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دليل إعادة االندماج

استعراض عام

العالم ب�سبب عوامل من  االإن�سان على نطاق  ارتفاع في تنقل  االأع��وام االأخيرة �ُسجل  في 

قبيل البحث عن فر�س اأف�سل في الخارج واالأزمات الطبيعية واالأزمات من �سنع االإن�سان 

وتردي البيئة وتزايد تنقل المعلومات نتيجة لتح�ّسن التكنولوجيا. وقد رافق اأي�ساً ارتفاع 

تدفقات الهجرة ارتفاع اأعداد المهاجرين العائدين اإلى بلدانهم االأ�سلية. ودوافع العودة 

�سر، وانعدام المركز القانوني، وتغير االأو�ساع اإما في 
ُ
تتراوح بين الرغبة في لّم �سمل االأ

الهجرة  مجال  في  تجربة  باكتمال  واالإح�سا�س  المن�ساأ،  بلدان  في  اأو  الم�سيفة  البلدان 

والرغبة في بدء حياة جديدة في الوطن، من بين دوافع اأخرى. والعودة غالباً ما تليها 

اإليها عادة  ُي�سار  العملية  ا�ستيعاب المهاجرين في مجتمعهم. وهذه  اأو  اإع��ادة دمج  عملية 

بعبارة »اإعادة االإدماج«.

وفي حين اأن العودة واإعادة االإدماج يمكن اأن تح�سال تلقائياً بدون م�ساعدة جهات فاعلة 

خارجية فاإن الجهات المعنية في المجال االإن�ساني وفي التنمية تعترف ب�سكل متزايد باأن 

اإعادة االإدماج ظاهرة معقدة ومتعددة االأبعاد تتطلب ا�ستجابة تتميز بال�سمولية وا�ستجابة 

كاملة ودولية.

نطاق الدليل

يوفر هذا الدليل توجيهات عملية لت�سميم برامج الم�ساعدة على اإعادة االإدماج وتنفيذها 

ور�سدها وتقييمها. ويمكن اأن تتم اإعادة االإدماج في �سياقات عودة مختلفة، مثاًل على اإثر 

عودة طوعية تلقائية اأو ق�سرية اأو بم�ساعدة ما اأو في حالة الت�سرد الداخلي. ويركز هذا 

الدليل على الم�ساعدة المقدمة، في �سياق اإدارة الهجرة، للمهاجرين غير القادرين على 

البقاء في البلدان الم�سيفة اأو غير الراغبين في ذلك. وبالتالي فاإن هذا الدليل ال يتطرق 

الإعادة اإدماج االأ�سخا�س الم�سردين في الداخل اأو لم�سائل التجريد من ال�سالح والت�سريح 

واإعادة اإدماج المقاتلين ال�سابقين. 
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مختلف  على  االإدم���اج  ب��اإع��ادة  ال�سلة  ذي  الدعم  بتوفير  المعنية  الجهات  لمختلف  موّجه  وه��و  عملية.  اأداة  الدليل  وه��ذا 

الم�ستويات وفي مراحل مختلفة: وا�سعو الم�ساريع، ومديرو الم�ساريع، ومديرو الحاالت – ولكن اأي�ساً �سانعو ال�سيا�سات 

اإع��ادة  الم�ساعدة في مجال  الهدف من  اأن  االإدم��اج. والدليل مبني على فر�سية  اإع��ادة  المهنيين في مجال  وغيرهم من 

االإدماج هو ت�سجيع اإعادة االإدماج الم�ستدامة للعائدين واأن ذلك يتطلب نهجاً على ال�سعيد الحكومي. وعملياً، يحدث ذلك 

الدولي واالإقليمي  الم�ستويات  ال�سلة على  المعنية ذات  �سيا�سات من�سقة بتوافق مع ممار�سات الجهات  من خالل اعتماد 

اأنه قد يكون للعديد من الفاعلين اهتمام بجميع الوحدات المقترحة فاإن كل وحدة من  والوطني والمحلي. وفي حين 

الوحدات ت�سير اإلى الجمهور الم�ستهدف المحدد. 

ويراعي الدليل كون برامج اإعادة االإدماج يمكن اأن تختلف كثيراً من حيث النطاق والتمويل والحجم: تتوقف اأنواع مختلفة 

العائدين  ومالمح  المانحين،  واأول��وي��ات  المحلي،  العودة  �سياق  قبيل  من  �ستى  عوامل  على  االإدم���اج  اإع��ادة  م��ب��ادرات  من 

واحتياجاتهم، وعدد العائدين في بلد اأو مجتمع محلي اأو مكان معين، على �سبيل المثال ال الح�سر. وبالتالي فاإن الغر�س 

اأن  اإج��راءات عمل موّحدة تنطبق على جميع ال�سياقات. بل اأن الدليل مرجع �سامل يجب  من هذه الوثيقة لي�س تحديد 

كتاباً  لي�س  فاإنه  وباخت�سار  ال�سياقات.  من  �سياق  بكل  الخا�سة  المحددة  التنفيذ  ظروف  اإلى  باال�ستناد  بمرونة  ُي�ستخدم 

مدر�سياً ُت�ستقى منه اأهم المبادرات المنا�سبة التي تتالءم اأكثر من غيرها معم �سياق معين. 

وباالإ�سافة اإلى ذلك، يوفر الدليل توجيهات ب�ساأن كيفية تقييم الموارد المتاحة، والبيئة المحلية، ومالمح العائدين. وفيه 

مقترحات باالأن�سطة التي يمكن تنفيذها وتكييفها وفقاً الحتياجات العائدين. واأخيراً يمكن اأن ُي�ستخدم هذا الدليل اأي�ساً 

للدعوة اإلى توفير موارد مالية اإ�سافية وانخراط ال�سركاء في برمجة اإعادة االإدماج.

محتويات الدليل 

اأو باختيار  اإلى خم�س وحدات. وباإمكان المهنيين في المجال قراءة هذه الوحدات الخم�س بالترتيب  هذا الدليل مق�ّسم 

اأنه يتعين على جميع الم�ستخدمين  اأدن��اه(. غير  االأج��زاء االأكثر وجاهة بالن�سبة لهم ح�سب الحاجة )انظر االقتراحات 

قراءة الوحدة االأولى التي ت�ستعر�س النهج العام واالفترا�سات الواردة في الدليل.

التصميم

• الوحدة 1: نهج متكامل تجاه اإعادة االإدماج – ت�سف هذه الوحدة المفاهيم االأ�سا�سية للعودة واإعادة 	

اأي�ساً  باإعادة االإدم��اج. وتحدد  االإدم��اج وت�سرح نهج المنظمة الدولية للهجرة المتكامل فيما يت�سل 

اإعادة االإدم��اج واالعتبارات العامة ذات ال�سلة بها عند و�سع  االأه��داف الرئي�سية التي توّجه برمجة 

برنامج �سامل الإعادة االإدماج، بما في ذلك عمليات التقييم والتوظيف واإعداد الميزانية.

التنفيذ

• الوحدة الخطوات 	 – وتبرز  الفردي  الم�ستوى  االإدم��اج على  اإع��ادة  2: الم�ساعدة في مجال  الوحدة 

– االجتماعية  والنف�سية  واالجتماعية  االقت�سادية  االأبعاد  ومراعاة  العائدين  لم�ساعدة  المقترحة 

الإعادة االإدماج.

استعراض عام
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الوحدة 1 : نهج متكامل جتاه إعادة اإلدماج

• الوحدة 	 ه��ذه  – توفر  المحلي  المجتمع  م�ستوى  على  االإدم���اج  اإع���ادة  على  الم�ساعدة   :3 ال��وح��دة 

توجيهات ب�ساأن احتياجات المجتمع المحلي واإ�سراكه في اأن�سطة اإعادة االإدماج. وتعطي اأي�ساً اأمثلة 

لمبادرات اإعادة االإدماج على م�ستوى المجتمع المحلي في اأبعادها االقت�سادي واالجتماعي والنف�سي 

– االجتماعي.

• الوحدة 4: الم�ساعدة على اإعادة االإدم��اج على الم�ستوى الهيكلي – تقترح هذه الوحدة �سبل تعزيز 	

قدرات جميع الفاعلين وت�سجيع م�ساركة الجهات المعنية وتحّكمها في برمجة اإعادة االإدماج. وتقترح 

مناهج الإدراج اإعادة االإدماج في ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات القائمة.

الرصد والتقييم

• الوحدة 5: ر�سد وتقييم الم�ساعدة على اإعادة االإدماج – توفر هذه الوحدة توجيهات واأدوات لت�سميم 	

البرامج ور�سد التدخالت واإجراء عمليات تقييم لزيادة الفعالية والتعلم اإلى اأق�سى حد.

توفر المرفقات اأدوات مفيدة اإ�سافية وتوجيهات اأخرى ب�ساأن تدخالت اإعادة اإدماج محددة.

اأدناه الجمهور الرئي�سي الم�ستهدف بالن�سبة لكل وحدة من الوحدات. ولئن كان جميع الفاعلين  ويحدد الر�سم البياني 

اأن بع�س  اإال  باأكمله  الدليل  ق��راءة  اأن ي�ستفيدوا من  المثالية،  الناحية  �ساأنهم، من  االإدم��اج من  اإع��ادة  المعنيين ببرمجة 

الفاعلين �سوف يكون لديهم اهتمام اأكبر باأجزاء معينة نظراً لدورها العملي في برمجة اإعادة االإدماج. 

الجمهور الم�ستهدفالوح������دة

النهج الوحدة 1:  نهج متكامل تجاه اإعادة االإدماج االإدم����اج  ب��اإع��ادة  المعنيين  الفاعلين  جميع  يفهم  اأن  يجب 

المتكامل تجاه اإعادة االإدماج، بما في ذلك ما يلي:

مديرو/ وا�سعو البرامج 	•

مديرو الحاالت/ الموظفون االآخرون	•

موفر الخدمات	•

الحكومة المحلية	•

الحكومة الوطنية	•

ال�سركاء في التنفيذ	•

المانحون	•

الم�سوؤولون عن التقييم والر�سد	•

الوحدة 2:  ال��م�����س��اع��دة ع��ل��ى اإع�����ادة االإدم������اج على 

الم�ستوى الفردي

مديرو/ وا�سعو البرامج 	•

مديرو الحاالت/ الموظفون االآخرون	•

ال�سركاء في التنفيذ	•

موفرو الخدمات )الف�سول ذات ال�سلة(	•

الحكومة المحلية )في البلد الم�سيف وفي البلد االأ�سلي(	•

�سانعو ال�سيا�سات 	•
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الوحدة 3:  ال��م�����س��اع��دة ع��ل��ى اإع�����ادة االإدم������اج على 

م�ستوى المجتمع المحلي

�سانعو ال�سيا�سات	•

مديرو/ وا�سعو برامج الم�ساريع	•

مديرو الحاالت/ الموظفون االآخرون	•

الحكومة المحلية )البلد االأ�سلي(	•

ال�سركاء في التنفيذ	•

موفرو الخدمات	•

ال��م�����س��اع��دة ع��ل��ى اإع������ادة االإدم�������اج على  الوحدة 4  

الم�ستوى الهيكلي

مديرو/ وا�سعو البرامج	•

الحكومة الوطنية )في البلد الم�سيف وفي البلد االأ�سلي(	•

الحكومة المحلية )في البلد الم�سيف وفي البلد االأ�سلي(	•

موفرو الخدمات )على الم�ستوى الوطني(	•

ال�سركاء المحليون	•

المانحون	•

الم�ساعدة  الأغرا�س  والتقييم  الوحدة 5:  الر�سد 

على اإعادة االإدماج

مديرو/ وا�سعو البرامج	•

مديرو الحاالت/ الموظفون االآخرون	•

المانحون	•

الم�سوؤولون عن الر�سد والتقييم 	•

وتت�سمن اأي�ساً كل وحدة من الوحدات ر�سائل رئي�سية في البداية الإبراز النقاط الهامة للقارئ. 

وي�ستند هذا الدليل اإلى تجربة المنظمة الدولية للهجرة في مجال اإعادة االإدماج. واأ�سبحت المنظمة الدولية للهجرة، 

و�سع  اأع��وام عديدة من  اكت�سبتها على مدى  التي  الخبرات  بتقا�سم  لها  ي�سمح  و�سع قوي  العالمي، في  تواجدها  بف�سل 

المفاهيم والتنفيذ فيما يت�سل ببرمجة اإعادة االإدماج. والدليل، ب�سفته تلك، يوفر العديد من درا�سات الحاالت واالأمثلة 

العملية التي تبين اأين وكيف نّفذ �سركاء المنظمة وغيرهم من ال�سركاء االأفكار والمفاهيم التي تغطيها هذه التوجيهات. 

وي�سدد الدليل اأي�ساً على اأهمية اإقامة اأوجه تاآزر مع ال�سركاء ذوي ال�سلة والعمل بتن�سيق وثيق معهم لتي�سير تحقيق اأف�سل 

النتائج الممكنة في ما هو اأحياناً بيئات معقدة.

يرجى مالحظة اأنه في حالة اإعادة اإدماج االأطفال واأ�سرهم، ال بد من تقييمات واعتبارات محددة. والوحدات اأعاله ال 

تتطرق لهذه االأمور غير اأن فرعاً محدداً خا�ساً باإعادة اإدماج االأطفال واأ�سرهم يجري حالياً اإعداده و�سوف يتم اإدراجه 

في ن�سخ هذا الدليل الالحقة.

OVERVIEW



نهج متكامل تجاه إعادة اإلدماج

•  تتم عودة المهاجرين في مجموعة متنوعة من الظروف. االأمر الذي يمكن اأن يخلق تحديات وفر�ساً 	

لعملية اإعادة االإدماج.

• االقت�سادي 	 ال��ذات��ي  االك��ت��ف��اء  م��ن  م�ستوى  ال��ع��ائ��دون  يبلغ  عندما  تتحقق  الم�ستدامة  االإدم����اج   اإع���ادة 

�سخ�سي  خيار  م�ساألة  االأخ��رى  هجرتهم  ق��رارات  من  يجعل  النف�ساني  والرفاه  االجتماعي  واال�ستقرار 

ولي�س �سرورة.

• �ساملة تقوم على 	 ا�ستجابة  المعقدة تتطلب  االإدم��اج  اإع��ادة  باأن عملية  الدولية للهجرة  المنظمة   ت�سلم 

االحتياجات على الم�ستوى الفردي وعلى م�ستوى المجتمع المحلي وعلى الم�ستوى الهيكلي.

•  يتمثل هدف رئي�سي من اأهداف عملية اإعادة االإدماج في اإدارة العائدين واأ�سرهم ومجتمعاتهم المحلية 	

لعملية اإعادة االإدماج والتحكم فيها من خالل الم�ساركة الن�سطة والتمكين.

• ين لفهم المحيط االأو�سع 	  يجب اأن تو�سع برامج اإعادة االإدماج وُتنفذ با�ستخدام التقييم والتعّلم الم�ستمرَّ

واالعتماد على جهود اإعادة االإدماج القائمة.

• فعالية 	 اأكثر  اإدم���اج  اإع���ادة  عمليات  اإل��ى  تف�سي  الرئي�سيين  الم�سلحة  اأ�سحاب  مع  المتينة   ال�سراكات 

وا�ستدامة.

الــوحـــــــدة1

رسائل رئيسية 

الم�سوؤولون عن

التقييم والر�سد

ال�سركاء في التنفيذ الحكومة المحليةالمانحون م��������دي��������رو ال��������ح��������االت/ موفرو الخدمات الحكومة الوطنية

الموظفون االآخرون

مديرو/

وا�سعو البرامج
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الوحدة 1 : نهج متكامل جتاه إعادة اإلدماج

مقدمة  -1

عودة المهاجرين ظاهرة معقدة و�سجل في االأعوام الما�سية مزيد من الت�سليم بالتحديات المت�سلة بها. فالمهاجرون 

يعودون لمجموعة متنوعة من االأ�سباب وفي اإطار اأنظمة قانونية مختلفة. فهم يعودون عن طواعية اأو عن غير طواعية. 

وبرامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج، التي تهدف اإلى تي�سير اإعادة االإدماج الم�ستدامة اآخذة في ك�سب 

االإقبال والدعم في �سفوف الجهات المعنية الأنه اأ�سبح ُينظر اإليها ب�سكل متزايد كاأدوات حيوية الإدارة الهجرة. ويعالج 

نهج المنظمة الدولية للهجرة المتكامل تجاه اإعادة االإدماج الم�ستدامة احتياجات المهاجرين على الم�ستوى الفردي، 

كجزء من مجتمعاتهم المحلية وداخل هياكل الدول اإجمااًل.

فهم عودة املهاجرين  1-1

عودة المهاجرين جزء ال يتجزاأ من التنقل الب�سري. و«العودة« هي حركة اأو عملية العودة اأو الترحيل اإلى نقطة المغادرة. 

. ويمكن اأن يكون ذلك داخل حدود تراب بلد ما، كما هو 
1
وغالباً ما تت�سل اأي�ساً بعملية عودة الفرد اإلى ثقافته واأ�سرته وبيته

الحال بالن�سبة لل�سخ�س الذي �ُسّرد داخلياً ويعود اإلى بيته؛ اأو عبر الحدود الدولية، بين بلد م�سيف وبلد من�ساأ. وقد يكون 

ذلك في �سياق العاملين المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء اأو المهاجرين غير النظاميين.

االإط��الق. فعندما  ا�ستثنائية على  اأنها لي�ست ظاهرة  ب�سكل عام، ظاهرة معقدة. غير  الهجرة  العودة، مثلها مثل  وهجرة 

يغادر االأ�سخا�س بلدانهم فاإنهم غالباً ما يفعلون ذلك على اأمل العودة في مرحلة ما. وهذا �سحيح بالن�سبة لالأ�سخا�س 

الذين يهاجرون الأ�سباب اإيجابية من قبيل التعليم اأو العمل، ولكن هذا قد ي�سري اأكثر على االأ�سخا�س الذين ُيرغمون على 

الهجرة والذين تكون عودتهم عادة مرهونة بتح�ّسن االأو�ساع التي اأرغمتهم على المغادرة. وبع�س المهاجرين ال يعودون 

اأبداً. ولكن العديدين من االآخرين يعودون وفي مجموعة متنوعة من الظروف المختلفة.

بيد اأن مجرد عودة �سخ�س ما اإلى بلد اأو مكان عا�س فيه �سابقاً ال يعني اأن اإعادة االإدماج �ستكون �سل�سلة بال�سرورة. فبالن�سبة 

لبع�س العائدين تكتنف العودة تحديات �ستى )كمثال لذلك انظر درا�سة الحالة 1 اأدناه(.

لقد �ُسجل في االأعوام االأخيرة مزيد من الت�سليم بالتحديات من قبيل تلك الوارد و�سفها في درا�سة الحالة 1، التي تواجه 

المهاجرين العائدين. كما �ُسجل مزيد من الوعي بالحاجة اإلى الدعم لجعل اإعادة االإدماج م�ستدامة ومفيدة للعائدين 

واأ�سرهم ومجتمعاتهم المحلية وبلدانهم االأ�سلية. وفهم طبيعة عملية اإعادة االإدماج متعددة االأبعاد ومتعددة الم�ستويات 

التي ترافق هجرة العودة �سرورية لتطوير وتنفيذ الم�ساعدة الناجحة في مجال اإعادة االإدماج. 

قد ال يعود المهاجرون اإلى مجتمعاتهم المحلية االأ�سلية واإنما اإلى اأماكن اأخرى داخل بلدهم االأ�سلي. وباالإ�سافة اإلى ذلك يمكن اأن ت�سمل   1

عودة المهاجرين اأي�ساً “العودة” اإلى بلد ثالث، اأي اإلى بلد لي�س بلد من�ساأ المهاجر. غير اأنه الأغرا�س هذا الدليل �سوف ن�سير اإلى العودة 

واإعادة االإدماج في البلد االأ�سلي فقط.
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دراسة الحالة 1: التوجه الثقافي في السلفادور

لقد ق�سى مهاجرون عديدون عائدون اإلى ال�سلفادور اأعواماً عدة في الخارج وهم يفتقرون ل�سبكات الدعم في مجتمعاتهم 

المحلية االأ�سلية. وفي بع�س االأحيان ال يتكلم العائدون اإال اللغة االإنكليزية ولي�ست لهم وثائق هوية �سلفادورية. وقد 

تكون لهم �سوابق عدلية في الواليات المتحدة وقد يكونون عادوا اإلى ال�سلفادور الأنه تم ترحيلهم. وجميع هذه العوامل 

توؤثر في االكتفاء الذاتي االقت�سادي للعائدين. وتوؤثر اأي�ساً في رفاههم النف�سي وقدرتهم على االندماج في المجتمع و، 

في نهاية المطاف، تعرقل اإعادة اإدماجهم ب�سكل م�ستدام. 

ال�سلفادور  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  مكتب  و�سع  الم�سردين  العائدين  من  الفرعية  المجموعة  هذه  ولم�ساعدة 

اإال جزءاً  لي�سوا  تنطوي على تحديات خا�سة: هم  اأن م�ساعدتهم  الخا�سة. غير  احتياجاتهم  يعالج  نموذجياً  برنامجاً 

اأن يظلوا غير معروفين. وهذا يعيق عمليات تقييم  �سغيراً من العدد االإجمالي للمهاجرين العائدين ويمكن بالتالي 

احتياجاتهم الم�ستهدفة.

والمنظمة الدولية للهجرة تدعم هذه الفئة الم�ست�سعفة ما اأن تحيلها المديرية الوطنية العامة للهجرة بعد بروتوكول 

اإحالة محدد و�سريع. 

ت�سمل  الم�ساعدة  اأن  بحيث  عودتهم،  لدى  اإليها  اال�ستناد  باإمكانهم  �سخ�سية  �سبكات  العائدين  لدى  اأحياناً  توجد  وال 

اأي�ساً  العائدين  وباإمكان  اأ�سهر.  ثالثة  لمدة  واإقامة  نقل  وق�سيمات  ومالب�س  اأغذية  من  تتاألف  طارئة  مواد  مجموعة 

تلقي دعم للح�سول على وثائق. ثم تكّمل المنظمة الدولية للهجرة هذه الم�ساعدة المبا�سرة بدرو�س في اللغة وحلقات 

عمل توجيه ثقافي تدار باللغتين االإنكليزية واالإ�سبانية. وت�سمل هذه الدورات توفير معلومات ثقافية عن ال�سلفادور 

وتوجيهات عن الميزنة وتقييم ال�سكن ودخول �سوق العمل. وتوفر المنظمة م�ساعدة نف�سية للعائدين في �سكل ا�ست�سارة 

فردية اأو اأفرقة ودعم حلقات عمل. وهذه الدورات ت�ساعد الم�ستفيدين على اإقامة روابط جديدة مع مجتمعاتهم المحلية 

ومع الدوائر المتواجدة هناك. 

            نصائح للنجاح:

التفكير في تعزيز قدرات موفري الم�ساعدة النف�سية كجزء من المبادرة.	•

أنواع العودة ودوافعها  1-1-1

ال يوجد ت�سنيف متفق عليه عالمياً للعودة. ومع ذلك ترتبط فئات فرعية مختلفة من فئات العودة بمدة العودة المزمعة، 

وم�ستوى الم�ساعدة المقدمة اأثناء عملية العودة )اإن ُقدمت م�ساعدة(، ومختلف الطرق التي ُتنفذ بها العودة، ف�ساًل عن 

الفئات الفرعية التي ت�سف من ي�سارك في العودة.

• الذين 	 العالية  المهارات  ذوي  للمهاجرين  وبالن�سبة  اأو موؤقتة.  دائمة  العودة  تكون  اأن  المزمعة: يمكن  مدة اإلقامة 
يرغبون، مثاًل، في الم�ساهمة في تنمية بلدهم االأ�سلي عن طريق نقل المعارف والخبرات التي اكت�سبوها في الخارج، 

يمكن اأن تكون العودة الموؤقتة الخيار المف�سل.

• العودة مع الحصول على دعم أو بدون دعم: تحدث العودة التلقائية عندما يقرر االأفراد العودة وينفذون هذه العودة 	
اأو يوفر طرف ثالث م�ساعدة مالية ولوج�ستية للعائدين  العودة المدعومة عندما توّفر دولة ما  باأنف�سهم. وتحدث 

الأغرا�س العودة، واأحياناً الأغرا�س تدابير اإعادة االإدماج. 
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• العودة غير الطوعية أو الطوعية: العودة غير الطوعية اأو الق�سرية هي عودة �سخ�س ما اإلى بلده االأ�سلي رغماً عنه 	
اأو اإلى مكان عبور اأو اإلى بلد ثالث يوافق على ا�ستقباله، وهي تتم عادة على اأ�سا�س اأمر اأو قرار اإداري اأو ق�سائي. والعودة 

الطوعية هي العودة المدعومة اأو الم�ستقلة اإلى بلد االأ�سل اأو بلد العبور اأو بلد اآخر على اأ�سا�س قرار عودة طوعي2. 

غير اأن قرار المهاجر العودة ال يعني بال�سرورة اأن العودة هي مح�س اإرادة المهاجر التي ال لب�س فيها. ومن المحتمل 

اأن تكون الخيارات االأخرى محدودة، مثاًل اإذا كانت الفر�س االقت�سادية نادرة اأو اإذا لم يكن لدى المهاجر حق قانوني 

في البقاء على تراب دولة ما3. وال يوجد تعريف متفق عليه للعودة الطوعية. وبع�س الجهات الفاعلة تعتبر العودة 

وبح�سب  لهم.  الم�سيفة  البلدان  في  قانوني  ب�سكل  البقاء  اإمكانية  المهاجرين  اأمام  كانت هناك  ما  اإذا  طوعية فقط 

هذه الجهات الفاعلة، عندما يكون المهاجر ُملزماً قانوناً بمغادرة البلد الم�سيف ويختار العودة بمح�س اإرادته، يجب 

و�سف هذه العودة باأنها عودة اإجبارية اأو اإلزامية اأو ق�سرية اأو مقبولة4. وتعتبر جهات فاعلة اأخرى اأن العودة الطوعية 

يجب اأن ُتفهم بالمعنى االأو�سع: اأنه باإمكان المهاجرين االإعراب عن اإراداتهم، وذلك حتى في غياب خيارات قانونية 

ت�سمح بالبقاء في البلد الم�سيف، �سريطة ا�ستيفاء ال�سروط االأخرى. وتحديداً، وبالن�سبة للمنظمة الدولية للهجرة 

في �سياق الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج، ُيفتر�س اأن فكرة الطواعية قائمة اإذا انطبق �سرطان هما: )اأ( 

حرية االختيار، التي ُتعّرف باأنها عدم وجود �سغط ج�سدي اأو نف�سي لالنخراط في برنامج من برامج الم�ساعدة على 

العودة الطوعية واإعادة االإدماج؛ و)ب( قرار مترٍو يتطلب توافر معلومات حينية وغير متحيزة وموثوقة ي�ستند اإليها 

القرار5. وهذا الدليل يتبع هذا النهج االأخير.

وب�سرف النظر عن االأطر القانونية التي تحكم العودة، يعود المهاجرون لمجموعة متنوعة من االأ�سباب. ويمكن اأن ت�سمل 

هذه االأ�سباب تح�ّسن االأو�ساع ال�سيا�سية اأو االقت�سادية اأو االجتماعية في بلد االأ�سل، ف�ساًل عن االعتبارات العائلية وغير 

ذلك من االعتبارات الخا�سة. وبع�س المهاجرين يعودون وفقاً لخطة اإتمام تعليمهم اأو انتهاء عقد عملهم اأو بعد تحقيق 

هدف محدد. وال�سعوبات في البلد الم�سيف يمكن اأن توؤدي اأي�ساً اإلى اتخاذ قرار العودة، من قبيل قلة الفر�س االقت�سادية، 

اأو �سعوبات اللغة، اأو العزلة االجتماعية، اأو التمييز، اأو المحيط الثقافي غير الماألوف. وبع�س االأ�سخا�س يعودون لق�ساء 

ما تبقى من عمرهم في الوطن. واأحياناً ُي�سار اإلى الواجبات العائلية )رعاية المر�سى اأو االأقارب الم�سنين اأو حماية اأفراد 

االأ�سرة ال�سعفاء( كاأ�سباب من بين اأ�سباب العودة. 

في  �سعوبات  يواجه  قد  اللجوء  ف��اإن طالب  المثال  �سبيل  وعلى  للتغير.  تخ�سع  فهي  وبالتالي  ديناميكية  العودة  ودواف��ع 

التكيف مع العي�س في البلد الم�سيف ويفتقد اأ�سرته في الوطن ثم يقرر، بعد تلقي قرار �سلبي ب�ساأن طلبه اللجوء، العودة 

اإلى الوطن عو�ساً عن الطعن في القرار.

ومختلف دوافع العودة يمكن اأن توؤثر اإلى حد كبير في تجربة اإعادة اإدماج العائد. وهذا الدليل يج�سد مبادرات اإعادة االإدماج 

التي يمكن تطبيقها على مختلف اأنواع العودة، �سواء كانت ق�سرية اأو طوعية. غير اأن المنظمة الدولية للهجرة ترى اأن العودة 

المهاجرين  الق�سرية: فهي تمنح  العودة  االأولوية على  واإعطاوؤها  ت�سجيعها  المف�سل ويجب  الخيار  تكون  اأن  الطوعية يجب 

.
6
خياراً ف�ساًل عن اأنها ت�سمح لهم اأي�ساً باإعداد عودتهم، بما ي�ساهم ب�سكل اإيجابي في عملية اإعادة االإدماج

م�سرد الهجرة ال�سادر عن المنظمة الدولية للهجرة، 2019اأ.  2

ال بد للدول من التقيد بمبداأ عدم الطرد. وبرامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج بحاجة اإلى مراعاة اعتبارات ال�سالمة   3

من قبيل م�ستوى االأمن العام والتحديات العملية التي قد توؤثر في تقديم الم�ساعدة للعودة الطوعية واإعادة االإدماج. وقد يحتاج االأمر 

اإلى تحديد اأو اإرجاء عمليات العودة اإلى مناطق اأو بلدان معينة متى كان واحد من هذه العوامل اأو مجموعة منها بمثابة حالة ت�سكل خطراً 

على �سالمة المهاجرين العائدين و/اأو الموظفين المعنيين بتقديم الم�ساعدة في مجال العودة الطوعية واإعادة االإدماج.

Newland, K., and B. Salant, Balancing Acts: Policy Frameworks for Migrant Return and Reintegra�  4
 tion. Washington, DC: Migration Policy Institute (2018) and European Council on Refugees and Exiles
(ECRE), Voluntary Departure and Return: Between a Rock and a Hard Place. ECRE’s Analysis of Euro�

 pean Practices in the Area of Return Including “Voluntary Departures” and Assisted Return, with its
.(Recommendations to the EU (2018

Framework for Assisted Voluntary Return and Reintegration (2018). للمزيد من المعلومات انظر  5

يحظر د�ستور المنظمة الدولية للهجرة على المنظمة الم�ساركة اإما ب�سكل مبا�سر اأو ب�سكل غير مبا�سر في العودة الق�سرية. غير اأنها ت�سّلم   6

باأن المهاجرين الذين يعودون ق�سراً قد يجدون اأنف�سهم في اأو�ساع ه�سة ويكونون بحاجة اإلى م�ساعدة من اأجل اإعادة االإدماج االجتماعي 

– االقت�سادي، بقدر ما يحتاج اإليها اأي عائد طوعي ت�ساعده المنظمة في اإطار برامجها للم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج 
)انظر الفرع 1-1-2(. وفي ال�سياقات التي ال ت�سارك فيها المنظمة الدولية للهجرة في تنظيم وتي�سير العودة، قد تظل المنظمة مع ذلك 

ت�سارك في مرحلة ما بعد الو�سول في اأن�سطة اإعادة االإدماج.

https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/GlobalCompact-Returning%20Migrants_FinalWeb.pdf
https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/GlobalCompact-Returning%20Migrants_FinalWeb.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2018/08/Policy-Note-13.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2018/08/Policy-Note-13.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2018/08/Policy-Note-13.pdf
https://www.ecre.org/wp-content/uploads/2018/08/Policy-Note-13.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/a_framework_for_avrr_en.pdf
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ويوؤّكد الدليل اأي�ساً اأن اإعادة االإدماج تبداأ قبل عودة المهاجر اإلى بلده االأ�سلي. ويجب، متى اأمكن ذلك، م�ساعدة المهاجرين 

اأن  باإعادة االإدماج على التح�سير الإعادة االإدماج قبل مغادرة المهاجرين. وهذا االإعداد يمكن  وال�سركاء والمنظمات المعنية 

ي�سمل تقييمات فردية وم�سورة اأولية فيما يت�سل باإعادة االإدماج في البلد الم�سيف، ف�ساًل عن اإعداد اإحاالت اأو �سراكات في بلد 

االأ�سل. والعائدون الذين ال ي�ستطيعون االإعداد كما ينبغي لعودتهم قبل المغادرة قد يحتاجون اإلى المزيد من الم�ساعدة في 

عملية اإعادة اإدماجهم في البلد االأ�سلي.

تطور برامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج  2-1-1

اأو مالياً للعودة الطوعية للمهاجرين غير القادرين على  اأو لوج�ستياً  اإداري��اً  في عدد متزايد من ال�سياقات توفر الدول دعماً 

البقاء في البلد الم�سيف اأو غير الراغبين في ذلك. وبرامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج توفر دعماً اإدارياً 

ولوج�ستياً ومالياً، بما في ذلك الم�ساعدة على اإعادة االإدماج، للمهاجرين غير القادرين على البقاء في البلد الم�سيف اأو بلد 

. وما انفكت المنظمة الدولية للهجرة تنفذ برامج العودة 
7
العبور اأو غير الراغبين في ذلك ويقررون العودة اإلى بلدهم االأ�سلي

الطوعية واإعادة االإدماج في جميع اأنحاء العالم منذ عام 1979 وقد وّفرت دعماً اإن�سانياً يراعي كرامة االإن�سان في مجالي العودة 

واإعادة االإدماج الأكثر من 1.6 مليون �سخ�س في جميع اأنحاء العالم. وهذا الدعم الذي ُينظر اإليه كطريقة لمعالجة الهجرة 

غير الم�سروعة بالن�سبة للحكومات التي ت�ساعد على العودة الطوعية هو عادة �سبيل اأكثر فعالية وبديل م�ستح�سن من الناحية 

االإدارية يف�سل على اإجراءات اأخرى من قبيل االحتجاز اأو الطرد. وبالن�سبة للمهاجر، توفر العودة الطوعية بدياًل اأكثر اإن�سانية 

اأي�ساً حاًل للمهاجرين الذين هم في و�سع غير قانوني والذين هم في  يف�سل على العودة الق�سرية. ويمكن اأن توفر العودة 

حالة �سعف ب�سكل خا�س و�سريعو التاأثر بالتمييز والعنف واال�ستغالل واالإيذاء وهم في خطر اال�ستغالل على اأيدي المنظمات 

االإجرامية المتورطة في االتجار بالب�سر وتهريب المهاجرين. وبالن�سبة لبلد االأ�سل تعتبر العودة الطوعية عادة م�ست�ساغة 

اأكثر من الناحية ال�سيا�سية واأقل ح�سا�سية من العودة الق�سرية. 

والم�ستفيدون من برامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج يمكن اأن يكونوا مهاجرين اإما في اأو�ساع نظامية اأو غير 

نظامية. ويمكن اأن يكون من بينهم، على �سبيل المثال، المهاجرون الذين تقطعت بهم ال�سبل؛ وطالبو اللجوء الذين يختارون 

في وقت الحق عدم متابعة طلب اللجوء، بعد تقديمه؛ والعمال المهاجرون عند نهاية عقودهم؛ اأو الباقون بعد انق�ساء مدة 

. وعلى مر االأعوام �سهدت مفاهيم وممار�سات برامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج تغيرات 
8
�سالحية التاأ�سيرة

.
9
كبرى، وذلك اأ�سا�ساً ب�سبب تطور ال�سياقات التي تنفذ فيها برامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج

وقد تو�سع نطاق الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج فتجاوز حدود اأوروبا وهو االآن مج�سد في ال�سيا�سات الوطنية وفي 

ممار�سات هجرة العودة في اأفريقيا واآ�سيا والمحيط الهادئ واالأمريكتين وغربي البلقان. وفي نف�س الوقت، هناك عدد متزايد من 

العائدين الطوعيين مما ُيعرف ببلدان العبور، كما اأنه توجد اأعداد اأكبر من حاالت العودة الطوعية جنوب – جنوب، وال �سيما في 

الهجرة  ب�سبب طرق  المهاجرون  لها  يتعر�س  التي  اله�سا�سة  اأو�ساع  تزايد  االأفريقية، ف�ساًل عن  والقارة  االأو�سط  ال�سرق  منطقة 

اأو  الممّولة  الفاعلة  الجهات  وتنوع  عدد  في  الما�سية  القليلة  االأع��وام  في  نمو  �ُسجل  ذلك  اإل��ى  وباالإ�سافة  بالمخاطر.  المحفوفة 

المنّفذة لبرامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج. 

وما هو اأهم من ذلك وجود اهتمام متجدد في �سفوف الفاعلين االإنمائيين دعماً الإعادة االإدماج الم�ستدامة. واأ�ساًل، لم ُي�ستنبط 

برنامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج كاأداة لخلق التنمية في بلدان المن�ساأ واإنما كاأداة الإدارة الهجرة لتي�سير عودة 

المهاجرين بطريقة اإن�سانية وتحترم كرامة االإن�سان لالأ�سخا�س غير القادرين على البقاء في البلدان الم�سيفة اأو غير الراغبين 

 Framework for Assisted ب  االإدماج  واإعادة  الطوعية  العودة  على  الم�ساعدة  ب�ساأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  عمل  ي�ستر�سد   7

في  هاماً  المجال وي�سجل معلماً  العهد في هذا  الطويلة  اإلى م�ساهمته  ي�ستند  الذي   ،Voluntary Return and Reintegration
م�ساركة المنظمة في الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج.

ال بد للدول من التقيد بمبداأ عدم الطرد. برامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج بحاجة اإلى مراعاة اعتبارات ال�سالمة   8

من قبيل الم�ستوى العام لالأمن والتحديات العملية التي قد توؤثر في تقديم الم�ساعدة على العودة واإعادة االإدماج. وقد يحتاج االأمر اإلى 

تحديد اأو اإرجاء عمليات العودة اإلى مناطق اأو بلدان معينة اإذا كان عامل اأو مجموعة من العوامل من هذا القبيل بمثابة و�سع ي�سكل خطراً 

على �سالمة المهاجرين العائدين و/اأو الموظفين المعنيين بتقديم الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج.

 Graviano, N. and N. Darbellay, “A framework for assisted voluntary return and :الفقرات التالية مقتب�سة من  9

reintegration,” Migration Policy Practice, 9(1):9�14 (January�March 2019b).

https://publications.iom.int/system/files/pdf/a_framework_for_avrr_en.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/a_framework_for_avrr_en.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/a_framework_for_avrr_en.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp_37.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp_37.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/mpp_37.pdf
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الوحدة 1 : نهج متكامل جتاه إعادة اإلدماج

المانحة  الجهات  الدولي هي  اأو  االإقليمي  الم�ستوى  يقابلها على  ما  اأو  الداخلية  وزارات  اأّن  نجد  ما  ع��ادة  ال�سبب،  لهذا  ذل��ك.  في 

الرئي�سية لبرامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج. وعلى مدى االأعوام اأ�سيف مع ذلك دعم اإعادة االإدماج تدريجياً 

اإلى تدخالت الم�ساعدة على العودة الطوعية، اأواًل في �سكل م�ساعدة نقدية محدودة ثم في �سكل برامج م�ساعدات اأكثر �سمواًل لدعم 

االأفراد العائدين. وهذا التطور االإيجابي يعك�س اإدراك اأن الم�ساعدة المقدمة اإلى المهاجرين لدى العودة �سرورية لتي�سير اإعادة 

اإدماجهم ب�سكل م�ستدام. 

واالهتمام االأخير الذي اأبداه الفاعلون االإنمائيون قد اأعاد بلورة طريقة التفكير بخ�سو�س االأهداف النهائية لبرامج الم�ساعدة على 

العودة الطوعية واإعادة االإدماج. ونتيجة لذلك يولى االآن قدر اأكبر من االهتمام للدور الذي يمكن اأن تلعبه المجتمعات المحلية في 

البلدان االأ�سلية في ت�سميم وتنفيذ برامج اإعادة االإدماج الناجحة ل�سالح الجميع. وهذا التغيير قد اأحدث تركيزاً اأكبر على الحاجة 

اإلى تعزيز اإم�ساك الجهات الفاعلة المحلية بزمام االأمور وتعزيز هياكل وقدرات الخدمات ذات ال�سلة بالعودة واإعادة االإدماج، تم�سياً 

مع خطط التنمية القائمة.

فهم إعادة اإلدماج  2-1

اإقامة العالقات االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية  اإعادة  اإعادة االإدم��اج عادة باأنها عملية متعددة االأبعاد تمّكن االأف��راد من  ُتفهم 

 .
10

الالزمة الإدامة الحياة و�سبل العي�س والكرامة وتحقيق االندماج في الحياة المدنية

اإن مفهومي العودة واإعادة االإدماج مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بمفهوم اال�ستدامة. وفي حين ال يوجد تعريف متفق عليه عالمياً الإعادة 

االإدماج الم�ستدامة، ُتعرف المنظمة الدولية للهجرة، كجزء من نهجها المتكامل تجاه اإعادة االإدماج، اإعادة االإدماج الم�ستدامة على 

 :
 11

النحو التالي 

ي��ق��وم ه���ذا ال��ت��ع��ري��ف ع��ل��ى ات��ج��اه��ات م��ح��ددة ف��ي م��ا ُك��ت��ب عن 

المناهج  ا�ستعرا�س  وف��ي  للهجرة  الدولية  المنظمة  ممار�سة 

التكميلية خارج النطاق التقليدي لبرامج الم�ساعدة على العودة 

واإعادة االإدماج. وهو ي�سّلم باأن العائدين بحاجة اإلى الم�ساركة 

م�����س��ارك��ة ك��ام��ل��ة ف���ي ال��ح��ي��اة االق��ت�����س��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة في 

ال�سعور  تطوير  وباأن  اإليها،  يعودون  التي  المحلية  المجتمعات 

اإدماجهم.  اإعادة  اأمر حا�سم لنجاح  العودة  النف�سي بعد  بالرفاه 

وبالتالي فاإن ا�ستدامة اإعادة االإدماج ال تتوقف فقط على عودة 

والو�سع  المحلي  المجتمع  على  اأي�����س��اً  تتوقف  واإن��م��ا  ال��ف��رد 

الهيكلي لبيئة العودة.

اأنف�سهم واأ�سرهم وتطوير قدرتهم على الم�ساركة  والعائدون المكتفون ذاتياً من الناحية االقت�سادية قادرون على رعاية 

اأن ي�سعر العائد  اأي�ساً  في االأن�سطة االقت�سادية المحلية واال�ستفادة منها بطريقة تحترم كرامة االإن�سان. ومن الحيوي 

ومن  ف��وري.  ب�سكل  اإليه  يعود  ال��ذي  المحلي  المجتمع  في  وي�سارك  متينة  اجتماعية  بعالقات  يتمتع  اأن��ه  اأي  باالنتماء: 

المفرو�س اأن يكون لعودة المهاجر تاأثير اإيجابي على االأو�ساع في مجتمع العودة المحلي – اأو ال يزيد الو�سع �سوءاً على 

المنظمة الدولية للهجرة، م�سرد الهجرة 2019اأ.  10

 Towards an Integrated Approach to Reintegration in the :للمزيد من المعلومات انظر ورقة المنظمة الدولية للهجرة  11

.(Context of Return (2017

ي��م��ك��ن اع���ت���ب���ار اإع�������ادة االإدم��������اج م�����س��ت��دام��ة 

ع��ن��دم��ا ي��ب��ل��غ ال���ع���ائ���دون م�����س��ت��وي��ات اك��ت��ف��اء 

ورف��اه  اجتماعي  وا���س��ت��ق��رار  اقت�سادي  ذات���ي 

ت�سمح  المحلية  مجتمعاتهم  داخ���ل  نف�سي 

)العائدة(.  الهجرة  محركات  بمواكبة  لهم 

وع��ن��دم��ا ي��ح��ق��ق ال���ع���ائ���دون اإع������ادة االإدم�����اج 

الم�ستدامة ي�سبحون قادرين على اأن يجعلوا 

م��ن ات��خ��اذ م��زي��د ق�����رارات ال��ه��ج��رة م�ساألة 

اختيار ولي�س م�ساألة �سرورة.

https://www.iom.int/glossary-migration-2019
https://www.iom.int/glossary-migration-2019
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/Towards-an-Integrated-Approach-to-Reintegration.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/Towards-an-Integrated-Approach-to-Reintegration.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/Towards-an-Integrated-Approach-to-Reintegration.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/Towards-an-Integrated-Approach-to-Reintegration.pdf


دليل إعادة اإلدماج
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�سر والجهات الفاعلة االأخرى(. ويقوم رفاه المهاجر النف�سي على اإح�سا�س اأدنى بال�سالمة واالأمن وعلى توافر 
ُ
االأقل )االأ

الخدمات االأ�سا�سية )التعليم وال�سكن والماء ومرافق االإ�سحاح والرعاية ال�سحية(. وموقف العائد االإيجابي تجاه اإعادة 

خلق نمط عي�س م�ستدام في مكان العودة ي�سكل اأي�ساً ركيزة حيوية من ركائز جميع جهود اإعادة االإدماج االأخرى.

وترى المنظمة الدولية للهجرة اأن دعم اإعادة االإدماج ال يمكن اأن يكون ناجحاً اإال اإذا كان هناك م�ستوى من اإعادة الدمج 

فعلى  التدخل.  من  مختلفة  م�ستويات  ذلك  يتطلب  اأن  ويمكن  والنف�سية.  واالجتماعية  االقت�سادية  االأبعاد  جميع  عبر 

�سر المعي�سية، عندم االقت�ساء(، 
ُ
�سر اأو االأ

ُ
الم�ستوى الفردي يجب تغطية االحتياجات الخا�سة بالم�ستفيدين )واأفراد االأ

ويجب دعمهم عند العودة. وعلى م�ستوى المجتمع المحلي ال بد من معالجة م�ساغل االأ�سر وال�سكان من غير المهاجرين 

في المجتمع المحلي للعودة عن طريق تعزيز الروابط االجتماعية وزيادة طاقة ا�ستيعاب المجتمعات المحلية في المناطق 

التي لها م�ستويات عودة مرتفعة. اأما على الم�ستوى الهيكلي فاإن �سمان اإمكانية الو�سول اإلى الخدمات العامة المحلية 

المالئمة ي�سجع على اإيجاد بيئة الإعادة اإقامة حياة في كنف العي�س الكريم. 

وهذا التعريف يعني �سمنياً اأي�ساً عدم وجود ترابط مبا�سر بين نجاح اإع��ادة االإدم��اج والهجرة مجدداً بعد العودة. والهجرة 

مجدداً يمكن مع ذلك اأن تظل خياراً ب�سرف النظر عما اإذا كانت اإعادة االإدماج ناجحة اأم ال اأو ناجحة جزئياً فقط اأو غير ناجحة. 

ومن جهة اأخرى، من الم�ستبعد اأن يندمج العائدون مجدداً اإذا وجدوا اأنف�سهم، على �سبيل المثال، في اأو�ساع ُيعتبر فيها التنقل 

 مجدداً اأو االعتماد على فرد من اأفراد االأ�سرة في الخارج �سرورياً لبقائهم ورفاههم الج�سدي اأو االجتماعي – االقت�سادي

 .
12

ويعك�س تعريف المنظمة الدولية للهجرة الفهم االأو�سع لعملية اإعادة االإدماج والحاجة اإلى م�ستويات مختلفة من التدخل. 

المحلي  المجتمع  تعذر على  المحلي: متى  المجتمع  واأف��راد  العائد  بين  المبا�سرة  الموازنة  ب�سوء فهم  المنظمة  وت�سّلم 

اأن  اإلى حد كبير  تاأمين �سبل عي�س م�ستقرة وهو يواجه بالفعل تحدي �سغوط الهجرة فاإنه من غير المحتمل  االأ�سلي 

يندمج العائد في هذه البيئة من جديد بطريقة م�ستدامة. وبلوغ م�ستويات عي�س م�ستدامة يمكن مقارنتها ب�سبل عي�س 

وفي  خا�س،  وب�سكل  العائد.  طموحات  تتحقق  لم  اإذا  اأو  قوية  الدفع  عوامل  ظلت  اإذا  ممكناً  يكون  لن  المحلي  المجتمع 

بالن�سبة  تكون محدودة  قد  وال�سالمة  االأ�سا�سية  الخدمات  اإلى  الو�سول  فر�س  فاإن  نمواً،  اأو  ا�ستقراراً  االأق��ل  المحيطات 

للجميع وقد ال توفر اإال فر�ساً قليلة الإعادة اإدماج م�ستدامة. واإذا لم تتم معالجة العوامل الهيكلية فاإنها �ستظل توؤدي اإلى 

الهجرة كاآلية للتعامل مع الو�سع فيما يت�سل بم�ستويات العي�س غير المالئمة الفعلية اأو المت�سورة وانعدام االأمن وقلة 

الفر�س. 

في حين اأن عنا�سر اإعادة االإدماج جزء من ا�ستراتيجيات التنمية في البلدان االأ�سلية، فاإن المعونة االإنمائية يجب اأال تهدف اإلى زيادة   12

الحد من الهجرة. ومن الم�سلم به على نطاق وا�سع اأن تح�ّسن موؤ�سرات التنمية يوؤدي عادة اإلى زيادة التنقل في االأجل الق�سير نتيجة 

الموؤثرة في  الهيكلية  العوامل  االإيجابي في  التغير  ي�سمح  العودة،  �سياق  وانفتاح قنوات هجرة نظامية جديدة. لكن، في  الفر�س  تو�ّسع 

اإعادة االإدماج لفرادى العائدين بالقيام باختيار مترو حقيقي عو�ساً عن الجنوح اإلى الهجرة مجدداً )غير النظامية اإلى حد كبير( بدافع 

ال�سرورة.
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الوحدة 1 : نهج متكامل جتاه إعادة اإلدماج

نهج متكامل جتاه إعادة اإلدماج  3-1

اأع��وام، و�سعت  اإلى الخبرة المكت�سبة طوال  اأع��اله، وباال�ستناد  اإع��ادة االإدم��اج الم�ستدامة كما ورد تعريفها  بهدف تحقيق 

المنظمة الدولية للهجرة مفاهيم نهجها المتكامل تجاه اإعادة االإدماج في عام 2017. والفر�سية االأ�سا�سية التي يقوم عليها 

هذا النهج هي اأن عملية اإعادة االإدماج المعقدة والمتعددة االأبعاد تتطلب نهجاً �ساماًل يقوم على االحتياجات. ومثل هذا 

النهج يراعي مختلف العوامل التي يمكن اأن توؤثر في اإعادة االإدماج، بما في ذلك االأبعاد االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية. 

وهو ي�ستجيب الحتياجات فرادى العائدين والمجتمعات المحلية التي يعودون اإليها بطريقة تعود بالنفع المتباَدل، ويعالج 

في نف�س الوقت العوامل الهيكلية القائمة. 

ولتحقيق هذه االأهداف يطرح نهج المنظمة الدولية للهجرة المتكامل ثالثة م�ستويات دعم:

• الم�ستوى الفردي ينطوي على مبادرات للتطرق الحتياجات العائدين واأفراد اأ�سرهم واأوجه �سعفهم الخا�سة؛	

• م�ستوى المجتمع المحلي ي�سمل المبادرات التي ت�ستجيب الحتياجات واأوجه �سعف وم�ساغل المجتمعات المحلية التي 	

�سر العائدين وال�سكان من غير المهاجرين؛
ُ
يعود اإليها المهاجرون، بما في ذلك اأ

• مبادرات الم�شتوى الهيكلي ت�سجع الحوكمة الر�سيدة للهجرة من خالل الم�ساركة مع �سلطات الجهات المعنية المحلية 	

والوطنية وتدعم ا�ستمرارية الم�ساعدة من خالل الخدمات العامة المحلية المالئمة.

وعلى كل واحد من هذه الم�ستويات يتطرق نهج المنظمة المتكامل لثالثة اأبعاد من اأبعاد اإعادة االإدماج:

• العي�س 	 و�سبل  مجدداً  االقت�سادية  الدورة  دخول  في  ت�ساهم  التي  االإدماج  اإعادة  جوانب  يغطي  وهو  االقت�شادي،  الُبعد 

الم�ستدامة.

• الُبعد االجتماعي  يعالج و�سول المهاجرين العائدين اإلى الخدمات العامة والبنى التحتية في بلدانهم االأ�سلية، بما في 	

ذلك الو�سول اإلى مخططات ال�سحة والتعليم وال�سكن والعدالة والحماية االجتماعية.

• الُبعد النف�شي – االجتماعي ي�سمل اإعادة اإدماج المهاجرين العائدين في �سبكات الدعم ال�سخ�سي )االأ�سدقاء واالأقارب 	

والجيران( وهياكل المجتمع المدني )الجمعيات، ومجموعات العون الذاتي، وغير ذلك من المنظمات وهياكل الحياة 

المدنية ب�سكل عام(. وهذا ي�سمل اأي�ساً العودة اإلى التقيد بالقيم و�سبل العي�س واللغة والمبادئ االأخالقية والتقاليد 

في مجتمع البلد االأ�سلي.

االآخ��ر. وهي متداخلة  اأحدها  ي�ستبعد  وال  المعالم  وا�سحة  لي�ست  االأبعاد  وه��ذه  الم�ستويات  اأن هذه  اإل��ى  االإ�سارة  وتجدر 

ومترابطة بحكم طبيعتها. واالأبعاد االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية – االجتماعية يمكن اأن توؤثر في بع�سها البع�س، 

العائدين على �سحة  المحلي تجاه  المجتمع  يوؤثر موقف  اأن  المثال يمكن  �سبيل  واأحياناً على م�ستويات مختلفة. فعلى 

العائد الج�سدية والعقلية، االأمر الذي يمكن اأن يوؤثر بدوره على �سبل عي�سه وفر�سه االقت�سادية. وال�سهر على اأن يتطرق 

برنامج اإعادة االإدماج لكامل مجموعة العوامل التي توؤثر في اإعادة االإدماج اأكثر اأهمية من ت�سنيف اأن�سطة محددة بالن�سبة 

لهذه الفئات. 
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يوفر الر�سم البياني اأدناه ملخ�ساً مرئياً للنهج المتكامل تجاه اإعادة االإدماج.

النهج المتكامل تجاه إعادة اإلدماج
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بحقوق  النهو�س  قبيل  م��ن  م��ج��االت  لعدة  ال�ساملة  للم�سائل  اأي�ساً  يتطرق  اأن  يجب  االإدم���اج  الإع���ادة  المتكامل  والنهج 

المهاجرين والم�ساواة بين الجن�سين وال�سراكات والتعاون، ف�ساًل عن تح�سين جمع البيانات ور�سد وتقييم اإعادة االإدماج. 

ومثل هذا النهج يندرج عادة في �سلب م�سوؤولية مجموعة متنوعة من الجهات المعنية المختلفة، �سواء كانت حكومات 

وطنية ومحلية في البلدان الم�سيفة وبلدان االأ�سل اأو منظمات غير حكومية دولية اأو منظمات غير حكومية اأو منظمات 

مجتمع مدني لها اأدوار مختلفة في تدخالت اإعادة االإدماج.
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وضع برنامج شامل إلعادة اإلدماج  4-1

عملية اإعادة االإدماج لي�ست عملية خطية م�ستر�سلة والنهج المتكامل تجاه اإعادة االإدماج يعك�س حيوية �سياق اإعادة االإدماج. 

وبالتالي فاإن برامج اإعادة االإدماج يجب اأن تهدف اإلى معالجة الم�ستوى الفردي وم�ستوى المجتمع المحلي والم�ستوى 

الهيكلي في اآن واحد، ومراعاة الكيفية التي يمكن اأن يوؤثر بها كل م�ستوى من الم�ستويات على الم�ستويات االأخرى.

يقدم هذا الف�سل ا�ستعرا�ساً عاماً لالعتبارات الرئي�سية والتقييمات المنا�سبة للبلد االأ�سلي والموظفين التنفيذيين 

المتمركزين به، ف�ساًل عن جوانب الميزانية لتوجيه و�سع وتنفيذ برامج اإعادة االإدماج وتنفيذها. وهذه المعلومات 

تكّملها المرفقات 5 و6 و7 التي توّفر اأدوات عملية يمكن ا�ستخدامها وتكييفها وفق كل �سياق.

1-4-1 االعتبارات الرئي�سية للم�ساعدة على اإعادة االإدماج

1-4-2 تقييم �سياق العودة

1-4-3 و�سع برنامج للم�ساعدة على اإعادة االإدماج

يبرز الر�سم البياني اأدناه الخطوات المقترح اتخاذها عند ت�سميم برنامج الإعادة االإدماج.

ádÉ◊G π«∏–

êÉeOE’G IOÉYEGh IOƒ©dG ¥É«°S

»æeC’Gh »°SÉ«°ùdGh ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG

ájOÉ°üàb’G - á«YÉªàL’G áÄ«ÑdG

º«ª°üJ

êÉeOE’G IOÉYE’ èeÉfôH

ºq``∏©àdGh º``««≤`àdGh ó```°UôdG

πª©dG ¥ƒ°S º««≤JäÉeóÿG ójó–

èFÉàædG QÉWEG /Ò¨àdG ájô¶f

á«fGõ«ŸG∞«XƒàdGihó÷G §£flèFÉàf ó°UQ QÉWEG

á«æ©ŸG äÉ¡÷G ójó–

¿hôNB’G ¿ƒØXƒŸG /ä’É◊G hôjóe ¨ èeGÈdG ƒ©°VGh /hôjóe

á«æWƒdG áeƒµ◊G ¨ á«∏ëŸG áeƒµ◊G ¨ äÉeóÿG hôaƒe
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االعتبارات الرئيسية للمساعدة على إعادة اإلدماج  1-4-1

المتكامل الإعادة  النهج  االإدم��اج يتفق مع  الرئي�سية لو�سع وتنفيذ برنامج �سامل الإعادة  المبادئ  اأدناه  المعلومات  تغطي 

االإدماج. وهذه المبادئ هي االأ�سا�س الذي تقوم عليه جميع التوجيهات والتدخالت الوارد و�سفها في هذا الدليل. 

برامج إعادة إدماج محورها المهاجر

يجب اأن ت�سجع برمجة اإعادة االإدماج في جميع االأحوال اإم�ساك العائد بزمام االأمور وم�ساركته الن�سطة في عملية اإعادة 

م بالتعاون مع العائدين الذين يجب حماية ا�ستقالليتهم  اإع��ادة االإدم��اج وُتقدَّ م الم�ساعدة على  اأن ُت�سمَّ االإدم��اج. ويجب 

و�سلطتهم. ويجب اأن تكون حقوق العائد واحتياجاته في ال�سدارة. ويجب اأن تكون الم�ساعدة مراعية لنوع الجن�س وال�سن. 

ويجب اأن توّفر دون تمييز اأو تحيز على اأ�سا�س ال�سن اأو العرق اأو اللون اأو الب�سرة اأو الجن�س اأو نوع الجن�س اأو اللغة اأو الدين 

اأو المعتقد ال�سيا�سي وغيره واالأ�سل القومي اأو االجتماعي اأو الثروة اأو المولد اأو غير ذلك من االعتبارات.

برامج إعادة إدماج مستدامة

يجب اأن تنظر برامج الم�ساعدة على اإعادة االإدماج، في جميع االأجوال، في كيفية دعم عمليات اإعادة االإدماج الم�ستدامة، 

وذلك حتى اإذا لم تعد الم�ساعدة �سرورية اأو متاحة. وهذا يتطلب ت�سجيع االإم�ساك بزمام االأمور على ال�سعيدين المحلي 

والوطني وتعزيز القدرات والنظم على م�ستوى المجتمع المحلي وعلى الم�ستوى الهيكلي.

ويجب اأن تنظر هذه البرامج في اال�ستدامة البيئية لبرامجها وتدخالتها تم�سياً مع المعايير الدولية. ويجب اأن ت�ساهم 

البرامج ب�سكل مبا�سر، حيثما اأمكن ذلك، في الحفاظ على البيئة اأو ا�ستعادتها.

برامج إعادة إدماج متعددة األبعاد

كما ورد و�سف ذلك في النهج المتكامل الإعادة االإدم��اج يجب اأن ت�سمل الم�ساعدة على اإعادة االإدم��اج االأبعاد االقت�سادية 

واالجتماعية والنف�سية - االجتماعية. 

الن�ساط المجتمعي  اأن يوؤثر  اآن واح��د. وعلى �سبيل المثال يمكن  اأبعاد في  اإع��ادة االإدم��اج عدة  اأن تعالج تدخالت  ويمكن 

االأ�سا�س الُمدر للدخل الذي ي�سمل كاًل من العائدين واأفراد المجتمعات المحلية على الُبعد االقت�سادي من خالل خلق 

المجتمعات  واأف��راد  العائدين  بين  االجتماعي  الوئام  بتعزيز  النف�سي  الُبعد  يتاأثر  اأن  يمكن  الوقت  نف�س  �سبل عي�س وفي 

المحلية.

برامج إعادة تأهيل استراتيجية ومكّيفة وفقًا لالحتياجات 

يجب اأن ُت�سمم الم�ساعدة على اإعادة االإدماج باال�ستناد اإلى تحليل ظروف بيئة العودة الفريدة من نوعها. ويجب اأن يركز 

هذا التحليل على ما يلي: ال�سياق العام والخدمات المتاحة )انظر الفرع 1-4-2(، والقدرات واالحتياجات الفردية )انظر 

الفرع 2-2(، والتحديات والفر�س االأو�سع في المجتمعات المحلية ذات الن�سبة العالية من العائدين اأو المجتمعات المحلية 

تحديث  ويجب   .)4 الوحدة  )انظر  التن�سيق  واآليات  المعنية  والجهات  الهيكلية،  والظروف   )1-3 الفرع  )انظر  الرئي�سية 

التحليالت با�ستمرار الأن االأو�ساع يمكن اأن تتغير على مر الزمن. ويجب اأن تكون البرامج قابلة للتكيف مع بيئة متغيرة.

اأو  االإدم��اج نظرية برمجة،  اإع��ادة  الم�ساعدة على  اأن ت�سع مبادرات  ال�سياق يجب  القائمة على  المعارف  وبا�ستخدام هذه 

المحدد  ال�سياق  في  تحقيقها،  وكيفية  تحقيقها  اإل��ى  التدّخل  يرمي  التي  المن�سودة  النتائج  بو�سوح  ل  تف�سّ تغير  نظرية 

المعني. ونظرية التغير هذه توفر ا�ستراتيجية عامة لتوجيه تنفيذ البرنامج ور�سده وتقييمه. انظر الفرع 5-2-1 للمزيد 

من المعلومات عن و�سع نظرية للتغير.
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برامج إعادة إدماج مزودة بما يكفي من الموارد

تتطلب البرامج موارد ب�سرية ومالية كافية. وفرق اإعادة االإدماج التي لها خبرة في مجموعة وا�سعة من المجاالت )مثاًل 

الخبراء النف�سانيون وخبراء �سبل العي�س والموظفون الطبيون( يجب اأن ُتعباأ اأو توّظف وذلك، اإذا اأمكن، في كٍل من البلدان 

الم�سيفة والبلدان االأ�سلية، )انظر الفرع 1-4-3 للمزيد من التفا�سيل عن مالمح الموظفين ذوي ال�سلة(. 

ويجب اأن تراعي عمليات اإعداد الميزانية الحاجة اإلى االإبقاء على المرونة والقدرة على التكيف عن طريق ر�سد ما يلزم 

من الموارد تح�ّسباً للتغيرات اأو التعديالت غير المتوقعة. وبما اأن توافر التمويل قد يحد من الم�ساعدة ال�ساملة على اإعادة 

اإعادة االإدم��اج ت�سجيع النهج القائمة على المجتمعات المحلية والتدخالت الهيكلية  االإدم��اج، يتعين على مديري برامج 

التي تكّمل الم�ساعدة على الم�ستوى الفردي. وحيثما ال يكون التمويل مالئماً بما فيه الكفاية لتقديم الم�ساعدة ال�ساملة 

للجميع يجب اأن تعطي البرامج االأولوية للعائدين في اأو�ساع ه�سة.

برامج إعادة تأهيل تُنفّذ من خالل التنسيق والشراكة

اإن النهج المتكامل تجاه اإعادة االإدماج يتطلب تطوير التن�سيق والتكامل والتما�سك مع جميع الجهات المعنية. ويمكن اأن 

ي�سمل ذلك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والعامة والخا�سة والمحلية والدولية في البلدان الم�سيفة وفي 

البلدان االأ�سلية. وال�سراكة والتن�سيق الجيد يعززان نطاق وجودة الم�ساعدة على اإعادة االإدماج ويمكن اأن يجعال الم�ساعدة 

اأكثر فعالية عن طريق الحد من ازدواجية الجهود. ويجب اأن يتم التن�سيق: 

البلدان  في  المحلية  مجتمعاتهم  ومع  العائدين  مع  مبا�سرة  يعملون  الذين  واالإقليميين  المحليين  الفاعلين  )اأ(  بين 

والقادة  الحكومية  غير  والمنظمات  ال�سلطات  الفاعلة  الجهات  هذه  ت�سمل  اأن  ويمكن  المن�ساأ.  بلدان  وفي  الم�سيفة 

الم�ستوى  هذا  بين  وفيما  االإقليمي  اأو  المحلي  ال�سعيد  على  الت�سغيل  ومراكز  المحلية  المجتمعات  وق��ادة  الدينيين 

المحلي/ االإقليمي والم�ستوى الوطني.

)ب(  عبر مختلف القطاعات وفي �سفوف الوزارات ذات ال�سلة والوكاالت الحكومية المكلفة بواليات مختلفة )مثل الداخلية 

وال�سوؤون الخارجية والعمل وال�سوؤون االجتماعية والم�ساعدة االإن�سانية والتنمية(، ف�ساًل عن الجهات المعنية غير 

الحكومية. ومن االأهمية بمكان اإدراج اإعادة االإدماج الم�ستدام في اآليات التن�سيق القائمة الأغرا�س �سيا�سات الهجرة اأو 

االآليات ال�ساملة لعدة قطاعات عو�ساً عن خلق نظم جديدة قد تكون منقطعة عن العمليات االآخرى.

)ج(  بين البلدان الم�سيفة وبلدان المن�ساأ على ال�سعيدين الوطني والمحلي من خالل ديناميكا التعاون الالمركزي. وعلى 

�سبيل المثال يجب اأن تعمل البلدان الم�سيفة وبلدان المن�ساأ معاً من اأجل االتفاق على تحليل م�سترك ل�سياق العودة 

المحلي. 

وباإمكان الحوار الموؤ�س�سي بين ال�سركاء اأن ي�سجع على الفهم الم�سترك للتحديات ذات ال�سلة بالعودة واإعادة االإدماج ويمكن اأن 

يوّجه و�سع ال�سيا�سات العامة ويوؤّثر عليه. وباإمكان المحافل ال�ساملة لعدة تخ�س�سات للتبادل والنقا�س اأن تك�سف فر�ساً للتعاون.

لتحديد  الممار�سات  واأف�سل  المعلومات  تتبادل  اأن  اأي�ساً  باإمكانها  االإدم��اج  اإع��ادة  مجال  في  والمعنية  العاملة  والجهات 

الفر�س الإيجاد اأوجه تاآزر وتكثيف الجهود )مثاًل من خالل تنفيذ مبادرات م�ستركة على ال�سعيد عبر الوطني(.

برامج إعادة اإلدماج القائمة على األدلة

الر�سد المنتظم والتقييم الطويل االأجل لتقدير الفعالية والكفاءة والوجاهة والتاأثير واال�ستدامة يجب اأن يكونا جزءاً 

التفا�سيل  للمزيد من   5 الوحدة  )انظر  كلها  الثالثة  التدخل  م�ستويات  االإدم��اج على  اإع��ادة  على  الم�ساعدة  برمجة  من 
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بخ�سو�س و�سع نظام للر�سد والتقييم في برامج اإعادة االإدماج(. وُتعد البيانات المجّمعة اأثناء ر�سد الم�ساعدة المبا�سرة 

المقدمة اإلى العائدين، بما في ذلك مالحظاتهم وتعليقاتهم، م�سدر معلومات هاماً بخ�سو�س فعالية تدابير اإعادة االإدماج 

اإعادة  اأن��واع دعم  تاأثير مختلف  تقييم  ي�ساعدان على  الطويل  االأج��ل  والتقييم في  الر�سد  اأن  وا�ستدامتها. كما  وتاأثيرها 

االإدماج على الفرد العائد والمجتمع المحلي ككل.

وجمع البيانات ب�سكل منهجي وم�ستمر، في ظل �سيانة الحق في الخ�سو�سية وحماية البيانات ال�سخ�سية، وكذلك الر�سد 

اإع��ادة االإدماج  تاأثير تدخالت  البرامج، على فهم  اأ�سحاب الم�سلحة، وال �سيما منهم مديرو  اأمور ت�ساعد  والتقييم، كلها 

والتاأكد من نظرية التغّير وبلورة ت�سميم البرامج الجارية في الم�ستقبل. وت�سمح اآليات التعليقات والمالحظات للعائدين 

بطريقة  المقدمة  الم�ساعدة  بخ�سو�س  نظرهم  وجهات  عن  بالتعبير  الم�ستفيدين  من  وغيرهم  المحلية  ومجتمعاتهم 

مفتوحة وتت�سم بالخ�سو�سية.

برامج إعادة إدماج راسخة قائمة على الخصوصية و«عدم إلحاق أي ضرر«

يجب اأن تتخذ البرامج التدابير لحماية بيانات العائدين ال�سخ�سية في عملية اإعادة االإدماج. وهذا اأ�سا�سي للحفاظ على 

خ�سو�سية العائدين و�سالمتهم وكرامتهم االإن�سانية. وجميع البيانات ال�سخ�سية يجب اأن تجّمع وُت�ستخدم وُتنقل وُتخزن 

 .
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ب�سكل اآمن طبقاً لمعايير حماية البيانات الدولية

اإع��ادة االإدم��اج على جميع الم�ستويات. ويجب اأال ُيلحق الدعم  ونهج “عدم اإلحاق اأي �سرر” يجب التقيد به في برمجة 

المقدم للعائدين اأي �سرر بالعائدين اأنف�سهم وبمجتمعاتهم المحلية. وتحليل م�سادر التوتر، وديناميكا القوى وم�سائل 

التنازع في بداية عملية البرمجة ثم ر�سد هذه الم�سادر بعد ذلك ب�سكل م�ستمر، �سوف يحدد عوامل االنف�سال والتوا�سل 

اأو اإلحاق ال�سرر  داخل المجتمعات المحلية وُي�ساعد على بيان الكيفية التي يمكن بها للبرنامج تفادي ت�سعيد الخالف 

باالأفراد اأو الجماعات.

إدراج برنامج إعادة اإلدماج في استراتيجية لحوكمة الهجرة

اإع��ادة االإدم��اج لي�ست عملية منعزلة واإنما هي جزء من ا�ستراتيجية اأو�سع  اأاّل يغيب عن االأذه��ان كون  من االأهمية بمكان 

لحوكمة الهجرة. وتعزيز دعم اإعادة االإدماج على الم�ستوى الوطني يمكن اأن ُيعزز حوكمة الهجرة الر�سيدة وي�ساهم في 

اأهداف التنمية والحوكمة االأخرى. 

والمحركات التي اأدت بالمهاجر اإلى اتخاذ قرار عودته االأولي والعوامل الموؤثرة في قدرته على االندماج مجدداً في بلده 

اإلى الخارج كاآلية لمواجهة  اإنما هما وجهان لنف�س العملة. فاإذا لم تعالج هذه العوامل �ستظل النتيجة الهجرة  االأ�سلي 

م�ستويات العي�س غير المالئمة الفعلية اأو المت�سورة، وقلة الفر�س وانعدام االأمن. وبالتالي يجب اأن ُتدرج برمجة اإعادة 

االإدماج كلياً، على ال�سعيدين الوطني والمحلي، في خطط التنمية وا�ستراتيجيات الهجرة. 

تقييم سياق العودة   2-4-1

االأو�ساع  العودة. وفهم  بيئة  اأولية حول  اإج��راء تقييمات وتحليالت  االأهمية بمكان  االإدم��اج من  اإع��ادة  برنامج  عند و�سع 

عليها  تقوم  التي  والدولي  والوطني  المحلي  االأ�سعدة  على  واالجتماعية  واالأمنية  واالقت�سادية  والموؤ�س�سية  ال�سيا�سية 

اأنماط العودة يمكن اأن ي�ساعد الجهات المعنية على اإر�ساء الدعائم المنا�سبة الإعادة االإدماج الم�ستدامة.

الموافقة والخصوصية  والمنصف، لغرض محدد ومشروع، ومبادئ  البيانات الشرعي  بين عناصر أخرى، مبدأ جمع  هذا يشمل، من   13
 IOM :والوصول إلى البيانات وشفافيتها وأمنها. فيما يتصل بمبادئ حماية البيانات التي وضعتها المنظمة الدولية للهجرة، انظر

Data Protection Manual (جنيف، 2010).

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf
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اإر�سادات لموظفي تطوير واإدارة البرامج من خالل التقييمات المقترحة التي من المفرو�س اأن تتم في  ويقدم هذا الفرع 

بلدان المن�ساأ. وت�سمل هذه التقييمات تحديد ال�سيا�سات والقوانين واأ�سواق العمل واالأو�ساع االجتماعية والجهات المعنية 

والخدمات المتاحة لدعم اإعادة اإدماج العائدين الم�ستدامة. وفي نهاية عملية التحديد االأولية هذه ي�سجع موفرو خدمات 

اإعادة االإدماج على تجميع وتلخي�س هذه المعلومات في خطة جدوى خا�سة بم�سروع محدد ال�ستخدامها اأثناء تخطيط اإعادة 

االإدماج على الم�ستوى الفردي وعلى م�ستوى المجتمع المحلي والم�ستوى الهيكلي، كما يرد تف�سيل ذلك في الفرع 3-4-1.

والتقييمات الوارد و�سفها في هذا الفرع يو�سى بها بدرجة عالية، ال �سيما في بداية برامج الم�ساعدة على اإعادة االإدماج. 

غير اأنه من الهام جداً اأي�ساً الرجوع اإليها طوال دورة البرنامج والم�سروع الأنها يمكن اأن تتغير.

وبعد مرحلة التقييم يجب تحديد اأولويات مبادرات اإعادة االإدماج المحتملة وفقاً للميزانية المتاحة. ويجب، متى اأمكن 

االإدماج  اإعادة  اأن بع�س مبادرات  اإلى  االإ�سارة  المعنية. وتجدر  الجهات  والتكاليف بين مختلف  الم�سوؤوليات  تقا�سم  ذلك، 

لي�ست كثيفة التكلفة بال�سرورة ولكنها تتطلب تن�سيقاً وتكييفاً مع االآليات القائمة.

تحليل الوضع ألغراض العودة وإعادة اإلدماج في البلد األصلي

ل تحليل الو�سع في بلد االأ�سل �سياق واتجاهات العودة واإعادة االإدماج، ف�ساًل عن اإطار ال�سيا�سة العامة االأو�سع.  يف�سّ

ويجب اأن يت�سمن التحليل على وجه التحديد ما يلي: 

• سياق العودة وإعادة اإلدماج	
اإليها  يعود  التي  )المواِطن  الجغرافية  االأنماط  بح�سب  التقييم  ذلك  في  بما  الرئي�سية،  العودة  هجرة  اتجاهات   -

المهاجرون في الغالب والتي يعود اأ�سلهم اإليها، وترّكز المهاجرين(؛

تقييم م�ساريع دعم اإعادة االإدماج الما�سية لتحديد ا�ستراتيجيات وقطاعات اإعادة االإدماج ذات ال�سلة التي تدعم   -

فعلياً تنمية المجتمعات المحلية واإعادة اإدماج العائدين الم�ستدامة )بما في ذلك من منظور بيئي(؛

الخ�سائ�س التاريخية واالجتماعية والثقافية واالقت�سادية العامة للبلد وكيف يمكن اأن توؤثر هذه الخ�سائ�س في   -

الهجرة؛

المنطقة  بح�سب  االأول��ي��ة،  العودة  بعد  مختلفة  زمنية  فوا�سل  في  للعائدين  االقت�سادي   – االجتماعي  الو�سع   -

ل، مقارنة مع ال�سكان المحليين. الجغرافية وال�سن ونوع الجن�س وم�ستوى المهارات والدعم المح�سّ

• إطار السياسة العامة 	
االآليات والعمليات وال�سيا�سات العامة والت�سريعات )على الم�ستويات المحلي والوطني واالإقليمي والدولي( التي   -

لها �سلة بالعودة واإعادة االإدماج؛

البنية الحكومية وعمليات �سنع القرار وم�ستويات الالمركزية والم�سوؤوليات؛  -

اإطار الهجرة والتنمية القائم وكيفية تاأثيره على نتائج اإعادة االإدماج.  -

• الوضع السياسي واألمني	
المناخ ال�سيا�سي، بما في ذلك اأية انتخابات قادمة اأو مواعيد حا�سمة اأو جهات فاعلة رئي�سية؛  -

الو�سع االأمني، بما في ذلك اأية قيود مفرو�سة على الدخول ومخاطر االأمن الرئي�سية في البالد وفي مختلف   -

مناطق البالد.

للتقليل من التكاليف وتي�سير توخي نهج يتميز بال�سمولية تجاه العودة الطوعية واإعادة االإدماج في �سياق الهجرة والتنمية 

االأو�سع، يجب اأن يرتبط تحليل الو�سع با�ستراتيجيات واأطر تخطيط التنمية االأخرى )من قبيل ت�سخي�سات الفقر في 

المتحدة  االأمم  واإط��ار  القطرية للعمل الالئق،  الدولية  العمل  الفقر، وبرامج منظمة  الحد من  ا�ستراتيجية  اإطار ورقة 

تحليالت  ت�ستند  اأن  يجب  ال�سفر  نقطة  االنطالق من  عن  وعو�ساً  الم�سترك(.  القطري  والتقييم  االإنمائية،  للم�ساعدة 
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الم�ستقبل  في  والمتوقعين  الفعليين  العائدين  تقييمات  عن  المعلومات  ذلك  في  بما  القائمة،  المعلومات  اإلى  االأو�ساع 

وتقييمات المجتمعات المحلية. ويمكن اأن ت�سمل هذه المعلومات درا�سات الم�ستفيدين ال�سابقين من اإعادة االإدماج لتقييم 

اإعادة االإدم��اج والتنمية؛ وتوفير الخدمات على  اإعادة االإدم��اج؛ والمعلومات عن ال�سلة بين  اأطر قائمة لدعم  اأية  فعالية 

ال�سعيد المحلي. ومن الناحية المثالية يجب اأن يقوم بتحليل الو�سع فريق من الخبراء المحليين والدوليين ي�ستخدمون 

نهجاً ت�ساركياً. ويجب اأن تلتم�س هذه الدرا�سات وجهات نظر مجموعة وا�سعة من اأ�سحاب الم�سلحة، بمن فيهم المهاجرون 

�ساملة  العائدين، ال�ستجالب معلومات  العالية من  الن�سبة  المناطق ذات  المهاجرين في  العائدون واالأ�سخا�س من غير 

وت�سجيع عملية االأخذ بزمام االأمور واال�ستدامة.

فهم أطر وقوانين وسياسات توفير الخدمات

االأهمية بمكان  االإدم��اج من  اإع��ادة  الم�ساعدة على  القائمة والتخطيط لتفا�سيل برمجة  قبل تحديد الخدمات والموارد 

االإلمام بالقواعد والنظم المحلية والوطنية واالإقليمية لتوفير الخدمات.

طرها و�سيا�ساتها واأية 
ُ
ويجب و�سع برمجة اإعادة االإدماج في ظل فهم وا�سح لت�سريع البالد المنّظم لتوفير الخدمات واأ

نظم اإحالة قائمة بالفعل )مثل رعاية ال�سحة العقلية اأو م�ساعدة �سحايا االتجار(.

والمثال اأدناه يوجه الموظفين في فهم �سياق توفير الرعاية ال�سحية العقلية. ويمكن، بل ويجب، طرح اأ�سئلة مماثلة في 

جميع مجاالت الخدمة ذات ال�سلة باإعادة االإدماج من قبيل ال�سكن والتعليم والعمل. 

الجدول 1-1: عّينة أسئلة يمكن طرحها لتحديد أُطر وقوانين وسياسات الرعاية الصحية

الوطني  ←الت�سريعات وال�سيا�سات العامة الم�ستوى  على  ال�ساريان  العامة  ال�سيا�سة  هي  وم��ا  الت�سريع  هو   ما 

الأغرا�س رعاية ال�سحة العقلية؟

 هل تمول ال�سلطات المركزية اأو االإقليمية اأو المحلية خدمات رعاية ال�سحة  ←التمويل

العقلية؟

والقطاع  ←ال�سراكات/ نظم االإحالة المنظمات  بين  وطنية  اأو  اإقليمية  اأو  محلية  ���س��راك��ات  ه��ن��اك   ه��ل 

الخا�س والحكومة لتوفير خدمات رعاية ال�سحة العقلية؟

هل هناك نظام اإحالة وطني ر�سمي وعملي الأغرا�س ال�سحة العقلية؟ ←

اأي  ←التاأمين والتغطية ف��اإل��ى  ب��االإي��ج��اب  ال��رد  ك��ان  اإذا  العقلية مجانية؟  ال�سحة  اأن خ��دم��ات   ه��ل 

مدى؟ اإذا لم يكن الحال كذلك فما هي تكلفتها؟

هل هناك مخططات تاأمين توفر الرعاية مجاناً؟ ←

ما مقدار تكلفتها؟ ←

ما هي �سروط التمتع بمخطط التاأمين؟ ←

هل هناك قائمة وطنية بالعقاقير واالأدوية؟ ←العقاقير واالأدوية

 هل اأن العقاقير واالأدوية، وال �سيما الموؤثرات العقلية، متاحة على كل م�ستوى  ←

الثانوي  والقطاع  االأول��ي  القطاع  )م�ستوى  ال�سحية  الرعاية  م�ستويات  من 

وقطاع الخدمات(؟

هل يدفع المر�سى ثمنها؟ ←

 من حيث الموارد الب�سرية، ما هي الفئات المهنية لمقدمي الرعاية العاملين  ←فئات مقدمي الرعاية

في قطاع ال�سحة العقلية؟

هل هناك نظام رعاية تقليدية وما نوعه؟ ←نظام الرعاية التقليدية

هل اأن هذه الممار�سات منظمة و/ اأو خا�سعة للتقييم؟ ←
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تحديد الجهات المعنية

وغير  الخا�سة  االأخ���رى  الم�سلحة  �ساحبة  المعنية  الجهات  من  ذل��ك  وغير  والمحلية  الوطنية  ال�سلطات  اإ���س��راك  ُيعد 

الحكومية اأ�سا�سياً لنجاح برامج اإعادة االإدماج. وللم�ساركة مع الجهات الفاعلة المخت�سة، اأو التي يفتر�س اأن تكون مخت�سة، 

باإعادة اإدماج العائدين، من االأ�سا�سي اإجراء م�سح للجهات الفاعلة في المناطق التي توجد بها ن�سبة عالية من المهاجرين 

المحتملة على  والقدرة  اال�ستعداد  للقدرات واالحتياجات ومدى  �ساماًل  تقييماً  المعنية  الجهات  ويوّفر م�سح  العائدين. 

اإقامة ال�سراكات لدى مختلف الجهات المعنية على ال�سعيدين الوطني والمحلي. وعملية م�سح �ساملة للجهات المعنية 

4 توجيهات ب�ساأن ا�ستخدام م�سح الجهات المعنية الإقامة  اإع��ادة االإدم��اج. وترد في الوحدة  الزمة لتحديد نطاق برنامج 

ا�ستراتيجيات ت�ساركية ومبادرات لبناء القدرات واآليات للتن�سيق والتعاون.

ويمكن اأن ت�سمل الجهات المعنية مجموعة متنوعة من مختلف الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخا�س والمجتمع 

المدني، بما في ذلك الوزارات والوكاالت الحكومية، والحكومات المحلية، والجهات الرئي�سية المعنية، وكيانات القطاع 

الخا�س، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، وجمعيات المهاجرين، ومنظمات ال�ستات، والمنظمات 

الدولية الن�سطة على الم�ستوى المحلي. ويمكن اأن تكون هذه الجهات عاملة في مجموعة متنوعة من قطاعات ال�سيا�سات 

العامة، وفقاً ل�سياق البلد المعني )مثاًل في قطاعات التنمية والهجرة والبيئة والقطاعات االإن�سانية(. 

 عدم اإجراء اأي م�سح اأبداً للجهات المعنية بمعزل عن الغير. قبل البدء في عملية م�سح للجهات المعنية يتعين على  ←

ال��وزارات الحكومية الرئي�سية، ووك��االت االأمم  اأن ت�سارك مع منظمات �سريكة )مثل  اإع��ادة االإدم��اج الرائدة  منظمة 

وال�سلطات  المحليين  المجتمعات  ق��ادة  عن  ف�ساًل  ذل��ك(،  اإل��ى  وما  الدولية،  الحكومية  غير  والمنظمات  المتحدة، 

المحلية الن�سطة في المجال والتي لها خبرة مبا�سرة مع الجهات المعنية �ساحبة الم�سلحة. ويمكن اأن يي�سر ذلك 

اأدوار  ب�ساأن  الر�سمية  المعارف غير  نقل  من  اأي�ساً  ويمّكن  والتكلفة.  لذلك  ال��الزم  الوقت  ويقلل من  الم�سح  عملية 

الجهات المعنية �ساحبة الم�سلحة وتوقعاتها وقدراتها ونواياها، وهي المعارف التي قد ال يكون من الي�سير الح�سول 

عليها عن طريق الم�ساركة المبا�سرة مع الجهات المعنية اأنف�سها. ويمكن اأن تلعب ال�سلطات المحلية دوراً رئي�سياً في 

جمع المعلومات.

 يجب، متى اأمكن ذلك، التحقق من �سحة المعلومات بخ�سو�س قدرات اأ�سحاب الم�سلحة وم�سالحهم ومبرراتهم  ←

با�ستخدام م�سادر اأخرى لمراعاة مختلف وجهات النظر والناأي عن التحيز المحتمل، المتعمد اأو غير المتعمد.

 واأخيراً يجب اأن تكون عمليات م�سح الجهات المعنية عمليات متوا�سلة. ومن المفرو�س اأن تف�سي اإلى �سبكة متنامية  ←

من ال�سركاء الوطنيين والمحليين الفعليين والمحتملين، تتطور على مر الزمن مع ظهور اأ�سحاب م�سلحة ُجدد 

ومع تطور اأهداف برامج اإعادة االإدماج وتغير تدفقات العائدين.
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الجدول 1-2 اأدناه يقدم توجيهات تدريجية الإجراء م�سح للجهات المعنية من اأجل برامج اإعادة االإدماج.

الجدول 1-2: إجراء مسح للجهات المعنية من أجل تنفيذ برنامج إعادة اإلدماج

االأن�سطةالخطوة

 تحديد أولويات المناطق المحلية التي بها نسب عالية من العائدين الحاليين و/ �1- االختيار الم�سبق
أو المنتظرين في المستقبل. وغالباً ما تكون ميزانيات برامج اإعادة االإدماج محدودة 
وبالتالي يجب اأن ُتجرى عمليات م�سح الجهات المعنية كثيفة التكلفة والموارد باالأ�سا�س 

في ال�سياقات التي ت�ستقبل اأو �ست�ستقبل تدفقات اأكبر من العائدين. وال�سلطات الوطنية، 

توفير  االأح��ي��ان  غالب  ف��ي  باإمكانها  الوطني،  االإح�����س��اء  مكتب  اأو  الداخلية  وزارة  مثل 

ال�سلة  ذات  الخدمات  على  اأعلى  طلباً  ت�سجل  التي  االأماكن  عن  ال�سلة  ذات  المعلومات 

باإعادة االإدماج.

والمحلي  �2- التحديد  الوطني  الصعيدين  على  المتواجدة  المجموعات  أو  الكيانات  تحديد 
والتي:

 لها القدرة المحتملة على: ‘1‘ تح�سين توفير الخدمات للمهاجرين العائدين و/اأو ‘2‘  ←

تقديم الدعم الإعادة اإدماج الالجئين االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية )مثل البلديات 

المحلية والفاعلين من القطاع الخا�س والموّردين ذوي ال�سلة، وما اإلى ذلك(؛ و/اأو

 ُيحتمل اأن تتاأثر بعودة العائدين واإعادة اإدماجهم، مثاًل المجتمعات المحلية اأو اأ�سحاب  ←

الم�ساريع ال�سغرى ممن قد يتاأثرون بتزايد المناف�سة. 

�البيئية   الجن�س واال�ستدامة  �ساملة لعدة قطاعات من قبيل نوع  االأخذ بم�سائل رئي�سية 

والجهات الفاعلة ذات ال�سلة في م�سح الجهات المعنية.

3- التحليل
� تحليل الدور والتوقعات واالستعداد للتعاون والقدرات واالحتياجات بالنسبة لكل  

واحد من فرادى أصحاب المصلحة. لبع�س اأ�سحاب الم�سلحة القدرة المحتملة على 
اأكثر من غيرهم. وتتمثل طريقة ممكنة لتقييم  اإعادة االإدم��اج  اأداء برنامج  التاأثير على 

ذلك في طرح االأ�سئلة التالية على كل واحد من اأ�سحاب الم�سلحة المحددين:

 ما هي وظائف اأ�سحاب الم�سلحة الرئي�سية ودورهم في ال�سياق الوطني/ االإقليمي التي  ←

لها �سلة ببرنامج اإعادة االإدماج واأدائه؛

 ما هي الدوافع الرئي�سية ل�ساحب الم�سلحة فيما يت�سل ببرنامج اإعادة االإدماج ونتائجه  ←

المرتقبة؟ من له م�سلحة/ منفعة مالية؟ من له م�سلحة �سيا�سية؟ اإذا لم تكن الجهة 

المخت�سة ميالة اإلى الم�ساركة ببرنامج اإعادة االإدماج اأو دعمه، ما هي االأ�سباب الرئي�سية 

لذلك؟ وهل يمكن معالجتها اأو تخفيفها؟

� هل اأن قدرة الجهة المخت�سة كافية لت�سبح �سريكة لبرنامج اإعادة االإدماج والم�ستفيدين  

منه؟ اإذا لم يكن الحال كذلك فما هو الدعم الذي تحتاجه لت�سبح �سريكة؟ 

وج��دت  اإن  المخت�سة،  الجهات  ل��دى  القائمة  التطوير  وخطط  ا�ستراتيجيات  تقييم  يجب 

االإدم��اج.  اإع��ادة  ت�سميم تدخالت  لتوجيه  ا�ستخدامها  والخطط، ويجب  اال�ستراتيجيات  هذه 

ويجب  الموؤ�س�سي،  ودوره���ا  والمحلية  الوطنية  المعنية  الجهات  م�سروعية  اح��ت��رام  ويجب 

ال��م��ب��ادرات وال��م��وارد عو�ساً عن خلق هياكل  ال��م��ب��ادرات القائمة وال��م��وارد ودع��م ه��ذه  تكميل 

وا�ستراتيجيات منف�سلة. 
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�الرئي�سيين   والمعرقلين  الرئي�سيين  ال��داع��م��ي��ن  م��ن  ك��ل  ت��ح��دي��د  ال��م��ه��م  م��ن  اأخ���ي���راً، 

 6 المرفق  )ان��ظ��ر  المعنية  الجهات  تحديد  ث��م  م�سفوفة  وا�ستخدام  للتعاون.  المحتملين 

لالطالع على عينة( بح�سب دورهم وتوقعاتهم وقدراتهم وا�ستعدادهم ورغبتهم، يمّكن منظمة 

نوع  ثّم  المعنية ومن  الجهات  الرائدة من تكوين �سورة عن م�ستوى م�ساركة  االإدم��اج  اإع��ادة 

الم�ساركة الالزمة معهم. وتقييم دوافعهم يعطي فكرة دقيقة عن كيفية اإ�سراكهم بنجاح في 

ال�سراكات و�سائر اأ�سكال التعاون.

الجهات  �4- تحديد االأولويات هذه  تحديد  ضوء  في  المعنية  الجهات  مختلف  فئات  وجاهة   تقييم 

المعنية وتحديات إعادة اإلدماج والقدرات والتخطيط المرتقب إلعادة اإلدماج. 
تحديد االأولويات اأ�سا�سي من اأجل الزيادة الق�سوى للم�ساركة مع اأكثر الجهات المعنية 

ال  التي  المعنية  بالجهات  االت�سال  طريق  عن  والموارد  الوقت  اإ�ساعة  ولتفادي  وجاهة 

حاجة لذلك. واالأهمية الن�سبية لمختلف فئات اأ�سحاب الم�سلحة تتوقف اإلى حد كبير 

على ما يلي:

 بارامترات برمجة اإعادة االإدماج. ميزانية وقدرات منظمة اإعادة االإدماج الرائدة توؤثر في  ←

الجهات المعنية االأكثر �سلة باالأمر في �سياق معين.

 عدد ومالمح العائدين. كلما ازداد عدد العائدين ازدادت القيود المفرو�سة على توفير  ←

المهاجرين  غير  مجتمعات  م��ع  المحتملة  ال��ت��وت��رات  وم��خ��اط��ر  االأ�سا�سية  ال��خ��دم��ات 

عناية  اإي��الء  بد من  الداخل ال  اإل��ى  المرتفعة  العائدين  تدفقات  ح��االت  وفي  المحلية. 

المهاجرين  غير  ومجتمعات  االأ�سا�سية  الخدمات  موفري  واإ���س��راك  ال�ستهداف  خا�سة 

المحلية الذين هم فئة ا�ستراتيجية هامة من فئات الجهات المعنية من اأجل نجاح اأي 

برنامج من برامج اإعادة االإدماج. ومالمح )المهارات وال�سن ونوع الجن�س( العائدين في 

الحا�سر والم�ستقبل، بقدر ما تكون معروفة في مرحلة م�سح الجهات المعنية االأولي، 

�سبيل  وعلى  والمحلية.  الوطنية  المعنية  للجهات  الن�سبية  االأهمية  على  كثيراً  توؤثر 

اأن  اأ�سا�ساً من مهاجرين �سبان من المحتمل  المثال فاإن مجموعة من العائدين تتاألف 

اإدم��اج  اإع��ادة  اأن تدعم  اإل��ى �سراكات مع جهات معنية يمكن  اأول��وي��ات جهة معنية  تحّول 

ال�سباب االجتماعية – االقت�سادية.

الوطني  ← االإط���ار  في  الحالي  الو�سع  فهم  والبيئي.  االقت�سادي   – االجتماعي   ال�سياق 

والمحلي )مثل التوفير غير الكافي للخدمات االأ�سا�سية، و�سياق ما بعد النزاع، وفرط 

التي  المحددة  القطاعات  يبين  اأن  يمكن  المتقلبة(  االأعمال  وبيئة  العاملة،  اليد  وف��رة 

�سيحتاج فيها االأمر اإلى �سراكات لمواجهة التحديات اأو الفر�س.

5- الم�ساركة
� وضع استراتيجية مشاركة. باالستناد اإلى الخطوات ال�سابقة تكون منظمة اإعادة االإدماج  

الرائدة قد حددت االأهداف اال�ستراتيجية واالأولويات فيما يت�سل بالجهات المعنية ذات 

ال�سلة. والترابط بين هذين الجانبين �سوف يحدد خيار الم�ساركة وا�ستراتيجية االت�سال 

بالن�سبة لمختلف مجموعات الجهات المعنية الخا�سعة لعملية الم�سح )انظر الفرع 1-4 

للح�سول على تعليمات ب�ساأن و�سع ا�ستراتيجية لم�ساركة الجهات المعنية(.
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ترد في المرفق 6 عينة م�سفوفة لم�سح الجهات المعنية يمكن تكييفها وفقاً لل�سياق واحتياجات 

التحليل 

مسح الخدمات

عند تخطيط برنامج اإعادة اإدماج من الحيوي معرفة الخدمات المتاحة لل�سكان المحليين في البلد االأ�سلي التي باإمكان 

بطريقة  والخدمات  الموفرين  وتدوين  تحديد  هو  الخدمات  وم�سح  اإدماجهم.  اإع��ادة  عملية  اأثناء  بها  التمتع  العائدين 

المحليين والعائدين، ومعايير الح�سول على تلك الخدمات،  لل�سكان  المتاحة  المحلية  ل الخدمات  منهجية. وهو يف�سّ

ومعرفة من يوفرها، وجودتها، واأية مخاطر لها عالقة بالو�سول اإلى تلك الخدمات. 

تلبية  على  مبا�سر  ب�سكل  واأ�سرهم  العائدين  م�ساعدة  عند  الحاالت  لمديري  اأ�سا�سي  الم�سح  هذا  الفردي  الم�ستوى  على 

احتياجات محددة. وم�سح الخدمات هو اأي�ساً خطوة اأولية في تقييم المجتمعات المحلية التي يعود اإليها المهاجرون، ذلك 

اأنه يمكن اأن ي�ساعد على �سّد الثغرات في توفير الخدمات ف�ساًل عن م�ساعدة ال�سركاء اال�ستراتيجيين والتنفيذيين. وهو 

خطوة اأولى جيدة في طريق خلق �سبكات على م�ستوى المجتمع المحلي. اأما على الم�ستوى الهيكلي فاإن ذلك هو المرحلة 

االأولى في اإن�ساء اأو تعزيز اآليات االإحالة الوطنية اأو المحلية )انظر الفرع 3-1-4(.

وم�سح الخدمات اال�ست�سارية التي يقوم بها ال�سركاء االآخرون يجب اأن تتم قبل اإجراء م�سح جديد. واأثناء الم�سح يجب اأن 

يقوم الموظفون الوطنيون الذين هم على اإلمام بالقطاعات والمناطق المحلية ويتحدثون لغة ال�سكان بجمع المعلومات.

وفي حين توجد طرق مختلفة لمبا�سرة م�سح الخدمات يجب، من الناحية المثالية، اأن ت�سمل الجهود ما يلي:

معلومات االت�سال بمنظمة ما اأو بموفر خدمات ما ←

نوع الخدمة الموّفرة ←

معلومات فيما يتعلق باأوقات توفير الخدمات ←

اأوقات االنتظار العادية بالن�سبة للتعيينات  ←

معايير القبول واال�ستبعاد من الم�ساركة في خدمة ما  ←

تكاليف الخدمات  ←

اللوائح المتعلقة بالدفع ←

المكان واإمكانية الو�سول اإليه ←

�سالمة المكان ←

معلومات عن خيارات واتجاهات النقل العام ذات ال�سلة ←

عوائق الو�سول اإلى الخدمات ←

الموؤهالت اللغوية ←

اأية جوانب ثقافية ودينية محتملة، االنعكا�سات فيما يت�سل بنوع الجن�س اأو ال�سن  ←

االحترافية والمهنية وجودة خدمات الرعاية  ←

التجربة الداعمة للمهاجرين العائدين ←

ت�سّورات ال�سكان المحليين وثقتهم بموفري الخدمات ←

يجب اأن يحدد م�سح الخدمات اأي�ساً الحواجز الحائلة دون الو�سول اإلى الخدمات )مثل االأهلية اأو معايير اال�ستيعاب التي 

ت�ستبعد الجئين معينين، ومكان وم�سافة توفير الخدمات، وم�ساغل ال�سالمة واالأمن، والقيود فيما يت�سل بالزمن والقيود 

المالية، والمتطلبات من الوثائق( اأو حيثما تكون الخدمات مفقودة. وال بد من اإدراك هذه الحواجز كي تت�سنى االإمكانية 

المحتملة لمعالجتها كجزء من تدخالت اإعادة االإدماج.
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كل من منظمات  يقوم  اأن  لذلك يجب  التاأهيل.  اإع��ادة  برنامج  و�سع  بعد  بانتظام  الخدمات  م�سح  يجب تحديث عمليات 

توفير الخدمات اأو مديري الحاالت، بتحديد الزمن المكر�س للخدمات وموارد الميزانية لتحديث عمليات م�سح الخدمات 

المعلومات الجديدة  بانتظام والقيام ب�سكل منهجي بت�سجيل  العائدين  في فترات زمنية فا�سلة منتظمة. والمتابعة مع 

وت��ك��راراً عن  م��راراً  ال�سوؤال  اأن طرح  ه��ذه. كما  التحديث  اأن يكون ج��زءاً من عملية  المقدمة من خالل تجاربهم، يمكن 

وتوافر  النقل،  وخيارات  االأهلية،  ومعايير  والتكاليف،  العمل،  و�ساعات  الخدمة،  بموّفر  االت�سال  معلومات  في  التغيرات 

الخدمة، يمكن اأن ي�ساعد على ا�ستمرارية دقة م�سح الخدمات وتح�سين تخطيط اإعادة االإدماج. 

ترد في المرفق 8 م�سفوفة تبّين الخدمات الرئي�سية ذات ال�سلة ببرمجة اإعادة االإدماج التي يجب 

و�سفها، ف�ساًل عن االعتبارات الخا�سة بقطاعات محددة.

تحليل سوق العمل

ي�سّكل تقييم اأ�سواق العمل المحلية والوطنية ونظم ال�سوق و�سال�سل القيمة اأ�سا�ساً لتحديد فر�س اإعادة االإدماج االقت�سادية. 

وهذا التقييم اأ�سا�سي لنجاح كل من برامج اإعادة االإدماج القائمة على الم�ستوى الفردي وعلى م�ستوى المجتمع المحلي. 

اأ�سحاب العمل، وكذلك  والمعلومات عن فر�س �سبل العي�س المتاحة وقطاعات العمل الرئي�سية والمهارات التي يطلبها 

توافر االآليات للح�سول على عمل في �سوق عمل محلية كّلها اأمور حيوية بالن�سبة للم�ستفيدين من برامج اإعادة االإدماج. 

وغياب هذه المعلومات و�سعف معرفة ال�سوق يمكن اأن يوؤديا اإلى الف�سل االقت�سادي لم�ساريع وموارد رزق العائدين.

وت�سمل تقييمات �سوق العمل تحليالت وورقات وتقارير بحث تقّيم تركيبة اأ�سواق العمل ونظم ال�سوق وطبيعتها ونموها واإمكانيات 

الو�سول اإليها. وهذه التقييمات تنظر في كل من البيانات الوطنية ودون الوطنية. وتقييمات �سوق العمل يقوم بها عادة متعاقدون 

خارجيون، لذلك يقت�سر هذا الفرع على تقديم نظرة عامة دقيقة عن مختلف نهج تقييم �سوق العمل. وقبل اإجراء التقييم من 

االأهمية بمكان البحث عما اإذا كان هناك بالفعل تقييم حديث )ربما اأجراه �سريك اآخر اأو اأجرته حكومة اأخرى(.

وفي �سياق برمجة اإعادة االإدماج تهدف تقييمات �سوق العمل عادة اإلى ما يلي:

•  تحديد القطاعات ذات إمكانات النمو العالية التي يمكن اأن توفر فر�س العمل اأو فر�س الت�سغيل الذاتي للعائدين، 	
بما في ذلك فر�س »الوظائف الخ�سراء« )للمزيد من المعلومات عن الوظائف الخ�سراء انظر االإر�سادات اأدناه(؛

•  تحديد أوجه عدم التوافق بين االحتياجات في مجال المهارات وعدم توافق المهارات )الثغرة القائمة بين 	

كفاءات ومهارات فرد ما اأو �سكان معينين واحتياجات �سوق العمل فيما يت�سل بالمهارات( بح�سب القطاع والمهنة؛ 

•  تحديد اللوائح ذات الصلة واالأحكام الت�سريعية الخا�سة بقطاعات محددة من قبيل �ساعات العمل، و�سن العمل 	
القانونية، واالمتيازات االإلزامية، واإمكانية الو�سول وتكافوؤ الفر�س؛

• تقييم تكاليف إطالق المشاريع التجارية وإجراءات التسجيل، بما في ذلك الم�ساعدة القانونية، وتكييف دعم 	
الم�ساريع التجارية مع ال�سياقات المحلية؛

• تحديد القيود والفرص في نظام ال�سوق، بما في ذلك ما يلي:	
الخدمات اأو الوظائف الداعمة )مثل الو�سول اإلى معلومات ال�سوق( التي قد تمّكن االأفراد من الح�سول على عمل قار؛ 	-

االأدوار التي تلعبها القواعد غير الر�سمية والثقافية، بما في ذلك القواعد ذات ال�سلة بنوع الجن�س، في �سوق العمل. 	-

وهناك ُنهج ومنهجيات مختلفة لتقييم اأ�سواق العمل ونظم ال�سوق. وهي تختلف من حيث كثافة ا�ستخدامها للموارد ومدى 

�سمولها وم�ستوى تف�سيل اال�ستنتاجات. وقبل اختيار اأداة اأو نهج يجب تحديد الغر�س من تقييم �سوق العمل. هل هو جمع 

معلومات على نطاق وا�سع حول مجموعة �سكان ما اأو حول ال�سوق؟ اأم هل هو ك�سب معلومات اإ�سافية عن قطاع محدد اأو 

�سوق عمل محلية معينة؟ وال بد من تو�سيح متطلبات الميزانية لتقييمات �سوق العمل في مرحلة مبكرة من مراحل و�سع 

الم�سروع، ذلك اأن تقييمات �سوق العمل ال�ساملة يمكن اأن تكون باهظة التكلفة. ويجب تقا�سم ا�ستنتاجات تقييم �سوق العمل، 
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ما اأن تتوافر، مع الم�ستفيدين المحتملين في مرحلة مبكرة اأثناء عملية ما قبل المغادرة. وُيقّدم اأدناه ا�ستعرا�س للنهج 

ذات ال�سلة ب�سوق العمل وتقييمات ال�سوق. وهذه االأدوات لي�ست بال�سرورة ُنهجاً بديلة لتقييم �سوق العمل واإنما يمكن اأن 

ت�ساعد اأي�ساً على تكميل بع�سها البع�س متى ُنفذت في اإطار برنامج اإعادة اإدماج وحيد. وعلى �سبيل المثال يمكن اأن يعطي 

التقييم ال�سريع لل�سوق �سورة عامة عن االأ�سواق ذات اإمكانات النمو العالية ويمكن اأن ُتقّيم الحقاً بقدر اأكبر من التف�سيل 

من خالل تحليل �سامل لنظام ال�سوق. واأخيراً فاإن االأدوات الثالث هذه تعمل لي�س فقط كاأدوات تحليل واإنما اأي�ساً، وب�سبب 

اإلى  التركيز وما  العمل ومجموعات  المقابالت وحلقات  المحلية )من خالل  المعنية  الجهات  بها  ُت�سرك  التي  الطريقة 

ذلك(، اإنما باإمكانها اأي�ساً اأن ُتر�سي اأ�س�س لتعاون و�سراكة طويلي االأجل للم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س.

الجدول 1-3 استعراض لمختلف أدوات سوق العمل وتقييم السوق 14

المدةالمنهجيةحالة اال�ستخداماالأداة
كثافة ا�ستخدام 

الموارد

تقييم 

ت�ساركي 

للميزة 

التناف�سية

توفير تقييم عملي التوجه لالقت�ساد المحلي، 

دوافع  وفي  االقت�سادية  االإمكانات  في  والنظر 

وقدرات عمل الجهات المعنية المحلية

ت��وف��ي��ر م��ع��ل��وم��ات ع��ن ال���ق���درة ال��م��ح��ل��ي��ة على 

المناف�سة والفر�س االقت�سادية واأكثر االأن�سطة 

والقطاعات الفرعية الم�ستهدفة �سلة باأقاليم 

م�سروع ما.

ح��ف��ز ال��ج��ه��ات ال��م��ع��ن��ي��ة ال��م��ح��ل��ي��ة ل��دف��ع��ه��ا اإل���ى 

الم�ساركة في تقييم تعاوني لالحتياجات المحلية 

وفي ت�سميم الم�ساريع الناتجة عن ذلك.

ن���ه���ج م��خ��ت��ل��ط ي��ج��م��ع 

المكتبي  ال��ب��ح��ث  ب��ي��ن 

الجهات  عمل  وحلقات 

ال��م��ع��ن��ي��ة وال��م��ق��اب��الت 

�سبه المنظمة

ق�سيرة 

 4-2(

اأ�سابيع(

منخف�سة

تقييمات 

ال�سوق 

ال�سريعة

اإمكانات  ذات  االأ���س��واق  عن  عامة  لمحة  اإعطاء 

النمو العالية لتحديد وجاهتها ووثاقة �سلتها 

ب��ال��م��ج��م��وع��ات ال��م�����س��ت��ه��دف��ة، وف���ر����س اإع����ادة 

االإدماج االقت�سادي وجدوى اإجراء المقابالت

ال��م�����س��ارك��ة م���ع ال���ج���ه���ات ال��م��ع��ن��ي��ة ال��م��ح��ل��ي��ة 

اأن  يمكن  بما  القطاعية  والفر�س  االحتياجات 

يوؤدي اإلى تعاون في االأجل الطويل

ن���ه���ج م��خ��ت��ل��ط ي��ج��م��ع 

المكتبي  ال��ب��ح��ث  ب��ي��ن 

وال�����م�����ق�����اب�����الت ���س��ب��ه 

ال��م��ن��ظ��م��ة ون���ق���ا����س���ات 

اأف����������رق����������ة ال����ت����رك����ي����ز 

والزيارات الميدانية

متو�سطة 

 4-2(

اأ�سهر(

متو�سطة

تحليل 

�سال�سل 

القيمة/ 

تحليل نظام 

ال�سوق

اإعطاء �سورة مف�سلة عن مجموعة محددة االأولويات 

للقطاعات الفرعية، بما في ذلك المعلومات ال�ساملة 

عن اأداء القطاع و�سال�سل القيمة

اإعطاء �سورة عن “كيفية” التدخل في �سل�سلة 

قيم معينة اأو نظام �سوق معين، واال�ستفادة من 

الفر�س وتفادي االآثار المدمرة

ن���ه���ج م��خ��ت��ل��ط ي��ج��م��ع 

المكتبي  ال��ب��ح��ث  ب��ي��ن 

وال����ب����ح����ث ال���م���ي���دان���ي 

وت����ح����ل����ي����ل ال������ح������االت 

وا����س���ت�������س���ارة ال���ج���ه���ات 

عمل  وحلقات  المعنية 

الجهات المعنية

طويلة 

)4 اأ�سهر 

فاأكثر(

عالية

Meyer�Stamer, J., Participatory Appraisal of Competi�،2017 ،منظمة العمل الدولية، 2016؛ ومنظمة العمل الدولية  14

tive Advantage (PACA): Effectively Launching Economic Development Initiatives, Mesopartner (Duis�
.(burg, Germany, 2006

https://www.mesopartner.com/fileadmin/media_center/Working_papers/mp-wp01_01.pdf
https://www.mesopartner.com/fileadmin/media_center/Working_papers/mp-wp01_01.pdf
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الوحدة 1 : نهج متكامل جتاه إعادة اإلدماج

 لتلبية االحتياجات االجتماعية – االقت�سادية اأي�ساً لمجتمع محلي ما، يحب تحديد ال�سركاء المحليين الممكنين  ←

اإعادة االإدم��اج يجب  وتقييم االأثر المحتمل لهجرة العودة على المجتمعات المحلية، وتقدير �سوق العمل لبرمجة 

ترافقه ب�سكل منهجي مالمح المجتمعات المحلية )انظر الفرع 3-1(. والجمع بين ا�ستنتاجات تقييم �سوق العمل 

ومالمح المجتمع المحلي ي�سع مديري برامج اإعادة االإدماج في و�سع ي�سمح لهم بما يلي:

تحديد القطاعات الرئي�سية في االقت�ساد التي يمكن ا�ستهدافها؛ 	-

اإلى  ما  �سوق  نظام  تزيد فر�س  اأن  يمكن  التي  االقت�سادية  والتدخالت  الواعدة  البرامج  ت�سميم  تحديد خيارات  	-

اأق�سى حد وفي نف�س الوقت تفادي االآثار االجتماعية – االقت�سادية المدمرة(؛

مواءمة مالمح العائدين المنا�سبة لكل قطاع اأو قطاع فرعي وم�سروع. 	-

إضاءة

الفرص في االقتصاد األخضر: الوظائف الخضراء

للم�ساهمة في تنمية بلد االأ�سل الم�ستدامة واإقامة �سوق عمل متنامية، يجب اأن تنظر تقييمات �سوق 

العمل والم�ساعدة الالحقة في مجال اإعادة االإدماج في تقييم واإبراز توافر الوظائف الخ�سراء. وي�سّلم 

العديد من الحكومات باأهمية م�ساهمة الوظائف الخ�سراء في التنمية الم�ستدامة. ويمكن اأن توفر هذه 

الوظائف فر�س عمل للمهاجرين العائدين وت�ساهم في نف�س الوقت في الجهود الوطنية وعلى م�ستوى 

المجتمعات المحلية المبذولة لحفظ البيئة والتكيف مع اآثار تغير المناخ ال�سلبية. 

اأو  البيئة  حفظ  في  ت�ساهم  الئقة  “وظائف  باأنها  الخ�سراء  الوظائف  الدولية  العمل  منظمة  وتحدد 

نا�سئة  خ�سراء  قطاعات  في  اأو  والبناء  الت�سنيع  مثل  تقليدية  قطاعات  في  ذلك  كان  �سواء  اإ�سالحها، 

جديدة مثل الطاقة المتجددة وكفاءة ا�ستخدام الطاقة”.

ت�ساعد الوظائف الخ�سراء على ما يلي:

• تح�سين كفاءة ا�ستخدام الطاقة والمواد الخام	

• الحد من انبعاثات غازات الدفيئة	

• التقليل اإلى اأدنى حد من النفايات والتلوث	

• حماية النظم البيئية واإ�سالحها	

• دعم التكيف مع اآثار تغير المناخ	

وثاقة صلة الوظائف الخضراء بإعادة اإلدماج:

العامة  وال�سلطات  ال��خ��ا���س  ال��ق��ط��اع  ف��ي  الم�ساريع  اأ���س��ح��اب  ين�سئها  اأن  يمكن  ال��خ�����س��راء  ال��وظ��ائ��ف 

والمنظمات غير الحكومية وال�سراكات التي ت�سمل اأنواعاً مختلفة من الجهات المعنية. “يمكن اإن�ساء 

وظائف خ�سراء في جميع البلدان ب�سرف النظر عن م�ستوى تنميتها االقت�سادية. ويمكن ت�سجيعها في 

المناطق الح�سرية وكذلك في المناطق الريفية، وفي جميع القطاعات واالأن�سطة ال�سناعية ومختلف 

اأنواع الموؤ�س�سات.”

الم�سدران: 

• المن�سور: برنامج الوظائف الخ�سراء التابع لمنظمة العمل الدولية )2015(.	

•  الموقع على ال�سبكة: 	

www.ilo.org/global/topics/green�jobs/news/WCMS_220248/lang��en/index.htm

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_371396.pdf
www.ilo.org/global/topics/green-jobs/news/WCMS_220248/lang--en/index.htm
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وضع برنامج للمساعدة على إعادة اإلدماج  3-4-1

مالمح موظفي إعادة اإلدماج

لئن كان و�سع دليل �سامل للموارد الب�سرية في المنظمات المقدمة للم�ساعدة في مجال اإعادة االإدماج يتجاوز نطاق هذا 

الدليل فاإن هذا الفرع يقدم ا�ستعرا�ساً عاماً العتبارات التوظيف الحا�سمة لمختلف �سياقات برمجة اإعادة االإدماج.

وعند البّت في نهج تحديد هيكل مالك الموظفين والتوظيف في م�سروع من م�ساريع اإعادة االإدماج ُتعد االعتبارات التالية 

هامة:

• اإعادة 	 برنامج  اأجل  من  بها  القيام  يجب  التي  والعمليات  التنفيذ  عملية  البرنامج  اإطار  اتفاق  يحدد  البرنامج:  اإطار 

اإدماج ناجح. وهو عادة ُيحدد اأدوار وواليات وم�سوؤوليات منظمة اإعادة االإدماج الرائدة وال�سركاء في التنفيذ؛ وُيحدد 

الموارد المالية المتاحة؛ ويوّجه عمليتي االإبالغ والتن�سيق. ولما كان اإطار البرنامج ُيحدد دور المنظمة وم�سوؤولياتها 

ومواردها الخارجية )بما ي�سمل ال�سركاء في التنفيذ(، فاإن له تاأثيراً حا�سماً على تركيبة الموظفين الالزمة للبرنامج.

• ُتحدد 	 اأن  يمكن   2-2-1 الفرع  في  لة  المف�سّ االأولية  والتقييمات  تختلف!  ال�سياقات  اإن  والهيكلية:  ال�سياقية  العوامل 

التحديات ال�سياقية والهيكلية من قبيل النزاعات اأو عدم اال�ستقرار والتوفير غير الكافي للخدمات االأ�سا�سية اأو غياب 

مقدمي الرعاية النف�سية. ويمكن اأن ي�ساعد التقييم على تحديد الخبرة االإ�سافية الالزمة للقيام بالبرمجة في هذه 

المجاالت اأو التعامل مع العراقيل اأثناء التنفيذ. 

• ال�سركاء في التنفيذ والت�سغيل: في البلدان التي يمكن فيها للعديد من ال�سركاء تقديم خدمات دعم فعالة في اإعادة 	

االإدماج في المجاالت االقت�سادي واالجتماعي والنف�سي، تتحول اأدوار الموظفين من الم�ساعدة المبا�سرة اإلى التركيز 

اأكثر على عمليات االإحالة واالإ�سراف والمتابعة. وفي المقابل فاإن الموظفين قد يحتاجون، في �سياقات التنفيذ التي 

يكون فيها ال�سركاء ِقلة قليلة اأو يفتقرون للقدرات الالزمة، اإلى توفير مجموعة متنوعة من الوظائف المختلفة ب�سكل 

مبا�سر، االأمر الذي يتطلب المزيد من الموارد المالية والب�سرية.

• ن�سبة الم�ستفيدين اإلى مديري الحاالت: في حين اأن برمجة اإعادة االإدماج الجيدة ت�سعى اإلى اإبقاء ن�سبة الم�ستفيدين 	

اإلى مديري الحاالت عند م�ستويات م�ستدامة15، فاإن االرتفاع غير المتوقع في اأعداد العائدين يمكن اأن يزيد موؤقتاً 

عدد العائدين الذي يحتاج مديرو حاالت اإعادة االإدماج اإلى رعايتهم. ومديرو الحاالت بحاجة اإلى الوعي برعايتهم 

الذاتية لتفادي االإرهاق واإبقاء معدل دوران الموظفين عند م�ستوى منخف�س.

• مالمح العائدين: تختلف احتياجات العائدين النف�سية واالجتماعية واالقت�سادية اختالفاً كبيراً. والخ�سائ�س العامة 	

الموظفين.  التخطيط لمالك  اإلى مراعاة عند  بحاجة  واالإثنية(  واالأهلية  وال�سن  الجن�س  للعائدين )مثل  المميزة 

في  مثاًل،  المثالي.  والتدريب  التوظيف  مالمح  على  يوؤثر  المتو�سط  في  العائد  يحتاجه  الذي  الدعم  ونوع  ودرجة 

ال�سيناريوهات التي يكون فيها معظم الم�ستفيدين قد �سهدوا اإجهاداً نف�سياً هاماً يحتاج مديرو الحاالت اإلى تدريب 

مالئم من اأجل توفير رعاية عالية الجودة ب�سكل م�ستدام الحتياجات العائدين النف�سية.

• القدرات والخبرات مقابل عدد الموظفين: في بع�س البرامج يمكن اأن تمّول الميزانية الموظفين ذوي خبرة محددة 	

في مجاالت معينة من مجاالت اإعادة االإدماج )مثل اال�ست�سارة والدعم في المجاالت النف�سي واالقت�سادي واالجتماعي(. 

وفي برامج اأخرى قد يحتاج االأمر اإلى قيام الموظفين بمجموعة وا�سعة من وظائف اال�ست�سارة والدعم في المجاالت 

االقت�سادي واالجتماعي والنف�سي في جميع المجاالت الثالثة. وقد يحتاجون اإلى ‘1‘ تقييم االحتياجات؛ ‘2‘ و�سع 

الدعم  م�ستوى  متو�سط  على  تتوقف  اأنها  ذلك  محددة،  ب�سياقات  خا�سة  نف�سها  هي  الحاالت  مديري  اإلى  الم�ستفيدين  ن�سبة  ا�ستدامة   15

واال�ست�سارة الذي يحتاج اإليه الم�ستفيدون. وفي �سيناريو فرار العائدين من بلد االأ�سل في حالة نزاع فاإن هوؤالء العائدين قد يعانون من 

اأو�ساع �سعف اأثناء العودة واإعادة االإدماج قد ُتلقي باأعباء اإ�سافية على مديري الحاالت. ويتعين على مديري البرامج اأن ير�سدوا بعناية 

الُبعد النف�سي لعبء عمل مديري الحاالت ق�سد اإقامة ن�سبة مالئمة من حيث ال�سياق في عدد الم�ستفيدين اإلى مديري الحاالت.
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خطة فردية الإعادة االإدماج؛ ‘3‘ تنفيذ خدمات التدّخل والتن�سيق والرعاية؛ ‘4‘ ر�سد ح�سول الم�ستفيد على الخدمات 

وا�ستعمال هذه الخدمات وتطورها على مر الزمن. وهناك حاجة اإلى تحديد مختلف االأدوار والم�سوؤوليات ذات ال�سلة 

بكل وظيفة من الوظائف ب�سكل وا�سح في اخت�سا�سات الموظفين قبل عملية التوظيف.

ويق���دم  الموّف���رة(.  )الميزانيات  الممكن  اأو  ال��الزم  االإدم��اج  اإع��ادة  نوع موظفي  اأع��اله ي�سّب في  العوامل  وكل عامل من 

المرفق 9 ا�ستعرا�ساً عاماً لمالمح الموظفين المحتملة. وفي حين اأن الوظائف الموّفرة لي�ست �ساملة فاإنها تبين خ�سائ�س 

المجموعات الرئي�سية للموظفين الذين يمكن اأن يكونوا ممثلين في م�ساريع اإعادة االإدماج.

يجب توظيف الموظفين من الذكور واالإناث على حد �سواء داخل اأي مكتب لتوفير الفر�سة للعائدين لالختيار بين العمل 

التقيد  الموظفين وتلقينهم  الجن�ساني. ويجب تدريب جميع  المنظور  ت��وازن من  اأو زميلة، ف�ساًل عن توفير  مع زميل 

بالمبادئ االأخالقية والمعايير والمبادئ التوجيهية لمنع اال�ستغالل واالعتداء الجن�سيين، وكذلك اال�ستجابة الحتياجات 

العائدين بطريقة تراعي نوع الجن�س وال�سن. 

اختيار التدخالت ذات الصلة على الصعيدين الفردي والجماعي وعلى صعيد المجتمع المحلي

نظراً لنطاق التدخالت الممكنة الوا�سع في برامج اإعادة االإدماج فاإنه من ال�سروري، ما اأن يتم و�سع نظرية تغيير واإطار 

�سعيد  على  واالحتياجات  الفردية  االحتياجات  اإلى  باال�ستناد  االأن�سطة  اآلية الختيار  اإن�ساء  ما،  لبرنامج  وم��وارد  منطقي 

اأه��داف  تحديد  طريق  عن  العملية  هذه  توجه  اأن  يمكن  اأداة  الجدوى  وخطة  الهيكلية.  واالحتياجات  المحلي  المجتمع 

يحدد  اأن  الم�سروع  وا�سع  باإمكان  التقييمات،  اإلى  وباال�ستناد  محتملة.  محددة  ل�سيناريوهات  وفقاً  وتكييفها  التدخالت 

التدخالت التي يراها مالئمة لل�سياق ويحدد خطة جدوى خا�سة ببرنامج التدخالت هذه. 

وتبين خطة الجدوى جميع التدخالت المحلية الممكنة في نطاق برنامج اإعادة االإدماج؛ والمعايير لتطبيق هذه التدخالت 

بالن�سبة لحاالت محددة؛ وال�سروط لتحقيق الجدوى على الم�ستويين المجتمعي والهيكلي. وباإمكان خطة الجدوى، ما اأن 

يتم و�سعها، اأن ت�ساعد مديري الحاالت على تحديد التدخل المعين الواجب اختياره لعائدين معينين اأو لمجموعة محلية 

معنية. وترد في المرفق 5 كامل خطة الجدوى. 

وباخت�سار، تت�سمن خطة الجدوى العنا�سر المكونة التالية:

 التدخل – ت�سمل الخطة جميع التدخالت التي يمكن اأن ينفذها برنامج اإعادة االإدماج، ف�ساًل عن جميع الخدمات  ←

المتاحة محلياً من خالل عمليات االإحالة.

 ال�سيناريو - بالن�سبة لكل تدّخل يجب اأن تحدد الخطة �سيناريو – حالة اأو و�سع اأو ظرف يكون التدّخل في اإطاره  ←

منا�سباً. 

 المعايير – معايير التدّخل على الم�ستوى الفردي وعلى م�ستوى المجتمع المحلي وعلى الم�ستوى الهيكلي. تحدد  ←

اأو  الخ�سائ�س  ال�سروط  ت�سمل  اأن  ويمكن  التدّخل.  اأن���واع  من  ن��وع  لكل  بالن�سبة  ال��ج��دوى  تحديد  �سروط  الخطة 

المواقف الفردية للعائدين وخ�سائ�س المجتمع المحلي اأو العوامل الهيكلية الالزمة لنجاح تنفيذ التدّخل )مثل 

اأن تكون المعايير في جميع االأحوال مكيفة بعناية وفقاً لالأو�ساع المحلية  ظروف �سوق العمل المالئمة(. ويجب 

لتحديد التدخالت الموثوقة والمالئمة محلياً. 

المعاير الفردية: المعلومات عن العائدين واأ�سرهم الم�ستقاة من التقييمات. يجب اأن توجه مالمح العائد العامة   -

االإدماج(  اإعادة  اال�ستق�سائية ال�ستدامة  الدرا�سة  ا�ستخدام  )اإحالة  االإدم��اج  اإعادة  ومهاراته وح�سيلة  واحتياجاته 

واالأهلية تحديد الخطر والفر�س الفردية التي توؤثر في اإعادة االإدماج )انظر عمود »المعايير الفردية« في خطة 

الجدوى(. وهذا ي�ساعد مديري الحاالت والم�ستفيدين على تكييف خطة اإعادة اإدماج وفقاً لظروف الم�ستفيد. 
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-      معايير المجتمع المحلي: معلومات عن المجتمع المحلي الذي يعي�س فيه العائد، بما في ذلك اأية عمليات جارية 
جماعية اأو قائمة على اأ�سا�س المجتمع المحلي. ويمكن اأن تغطي هذه المعلومات: ‘1‘ و�سع �سوق العمل؛ ‘2‘ هيكل 

وحجم االأ�سواق و�سال�سل القيمة؛ ‘3‘ توافر وقدرات موفري خدمات التعليم المهني التقني والتدريب، واإمكانية 

الو�سول اإلى الخدمات ال�سحية ومرافق التعليم والتدريب في مجال االإدارة المالية، وبرامج المهارات الحياتية؛ 

‘4‘ توافر الموارد والخدمات داخل المجتمعات المحلية وتوزيعها، مع كون عامل االإن�ساف عاماًل محدداً هاماً 
للتوتر المحتمل داخل المجتمعات المحلية ب�سبب معاملة تفا�سلية مت�سّورة للعائدين وتف�سيل العائدين على 

ت�سييق  الم�سروع  ومدير  الم�سروع  وا�سع  باإمكان  المعايير  هذه  في  النظر  وبعد  اآخرين.  محلي  مجتمع  اأف��راد 

مجموعة مكّيفة وفق االحتياجات من التدخالت المالئمة من وجهة نظر تراعي المجتمع المحلي.

المعايير الهيكلية: البيئة الهيكلية التي توؤثر في اإعادة اإدماج العائد، بما في ذلك جميع خدمات اإعادة االإدماج   -
اإع��ادة  م�سارات  فيها  تتج�سد  التي  العامة  ال�سروط  هي  وه��ذه  المحددة.  التغطية  منطقة  في  المقدمة  المتاحة 

‘1‘ تواجد بنى  االإدماج على الم�ستوى الفردي و/اأو على م�ستوى المجتمع المحلي. وت�سمل المعايير الهيكلية: 

تحتية موؤ�س�سية ومادية واقت�سادية ومالية، وقدرة هذه البنى التحتية؛ ‘2‘ بنية وطبيعة نظم ال�سوق؛ ‘3‘ طبيعة 

والعوامل  الح�سا�سيات.  ذلك من  اأو غير  ثقافية  ‘4‘ وجود ح�سا�سيات  وال�سيا�ساتي؛  والقانوني  التنظيمي  المناخ 

الهيكلية �ساملة وتوؤثر في جدوى التدخالت بطرق مماثلة. غير اأن المعايير االأ�سا�سية من قبيل تنظيم االأعمال 

والمالءمة الثقافية بحاجة اإلى تحقق منتظم. 
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عمدة زاكاتيكولوكا في ال�سلفادور.

http://lastradainternational.org/lsidocs/182%20Coping%20with%20Return%20(IOM).pdf
publications.iom.int/system/files/pdf/iomdataprotection_web.pdf
www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/Towards-an-Integrated-Approach-to-Reintegration.pdf
publications.iom.int/system/files/pdf/a_framework_for_avrr_en.pdf
publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
publications.iom.int/system/files/pdf/mpp_37.pdf


المساعدة على إعادة اإلدماج على 
المستوى الفردي

•  الم�ساعدة الفردية التي ت�ستخدم نهج اإدارة الحاالت تعتمد على اإقامة عالقة تقوم على االنفتاح والثقة 	

مع العائدين وت�ساعدهم على قيادة عملية اإعادة اإدماجهم والعمل من خالل التحديات التي يواجهونها.

•  تحديد اأوجه �سعف العائدين واال�ستجابة لها هو اأولى االأولويات الأن ذلك يمكن اأن يقلل من المخاطر 	

وي�ساعد على زيادة تخفيف ما يتعر�س له العائدون من مخاطر، واإتاحة فر�سة لتقديم م�ساعدة مكيفة 

وفق االحتياجات.

•  للعائدين احتياجات، ولكن لهم اأي�ساً قدرات وموارد. وفهم هذه االأمور منذ بداية عملية اإعادة االإدماج 	

ي�ساعد مديري الحاالت على تكييف الم�ساعدة الفردية بحيث ت�ساهم في اإعادة االإدماج الم�ستدامة.

•  و�سع خطة الإعادة التاأهيل عملية م�ستركة. ويتعين على مدير الحالة في جميع االأحوال اإعطاء العائدين 	

�سورة تتميز بالواقعية عن الم�ساعدة المتاحة وم�ساعدتهم على التخطيط للمرحلة التي ت�سل عندها 

الم�ساعدة اإلى النهاية.

الــوحـــــــدة2

رسائل رئيسية 

ال����ح����ك����وم����ة ال���م���ح���ل���ي���ة ال�سركاء في التنفيذ�سانعو ال�سيا�سات

والبلد  الم�سيف  )البلد 

االأ�سلي(

م���������وف���������رو ال������خ������دم������ات 

)الف�سول ذات ال�سلة(

م��������دي��������رو ال��������ح��������االت/ 

الموظفون االآخرون

مديرو/وا�سعو البرامج
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مقدمة

ُيقدم الدعم الفردي الإعادة االإدماج ب�سكل مبا�سر اإلى االأفراد العائدين واأ�سرهم، وذلك عادة في �سكل م�ساعدة مكّيفة 

اإعادة االإدماج  اأن تكون الم�ساعدة على  اأو الجمع بين االثنتين(. ويجب  اأو عينية  وفق االحتياجات )م�ساعدة نقدية 

مكيفة وفق احتياجات العائدين المحددة وتعك�س تجارب الهجرة الفردية والقدرات وعوامل ال�سعف وظروف العودة. 

اإع��ادة  عملية  عن  الم�سوؤولية  تولي  فيها  لهم  يمكن  بيئة  وتخلق  العائدين  تمكين  اإل��ى  ت��وؤدي  الم�ساعدة  ه��ذه  ومثل 

اإدماجهم ويمكن لهم فيها اأن يقرروا باأنف�سهم الطريقة االأف�سل ال�ستخدام الدعم المقدم في مجال اإعادة اإدماج.

≈∏Y IóYÉ°ùŸG

…OôØdG iƒà°ùŸG ≈∏Y êÉeOE’G IOÉYEG

ájÉ¡ædGá©HÉàŸG äÉª««≤àdG
§«£îJ

 êÉeOE’G IOÉYEG

á«FÉ¡ædG IQƒ°ûŸG äÉ°ù∏L •

»FÉ¡ædG ó°UôdG AÉ°ü≤à°SG •

á«YÉªàL’G - á«°ùØædG ÖfGƒ÷Gá«YÉªàL’G ÖfGƒ÷GájOÉ°üàb’G ÖfGƒ÷G

IQƒ°ûŸG •

ihó÷G á£N •

ádÉME’G äÉ«∏ªY •

∞©°†dG ¬LhC’ ™jô°ùdG º««≤àdG

»©jô°S øjôLÉ¡ŸG ¢ü«ë“ -

AGóàY’Gh ∫Ó¨à°S’Gh ∞æ©dÉH ôKCÉàdG 

ôWÉîŸG º««≤J -

º««≤àdGh ô°SC’G ôKCG »Ø≤J -

øjóFÉ©dG øY á«°SÉ°SCG äÉeƒ∏©e •

äGQÉ¡ŸG º««≤J •

 IOÉYEG áeGóà°SG AÉ°ü≤à°SG •

¢SÉ°SCG §îc êÉeOE’G

 IQƒ°ûŸG á©HÉàe äÉ°ù∏L •

 ≈∏Y êPƒªædG ΩGóîà°SG •

W ±ô◊G πµ°T   

êÉeOE’G IOÉYEG á£N åjó– •

ó°UôdG á£°ûfCG •

IQƒ°ûŸG äÉ°ù∏L

••

 ¬  ò«ØæàdG ‘ AÉcô°ûdG           ¿hôNB’G ¿ƒØXƒŸG/ä’É◊G hôjóe ¬ èeGÈdG ƒ©°VGh /hôjóe ¬

äÉ°SÉ«°ùdG ƒ©fÉ°U ¬ (»∏°UC’G ó∏ÑdG ‘h ∞«°†ŸG ó∏ÑdG ‘) á«∏ëŸG áeƒµ◊G ¬ (á∏°üdG äGP ∫ƒ°üØdG) äÉeóÿG hôaƒe
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نوع وم�سمون الدعم في مجال اإعادة االإدماج يجب اأن ي�ستندا اإلى احتياجات العائدين. وتوفير المعلومات والم�سورة في 

مرحلتي ما قبل الو�سول وما بعده ي�ساعد مديري الحاالت على تكييف الم�ساعدة وفقاً للو�سع الخا�س بكل عائد. وهذا 

نا�سئة عن تركيبة  اأوج��ه �سعف محددة  ب�سكل خا�س عندما تكون هناك  المكّيف وفقاً لالحتياجات هام  النهج  النوع من 

اأو  ب�سبب االعتداء  الهجرة  اأثناء عملية  النا�سئة  الكرب  اأو  الطبية  االأح��وال  اأو  ال�سن  اأو  الجن�س  نوع  اأو  الجن�س  اأو  االأ�سرة 

اال�ستغالل اأو العنف.

الحاالت من  يلعبه مديرو  الذي  الهام  بالدور  بداية  الفردي،  الم�ستوى  للم�ساعدة على  الوحدة معلومات  وتت�سمن هذه 

اإع��ادة االإدم��اج.  خالل الم�سورة واالإحالة وفي تقييم احتياجات ومهارات العائدين من خالل و�سع خطة للم�ساعدة على 

وُتبرز ثالثة فروع من فروع الوحدة اأف�سل الممار�سات والتدخالت الداعمة للعائدين في االأبعاد االقت�سادي واالجتماعي 

والنف�سي الإعادة االإدماج على الم�ستوى الفردي.

العوامل التي تؤثر في إعادة اإلدماج على المستوى الفردي

على الم�ستوى الفردي توؤثر عوامل مختلفة في نجاح اإعادة االإدماج. وت�سمل هذه العوامل الخ�سائ�س ال�سخ�سية المميزة 

ف�ساًل عن العوامل ذات ال�سلة بتجربة الهجرة اإجمااًل من قبيل ما يلي:

الجدول 2-1: العوامل التي يمكن أن تؤثر على المستوى الفردي في إعادة اإلدماج

ال�سن ←

الجن�س ←

نوع الجن�س ←

الهوية االإثنية والثقافية ←

الهوية الدينية ←

ال�سحة والرفاه ←

مجموعة )مجموعة( المهارات والمعارف ←

الو�سع العائلي ←

المقدرة )العجز( ←

الميل الجن�سي ←

ال�سبكات االجتماعية ←

الدافع )الدوافع( ←

الهوية الذاتية ←

االأمن ال�سخ�سي ←

الو�سع المالي ←

الخ�سائ�س النف�سية )العاطفية واالإدراكية وال�سلوكية( ←

الوقت المق�سى بالخارج ←

اإن طبيعة رحلة هجرة العائد وظروف العودة هامة واأهميتها ال تقل عن اأهمية اأية عوامل اأخرى. ويمكن اأن ت�سمل هذه 

الظروف ما يلي: طول مدة غياب المهاجر؛ واالأو�ساع في البلد الم�سيف؛ والتعر�س لالأمرا�س اأو لم�ساغل عامة اأو م�ساغل 

فيما يت�سل بال�سحة العقلية؛ وتاأخير عمليات االنتقال مثل االحتجاز قبل العودة؛ وظروف العودة اأو م�ستوى اال�ستعداد 

للعودة؛ وتوافر الموارد اأو الو�سول اإلى المعلومات. واأوجه ال�سعف الفردية التي يجب النظر فيها ت�سمل م�ساألة ما اإذا كان 

لدى العائدين احتياجات �سحية وما اإذا كانوا �سحايا اتجار اأو عنف اأو ا�ستغالل اأو اعتداء، اأو ما اإذا كانوا اأطفااًل ال يرافقهم 

القبيل تتطلب تقديم دعم محدد في مجاالت معينة )من قبيل  اأو منف�سلين عن ذويهم. واأوج��ه ال�سعف من هذا  اأحد 

.
16

الم�سورة النف�سية لمواجهة حاالت الكرب( في بداية عملية اإعادة االإدماج، وتمكين العائدين من تحقيق قدراتهم كاملة

وم�ساعدة  لحماية  للهجرة  الدولية  المنظمة  دليل  اإلى  الرجوع  يرجى  ال�سعف،  اأو�ساع  في  المهاجرين  عن  المعلومات  من  للمزيد   16

المهاجرين �سريعي التاأثر بالعنف واال�ستغالل واالعتداء. )على و�سك ال�سدور(.
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مشورة مديري احلاالت  1-2 

تتمثل طريقة من اأكثر الطرق فعالية لتقديم الم�ساعدة المكيفة وفقاً الحتياجات العائدين في الم�ساعدة عن طريق 

عادية  ممار�سة  الحاالت  واإدارة  م�سورة.  عملية  خالل  من  العائدين  يرافقون  للغر�س  مخ�س�سين  حاالت  مديري 

من  خدمات  يتلقون  عندما  احتياجاتهم  تلبية  على  الم�ستفيدين  لم�ساعدة  ُت�ستخدم  االجتماعي  العمل  مجال  في 

مجموعة متنوعة من موفري الخدمات. وفي �سياق العودة واإعادة االإدماج يمكن اأن ي�ساعد مدير الحالة الالجئين 

على الخو�س في خدمات الدعم التي غالباً ما تكون مجزاأة.

العوامل على  اأن  اإل��ى فهم  الحاالت يحتاجون  اأن مديري  اإال  الفردي  الم�ستوى  ُتنفذ على  ما  ع��ادة  الحاالت  اإدارة  اأن  ولو 

م�ستوى المجتمع المحلي والعوامل على الم�ستوى الهيكلي توؤثر اأي�ساً في اإعادة االإدماج. ومدير الحالة جهة و�سل بين 

العائد والمجتمع الذي يعود اإليه. واإمكان مديري الحاالت اأي�ساً االإ�سراف على اأن�سطة اإعادة االإدماج على م�ستوى المجتمع 

اإع��ادة االإدم��اج المتكاملة. وللمزيد من  اأ�سا�سي في تي�سير الم�ساعدة على  3( عن طريق لعب دور  المحلي )انظر الوحدة 

المعلومات الم�ستفي�سة فيما يتعلق باإدارة الحاالت، يرجى الرجوع اإلى دليل المنظمة الدولية للهجرة لحماية وم�ساعدة 

المهاجرين �سريعي التاأثر بالعنف واال�ستغالل واالعتداء. )على و�سك ال�سدور(.

يعطي هذا الف�سل لمحة عامة على الم�سورة التي يقدمها مديرو الحاالت. وي�سمل ذلك ما يلي:

اأ�سا�سيات الم�سورة بالن�سبة لمديري الحاالت، بما في ذلك في البلد الم�سيف.  1-1-2

جل�سة م�سورة اأولى الإعادة االإدماج: نهج تدريجي خطوة بخطوة  2-1-2

أساسيات المشورة بالنسبة لمديري الحاالت  1-1-2

اإعادة االإدم��اج وعادة ما يوفرها مديرو الحاالت.  اأ�سا�سية في ت�سميم وو�سع وتنفيذ الم�ساعدة على  ُتعد الم�سورة خطوة 

اإلى  العائدين قبل المغادرة وعند الو�سول  اإ�سراك وتمكين المهاجرين  اإلى  باإعادة االإدم��اج تهدف  والم�سورة فيما يتعلق 

البلد االأ�سلي. وتتعلق الم�سورة بما يلي:

االإن�سات بين �سخ�س لديه حاجة و�سخ�س اآخر ي�ساعده على تلبية هذه الحاجة؛  ←

اال�ستماع واإيالء االهتمام التام لما يقوله �سخ�س ما؛ ←

طرح االأ�سئلة كو�سيلة لجمع البيانات واإبداء االهتمام؛ ←

التفهم واالحترام كطريقة للنظر اإلى االأمور من منظور االآخر دون الحكم عليه؛ ←

التمكين عن طريق م�ساعدة ال�سخ�س على التركيز على مواِطن قوته؛ ←

اإعطاء المعلومات بحيث يتمكن ال�سخ�س المعني من تحديد خياراته بنف�سه؛ ←

م�ساعدة �سخ�س ما على اتخاذ قراراته بنف�سه؛ ←

تقديم الدعم عن طريق مّد يد العون والتفهم؛  ←

م�ساعدة ال�سخ�س على مواجهة احتياجاته وبحث خياراته وقرار م�سار عمله. ←

ويوفر الفرع التالي توجيهات بخ�سو�س م�سورة مدير الحالة المعني باإعادة االإدماج. ويت�سمن المرفق 1-األف مزيداً من 

لة بخ�سو�س تقنيات الم�سورة لمديري الحاالت. التوجيهات المف�سّ
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إسداء المشورة في البلد المضيف

بالعودة تركز على  ال�سلة  بالعودة. فالم�سورة ذات  الم�سورة فيما يت�سل  االإدم��اج تختلف عن  باإعادة  الم�سورة فيما يت�سل 

م�ساعدة المهاجر على اتخاذ قرار العودة اإلى بلده االأ�سلي اأو البقاء في البلد الم�سيف. اأما الم�سورة فيما يت�سل باإعادة 

االإدماج فتركز، من جهة اأخرى، على كيفية اإعادة اندماج المهاجر في بلده االأ�سلي بعد اتخاذ قرار العودة. ويجب اأن تبداأ 

الم�سورة فيما يت�سل باإعادة الهجرة، متى اأمكن ذلك، قبل مغادرة البلد الم�سيف لدعم اتخاذ قرار عودة مترٍو واال�ستعداد 

الإعادة االإدماج. واأثناء جل�سة الم�سورة فيما يتعلق باإعادة االإدماج قبل المغادرة، يجب اأن يكون باإمكان مدير الحالة اأن يوفر 

معلومات خا�سة بالبلد المعني حول نوع الم�ساعدة المتاحة لدى العودة، بمواد وبلغة تكون في متناول المهاجر ويفهمها. 

وهذه االإحاطة االإعالمية يجب بالتالي تن�سيقها بين الموظفين في البلد االأ�سلي وفي البلد الم�سيف. 

اإ�س��������اءة

لتفادي االرتباك واالإحباط يتعين على موّفر الم�سورة ا�ستخدام معلومات مو�سوعية ومتوازنة 

عن بلد االأ�سل الإثارة الوعي في �سفوف العائدين المحتملين بالتحديات والم�سوؤوليات التي 

المتاحة  االإدم���اج  اإع���ادة  بخدمات  فقط  المهاجرين  اإب��الغ  الم�سورة  موفري  وعلى  تنتظرهم. 

للح�سول  الم�سبقة  وال�سروط  الم�ساعدة  قيود  كل من  تغطية  وعليهم  االأ�سلي.  البلد  في  لهم 

عليها بحيث تكون لدى العائدين توقعات تتميز بالواقعية بخ�سو�س عودتهم ويكون باإمكانهم 

التخطيط لها. كما يتعين على موفر الم�سورة تفادي اإخبارهم باأن�سطة اإعادة االإدماج التي قد ال 

يكونون مخّولين للح�سول عليها، ذلك اأن هناك درجة عالية من االإحباط المحتمل اإذا اكت�سف 

الم�سورة  مقدم  وعلى  اأ�سمل.  بم�ساعدة  االنتفاع  يمكنهم  ال  اأن��ه  الحقة  مرحلة  في  المهاجرون 

العائد  اإل��ى م�سامع  �سائعات قد ت�سل  اأي��ة  اأو  اأي��ة معلومات غير �سحيحة  تبديد  اأي�ساً محاولة 

بخ�سو�س الم�ساعدة على اإعادة االإدماج اأو عملية االإدماج.

المشورة المباشرة وجهًا لوجه مع موظفي إعادة اإلدماج من البلد األصلي

في االأعوام االأخيرة قام موظفو برنامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج بمكتب 

اأوروبية  بلدان  في  المهاجرين  ال�ستقبال  مراكز  بزيارة  العراق  في  للهجرة  الدولية  المنظمة 

ال�سلة في  للموؤ�س�سات ذات  المعلومات  العراقيين وتوفير  الإ�سداء م�سورة جماعية للمهاجرين 

الدولية  المنظمة  وموظفو  الم�سيفة،  البلدان  في  والنظراء  والمهاجرون،  الم�سيف.  البلد 

ثقة  العراقيين  للمهاجرين  اأن  التجربة  اأثبتت  وق��د  ج��داً.  اإيجابي  ذل��ك  اأن  ارت���اأوا  قد  للهجرة 

اأكبر بالمعلومات التي تتاأتى من منظمة م�ستقلة مثل المنظمة الدولية للهجرة، وثقتهم بها 

الأن  ب�سكل خا�س  الحال  هو  وذل��ك  المتاأتية من م�سدر حكومي.  بالمعلومات  ثقتهم  اأكبر من 

الموظفين الوطنيين الذين يعملون ويعي�سون في العراق باإمكانهم تقديم معلومات مبا�سرة. 

للمهاجرين  ال�سامل  االإع��داد  بالفعل خطوة هامة في طريق  االفترا�سية هي  الم�سورة  اأن  ولو 

التي  والمنتظمة  لوجه  وجهاً  المبا�سرة  الجماعية  الم�سورة  لجل�سات  ك��ان  فقد  عودتهم  قبل 

ينظمها موظفو البلد االأ�سلي في البلد الم�سيف اأثر كبير على ثقة الم�ستفيدين وموافقتهم 

وا�ستعدادهم.
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جلسة مشورة أولى إلعادة اإلدماج: نهجي تدريجي خطوة بخطوة  2-1-2

في حين اأن جل�سات الم�سورة فيما يت�سل باإعادة الهجرة يمكن اأن تبداأ قبل المغادرة فاإنها ت�سبح اأ�سا�سية بعد الو�سول اإلى 

البلد االأ�سلي.

وبالن�سبة لجل�سة الم�سورة االأولى بخ�سو�س اإعادة التاأهيل في البلد االأ�سلي يوّفر مدير الحالة دعماً عاطفياً اأولياً اأ�سا�سياً 

اأن تغطي جل�سة الم�سورة  اإلى خدمات متخ�س�سة. ويجب  اإحالة المهاجرين العائدين  اإذا كان يجب  للعائدين ويقّيم ما 

االأولى ثالثة جوانب رئي�سية هي:

• توفير الدعم النف�سي - االجتماعي االأولي للعائد؛	

• جمع المعلومات بخ�سو�س العائدين، بما في ذلك اإجراء تقييم جديد لحاالت ال�سعف المحتملة وتحديد االحتياجات 	

العاجلة؛

• اإطالع العائد على عملية الم�ساعدة على اإعادة االإدماج. 	

فيما يلي اأدناه الخطوات المو�سى بها الإجراء دورة م�سورة اأولى ناجحة:

باإمكان مديري الحاالت الرجوع اإلى المرفق 1-األف لالطالع على بع�س الن�سائح بخ�سو�س تقنيات 

الم�سورة المنا�سبة للجل�سة االأولى مع العائد الجديد اأو اإذا كان �سخ�س م�ستفيد في حالة كرب.

للمزيد من   2-6-2 الفرع  انظر  العائلة.  اإل��ى م�سورة مع  اأي�ساً  االأم��ر  ذل��ك، قد يحتاج  اإل��ى  باالإ�سافة 

المعلومات.

الشكل 2-1: خطوات جلسة المشورة األولى بشأن إعادة اإلدماج
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الخطوة 1: اإلعداد لجلسة المشورة

اإذا كانت متاحة.  للتح�سير لجل�سة الم�سورة يتعين على مدير الحالة ا�ستعرا�س المعلومات الواردة من البلد الم�سيف، 

وهذا ي�سمل الوقائع والمالحظات بخ�سو�س العائد والمعلومات عن اأوجه ال�سعف المحتملة والنقاط الرئي�سية للنقا�س 

وو�سع خطة الإعادة االإدماج قبل المغادرة. ويجب اأن يركز مدير الحالة على اإجراءات محددة يقوم بها مع العائد، ف�ساًل 

عن خطة عمل ذات اأهداف وا�سحة ويمكن تحقيقها. ومن المو�سى به اأن يراعي مدير الحالة تقنيات االإن�سات التفاعلي 

)انظر المرفق 1-األف( وتخ�سي�س الوقت الكافي الإجراء مناق�سة وللرد على االأ�سئلة التي قد يطرحها العائد.

• اختيار مكان مناسب. يجب اأن تتم الم�سورة في و�سط يقلل اإلى اأدنى حد من التوقف ويكون خالياً من كل ما يمكن اأن 	
ي�سرف االنتباه. ويجب اأن يتم في مكان توؤّمن فيه الخ�سو�سية وال�سرية. ويجب اأن يتميز بالحفاوة وباالأريحية ويكون 

خالياً من اأي تهديد ومهواأ ب�سكل جيد وباإنارة طبيعية. واإذا تمت جل�سة الم�سورة اإلكترونياً على مديري الحاالت اإزالة 

كل ما يمكن اأن ي�سرف االنتباه في المكتب والتوجه اإلى العائد على الطرف المقابل بطلب فعل نف�س ال�سيء ودعوته 

اإلى اأن يكون في و�سع مريح وبمفرده في الغرفة.  

  اإذا قام مدير الحالة بزيارة عائدين في منازلهم من المو�سى به اأن يجل�س في مكان ما باأريحية وهدوء بعيداً عن اأفراد 

االأ�سرة االآخرين والتقليل اإلى اأدنى حد مما يمكن اأن ي�سرف االنتباه عن طريق اإقفال جهاز الراديو اأو التلفزيون. 

• تحديد الجدول الزمني. طول المدة الالزمة لجل�سة الم�سورة فيما يتعلق باإعادة االإدماج يتوقف على مدى تعّقد 	
و�سع العائد. اإذا كان العائد بحاجة اإلى مزيد من الوقت اأو اإذا كان مجهداً نتيجة للم�سورة نف�سها يجب جدولة جل�سات 

الحقة متتالية. ويجب اأن يختار مدير الحالة توقيتاً خالياً من اأي تداخل مع اأن�سطة اأخرى وال بد من اأن يتذكر اأن 

االأحداث الهامة يمكن اأن ت�سرف نظر ال�سخ�س عن التركيز على الم�سورة. 

• إخطار العائدين مسبقًا واإعطاوؤهم معلومات عن الجل�سة، بحيث يت�سنى لهم اال�ستعداد. ويجب اأن ت�سمل المعلومات 	
توجيهات لوج�ستية من قبيل كيفية الو�سول اإلى المكان والغر�س من الجل�سة ومكانها وموعدها. 

• تأمين خدمات مترجم شفوي عند اللزوم، لتي�سير التوا�سل وتبادل المعلومات مع العائد. اإطالع المترجم ال�سفوي 	
على متطلبات الجل�سة وال�سرية.

• اأية وثائق 	 جمع المعلومات وتخزينها. يجب اأن يكون لدى مدير الحالة نظام لتدوين المعلومات الهامة وتخزين 
.

17
تنبثق عن م�سورة اإعادة الهجرة بطريقة �سرية وماأمونة 

في بداية الجل�سة، يجب اأن يقوم مديرو الحاالت بتحية العائدين والترحيب بهم وتقديم اأنف�سهم والحديث عن دورهم 

العودة  حالة  في  �سيما  وال  �سك،  اأو  ارتباك  العائدين  بع�س  يرتاب  وقد  اأجلها.  من  يعملون  التي  المنظمة  ودور  المهني 

اإعادة  الم�ساعدة على  الحديث عن  الم�سورة:  الغر�س من جل�سة  الو�سوح بخ�سو�س  االأهمية توخي  بالغ  الق�سرية. ومن 

االإدماج و�سرح اأن العائدين باإمكانهم اختيار رف�س هذه الم�ساعدة في اأي لحظة.

اإعادة  اإال معلومات محددة الزمة لعملية  واأنه ال يمكن تقا�سم  الجل�سة جل�سة �سرية  اأن  اأن ي�سرح مديرو الحاالت  ويجب 

للعائدين  الحاالت  ي�سمح مديرو  اأن  ويجب  العائد.  بموافقة  االأح��وال  وذل��ك في جميع  االآخرين،  المهنيين  االإدم��اج مع 

اإجراء تقييم لن�سبة المخاطر اإلى المنافع وتقييم للح�سا�سية عند تجهيز البيانات ال�سخ�سية، ف�ساًل عن تاأمين ال�سفافية تجاه العائدين   17

في عملية تجهيز بياناتهم ال�سخ�سية كلها اأمور لها اأهمية خا�سة. وال بد اأي�ساً من اتخاذ االحتياطات المعقولة والالزمة لحفظ �سرية 

البيانات ال�سخ�سية.
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الذهنية  الحالة  بينها  العوامل من  العديد من  الم�سورة على  االأ�سئلة. ويتوقف طول مدة جل�سة  اأنف�سهم وطرح  بتقديم 

اأن يكون  المفرو�س  اللفظي من  التوا�سل غير  العائد في  التركيز. وبمراقبة طريقة  اإعيائه وقدرته على  للعائد ومدى 

مدير الحالة قادراً على فهم متى يقترح فترة ا�ستراحة اأو وقف الجل�سة وبرمجة الجل�سة التالية. 

الخطوة 2: خلق مناخ ثقة

دقائق اللقاء االأولى اأ�سا�سية الإقامة عالقة ثقة. ويمكن اأن تبداأ جل�سة الم�سورة بخ�سو�س اإعادة االإدماج بقيام مقدم الم�سورة 

بطرح اأ�سئلة عامة حول م�ساعر العائد والدخول في حديث موجز )»كيف ُتح�س نف�سك؟ هل وجدت المكان ب�سهولة؟«(. 

ويجب تفادي البدء بطرح اأ�سئلة بخ�سو�س خطوات رحلة هجرته االأخيرة. واإبداء االحترام ي�ساعد على بناء الثقة، االأمر 

الذي هو اأ�سا�سي للت�سجيع على الحوار والنقا�س المثمر. ويكون من الم�ست�سوب من حين الآخر اأثناء الجل�سة طماأنة العائد 

من جديد بخ�سو�س ما يتم وما �سيتم فعله لدعمه، دون اإثارة تطلعات لن تكون المنظمة قادرة على تحقيقها. ويجب اأن 

يكون مديرو الحاالت م�ستعدين لال�ستجابة على النحو المالئم الأية ا�ستف�سارات وتفادي مفاقمة اأي كرب. ويجب اأن يي�ّسر 

مدير الحالة النقا�س وي�سجع العائد على توفير معلومات وافية.

اأن ي�سمل ذلك توفير م�سورة متعاطفة  للعائد. ويمكن  اأولياً  نف�سياً  اأن يعر�س دعماً  باإمكان مدير الحالة  وعند الحاجة، 

اإجهاد  بحالة  يكون  الذي  للعائد  االأولية  النف�سية  والمعونة  1-األ��ف(،  المرفق  )انظر  االإدم��اج  باإعادة  يت�سل  فيما  وداعمة 

ب�سكل خا�س اأثناء الم�سورة )انظر المرفق 1-جيم( اأو اإحالته اإلى ا�ست�سارة نف�سية اأو غير ذلك من خدمات ال�سحة العقلية 

النف�سية والمتخ�س�سة )انظر الفرع 3-6-2(.

الخطوة 3: شرح عملية المساعدة على إعادة اإلدماج

يجب اأن ي�سرح مديرو الحاالت عملية اإ�سداء الم�سورة بخ�سو�س اإعادة االإدماج وكيفية �سير عملية الم�ساعدة باألفاظ عامة. 

يمّكن  وذل��ك  اأ�سئلة.  اأي��ة  لديهم  كانت  اإذا  وما  لهم  ي�سرحونه  ما  يفهمون  كانوا  اإذا  عما  اأي�ساً  العائدين  ي�ساألوا  اأن  ويجب 

العائدين من اتخاذ قراراتهم. ويمكن اأن تثير المقابلة ردود فعل عاطفية ويجب اأن يطرح مديرو الحاالت دورياً االأ�سئلة 

على العائدين لمعرفة م�ساعرهم وماذا اإذا كان من المقبول الم�سي قدماً واالنتقال اإلى النقطة التالية اأو ما اإذا كان االأمر 

يحتاج اإلى توقف وفترة ا�ستراحة.

وفي حين اأن تفا�سيل خيارات اإعادة االإدم��اج ُتقدم في وقت الحق، من االأهمية بمكان اأن يكون لدى العائدين فهم وا�سع 

اأال يثيروا  المتاحة. ويجب  العائدين فكرة واقعية عن الخيارات واالإمكانيات  اأن يعطي مديرو الحاالت  للعملية. ويجب 

توقعات غير واقعية يمكن اأن ُت�سر باإعادة االإدماج الفعلية للعائدين بما يمكن اأن يخلق اإحباطاً بل وحتى م�ساعر غ�سب. 

الخطوة 4: تقييم أوجه الضعف

من المفرو�س اأن يكون مديرو الحاالت قد تلقوا معلومات عن اأوجه �سعف العائد واحتياجاته قبل عودته. لكن نظراً لكون 

هذه المعلومات قد ال تكون �ساملة اأو قد تكون اأوجه �سعف واحتياجات جديدة قد ظهرت عند الو�سول، يجب )اإعادة( تقييم 

احتياجات واأوجه �سعف العائد والمخاطر التي يتعر�س لها، ب�سكل عاجل، ما اأن ي�سل اإلى البلد االأ�سلي. 

وتحديد حاالت ال�سعف المحتملة اأ�سا�سي، ذلك اأنه يحدد طبيعة وتوقيت الم�ساعدة الالزمة في البلد االأ�سلي، ويجب اأن 

تتم االإحالة العاجلة على اإثر الك�سف عن اأية معلومات فيها تهديد للحياة اأو تتطلب خالف ذلك عناية طارئة. وترد في 

لة عن تقييم اأوجه �سعف العائد وقدراته واحتياجاته.  الفرع 2-2 معلومات مف�سّ
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الخطوة 5: تصميم خطة إعادة اإلدماج

اإيجابية  بطريقة  م�ستقبلهم  اإل��ى  النظر  على  العائدين  م�ساعدة  في  الم�سورة  جل�سة  من  الجزء  هذا  من  الهدف  يتمثل 

وا�ستباقية. وخطة اإعادة االإدماج ال تقت�سر على الم�ساعدة المقدمة )اإن ُوجدت( ولكن يجب اأن تكون اأو�سع نطاقاً وت�سمل 

مختلف جوانب وعوامل اإعادة االإدماج – اأي نوع من “م�سروع حياة” ي�سمل اأهداف العائد واالإجراءات التي يجب اأن يقوم 

بو�سفها  والموارد  القوة  ُتبرز مواطن  اأن  االإدم��اج يجب  اإع��ادة  للم�ساعدة. وخطة  المقِدمة  والمنظمة  العائد  بها كل من 

عنا�سر رئي�سية يمكن اأن تي�سر عملية اإعادة االإدماج. وفي نف�س الوقت، من المهم اأن يكون العائد منفتحاً على التحديات 

والم�سائل والحواجز ذات ال�سلة بالعودة حتى يت�سنى التطرق لها متى اأمكن ذلك. 

المجاالت  هذه  معالجة  كيفية  حول  تحديداً  اأكثر  توجيهات  1-واو  المرفق  في  الحاالت  يجد مديرو 

واالأ�سئلة التي يجب طرحها.

اإع��ادة االإدماج  باإعادة االإدم��اج على جمع المعلومات الحيوية لتكييف خطة  اأال تقت�سر جل�سة الم�سورة فيما يت�سل  يجب 

والتعامل مع  والواقع.  التطلعات  بين  الحقيقي  التوازن  العائد على خلق  اأي�ساً  ت�ساعد  اأن  واإنما يجب  وفقاً لالحتياجات 

تطلعات العائدين يتطلب اأن يكون مدير الحالة منفتحاً ويت�سم بال�سفافية بخ�سو�س الدعم المتاح في مجال اإعادة االإدماج 

وبخ�سو�س �سروط وقيود االأهلية، طوال كامل عملية الم�سورة. 

ويجب اأن يدعو مديرو الحاالت العائدين اإلى التعبير عن طموحاتهم وتطلعاتهم واأن يقدموا في نف�س الوقت معلومات 

عن مهاراتهم واهتماماتهم. ويجب ت�سجيع العائدين على التفكير في الكيفية التي يمكن اأن تعود بها تجربتهم في مجال 

الهجرة بالنفع عليهم لدى عودتهم اإلى بلدهم االأ�سلي.

الخطوة 6: اختتام الجلسة األولى والتخطيط للمتابعة

اأن ت�ستغرق في البداية وقتاً  اإع��ادة االإدم��اج على الم�ستوى الفردي يمكن  اأو مراجعة خطة م�ساعدة على  اإن عملية و�سع 

طوياًل. واإذا �سمح الوقت بذلك على مديري الحاالت اإجراء التقييمات الوارد و�سفها في الفرع التالي )2-2( وو�سع خطة 

الإعادة االإدماج )الم�سمولة بالفرع 2-3( قبل اختتام جل�سة الم�سورة االأولى. ويقدم الفرع 2-3 توجيهات لو�سع اأو مراجعة 

خطة اإعادة اإدماج عملية محددة للعائدين واأ�سرهم. 

اأن يتطلب و�سع خطة الإع��ادة االإدم��اج جل�سة م�سورة منف�سلة. واإذا قرر مدير الحالة، مع العائد، جدولة  اأحياناً  يح�سل 

جل�سة منف�سلة لو�سع تفا�سيل خطة اإعادة االإدماج المحددة، يجب اأن يختتم مدير الحالة جل�سة الم�سورة بتلخي�س اأهم 

النقاط وبرمجة جل�سة متابعة. 

اإدم��اج قبل المغادرة يجب ا�ستعرا�س هذه الخطة ومناق�ستها من  اإع��ادة  واإذا قام العائد، كما هو مو�سى به، بو�سع خطة 

جديد في جل�سة الم�سورة االأولى بعد الو�سول، ذلك اأن تغيرات قد تكون ح�سلت في و�سع العائد منذ عودته. 

– بما في  اإلى الرعاية ال�سحية  اإنقاذ الحياة  اإطار  اإلى اإحالة العائد ب�سكل عاجل في  وقد تحتاج جل�سة الم�سورة االأول��ى 

ذلك ال�سحة العقلية. )انظر الفرع 2-6-2 لالطالع على قائمة بحاالت االإحالة الفورية الأغرا�س المتابعة المتخ�س�سة(.

اإعادة  يتم مرة واح��دة واإنما هي عملية م�ستمرة. حتى بعد و�سع خطة  اإع��ادة االإدم��اج لي�ست ن�ساطاً  والم�سورة في مجال 

اإعادة  اإذا كانت عملية  للتاأكد مما  العائد  ات�سال منتظم مع  الحاالت على  اأن يكون مديرو  االإدم��اج وتنفيذ نقاطها يجب 

االإدماج ت�سير وفقاً للخطة، والتخفيف من التحديات الممكنة اأو لحظات ال�سدة الممكنة واإتاحة فر�س جديدة )انظر الفرع 

2-3-3 للمزيد من المعلومات عن متابعة اإعادة االإدماج(.
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الوحدة 2 : املساعدة على إعادة اإلدماج على املستوى الفردي

تقييم مهارات العائد واحتياجاته  2-2

واأوجه �سعفهم، ف�ساًل عن عوامل وقايتهم وعوامل الخطر. وتوفر  العائدين  الفردية قدرات  التقييمات  ت�ستك�سف 

اإذا ما تغيرت  اإعادة النظر فيها  اإدماج العائد وفقاً الحتياجاته ويجب  اإعادة  هذه التقييمات معلومات لتكييف خطة 

الظروف. ويبين الر�سم البياني اأدناه التقييمات التي يجب القيام بها والعائدين المعنيين بذلك ومتى يتم اإجراوؤها.

يقدم هذا الف�سل لمحة عامة عن التقييمات التي يجب القيام بها لجمع المعلومات الالزمة قبل و�سع خطة الإعادة 

االإدماج:

تقييم اأوجه ال�سعف  1-2-2 

تقييم المخاطر  2-2-2

تقييم االأو�ساع العائلية  3-2-2

تقييم المهارات  4-2-2

ا�ستق�ساء ا�ستدامة اإعادة االإدماج كاأداة للتقييم  5-2-2

الشكل 2-2: التقييمات المقترح إجراؤها قبل وضع خطة إلعادة اإلدماج

• اأوجه ال�سعف المحتملة ويجب القيام بعمليات تمحي�س 	 اأن التقييم ال�سريع الأوجه ال�سعف يك�سف  يرجى مالحظة 

ومتابعة في اأقرب ممكن.

ولت�سميم خطة اإعادة اإدماج توفر م�ساعدة مكيفة وفق االحتياجات، يجب اإجراء التقييمات باأ�سرع ما يمكن، واالأمثل اأن 

يكون ذلك قبل العودة. وتلقي المعلومات فيما يتعلق بالعائدين قبل عودتهم ي�سمح للموظفين في البلد االأ�سلي باتخاذ 
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دليل إعادة اإلدماج

اإعادة االإدماج  اإلى البلد االأ�سلي يعيد موظفو  الترتيبات المنا�سبة للم�ساعدة عند و�سول العائدين. وبعد و�سول العائد 

تقييم المعلومات المقدمة من موظفي البلد الم�سيف. والتن�سيق الوثيق بين الموظفين في البلد الم�سيف والموظفين 

في البلد االأ�سلي حيوي لدعم اإعادة االإدماج ال�سل�سة. ولالطالع على مثال لكيفية القيام بذلك، انظر درا�سة الحالة 2 اأدناه. 

في  القطريين  للهجرة  الدولية  المنظمة  مكتبي  بين  المغادرة  قبل  دارسة الحالة 2:  التعاون 
أفغانستان والنمسا

منذ عام 2012 ما انفك مكتبا المنظمة الدولية للهجرة في اأفغان�ستان والنم�سا يتعاونان فيما يت�سل بم�ساريع اإعادة 

االإدماج. وقد تبين اأن التوا�سل الفعال واال�ستجابة ال�سريعة واال�ستعداد للتكيف با�ستمرار وتح�سين ُنهج اإعادة االإدماج 

كلها �سروط م�سبقة حا�سمة لتي�سير عملية اإعادة اإدماج العائدين في �سياق غالباً ما يكون �سعباً.

وينطلق التعاون المتين من مرحلة ت�سميم الم�سروع، حيث يوفر المكتبان مدخالت مت�ساوية في م�سمون الم�سروع 

واإعداد الميزانية. ويتقا�سم المكتبان اإجراءات العمل الموحدة لدعم اإدارة الحاالت بطريقة �سل�سلة وفعالة. وبحوزة 

المكتبين معلومات عن جميع موظفي الم�ساريع ف�ساًل عن تفا�سيل المكتبين التي ت�سف اأدوار وم�سوؤوليات جميع 

اأ�سحاب الم�سلحة المعنيين بعملية العودة واإعادة االإدماج. وي�سع المكتبان معاً مواد اإعالمية للعائدين ويترجمانها 

اإلى اللغات المحلية.

البريد االإلكتروني وكذلك من خالل  اأي م�سروع هناك توا�سل م�ستمر وتبادل للمعلومات عن طريق  واأثناء تنفيذ 

عبر  �سبكية  ن���دوات  ف��ي  تناَق�س  الر�سد  قبيل  م��ن  م��ح��ددة  ومو�سوعات  �سكايب؛  برنامج  عبر  المنتظمة  الجل�سات 

قبل  االإع��الم  اإ�سهامات منتظمة لجل�سات  اأفغان�ستان  للهجرة في  الدولية  المنظمة  ويوفر موظفو مكتب  االإنترنت. 

المغادرة التي يرتبها مكتب المنظمة في النم�سا للعائدين. وهذا ي�ساعد على بناء الثقة ويعطي لمحة واقعية عن 

الفر�س والتحديات لدى العودة وي�ساعد على اإدارة توقعات العائدين.

وزيارات التن�سيق والر�سد في مكتبي اأفغان�ستان والنم�سا يعززان تر�سيخ التعاون الأنهما يوفران مزيداً من الفهم لواقع 

العمل والمتطلبات االإجرائية و�سياقات العودة قبل المغادرة وبعد الو�سول. وباالإ�سافة اإلى ذلك، تتيح هذه الزيارات 

ولبناء  الإعالمها  المنظمات  من  وغيرها  ال�سريكة  بالجهات  لالجتماع  للهجرة  الدولية  المنظمة  لموظفي  فر�سة 

اإع��ادة االإدم��اج، مثاًل في مجاالت  ا�ستدامة  اأي�ساً طريقة لتو�سيع نطاق �سبكات االإحالة وبالتالي تعزز  الثقة. وتمثل 

ال�سحة اأو التدريب المهني والتدريب ب�سكل عام. وبالمثل فاإن اجتماعات التن�سيق في النم�سا ت�سمح لموظفي مكتب 

المنظمة في اأفغان�ستان بتزويد الجهات الرئي�سية المعنية ب�سورة محّدثة عن الو�سع في اأفغان�ستان.

نصائح للنجاح:

بناء قدرة الموظفين على تي�سير التوا�سل والتعاون فيما بين الثقافات؛	•

جمع اآراء وتعليقات العائدين بعد العودة للم�ساعدة على حفز تطلعات تتميز بالواقعية لدى العائدين في الم�ستقبل.	•
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الوحدة 2 : املساعدة على إعادة اإلدماج على املستوى الفردي

تقييم أوجه الضعف  1-2-2

البلد  اإلى  الو�سول  المغادرة وعند  اأن يكون ذلك قبل  ال�سعف، واالأمثل  لتقييم الأوج��ه  العائدين  اأن يخ�سع جميع  يجب 

االأ�سلي )انظر الخطوة 4 اأعاله(.

يجب تحديد اأوجه ال�سعف على الم�ستوى الفردي وعلى م�ستوى االأ�سرة المعي�سية في وقت مبكر لتبّين ما اإذا كان يمكن 

اأن تحول اأوجه ال�سعف هذه دون الم�ساركة في عملية اإعادة االإدماج. والتحديد المبّكر الأوجه ال�سعف ي�ساعد الموظفين 

اأي�ساً على اإعداد التدابير الوقائية والحمائية المنا�سبة وهو حيوي لو�سع خطة اإعادة اإدماج فعالة. 

تعريف المهاجر في حالة ضعف

المهاجرون في حاالت �سعف هم المهاجرون غير القادرين على التمتع فعلياً بما لهم من حقوق وهم 

في خطر متزايد للتعر�س لالنتهاكات واالعتداءات وهم من ثّم مخّولون لدعوة الم�سوؤول اإلى مزيد 

االلتزام بواجب توفير الرعاية. وحاالت ال�سعف التي يواجهها المهاجرون تن�ساأ عن عوامل مختلفة 

يمكن اأن تتقاطع اأو تتواجد معاً بتزامن موؤثرة على بع�سها البع�س ويمكن اأي�ساً اأن تطّور اأو تتغّير على 

مر الزمن مع تغير االأو�ساع. والعوامل التي توّلد ال�سعف يمكن اأن تت�سبب في مغادرة المهاجر لبلده 

االأ�سلي في المقام االأول وقد تحدث اأثناء العبور اأو في وجهة المق�سد )ب�سرف النظر عما اإذا كانت 

الحركة االأ�سلية قد اختارها المهاجر بحرية اأم ال؟ اأو قد تكون لها �سلة بهوية المهاجر اأو ظروفه. 

و�سخ�سية.  ظرفية  �سعف  اأوج��ه  اأنها  على  ال�سياق،  ه��ذا  في  ال�سعف،  اأوج��ه  ُتفهم  اأن  يجب  وبالتالي 

)مقتب�س من معجم المنظمة الدولية للهجرة ب�ساأن الهجرة، 2019(.

تاأثر المهاجر بالعنف واال�ستغالل واالعتداء  اأوجه ال�سعف ال�سريع وا�ستمارة تمحي�س �سرعة  وا�ستمارة تمحي�س تقييم 

اأداتان يجب ا�ستخدامهما قبل ال�سفر ومجدداً لدى و�سول العائدين اإلى بلدانهم االأ�سلية. و�سُتتاح هاتان اال�ستمارتان عن 

قريب على ال�سبكة. وهذه التقييمات يجب اأن ُيجريها موظفون مدربون. والتمحي�س الكامل يقّيم جميع م�سادر ال�سعف 

�سر.
ُ
المحتملة بالن�سبة لفرادى المهاجرين وداخل االأ

الذين  والكبار  وبعده.  الو�سول  قبل  العاجلة  االحتياجات  لمعالجة  مبا�سراً  تدّخاًل  ال�سعف  اأوج��ه  من  البع�س  ويتطلب 

يتبين اأنهم في خطر عنف من جانب ال�سريك الحميم اأو عنف من اأنواع اأخرى، قد يحتاجون اإلى م�ساعدة بتدابير حماية 

و�سالمة. وتتطلب عوامل �سعف اأخرى ا�ستجابات اأطول اأجاًل يجب اأن ُتدرج في خطة اإعادة اإدماج المهاجر )مثاًل ال�سهر 

على مراعاة الحاالت الطبية المزمنة(. ويجب تقديم نتائج تقييمات ال�سعف اإلى الموظفين في البلد االأ�سلي قبل �سفر 

18
المهاجر، وذلك فقط رهناً بموافقة المهاجر على ذلك.

ال�سعف،  ح��االت  في  المهاجرين  وم�ساعدة  تحديد  بخ�سو�س  تف�سياًل  اأكثر  معلومات  على  للح�سول 

اإلى دليل المنظمة الدولية للهجرة ب�ساأن الم�ساعدة المبا�سرة ل�سحايا االتجار ودليل  يرجى الرجوع 

المنظمة الدولية للهجرة ب�ساأن حماية وم�ساعدة المهاجرين المعر�سين للعنف واال�ستغالل واالعتداء 

.
18 

)على و�سك ال�سدور(

اإجراء تقييم لن�سبة المخاطر اإلى المنافع وتقييم للح�سا�سية عند تجهيز البيانات ال�سخ�سية، ف�ساًل عن تاأمين ال�سفافية تجاه العائدين   18

في عملية تجهيز بياناتهم ال�سخ�سية كلها اأمور لها اأهمية خا�سة. وال بد اأي�ساً من اتخاذ االحتياطات المعقولة والالزمة لحفظ �سرية 

البيانات ال�سخ�سية.
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دليل إعادة اإلدماج

اعتبارات األوضاع الصحية الهشة

اله�سا�سة  تقييم  المحددة كجزء من  ال�سحية  االأق��ل، تمحي�س لالحتياجات  اأو، على  لل�سحة  اأ�سا�سي  تقييم  اإج��راء  يجب 

اإذا لزم االأمر واإذا وافق المهاجر على ذلك.  اأن تتبع ذلك فحو�س طبية  بالن�سبة لجميع العائدين قبل المغادرة. ويجب 

ه�سا�سة �سحية.  توجد  اأنه  اإلى  الحاالت  تنبيه مديري  بد من  ال  احتياجات �سحية  لديهم  الذين  للمهاجرين  وبالن�سبة 

ويحتاج االأمر اإلى وجود معرفة �ساملة بالخدمات ال�سحية المتاحة في البلد االأ�سلي لتي�سير و�سع خطة انتقالية قبل �سفر 

العائد. وهذا ي�ساعد، مثاًل، على تبّين ما اإذا كان المهاجر باإمكانه اأن يبقي على نف�س نظام التداوي اأو العالج )وال �سيما 

فيما يت�سل باختالل ال�سحة العقلية وا�سطرابات المناعة الذاتية( في البلد االأ�سلي.

وفي ال�سياقات التي يتعذر فيها تلبية االحتياجات ال�سحية )مثاًل الت�سخي�سات واالأطباء واالأدوية( فيما يت�سل بالحاالت 

ال�سحية المزمنة )مثل الربو ومر�س الكلى، ومر�س ال�سكري، ونق�س المناعة الب�سري( في البلد االأ�سلي، يمكن التفكير 

في �سرورة الترحيل بالتعاون مع موفري الخدمات ال�سحية في كل من البلد الم�سيف والبلد االأ�سلي. وتتطلب الخيارات 

كلها م�سورة مكثفة وت�سمل ما يلي:

1-  عدم العودة. يجب اأال تتم العودة اإذا كان العائد يتلقى عالجاً منقذاً للحياة اأو عالجاً الإطالة العمر في البلد الم�سيف 

اأو اإذا كان العائد غير قادر على تلقي مثل هذا العالج في البلد االأ�سلي. وقد يرغب المر�سى في العودة حتى في هذه 

الظروف. غير اأن ذلك يجب عدم تي�سيره اإذا كان غياب الخدمات الحيوية )مثل غ�سيل الكلى( �سيوؤدي اإلى وفاة العائد.

ل باالأحرى الح�سول  2-  اإلصرار على العودة. قد يكون المري�س في مرحلة نهائية يكون فيها ميوؤو�ساً من �سفائه وُيف�سّ

على رعاية ت�سكينية اأقل تطوراً في اأ�سرته وبين ذويه عو�ساً عن البقاء بمفرده في م�ست�سفى تتوفر فيه جميع االإمكانيات. 

وعندما تكون الرعاية في البلد االأ�سلي متاحة ولكن محدودة يجب بذل جهود اإ�سافية لم�ساعدة العائدين على الح�سول 

على هذه الرعاية. 

3- النقل إلى مكان آخر. هذا االأمر لي�س ممكناً في جميع االأحوال ولكن يجب ا�ستك�سافه اإذا ُوجد الخيار.

في  خبراء  مع  التعاون  على  المتخذة  القرارات  تركز  اأن  بالتالي  ويجب  معّقد  الظروف  هذه  في  الحاالت  مديري  اإر�ساد 

الم�ساألة ومع زمالء موثوقين و، ما هو اأهم من كل �سيء، مع العائدين.

االأم��ر  يتعلق  عندما  �سيما  وال  ه�سة،  اأو���س��اع  في  مهاجرين  مع  العمل  عند  الرعاية  ال�ستمرارية  االأول��وي��ة  اإع��ط��اء  يجب 

باالحتياجات ال�سحية. ويجب تنبيه العائد اإلى اأية تغييرات في التداوي اأو في نظام العالج وال بد اأن يتم ذلك بم�ساركة 

العائد وموافقته التامتين. 
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تقييم المخاطر  2-2-2

اإذا تبّين اأن العائدين في و�سع ه�ّس يتعين على مديري الحاالت تقدير المخاطر وو�سع خطة اأمن مكيفة وفق احتياجات 

للعنف  المعر�سين  المهاجرين  وم�ساعدة  حماية  دليل  ف��ي  بذلك  القيام  كيفية  ح��ول  االإر���س��ادات  وت��رد  المعني.  ال��ف��رد 

واال�ستغالل واالعتداء )على و�سك ال�سدور(. 

اعتبارات خاصة: ضحايا االتجار 

بعد  االأ�سلية  بلدانهم  في  في مجتمعاتهم  االندماج  اإع��ادة  يحاولون  الذين  لالأ�سخا�س  تكون  اأن  يمكن 

التعر�س لالتجار بالب�سر احتياجات واعتبارات خا�سة تحتاج اإلى مراعاة اأثناء عملية اإعادة االإدماج. ومن 

بين هذه االحتياجات واالعتبارات الدعم االإ�سافي الذي قد يحتاجه �سحايا االتجار من اأجل لّم �سمل 

�سر قبل العودة 
ُ
اأثر االأ اإعادة االإدم��اج قد يتطلب تقفي  االأ�سرة واإع��ادة بناء ال�سبكات االجتماعية. ونجاح 

اأ�سرة  اإط��الع  ذلك  يعني  اأن  ويمكن  االأ�سلية.  المحلية  مجتمعاتهم  اإل��ى  العودة  لل�سحايا  يت�سنى  بحيث 

ال�سحية على ما تعر�س له العائد وهو بعيد عن االأ�سرة. واإذا كان هناك احتمال رف�س اجتماعي اأو عزلة 

ب�سبب الو�سم ذي ال�سلة باالتجار بالب�سر يحتاج مديرو الحاالت اإلى االت�سال بالمنظمات غير الحكومية 

تي�سير  كيفية  حول  الم�سورة  الإ�سداء  المدربين  الموظفين  اأو  المحليين  الخدمات  موفري  اأو  المحلية 

قبول االأ�سرة. وقد يكون �سحايا االتجار اأي�ساً بحاجة اأكبر اإلى �سكن موؤقت وخدمات طبية ونف�سية اأو 

اأثناء العودة. واالإع��داد لهذه االحتياجات االإ�سافية قبل  اأية تهديدات  اإذا ما ُوجدت  اأمن خا�سة  تدابير 

العودة اأمر حيوي. ودليل المنظمة الدولية للهجرة ب�ساأن الم�ساعدة المبا�سرة ل�سحايا االتجار )2007( 

واال�ستغالل  للعنف  المعر�سين  المهاجرين  وم�ساعدة  حماية  ب�ساأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  ودليل 

واالعتداء )على و�سك ال�سدور( يوفران اإر�سادات م�ستفي�سة حول كيفية خدمة �سحايا االتجار.

تقييم األوضاع العائلية  3-2-2

بالن�سبة  العائد، وال �سيما  اأ�سرة  المهاجر لقراره. وتقييم و�سع  اتخاذ  هاماً في عملية  االأ�سرة دوراً  اأف��راد  اأن يلعب  يمكن 

للعائدين الذين يعتبرون في و�سع ه�س، يمكن اأن توفر معرفة قّيمة للعوامل التي يمكن اأن تدعم اأو تعرقل نجاح اإعادة 

التقييم، انظر  النوع من  ب »تقييم االأ�سرة المعي�سية«. وللمزيد من المعلومات عن هذا  اأي�ساً  العائد. وهذا ُيعرف  اإدم��اج 

ودليل   )2007( االتجار  ل�سحايا  المبا�سرة  الم�ساعدة  ب�ساأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  دليل  من  كجزء  الموّفرة  االأدوات 

و�سك  )على  واالع��ت��داء  واال�ستغالل  للعنف  المعر�سين  المهاجرين  وم�ساعدة  حماية  ب�ساأن  للهجرة  الدولية  المنظمة 

ال�سدور(. 
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تقييم المهارات  4-2-2

يجب اأن ي�سبق تقييم للمهارات و�سع خطة الإعادة االإدماج. وجمع البيانات عن مهارات العائد وتعليمه وتطلعاته هام من 

اأجل ما يلي:

• تكييف دعم اإعادة االإدماج وفقاً لالحتياجات، وال �سيما الم�ساعدة االقت�سادية؛	

• الت�سليم باأي عدم توافق محتمل بين مهارات العائد القائمة وتدريبه والطلب على المهارات في البلد االأ�سلي، ومعالجة 	

عدم التوافق هذا؛

• م�ساعدة العائد على ال�سعور باأن الم�ساعدة على اإعادة االإدماج تقوم على اأ�سا�س احتياجاته المحددة ومواِطن قوته واأن 	

حظوظه في النجاح وافرة؛

• خلق عن�سر ثقة وت�سجيع االأخذ بزمام االأمور في عملية االإدماج.	

ويبين ال�سكل اأدناه الخطوات التي يمكن اتخاذها لتقييم مهارات العائدين. 

الشكل 2-3: الخطوات لتقييم مهارات الفرد العائد

والمهارات 	• واللغة،  الرقمي،  والتوا�سل  والكتابة،  القراءة  معرفة  ذلك  في  بما  الكفاءات،  و/اأو   المهارات 

الميكانيكية ومهارات ال�سياقة والمهارات غير المت�سلة بالعمل وغير ذلك من المهارات المتقاطعة.

 التعليم، بما في ذلك اأي نوع من اأنواع التعليم و/اأو التدريب، بما في ذلك التعليم االبتدائي والتدريب 	•

غير الر�سمي

الموؤهالت المهنية	•

�سجل الم�سار المهني والخبرة المهنية	•

نوع العمل/ الم�ساريع/ التدريب الذي يهتم به العائد 	•

اأ�سباب هذا االهتمام	•

الحواجز والتحديات الممكنة )بما في ذلك االعتبارات ال�سحية(	•

مناق�سة البدائل	•

ل 	•  جمع الوثائق ذات ال�سلة، بما في ذلك ال�سهادات والمحا�سر وخطابات االإحالة و�سهادات العمل المح�سّ

عليها اأثناء االإقامة بالخارج، اأو قبل تجربة الهجرة.

اإذا 	• وما  للح�سول على عمل  و/اأو �سرورية  بها  العلمية معترفاً  والدرجات  ال�سهادات  كانت  اإذا  ما   تقييم 

كانت تمثل قيمة م�سافة ت�ساعد الم�ستفيدين على الح�سول على عمل الئق اأو اأف�سل من حيث المرتب

مالمح 

مهارات 

العائدين

1

2

3

النوايا 

والتطلعات 

الوثائق

توجد عدة اأدوات متاحة للم�ساعدة على تي�سير تقييم العائد الفردي من قبيل ما يلي:

• اأداة مالمح مهارات االتحاد االأوروبي للمواطنين من رعايا بلد ثالث، وهي موجهة ال�ستخدام المنظمات التي تقدم 	

با�ستنباط  للمنظمات  ي�سمح  بما  العمل،  �سوق  في  االإدماج  الأغرا�س  ثالثة  بلدان  رعايا  من  للمواطنين  الم�ساعدة 

ا�ستبيانها الم�سمم خ�سي�ساً؛

• م�ساعدة 	 ق�سد  عمل  عن  الباحثين  وموؤهالت  مهارات  يحدد  الذي  المتحدة(،  )المملكة  المهارات  �سحة  من  التاأكد 

العائدين على توجيه خطط م�سارهم المهني؛ 

• ت�سنيف اليون�سكو الدولي الموّحد للتعليم. 	

عليها.  الح�سول  كيفية ومكان  النظر عن  ب�سرف  المحددة  الم�ستفيدين  تقّيم مهارات  الموؤهالت  اأو  المهارات  اختبارات 

ويمكن اأن تكون المهارات قد اكُت�سبت بو�سائل من بينها الجمع بين الح�سول الر�سمي اأو غير الر�سمي على تدريب وتعليم 

وعلى تجربة في العمل اأو في الحياة العامة. 
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ويمكن اأن يرجع مديرو الحاالت اإلى اختبارات المهارات اإذا كان واحد اأو اأكثر من المرافق التالية موجوداً في البلد االأ�سلي 

وم�ستعداً للتعاون مع اإطار االإحالة في برنامج اإعادة االإدماج:

المعايير  ← اإل��ى  باال�ستناد  ما  �سخ�س  موؤهالت  تثبت  و�سهادة  تقييماً  توفر  وهي  ال�سابق،  بالتعلم  االعتراف   معاهد 

المهنية، ب�سرف النظر عن طريقة اكت�ساب هذه الموؤهالت. والت�سليم بالتعّلم ال�سابق هام لالأ�سخا�س ذاتيي الت�سغيل 

الذين يبحثون عن عمل والعاملين الذين ي�سبون اإلى االرتقاء وظيفياً والعاملين في االقت�ساد غير الر�سمي الذين 

يرغبون في االنتقال اإلى مواطن عمل ر�سمية، والمهنيين الذين يرغبون في دخول م�سار تعليمي. واالعتراف بالتعّلم 

ال�سابق هام جداً في �سياق هجرة العودة، ذلك اأنه ي�سمح للعاملين باأن ُيعترف لهم في بلدهم االأ�سلي بالمهارات التي 

اكت�سبوها في الخارج. 

التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني. ومرافق  ← العامة وهي تشمل مراكز   مرافق اختبار المهارات 
الفرد وموؤهالته ومهاراته. وهي  اأداء  ا�ستراتيجيات تقييم لقيا�س  اأو  ما ت�ستخدم عدة طرق  المهارات غالباً  اختبار 

توفر مجموعة وا�سعة من اأ�ساليب االختبار لمختلف الموؤهالت المهنية.

المر�سحين  ← بين  التقريب  ت�ساعد على  دوائر  ب�سكل عام  التوظيف الخاص، وهي  العام ووكاالت  التوظيف   دوائر 
الدرا�سية في  وال��دورات  المهني  والتوجيه  الم�سورة  اأخ��رى من قبيل  اأحياناً خدمات  العمل وتوفر  واأ�سحاب  للعمل 

مجال البحث عن عمل وما ات�سل بذلك من اأ�سكال الم�سورة المكثفة لالأ�سخا�س الذين لديهم �سعوبات في الح�سول 

على عمل. وفي البلدان التي تتوافر فيها دوائر التوظيف العام ووكاالت التوظيف الخا�س وتوفر تقييمات للمهارات 

في الداخل يجب التفكير في اإحالة العائدين الذين ُيحتمل بالفعل امتالكهم للمهارات والموؤهالت الالزمة للمهنة 

المزمعة في خطة اإعادة االإدماج. اأما فيما يت�سل بالعائدين الموؤهلين للعمل فاإن تقييم المهارات يجب اأن يرتبط 

التي تتوخاها دوائر  الموؤهالت والمنا�سب  الح�سول على عمل والتوفيق بين  الم�ساعدة على  ب�سكل مبا�سر بعملية 

التوظيف العام ووكاالت التوظيف الخا�س. 

 أصحاب العمل الذين يقومون بالتأكد من المهارات أثناء الخدمة ويوفرون التدريب للعائدين ي�سمحون للعائدين  ←
بالعمل في الوظيفة الإثبات م�ستوى مهاراتهم اأو بممار�سة الوظيفة ب�سكل مرخ�س به محدود. ورهناً بالنظام المحدد 

في البلد االأ�سلي قد ُيمنح العائد اأي�ساً ترخي�ساً موؤقتاً اأو م�سروطاً ي�سبح دائماً متى تم التاأكد من مهاراته واأدائه.

وفي حالة عدم وجود اأي نوع من اأنواع الكيانات الم�سار اإليها اأعاله في البلد االأ�سلي يتعين على مدير الحالة التن�سيق مع 

منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ذات ال�سلة لو�سع م�سار خدمة وتقييم للمهارات مرتبطين باإطار 

الموؤهالت في البلد االأ�سلي. 

وفي حين اأن بع�س موفري الخدمات )مثل دوائر التوظيف العام في معظم ال�سياقات( يجرون تقييمات للمهارات مجاناً 

قد يفر�س موفرو خدمات اآخرون ر�سماً يختلف بح�سب مقّيم المهارات ونطاق المهارات والموؤهالت المقّيمة.

استقصاء استدامة إعادة اإلدماج كأداة للتقييم  5-2-2

اإع��ادة  ا�ستدامة  لقيا�س  ا�ستق�ساء  اأداة  ا�ستخدام  اإدم��اج عائد ما في  اإع��ادة  �سامل لحالة  تقييم  اإج��راء  اإح��دى طرق  تتمثل 

. ونظام النقاط هذا للقيا�س يقّيم قدرة العائد على تحقيق اإعادة االإدماج الم�ستدامة تم�سياً مع االأبعاد االقت�سادي 
19

االإدماج

واالجتماعي والنف�سي – االجتماعي )انظر الفرع 1-3 للح�سول على تف�سير االأبعاد الثالثة(.

نظام القيا�س ُو�سع باال�ستناد اإلى ا�ستنتاجات م�سروع الهجرة الم�ستدامة في منطقة البحر االأبي�س المتو�سط في اإطار المنظمة الدولية   19

للهجرة في عام 2017، الذي مّولته وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة. وتم اختبار ت�سميم اال�ستق�ساء من خالل عمل ميداني 

Sam� ووعي وكمي في خم�سة بلدان اأ�سل من�ساأ هي: اإثيوبيا، واأفغان�ستان، وال�سنغال، وال�سومال، والعراق. للمزيد من المعلومات، انظô

.uel Hall/IOM, 2017

www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/IOM_SAMUEL_HALL_MEASURE_REPORT%202017.pdf
www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/IOM_SAMUEL_HALL_MEASURE_REPORT%202017.pdf
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وا�ستخدام اال�ستق�ساء في مرحلة التقييم يمكن اأن يخدم ثالثة اأغرا�س مع اأنه:

يوفر نهجاً موحداً و�ساماًل لتكييف الم�ساعدة على اإعادة االإدماج وفقاً لالحتياجات؛ ←

ي�سع مجموعة م�ستركة من الموؤ�سرات الإقامة خط اأ�سا�س مرجعي لر�سد مدى تقدم العاملين في اإعادة االإدماج    ←

الم�ستدامة على مر الزمن؛

يمكن اأن ي�ساعد مديري الحاالت على تحديد العائدين الذين قد تكون احتياجاتهم في مجال اإعادة االإدماج اأعلى  ←

الأن العائدين الحا�سلين على نقاط اأدنى من المحتمل اأكثر اأن يتطلبوا دعماً ومتابعة اأكبر.

عندما ُت�ستخدم االأداة في كامل عملية اإعادة االإدماج يمكن اأن ُت�ستخدم المعلومات التي تجّمعها للم�ساعدة على الرد على 

ال�سوؤال التالي: اإلى اأي مدى بلغ العائدون م�ستوى اإعادة اإدماج م�ستدامة في المجتمعات المحلية التي عادوا اإليها؟ ومن 

االأخرى  التقييمات  للتقييم ال يحّل محّل  ك��اأداة  االإدم��اج  اإع��ادة  ا�ستدامة  ا�ستق�ساء  ا�ستخدام  اأن  بمكان مالحظة  االأهمية 

)اأعاله( الأنها تظل بحاجة اإلى اال�ستخدام لتحديد مجاالت التدخل الخا�سة.

فهم نتائج االستقصاء

يعطي نظام النقاط: 

• ت�سنيفاً مركباً يت�سل باإعادة االإدماج يقي�س ا�ستدامة اإعادة االإدماج اإجمااًل وبالتالي يفيد كقيا�س مرجعي عام؛	

• ثالث نقاط منف�سلة متعلقة باالأبعاد )اقت�سادية واجتماعية ونف�سية( تقي�س ا�ستدامة كل ُبعد من اأبعاد اإعادة االإدماج 	

فيها  يكون  التي قد  المجاالت  االأبعاد ف�ساًل عن  بين هذه  المحرز  والتقدم  الو�سع  االختالفات في  ُتبرز  اأن  ويمكن 

تقديم المزيد من الم�ساعدة م�ست�سوباً. فمهاجران لهما نقاط اإعادة اإدماج مركبة مت�سابهة قد تكون لهما نقاط ُبعدية 

مختلفة جداً، مما يوؤ�سر اإلى تجارب واحتياجات مختلفة فيما يت�سل باإعادة االإدماج.

للح�سول على معلومات اأكثر تف�سياًل حول ا�ستخدام ا�ستق�ساء ا�ستدامة اإعادة االإدماج، بما في ذلك 

الموؤ�سرات واأداة اال�ستق�ساء، انظر المرفق 4.

استخدام النتائج في إدارة الحاالت وتخطيط إعادة اإلدماج

تتراوح جميع النقاط بين �سفر و1 وباإمكان مديري الحاالت ا�ستخدام حا�سبة لنقاط اإعادة االإدماج موجودة في مجموعة 

اإعادة االإدم��اج. وباإمكان مديري الحاالت بعد ذلك  التلقائي لردود الم�ستجيبين وح�ساب نقاط  اأجل التجهيز  المواد من 

الذين  للعائدين  بالن�سبة  م�ست�سوباً  يكون  نهج مكثف  توّخي  االإدم��اج:  اإع��ادة  على  والم�ساعدة  الحالة  اإدارة  كثافة  تعديل 

تقل عالمتهم المركبة اأو الُبعدية عن 0.33. واإذا بلغت العالمة قيماً تتجاوز 0.66 باإمكان مديري الحاالت ا�ستخدام نهج 

اأو في الُبعد المحدد الإعادة االإدم��اج حيث يكون العائد قد حقق  عدم التدّخل، مع تقديم دعم اأخف للم�ستفيدين عموماً 

عالمة عالية. وفهم احتياجات اإعادة االإدماج لدى الم�ستفيدين من خالل نظام النقاط هذا يمكن بالتالي اأن يمّكن مديري 

الحاالت من تكري�س جهودهم وخدماتهم ومواردهم حيثما يحتاج اإليها االأمر اأكثر.

ن�سيحة

ال بد من الحذر عند تف�سير العالمات التي تعطى للمجيبين الذين لديهم ن�سبة مئوية عالية من 

االأجوبة التي تندرج تحت فئة »ال اأدري/ ال اأرغب في الرد«. من المو�سى به بالن�سبة لجميع المجيبين 

الذين ي�ستخدمون خيار الرد هذا اأكثر من �سبع مرات )اأكثر من 20 في المائة من الموؤ�سرات(، ت�سجيل 

عدد حاالت الرد ب “ال اأدري/ ال اأرغب في الرد” اإلى جانب عالماتهم الخا�سة باإعادة االإدماج. و�سُيبرز 

ذلك اأن العالمة قد تنطوي على درجة اأدنى من الدقة.
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تخطيط ومتابعة إعادة اإلدماج  3-2

خطة اإعادة االإدماج اأداة للعائدين لتحديد اأهداف عملية اإدماجهم وللتخطيط، بدعم من مدير الحالة، لما يلزم من 

دعم وكيفية توفير هذا الدعم. وتو�سع الخطة عن طريق الجمع بين فهم مهارات العائدين واحتياجاتهم ودوافعهم 

اإدم��اج لكل عائد تتولى  المتاحة. ويجب و�سع خطة  العودة، بما في ذلك تحدياته وفر�سه والخدمات  و�سياق مناخ 

منظمة الإعادة االإدماج م�ساعدته.

وهناك اأربع خطوات رئي�سية لو�سع وتنفيذ خطة اإعادة االإدماج الناجحة: 

• 6 من جل�سة 	 الخطوة  )المو�سحة في  االإدماج  اإعادة  ودوافعهم الأغرا�س عملية  العائدين  اأهداف  ا�ستعرا�س وتحليل 

الم�سورة االأولى، انظر الفرع 2-1-1( اإلى جانب ا�ستنتاجات التقييمات الفردية )انظر الفرع 2-2( والمعلومات الم�ستقاة 

من التقييمات ال�سياقية )انظر الفرع 1-4-2(؛ 

• ا�ستخدام خطة الجدوى اأو اأداة اأخرى لتحديد اأن�سطة الدعم المالئمة الم�سمولة بالفرع 2-3-1 )انظر الفرع 3-4-1 	

للح�سول على معلومات عن و�سع خطة الجدوى(؛ 

• و�سع كامل خطة اإعادة االإدماج الواردة في الفرع 2-3-2 )يرد النموذج المقترح في المرفق 3(؛	

• اإقامة متابعة منتظمة كما ي�سير اإلى ذلك الفرع 3-3-2.	

وفي حين اأنه من االأف�سل اأن تو�سع خطط اإعادة االإدماج اأو تح�ّسن في غ�سون �سهر من عودة المهاجر اإلى بلده االأ�سلي 

فاإنه من االأف�سل اأي�ساً اأن يكون لدى البرامج الفردية خيار ترك مهلة زمنية عندما يتعلق االأمر باالأطر والحدود الزمنية. 

ولمختلف المهاجرين احتياجات مختلفة وال يمكنهم في جميع االأحوال التقيد بنف�س هيكل الم�ساعدة على اإعادة االإدماج، 

ال �سيما منهم المهاجرون الذين لديهم اأوجه �سعف. ويمكن اأن ي�سبح ذلك تحدياً عندما تفر�س م�سادر التمويل قواعد 

منح  فكرة  عن  الدفاع  المهم  من  فاإنه  وبالتالي  العائد.  على  الم�سوؤولية  اأعباء  بكامل  ُتلقي  االأهلية  بخ�سو�س  �سارمة 

ا�ستثناءات من القواعد وتوخي المرونة في الحدود الزمنية، عند اللزوم: 

يوفر هذا الف�سل مزيداً من التفا�سيل عن و�سع وتنفيذ خطة اإعادة االإدماج، م�سفوعة باإر�سادات اإ�سافية في المرفقات:

ا�ستخدام خطة الجدوى   1-3-2

العنا�سر المكونة لخطة اإعادة االإدماج الفردية  2-3-2

تخطيط ومتابعة اإعادة االإدماج  3-3-2
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استخدام خطة الجدوى   1-3-2

يوّجه الفرع 1-4-3 الموظفين في عملية و�سع خطط جدوى في برنامج اإعادة االإدماج. ويوّجه هذا الفرع مديري الحاالت 

من خالل ا�ستخدام الخطط ما اأن يتم و�سعها.

اإدماج فردية. وهي  اإعادة  اأن ي�ستخدمها عند م�ساعدة العائد على ت�سميم خطة  اأداة يمكن لمدير الحالة  خطة الجدوى 

تلك  فيها  تكون  التي  والظروف  والنف�سية  واالجتماعية  االقت�سادية  العائد  احتياجات  لمعالجة  البدائل  مختلف  ُتحدد 

التدخالت اأكثر مالءمة. وترد في المرفق 5 كامل خطة اإعادة االإدماج.

وتوّجه خطة الجدوى تحديد اأهداف الم�ساعدة، التي هي الن�ساط المتمثل في اختيار خدمات اإعادة االإدماج للعائدين اأو 

اأ�سرهم اأو مجتمعاتهم المحلية باال�ستناد اإلى الظروف الفردية والحواجز المواَجهة في اإعادة االإدماج. 

يجب اأن يكّيف مديرو الحاالت تدابير دعم اإعادة االإدماج للعائدين في �سكل معياري. وفي التطبيق العملي، يعني ذلك اأنه 

يجب تكييف خدمات اإعادة االإدماج بح�سب نوع احتياجات العائد واأ�سرته ومدة و�سدة هذه االحتياجات، وكذلك القدرات 

والنوايا بهذا الخ�سو�س. وعلى �سبيل المثال فاإنه واإن كان تقييم للمهارات يرافقه برنامج للتعّلم في المجالين التقني 

والمهني قد يكون مفيداً لعائد ما فاإن عائداً اآخر قد ال يحتاج اإال اإلى اإحالة اإلى مرفق للتوظيف العام للبحث عن عمل ومن 

اأجل االندماج الناجح في �سوق العمل.

العناصر المكونة لخطة إعادة اإلدماج الفردية  2-3-2

اإع��ادة االإدم��اج الفردية من �سياق الآخر ومن منظمة الأخ��رى. لكنه يمكن و�سعه على نمط النموذج  يختلف نموذج خطة 

المو�سى به في المرفق 3. واإجمااًل، يجب معالجة العنا�سر المكونة التالية بما ي�سمل جوانب اإعادة االإدماج االقت�سادية 

واالجتماعية والنف�سية: 

• االعتمادات المالية )الم�ساعدة النقدية اأو العينية، انظر الجدول 2-2(	

• االأن�سطة الُمدرة للدخل 	

• التدريب المهني اأو التمّهن	

• ال�سكن والغذاء والتغذية	

• االحتياجات القانونية واحتياجات التوثيق	

• التعليم وتطوير المهارات	

• االحتياجات الطبية واالحتياجات ذات ال�سلة بال�سحة	

• النقل	

• االأمن	

• االحتياجات النف�سية 	

• االحتياجات العائلية والم�سورة	

يجب اأن تت�سمن خطة اإعادة االإدماج المعلومات المجّمعة اأثناء تقييم االحتياجات وتقدم لمحة عامة عن الخدمات التي 

�سيحتاج العائدون اإلى الح�سول عليها، بما في ذلك تفا�سيل جهة االت�سال ذات ال�سلة بالن�سبة لموفري الخدمات. ويجب اأن 

تت�سمن معلومات حول كيفية ر�سد الحالة ومتى يتم ر�سدها، وكيفية اإدماج المعلومات والتعليقات المقدمة من العائدين 

وكيفية تقا�سم المعلومات بين العائد ومدير الحالة وغير ذلك من موفري الخدمات، مع مراعاة الخ�سو�سية وال�سرية. 
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ويجب، باالإ�سافة اإلى ذلك، اأن تحدد خطط اإعادة االإدماج طول المدة التي �سيحتاج اإليها العائدون للو�سول اإلى الخدمات. 

�سلب  اإلى  االنتقال  وم�ساألة  اكتمالها.  اأو  الحالة  اإدارة  اإنهاء  عن  معلومات  ذلك،  اأمكن  متى  الخطط،  تت�سمن  اأن  ويجب 

الخدمات العادية يجب مناق�ستها عند االقت�ساء )مثاًل بالن�سبة لالأ�سخا�س الذين لهم احتياجات طبية اأو نف�سية طويلة 

االأجل(. ويجب اأن تت�سمن ا�ستمارات الموافقة جميع العنا�سر المكونة ويجب تحديثها كلما ُنقحت الخطة.

لة حول طرائق  يرجى الرجوع اإلى الف�سول ذات ال�سلة في هذه الوحدة للح�سول على اإر�سادات مف�سّ

الم�ساعدة في االأبعاد االقت�سادي )2-4( واالجتماعي )2-5( والنف�سي )6-2(.

اإلحالة إلى المرافق القائمة

االإحالة  والآليات  العودة.  اإحالة في مكان  واآليات  رواب��ط متينة  كبير على وجود  اإلى حد  للحاالت  الفعالة  االإدارة  تتوقف 

ويتمثل  الخدمات.  ومع موفري  القائمة  والوكاالت  الموؤ�س�سات  في  �سبكات  اإن�ساء  )اإع��ادة(  ل  ر�سمية  اأو غير  ر�سمية  طرق 

الهدف النهائي لتن�سيق الخدمات عن طريق اإقامة روابط في توفير اإمكانية و�سول الم�ستفيدين اإلى �سل�سلة متوا�سلة من 

الخدمات مع الت�سليم باأنه من النادر اأن تكون موؤ�س�سة بمفردها قادرة على تلبية جميع احتياجات فرد ما اأو مالئمة لذلك.

باإعادة  اإلى مرفق لغر�س تلبية احتياجاته فيما يت�سل  وفي �سياق العودة تحدث االإحالة عندما يوّجه مدير حالة عائداً 

االإدماج. ويجب اأن ت�سمل عملية االإحالة ما يلي:

• وثائق االإحالة؛	

• مراعاة الخ�سو�سية وحماية البيانات وال�سرية، وال �سيما الأغرا�س تقا�سم البيانات ال�سخ�سية؛	

• عملية متابعة. 	

وللمزيد من المعلومات عن اإن�ساء وتعزيز اآليات االإحالة في البلدان االأ�سلية، انظر الفرع 3-1-4.
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الدعم النقدي والعيني

تعزيز �سبيل  اأي�ساً  في بع�س البرامج يتمثل توفير النقد بطريقة مبا�سرة لتلبية احتياجات العائدين وفي نف�س الوقت 

اتخاذ قراراتهم حول الطريقة االأف�سل لتلبية احتياجاتهم. غير اأنه توجد بع�س المخاطر والجوانب ال�سلبية المحتملة 

بين  القرار لالختيار  اتخاذ  للم�ساعدة على  الرئي�سية  والمعايير  الم�سائل  اأدناه  الجدول  النقدية. ويبين  التحويالت  في 

الدعم النقدي والدعم العيني اأو الجمع بينهما.

الجدول 2-2: معايير اتخاذ القرار في خيارات المساعدة النقدية أو العينية

االعتباراتالم�ستوى

ت�سميم البرنامج
	 هل الدعم النقدي متوقع في برنامج اإعادة االإدماج؟

الفعالية
مع  مقارنة  النقدي  الدعم  في  فعلية  مكا�سب  اأو  التكلفة  حيث  من  ملمو�سة  وف��ورات  هناك  	 هل 

خيارات اال�ستجابة البديلة من قبيل ترتيبات الهبات العينية؟

	 اإذا لم يكن الخيار المف�سل هو الخيار االأكثر فعالية من حيث التكلفة ما هو مبرر زيادة التكاليف؟
	 هل اأن توفير النقد �سيوفر حافزاً في �سنع القرار لدى المهاجر اأو المهاجر المحتمل، بما في التحفيز

ذلك في حالة الهجرة غير ال�سرعية؟

تقييم المخاطر
	 ما هي المخاطر والمنافع المحتملة في ا�ستخدام الدعم القائم على النقد )من قبيل الديناميكا 
الفردية واالأ�سرية والمجتمعية؛ وانعدام االأمن؛ والغ�س اأو التحريف؛ وحماية البيانات( مقارنة 

)مراعاة  للم�ستفيدين  مبا�سرة  نقدية  بدفوعات  بالقيام  االأمني  ال�سياق  ي�سمح  هل  البدائل؟  مع 

الأمن كل من الم�ستفيد والموظف(؟

	 هل هناك اأوجه �سبه لخيارات اال�ستجابات االأخرى من قبيل مجموعات الهبة النقدية؟
	 هل اأن هذه المخاطر ي�سهل التعامل معها؟

الم�سروطية
	 هل من ال�سروري فر�س �سروط على كل هدف من االأهداف؟

لفر�س  ونوعية مالئمتين  بكمية  متاحة  الالزمة  التقنية  والم�ساعدة  والخدمات  ال�سلع  اأن  	 هل 
�سروط على اال�ستخدام اأو االأهلية للح�سول على الدعم القائم على النقد؟

	 ما هي �سيناريوهات ال�سراكات والتنفيذ المحتملة؟ال�سركاء
النقدية المبا�سرة بطريقة فعالة من حيث  القيام بالدفوعات  	 هل هناك �سريك له القدرة على 

التكلفة )التجربة، والتحكم في المخاطر، واال�ستعداد(؟

	 ما هي القدرات االإ�سافية الالزمة؟ اأين وكيف يمكن العثور عليها ب�سرعة؟
	 ما هي المعايير التي �سُت�ستخدم التخاذ القرار؟القرار النهائي

	 كم �سيكون مقدار الدفوعات؟
	 كيف �سيتم الدفع على عدة اأق�ساط؟

	 كيف �سيتم ر�سد المخاطر؟
	 كيف �سُتقا�س فعالية الدفوعات؟

الم�سدر: اقتبا�س من تقرير مفو�سية االأمم المتحدة ال�سامية ل�سوؤون الالجئين، 2017.
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المساعدة على إعادة اإلدماج عندما ال تكون الخدمات متاحة

الخدمات ال تكون اأحياناً متاحة اأو مالئمة اأو في المتناول اأو مالئمة تماماً لنقاط قوة العائد واحتياجاته. ومع ذلك يظل 

لدى مدير الحالة دور هام يلعبه. وجميع الحاالت التي يتعذر فيها معالجة احتياجات العائدين يجب ت�سجيلها ور�سدها. 

ويمكن اأن توّجه هذه البيانات جهود الدعوة والمنا�سرة على الم�ستويين المجتمعي والهيكلي.

ومتى يكون هناك نق�س في الخدمات التي يحتاج اإليها العائد باإمكان مدير الحالة اأن يدعو اإلى اإقامة خدمات منا�سبة 

اأو اإدراج العائدين في خدمات متاحة اأخرى عند االقت�ساء. وعلى �سبيل المثال قد يكون من الممكن المراأة تكون �سحية 

اتجار الح�سول على ماأوى موجود للن�ساء الالتي تعر�سن لعنف على اأيدي ال�سريك الحميم. وعند توخي هذا النهج يجب 

اأال ُيدخل ذلك مخاطر اأو يت�سبب في �سرر ل�سائر ال�سكان الذين يتمتعون بالخدمة القائمة.

وعندما ال تكون هناك اأية خدمات متاحة باإمكان مديري الحاالت اأن يي�سروا عمليات تخطيط ال�سالمة مع العائدين. وهذا 

ي�سمل العمل معاً لتحديد المخاطر التي يواجهونها وو�سع ا�ستراتيجيات تخفيف لتفادي ال�سرر اأو التقليل منه ف�ساًل 

عن و�سع ا�ستراتيجيات تاأقلم في حالة تج�سد خطر ما. وعندما تكون هناك خدمات طارئة، مثل اإنفاذ القانون وخدمات 

العائدين، يجب توفير معلومات عن  على  الخدمات خطراً  ت�سكل هذه  الحرائق، وال  اإطفاء  اأو خدمات  ال�سحية  الرعاية 

كيفية الو�سول اإلى هذه الخدمات. 

وفي حالة تعذر تلبية االحتياجات، اأو اإذا كانت االحتياجات عاجلة، يجب التفكير في خيارات م�ساعدة اأخرى. وي�سمل ذلك 

الترحيل اإلى اأماكن اأخرى تكون فيها الخدمات متاحة.

تخطيط ومتابعة إعادة اإلدماج  3-3-2

ما اأن يتم االتفاق بين مدير الحالة والعائد يجب تنفيذ خطة الإع��ادة االإدم��اج. ويمكن القيام بذلك عن طريق م�ساعدة 

العائد على خو�س االإجراءات االإدارية، ومرافقة العائد في المواعيد الر�سمية وتنظيم اجتماعات مع الم�سوؤولين )مثاًل 

مع مديري المدار�س( للم�ساعدة في عمليات الت�سجيل اأو الدخول، والمتابعة مع العائد. 

يجب ا�ستعرا�س خطط اإعادة االإدماج دورياً مع العائد ويجب تكييفها ح�سب اللزوم، وال �سيما عندما 

تتغير احتياجات العائد اأو المخاطر التي يتعر�س لها اأو االأهداف. ويجب اأن يكون باإمكان العائد اأن 

يختار التخلي عن الدعم الأغرا�س اإعادة الهجرة في اأي وقت من االأوقات ويجب اأن تكون لديه في 

جميع االأحوال ن�سخة محّدثة من الخطة الخا�سة به. واأخيراً يجب اأن تت�سمن خطط اإعادة االإدماج 

الحالة وكيف �ستحدث  اإدارة  �ستنتهي  ا�ستراتيجية خروج من الخطة تبين متى  االأح��وال  في جميع 

عملية االنتقال والخروج من اإدارة الحالة.

اجتماعات المتابعة

يجب اأن تتم اجتماعات المتابعة دورياً طوال عملية اإعادة االإدماج ومن االأمثل اأن تتراوح بين 12 و18 �سهراً بعد و�سع خطة 

اإعادة االإدماج لمراعاة اأية تغيرات ملحوظة في حياة العائد اأثناء تلك الفترة. وتواتر االجتماعات من المفرو�س اأن يتوقف 

على مدى ا�ستعداد العائد وحاجته، واإن كان من االأمثل اإعداد تقرير لمنت�سف ال�سنة )�ستة اأ�سهر بعد انطالق و�سع خطة 

اإعادة االإدماج( وتقرير ر�سد نهائي فيما يت�سل بالعائدين )قرابة 12 �سهراً بعد ذلك(.

يمكن  ال�سخ�سية  المتابعة  تعذرت عمليات  اإذا  لكن  لوجه.  مبا�سر وجهاً  ب�سكل  المتابعة  ُتجرى عمليات  اأن  االأف�سل  ومن 

اأن تتم عبر الهاتف اأو بالبريد االإلكتروني. وتتمثل طريقة للم�ساعدة على التقليل اإلى اأدنى حد من خطر تعذر االت�سال 

بالعائدين بعد عودتهم في العمل مع �سركات االت�ساالت المحلية وتوفير مجموعات معدات ات�سال للعائدين الموؤهلين.
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اأق�ساط  تقديم  عند  مثاًل  العائدين،  مع  والمتابعة  الر�سد  في  لل�سروع  ات�سال  فر�سة  اأي  ا�ستخدام  اأي�ساً  المفيد  وم��ن 

الم�ساعدة النقدية اأو العينية.

عالمات  نظام  ا�سُتخدم  واإذا  الفردية.  االأ�سول  بع�س  اإدارة  اإع��ادة  ال�سروري  يكون من  قد  العائد،  ظ��روف  تتغير  وعندما 

ا�ستق�ساء ا�ستدامة اإعادة االإدماج كمرجع يجب اإدارته ب�سكل منتظم واالأمثل اأن يكون ذلك كل ثالثة اأ�سهر لتتبع التقدم 

المحرز والقيام، عند اللزوم، بتعديل خطة اإعادة االإدماج وفقاً لذلك.

العائدين  تقييم  يتم  اأن  به  المو�سى  من  مثاًل  ت��وات��راً.  اأكثر  متابعة  جل�سات  ه�سة  اأو�ساع  في  العائدون  يتلقى  اأن  ويجب 

�سحايا االتجار مرة في ال�سهر خالل فترة االأ�سهر الثالثة االأولى بعد عودتهم ثم مرتين في فترة ما بين ال�سهرين الثالث 

والتا�سع، واأخيراً مرة اأخرى اأثناء ال�سهر الثاني ع�سر. واإذا احتاج العائد اإلى م�ساعدة مو�ّسعة الأي �سبب من االأ�سباب يجب 

اأن يتوا�سل الر�سد بعد فترة االثني ع�سر �سهراً. ويرجى الرجوع اإلى الوحدة 5 للمزيد من التفا�سيل عن ر�سد وتقييم 

الم�ساعدة على اإعادة االإدماج.

اآن  في  ي�ساعد  ال��ذي   ”W“ الحرف  �سكل  على  النموذج  في  بالمتابعة  يت�سل  فيما  الم�سورة  لجل�سات  اأداة مفيدة  وتتمثل 

واحد على تحديد التحديات والفر�س الرئي�سية اأمام العائد واختيار الُنهج التكميلية ذات ال�سلة المراد توخيها. وي�ساعد 

“W” مدير الحالة والعائد على اإجراء مناق�سة حول التطور الطبيعي ل »النجاحات« و«االإخفاقات« في تجربة  النموذج 

اإع��ادة االإدم��اج على تحديد االتجاهات في  W المنظمة الم�سوؤولة عن  النموذج  اأن ي�ساعد  اإع��ادة االإدم��اج. واإجمااًل يمكن 

في  االجتماعية  وال�سبكات  وقدراته  م�ستفيد  كل  لمهارات  نوعها  من  الفريدة  الطبيعة  عن  ف�ساًل  الم�ستفيدين  تجارب 

مجتمع محلي معين. 

W الشكل 2-4: مثال عينة نموذج على شكل الحرف

.IOM/Samuel Hall، 2017 الم�سدر: المنظمة الدولية للهجرة/ أ

عائد ف�سل م�سروعهعائد ا�سطر اإلى بيع �سيارته 

 øe ìÉHQC’G ¢†©H ≥≤M 

Ò°ù©dG ´hô°ûŸG

äÉYƒaO OGó°S 

IQÉ«°ùdG øªK /Iôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸG

áª¶æŸG øe kÉ«aÉ°VEG kÉªYO ≈≤∏J 

íàah Iôé¡∏d á«dhódG 

ábÓM ´hô°ûe

Ωó≤j §°ûæe 

¿B’G á°übGQ ≈≤«°Sƒe ¢VhôY 

kÓ«∏b äÓØ◊G OóY øµd

Ò°üY ´hô°ûe íàa óFÉY 

áÑg ≥ØfCG óFÉY 

Iôé¡∏d á«dhódG áª¶æŸG 

¬JódGh êÓY äÉ≤Øf ™aód

Ò°üY ´hô°ûe íàa óFÉY ¬æHG ä’GƒM ≈∏Y ∫ qƒ©j óFÉY 

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG øe

áYÉÑW πfi íàa óFÉY 

á°ù«æµdG øe AÉbó°UCG ™e

¬Yhô°ûe π°ûa óFÉY 

øY πWÉY óFÉY 

IOƒ©dG òæe πª©dG 

±Óà°SG ¤EG ô£°VG óFÉY 

¬d AÉbó°UCG øe ∫GƒeCG

¬Yhô°ûe π°ûa óFÉY

¬Yhô°ûe π°ûa óFÉY 

QÉéjE’G ∞«dÉµJ ´ÉØJQG ÖÑ°ùH

≈∏Y QOÉb ÒZ óFÉY 

πªY ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G

äGQÉ¡e ájCG ∂∏Á ’ óFÉY 

ÖjQóJ …CG ≈∏Y π°üëj ⁄h

¬JQÉ«°S ™«H ¤EG ô£°VG óFÉY 
≈∏Y QOÉb ÒZ óFÉY 

πªY ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G 
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مثال النموذج على ال�سكل W ُو�سع اأثناء دورة مجموعات تركيز مع عدة عائدين )كل فرد ممثل في ال�سكل بلون مختلف(. 

 W النموذج  يوّفر  البياني  الر�سم  االإدم���اج. وكما يمكن مالحظة ذلك من  الإع��ادة  الُبعد االقت�سادي  ال��دورة على  ورك��زت 

والفر�س )“فتح محل طباعة  لمحة جيدة عن مختلف التحديات )مثل “الم�سروع ف�سل ب�سبب ارتفاع تكاليف االإيجار”( 

W، ب�سفته تلك يمكن  اإع��ادة االإدم��اج. والنموذج  اأثناء عملية  اأن يعي�سها االأف��راد  التي يمكن  اأ�سدقاء من الكني�سة”(  مع 

ا�ستخدامه لزيارات المتابعة الفردية على مختلف مراحل العودة. وهو طريقة لتحديد ومعالجة احتياجات العائدين التي 

اإعادة االإدم��اج والتي تتطلب ا�ستجابة مختلفة عما كان التخطيط االأولي يتوقعه. وي�سمح ذلك  اأثناء عملية  تطراأ الحقاً 

بتحديث خطة اإعادة االإدماج دورياً باال�ستناد اإلى التغيرات والفر�س الرئي�سية محل المناق�سة. 

بو�سع  المتعلقة  التعليمات  على  ل��الّط��الع  1-زاي  المرفق  اإل��ى  ال��ح��االت  م��دي��رو  يرجع  اأن  يجب 

وا�ستخدام النموذج w في دورات الم�سورة مع المهاجرين العائدين.

2-4   املساعدة االقتصادية على إعادة اإلدماج

ت�ساعد الم�ساعدة االقت�سادية على اإعادة االإدماج العائدين على تحقيق اكتفاء ذاتي اقت�سادي لدى عودتهم. والعديد 

العائدين هو قلة  ال�سبب االأول لمغادرة  اأن  الإع��ادة االإدم��اج االقت�سادية، ذلك  اإع��ادة االإدم��اج ي�سمل دعماً  من برامج 

الدخل الالئق. وهذا النوع من الم�ساعدة مفيد لم�ساعدة العائدين الذين يحتاجون اإلى مهارات اأو موارد ل )اإعادة( 

خلق دخل مالئم وم�ستدام لهم والأ�سرهم.

ويقدم هذا الفرع اأنواعاً مختلفة من اأنوع الم�ساعدة االقت�سادية على الم�ستوى الفردي، ولو اأن الم�ساعدة االقت�سادية على 

اإعادة االإدماج يمكن اأن تكون اأي�ساً جماعية اأو قائمة على اأ�سا�س المجتمع المحلي )انظر الفرع 3-2( ومختلف م�ستويات 

الم�ساعدة ال ت�ستبعد بع�سها البع�س بال�سرورة. فعلى �سبيل المثال يمكن تقديم الم�ساعدة ب�سكل فردي لتلبية االحتياجات 

الخا�سة من قبيل ارتفاع م�ستويات الدين غير المنتج، وفي نف�س الوقت اأي�ساً يمكن اأن يتلقى العائد م�ساعدة في اإطار 

م�سروع جماعي الإقامة ن�ساط �سوف يدّر دخاًل في االأجل الطويل. 

، يمكن اأن ت�سمل م�سارات اإعادة االإدماج االقت�سادية االإدراج في اأ�سواق العمل المحلية 
20

واإذا كان العائدون موؤهلين للعمل

كمقاولين اأو �سركاء في ملكية الموؤ�س�سات جماعية، بما في ذلك التعاونيات، اأو عاملين ماأجورين اأو برواتب.

ولم�ساعدة العائدين على الح�سول على هذه الفر�س يمكن اأن ت�سم��ل الم�ساع���دة على اإع���ادة االإدم��اج االقت�سادي���ة الفردية 

ما يلي:

• الم�سرفية 	 الخدمات  اإلى  والو�سول  التجارية  الم�ساريع  بعث  دعم  )مثاًل  للدخل  المدرة  االأن�سطة  تعزيز  اأو  خلق 

واالئتمانات ال�سغيرة(؛ 

• التوظيف )التمّهن/ التدريب اأثناء الخدمة، والتدريب الداخلي مدفوع االأجر(؛	

•  دعم التدريب اأو التعليم )تطوير التدريب المهني والمهارات والتمويل والم�سورة المتعلقة باإعداد الميزانيات(.	

ويجب اأن تكون تدابير اإعادة االإدماج االقت�سادية مكّيفة وفق احتياجات ومهارات العائد المحددة، و�سوق العمل المحلية، 

وال�سياق االجتماعي، والموارد المتاحة.

يجب اأن يتحدد ذلك نتيجة لعملية التقييم الفردي، وب�سكل خا�س نتائج تقييمات اله�سا�سة والخطر ونتائج اأية تقييمات اأولية لالحتياجات،   20

اإذا اأجريت تقييمات. ويجب اأن يراعي ذلك اأي�ساً اللوائح الوطنية والمحلية المتعلقة بالعمل، المحددة من خالل تقييم �سوق العمل.
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 يجب اإ�سداء الم�سورة لكل م�ستفيد ب�سكل فردي ويجب النظر في مهاراته الفردية وم�ستوى تعليمه وتطلعاته وحدود  ←

الالزمة  والقدرات  المهارات  العائدين  جميع  يمتلك  ال  المثال  �سبيل  فعلى  الهيكلية.  االأو�ساع  خلفية  في  اإمكاناته 

الإطالق م�ساريعهم بنجاح، مثلما اأن اإقامة الم�ساريع لي�ست ا�ستراتيجية مثلى في ال�سياقات التي توجد فيها تحديات 

هيكلية هامة. وفي هذه الحالة فاإن ا�ستخدام دعم تطوير الم�ساريع ك�سكل من اأ�سكال الم�ساعدة قد يعر�س للخطر 

نجاح الم�سروع اإ�سافة اإلى كونه قد تكون له تبعات �سلبية بالن�سبة للعائد من قبيل الدين وفقدان راأ�س المال ال�سركة 

والتاأثير العاطفي والنف�ساني في اآن واحد. ومن �ساأنه كذلك اأن يحفز محاوالت الهجرة مجدداً ب�سكل غير م�سروع. 

والتوجيهات ب�ساأن تقييم �سوق العمل ومهارات العائدين ترد في الفرعين 1-2-2 و2-2-4، على التوالي.

عند  ← اأي�ساً  فيها  النظر  يجب  وال�سن،  الجن�س  بنوع  المتعلقة  االجتماعية  القواعد  فيها  بما  االجتماعية،   العوامل 

تحديد اأف�سل نوع من اأنواع الدعم االقت�سادي المراد توفيره للعائدين. وقد تكون هناك تحديات بالن�سبة للعائدين 

الراغبين في انتهاج خيار اقت�سادي يتحدى القواعد االجتماعية القائمة في المجتمع المحلي، وقد يحتاج العائدون 

اإلى دعم اإ�سافي لمواجهة هذه التحديات. واإذا لم تكن تطلعات م�ستفيد ما متوافقة مع الفر�س المتاحة اأو الفر�س 

المن�سودة عموماً يجب ا�ستك�ساف بدائل ويجب تحقيق اأهداف اإعادة االإدماج االقت�سادي بطرق اأخرى.

 قد تكون اأمام بع�س العائدين حواجز من �ساأنها اأن تمنعهم من العمل خارج الديار لفترات طويلة من الزمن، بما  ←

في ذلك رعاية الطفل اأو غير ذلك من الم�سوؤوليات العائلية اأو القدرة المحدودة على التنقل. وفي هذه الحاالت فاإن 

االأن�سطة المدرة للدخل في المنزل اأو بالقرب منه يجب ا�ستك�سافها اأو يجب ا�ستك�ساف اإمكانية توفير الرعاية للطفل 

لتمكين العائدين من ح�سور الدورات التدريبية. 

بالن�سبة  ← الرزق  ك�سب  اأن�سطة  بتاأثير  المتعلقة  الدرا�سات  لدى  .وهناك  اأي�ساً  هام  والعاطفي  النف�سي  العائدين   رفاه 

لمختلف مجموعات ال�سكان في جميع اأنحاء العالم نزعة اإلى االإ�سارة اإلى اأن العائدين الذين مروا بم�سارات هجرة 

مرهقة جداً اأو هم يعانون من كرب �سديد بخ�سو�س العودة قد ال يكونون قادرين على االإفادة اإفادة كاملة من فر�س 

ك�سب الرزق الموفرة لهم.

على  ت�ساعد  اأن  يمكن  مهنة  ومزاولة  للفرد  الرئي�سية  االإجهاد  م�سادر  من  م�سدراً  تكون  اأن  يمكن  الرزق  ك�سب  وقلة 

العي�س  �سبل  ترافق  اأن  و�ساملة يجب  ناجحة  اإدماج  اإعادة  للعائد  تكون  لكي  اأنه  ال�سلبية. غير  الم�ساعر  التخفيف من 

المتميزة  النف�سانية  الحاالت  بع�س  ف��اإن  ذل��ك  اإل��ى  وباالإ�سافة  متينة.  وات�ساالت  و�سبكات  �سحية  اجتماعية  حياة 

في  الم�ساركة  الفرد  على  ال�سعب  من  تجعل  اأن  يمكن  اجتماعي  وو�سم  عميق  قلق  وحاالت  �سارة  اإجهاد  بم�ستويات 

تدابير  تنفيذ  يجب  فاإنه  وهكذا  العي�س.  ك�سب  �سبل  فر�س  من  اال�ستفادة  اأو  العي�س  ب�سبل  يت�سل  فيما  التدخالت 

احتياجات  وفق  المكيف  والنف�سي  االجتماعي  الدعم  مع  بترافق  الفرع  هذا  في  المبينة  االقت�سادية  االإدم��اج  اإع��ادة 

و6-2.  5-2 الف�سلين  في  باإ�سهاب  المحددة  الفرد 

يقدم هذا الف�سل لمحة عامة على اأنواع الم�ساعدة االقت�سادية التالية التي يو�سى عموماً بالنظر فيها على الم�ستوى 

الفردي، م�سفوعة بالمزيد من التوجيهات في المرفقات:

تطوير المهارات والتدريب المهني  1-4-2

الت�سغيل  2-4-2

دعم تطوير الم�ساريع  3-4-2

الح�سول على الخدمات الم�سرفية واالئتمانات ال�سغرى  4-4-2

اإعداد الميزانيات والم�سورة المالية  5-4-2
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تطوير المهارات والتدريب المهني  1-4-2

ب�سكل  والتدريب  المهني  التدريب  خالل  من  مثاًل  محددة،  لِمهن  الالزمة  المهارات  تطوير  على  العائدين  م�ساعدة  اإن 

عام، يمكن اأن تكون طريقة فعالة لدعمهم في العودة )مجدداً( اإلى �سوق العمل. ومعظم برامج اإعادة االإدماج تنطوي على 

تدريب على مهارات وتدريب تقني مهني وتدريب في البلد االأ�سلي على اإثر العودة، ولو اأنها يمكن اأن تكون مفيدة اأي�ساً اإذا 

ما وّفرت كجزء من الم�ساعدة قبل المغادرة في البلدان الم�سيفة )انظر درا�سة الحالة 3 اأدناه(.

دراسة الحالة 3: التدريب المهني والتدريب على المهارات الشخصية غير التقنية قبل المغادرة في 
المغرب

قلة  ولكن  االإدم��اج  واإع��ادة  الطوعية  العودة  الم�ساعدة على  المغرب يختارون  العالقين في  المهاجرين  العديد من  اإن 

مهاراتهم وموؤهالتهم غالباً ما تحول دون اإمكانية ت�سغيلهم لدى العودة.

م�سروع يوّفر م�ساعدة قبل العودة للمهاجرين العائدين من  وم�سروع ”FORAS»، ما يعني باللغة العربية “فر�س”، 

المغرب اإلى ثالثة بلدان من بلدان اأفريقيا الغربية. ومن خالل هذا الم�سروع، وبالتن�سيق مع �سركة ا�ست�سارية )�سامويل 

م�سحاً  وو�سعت  واحتياجاتهم  الم�ستفيدين  مالمح  بخ�سو�س  متعمقاً  بحثاً  للهجرة  الدولية  المنظمة  اأج��رت  ه��ول(، 

اجتماعياً – اقت�سادياً لثمانية بلدان محددة كهدف. وباال�ستناد اإلى النتائج �سممت المنظمة الدولية للهجرة �ست دورات 

تدريبية مكيفة وفقاً لالحتياجات مقترحة على العائدين قبل المغادرة.

وهذه الدورات الدرا�سية جزء من مجموعة �ساملة من الدورات الدرا�سية لمدة ثمانية اأ�سابيع ل�سالح الم�ستفيدين من 

الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج. وتهدف مجموعة الخدمات اإلى تعزيز تاأّهب المهاجرين ومهاراتهم في 

البلد الم�سيف لتح�سين اإعادة اإدماجهم االجتماعية – االقت�سادية لدى العودة. وت�سمح للمهاجرين باال�ستخدام االأمثل 

للوقت المتاح لهم قبل عودتهم. وتغطي الدورات الدرا�سية التدريب على المهارات ال�سخ�سية غير التقنية والمهارات 

الحياتية واإن�ساء الم�ساريع والت�سويق والزراعة وال�سناعات التقليدية. وت�ساعد العائدين اأي�ساً على بناء ثقة العائدين 

بعملية اإعادة االإدماج.

الدولية  المنظمة  مكتب  قام  االإدم��اج  واإع��ادة  الطوعية  العودة  على  الم�ساعدة  من  المحتملين  الم�ستفيدين  ولتوعية 

عبور  مناطق  في  المهاجرين  لتوجيه  نقاط  ثالث  باإن�ساء  الوطنية،  التعا�سد  جمعية  مع  بالتعاون  بالمغرب،  للهجرة 

رئي�سية ثالث. وعّززت مواد ات�سال مطبوعة ورقمية و�سمعية – ب�سرية الوعي بعملية اإعادة االإدماج وبرنامج “فر�س”.

نصائح للنجاح:

التاأكد من اأن المهارات المكت�سبة يمكن نقلها اإلى البلدان االأ�سلية وتطبيقها فيها.	•

الن�سط 	• المهاجر  اهتمام  تعيق  قد  التي  المحلي  ال�سياق  لجوانب  التح�ّسب  المهاجرين  توجيه  نقاط  تحديد   لدى 

وم�ساركته.

 توفير الدعم المبا�سر )ال�سكن والنقل والغذاء( للم�ستفيدين اأثناء التدريب، بما اأن م�ساركتهم في التدريب �ستعني 	•

اأنهم لن يكونوا قادرين على توليد دخل لمدة التدريب.
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وباالإ�سافة اإلى تح�سين اآفاق العمل، باإمكان برامج تطوير المهارات وبرامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج 

اأن تبني قدرة المتعلمين على التكيف واأن تحرك النهو�س بهم اقت�سادياً و�سخ�سياً واجتماعياً.

لتطوير  اأن ي�سمم عن�سراً مكوناً  باإمكان مدير الحالة  المهارات في مرحلة التخطيط الإع��ادة الهجرة،  اإثر تقييم  وعلى 

ونواياه  تعليمه  وم�ستوى  وتجربته  العائد  م��ه��ارات  م�ستوى  اإل��ى  باال�ستناد  ال��ف��ردي،  االإدم���اج  اإع���ادة  خطة  في  المهارات 

واحتياجاته. وباإمكان التدريب على المهارات المحدد االأهداف ب�سكل جيد، اإذا ما تم قبل العودة، اأن يوّطد ثقة العائدين 

بقدراتهم من اأجل )اإعادة( اإقامة اكتفائهم الذاتي االقت�سادي في مكان من�سئهم. وفي حين اأنه يجب اأن ي�سّلم التدريب 

على المهارات بالتركيبة الجن�سانية لقوة العمل في مختلف الحِرف، يجب اأال يقت�سر تدريب العائدين على التدريب على 

المهارات في قطاع محدد على اأ�سا�س الجن�س اأو نوع الجن�س، ولكن يجب اأن توّفر لهم نف�س الخيارات والفر�س للتدريب 

ب�سرف النظر عن االعتبارات االأخرى. ويجب اأن ُيترك للعائدين وحدهم اأمر قرار الفر�س التي يرغبون في االإقدام عليها.

وباال�ستناد اإلى تقييمات )انظر الفرعين 1-2-2 و2-2-4( العوامل الفردية اأو العوامل على م�ستوى االأ�سرة، وخدمات دعم 

اإعادة االإدماج المتاحة في البلد االأ�سلي والبيئة االجتماعية – االقت�سادية والهيكلية االأو�سع في البلد االأ�سلي، باإمكان 

العائدين ومديري الحاالت اأن ي�سعوا ب�سكل م�سترك خطة لتطوير المهارات مكيفة وفق االحتياجات. ويمكن اأن ت�سمل 

هذه الخطة واحداً اأو اأكثر من العنا�سر المكونة التالية:

• برنامج )برامج( التدريب التقني والتدريب المهني وبرنامج )برامج( التعّلم القائم على العمل، بما في ذلك التمّهن 	

والتمدر�س والتدريب اأثناء العمل وبرامج االإر�ساد المهني وتخطيط وتوجيه الم�سار الوظيفي؛

• التدريب في مجال تطوير الم�ساريع، بما في ذلك التدريب في مجال التثقيف المالي اأو التدريب الق�سير االأجل ب�ساأن 	

تطوير خطط الم�ساريع التي يمكن اأن تترافق مع اأ�سكال دعم اأخرى لتطوير الم�ساريع من قبيل الهبات اأو االأ�سول؛ 

• الِمنح المدر�سية والت�سجيل في التعليم االبتدائي/ الثانوي/ الجامعي في النظام التعليمي في البلد االأ�سلي؛	

• برامج تعليم الكبار التي يمكن اأن ت�سمل درو�س تعليم القراءة والكتابة والح�ساب والمهارات الرقمية ف�ساًل عن التدريب 	

ال�سخ�سي غير التقني في مجاالت من قبيل العمل الجماعي ومهارات االت�سال والمهارات الحياتية اأو التدريب اللغوي.

العائدين االجتماعية - االقت�سادية ب�سكل فعال يجب مراعاة  اإدم��اج  اإع��ادة  المهارات على دعم  ولم�ساعدة برامج تطوير 

االأمور التالية:

• قد يكون العائدون مهتمين باإتمام تدريبهم المهني وم�ستعدين لتطبيق المهارات العملية التي تعلموها هناك وتوليد 	

الدخل في العمل الر�سمي اأو الت�سغيل الذاتي بعد نهاية التدريب المهني.

• – الثقافية )وال �سيما تلك المتعلقة بنوع الجن�س( في مجتمع العودة المحلي يمكن اأن توؤثر 	 الحواجز االجتماعية 

�سلباً على الت�سجيل والم�ساركة في التعليم. والم�سوؤوليات العائلية والمجتمعية يمكن اأن يكون لها هي االأخرى تاأثير.

• يجب اأن تكون لدى العائدين الموؤهالت والمهارات الالزمة لم�ستوى اأو نوع التعليم المن�سود. مثاًل اإذا رغب العائدون 	

في مزاولة تعليم جامعي يحتاج مديرو الحاالت اإلى التاأكد من اأن الفرد المعني قد اأتم تعليمه الثانوي بنجاح. 

• من الناحية المثالية، يجب اأن يرتبط تطوير المهارات والتدريب المهني با�ستراتيجية محددة �سلفاً للتوظيف )انظر 	

الفرع 2-4-2( اأو ب�ساغر معين اأو مجموعة �سواغر معينة اأو �سراكة مع �ساحب عمل )انظر درا�سة الحالة 4 اأدناه التي 

تقدم مثااًل للتدريب ذي ال�سلة بالعمل المو�سمي في مجال البناء في بوركينا فا�سو(. واإذا لم يكن الحال كذلك فاإن 

التجربة ت�سير اإلى وجود احتمال اأن تثير فر�س التدريب المهني والتدريب في مجال المهارات االأ�سا�سية توقعات زائفة 

قد يّت�سح اأنها م�سرة بعملية اإعادة االإدماج اإجمااًل.

• هل يمكن للعائدين اأن يدعموا اأنف�سهم مالياً وهم ي�ساركون في برنامج التعليم؟ في بع�س الحاالت قد تكون هناك 	

حاجة اإلى تزويد العائدين بدعم مالي اأو ب�سكل اآخر من اأ�سكال الدعم )مثل رعاية االأطفال، والنقل اإلى مكان التعليم( 

للم�سي في التدريب من البداية وحتى التخرج. 
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• اأي�ساً ربط برامج التدريب على المهارات بالم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س والتدخالت على م�ستوى المجتمع 	 ويمكن 

المحلي لتي�سير الم�ساركة في الم�ساريع وم�ساريع االأعمال الجماعية القائمة اأو القادمة )انظر الفرع 3-2(. وباإمكان 

ذلك اأن يعزز اإعادة االإدماج االجتماعي واالقت�سادي لفرادى العائدين وُيحدث منافع للمجتمعات االأ�سلية.

اإعادة االإدم��اج طول المدة التقريبي لتمتع الم�ستفيد بخدمات تطوير المهارات. ويجب اأن ت�سمل  ويجب اأن تحدد خطة 

الخطة، متى اأمكن ذلك، معلومات عن التوقف واالنتقال واالإتمام. 

ترد في المرفق 5 خطة الجدوى لتطوير المهارات والتدريب المهني.

اإ�س������اءة

اأن اأغلبية العائدين العظمى عندما ُتمنح الخيار ُتف�سل دعم  تبين م�ساريع اإعادة االإدماج ال�سابقة 

التقني  المجالين  في  التعليم  وخ��ي��ارات  المهارات  تطوير  عن  عو�ساً  التجارية  الم�ساريع  تطوير 

التجارية  الم�ساريع  اإن�ساء  خيار  في  العملية  »ِق�سر«  اأن��ه  يبدو  لذلك  الرئي�سي  وال�سبب  والمهني. 

اإدام��ة  في  كبيرة  تحديات  اأحياناً  يواجهون  العائدين  اأن  غير  اال�ستثمار.  عائد  و�سرعة  الجديدة 

في  التعليم  برامج  مخططات  ب��اأن  يوحي  بما  الزمن،  من  ق�سيرة  فترة  بعد  التجارية  م�ساريعهم 

المجالين التقني والمهني و/ اأو مخططات التوظيف رّبما كانت خياراً اأكثر ا�ست�سواباً.

                  دراسة الحالة 4: تطوير المهارات في بوركينا فاسو 

في بوركينا فا�سو تولد االحتفاالت بيوم اال�ستقالل طلباً �سنوياً على اليد العاملة فيما يت�سل بم�ساريع بناء مختلفة 

من قبيل اإعادة تاأهيل الطرقات، وبناء ال�سكن الجديد، وترميم المتاجر. وحظائر البناء هي بالتالي فر�س للعديد 

من العائدين البوركانيبيين الذين اكت�سبوا خبرة في قطاع البناء اأثناء هجرتهم، وال �سيما في ليبيا والجزائر.

ولتر�سيخ مهاراتهم في مجال البناء وتكييفها مع احتياجات ال�سوق المحلية نظم مكتب المنظمة الدولية للهجرة 

40 �سخ�ساً في قطاع البناء، ي�ّسرها  في بوركينا فا�سو دورة تدريبية لمدة �سهر لتطوير المهارات في تينكودوغو ل 

�سريك محلي في التدريب. وبما اأن مواد البناء يمكن اأن تكون محدودة وباهظة التكلفة في المناطق الريفية �سمل 

التدريب التقني اأي�ساً �سنع االآُجر والح�سى.

وقد ا�ستهدف هذ التدريب على تطوير المهارات المهاجرين ولكن اأي�ساً اأفراد المجتمع المحلي الذين اختارتهم 

تقا�سم تقنيات  اإلى  العائدون  ُدعي  ت�ساركية وقد  التدريبية  ال��دورات  االإقليمية. وكانت  الخدمات االجتماعية  اإدارة 

البناء التي تعلموها في الخارج. وقد وّطد ذلك اأي�ساً الروابط االجتماعية بين الم�ساركين.

اأن�سطة اإذكاء الوعي فيما يت�سل بال�سحة الجن�سية ودورات اإر�ساد  و�سملت اأي�ساً الدورة التدريبية التي دامت �سهراً 

لتعزيز االعتزاز بالنف�س. واأجرى المدربون اأي�ساً دورات تدريبية في مجال اإقامة الم�ساريع �ساعدت الم�ستفيدين 

على و�سع خطط م�ساريع لعر�سها على �سناديق التنمية المحلية الداعمة لمبادرات ال�سباب. ثم تلقى الم�ستفيدون 

م�ساعدة لت�سجيل م�ساريعهم ر�سمياً كي يت�سنى لهم الم�ساركة في العطاءات العامة لم�ساريع اإعادة التاأهيل المحلية.

                 نصائح للنجاح:

دعم الم�ساركة من خالل النقد مقابل التدريب اأو االإعانات ال�سغيرة.	•
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التشغيل  2-4-2

بناًء  اأ�سا�ساً على االقت�ساد المحلي. فمن الحيوي  الراتب يتوقف  العائدين في عمل ماأجور ومدفوع  اإدم��اج  اإع��ادة  تي�سير 

اأن تتفق تدخالت التوظيف مع قدرة الموؤ�س�سات المحلية على خلق مواِطن �سغل م�ستدامة. وجدوى مختلف  على ذلك 

ا�ستراتيجيات التوظيف يجب اأن تتحدد في �سوء تحليالت �سوق العمل الحديثة، كما هو مبين في الفرع 3-1-1. 

بالم�سار  يت�سل  فيما  االإر�ساد  العائدين:  لم�ساعدة  خا�س  ب�سكل  مفيدة  اأن�سطة  ثالثة  تعتبر  التوظيف،  دعم  نطاق  وفي 

المهني والم�سورة، ومخططات التمّهن، ومبادرات العمل العام اأو العمل مقابل النقد. 

اإلرشاد والمشورة فيما يتصل بالمسار المهني

ربط العائدين بالعمل ي�ستتبع توفير توجيهات وم�سورة للعائدين ب�ساأن م�سارهم الوظيفي وخيارات العمل. وهذا االأمر 

يقوم به عادة مدير الحالة اأو، اإذا اأمكن ذلك، اأخ�سائي في اإعادة االإدماج االقت�سادي. وتهدف هذه الم�سورة وهذه التوجيهات 

اإلى م�ساعدة العائدين على ما يلي:

• فهم نطاق الفر�س الواقعية لتاأمين العمل الماأجور كجزء من عملية اإعادة االإدماج الم�ستدام؛	

• القيام باالإجراءات الالزمة لتعديل المالمح المهنية التي تتفق مع الوظائف المعرو�سة على �سوق العمل المحلية، بما 	

في ذلك اكت�ساب المهارات ال�سخ�سية غير التقنية والتدريب واإعادة التدريب المهني.

اإدماج رائدة فاإن الح�سول  اإعادة  اأو تقوم به منظمة  اإحالة خارجي  اإذا كان التوظيف يقوم به �سريك  وب�سرف النظر عّما 

على معلومات دقيقة ومحّدثة عن �سوق العمل حيوي لتطوير خدمات توظيف فعالة. وبعد مراعاة احتياجات �سوق العمل 

بالم�سار  يت�سل  فيما  للعائدين  توجيهات  توفير  اإلى  بحاجة  الحاالت  يكون مديرو  بالمهارات،  يت�سل  فيما  واالحتياجات 

المهني، بما في ذلك توفير معلومات واقعية عن الفر�س والتحديات.

وي�سمل االإر�ساد والم�سورة فيما يت�سل بالحياة المهنية ا�ستخدام مالمح مهارات العائد وتجربته العملية لتحديد الوظائف 

المالئمة ولتبّين ما اإذا كان االأمر يحتاج اإلى تدريب اإ�سافي لتاأمين تلك الوظائف. وعلى مديري الحاالت دعم العائدين 

في التقدم بطلبات للوظائف المتاحة ومخططات التمّهن و/اأو برامج تطوير المهارات.

واإذا كانت المعلومات عن �سوق العمل، وال �سيما قواعد بيانات ال�سواغر، متوفرة ومتاحة علناً في البلدان االأ�سلية يتعين 

على منظمة اإعادة االإدماج الرائدة ا�ستك�ساف الخيارات الإن�ساء محطات عمل بموارد تقوم على �سبكة االإنترنت بخ�سو�س 

البحث عن عمل والم�سورة. ورهناً بال�سياق، يمكن اأي�ساً اكت�ساب بع�س المهارات من خالل التعلم عن ُبعد، بما في ذلك فيما 

يت�سل بالبحث عن عمل واإعداد �سيرة ذاتية اأو اال�ستعداد لمقابالت التوظيف.

باإمكان مديري الحاالت الرجوع اإلى المرفق 1-زاي للح�سول على توجيهات اأو م�سورة اأكثر تف�سياًل 

عن الحياة المهنية.

وفي �سياقات اإعادة االإدماج التي تكون فيها اأ�سواق العمل المحلية ن�سطة ويوجد فيها عدد كاٍف من المهاجرين العائدين 

اإلى نف�س المنطقة، باإمكان منظمة اإعادة االإدماج الرائدة و�سع �سجل اأو قاعدة بيانات بفرادى اأ�سحاب العمل الموثوقين 

ومنظمات اأ�سحاب العمل الموثوقة، بما في ذلك الغرف التجارية. واإذا كانت هناك دائرة توظيف عام اأو كان هناك نظام 

مراكز توظيف يجب اأن ُتجرى هذه االأن�سطة ب�سراكة مع تلك ال�سلطات. ويمكن اأن ت�ساعد ال�سراكات على زيادة اإمكانية 

توظيف العائدين وعلى ح�سول الم�ستفيدين على فر�س العمل.



63

الوحدة 2 : املساعدة على إعادة اإلدماج على املستوى الفردي

وللقيام بذلك يتعين على منظمة اإعادة االإدماج الرائدة االت�سال بجمعيات اأ�سحاب العمل الوطنية والمحلية، ف�ساًل عن 

الجمعيات القطاعية التي تكون اأن�سطتها اأكثر ارتباطاً بمالمح مهارات العائدين النمطية. وعند االت�سال باأ�سحاب العمل 

يتعين على الم�سوؤولين عن اإعادة االإدماج اإبراز المزايا المقارنة للعائدين، بما في ذلك اأية مهارات لغوية وموؤهالت اأخرى 

يكونون قد اكت�سبوها في الخارج. انظر درا�سة الحالة 5 اأدناه لتكوين فكرة عن الطريقة التي يتم بها ذلك في العراق. 

)منطقة  العراقيين  العائدين  تشغيل  على  المساعدة  مجال  في  مشترك                    دراسة الحالة 5:  نهج 
كردستان العراق( 

ك�سفت درا�سة كّلف مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالعراق باإجرائها في عام 2010 وجود طلب في القطاع الخا�س 

في منطقة  المحتملين  العمل  باأ�سحاب  العائدين  المهاجرين  ربط  ولتح�سين  العائدين.  ت�سغيل  على  العراق  في 

كرد�ستان العراق، قام �سندوق العودة االأوروبي )االإجراءات المجتمعية 2013(، بم�ساركة العديد من الدول االأع�ساء 

.MAGNET II في االتحاد االأوروبي، بتمويل الم�سروع

وكان الم�سروع يهدف اإلى و�سع مخطط من�ّسق لدعم الت�سغيل والتدريب لتوفير م�ساعدة م�ستمرة ومن�سقة للعائدين 

المتحدة وهولندا، من خالل معلومات متما�سكة قبل  األمانيا وبلجيكا وفرن�سا وفنلندا والمملكة  المحتملين من 

– االقت�سادي لمنطقة كرد�ستان العراق، وفر�س  اأثناء العمل، وحول ال�سياق االجتماعي  المغادرة حول الم�ساعدة 

العمل والتدريب الملمو�سة.

اإعادة االإدماج. وا�ستر�سدت عمليات االإحالة  وعمليات الم�سورة واالإحالة بعد الو�سول قام بها فريق متخ�س�س في 

تكنولوجيا  مجال  في  والتدريب  المهني،  )التدريب  ال�سلة  ذات  التدريب  لمراكز  وم�سح  لل�سوق  �سامل  با�ستق�ساء 

المعلومات واالت�ساالت، والتدريب اللغوي(، بترافق مع تقييمات مهارات وتجارب العائدين.

م�ستركة  بيانات  قاعدة  قيمت 
ُ
اأ العراق  كرد�ستان  منطقة  في  المحددة  لل�سواغر  المنا�سبين  المر�سحين  ولتحديد 

اأي�ساً  القاعدة  هذه  و�ساعدت  ال�ستة.  الم�ساركة  الم�سيفة  البلدان  من  للعائدين  المهنية  المالمح  قائمة  تت�سمن 

االلتقاء  من  لتمكينهم  والتدريب  للت�سغيل  معار�س  وُنظمت  الملمو�سة.  الت�سغيل  فر�س  اغتنام  على  العائدين 

اإقامة  اأجل  والن�سائح من  الم�ساعدة  وتلقي  العمل  المزيد بخ�سو�س فر�س  المحتملين ومعرفة  العمل  باأ�سحاب 

ال�سبكات واإعداد ال�سيرة الذاتية. واأن�سئ موقع �سبكي خا�س بالم�سروع وو�سعت �سفحة على في�سبوك لزيادة التعريف 

بالم�سروع واإدامة االت�سال بالم�ستفيدين المحتملين.

– االقت�سادي، تم  العائدين االجتماعي  اإدم��اج  الت�سغيل كنهج طويل االأجل الإع��ادة  التحكم المحلي في  ولت�سجيع 

متابعة في محافظات  تنظيم حلقات عمل  ذلك من خالل  تاأمين  تم  وقد  المحلية.  ال�سلطات  الروابط مع  تعزيز 

االأع�ساء في االتحاد  ال��دول  اإلى  المحلية  ال�سلطات  بها  درا�سية قامت  زي��ارة  الثالث، ومن خالل  العراق  كرد�ستان 

االأوروبي الم�ساركة في الم�سروع. وقامت وكاالت ت�سغيل اأوروبية وطنية بزيارات اأخرى اإلى منطقة كرد�ستان العراق 

�ساعدت على تعزيز التعاون وبناء القدرات.

                 نصائح للنجاح:

 تنظيم ربط �سبكي منتظم على نطاق �سغير وتظاهرات اجتماعية واإ�سراك الم�ستفيدين والعاملين على العمل 	•

كم�سردين.
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حيثما تكون هناك مجموعات من العائدين قد يكون من المفيد التعاون مع اأ�سحاب العمل اال�ستراتيجيين ومع منظمات 

اأ�سحاب العمل لتاأمين عدة عمليات ت�سغيل في اآن واحد. ومعار�س فر�س العمل يمكن اأن تكون طريقة من طرق اال�ستهداف 

العمل،  الخا�سة لفر�س  تنظيم معار�سها  الرائدة في  االإدم��اج  اإع��ادة  العمل وقد ترغب منظمات  اال�ستراتيجي الأ�سحاب 

الذاتية،  ال�سيرة  واإع��داد  التقنية،  غير  ال�سخ�سية  بالمهارات  يت�سل  فيما  العائدين  وتدريب  التظاهرة  هذه  بين  والجمع 

.
21

والمقابالت الأغرا�س العمل

التمّهن

يمكن تقديم الم�ساعدة على الت�سغيل اإلى جانب برامج التمّهن التي توفر التدريب اأثناء الخدمة، واأحياناً بترافق مع التعلم 

في المدر�سة الكت�ساب الموؤهالت والمعارف المهنية. 

برامج التمّهن تختلف اختالفاً كبيراً من بلد الآخر. لذلك فاإن مديري الحاالت يحتاجون اإلى معارف محددة بخ�سو�س 

اأو  )الت�سغيل  التمّهن  بعد  المن�سود  والن�ساط  االأف��راد  ت�سغيل  اإمكانية  التمّهن على  المرتقب لمختلف مخططات  التاأثير 

الت�سغيل الذاتي(. وبرامج التمّهن يجب اأن تكون لها موا�سفات وظيفية وا�سحة وتمنح العائدين مرتباً وتوّفر للعائدين 

عقد عمل. 

الرائدة،  االإدم��اج  اإع��ادة  منظمة  تفكر  اأن  يمكن  للتمّهن  مالئمة  مخططات  الكثيفة  العودة  مناطق  لدى  يكون  ال  عندما 

التي لها ميزانية كافية، في و�سع مخطط عن طريق الم�ساركة مع منظمات اأ�سحاب العمل والغرف التجارية وموفري 

التدريب. وقبل ت�سميم برنامج تمّهن، على منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأن تبحث عن اأ�سحاب العمل المحتملين الذين 

يمكن اأن ي�ساركوا في ذلك. ويقدم الجدول 2-3 لمحة عامة عن الخطوات الرئي�سية الالزمة لو�سع مخطط تمّهن موّجه 

نحو ال�سوق. 

الجدول 2-3: وضع مخطط للتمّهن

االأن�سطةالخطوة

للعائدين  �1- اال�ستك�ساف بالن�سبة  االإدم��اج  اإع��ادة  اأه��داف  لتحقيق  كا�ستراتيجية  التمّهن  فر�س   ا�ستك�ساف 

مدر�سة  من  ينتقلون  لجعلهم  كطريقة  اأو  تدريب  اإع���ادة  اأو  تدريب  اإل��ى  بحاجة  هم  الذين 

باال�ستناد  وال�سناعات م�سبقاً  القطاعات  اختيار  ثابتة. ويجب  اإلى وظيفة  المهني  التدريب 

اإلى ا�ستنتاجات تقييمات �سوق العمل ال�سابقة )انظر الفرع 2-4-1(.

 ت�سجيع برامج التمّهن مع منظمات اأ�سحاب العمل والغرف التجارية و�سائر �سركاء ال�سناعة  �2- الت�سجيع

والتدريب، واإبراز المنافع المحتملة للم�ساركة في مخطط تمّهن من قبيل ما يلي:

ولتلبية  ← للوظائف  العاملين  الإع��داد  جيد  ب�سكل  را�سخاً  نهجاً  تعتبر  الم�سّجلة  التمّهن   عمليات 

احتياجات  لتلبية  با�ستمرار  وتتكيف  تبتكر  ماهرة  عاملة  ق��وة  اإل��ى  العمل  اأ�سحاب  احتياجات 

االأ�سواق.

 الم�ساريع التجارية التي ت�ستخدم التمّهن تخّف�س من معدل دوران العاملين عن طريق  ←

ت�سجيع زيادة الوفاء ل�ساحب العمل وزيادة االإنتاجية.

توفر عمليات التمّهن للعاملين طريقة لبدء حياة مهنية جديدة باأجور جيدة. ←

How to Design, Plan, Implement and and Evaluate an Employment Fair. Man�” ،انظر منظمة العمل الدولية  21

.(2017) ” ual for Public Employment Service Offices and local career guidance taskforces in Egypt

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-cairo/documents/publication/wcms_561931.pdf
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-cairo/documents/publication/wcms_561931.pdf
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-cairo/documents/publication/wcms_561931.pdf
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-cairo/documents/publication/wcms_561931.pdf
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وتحديد  �3- التحليل للتمّهن.  برنامج  لو�سع  المنطقة  في  الرئي�سيين  الم�سلحة  اأ�سحاب  مع   ال�سراكة 

اأ�سحاب العمل وموفري التدريب الذين يوافق اأ�سحاب العمل على مناهج وطرق عملهم.

 بناء العنا�سر االأ�سا�سية المكونة لبرنامج التمهن: التدريب المدر�سي؛ واالختيار؛ والتدريب  �4- البناء

اأثناء الخدمة.

�5- الت�سجيل .
22

ت�سجيل البرنامج لالن�سمام اإلى �سبكة تمّهن وطنية

اإطالق برنامج التمهن الجديد الم�سّجل. �6- االإطالق

 �سقل ا�ستراتيجية التدريب مع خبير محلي اأو قطاعي وت�سجيع اأخذ اأ�سحاب العمل و�سركاء  �7- ال�سقل

التدريب بزمام االأمور.

األشغال العمومية أو النقد مقابل العمل

االأ�سغال العمومية اأو النقد مقابل العمل نوعان من اأنواع الم�ساعدة االقت�سادية التي ُيمنح في اإطارهما العائدون عماًل في 

االأجل الق�سير يكون عادة مدفوع االأجر يومياً اأو اأ�سبوعياً، تديره منظمة اإعادة االإدماج الرائدة لغر�س تح�سين االأماكن اأو 

الممتلكات البلدية اأو العمومية. وهذا النوع من برامج �سوق العمل الن�سطة حيوي في اأماكن اإعادة االإدماج االقت�سادي التي 

22
لها عدد مرتفع من العائدين و�سراكات وثيقة مع ال�سلطات المحلية.

اإقامة الروابط بين العائدين ومجتمعاتهم المحلية وتوفر في  اإعادة  اأن تكون االأ�سغال العمومية فعالة جداً في  ويمكن 

نف�س الوقت اأي�ساً دخاًل فورياً للعائدين. والم�ساركة في مخططات النقد مقابل العمل تدوم عادة بين �سهر وثالثة اأ�سهر. 

والب�ستنة، وغير ذلك من خدمات  العامة،  االأماكن  التحتية، وتنظيف  البنى  ت�سييد  اأن�سطة  ت�سمل  النموذجية  واالأن�سطة 

المجتمع المحلي التي يختارها مكتب اإعادة االإدماج باالتفاق مع ال�سلطة المحلية )انظر درا�سة الحالة 6 اأدناه لالطالع 

مثال لكيفية العمل بمفهوم النقد مقابل العمل في غينيا(. وقد تكون هناك فر�س جيدة للنهج من هذا النوع في مجال 

البنى التحتية المجتمعية االأ�سا�س للتكيف مع تغير المناخ. واالأ�سغال العمومية في مجاالت الري واتقاء خطر الفي�سانات 

اأ�سغال  التدريب. وتوفر  اأدنى من  العاملة وتتطلب قدراً  لليد  اال�ستخدام  المثال، كثيفة  �سبيل  المياه هي، على  اأو حفظ 

اأخرى اأي�ساً مواطن �سغل طويلة االأجل فيما يت�سل ب�سيانة البنى التحتية اأو الم�ساريع محل تركيز العمل االأولي. 

ت�سمل �سبكة التمهن الوطنية جميع برامج التمهن المعتمدة، كما تنظمها الوزارة المعنية اأو الوكالة الحكومية ذات ال�سلة المكلفة بنظام   22

التمهن الوطني.
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                  دراسة الحالة 6: النقد مقابل العمل في غينيا

منذ عام 2017 �ُسجل في غينيا ارتفاع كبير جداً ب�سكل غير متوقع في اأعداد رعاياها العائدين من ليبيا والنيجر. 

وقد قّيد ذلك قدرات موظفي اإعادة االإدماج على تقديم الم�ساعدة في مجال اإعادة االإدماج.

مدهم  طريق  عن  الق�سير  االأج��ل  في  العائدين  احتياجات  لمعالجة  اأداة  العمل  لقاء  النقد  اإط��ار  في  والتدخالت 

بدخل الئق اأثناء اأ�سابيعهم االأولى في بلدهم االأ�سلي وفي نف�س الوقت بناء ثقتهم بعملية اإعادة االإدماج. ولما كانت 

تدخالت النقد لقاء العمل تتمثل عادة في اأن�سطة اإعادة تاأهيل �سغيرة من قبيل تنظيف االأماكن العامة فاإنها تعزز 

م�ساركة العائدين في رعاية مجتمعاتهم المحلية وت�ساعدهم على اإعادة االت�سال باأفراد مجتمعهم المحلي. والنقد 

لقاء العمل ي�ستهدف كاًل من العائدين واأفراد المجتمع المحلي كطريقة لتعزيز الوئام االجتماعي وتفادي حاالت 

التوتر المحتملة.

اإعادة التاأهيل في المجاالت التي ت�سهد  اأولويات  وبتعاون وثيق مع المجتمعات المحلية وال�سلطات البلدية تحدد 

معدالت عودة مرتفعة. وفي غينيا، يعمل الم�ستفيدون 45 يوماً على مدى فترة ت�سعة اأ�سابيع. وُتدفع االأجور اأ�سبوعياً 

ولكن ن�سبة 30 في المائة تحّول اإلى ح�ساب م�سرفي يفتحه كل واحد من الم�ستفيدين كمخطط لالدّخار. وبما اأن 

الو�سول اإلى النقد ونقله يمكن اأن يكون عبئاً في بع�س المناطق، اأقامت المنظمة الدولية للهجرة �سراكة مع برنامج 

هواتفهم  عبر  للم�ستفيدين  مبا�سر  ب�سكل  متاحة  تكون  منتظمة  دفوعات  لتاأمين  النقدية  للعمليات  اأوران��ج  �سركة 

الجوالة.

دورات  لتنظيم  اأي�ساً  الوقت  ويخ�س�س  العائدين.  اإدم��اج  اإع��ادة  عملية  في  اأولية  العمل خطوة  لقاء  النقد  وفر�سة 

تدريبية فيما يت�سل بالم�سوؤولية المدنية والتخطيط للم�ستقبل.

واإذا قرر الم�ستفيدون، عند نهاية اأيام العمل ال 45، ا�ستثمار مدخراتهم في م�سروع اإعادة اإدماج جماعي فاإنهم يتلقون 

دعماً اإ�سافياً من المنظمة الدولية للهجرة في �سكل تدريب وم�ساعدة على اإن�ساء م�ساريعهم الجماعية. وفي غينيا 

يميل معظم الم�ستفيدين من فر�سة النقد لقاء العمل اإلى هذا الخيار. وذلك يعزز اإم�ساكهم بزمام االأمور وخلق 

�سعور بالم�سوؤولية في ن�ساطهم الجماعي المدر للدخل ويعزز وعيهم باأهمية االدخار.

                 نصائح للنجاح:

اال�ستفادة من التعاون القائم مع ال�سلطات المحلية.	•

 عر�س هذه المبادرة على العائدين بو�سف ذلك تدخاًل ق�سير االأجل ي�سكل خطوة فقط من خطوات خطة اإعادة 	•

اإدماجهم.

يجب اأن ُت�سمم برامج النقد لقاء العمل بحيث تتوفر للعائدين الذين هم في �سحة جيدة وبحاجة اإلى دعم فوري كمورد 

رزق اإلى دخل اأولي قار، ف�ساًل عن االنخراط في اأن�سطة بناء القدرات واإعادة التاأهيل التي تزيد اإمكانية ت�سغيلهم واآفاق 

ك�سبهم لدخل م�ستدام بعد نهاية البرنامج. ويمكن اأن ُيدفع االأجر اإما يومياً اأو اأ�سبوعياً بالكامل اأو مع واجب ادخار ح�سة 

اإلزامية من االأجر يمكن اأن ُت�ستخدم لتكميل اأ�سكال اأخرى من اأ�سكال الم�ساعدة على اإعادة االإدماج، من قبيل منحة �سغيرة 

الأغرا�س المبادرة واإقامة الم�ساريع التجارية.

وترد في المرفق 5 خطة جدوى الأغرا�س الت�سغيل.
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دعم تطوير المشاريع   3-4-2

دعم اإطالق وتطوير الم�ساريع ال�سغيرة هو عادة نوع �سعبي من اأنواع الم�ساعدة على اإعادة االإدماج االقت�سادي لالجئين. 

وعندما يوؤدي دعم تطوير الم�ساريع اإلى �سبل عي�س طويلة االأجل يمكن اأن يكون لهذا النهج تاأثير كبير على عملية اإعادة 

اأو  العائدون اال�ستثمار  اأن تف�سل عندما ال يتلقى  النا�سئة يمكن  ال�سغيرة  الم�ساريع  اأن  اإجمااًل. غير  الم�ستدامة  االإدم��اج 

دعم  يوفر  اأال  يجب  وبالتالي  الم�ساريع.  واإدارة  ت�سميم  كيفية  بخ�سو�س  للمعارف  يفتقرون  عندما  اأو  الكامل  التدريب 

الحتياجات  وفقاً  مكيفة  ومتابعة  متما�سكة  م�ساريع  خطة  ترافقه  اأن  ويجب  معينة  ظ��روف  في  اإال  التجارية  الم�ساريع 

منظومة ال�سوق ذات ال�سلة و�سال�سل القيمة.

ويمكن اأن يوّفر دعم تطوير الم�ساريع اإما عن طريق المنظمة المديرة لبرنامج اإعادة االإدماج عموماً اأو، كحل بديل، عن 

طريق �سريك وطني اأو محلي في البلد االأ�سلي مثل غرفة التجارة اأو وكالة التنمية الوطنية. ويرد في المرفق 2 مزيد من 

المعلومات عن كيفية تطوير ال�سراكات من اأجل تقديم الدعم لتطوير الم�ساريع. 

وح�سول العائدين على الدعم فيما يت�سل بتطوير الم�ساريع يجب اأن يكون م�سروطاً بتقييم للطاقات المالئمة والمهارات 

والدوافع والحنكة في مجال االأعمال، باال�ستناد اإلى معايير اختيار وا�سحة وعملية اختيار اأكثر تناف�سية وعن�سر تدريب 

الطلبات  اأع��داد  مع  مقارنة  بكثير  االأ�سغر  بطلبات  المتقدمين  العائدين  اأع��داد  ل�سالح  الم�ساريع  لتطوير  معّزز  ودع��م 

المقبولة في نهاية المطاف. واإدخال عملية اختيار الإدارة ح�سول العائدين على دعم لتطوير الم�ساريع يجعل من االأ�سا�سي 

اإدارة توقعات المهاجرين اأثناء مرحلة الم�سورة االأولية في البلد الم�سيف.

2-5 مثااًل لعملية االختيار والتدريب ورفع الم�ستوى  اإلى تجربة الما�سي واأف�سل الممار�سات يعر�س ال�سكل  وباال�ستناد 

الأغرا�س دعم المهاجرين العائدين في تطوير الم�ساريع. ويتوخى هذا النهج عملية اختيار من خطوتين يحتاج مقدمو 

الطلبات اإلى التخطيط له، وهو يحدد عتبة عالية بالمقارنة مع غيرها من حيث متطلبات المتقدمين بطلبات والقدرة 

والدافع الإقامة م�ساريعهم الخا�سة )الخطوة 2( ومن حيث جدوى خطط االأعمال في ال�سياق المحدد للمجتمع المحلي، 

كبيرة من  اأع��داد  تكون هناك  ب�سكل خا�س عندما  االختيار مفيدة  4(. وعملية  )الخطوة  القيمة  و�سل�سلة  ال�سوق،  ونظام 

االختيار  وعملية  الم�ساريع.  تطوير  لم�ساريع  االأولية  اإعطاء  اإل��ى  حاجة  هناك  وتكون  ما  بلد  اإل��ى  العائدين  المهاجرين 

مفيدة اأي�ساً للنهو�س بجودة الم�ساريع التي �سيقوم العائدون بتطويرها. ويمكن تكييف هذه العملية وفقاً لل�سياق المحدد 

الخا�س بالبلد المعني. 
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الشكل 2-5: عملية االختيار والتدريب والتطوير المتكاملة ألغراض دعم المشاريع
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اإ�س�������اءة

اأن م�ساريع نا�سئة جديدة عديدة لي�ست م�ستدامة  اأثبت  تحليل برامج دعم تطوير الم�ساريع قد 

لكونها لديها نزعة اإلى العمل فقط لفترة ق�سيرة من الزمن. وفي معظم حاالت ف�سل الم�ساريع 

فاإن الم�ساريع اإما تتوقف مبا�سرة بعد تلقي المجموعة االأولى من الدعم )اأي قبل االفتتاح االأولي 

عن طريق اإ�ساءة تخ�سي�س وتوزيع الم�ساعدة القائمة على النقد اأو عن طريق االأ�سول الموفرة 

عيناً( اأو تتوقف بعد تلقي الدفعة الثانية من دعم الم�ساريع في البرامج التي توّفر فيها الم�ساعدة 

على عدة اأق�ساط. وترد في المرفق 2 مناق�سة اأ�ساليب زيادة ا�ستدامة الم�ساريع.

وترد في المرفق 5 جدوى �سبكة دعم تطوير الم�ساريع

لة ب�ساأن تنفيذ دعم تطوير الم�ساريع. ترد في المرفق 2 توجيهات مف�سّ

الوصول إلى الخدمات المصرفية واالئتمانات الصغرى  4-4-2

اإن الح�سول على الخدمات الم�سرفية واالئتمانات ال�سغرى يمكن اأن ي�سمح للعائدين بتخطيط م�ستقبلهم واالإقدام على 

ا�ستثمارات لتح�سين و�سعهم االقت�سادي. وفي حين اأنه من المحتمل اأن تكون لمعظم البلدان خدمات م�سرفية اأ�سا�سية 

مثل  العائدين،  للمهاجرين  خا�س  ب�سكل  الهامة  الخدمات  تكون  ال  قد  اال�ستثمار(،  ومخططات  االدخ��ار  ح�سابات  )مثل 

خدمات توفير االئتمانات ال�سغرى ومخططات االدخار ال�سغرى وجمعيات االدخار واالئتمان وغير ذلك من موؤ�س�سات 

. وفي العديد من البلدان االأ�سلية قد تقت�سر الخدمات 
23

التمويل المتناهي ال�سغر، متاحة اأو عملية في جميع االأماكن

الم�سرفية والمالية على المحيطات الح�سرية. وتي�سير الح�سول على الخدمات الم�سرفية وخدمات االئتمان متناهي 

ال�سغر يتوقف على موفري الخدمات المالية الذين يعملون في البلد االأ�سلي، وال �سيما في االأماكن التي ت�سهد اأعداداً 

كبيرة من العائدين.

االإقرا�س.  ومعايير  االأهلية  على  عادة  تتوقف  ال�سغر  المتناهي  التمويل  وخدمات  الم�سرفية  الخدمات  على  والح�سول 

العائدون  يواجهها  التي  الحواجز  فاإن  االإقرا�س  موؤ�س�سات  من  العديد  يواجهها  التي  ال�سلبية  المخاطر  لطبيعة  ونظراً 

على  الح�سول  م��ن  العائدين  تمنع  ق��د  وال��ع��ن��وان(  ال��دخ��ل  واإث��ب��ات��ات  ال�سابقة،  وال��ق��رو���س  واالئ��ت��م��ان��ات  التوثيق  )غ��ي��اب 

تي�سير االت�ساالت  تلعبه في  لها دور هام  الرائدة  االإدم��اج  اإع��ادة  فاإن منظمة  الم�سرفية واالئتمانات. وبالتالي  الخدمات 

اإدراجهم  الح�سول على خدمات محددة، والدفاع عن  العائدين، والقدرة على  اأهلية  المالية، وتقدير  الخدمات  بموفري 

في المخططات الم�سرفية واالئتمانية القائمة واإ�سداء الم�سورة للعائدين بخ�سو�س التحديات التي تنتظرهم والفر�س 

المتاحة لهم.

في  ← ال�سغر  متناهي  التمويل  وخ��دم��ات  الم�سرفية  الخدمات  م��وف��ري  م�سح  ال��رائ��دة  االإدم���اج  اإع���ادة  منظمات   على 

العائدين وقدراتهم. في  الموفرين للخدمات باحتياجات  المرتفعة وتح�سي�س هوؤالء  العودة  المناطق ذات معدالت 

التمويل  الم�سرفية وخدمات  الخدمات  اإلى  الو�سول  تي�سير  الرائدة  االإدم��اج  اإع��ادة  باإمكان منظمة  الحاالت  معظم 

المتناهي ال�سغر لفرادى العائدين عن طريق: ‘1‘ توثيق انخراطهم في برنامج لدعم �سبل العي�س )مثل دعم تطوير 

اأو مجموعات هبات عينية بقيمة نقدية وا�سحة يمكن  االإدم��اج  االأ�سا�س الإع��ادة  ِمنح نقدية  توفير  الم�ساريع( و‘2‘ 

التمويل متناهي ال�سغر فئة من الخدمات الم�سرفية التي توّفر خ�سي�ساً لالأ�سخا�س الذين لوال ذلك التمويل ال يكون باإمكانهم الح�سول   23

ال�سلة  ذات  الخدمات  واأحياناً  والتاأمين  والمدخرات  ال�سغرى  االئتمانات  ي�سمل  وهو  التقليدية.  ال�سبل  طريق  عن  الخدمات  هذه  على 

بالتاأمين، وي�ستهدف عادة االأ�سخا�س ذوي الدخل المنخف�س اأو العاطلين عن العمل.
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ا�ستخدامها ك�سمانة. وفي حاالت اأخرى، ورهناً ببارامترات البرمجة، يمكن اأن تكون منظمة اإعادة الهجرة الرائدة 

قادرة على توفير ال�سمانة مبا�سرة لموفري الخدمات الم�سرفية الخارجيين عن طريق توفير ال�سمانات الالزمة 

للح�سول على القرو�س، بل وحتى منح قرو�س متناهية ال�سغر ب�سكل مبا�سر. ويتمثل خيار بديل في خلق مجموعات 

مقتر�سين توفر فيها مجموعات العائدين �سمانة ب�سكل جماعي كافلة لبع�سها البع�س )انظر الفرع 3-2-3(.

العدد  ← يوفرها  التي  الحجم  اقت�سادات  الخيارات ال�ستخدام  الكبرى مزيد  االإدم��اج  اإع��ادة  برامج  ت�ستك�سف  اأن   يجب 

الكبير من الحرفاء المحتملين للتفاو�س مع الم�سارف وموؤ�س�سات التمويل متناهي ال�سغر من اأجل الح�سول ب�سكل 

اإعادة  ت�سارك منظمة  اأن  االإدم��اج يمكن  اإع��ادة  برنامج  بحجم  والقرو�س. ورهناً  الم�سرفية  الخدمات  تفا�سلي على 

لخدمات  المالية  المنتجات  لتكميل  الخيارات  ا�ستك�ساف  في  المالية  الخدمات  موفري  مع  اأي�ساً  الرائدة  االإدم��اج 

الم�سورة المالية. وقبل اإدراج اأي موؤ�س�سة م�سرفية خارجية اأو موؤ�س�سة تمويل متناهي ال�سغر في �سبكة االإحالة يتعين 

على مديري البرامج في جميع االأحوال اإجراء تحقيق دقيق في هوية الكيان، وال �سيما ب�ساأن مدى مالءمة اأ�سعار 

الفائدة والدعم المحتمل المقدم للم�ستفيدين في حالة التخّلف عن الدفع واأي دعم عام يمكن اأن تقدمه موؤ�س�سة 

التمويل متناهي ال�سغر فيما يت�سل باالإر�ساد والم�ساريع. 

 ال بد من توخي الحذر ب�سكل خا�س عند تي�سير ح�سول العائدين على خدمات االئتمانات متناهية ال�سغر فاالئتمانات  ←

متناهية ال�سغر لي�ست حاًل لجميع العائدين وما كل عائد قادراً على تولي الم�سوؤولية عن قر�س متناهي ال�سغر اأو 

راغباً في ذلك. وبالتالي ال يمكن التو�سية باالئتمان متناهي ال�سغر كحل عام للعائدين الذين هم بحاجة اإلى و�سائل 

مالية، فيما عدا في حاالت معينة. وقبل توفير االإمكانية للعائدين للو�سول اإلى الموؤ�س�سات الم�سرفية ذات ال�سلة 

وموؤ�س�سات التمويل متناهي ال�سغر للح�سول على خطوط اعتماد يتعين على مديري الحاالت القيام بما يلي: 

• اإذا تعذر على 	 اأنه  مد الم�ستفيدين بالمعلومات عن المخاطر ذات ال�سلة بالح�سول على قر�س، والت�سديد على 

العائد الوفاء بمواعيد ال�سداد فاإن الدين يعني عبئاً اإ�سافياً عو�ساً عن اأن يكون و�سيلة لدعم االكتفاء الذاتي.

• توفير بناء الثقة المالئم بترافق مع القرو�س. في حين اأن بع�س موفري االئتمانات ال�سغرى يوفرون خدمات 	

الم�سورة والتثقيف المالي والتدريب على الم�ساريع التجارية، فاإنه من م�سوؤولية المنظمة المديرة لعملية اإعادة 

االإدماج التاأكد من ح�سول المقتر�سين المحتملين على التدريب الالزم.

• تقييم مخاطر �سوء الت�سرف في االأموال من جانب اأفراد االأ�سرة اأو المجتمع المحلي. ويمكن اأن يقوم بذلك كل 	

من موظفي الحماية وموظفي �سبل العي�س.

• المنظمة 	 من  مقدماً  االئتمان  كان  اإذا  عما  النظر  ب�سرف  العائدين،  لتوثيق  االأ�سا�سية  االحتياجات  من  التاأكد 

المديرة لبرنامج اإعادة االإدماج اأو من موفر خدمات خارجي. ويمكن اأن ت�سمل المتطلبات االأ�سا�سية ما يلي:

الوثائق فيما يتعلق براأ�س المال ال�سخ�سي وال�سمانة؛  -1

التاأكد مما اإذا كانت هناك حاجة اإلى قر�س متناهي ال�سغر، مع مراعاة اأ�سول المتقدم بالطلب، وم�سادر الدعم   -2

االأخرى المقدمة )مثل الدعم النقدي االأ�سا�س اأو الدعم القائم على هبة عينية الأغرا�س اإعادة االإدماج( ومتطلبات 

لة في خطة اإعادة االإدماج وتقييم االحتياجات وخطة الم�سروع اأو دفتر �سجل طالب القر�س؛ راأ�س المال المف�سّ

وجود ما�ٍس جيد فيما يت�سل باالئتمان لدى المقتِر�س المحتمل؛  -3

المال  وراأ���س  المهني،  التاأهيل  وثائق  مثل  االإدم���اج،  اإع��ادة  برنامج  عليه  ين�س  ح�سبما  المتطلبات  من  ذل��ك  غير   -4

حرفاء  مع  عالقات  مجموعة  اأو  قائم  م�سروع  وجود  اأو  ك�سمانة،  ا�ستخدامها  يمكن  التي  االأ�سول  اأو  ال�سخ�سي، 

�سابقين.

وترد في المرفق 5 �سبكة جدوى لالئتمانات ال�سغرى. 
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إعداد الميزانيات والمشورة المالية  5-4-2

المالية وال  بالم�سائل  الذين ال يملكون مهارات والذين ال دراية لهم  ال�سباب والعائدون  �سيما  العائدين، وال  العديد من  يفتقر 

يمتلكون خبرة في اإدارة الميزانية الم�ستدامة. وبعد تجارب هجرة طويلة قد تكون لدى المهاجرين العائدين ت�سورات غير دقيقة 

لمقدار المال الالزم للعي�س في البلد االأ�سلي وقد يكافحون من اأجل تعديل تخطيطهم وميزانيتهم من الناحية المالية وتكييفها 

االئتمان  موؤ�س�سات  من  اأم��وااًل  العائدون  يقتر�س  عندما  خا�س  ب�سكل  خطر  على  ينطوي  وذلك  الجديدة.  الدخل  الأو�ساع  وفقاً 

اأو التزامات  اأق��ارب، مثاًل عندما يكونون تحت �سغط ت�سديد ديون متخلدة بذمتهم فيما يت�سل بالهجرة  اأو من  متناهي ال�سغر 

مالية اأخرى. ولمواجهة هذه الم�سائل باإمكان منظمة اإعادة االإدماج الرائدة تزويد العائدين بم�سورة ومعلومات مالية عن اإدارة 

الميزانية الم�سوؤولة المكيفة وفقاً لالآليات القائمة وم�ستويات العي�س ال�سارية في البلد االأ�سلي المعني. 

والم�سورة المالية والدعم في مجال تخطيط الميزانية اإجراء �سامل يعود بالنفع على معظم اأ�سر العائدين المعي�سية ب�سرف 

النظر عن اأية تدخالت اقت�سادية اأخرى قد ينخرط فيها الم�ستفيدون. وبالتالي يجب توفير الم�سورة من اأجل تكميل منح 

اإعادة االإدماج واأي�ساً دعم العائدين واأ�سرهم ب�سكل عام في اإدارة ال�سوؤون المالية ب�سكل م�ستدام في االأجل الطويل. 

وفي حين اأن الم�سمون بحاجة اإلى تكييف بح�سب البلد االأ�سلي المعني يجب اأن توفر الم�سورة المالية والتخطيط في 

مجال الميزانية المعلومات عن اإدارة وتوفير وا�ستثمار جميع م�سادر الدخل المحتملة مما قد يكون تحت ت�سرف االأ�سر 

العينية،  المنح  ومجموعات  االأ�سا�س،  النقدية  االإدم��اج  اإع��ادة  منح  ذلك  في  بما  �سخ�سي،  راأ�سمال  من  العائدة  المعي�سية 

االأ�سرة االآخرين من  اأفراد  ال�سغر، وحواالت  الذاتي، والقرو�س متناهية  الت�سغيل  اأو  الماأجور  العمل  والدخل من خالل 

الخارج وا�ستخدام االأ�سول القائمة )العقارات، وال�سيارات، وما اإلى ذلك(. 

يجب اأن يعالج دعم اإعادة االإدماج هذا اإدارة الديون الم�ستدامة واإدارة ال�سدمات المالية من قبيل تلك النا�سئة عن االإ�سابة 

اأو المر�س اأو وفاة فرد من اأفراد االأ�سرة مما يمكن اأن يوؤدي اإلى زيادة اإنفاق االأ�سرة اأو ارتفاع وقت العمل ال�سائع.

واأخيراً يجب اأن توفر الم�سورة المعلومات عن الو�سول اإلى مجموعات الدعم المالي على م�ستوى المجتمع المحلي ذات 

ال�سلة وتكفل ي�سر الو�سول اإليها، اإلى جانب جمعيات االدخار، ومنظمات اإدارة الديون وموؤ�س�سات التمويل متناهي ال�سغر 

)انظر الفرعين 2-4-4 و3-2-3(.

الميزانية  المالي وتخطيط  التثقيف  ب�سان  االأجل  الرائدة تنظيم دورات تدريبية ق�سيرة  االإدم��اج  اإعادة   وباإمكان منظمة 

اأوجه تاآزر مع التدخالت االقت�سادية ذات  وتعبئة المدخرات من خالل التعاون مع ال�سركاء المحليين وعن طريق خلق 

ال�سلة: 

 يجب اأن يوّفر التدريب في مجاالت الم�سورة المالية وتخطيط الميزانية وتعبئة المدخرات، حيثما كان متاحاً محلياً،  ←

من خالل موفري الخدمات المحليين القائمين اأو بالتعاون معهم. وفي العديد من الحاالت توفر ال�سلطات المحلية 

وجمعيات المهاجرين والنقابات والمنظمات االأهلية اأو موؤ�س�سات التمويل متناهي ال�سغر تدريباً في التثقيف واالإدارة 

اأكثر ما  المالية واال�ستفادة  الخدمات  اإلى  اللجوء  المحلي على  المجتمع  اأف��راد  المالي لتح�سين قدرة  المجال  في 

يمكن من الحواالت النقدية. ويجب اأن ت�سارك منظمة اإعادة االإدماج الرائدة مع هذه الكيانات ‘1‘ لتقييم مالءمة 

و�سمول وحدات التدريب الموفرة، ‘2‘ ال�ستك�ساف الخيارات لتكييف وتو�سيع وحدات التدريب المالي، عند اللزوم، ‘3‘ 

لمعالجة االحتياجات المحتملة لتقا�سم التكاليف، ‘4‘ الإدراج المنظمات االأكثر ا�ستن�ساباً في نظام االإحالة من اأجل 

تي�سير ا�ستهداف العائدين )انظر الفرع 4-1-3 ب�ساأن نظم االإحالة(. 

يجب ت�سمين الم�سورة في مجالي الميزانية والمالية، حيثما اأمكن ذلك، في تنفيذ التدخالت االقت�سادية االأخرى.  ←

وترد في المرفق 5 خطة جدوى اإعداد الميزانية والم�سورة المالية. 
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املساعدة على إعادة اإلدماج االجتماعي  5-2

فور  ذلك  اأك��ان  �سواء  االجتماعية،  الخدمات  اإلى  الو�سول  في  الم�ساعدة  بع�س  اإلى  العائدين  العديد من  يحتاج 

و�سولهم اأو في وقت الحق اأثناء عملية اإعادة اإدماجهم. والم�ساعدة على اإعادة االإدماج االجتماعي لفرادى العائدين 

في البلد االأ�سلي تتمحور حول تي�سير الو�سول اإلى االإحالة اإلى الخدمات وتوفير هذه الخدمات، وال �سيما ال�سكن، 

والتعليم، والخدمات القانونية وال�سحية والخدمات في مجالي الغذاء والماء وغير ذلك من المرافق االأ�سا�سية 

العامة داخل المجتمع المحلي. ويجب اأن تكون الخدمات التي توفرها منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأو يوفرها 

�سركاوؤها مكيفة وفق احتياجات فرادى العائدين.

اأن االختالفات في  اإع��ادة االإدم��اج االجتماعي للعائدين. ولو  ويوفر هذا الف�سل مبادئ توجيهية لتقديم الم�ساعدة على 

ت�سميم البرامج واأولويات المانحين والحقائق على اأر�س الواقع يمكن اأن توؤدي اإلى اأنواع مختلفة من الدعم في �سياقات 

مختلفة اإال اأن هناك اأوجه ت�سابه في اأنواع الخدمات التي يمكن اأن تلبي احتياجات العائدين االجتماعية.

يلقي هذا الف�سل لمحة عامة مف�سلة على االأنواع التالية من اأنواع الم�ساعدة االجتماعية التي يو�سى عادة بمراعاتها 

في خطة اإعادة االإدماج على الم�ستوى الفردي ويدعمها المزيد من التوجيهات في المرفقات التالية:

الح�سول على ال�سكن ومكان االإقامة   1-5-2

الح�سول على الوثائق  2-5-2

الو�سول اإلى مخططات الحماية االجتماعية   3-5-2

الح�سول على التعليم والتدريب  4-5-2

الح�سول على الخدمات ال�سحية والرفاه  5-5-2

الح�سول على الغذاء والماء  6-5-2

الو�سول اإلى العدالة والتمتع بالحقوق  7-5-2

الحصول على السكن ومكان اإلقامة  1-5-2

ذات  والتطلعات  والحقائق  اأن االحتياجات  االإدم��اج. غير  اإع��ادة  لنجاح  للعي�س حيوي  اآمن ومر�ٍس ومي�سور  بمكان  التمتع 

ال�سلة بال�سكن تختلف فيما بين العائدين وهي خا�سة ب�سياق العودة.

خيارات  بتاأمين  االأمر  يتعلق  عندما  �سيما  ال   - تحدياً  يكون  اأن  يمكن  للعائدين  ومي�سور  الئق  �سكن  وتاأمين  واإ�سناد 

مكان  يلي:  ما  ي�سمل  اأن  يمكن  الق�سير(  االأج��ل  في  اأو  الطويل  االأج��ل  في  كان  )�سواء  وال�سكن  الطويل.  االأج��ل  في 

اإقامة خا�س م�ستاأجر؛ االإقامة في ُنزل اأو دور �سيافة اأو فنادق؛ العي�س مع اأفراد االأ�سرة اأو اأفراد المجتمع المحلي؛ 

غير  المنظمات  اأو  الدولية  المنظمات  اأو  المتحدة  االأم��م  وك��االت  اأو  ال��دول��ة  تموله  خا�س  �سكن  على  الح�سول  اأو 

اأماكن  اأو  �سكن  مرافق  البلدان  لدى  تكون  وعندما  الدينية.  المنظمات  اأو  المدني  المجتمع  منظمات  اأو  الحكومية 

اأو  االتجار  �سحايا  ذلك  في  )بما  الحال  �سعفاء  ال�سكان  باالأ�سا�س  ت�ستهدف  اأن  اإلى  نزعة  هناك  تكون  موؤقتة  اإقامة 

لهم  الذين  والمهاجرين  والديهم  عن  المنف�سلين  اأو  اأحد  يرافقهم  ال  الذين  واالأطفال  المتزوجات  غير  االأمهات 

موؤقتة. تكون  اأن  اإلى  نزعة  اأي�ساً  ولديها  بال�سحة(.  يت�سل  فيما  احتياجات 
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ودعم العائدين في الح�سول على مكان اإقامة الئق يمكن اأن يتوقف على التناقل ال�سفوي اأو العالقات غير الر�سمية بين 

اأهميتها. وهي  مديري الحاالت والمنظمات المقِدمة للخدمات والمجتمع المحلي المحيط. وهذه العالقات ه�سة رغم 

تتطلب معرفة ُملمة بالمجتمع المحلي ويمكن اأن تتوقف ب�سهولة نتيجة تبّدل الموظفين و�سرعة معّدل دورانهم.

ويمكن اأن تكون هناك حواجز اأمام ح�سول العائدين على �سكن، بما في ذلك دفع عربون االإيجار وودائع ال�سمان وتقديم 

االأدلة على االأمن الوظيفي. وقد يواجه بع�س العائدين تمييزاً في �سياقات معينة، مثاًل في حالة العائدين ذوي االأ�سر 

العديدة االأفراد والعائدين المعاقين اأو االأ�سر وحيدة العائل.

وعندما تكون هناك خيارات متاحة يكون باإمكان مديري الحاالت اأن يدعموا باأف�سل ما يمكن العائدين في اختيار ال�سكن 

االإقامة  ومكان  ال�سكن  اختيار  في  للنظر  والعوامل  م�ستداماً.  عي�س  ترتيب  يوفر  وال��ذي  مالءمة  االأكثر  االإقامة  ومكان 

الالئقين تتلخ�س في االإجابة على االأ�سئلة التالية:

• هل اأن العائد هو من يف�سل اأن يكون اأكثر قرباً من اأفراد اأ�سرته اأو مجتمعه االأ�سلي اأم اأكثر بعداً عنهم؟	

• اإلى اأن يكونوا قريبين منها )مثل المرافق الطبية والمدار�س 	 اأ�سرته  اأو اأفراد  هل هناك خدمات هامة يحتاج العائد 

وخدمات اال�ست�سارة اأو بع�س المحاور ال�سناعية(؟

• ما هي الوثائق التي �سيحتاج العائد للح�سول عليها اأو اال�ستظهار بها للح�سول على �سكن؟	

• ما هو م�ستوى راأ�س المال الذي يحتاج العائد اإلى الح�سول عليه للحفاظ على ال�سكن؟	

• اإذا كان العائد يعتزم بناء �سكن فهل هو واٍع بكيفية �سراء قطعة اأر�س واإعداد خطط البناء والح�سول على التراخي�س 	

الالزمة واال�ستعانة بخدمات بنائين ذوي �سمعة طيبة اأو عمال ماهرين والح�سول على مواد البناء؟

• هل هناك �سواغل فيما يت�سل بال�سالمة واالأمن ال بد من مراعاتها عند اختيار مكان ال�سكن اأو الجوار؟ )ويمكن اأن 	

المنف�سلين عن  اأو  اأحد  يرافقهم  الذين ال  االأطفال  اأو  االتجار  ب�سحايا  يت�سل  فيما  ب�سكل خا�س  ذلك وجيهاً  يكون 

والديهم، اأو العائدين الذين يعودون اإلى محيطات اأو مجتمعات محلية مناوئة لهم ب�سكل خا�س اأو ُتكن لهم العداء(.

• هل اأن خيارات الماء واالإ�سحاح والمرافق ال�سحية في البيت مقبولة، بالنظر اإلى الواقع والقيود القائمة في ال�سياق 	

المحدد؟

• هل اأن ال�سكن الالئق متوافر للعائدين ذوي االإعاقة؟	

والتح�ّسب الأي تغيرات قد تحدث على مر الزمن هام اأي�ساً لتاأمين ال�سكن الم�ستدام. وفي حين اأن التغيرات في ال�سكن 

يمكن اأن تح�سل اأحياناً بما فيه خير العائدين – مثاًل اأن يكون العائد قادراً على الح�سول على �سكن اأكثر ا�ستقراراً ما اأن 

يتمكن من تكوين راأ�سمال واإقامة �سبكات اجتماعية اأو بناء �سكن جديد – فاإّن االأو�ساع يمكن اأن تتغير اأي�ساً اإلى االأ�سواأ. 

فحتى عندما ي�ستقر العائدون في �سكن الئق في البداية يمكن اأن يواجهوا في وقت الحق اأحياناً تحديات في مجال ال�سكن. 

ويمكن اأن يح�سل ذلك مثاًل اإذا ظهرت م�ساكل ديون اأو م�ساكل اقت�سادية اأو اإذا ت�سرر ال�سكن جراء اأحوال جوية قا�سية 

مثل االأمطار الغزيرة. وتقييم اأية م�ساكل �سكن قد تواجه اأثناء عملية اإعادة االإدماج، والعمل مع العائد للتاأهب لمثل هذه 

االحتماالت، والمتابعة بعد ذلك، كلها اأمور يمكن اأن ت�سهم في ا�ستدامة ال�سكن. 
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الجدول 2-4: تيسير السكن األمن والمرضي والميسور

��سكن   على  الح�سول  فر�سة   توفير 

طارئ موؤقت لمن يحتاجون اإليه.

�سيما  وال  عودتهم،  فور  اآم��ن  اإقامة  مكان  على  الح�سول  في  العائدين  دعم 

منهم العائدون الذين قد يكونون في اأو�ساع ه�سة. ومحاولة توفير المرونة 

في طول مدة االإقامة الم�سموح بها الأغرا�س ال�سكن الموؤقت، رهناً بحالة كل 

عائد من العائدين.

� اإقامة دليل بخيارات ال�سكن الطويل  

االأج����ل وال���ُم���اّلك ال��ذي��ن ي��م��ك��ن اأن 

يلبوا احتياجات العائدين.

اأن يكون  ال�سكن والماّلك. مثاًل قبل  ات�ساالت وعالقات مع موفري  اإقامة 

باإمكان منظمة اإعادة االإدماج الرائدة توفير الم�ساعدة لبع�س العائدين فيما 

يت�سل باالإيجار، تحتاج هذه المنظمة اإلى الح�سول على عقود اإيجار موقع 

عليها. اأما الُمالك الذين ال دراية لهم بتوفير هذه العقود قبل تلقي االإيجار، 

اأو غير المرتاحين لذلك، فيمكن اأن ي�سّكلوا حاجزاً اأمام الح�سول على �سكن.

�الأول��ئ��ك   البديلة  ال��خ��ي��ارات  تحديد 

اإلى  العودة  على  قادرين  غير  هم  الذي ن 

غير  اأو  ال�����س��اب��ق  بيتهم  اأو  اأ���س��رت��ه��م 

الراغبين في ذلك.

قد ال يكون العائدون مرتاحين للعودة اإلى مجتمعاتهم االأ�سلية ال�سابقة اأو 

اأ�سرهم ب�سبب مخاوف من الو�سم والعار والعنف المنزلي اأو عنف ال�سريك 

الحميم اأو ب�سبب ديون م�ستحقة. وال بد من مراعاة هذه ال�سواغل عن طريق 

قائمة  دع��م  �سبكات  هناك  تكون  عندما  �سيما  – ال  اأخ���رى  خ��ي��ارات  تحديد 

بالفعل اأو عندما تكون هناك خدمات في المتناول.

� ال��ت��اأك��د م��ن اأن االإق���ام���ة ف��ي اأم��اك��ن  

اأنها تقوم على  االإي��واء طوعية ومن 

اأ�سا�س الموافقة الم�ستنيرة.

كجزء من مبادئ حقوق االإن�سان تحتاج االإقامة في مكان اإيواء اإلى اأن تكون 

قراراً طوعياً. والموافقة يجب التما�سها في البداية واأي�ساً على فترات زمنية 

فا�سلة منتظمة.

� تقييم اأو�ساع ال�سكن على مر الزمن  

من خالل عمليات متابعة. 

و�سع جداول زمنية للمتابعة هام من اأجل التعديل عند اللزوم. 

� اإ������س�����راك ال���م���ه���اج���ري���ن ف����ي ات���خ���اذ  

القرارات المتعلقة ب�سكناهم.

يجب اأن يكون العائدون اأ�سحاب قرارات ال�سكن ومحركيها. ويجب اأن يكون 

للعائدين �سوت في قرار �سكنهم ال�سخ�سي.

اأو  المحدودة  الحركة  ق��درات  ذوو  والم�سنون  اإعاقة،  من  يعانون  الذين  االأ�سخا�س  مراعاة  يجب 

ذوي المدارك المحدودة قد يحتاجون اإلى م�سكن ومكان اإقامة خا�س. ويجب اأن تت�سمن خيارات 

ال�سكن، متى اأمكن ذلك، مفاهيم الت�سميم العالمي الذي هو ت�سميم المنتجات والبيئات والبرامج 

والخدمات التي تكون �سهلة اال�ستخدام بالن�سبة للجميع على اأو�سع نطاق ممكن دون الحاجة اإلى 

تكييف اأو ت�سميم مخ�س�س، وت�سمح للجميع بالقدرة على العي�س في راحة و�سالمة. 

ترد في المرفق 5 خطة جدوى الم�ساعدة التي تحدد دعم ال�سكن واالإيجار وال�سكن الموؤقت.
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الحصول على الوثائق  2-5-2

يجب اأن يكون باإمكان جميع العائدين الح�سول على الحماية التي يوفرها الو�سع القانوني )وباالأخ�س المواَطنة( وما 

ات�سل بذلك من وثائق هوية. ووثائق الهوية )بما في ذلك �سهادات ميالد االأطفال( حيوية للتمتع بالعديد من الحقوق 

والخدمات، بما يزيد حرية التنقل واال�ستقاللية في وقت الحق وبما يمكن اأن يمكن االأفراد من دخول �سوق العمل. 

وبالتالي فاإن توفير الوثائق تعترف به خطط اإعادة االإدماج باأنه مهمة اأ�سا�سية. ويجب تقييم احتياجات العائدين الخا�سة 

فيما يت�سل بالوثائق وال بد اأي�ساً من تخ�سي�س الموارد الالزمة للح�سول على الوثائق ب�سكل مالئم. ومن المفيد اأن يفهم 

مديرو الحاالت كيفية ح�سول االأ�سخا�س على جميع الوثائق ذات ال�سلة اأو تجديدها. ويحتاج مديرو الحاالت اأي�ساً اإلى 

م�ساعدة العائدين على تخطي اأية حواجز تحول دون ذلك. ويمكن اأن ت�سمل مثل هذه الحواجز التكاليف الباهظة، وعملية 

والتمييز  ال�سلة،  ذات  واالإج��راءات  بالموؤ�س�سات  المعرفة  الر�سمية، وقلة  المكاتب  اإلى  والتنقل  المرهقة،  الطلبات  تقديم 

المحتمل �سد العائد بو�سفه مهاجراً عائداً. 

عندما تكون لبلدان العودة هياكل قائمة فيما يت�سل بالتوثيق لتقفي اأثر المواطنين من قبيل محفوظات �سجالت الوالدة 

قد ال يكون عبء اإثبات المواَطنة اأمراً �سعباً جداً بالن�سبة للعائدين. لكن في االأماكن التي ال ُيحتفظ فيها بهذه ال�سجالت 

العائدين  لم�ساعدة  اإ�سافي،  اإلى عمل  االأم��ر  اأن يحتاج  المحتمل  ب�سكل منهجي، من  ال�سجالت  بهذه  فيها  ُيحتفظ  اأو ال 

واأ�سرهم على اعتراف الدولة بهم كما ينبغي.

فيما يلي قائمة مرجعية لم�ساعدة العائدين على اقتناء وحفظ وثائق الهوية وال�سجالت المدنية:

�المفرو�سة فيما   االأعباء  الوثائق من قبيل  الح�سول على  التي تحول دون  واللوج�ستية  العملية   التح�ّسب للحواجز 

يت�سل بالوقت وال�سفر ورعاية االأطفال وقلة االت�ساالت )كما هو الحال في اأفغان�ستان حيث ُتطلب �سهادة اأ�سخا�س 

اآخرين( والتكاليف. ويجب التوا�سل م�سبقاً مع العائدين بخ�سو�س هذه العراقيل المحتملة.

� م�ساعدة العائد على الح�سول على المعلومات الالزمة بخ�سو�س االإجراءات االإدارية من الم�سدر المنا�سب، وتوفير  

ترجمة عند اللزوم اأو م�ساعدة االأفراد ذوي م�ستويات التعليم المتدنية على فهم العملية. 

� عدم القيام باأية افترا�سات بخ�سو�س قدرات العائدين على مبا�سرة االإجراءات االإدارية بنف�سهم. 

وترد في المرفق 5 خطة جدوى مرافقة العائدين في الح�سول على الخدمات.

الوصول إلى مخططات الحماية االجتماعية  3-5-2

قد يحتاج العائدون اإلى الو�سول اإلى الخدمات العامة ومخططات الحماية االجتماعية التالية: ال�سمان االجتماعي و/اأو 

معا�سات التقاعد اأو الم�ساعدة في �سن ال�سيخوخة، اأو التاأمين ال�سحي المدعوم من الدولة اأو خيارات التاأمين على العجز، 

وبرامج االأ�سغال العمومية، والم�ساعدة القائمة على الغذاء. 

وحتى في حالة توفير بلدان العودة لخدمات دعم عام ر�سمية وبرامج حماية اجتماعية ر�سمية قد ال يكون العائدون في 

جميع االأحوال على علم بتلك الخدمات. وقد ال يكونون على علم بما اإذا كانوا موؤهلين للح�سول عليها اأم ال وقد ال يفهمون 

كيفية خو�س االإجراءات البيروقراطية الالزمة للح�سول على الخدمة. لذلك فاإنه من المهم اأن يدرك مديرو الحاالت 

ما اإذا كانت المعلومات المنا�سبة متاحة وفي متناول العائدين واأن يكونوا، في حالة عدم توافر هذه المعلومات، على دراية 

بكيفية دعم هذه العملية. وهذا �سحيح ب�سكل خا�س بالن�سبة للمهاجرين في اأو�ساع ه�سة الذين قد تتجاوزهم ب�سهولة اأكبر 

العراقيل االإدارية المرهقة اأو قد يكونون مجهدين للغاية بدرجة تمنعهم من اإدارة العملية باأنف�سهم ب�سكل فعال. 

ويجب اأن ي�سجع مديرو الحاالت اإدماج العائدين في مخططات الحماية االجتماعية عن طريق منا�سرة تقديم االإر�ساد 

لمجتمعات العائدين واإدخال تغييرات على الحواجز التي من �ساأنها اأن تحول دون م�ساركتهم. 
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الحصول على التعليم والتدريب  4-5-2

اإعادة االإدم��اج. فالتعليم يعمل  اأثناء عملية  اأ�سا�سي  اأو الفر�س التعليمية  اإلى المدار�س المالئمة  تاأمين و�سول العائدين 

كاآلية وقائية. وهو يبني القدرة على ال�سمود وهو اأداة للنماء ال�سخ�سي واالجتماعي. فالمدار�س ومرافق التعليم االأخرى 

متى تمت اإدارتها ب�سكل مالئم يمكن اأن تكون اأداة فعالة الإعادة االإدماج.

مرحلة  في  النماء  ت�سمل  الر�سمي  التعليم  واأن��واع  الر�سمية.  غير  اأو  الر�سمية  القنوات  خالل  من  التعليم  توفير  ويمكن 

ال��دورات  في�سمل  الر�سمي  غير  التعليم  اأم��ا  الديني.  والتعليم  والعالي،  والثانوي  االبتدائي  والتعليم  المبكرة  الطفولة 

بتخطيط  المت�سل  والتعليم  اللغوي  والتدريب  والح�ساب  االأمية  محو  ودرو���س  الحياتية  بالمهارات  المتعلقة  الدرا�سية 

الحياة المهنية والتدريب المهني، على �سبيل المثال ال الح�سر )انظر الفرع 2-4-2(. والتعليم الر�سمي والتدريب المهني 

الجهود  كل  االأح��وال  تبذل في جميع  اأن  ويجب  كليهما.  ي�ستفيدوا من  اأن  العائدين  وباإمكان  االآخ��ر  اأحدهما  ي�ستبعد  ال 

الالزمة لتوفير التعليم والتدريب بلغة العائد المف�سلة. 

. وتوفير تعليم من نوعية 
24

اإلى التعليم المتاح والذي يكون في المتناول ومقبواًل وقاباًل للتكييف وت�سير جودة التعليم 

جيدة هو م�سوؤولية الدولة، واأحياناً من خالل وزارة التعليم اأو ال�سلطات المحلية. وفي بع�س االأماكن، تقوم اأي�ساً وكاالت 

االأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، اأو جمعيات القطاع الخا�س، 

التعليم  توفير  ويجب  اأخ��رى من فر�س.  توفره قطاعات  ما  في  القائمة  الثغرات  ل�سد  والتدريب  التعليم  بتوفير فر�س 

والتدريب طبقاً للوائح والقوانين المحلية، بما فيها تلك التي تحكم التعليم وال�سحة وال�سالمة، بما ي�سمل اأي ت�سجيل اأو 

ترخي�س �سروري تطلبه الوكاالت الحكومية اأو الجمعيات المهنية )انظر اأي�ساً الفرع 2-3(.

الوصول إلى التعليم والتدريب ←

العقبات القائمة في طريق التعليم �سائعة في �سفوف العائدين. والحواجز يمكن اأن ت�سمل م�ساكل الت�سجيل، وعدم تحدث 

لغة التدري�س، والتكاليف الباهظة، واالإعاقة الج�سدية اأو االإعاقة في مجال التعلم، اأو الو�سول في منت�سف ال�سنة الدرا�سية 

اأو بعد بداية برنامج تدريب ما. 

وما هو اأكثر من ذلك اأن الو�سول اإلى التعليم ال ينتهي بمجرد الت�سجيل. والحواجز اأمام تعليم العائدين واال�ستراتيجيات 

لتخطي هذه العقبات ت�سمل ما يلي:

• ال�سروري 	 يكون من  الظروف. وقد  بع�س  في  يكون خياراً  والعودة منها قد ال  المدر�سية  المرافق  اإلى  االآمن  النقل 

التاأكد من اأن هناك طريقة فعالة للتحول اإلى المدر�سة. والعقبات اأمام ا�ستخدام النقل الفعال ت�سمل و�سائل النقل غير 

الكافية ورداءة الهياكل االأ�سا�سية بما في ذلك رداءة الطرقات ورداءة �سبكات ال�سرف ال�سحي )وال �سيما اأثناء مو�سم 

االأمطار( والطاقة التي ال يعّول عليها.

• والعائدون بحاجة اإلى اأن تلبى احتياجاتهم االأ�سا�سية بما فيه الكفاية لكي يكونوا قادرين على التركيز والتعّلم. وهذه 	

االحتياجات االأ�سا�سية يمكن اأن ت�سمل ال�سحة الجيدة واالإ�سحاح المنتظم وم�ستوى التغذية الكافي. 

• اأو 	 االقت�سادية  الم�سوؤوليات  عبء  يعيق  ال  كي  اأ�سرهم  الأفراد  االأ�سا�سية  االحتياجات  تلبى  اأن  اإلى  بحاجة  العائدون 

م�سوؤوليات الرعاية قدرتهم على التردد على المدر�سة.

• التطلعات الثقافية والجن�سانية اأو القواعد التي تدعم التعليم للجميع، من قبيل تلك التي ت�سع تعليم الفتيات والفتيان 	

على م�ستويات هامة مت�ساوية، يمكن اأن تكون �سعيفة اأو منعدمة. ومعالجة هذا االأمر يمكن اأن ت�سمل العمل مع وزارات 

التعليم والمدار�س المحلية للتثقيف ب�ساأن منافع دعم تعليم الفتيات والن�ساء. وباالإ�سافة اإلى ذلك فاإن تدريب عموم 

المجتمع المحلي من اأجل التثقيف المتباِدل اأو تثقيف االأجيال الفتية يمكن اأن يكون طريقة تمكينية ومراعية لنوع 

الجن�س لمعالجة الثغرات القائمة في و�سول الفتيات اإلى التعليم في مجتمعات محلية معينة.

Minimum Standards for) ال�سبكة الدولية للتعليم في حاالت الطوارئ، المعايير الدنيا للتعليم: التاأهب واال�ستجابة واالنتعا�س  24 

.(2010) (Education: Preparedness, Response, Recovery

http://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_EN.pdf
http://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_EN.pdf
http://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_EN.pdf
http://inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_EN.pdf
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• وكحل 	 الت�سجيل.  لتي�سير  ال�سابقة  والتدريبية  التعليمية  الموؤهالت  ترجمة  اإلى  اأو  �سهادات  اإلى  العائدون  يحتاج  قد 

بديل، يمكن اأن ي�ساعد مديرو الحاالت عن طريق ربط العائدين بالتقييمات التي يمكن اأن ت�ساعد على تحديد م�ستوى 

ذات  التعليمية  ال�سلطة  تجريها  اأن  يمكن  التقييمات  ومثل هذه  يتلقوه.  اأن  الذي يجب  المالئم  التدريب  اأو  التعليم 

ال�سلة اأو المدار�س اأو المدر�سون اأو غير ذلك من الجهات المعنية بتوفير التعليم. ويجب اأن تراعي هذه التقييمات �سن 

المهاجر وم�ستوى ن�سجه ف�ساًل عن الم�ساعفات االجتماعية الإعادة الت�سجيل في المدر�سة اأو في التدريب.

يجب ا�ست�سارة العائدين كما يجب اأن تقود اآراوؤهم اإلى اختيار وتكييف فر�س التعليم والتدريب المتاحة. ويجب اأن ينظر 

الفر�س  التطلعات مع  تتفق  التعليم. وعندما ال  العائدين في مجال  ف��رادى  واح��د من  الحاالت في تطلعات كل  مديرو 

ب�سكل خا�س عند تحديد ومواجهة  العائدين هامة  وا�ست�سارة  التعلم.  اأه��داف  لتحقيق  بدائل  اإلى  االأم��ر  المتاحة يحتاج 

الحواجز التي تحول دون الو�سول اإلى التعليم والتدريب، الأن العائدين في اأف�سل و�سع لتحديد الحواجز التي يواجهونها 

وباإمكانهم التقدم بمقترحات ل�سبل اإزالتها. 

وترد في المرفق 5 خطة جدوى ت�سديد الر�سوم المدر�سية وتكاليف الكتب والزي المدر�سي.

الحصول على الخدمات الصحية والرفاه   5-5-2

ا�ستمرار للرعاية طوال عملية  الناحية المثالية  اإع��ادة االإدم��اج، وهو من  تي�سير الم�ساعدة الطبية جزء هام من خدمات 

منظمة  وح�سب  ال�سحية.  بالرعاية  التمتع  على  قادرين  العائدين  المهاجرين  جميع  يكون  اأن  ويجب  وبعدها.  الهجرة 

ال�سحة العالمية فاإن “ال�سحة هي حالة من اكتمال ال�سالمة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، ال مجرد انعدام المر�س اأو العجز”؛ 

االأ�سا�سية لكل  اأحد الحقوق  باأعلى م�ستوى من ال�سحة يمكن بلوغه هو  “التمتع  اأن  اأي�ساً  المنظمة  كما جاء في د�ستور 

.
اإن�سان، دون تمييز ب�سبب العن�سر اأو الدين اأو العقيدة ال�سيا�سية اأو الحالة االقت�سادية اأو االجتماعية”25

م�ساكلهم  اإدارة  على  العائدين  م�ساعدة  محاولة  ل��دى  تحديات  الخدمات  موّفري  تعتر�س  اأن  الماألوف  غير  من  ولي�س 

ال�سحية. ومن بين هذه التحديات الرئي�سية ما يلي:

• وقلة 	 االأ�سا�سية،  الهياكل  وقلة  الباهظة،  التكاليف  ذلك  في  بما  الطبية،  الخدمات  اإلى  الكافية  غير  الو�سول  فر�س 

الموظفين الطبيين الموؤهلين، وقلة االأدوية المتاحة والعالجات الممكنة؛

• قلة خيارات الرعاية في االأجل الطويل في مناطق العودة المحلية؛	

• قلة الرعاية المكّيفة وفقاً لالحتياجات ال�سحية للعائدين في اأو�ساع ه�سة؛	

• تكلفة الرعاية االإجمالية التي ال يقدر العائدون على تحملها والتي ت�سمل النقل وفقدان الدخل؛	

• االآثار ال�سلبية للم�ساكل ال�سحية )مثل عدم القدرة على العمل اأو نق�س ال�سعور بالرفاه(؛	

• االختالفات في جودة الرعاية بين البلد الم�سيف والبلد االأ�سلي )مثل اال�سطرار اإلى تغيير ممار�سات ونظم العالج 	

اأو التكيف مع االختالفات الثقافية في كيفية توفير الرعاية(؛

• الحاجة اإلى التحويل المبّكر للعالجات ال�سحية )واالأف�سل اأن يكون ذلك قبل المغادرة( والر�سد بعد الو�سول لك�سف 	

العواقب ال�سلبية في االأجلين الق�سير والطويل؛

• قلة المعارف المتخ�س�سة في مجال الرعاية ال�سحية في مناطق العودة المحلية.	

د�ستور منظمة ال�سحة العالمية.   25

www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
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ال�سحة الج�سدية وال�سحة العقلية مترابطتان ترابطاً وثيقاً وتكمن طريقة معالجتهما االأف�سل في 

توخي نهج �سامل وتكميلي. وترد في الفرع 2-6 اأبعاد �سحة الفرد العقلية والنف�سية.

نظراً لهذه التحديات، ومراعاة لحقيقة اأن بع�س اأنواع العالج الطبي لي�ست بكل ب�ساطة متاحة في بع�س ال�سياقات، يتعين 

العالج في موؤ�س�سات مالئمة مع  الح�سول على  يعملوا جاهدين على دعم  اأن  االإدم��اج  اإع��ادة  برامج  الموظفين في  على 

مراعاة القائمة المرجعية اأدناه:

الجدول 2-5: تيسير الرعاية الطبية المالئمة والكافية

�العمل على م�ساعدة االأطباء في البلد االأ�سلي على الو�سول اإلى ال�سجالت تي�سير ا�ستمرارية الرعاية. 

الطبية ال�سابقة، وفي نف�س الوقت مراعاة الخ�سو�سيات وحماية البيانات 

واعتبارات ال�سرية، وال �سيما مبداأ الموافقة. وقد تكون ترجمة ال�سجالت 

الطبية من بلد المق�سد �سرورية.

�ال��ط��ارئ��ة   الطبية  ال��ع��ن��اي��ة  تلقي   دع���م 

وال��م��ت��وا���س��ل��ة م��ت��ى ت��م ت��ح��دي��د حاجة 

اإل����ى ذل����ك. وت��ح��دي��د اأول���وي���ة ح�سول 

المهاجرين في اأو�ساع ه�سة على هذه 

الرعاية ب�سكل فوري.

الرعاية  مجال  ف��ي  الطارئة  االحتياجات  ذوي  العائدين  معالجة  يجب 

ال�سحية دون تمييز وب�سرف النظر عن قدرتهم اأو عدم قدرتهم على دفع 

ال�سحية  واالحتياجات  الر�سمية.  الوثائق  توفير  اأو  ال�سلة  ذات  الر�سوم 

اأث��ن��اء  اله�سا�سة،  فح�س  اأدوات  ف��ي  ُح����ددت  ق��د  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��ع��اج��ل��ة 

م�ساغل  لوحظت  ومتى  ال�سفر.  قبل  ال�سحة  تقييمات  في  اأو  المقابالت 

الموؤهلين  الطبيين  المهنيين  مع  الحالة  مدير  يعمل  اأن  يجب  �سحية 

لدعم االإحالة ال�سريعة الأغرا�س تلقي العناية.

�ل�سحة   ي��ك��ون  اأن  ي��م��ك��ن  ب��م��ا   ال���وع���ي 

العائد من اأثر على اأ�سرته.

وحياة  حياته  جوانب  جميع  على  للعائد  ال�سحي  الو�سع  يوؤثر  اأن  يمكن 

اأ�سرته. اإذا كان اأحد الوالدين له اأطفال �سغار وهو يعاني من م�ساكل �سحية 

الرعاية  على  الح�سول  تي�سير  يعني  اأن  يمكن  مزمنة،  اأو  االأج��ل  طويلة 

اأو يمّكنه  اأثناء الموعد مع الطبيب  م�ساعدته على توفير رعاية الأطفاله 

من الراحة متى احتاج اإلى �سيء من الراحة. وبالمثل فاإنه يمكن اأن يتحمل 

الزوج اأو الزوجة عبئاً ثقياًل في توفير الرعاية يمكن اأن يوؤثر في قدرته اأو 

قدرتها على ك�سب دخل. ومن ال�سروري النظر في جميع العوامل الموؤثرة 

في ح�سول اأو عدم ح�سول �سخ�س ما على الرعاية الطبية المالئمة، بمن 

في ذلك اأفراد اأ�سرة العائد.

�من   المتاحة  الطبية  الخدمات   م�سح 

والمنظمات  ال��ح��ك��وم��ة  ب��رام��ج  خ���الل 

الدولية  والمنظمات  الحكومية  غير 

بالتعاون مع االأطباء/ جهات التن�سيق.

تحديث هذه المعلومات لتي�سير �سرعة االإحالة والتن�سيق.

� اإق��ام��ة ���س��راك��ات وب��روت��وك��والت تعاون  

الأغرا�س التن�سيق بين الوكاالت.

الطبية،  والمن�ساآت  الحكومية،  الكيانات  مع  ر�سمية  تفاهم  مذكرات  و�سع 

الجامعية  الم�ست�سفيات  )مثل  االإح��ال��ة  وم��راف��ق  ال��وك��االت،  من  ذل��ك  وغير 

الكبرى التي لها وحدات متعددة التخ�س�سات(، وو�سع �سيا�سات فيما يتعلق 

يمكن  الطبية  و�سجالتهم  المر�سى  للمعلومات عن  وال�سري  االآم��ن  بالنقل 

اأن ي�ساعدا كثيراً على ا�ستمرارية الرعاية وحماية المر�سى. و�سوف يوحدان 

جهود التن�سيق ويجعالن اإحالة المر�سى اأمراً اأكثر �سال�سة واأكثر فعالية.
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� ال��ت��اأك��د م���ن اأن ك���ل ع���الج ط��ب��ي اإن��م��ا  

ه��و ط��وع��ي وم���وّف���ر ب��م��واف��ق��ة ال��ع��ائ��د 

الم�ستنيرة.

الجهود  كل  ُتبذل  اأن  يجب  والم�ساركة،  الم�سير  تقرير  مبداأ  مع  تم�سياً 

الإبالغ العائدين بجميع جوانب رعايتهم واأو�ساعهم الطبية. وهذا يمّكن 

اتخاذ  فر�سة  ويمكنهم من  وتعافيهم  ب�سحتهم  التكفل  الم�ستفيدين من 

ويجب  وعالجهم.  الخا�سة  احتياجاتهم  بخ�سو�س  تروياً  القرارات  اأكثر 

ر الدعم الطبي اإال بعد اتخاذ العائد لقراره الم�ستنير اأو بعد قرار  اأال يوفَّ

�سخ�س يمكن اأن يتخذ قرارات قانونية نيابة عنه في الحاالت التي ال يكون 

والعالجات  للفحو�س  وبالن�سبة  موافقته.  اإب��داء  على  ق��ادراً  العائد  فيها 

الطبية يجب تقديم الموافقة المتروية كتابة قبل اأي اإجراء. 

� م�����س��اع��دة ال���ع���ائ���دي���ن ع��ل��ى م��واج��ه��ة  

ال����ح����واج����ز االإداري�����������ة ال���ح���ائ���ل���ة دون 

بما  ال�سحية،  الرعاية  على  الح�سول 

ف��ي ذل���ك ال��وث��ائ��ق ال��الزم��ة وال��ر���س��وم 

والنقل.

اإذا كانت الخدمات متاحة، يمكن اأن ت�سمل جهود ربط العائدين بالرعاية 

ال��ن��ق��ل، وتن�سيق  ال��رع��اي��ة وال��ت��اأم��ي��ن، وتي�سير  ب��م��وف��ري  ال��رب��ط  ي��ل��ي:  م��ا 

المواعيد الطبية، وم�ساعدة العائدين على الح�سول على المعلومات عن 

�سحتهم. ومرافقة العائدين اإلى المواعيد الطبية، اإذا كان ذلك عملياً واإذا 

طلب ذلك العائد، يمكن اأن تكون مفيدة جداً ل�سمان تلقيهم لعالج ب�سكل 

جيد وتلقيهم لجميع المعلومات الالزمة فيما يتعلق بالرعاية على �سبيل 

االأخ��رى  المحلية  الموؤ�س�سات  اأو  بالمنظمات  العائدين  ورب��ط  المتابعة. 

التي يمكن اأن تدعمهم بعد الرعاية الطارئة اأو اأثناء الحاجة اإلى الرعاية 

الطويلة االأجل، اإن وجدت، اأمر مو�سى به بدرجة عالية اأي�ساً.

� ق���ي���ام ال��م��ه��ن��ي��ي��ن ال��ط��ب��ي��ي��ن ب��ت��ق��ي��ي��م  

االحتياجات الطبية على مر الزمن. 

االحتياجات الطبية يمكن اأن تتح�ّسن اأن تترّدى وتوؤثر اإلى حد كبير على 

اإذا  اأو  اأولويات العائد وقدراته ودوافعه. واإذا لم تتح�ّسن االأو�ساع الطبية 

في  التفكير  ال��ح��االت  مديري  على  يتعين  ال��زم��ن،  مر  على  ���س��وءاً  ازدادت 

اأو  اآخرين الأغرا�س الح�سول على راأي ثاٍن  ربط العائد بموفري خدمات 

الجديدة  الطبية  باالأو�ساع  يت�سل  فيما  اأي�ساً  اإ�سافي. وهذا �سحيح  دعم 

عملية  اأث��ن��اء  والنا�سئة  �سابقاً  عنها  ُيك�سف  ل��م  التي  الطبية  االأو���س��اع  اأو 

الم�ساعدة على اإعادة االإدماج.

�للظواهر   ال�سحية  االآث����ار  ف��ي  النظر 

المقلقة وتراكم عوامل االإجهاد.

ال��ع��وام��ل ال��ت��ي تبعث ع��ل��ى ال��ق��ل��ق ف��ي ال��ح��ي��اة وال��ع��ن��ف وع��وام��ل االإج��ه��اد 

الق�سوى يمكن اأن توؤثر في ال�سحة بطرق غير متوقعة اأحياناً. واإذا كان 

القلق  اأو  االإجهاد  ما قد �سهد عبئاً من  باأن عائداً  الحاالت واعين  مديرو 

ب�سكل غير متنا�سب في حياته، عليهم اأن يولوا عناية اإ�سافية الحتياجاته 

ال�سحية.
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الصحة الجنسية واإلنجابية

اإلى  العائدون  ال�ساملة. ويحتاج  الرعاية ال�سحية الجن�سية واالإنجابية  اأي�ساً  الرعاية ال�سحية للعائدين  اأن ت�سمل  يجب 

العائد، وتقدم  التعليم والفهم لدى  ال�سن ومكّيفة وفق م�ستوى  معلومات حول ال�سحة الجن�سية واالإنجابية تتالءم مع 

المتاحة  االأ�سرة  وتنظيم  الحمل  منع  خيارات  عن  المعلومات  ي�سمل  وهذا  والجن�سانية.  الثقافية  االعتبارات  مراعاة  مع 

طريق  ع��ن  المنقولة  المعدية  االأم��را���س  بخ�سو�س  وال��ع��الج  والم�سورة  الطوعية  واالخ��ت��ب��ارات  المعلومات  ع��ن  ف�ساًل 

االت�سال الجن�سي، بما في ذلك فيرو�س نق�س المناعة الب�سري/ متالزمة نق�س المناعة المكت�سب )االإيدز( وغير ذلك من 

الفيرو�سات المنقولة بالدم. والمراهقون واأولئك الذين لم يح�سلوا من قبل على هذا النوع من المعلومات قد يحتاجون 

اإلى تثقيف فيما يت�سل بالعالقات الجن�سية واالإنجاب.

االإي��دز  الب�سري/  المناعة  لفيرو�س  بالن�سبة  خطر  عوامل  اأي  في  للعائدين  المقدمة  ال�سحية  الرعاية  تنظر  اأن  ويجب 

)بما في ذلك معدالت التف�سي في البلد االأ�سلي اإلى جانب بلدان العبور والبلدان الم�سيفة( واأية تجارب �سابقة قد تكون 

زادت من خطر تعر�سهم لفيرو�س نق�س المناعة الب�سري )مثل الم�ساركة في عمل جن�سي اأو االتجار الأغرا�س اال�ستغالل 

اأو ا�ستخدام المخدرات التي يتم تناولها عن طريق الحقن(. واإذا  اأو تجربة في العنف القائم على نوع الجن�س  الجن�سي 

بّلغ عائد عن تعر�س محتمل لفيرو�س نق�س المناعة الب�سري خالل ال 72 �ساعة ال�سابقة )بما في ذلك في حالة االعتداء 

الجن�سي(، بجب اأن توّفر مرافق الرعاية ال�سحية الوقاية بعد التعر�س للفيرو�س لمنع نقل الفيرو�س. 

اختبار الحمل توفيره لجميع الن�ساء والفتيات الالتي هن في �سن االإنجاب عندما يكون ذلك الزماً، ويجب اأن يترافق ذلك 

مع معلومات واإحاالت للرعاية قبل الوالدة اأو الإنهاء الحمل، حيثما كان ذلك قانونياً ومتاحاً. والن�ساء والفتيات الحوامل 

يجب منحهن الرعاية ال�ساملة قبل الوالدة دون تمييز على اأ�سا�س الو�سع الزوجي اأو الجن�سية اأو الدين اأو ال�سن اأو الأي 

�سبب اآخر. 

والعائدون من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجن�سي ومغايري الهوية الجن�سانية وحاملي �سفات الجن�سين يجب 

مّدهم بالرعاية ال�سحية بطريقة غير تمييزية تحترم كرامتهم وخ�سو�سياتهم وحقوقهم. ويجب اأن يوفر لهم محيط 

الرعاية هذا مكاناً اآمناً للك�سف عن حالتهم لتحديد احتياجاتهم فيما يت�سل بالرعاية ال�سحية وتلبية هذه االحتياجات. 

وي�سمل ذلك على �سبيل المثال ال الح�سر احتياجات الرعاية ال�سحية الجن�سية واالإنجابية.

اأن ي�سلم به ممار�سو الرعاية  وخطر العنف الجن�سي واال�ستغالل واالعتداء الجن�سيين الذي يتعر�س له العائدون يجب 

العائدون قد تعر�سوا لالتجار الأغرا�س اال�ستغالل  ال�سحية. وقد يكون  الرعاية  اإليه توفير  ي�ستند  اأن  ال�سحية ويجب 

جبروا 
ُ
الجن�سي اأو �ساركوا في عمل جن�سي في بلدانهم االأ�سلية اأو على طريق الهجرة اأو في جهة مق�سدهم، اأو قد يكونون اأ

تعر�سوا  الذين  واأولئك   . اأخ��رى  �سلع وخدمات  اأو  الحماية  ووع��ود  االآم��ن  المرور  اأج��ل  الجن�س من  تجارة  على ممار�سة 

ال�سحية  بالرعاية  احتياجات محددة فيما يت�سل  اأي�ساً  االأ�سلي قد تكون لديهم  التعذيب بعيداً عن بلدهم  اأو  لالعتداء 

الخا�سة بتجاربهم يجب اأن يراعيها موفرو الرعاية واأن يكونوا واعين بها.
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اعتبار خاص: العنف القائم على نوع الجنس

العنف القائم على نوع الجن�س م�سطلح �سامل ي�سير اإلى اأي فعل �سار ُيرتكب بحق �سخ�س على اأ�سا�س اختالفات جن�سانية محددة 

اجتماعياً ت�سلط اأذى ج�سدياً اأو عقلياً اأو معاناة اأو تهديدات اأو اإكراه اأو غير ذلك من اأ�سكال الحرمان من الحرية. والعنف القائم 

على نوع الجن�س يمكن اأن يحدث في الو�سط العام اأو في الو�سط الخا�س ويمكن اأن ي�سمل )على �سبيل المثال ال الح�سر( اأفعااًل 

ذات طابع جن�سي. والعنف القائم على نوع الجن�س يوؤثر ب�سكل غير متنا�سب على الن�ساء والفتيات. ويبين الجدول اأدناه اأ�سكاله 

العديدة. 

الجدول 2-6: أشكال العنف القائم على نوع الجنس

	   ال�سفع وال�سد والدفع واللكم وال�سرب والخد�س والخنق والع�س والم�سك والخ�س والب�سق العنف الج�سدي
والحرق ولّي اأجزاء من الج�سد واالإكراه على ابتالع مواد غير مرغوب فيها؛

	  منع الو�سول اإلى الرعاية الطبية اأو غير ذلك من اأ�ساكل الدعم؛
	  ا�ستخدام اأدوات كاأ�سلحة لت�سليط االأذى.

	  االغت�ساب المهبلي اأو ال�سرجي؛العنف الجن�سي
	  المالم�سة الجن�سية غير المرغوب فيها؛

	  التحر�س الجن�سي وطلب و�سال جن�سي بمقابل؛
	  االتجار الأغرا�س اال�ستغالل الجن�سي؛

	  التعر�س الق�سري للت�سوير االإباحي؛
	  الحمل الق�سري والتعقيم الق�سري واالإجها�س الق�سري؛

	  الزواج باالإكراه والزواج المبكر/ زواج االأطفال؛
	  ت�سويه/ بتراالأع�ساء التنا�سلية لالإناث؛

	  اختبار العذارة؛
	  �سفاح المحارم. 

	  التهديدات بالعنف اأو االإيذاء �سد �سخ�س ما اأو اأ�سدقاء اأو اأ�سرة من خالل األفاظ اأو اأفعال؛العنف النف�سي/ العاطفي
	  التحر�س في مكان العمل؛

	  االإهانة وال�ستم؛
	  العزل وفر�س القيود على االت�سال اأو التنقل؛

	  ا�ستخدام ال�سريك الحميم العنيف لالأطفال كو�سيلة للت�سلط اأو االإكراه.
	   منع الم�ساركة في العمل؛العنف االقت�سادي

	  اال�ستبعاد من �سنع القرار المالي؛
	  حجز االأموال اأو كتم المعلومات المالية؛

	  رف�س دفع الفواتير اأو توفير موارد الرزق لالأطفال الم�ستَركين؛
	  اإتالف االأ�سول المملوكة ملكية م�ستركة اأو االأ�سول التي يمتلكها الناجي من العنف فقط.

عندما يك�سف عائد اأنه تعر�س لعنف قائم على اأ�سا�س نوع الجن�س يجب اأن يقدم له الدعم، بما في ذلك فح�س طبي لتحديد 

االإناث،  اأو من  الذكور  اختيار موفري رعاية �سحية من  اإمكانية  اأو نف�سية(. ويجب منحه  اآثار �سحية )ج�سدية  اأية  ومعالجة 

والمترجمين ال�سفويين، والمرافقين، وغيرهم من الم�سوؤولين االآخرين ذوي ال�سلة.

ويجب اأن توفر لجميع الناجين من االعتداءات الجن�سية الوقاية بعد التعر�س للفيرو�س اإذا كانت متاحة في غ�سون 72 �ساعة بعد وقوع 

الحادثة التي قد يكون ح�سل فيها نقل فيرو�س نقل المناعة الب�سري. وحيثما يكون ذلك قانونياً ومتاحاً، يجب مّد الن�ساء والفتيات 

بموانع الحمل الطارئة في غ�سون 72 �ساعة من ح�سول االعتداء الجن�سي اإذا كان هناك خطر حمل غير مرغوب فيه. 

ويجب اأن يوفر الدعم النف�سي وفي مجال ال�سحة العقلية لجميع العائدين الناجين من العنف القائم على اأ�سا�س نوع الجن�س 

ويجب اأن يقدم هذا الدعم مهنيون لهم خبرة وتدريب متخ�س�سان )انظر الفرع 6-2(.
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السجالت الطبية وإدارة البيانات

�سخ�سية ح�سا�سة  بيانات  تعتبر  ال�سحية،  الرعاية  المتلقين لخدمات  العائدين  اأ�سماء  الطبية، وكذلك  ال�سجالت  جميع 

للغاية. ويجب الحفاظ على �سريتها ويجب عدم تقا�سمها مع الغير بدون الموافقة الم�سبقة، طبقاً العتبارات الخ�سو�سية 

وحماية البيانات وال�سرية. ومبداأ “الحاجة اإلى المعرفة” يجب اأن ينطبق بحيث ال توفر المعلومات ال�سخ�سية المحددة 

داخل مرافق الرعاية ال�سحية اإال لمقدمي الرعاية والموظفين الذين يحتاجون اإلى معرفتها حقاً. 

ويجب اأن تتاح للعائدين في اأي لحظة ال�سجالت الطبية الكاملة. وهذا يتطلب تخطيطاً م�سبقاً للح�سول على ن�سخ من 

ال�سجالت الطبية من مهنيي ال�سحة قبل العودة وبعدها. ويجب اإبالغ العائدين باأية مخاطر ينطوي عليها الح�سول على 

ن�سخ من �سجالتهم كيما يت�سنى لهم االختيار بترٍو بخ�سو�س اإعداد اأو حمل ن�سخ. 

ويجب اأن تنظم مرافق الرعاية ال�سحية، متى كان ذلك ممكناً، بطريقة تحمي ال�سرية والخ�سو�سية. ومكاتب اال�ستقبال 

اإمكانية �سماع الغير لما يجري من حوار خا�س بين العائد وموفر  اأن ترّتب لمنع  وقاعات االنتظار وغرف العالج يجب 

الرعاية اأو مع الموظفين في موقع الرعاية ال�سحية. واإذا ا�سُتخدمت حوا�سيب لتخزين اأو مراجعة بيانات المري�س يجب 

اأال توّجه اأجهزة العر�س بطرق ت�سمح لغير الموظفين االأ�سا�سيين اأو المر�سى االآخرين باالطالع ب�سهولة على ال�سجالت 

باأمن البيانات بحيث يتم حماية جميع البيانات الطبية  اأي�ساً  الطبية، بما في ذلك البيانات ال�سخ�سية. ويجب االلتزام 

ال�سخ�سية بتدابير منا�سبة تمنع التحوير غير المرخ�س به اأو التالعب اأو االإتالف غير القانوني اأو الفقدان العر�سي اأو 

الك�سف غير المالئم اأو التحويل الذي ال مبرر له.

من هم العائدون الذين يحالون إلى خدمات الرعاية الصحية؟

• اأو حاالت قائمة. من االأمثل اأن ُيعرف ذلك قبل الو�سول 	 العائدون الذين يعودون وهم ي�سكون من ا�سطرابات 

اأن ي�سكل جزءاً من الم�سورة  اإلى البلد االأ�سلي. ومعرفة الخدمات القائمة لمعالجة واإدارة هذه الحاالت يجب 

الموّفرة قبل المغادرة.

• العائدون الذين يحملون عالمات مر�س بعد عودتهم واأثناء فترة الم�ساعدة على اإعادة االإدماج.	

• الرعاية ال�سحية للح�سول على تفا�سيل بخ�سو�س خدمات االإحالة 	 العائدون الذين يطلبون م�ساعدة في مجال 

المنا�سبة انظر الر�سم البياني لم�سح الخدمات الوارد في المرفق 8.

الحصول على الغذاء والماء  6-5-2

عندما يعمل العائدون جاهدين على الح�سول على ما يكفي من الغذاء الأنف�سهم والأ�سرهم، قد يحتاجون اإلى م�ساعدة في 

الح�سول على النقد ذي ال�سلة بالغذاء اأو الم�ساعدة عن طريق ق�سائم الدعم اإذا كانت متاحة. وعند ربط العائدين بهذه 

اأو خا�سة بالنظام  اأو قيود تغذوية  اأية احتياجات  اإذا كانت خيارات الغذاء المتاحة تلبي  الخدمات ال بد من االهتمام بما 

الغذائي )مثل القيود واالحتياجات ذات ال�سلة بالدين اأو ال�سحة( فيما يخ�س العائدين.

اأن تكون  اإيالء اهتمام خا�س عندما يمكن  اأما فيما يتعلق بالم�ساعدة القائمة على الغذاء فيتعين على مديري الحاالت 

والمر�سعات  الحوامل  والن�ساء  باالأطفال  يت�سل  فيما  مثاًل  والرفاه،  بال�سحة  وم�سرة  دائمة  اآث��ار  الكافية  غير  للتغذية 

الرعاية  مهنيي  اإ�سراك  ويجب  نوعها  من  فريدة  احتياجات  لهم  تغذية  �سوء  من  ي�سكون  الذين  والعائدون  والم�سنين. 

ال�سحية المدربين في ت�سميم خطة عالج للتطرق لنقائ�س التغذية و�سوء التغذية. واأية تدخالت عالجية الزمة يجب اأن 

يقوم بها اأخ�سائيون يمتلكون هذه الخبرة ويجب اأن تتبع التقييمات التغذوية المنا�سبة.

ويحتاج العائدون اإلى توافر الماء بكميات كافية الأغرا�س ال�سرب والطبخ والتنظيف والنظافة ال�سحية ال�سخ�سية.
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وعند العمل لتاأمين ال�سكن اأو مكان االإقامة للعائدين ال بد لمنظمة اإعادة االإدماج الرائدة من النظر في توافر الماء بال�سكن 

اأو مكان االإقامة المحتمل. والم�سائل المحيطة بالقدرة المحدودة على التنقل اأو ال�سالمة يجب النظر فيها عند تحديد 

اإمكانية الو�سول اإلى م�سدر اإمداد بالماء. واأياً كان م�سدر االإمداد بالماء يجب اأن يكون متفقاً مع اللوائح ال�سحية المحلية 

والمعايير ال�سحية الدولية. واإذا طرحت م�سائل فيما يتعلق ب�سالمة م�سدر االإم��داد بالماء يتعين على مديري الحاالت 

النظر في االت�سال بال�سلطات ذات ال�سلة للتاأكد من اأن الماء �سالح لل�سراب. وفي بع�س الحاالت قد يحتاج االأمر اإلى ربط 

العائدين بم�سادر اإمداد بالماء يمكن نقلها ب�ساحنات اأو تخزينها اأو تعبئتها في قوارير اأو يمكن تنقيتها بطريقة ما. 

الوصول إلى العدالة والتمتع بالحقوق  7-5-2

يوفر القانون الدولي توجيهات اأ�سا�سية ب�ساأن الحماية في مجالي العدالة والقانون التي يجب اأن توّفر للجميع، بما ي�سمل 

المهاجرين في اأي مرحلة من مراحل عملية الهجرة. وت�سمل هذه الحقوق ما يلي: افترا�س البراءة والحق في محاكمة 

من�سفة وعامة ونزيهة؛ والحق في الح�سور اأثناء المحاكمة وفي دفاع مخت�س الأي �سخ�س متهم بارتكاب جريمة؛ والحق 

في االنت�ساف لمن هم �سحايا انتهاكات لحقوق االإن�سان اأو جرائم.

تقييم االحتياجات القانونية ←

اإدراج  اأن يكون العائدون �سالعين في نظام العدالة لمجموعة متنوعة من االأ�سباب. ويتعين على مديري الحاالت  يمكن 

االحتياجات القانونية في تقييمهم االأولي لالحتياجات، الذي يمكن اأن ي�سمل الحاجة اإلى االإبالغ عن جريمة ارُتكبت بحق 

العائد؛ والحاجة اإلى م�ساعدة وم�سورة قانونيتين عند التعامل مع نظام العدالة ك�سحية اأو ك�ساهد؛ والحاجة اإلى تمثيل 

دينوا بارتكاب جريمة؛ والحاجة اإلى حفظ حقوقهم في حاالت من قبيل ا�سترداد الممتلكات 
ُ
قانوني اإذا اُتهم العائدون اأو اأ

اأو التعوي�س؛ والدعم المدني في حالة الطالق اأو م�سائل الكفالة اأو الو�ساية.

اأ�سخا�س يركزون على توفير  اأو  اأن تتم لدى منظمات متخ�س�سة  العائدين الذين لهم احتياجات قانونية يجب  واإحالة 

المعونة القانونية وباإمكانهم القيام بتحليل اأكثر تعمقاً لالحتياجات القانونية وتقديم اال�ستجابة المنا�سبة. ورهناً ب�سياق 

لالأمم  تابعة  وك��االت  اأو  حكومية  موؤ�س�سات  القانونية  المعونة  خدمات  توفر  اأن  يمكن  الالزمة  القانونية  المعونة  ون��وع 

قانونية محتملة  تكاليف م�ساعدة  واأي��ة  المدني.  المجتمع  اأو منظمات من منظمات  اأو منظمات غير حكومية  المتحدة 

يجب، من الناحية المثالية، التح�سب لها في تخطيط اإعادة االإدماج.

الوصول إلى العدالة ←

الم�ساءلة  وي�سجع  حقوقهم  بممار�سة  لالأ�سخا�س  ي�سمح  القانون  �سيادة  مبادئ  من  اأ�سا�سي  مبداأ  العدالة  اإل��ى  الو�سول 

والمحا�سبة. والو�سول اإلى العدالة يمكن اأن ي�سمل نظم العدالة الر�سمية وغير الر�سمية على حد �سواء. 

• ت�سمل نظم العدالة الر�سمية كاًل من العدالة الجنائية والعدالة المدنية وت�سمل اأحياناً وكاالت اإنفاذ القانون )مثل 	

ال�سجون  االإ�سالحيات )مثل  القانوني(، ونظم  والتمثيل  المحاكم  والق�ساء )مثل  الهجرة(،  ال�سرطة ووكاالت  قوات 

ونظم الو�سع تحت االختبار(، وموؤ�س�سات حقوق االإن�سان )مثل لجان حقوق االإن�سان الوطنية ومكاتب اأمناء المظالم( 

واآليات الت�سكي )مثل عمليات اإجراءات الت�سكي فيما يت�سل بالعمل(.

• والتقاليد 	 القواعد  ت�سمل  وهي  المحلية.  المجتمعات  وتديرها  ت�سعها  التي  تلك  هي  الر�سمية  غير  العدالة  نظم 

االجتماعية المنبثقة عن الموؤ�س�سات والممار�سات الدينية اأو نظم الحوكمة االأهلية.

يجب  ال�سلة،  ذات  العمل  قوانين  انتهاكات  ذلك  في  بما  بحقهم،  ارُتكبت  جريمة  عن  التبليغ  في  العائدون  رغب  ما  واإذا 

ا�ستك�ساف الخيارات في نظم االإبالغ الر�سمية وغير الر�سمية المتاحة. ويجب اإعالم العائدين بخ�سو�س كيفية التبليغ عن 

الجرائم وبخ�سو�س اأية منافع معروفة )مثل اإمكانية طلب التعوي�س اأو طلب حماية خا�سة( واأي�ساً بخ�سو�س المخاطر 

)مثل الت�سمية والذكر(. 
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اإج��راءات التبليغ عن  اأو  اإن ُوج��دت،  للعائدين،  اإج��راءات ق�سائية موجودة خ�سي�ساً  اأية  اإبالغ العائدين بخ�سو�س  ويجب 

اأو  اأ�سا�س نوع الجن�س  اإج��راءات التبليغ عن العنف القائم على  اأو  جرائم محددة )مثاًل الخطوط المبا�سرة المتخ�س�سة 

اأخرى  ا�ستجابات غير جنائية  اأو في  و�ساطة  الم�ساركة في  المهاجرين عندما يرغبون في  بالب�سر. ويجب دعم  االتجار 

.
26

ونزاعات وخالفات من قبيل العدالة الت�سالحية

اإلى توفير تعوي�س نقدي ل�سخ�س ما عانى  اأن يكون باإمكان العائدين الح�سول على �سبل انت�ساف مدنية ترمي  ويمكن 

مجال�س  اأو  المدنية  المحاكم  خالل  من  المدنية  القانونية  االنت�ساف  �سبل  التما�س  في  العائدون  رغب  واإذا  �سرر.  من 

ت�سوية النزاعات، يتعين عندئذ اإحالتهم اإلى التمثيل القانوني المالئم. ويجب دعم العائدين في ملء اإ�سعارات التبليغ اأو 

الت�سكيات وفي الح�سول على الخدمات المتخ�س�سة المتاحة للدعم من خالل عملية االإجراءات المدنية. 

ويمكن اأن ت�سمل االأطر القانونية التي يمكن ا�ستخدامها اللتما�س �سبل االنت�ساف المدنية قوانين لمكافحة العنف )بما 

في ذلك العنف الج�سدي والجن�سي والعاطفي واالعتداء واال�ستغالل والتحر�س(، ف�ساًل عن خرق اأحكام العقود اأو قوانين 

االإيجار اأو االإقامة، والت�سغيل غير المن�سف وظروف العمل غير القانونية. 

التعاون مع نظام العدالة الجنائية ←

نظراً الحتمال اأن يكون بع�س العائدين �سحايا اإجرام، بما في ذلك االتجار باالأ�سخا�س، يمكن اأن يتعاون كل من العائدين 

والوكاالت التي توفر لهم الحماية والم�ساعدة مع وكاالت اإنفاذ القانون. ويجب اال�ستر�ساد في ذلك، حيثما اأمكن، بمذكرات 

تفاهم موقعة اأو نظم اإحالة ذات �سبغة ر�سمية اأو بروتوكوالت تحدد اأطوار التعاون، وتبين ما الذي ي�ستتبعه التعاون، ودعم 

حماية العائدين واأية اأ�سخا�س اآخرين معنيين يمكن اأن يكونوا مهددين.

المعلومات  وتقديم  ال�سرطة؛  تقارير  اأو ملء  التهم  توجيه  يلي:  ما  ي�سمل  اأن  يمكن  القانون  اإنفاذ  وك��االت  مع  والتعاون 

واال�ستخبارات للم�ساهمة في الق�سايا المرفوعة �سد المهربين والمتجرين باالأ�سخا�س اأو اأ�سحاب العمل غير ال�سرعي؛ 

وتوفير المعلومات واال�ستخبارات التي يمكن اأن ُت�ستخدم لتوفير الحماية والم�ساعدة للمهاجرين االآخرين؛ والم�ساركة 

ب�سفة �سهود في ق�سية جنائية ما؛ وتلقي تعوي�سات متى كان المهاجر �سحية جريمة.

وحيثما ي�سارك عائد ما في ق�سية جنائية ب�سفة �ساهد، يكون البلد االأ�سلي م�سوؤواًل عن توفير كامل الحماية الالزمة 

ل�سالمته واأمنه وعن منع اأية اأعمال ق�سا�س �سده و�سد اأفراد اأ�سرته. وباإمكان مديري الحاالت الم�ساعدة في هذه العملية 

يوّفر  ال��ذي  الدعم  تحّدد  المخاطر  وتقييمات  مخاطر.  من  له  يتعر�سون  ما  تقييم  على  العائدين  م�ساعدة  طريق  عن 

للعائدين عندما يقررون الم�ساركة من عدمها وكيفية الم�ساركة في التحقيقات وفي االإجراءات اأمام المحاكم. وباإمكان 

مدير الحالة اأي�ساً اأن ي�ساعد العائدين في الح�سول على المعلومات عن نتائج التحقيقات اأو المحاكمات اأو االإدانات التي 

قدموا معلومات عنها، بما في ذلك المعلومات عن �سجن الجاني اأو االإفراج عنه.

االنخراط في نظام العدالة ←

في بع�س الحاالت، يكون العائدون �سالعين في جرائم اأو متهمين اأو مدانين بارتكابها. واإذا كان الحال كذلك فاإنه يجب 

ربط العائدين بالمعونة القانونية دون تمييز. ويجب اتخاذ الترتيبات العملية للتاأكد من معاملة العائدين باإن�ساف ودون 

تمييز والتاأكد من قدرتهم على ممار�سة حقوقهم. ويمكن اأن ي�سمل ذلك تقديم المعلومات على م�ستوى م�ساٍو لم�ستوى 

اأن  الف�سلى يمكن  باأن م�سالحهم  العائدين  اإلى طماأنة  االأمر  اإجمااًل يحتاج  تعليمهم ومعرفتهم، وب�سكل يكون مفهوماً. 

تكون ممّثلة في اأية مراحل من مراحل االإجراءات القانونية اأو كّلها. 

العدالة الت�سالحية هي نوع من اأنواع العدالة يجمع بين المت�سررين من جريمة والم�سوؤولين عنها لت�سجيع تمكين المت�سررين ومحا�سبة   26

الم�سوؤولين.
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الجدول 2-7: تيسير الوصول إلى العدالة والتمتع بالحقوق

 دع�����م ال���ع���ائ���دي���ن ال��م��ح��ت��اج��ي��ن 

اإل���ى ال��م�����س��ارك��ة ف��ي االإج�����راءات 

جميع  على  للح�سول  القانونية 

المعلومات التي يحتاجون اإليها 

بخ�سو�س اإجراءاتهم القانونية.

لذلك.  نتيجة  تكون مرهقة ومربكة وم�سنية  اأن  يمكن  القانونية  االإج��راءات 

ه�سا�سة  اأكثر  ي�سبحوا  اأن  يمكن  ه�سة  اأو�ساع  في  بالفعل  هم  الذين  واالأف���راد 

بدون فهم القرارات التي توؤثر في حياتهم. وبالتاأكد من اأن العائد يتم اإبالغه 

نف�سه  عن  ال��دف��اع  على  م�ساعدته  ال��ح��االت  مديري  باإمكان  وا�ستفا�سة  بدقة 

اأنه يفهم حقوقه في هذه  القانونية والتاأكد من  االإج��راءات  اأف�سل في  ب�سكل 

االإج��راءات. ويتمثل جزء من ذلك في ح�سول العائد على تحديثات لق�سيته 

بانتظام.

 ال����ح���������س����ول ع����ل����ى ال����م����واف����ق����ة 

ال��م�����س��ت��ن��ي��رة وال���ت���اأك���د م��ن��ه��ا في 

ج���م���ي���ع م�����راح�����ل االإج�������������راءات 

القانونية.

اأية اإجراءات قانونية يكون العائد �سالعاً فيها يجب اأال تح�سل اإال بعد موافقته 

الم�ستنيرة. ومن خالل الموافقة الم�ستنيرة من المفرو�س اأن يفهم العائدون 

اأو م�ساعفات قد تتاأتى عن الم�ساركة في االإجراء القانوني، واأية  اأية مخاطر 

زمنية  التزامات  واأي  الغير،  ال�سخ�سية مع  بياناتهم  تقا�سم  بها  يمكن  طريقة 

ومالية وتوقعات لها �سلة باالإجراء القانوني.

 م���������س����اع����دة ال�����ع�����ائ�����دي�����ن ع��ل��ى 

قانوني،  تمثيل  على  الح�سول 

ودعمهم اأي�ساً في الح�سول على 

مرافقة في االإجراءات القانونية 

م��ن خ��الل م��ح��اٍم اأو ع��ن طريق 

مدير الحالة.

بالم�سائل  الُملم  المحامي  لتحديد  القائمة  الخدمات  م�سح  �سبل  ا�ستخدام 

المحددة الخا�سة باحتياجات العائد والح�سا�سة بالن�سبة للمهاجر. والمرافقة 

اأثناء االإجراءات القانونية يمكن اأن تكون اأي�ساً م�سدراً هاماً من م�سادر دعم 

العائدين ويمكن اأن تكون طريقة جيدة لفهم اإذا ما كان العائد ُيعاَمل باإن�ساف 

ودون تمييز اأثناء االإجراءات القانونية.

من  ن���وع  اأي  ك���ان  اإذا  م��ا   تقييم 

حماية  جهود  اأو  الحماية  اأن���واع 

���س��ي��م��ا  وال  الزم����������ة،  ال���������س����ه����ود 

ل�سحايا االتجار والعنف القائم 

على نوع الجن�س.

العائد  قانونية  اإج���راءات  اأي��ة  فيها خو�س  يعّر�س  اأن  يمكن  التي  الحاالت  في 

االأذى  م��ن  ال��وق��اي��ة  ل��دع��م  ال��خ��ط��وات  منا�سرة  ال��م��خ��اط��ر، يجب  م��ن  لمزيد 

االإ�سافي قدر الم�ستطاع.

مترجمين  ت��وف��ي��ر  ع��ل��ى   ال��ع��م��ل 

ف��وري��ي��ن م���ن ال���ذك���ور واالإن�����اث 

م����درب����ي����ن وواع������ي������ن ب��م�����س��ائ��ل 

ال��ع��ائ��دي��ن، ع��ن��د ال���ل���زوم، اأث��ن��اء 

جميع االإجراءات القانونية.

ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ال��م��ت��رج��م��ون ال�����س��ف��وي��ون م��اه��ري��ن ف��ي ت��رج��م��ة ال��م��ع��ل��وم��ات 

الح�سا�سة وال�سرية. ويجب اأن يكونوا موؤهلين لمناق�سة المو�سوعات ال�سعبة 

اأو المزعجة، ويجب اأن يكونوا على وعي بكيفية توفير المعلومات بطرق تكون 

العائدون قادرين على  اأن يكون  والتعاطف. ويجب  الم�سبقة  االآراء  خالية من 

اختيار ما اإذا كانوا يف�سلون مترجمين اأو مترجمات.
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املساعدة على إعادة اإلدماج النفسي - االجتماعي  6-2

اإن الم�ساعدة النف�سية – االجتماعية على الم�ستوى الفردي تدعم اأحوال العائدين النف�سية )بما في ذلك الجوانب 

مع  والتعامل  اإيجابية  اجتماعية  و�سبكات  عالقات  اإقامة  )اإع���ادة(  على  وقدرتهم  والثقافية(  وال�سلوكية  العاطفية 

اإ�سداء  تدخالت  خالل  من  اأ�سا�ساً  م  ُتقدَّ الفردية  – االجتماعية  النف�سية  والم�ساعدة  )م��ج��دداً(.  الهجرة  محركات 

اإ�سداء الم�سورة النف�سية  اأن يكون  اأنه ينبغي مراعاة االإحاالت االإكلينيكية في بع�س الحاالت. ويمكن  الم�سورة، ولو 

االجتماعية  والحياة  االإيجابية  التعامل  اآليات  الأن  اإكلينيكية  احتياجات  لديهم  تكن  لم  اإذا  حتى  للعائدين  مالئماً 

ال�سحية وال�سبكات واالت�ساالت حيوية الإعادة االإدماج الم�ستدامة.

ومعتقداتهم  وذكرياتهم  واأف��ك��اره��م  واأحا�سي�سهم  المهاجرين  م�ساعر  ف��ي  تغيرات  طياتها  ف��ي  تحمل  الهجرة  وعملية 

وعالقاتهم باالآخرين. وعملية التغير هذه ت�سمل االأ�سباب التي من اأجلها يقرر المهاجر مغادرة بلده والتجارب التي عا�سها 

اأثناء رحلته والطريقة التي ي�ستقبله بها البلد الم�سيف وكيف ا�ستطاع اأن يتاأقلم ويندمج، وعودته وتاأقلمه من جديد في 

البلد االأ�سلي. وهذه التجربة يمكن اأن توؤثر في الطريقة التي يت�سور بها العائدون العالم وثقافتهم )بما في ذلك القواعد 

الجن�سانية( و�سلوكهم وطريقة �سير االأمور في و�سطهم القديم والجديد. وهذه التغيرات يمكن اأن تكون اإيجابية اأو �سلبية، 

كبيرة اأو �سغيرة، عن وعي اأو عن غير وعي. وهي عادة ما تحدث بطريقة ع�سوية �سل�سلة ولكن اأحياناً يمكن اأن تكون عائقاً، 

وال �سيما عندما تكون الهجرة ق�سرية اأو تنطوي على �سروط خطرة اأو على ا�ستغالل اأو عندما ُتفر�س العودة على المهاجر 

اأو عندما تكون العودة نتيجة خيارات �سعبة ببدائل قليلة. وفهم هذه العنا�سر ومراعاتها اأثناء تقديم الم�ساعدة يمكن اأن 

يي�سرا اإعادة اإدماج العائدين.

والترابط بين العنا�سر الم�سار اإليها اأعاله يحدد رفاه ال�سخ�س النف�سي لدى عودته. وال�سعور بالخجل والذنب والت�سور 

اأحا�سي�س  ال�سلبي للذات وال�سعور بالخيبة وال�سعور بالتق�سير والف�سل وغير ذلك من ردود الفعل النف�سية ال�سلبية كلها 

وم�ساعر تاأتي مع �سعوبة تقّبل االآخرين اأو اإعادة اإقامة الروابط مع االأ�سرة واالأ�سدقاء، والتحديات المواجهة في تاأمين 

�سبل العي�س واأوجه عدم اليقين التي تواجه لدى بداية حياة جديدة في بلد تغير اأثناء فترة الغياب )اأو يت�سور العائدون 

اأنه اأ�سبح مختلفاً جداً بعد تجربة الهجرة(. وال بد من اإيالء اهتمام بالُبعد النف�سي الإعادة االإدماج والتحديات النف�سية 

- االجتماعية والثقافية التي تنطوي عليها اإعادة االإدماج لكونه جزءاً من دعم المهاجرين من اأجل اإعادة االإدماج ب�سكل 

م�ستدام. 

والم�ساعدة النف�سية – االجتماعية لدعم اإعادة اإدماج الفرد هامة لتكميل التدخالت االأخرى. وهذا �سحيح ب�سكل خا�س 

فيما يت�سل بدعم �سبل العي�س الأن الحاالت النف�سية تتميز بم�ستويات �سارة من الكرب والقلق ال�سديد والو�سم االجتماعي 

تجعل من ال�سعب على الفرد االنخراط في برامج ك�سب العي�س اأو اال�ستفادة من فر�س ك�سب العي�س. ومثل هذه الحالة 

النف�سية – االجتماعية يمكن اأن تجعل من ال�سعب حتى مجرد اتخاذ قرارات متما�سكة بخ�سو�س الم�ستقبل.
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اأ�سا�سياً في تقديم الم�ساعدة المبا�سرة  اإلى جانب تخ�سي�س الم�ساعدة المالئمة واالإحالة الالزمة، يعتبر مدير الحالة 

ودعم العائدين في الُبعد النف�سي – االجتماعي الإعادة اإدماجهم. ومن االأهمية بمكان مراعاة الُبعد النف�سي في اأي تفاعالت 

مع العائدين. ودور مدير الحالة فيما يت�سل باإعادة االإدماج النف�سي يجب بالتالي اأن يركز على ما يلي:

• فهم االأبعاد النف�سانية واالأبعاد ذات ال�سلة بالعالقات االجتماعية واالأبعاد الثقافية للهجرة العائدة؛	

• توفير الم�سورة فيما يت�سل باإعادة االإدماج التي تكون قائمة على التعاطف والدعم وتراعي احتياجات وتوترات الفرد 	

النف�سانية؛

• توفير دعم عاطفي مبا�سر للمهاجرين الذين ي�سعرون بكرب ب�سكل خا�س اأثناء الم�سورة؛	

• اإحالة المهاجرين الذين هم بحاجة اإلى م�سورة نف�سانية اأو اإلى خدمات نف�سية اأخرى؛	

• فهم اأن اإقامة نظم مجتمعية االأ�سا�س للدعم النف�سي يمكن اأن ي�ساعد المهاجرين العائدين في عملية اإعادة االإدماج.	

وعندما يتطرق مديرو الحاالت للُبعد النف�سي الإعادة االإدماج )منذ االت�سال االأول قبل ال�سفر وعند الو�سول ومن خالل 

وقدرة  اإدماجهم  عملية  في  النجاح  على  العائدين  قدرة  يعززوا  اأن  باإمكانهم  الم�سورة(،  اإ�سداء  اأثناء  المتابعة  اجتماعات 

اأ�سرهم ومجتمعهم المحلي على الم�ساهمة في هذا النجاح )انظر الفرع 3-4 لمعرفة المزيد عن الم�ساعدة النف�سية على 

م�ستوى المجتمع المحلي(. والنظر في الُبعد النف�سي اأثناء عملية اإعادة االإدماج يجعل تدّخل مدير الحالة اأكثر فعالية في 

كل من التعامل مع التعقد العاطفي للعودة وت�سميم وتنفيذ خطط اإعادة االإدماج.

يعطي هذا الف�سل لمحة مف�سلة عن االأنواع التالية من اأنواع الم�ساعدة النف�سية التي يو�سى بها عادة وبمراعاتها في 

خطة اإعادة االإدماج على الم�ستوى الفردي، وتدعمه توجيهات اأخرى في المرافق التالية:

اإ�سداء الم�سورة الأغرا�س الرفاه النف�سي - االجتماعي  1-6-2

اإ�سداء الم�سورة للعائد واالأ�سرة  2-6-2

ا�ستنباط خطة اإحالة للدعم العقلي والنف�سي - االجتماعي  3-6-2
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إسداء المشورة ألغراض الرفاه النفسي - االجتماعي  1-6-2

باالإ�سافة اإلى اإ�سداء الم�سورة فيما يت�سل باإعادة االإدماج )انظر الفرع 2-1(، قد يحتاج مديرو الحاالت اإلى دعم العائدين 

على التغلب على �سعوباتهم النف�سية. ودعم رفاه العائد النف�سي متغلغلة بالتالي في العديد من الجوانب االأخرى لمهمة 

مدير الحالة ويمكن اأن يكون اأ�سا�سياً في جعل الم�ستفيد ي�سعر بالتحفيز والت�سجيع على الم�ساركة والدعم. 

واإ�سداء الم�سورة في المجال النف�سي – االجتماعي في �سياق الم�ساعدة على اإعادة االإدماج اإنما هو تدّخل من اأجل الدعم 

يقوم على اأ�سا�س االإن�سات وطرح االأ�سئلة الوجيهة وتقا�سم المعلومات، بما يرمي اإلى م�ساعدة العائدين على ما يلي:

• الوعي بحالتهم؛	

• الوعي بفر�س وتحديات اإعادة االإدماج؛	

• الحد من ال�سعور بالذنب؛	

• زيادة االعتداد بالذات؛	

• الحد من ال�سعور بالو�سم؛	

• االندماج في المجتمع المحلي.	

المرفق 1 يوفر مزيداً من التفا�سيل عن تقنيات اإ�سداء الم�سورة لتوفير الدعم النف�سي – االجتماعي 

اأو  الم�ساعدة  الحاالت من خالل  1دال و1ه��اء يوجهان مديري  الفرعين  فاإن  وبالتحديد  الفردي. 

النف�سي  اال�سطراب  ا�سطراب عقلي من قبيل  ي�سكو من  الذي  المهاجر  التوا�سل مع  اأو  الم�سورة 

الالحق لل�سدمة اأو االكتئاب اأو اال�سطراب الذهاني بل وحتى االأزمة الذهانية الحادة.

العاطفية.  العائدين  معاناة  اأو خف�س  تثبيت  في  هاماً  دوراً  يلعبوا  اأن  الحاالت  باإمكان مديري 

جانب  اإل��ى  1-األ���ف(،  المرفق  )انظر  الم�سورة  الإ���س��داء  بها  المو�سى  التوا�سل  تقنيات  وجميع 

ال�سالمة  العقلية، مفيدة في خلق جو من  واأعرا�س اال�سطرابات  االأ�سا�سية بعالمات  المعرفة 

اإع��ادة  في طريق  م�سّخ�س  عقلي  ا�سطراب  ي�سكو من  ال  اأو  ي�سكو  ال��ذي  العائد  وتوجيه  والثقة 

االإدماج الم�ستدامة. 

بحدود  واعين  االأوق���ات  جميع  في  يكونوا  اأن  ال��ح��االت  مديري  على  يتعين  ال��وق��ت،  نف�س  وف��ي 

قدراتهم وعدم محاولة فعل كل �سيء بمفردهم. وبالن�سبة لالأ�سخا�س الذين يحتاجون اإلى دعم 

النف�سية متخ�س�س  اأخ�سائي في االأمرا�س  اأو  اإلى م�ست�سار  االأ�سا�سي االإحالة  اأكثر تركيزا،ً من 

كلياً في ال�سحة العقلية. وبالن�سبة الأولئك الذين هم في حاجة اإلى رعاية �سريرية متخ�س�سة 

تعتبر االإحالة اإلى اأخ�سائي في ال�سحة العقلية �سرورية. وعلى مدير الحالة اأن ي�سرح بعبارات 

ب�سيطة �سبب االإحالة ونوع الدعم الذي �سيتلقاه العائد والتما�س راأي العائدين )يجب اأال يغيب 

عن االأذهان الو�سم المحيط بم�سائل ال�سحة العقلية في جميع االأحوال(.

فهم آليات التعامل 

غالباً ما تكون اإعادة االإدماج اأكثر توفيقاً وا�ستدامة اإذا ارتاأى العائدون اأن هجرة العودة، �ساأنها �ساأن اأي تجربة حياة، اإيجابية 

و�سلبية في اآن واحد ولي�ست اإما اإيجابية اأو �سلبية. ودعماً لطريقة التفكير هذه باإمكان مديري الحاالت ا�ستخدام �سبكة 

نواتج الظواهر المعيقة التي و�سعها رينو�س بابادوبولو�س، والتي تميز بين ثالث فئات من اال�ستجابة للتجارب الهدامة. 

واالأ���س��رة  )ال��ف��رد  المجموعات  مختلف  منظور  من  ال��ع��ودة  تجربة  فهم  في  الحالة  مدير  ال�سبكة  ه��ذه  ُتر�سد  اأن  ويمكن 

والداعمة  االإيجابية  الخ�سال  ت�سنيف  العائد عن طريق  تجربة  تنظم  اأن  ويمكن  المجتمع(.  وعامة  المحلي  والمجتمع 
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والعنا�سر ال�سلبية والموؤدية اإلى نتائج عك�سية. 

وتحديد اال�ستجابات ال�سلبية للتحدي المتمثل في تجربة الهجرة ي�ساعد على فهم االحتياجات النف�سية القائمة والتفكير 

للعودة  االإيجابية  الخ�سائ�س  وتحديد  المالئم.  الرعاية  م�ستوى  اإلى  االإحالة  خالل  من  لمعالجتها  ممكنة  طريقة  في 

والتطورات المنبثقة عن تجربة الهجرة ي�ساعد على تكييف خطة اإعادة االإدماج وفقاً الحتياجات العائد النف�سية.

الجدول 2-8: إطار نواتج الظواهر الهدامة

التطور ال�سخ�سي الذي تفّعله الِمَحنالقدرة على التحّملالمعاناة

الفرد

االأ�سرة

المجتمع المحلي

المجتمع

الم�سدر: بابادوبولو�س، 2002.

 المعاناة ردة فعل �سلبية عادية على تحٍد ما وت�سمل االآثار التي غالباً ما ي�سعر بها االإن�سان من قبيل االألم وال�سعور  ←

بالُغبن والتوهان واالرتباك، ف�ساًل عن مختلف اأنواع الظواهر النف�سية – االجتماعية بل وحتى ظواهر االأمرا�س 

العقلية والنقائ�س التي يعاني منها المهاجرون في هذا المجال.

ال�سلوك والعالقات والعادات التي ت�سمح للعائد بتحّمل  ← اإلى الخ�سائ�س الفردية واأوجه   القدرة على التحمل ت�سير 

ال�سغط. وهذه الخ�سائ�س االإيجابية )مثل التفاوؤل وال�سخرية وال�سخرية من النف�س والوعي الذاتي(، والوظائف 

قبل  ما  منذ  تتجّلى  ال�سخ�سية(  والخ�سائ�س  الم�ساكل  حل  )مثل  االإيجابية  والمقدرات  التقّبل(  )مثل  االإيجابية 

وا�ستخدم  خطرة  م�سيرة  اأو  عنفاً  اأو  م�ساعب  �سهد  يكون  ق��د  العائد  اأن  يعني  وه��ذا  للتحدي.  ال�سخ�س  مواجهة 

الخ�سائ�س القائمة لمواجهة تلك التحديات.

اأي  ← ف��اإن  ال�سمود  على  القدرة  اإل��ى  وباالإ�سافة  التحدي.  على  اإيجابي  رد  هو  الِمَحن  تفّعله  ال��ذي  ال�سخ�سي   التطور 

�سخ�س يتعر�س لتجارب مجهدة يك�سب اأي�ساً بع�س االأ�سياء االإيجابية. والمثل ال�سائع في معظم اللغات والثقافات 

والذي مفاده اأن »ما ال يقتلك يقويك« ينقل واقع اأن تجربة االأحداث الهدامة لها اأي�ساً قدرة على تغيير ال�سخ�س. 

وباإمكانها اأن تجعل ال�سخ�س يغير روؤيته للعالم واأولوياته في الحياة وقيمه ومعتقداته وما اإلى ذلك. ورد الفعل هذا 

ُيعرف اأي�ساً ب “التطورات التي تفّعلها الِمَحن« الأنها ت�سير اإلى الجوانب المحِدثة لتغييرات اإيجابية ويفّعلها تحديداً 

واكت�سف خ�سائ�س ومواقف جديدة  ولغات جديدة  تعلم مهارات  المهاجر قد  يكون  لتجارب هدامة. وقد  التعر�س 

وا�ستك�سف ثقافات جديدة، وهذه كلها اأمور يمكن اأن ت�ساعده هو واأ�سرته. ويمكن االعتماد على هذه العنا�سر لدى 

العودة ويمكن اأن ي�ساعد ذلك العائدين اأي�ساً على ا�ستعادة وتعزيز دورهم اجتماعي في مجتمعاتهم المحلية. ولو اأن 

العائد قد يركز على و�سف الجوانب ال�سلبية للعودة، اإال اأنه من المفيد والمهم م�ساعدته على التفكير في التطورات 

التي تفّعلها المِحن وكيفية ا�ستخدام هذه التطورات اأثناء اإعادة االإدماج في بلده االأ�سلي.
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دعم آليات التكيف الوظيفي

باإمكان العائد ا�ستخدام مختلف طرق التكيف التي تطورت على امتداد حياته، بما في ذلك اأثناء الهجرة. وباإمكان اآليات 

الو�سع  التعامل مع  على  مبا�سرة  العائد  ت�ساعد  اأن  ويمكن  الكرب  م�ساعر  التقليل من  على  الم�ساعدة  الوظيفي  التكيف 

التي ت�سّبب في االإجهاد. وباإمكان اآليات التكيف الوظيفي اأن تفّعل اأي�ساً التطورات لم�ساعدة الالجئين على الم�سي قدماً 

والتفكير في تغيير اإيجابي. وهذا هام جداً عندما يتعلق االأمر باإعادة االإدماج التي ت�ستتبع التحدي النف�سي – االجتماعي 

المتمثل في التاأقلم من جديد. واآليات التكيف التالية ت�ستحق الت�سجيع، من بين اآليات اأخرى: 

 الحاجة اإلى دعم اجتماعي وال�سعي وراء هذا الدعم، �سواء كان ذلك بين مهاجرين اآخرين اأو داخل المجتمع المحلي،  ←

عامل تكيف هام. 

 العقيدة وال�سالة عامال تكيف يمكن اأن ي�ستخدمهما المهاجرون للتقليل من م�ساعر فقدان االأمل. ←

 ال�سعور بالم�سوؤولية في اأعين االآخرين عامل تكيف للتقليل من خطر اعتماد موقف �سلبي وخطر ال�سعور بفقدان  ←

االأمل، وهي عوامل تعيق اأية خطوات اإلى االأمام في طريقة اإعادة االإدماج.

تجربة الهجرة، ولئن كانت �سعبة، اإال اأنها يمكن اأن تفّعل تطورات في �سكل تعّلم لغة اأو مهارة. ←

                  دراسة الحالة 4: تطوير المهارات في بوركينا فاسو 

االإقامة في الخارج لمدة طويلة من الزمن، اإلى جانب �سياق متطور ب�سكل �سريع في البلد االأ�سلي، غالباً ما يزيدان من 

الدولية للهجرة  المنظمة  االأم��ر، �سّمم مكتب  العائدين. ولمعالجة هذا  اليقين في �سفوف  الغربة وعدم  تفاقم م�ساعر 

في اإثيوبيا، بتعاون وثيق مع المنظمة غير الحكومية »المراأة في الت�سغيل الذاتي«، دورة تدري�سية لمدة يومين للتوجيه 

اإدماجهم ف�ساًل جديداً من ف�سول حياتهم.  اإع��ادة  اعتبار  البدء في  العائدين من  »بداية حياة جديدة« تمّكن  بخ�سو�س 

وت�ساعد »بداية حياة جديدة« العائدين على اإيجاد �سبل الإقامة الروابط من جديد مع بلدهم االأ�سلي. 

وت�ساعد الدورات التدريبية التوجيهية الم�ستفيدين على بناء الثقة بقدراتهم الإعادة االندماج عن طريق ا�ستك�ساف نقاط 

خالل  ومن  العودة.  لدى  المتاحة  للفر�س  فهمهم  التوجيهية  التدريبية  ال��دورات  وتعزز  وتجاربهم.  ومهاراتهم  قوتهم 

الحوارات التفاعلية ولعب االأدوار، يتقا�سم العائدون تجاربهم ويعززون الثقة بالنف�س ويناق�سون �سبل التخفيف من وطاأة 

عن  المعلومات  عن  البحث  كيفية  ح��ول  عملية  معلومات  اأي�ساً  ويتلقون  االإدم���اج.  اإع��ادة  مجال  في  المحتملة  التحديات 

االأن�سطة المدرة للدخل، والتعليم، والتدريب المهني، وغير ذلك من الخدمات المفيدة الإعادة اإدماجهم. وباالإ�سافة اإلى 

ذلك، وبعد فح�س من المنظمة الدولية للهجرة، يمكن اإحالة العائدين اإلى دورات تدريبية اأخرى لمدة خم�سة اأيام ب�ساأن 

المهارات في مجال الم�ساريع، تي�ّسره منظمة المراأة في الت�سغيل الذاتي غير الحكومية. 

عودة  قبل  العا�سمة،  اأبابا،  باأدي�س  تقع  عبور  مراكز  في  هذه  التوجيه  اأن�سطة  تتم  حد  اأق�سى  اإل��ى  الح�سور  عدد  ولزيادة 

دلياًل  العائدون  ويتلقى  المحلية  باللغات  التوجيهية  الدرا�سية  ال��دورات  االأ�سلية. وُتجرى  اإلى مجتمعاتهم  الم�ستفيدين 

بلغتهم المحلية يمكنهم الرجوع اإليه بعد مغادرة مركز العبور. 

وبعد الدورة التدريبية التوجيهية يقوم فريق اإعادة االإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة بالمتابعة مع الم�ستفيدين في 

مجتمعاتهم المحلية لتحديد وتنفيذ خطة اإعادة اإدماجهم. 

                 نصائح للنجاح:

تحديد المناطق التي تحدث فيها عمليات عودة متزامنة اإلى مناطق نائية مختلفة.	•

 التركيز على الم�ستفيدين الذين ق�سوا وقتاً طوياًل في الخارج اأو ي�سعرون بانقطاع روابطهم مع مجتمعاتهم االأ�سلية..	•
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إسداء المشورة للعائد واألسرة  2-6-2

اإن معاناة الفرد والقدرة على التاأقلم والتطور ال�سخ�سي الذي تفّعله الِمحن ال يمكن عزلها عن معاناة العائلة واالأ�سرة 

مع  التعامل  على  العائد  ت�ساعد  عندما  دعم  عن�سر  تكون  اأن  االأ�سرة  باإمكان  خا�س  وب�سكل  الوا�سع.  المحلي  والمجتمع 

تحديات اإعادة االإدماج. ومع ذلك يمكن اأي�ساً اأن تعزز االأ�سر المعاناة، مثاًل اإذا كانت لديها �سعوبة في قبول قريبها العائد 

من الخارج الأنها تعتبر ذلك ال�سخ�س عبئاً.

والتعاون مع االأ�سرة م�ست�سوب، متى اأمكن ذلك، لدعم رفاه العائد اليومي. ويمكن اأن تمثل م�سورة االأ�سرة خطوة اأولى 

في طريق اإقامة هذا الدعم. واإ�سداء الم�سورة الأ�سرة ما من �ساأنه اأن يعّزز االأ�سرة كمجموعة. كما يمكن اأن تعزز الم�سورة 

تما�سك االأ�سرة وتفعيل الموارد الداخلية والخارجية التي يمكن اأن ت�ساعد في عملية اإعادة اإدماج المهاجر العائد اأو العائلة 

العائدة باأكملها.

وم�سورة االأ�سرة لدى العودة يجب اأن تقوم على اأ�سا�س تقييم االأ�سرة. ويتعين على العائد اإبالغ مدير الحالة بما اإذا كان 

يرغب في قيام مدير الحالة باإجراء جل�سة الم�سورة مع العائلة وما اإذا كان يرغب في الم�ساركة فيها.

 في حالة الوحدة العائلية العائدة يمكن اأن تكون العودة قد عززت وحدة االأ�سرة اأو اأدت اإلى تردي العالقات داخلها.  ←

وعلى مدير حالة اإعادة الهجرة اأن ي�ستك�سف جميع االحتماالت التي يمكن اأن ت�ساعد االأ�سرة على مواجهة م�ستقبل 

اإ�سالح م�ساكل العالقات العائلية.  اإع��ادة االإدم��اج  اأنه لي�س من مهام مدير حالة  جديد في المجتمع االأ�سلي. غير 

وباإمكان مدير الحالة اأن ي�ساعد االأ�سرة العائدة على الم�سي قدماً عن طريق ا�ستنباط خطة الإعادة االإدماج معهم 

تراعي المخاطر والفر�س النف�سية – االجتماعية التي يواجهها العائدون في البلد االأ�سلي. ومن بين االأ�سئلة التي 

يمكن اأن توّجه هذه المناق�سة ما يلي:

• هل ُولد اأطفالكم في الخارج؟	

• هل يتحدث اأطفالكم لغة البلد؟	

• ما هو م�ستوى الدرا�سة الذي بلغه اأطفالكم؟	

• هل تعلمت اأنت وزوجتك )اأنِت وزوجك( مهنة في الخارج؟	

• ما هي اأولوياتكم االآن؟	

• هل بقيتكم على ات�سال بعائالتكم؟ هل هي م�ستعدة لدعمكم؟ 	

• هل بقيتكم على ات�سال باأ�سدقاء اأو باأفراد اآخرين من مجتمعكم المحلي؟	

 اإذا كانت االأ�سرة قد بقيت في البلد االأ�سلي ولم تهاجر يمكن اأن تكون لدى اأفراد االأ�سرة م�ساعر متباينة تجاه القريب  ←

العائد، وال �سيما بعد اأن تكون االأ�سرة قد اأقدمت على ا�ستثمار مالي في م�ساعدته على المغادرة وها هو االآن يحتاج 

اإلى دعم من جديد لدى عودته. واأحياناً ال ت�ستطيع االأ�سرة اأو ال تريد فهم �سبب كون �سخ�س عا�س في الخارج يعود 

»خالي الوفا�س«. وم�ساعر انعدام الثقة وخيبة االأمل يمكن اأن توؤدي اإلى عدم ا�ستعداد االأقارب لدعم العائدين الذين 

لهم احتياجات اأ�سا�سية. لهذا ال�سبب فاإنه من االأ�سا�سي طرح ال�سوؤال لمعرفة تطلعات وم�ساعر اأولئك الذين بقوا في 

 :
27

البلد االأ�سلي. ومن بين االأ�سئلة التي يمكن طرحها ال�ستك�ساف هذه الم�ساعر ما يلي

• كيف تنظرون اإلى عودة قريبكم؟	

• هل ترون اأن ذلك ف�سل اأم اأنه فر�سة؟	

• هل تعتبرون قريبكم عبئاً؟	

• كيف يمكن في راأيكم تحويل عودة قريبكم اإلى مك�سب للعائلة؟	

يتعين على مدير الحالة التما�س موافقة العائد قبل طرح هذه االأ�سئلة على اأفراد االأ�سرة.  27
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 اإذا كان الفرد العائد اأو اأحد اأفراد اأ�سرته العائدة ي�سكو من م�ساكل �سحية )بما في ذلك م�ساكل �سحة عقلية(، من  ←

اأن ت�سمل االأ�سئلة التي يمكن  االأهمية بمكان تقييم قدرة االأ�سرة على التعامل مع القريب المعتل ال�سحة. ويمكن 

طرحها لفهم هذه الم�ساألة ب�سكل اأف�سل ما يلي:

• هل اأنتم على علم با�سطراب قريبكم العقلي؟	

• هل تعتقدون اأنه باإمكانكم التعامل معه؟ هل لديكم الموارد المالية الالزمة ل�سراء االأدوية؟ 	

• هل تعتقدون اأنه باإمكانكم الحد من معاناة قريبكم؟	

• هل تعرفون اأين يمكن الح�سول على دعم لقريبكم؟	

• في راأيكم، ما موقف مجتمعكم المحلي من اأحوال ال�سحة العقلية؟	

• هل تعتقدون اأنه باإمكان مجتمعكم المحلي اأن يدعمكم في التعامل مع اختالل �سحة قريبكم العقلية؟	

الفعال والو�سط ي�سري  التوا�سل  الفردية من حيث  الم�سورة  اإ�سداء  كل ما �سبق و�سفه بخ�سو�س 

اأي�ساً على العائالت )المرفق 1-األف( مع بع�س االختالفات. ويجب اأن ُتحترم بدقة تقنيات االإن�سات 

الفعال: يجب اأن يقيم مقّدم الم�سورة توازناً بين االإن�سات اإلى اأفراد االأ�سرة الكبار واأي�ساً ال�سماح 

لالأطفال بالتعبير عن اآرائهم. والتوازن هام اأي�ساً في اال�ستماع لجميع اأفراد االأ�سرة الكبار، �سهرا 

اال�ستماع  المفيد  من  يكون  قد  ال��ح��االت،  بع�س  وف��ي  ممثلة.  النظر  وجهات  جميع  تكون  اأن  على 

لالأفراد ب�سكل منف�سل حتى يت�سنى للجميع التعبير عن اآرائهم كما ينبغي.

استنباط خطة إحالة للدعم العقلي والنفسي – االجتماعي  3-6-2

كما ورد �سرح ذلك في الفرع 2-3-2 ت�ستفيد عمليات االإحالة الفعالة من االإعداد الم�سبق. واالأمثل اأن يكون مديرو الحاالت 

على علم باحتياجات كل عائد في مجال ال�سحة الج�سدية والعقلية قبل و�سول العائد اإلى بلده االأ�سلي.

وفيما يت�سل بالدعم في مجال ال�سحة العقلية والدعم النف�سي – االجتماعي، يجب اأن يكون مديرو الحاالت على علم 

تقديم  وكيفية  اال�سطرابات  ه��ذه  عليهم  تبدو  الذين  االأ�سخا�س  مع  التوا�سل  وكيفية  ال�سائعة،  اال�سطرابات  بظواهر 

الدعم العاطفي المبا�سر )انظر المرفق 1-دال والمرفق 1-هاء( ويجب اأن تكون لدى اآليات االإحالة خطوط توا�سل فعالة 

وم�سارات واإجراءات اإحالة مبينة بو�سوح في خطوات مت�سل�سلة وا�سحة وب�سيطة )انظر الفرع 3-1-4(.

ومن حيث خدمات االإحالة، من ال�سروري التمييز بين:

1-    االإحالة الفورية المنقذة للحياة اإلى مرافق ال�سحة العقلية وال�سحة النف�سي ال�سريرية اأو، اإذا لم تكن هذه المرافق 

متاحة، اإلى مرافق ال�سحة العامة؛

2-   االإحالة اإلى الم�سورة النف�سي اأو العالج النف�سي؛

3-   االإحالة اإلى الدعم النف�سي – االجتماعي ال�سامل.

ويعر�س هذا الفرع تفا�سيل العائدين الذين يجب اإحالتهم اإلى هذه الفئات من فئات الرعاية. والخدمات الموّفرة في كل 

فئة من فئات الرعاية واردة في المرفق 8. وجميع مرافق االإحالة المدرجة في المرفق 8، انطالقاً من الرعاية النف�سية 

المتخ�س�سة وو�سواًل اإلى الدعم النف�سي – االجتماعي ال�سامل، تركز على �سحة العائد العقلية ورفاهه اللذين هما حجر 

االأ�سا�س الإعادة االإدماج الم�ستدامة. وهذه الخدمات تكّمل وتعّزز عمل مدير الحالة المعني باإعادة االإدماج عن طريق توفير 

الم�سورة الر�سمية وغير الر�سمية بخ�سو�س تكييف خطط اإعادة اإدماج فردية. 
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اإلحالة إلى الرعاية في مجالي الطب النفسي والرعاية النفسية السريرية

يجب اإحالة العائدين الذين ي�سكون من ا�سطرابات خطيرة اإلى م�ساعدة المهنيين في الوقت المنا�سب. وهوؤالء العائدون 

هم:

• العائدون الذين حاولوا االنتحار وما زالت لديهم نية المحاولة من جديد، اأو هم يهددون باالنتحار؛	

• العائدون الذين لهم �سلوك عدواني ب�سكل خا�س ويمكن اأن يوؤذوا اأنف�سهم اأو مديري الحاالت اأو االأ�سخا�س المتواجدين 	

بمباني المنظمة؛

• العائدون المدمنون على الكحول والمخدرات؛	

• )مثل 	 حياتهم  عن  جداً  ب�سيطة  تفا�سيل  تذكر  يمكنهم  ال  اأنه  بدرجة  العقلية  المدارك  مختلو  هم  الذين  العائدون 

اال�سم( وال يمكنهم القيام بالمهام االأ�سا�سية )مثل االأكل(؛

• العائدون الذين هم في حالة كرب وال يمكن تهدئتهم با�ستخدام تقنيات اال�سترخاء الوارد و�سفها في نهاية هذا الف�سل؛	

• العائدون الذين يبّلغون عن حالة مر�س نف�سي قائمة، وال �سيما في حالة عدم تعاطي المخدرات لفترة طويلة من 	

الزمن؛

• العائدون الذين ُيعرف اأنهم عادوا وهم م�سابون بعّلة �سحية عقلية م�سخ�سة؛	

• العائدون الذين يلتم�سون رعاية �سحية نف�سانية.	

اإلحالة إلى المشورة والعالج النفسانيين

• من بين العائدين الذين يجب اإحالتهم اإلى الم�سورة النف�سانية والعالج النف�سي اأولئك الذين:	

• يرتاأى اأنهم يظلون منعزلين اأو منعكفين معظم الوقت وال يبدو لديهم اأي اهتمام وا�سح باالأن�سطة الجارية حولهم؛	

• اإذا اقترب منهم اأحد ي�سيرون في حالة ا�سطراب وهيجان اأو يجه�سون بالبكاء؛	

• العائدون الذين يبدون ممانعة مفرطة للتوا�سل مع االآخرين متى اقتربوا منهم؛	

• العائدون الذين يبدون في حالة اكتئاب �سديد للغاية؛	

• العائدون الذين ي�سعرون بالحزن اأو يبوحون اأثناء المقابلة باأن لديهم هواج�س واأفكاراً و�سوا�سية حول اأحداث الما�سي؛	

• العائدون الذين �سهدوا فترة �سجن مطولة اأو عنفاً �سخ�سياً اأو كانوا �سهوداً على حاالت وفاة ماأ�ساوية.	

اإلحالة إلى الدعم النفسي – االجتماعي

اأو نف�سية  الذين يواجهون �سعوبات عاطفية  اأولئك  اإ�سافي، بمن فيهم  يجب اإحالة العائدين اإلى دعم نف�سي – اجتماعي 

الدعم.  من  النوع  هذا  يلتم�سون  اأو  – اجتماعية 

اأما بالن�سبة للعائدين في اأي فئة من الفئات اأعاله فاإنه باإمكان، بل من واجب، مديري الحاالت توفير اأو تن�سيق جميع 

الجوانب االأخرى لخطة اإعادة اإدماجهم، بما في ذلك اإ�سداء الم�سورة والمتابعة فيما يت�سل باإعادة االإدماج.

وترد في المرفق 5 خطة جدوى التحديد واالإحالة اإلى موفري الخدمات النف�سية – االجتماعية اأو خدمات طب النف�س 

اأو الخدمات االإكلينيكية. 
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إنهاء احلالة  7-2

العائد و�سع حد  الحالة ويختار  اإدارة  العائد يفي بمعايير  انتهت، ولم يعد  الدعم قد  الحالة الأن مدة  اإدارة  اإنهاء  يمكن 

للدعم الذي يتلقاه، ويغادر المنطقة اأو يموت. والتخطيط واالإعداد للحظة التي ي�سل فيها الدعم اإلى نهايته جزء هام من 

الم�ساعدة على اإعادة االإدماج.

من االأمثل اأن يتم التح�سب م�سبقاً الإنهاء اإدارة الحالة، ويكون ذلك م�ستن�سباً ويخدم اأف�سل م�سالح العائدين واأ�سرهم. 

العائد من الخدمات  النهاية ب�سكل مفاجئ. مثاًل قد ين�سحب  اإلى  الم�ساعدة  اأنه قد تكون هناك حاالت ت�سل فيها  غير 

اأم��ام  كبير  يعتر�سه حاجز  اأو  االإدم���اج؛  اإع��ادة  على  الم�ساعدة  تلقي  في  يرغب  يعد  لم  االأ�سباب:  لعدد من  مباغت  ب�سكل 

الح�سول على الخدمات؛ اأو اأن نوع الم�ساعدة على اإعادة االإدماج لم يعد م�ست�سوباً اأو م�ستن�سباً؛ اأو اأن يكون العائد عدوانياً 

اأو مهدداً لمديري الحاالت اأو الموظفين؛ اأو تكون هناك م�ساعفات �سلبية حقيقية اأو مت�سورة لتلقي العائد للدعم. وهذه 

الم�ساعفات تن�ساأ عن و�سم لتلقي الخدمات اأو اأية اأعباء لوج�ستية اأخرى لها �سلة بتلقي الخدمات. كما ين�سحب العائدون 

من الخدمات اإذا اختاروا الهجرة من جديد اأو الأنهم ي�سعرون باأن التكاليف ذات ال�سلة بتلقي الخدمات تتجاوز ما يمكن 

اأن ُيحققوه من منافع. 

وعندما يعّبر العائدون عن الرغبة في و�سع حد النخراطهم في الم�ساعدة على اإعادة االإدماج في وقت مبّكر اأو ُيعربون عن 

اهتمامهم بالهجرة من جديد ُبعيد عودتهم، يمكن اأن يكون من المفيد ا�ستك�ساف اأ�سباب ذلك وتحديد ما اإذا كان يمكن 

اإدخال اأية تغييرات على الخدمات المتاحة لجعلها اأكثر ُي�سراً ومالءمة.

واأحياناً يكون اإنهاء االنخراط في عملية اإعادة اإدماج غير طوعي. وعندما يعتمد موفرو الخدمات )وال �سيما المنظمات( 

على م�سادر تمويل خارجية فاإنه يمكن اإنهاء الخدمات ب�سبب قلة الدعم في اإطار الميزانية. والعوامل االأمنية اأو العوامل 

ال�سياقية االأخرى يمكن اأن ُترغم اأي�ساً على اإنهاء الخدمات اإذا اعُتبرت المخاطر التي ينطوي عليها تقديم الم�ساعدة على 

اإعادة االإدماج غير مقبولة بدرجة عالية. واالإنهاء غير الطوعي يمكن اأن ي�سمل اأي�ساً الحاالت التي ال يلبي فيها العائد 

�سروط الم�ساعدة على اإعادة االإدماج، التي يمكن اأن تتطلب م�ستويات م�ساركة اأو معايير �سلوك دنيا. 

 يجب اأن يهيئ مدير الحالة العائدين الأية عملية تخٍل عن الخدمات، اإذا اأمكن. وا�ستمرارية الرعاية يجب اأن تكون  ←

هدف اإنهاء الحالة. ويجب، متى اأمكن ذلك، تحديد الخدمات االإ�سافية المتاحة للحماية والم�ساعدة ويجب القيام 

بعمليات االإحالة في الوقت المنا�سب لل�سماح بالوقت الكافي للمرحلة االنتقالية. وال يمكن لمديري الحاالت القيام 

مع  والتن�سيق  ماأمونة.  ات�سال  قنوات  ال�سريحة ومن خالل  العائد  بموافقة  اإال  المعلومات  ونقل  االإحالة  بعمليات 

موفري الخدمات في الم�ستقبل ي�ساعد على توفير “االنتقال ال�سل�س” بحيث ت�سهل عمليات االنتقال وال يقع عبء 

الم�سوؤولية عن اأية ا�ستمرارية في الرعاية على عاتق العائد فقط. 

 يجب اأن يقدم مديرو الحاالت معلومات عن الخدمات اأو عمليات االإحالة االأخرى ذات ال�سلة اإلى البرامج االأخرى  ←

بما يكفي من الوقت م�سبقاً لمنع وجود ثغرات كبيرة في توفير الخدمات. وهذا هام ب�سكل خا�س عندما يكون من 

المحتمل اأن ت�سر الثغرات في الخدمات ب�سحة ورفاه المهاجر اأو اأ�سرته، مثاًل في حالة الرعاية ال�سحية الج�سدية 

والعقلية اأو تربية االأطفال. 

باحتياجات  ← تفي  كانت  اإذا  م��ا  لتبين  االإدم���اج  اإع���ادة  ا�ستعرا�س خطة  م��ا،  اإن��ه��اء حالة  وقبل  ذل��ك  اأم��ك��ن  متى   يجب، 

العائدين. وهذا اال�ستعرا�س يمكن اأن يحدد اأي�ساً اأية احتياجات غير ملباة اأو نا�سئة. ويجب اأن ي�سارك العائد في هذا 

اال�ستعرا�س. ويجب اأي�ساً اأن ُيجرى مع العائدين لقاء عند اإنهاء الخدمات وتقييم في النهاية. ويمكن اأن ي�ساهم ذلك 

في نجاح االنتقال والخروج من خدمات اإعادة االإدماج ويوفر روؤى مفيدة لتح�سين الم�ساعدة لالآخرين في الم�ستقبل. 
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وفاة العائد أثناء الحصول على مساعدة على إعادة اإلدماج

في حالة وفاة العائد الموؤ�سفة، الأي �سبب من االأ�سباب، اأثناء ح�سوله على دعم على اإعادة االإدماج، لمدير الحالة دور هام 

يلعبه.

يتعين على مدير الحالة اإخطار ال�سلطات ذات ال�سلة واأفراد االأ�سرة )اإذا لم يكونوا على ِعلم من قبل( متى كان ذلك اآمناً 

ومنا�سباً وفي ظل احترام كرامة العائد المتوفي. كما يجب اأي�ساً اإخطار الوكاالت االأخرى الموفرة للخدمات الم�ساركة 

في عملية اإدماج العائد.

اإذا كان هناك تحقيق على اإثر وفاة العائد، بما في ذلك التحقيقات الجنائية التي تقوم بها وكاالت اإنفاذ القانون، قد ُيطلب 

من مدير الحالة اأن يتقا�سم مع غيره المعلومات المعروفة عن العائد المتوفي والدعم الذي كان يح�سل عليه. ويجب اأن 

يتم ذلك من خالل مذكرات تفاهم متفق عليها وبروتوكوالت لتقا�سم البيانات وتبادل المعلومات بين وكاالت اإنفاذ القانون 

ووكاالت اإدارة الحاالت.

االأر�سيف  المتوفي يجب حفظها في  للعائد  االإدم��اج  اإعادة  الم�ساعدة على  المتعلقة بتوفير  الملفات والمعلومات  وجميع 

ب�سكل مالئم. 

الحاالت وموفرو  يتلقى مديرو  اأن  المعنيين بم�ساعدته. ويجب  تت�سبب في كرب الأولئك  اأن  المحتمل  العائد من  ووفاة 

الخدمات االآخرون دعماً، بما في ذلك من روؤ�سائهم واأرباب عملهم، من اأجل رعايتهم الذاتية.
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مراجع مفيدة

منظمة العمل الدولية 

 How to Design, Plan, Implement and Evaluate an Employment Fair. Manual for Public  2017

Employment Service Offices and Local Career Guidance Taskforces in Egypt. منظمة العمل 
الدولية، جنيف. درا�سة حالة من م�سر.

المنظمة الدولية للهجرة

 Access to Microcredit Opportunities for Returned Migrants During and Beyond IOM  2017

Support. المنظمة الدولية للهجرة، جنيف. يوفر البحث لمحة عامة عن �سروط وحاالت ا�ستخدام االئتمانات 
الطوعية  العودة  الم�ساعدة على  برنامج  اإطار  في  المتعاقدون  ذلك  فيه  بمن  العائدين،  للمهاجرين  ال�سغيرة 

واإعادة االإدماج. 

للعنف واال�ستغالل واالعتداء  المعر�سين  المهاجرين  ب�ساأن حماية وم�ساعدة  الدولية للهجرة  المنظمة    دليل 

لحماية  البرنامجي  المنظمة  نهج  الدليل  هذا  ويعر�س  جنيف.  للهجرة،  الدولية  المنظمة  قريباً(،  )�سي�سدر 

وم�ساعدة المهاجرين المعر�سين للعنف واال�ستغالل واالعتداء. ويناق�س اإمكانية تفعيل النموذج وتطبيقه في 

مختلف مراحل الهجرة وفي بلدان المن�ساأ والعبور والمق�سد.

مفو�سية االأمم المتحدة ال�سامية ل�سوؤون الالجئين 

Cash Delivery Mechanism Assessment Tool  2017. مفو�سية االأمم المتحدة ال�سامية ل�سوؤون الالجئين، 

جنيف. وهذا المن�سور موّجه اإلى المهنيين ومديري البرامج وهو يوفر اأداة حيوية لتقييم مدى مالءمة مختلف 

اآليات اإي�سال االأموال النقدية المكيفة وفقاً لل�سياقات الهيكلية والمحلية والخ�سائ�س المميزة للبرامج، بما في 

ذلك دعم تطوير الم�ساريع.

ال�سبكة الم�ستركة بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ

Minimum Standards for Education: Preparedness, Response, Recovery  2012. ال�سبكة الم�ستركة 

بين الوكاالت للتعليم في حاالت الطوارئ، نيويورك. اأداة عالمية تبين الم�ستوى االأدنى لنوعية التعليم والو�سول 

اإلى التعليم في حاالت الطوارئ حتى مرحلة االنتعا�س. 

Samuel Hall/ المنظمة الدولية للهجرة

الدولية للهجرة،  المنظمة   .Setting Standards for an Integrated Approach to Reintegration  2017

الم�ستدامة  االإدم����اج  اإع���ادة  لدعم  التو�سيات  ال��درا���س��ة  وتعر�س  ال��دول��ي��ة.  التنمية  اإدارة  م��ن  بتمويل  جنيف، 

للمهاجرين الذين يعودون اإلى بلدانهم االأ�سلية في اإطار برامج م�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج.

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-cairo/documents/publication/wcms_561931.pdf
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-cairo/documents/publication/wcms_561931.pdf
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-cairo/documents/publication/wcms_561931.pdf
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---africa/---ro-addis_ababa/---sro-cairo/documents/publication/wcms_561931.pdf
publications.iom.int/system/files/pdf/access_to_microcredit.pdf
publications.iom.int/system/files/pdf/access_to_microcredit.pdf
publications.iom.int/system/files/pdf/access_to_microcredit.pdf
www.unhcr.org/5899ebec4.pdf
http:///inee.org/system/files/resources/INEE_Minimum_Standards_Handbook_2010%28HSP%29_EN.pdf
www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/IOM_SAMUEL_HALL_MEASURE_REPORT%202017.pdf


• تحديد المجتمع المحلي خا�س ب�سياق محدد ويتوقف على االأو�ساع االجتماعية – الثقافية واالقت�سادية 	

وال�سيا�سية ف�ساًل عن اتجاهات الهجرة.

• ت�ستخدم الم�ساعدة على اإعادة االإدماج على م�ستوى المجتمع المحلي اأ�ساليب ت�ساركية لتي�سير االأخذ بزمام 	

االأمور على الم�ستوى المحلي لعملية اإعادة االإدماج ل�سالح كل من العائدين والمجتمع المحلي.

• م�ساريع اإعادة االإدماج المجتمعية االأ�سا�س يمكن اأن ت�ستخدم نهجاً مختلفة: م�ساريع العائدين الجماعية، 	

اأو الم�ساريع الجديدة المجتمعية االأ�سا�س، اأو اإدراج العائدين في الم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س القائمة.

• اإليها وبناء �سبكات اجتماعية 	 تمكين العائدين من تقا�سم تجاربهم مع المجتمعات المحلية التي يعودون 

يمكن اأن يزيدا من قدرتهم على التاأقلم وتح�سين ا�ستدامة اإعادة االإدماج.

• العمل مع المجتمعات المحلية لمكافحة الو�سم وتح�سين الخدمات حيوي لتحقيق اال�ستدامة.	

• تحديد 	 في  ي�ساعد  العائدين  من  العالية  الن�سب  ذات  المحلية  للمجتمعات  ال�ساملة  المالمح  تحديد 

االحتياجات والديناميكا المحلية واالعتماد على المبادرات القائمة.

المساعدة على إعادة اإلدماج على 
مستوى المجتمع المحلي الــوحـــــــدة3

رسائل رئيسية 

م��������دي��������رو ال��������ح��������االت/ الحكومة المحليةال�سركاء في التنفيذموفرو الخدمات

الموظفون االآخرون

�سانعو ال�سيا�ساتمديرو/وا�سعو البرامج
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مقدمة

تدعم الم�ساعدة على اإعادة االإدماج المجتمعية االأ�سا�س �سبكات المجتمعات المحلية المتينة والظروف الإعادة االإدماج 

الم�ستدامة. وُتنفذ هذه الم�ساعدة با�ستخدام نهج ت�ساركي ي�سمل العائدين ومجتمعاتهم التي يعودون اإليها لمعالجة 

االحتياجات والم�ساغل االأو�سع. والمبادرات المجتمعية االأ�سا�س يمكن اأن تزيد دعم اإعادة االإدماج في �سفوف الفاعلين 

المحليين. وهذه االأنواع من المبادرات مفيدة ب�سكل خا�س عندما يكون هناك عدد كبير من العائدين اإلى مجتمع 

محلي محدد، الأن اإعادة االإدماج المجتمعية االأ�سا�س يمكن اأن تعالج حاالت التوتر بين العائدين والمجتمعات المحلية 

اأو يمكن اأن ت�ستخدم كقدرة اإ�سافية عندما يمتد المجتمع المدني ويت�سع لتلبية احتياجات العائدين. 

 êÉeOE’G IOÉYEG ≈∏Y IóYÉ°ùŸG

»∏ëŸG ™ªàéŸG iƒà°ùe ≈∏Y

 á£°ûfC’G ‘ ¬WGôîfGh »∏ëŸG ™ªàéŸG ácQÉ°ûe

 – á«°ùØædG á£°ûfC’G

(á«YÉªL á£°ûfCG) á«YÉªàL’G

»∏ëŸG ™ªàéŸG íeÓe º««≤Jh ¢ü«î°ûJ

á«YÉªàL’G á£°ûfC’G

(äÉeóÿG ¤EG ∫ƒ°UƒdG)

ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’G

(πNó∏d IQóŸG á£°ûfC’G)

 �  ¿hôNB’G ¿ƒØXƒŸG /ä’É◊G hôjóe �  èeGÈdG ƒ©°VGh /hôjóe �  äÉ°SÉ«°ùdG ƒ©fÉ°U 

 äÉeóÿG hôaƒe �  ò«ØæàdG ‘ AÉcô°ûdG �  (CÉ°ûæŸG) á«∏ëŸG áeƒµ◊G
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اإن الو�سع في مجتمعات العودة يوؤثر كثيراً على عملية اإعادة االإدماج. فالمجتمعات المحلية التي لها �سبكات اجتماعية قوية 

وتح�سل على الموارد باإمكانها اأن تقدم الدعم والحماية للعائدين واأن ت�ستفيد هي االأخرى من عملية اإعادة االإدماج. لكن 

عندما ال تكون المجتمعات المحلية قادرة على توفير هذه ال�سبكات وهذه الموارد فاإن تجربة العودة يمكن اأن ت�سكل عامل 

خطر بالن�سبة للمجتمع المحلي والعائدين.

اإذا كان هذا  االأح��وال مقبولين في مجتمع محلي ما، وذل��ك حتى  العائدون في جميع  اإل��ى ذلك قد ال يكون  وباالإ�سافة 

القيود  اأو  ال�سغل،  بمواِطن  يت�سل  فيما  الفعلي  اأو  المت�سور  االقت�سادي  والتناف�س  من�سئهم.  مجتمع  االأ�سلي  المجتمع 

المفرو�سة على الخدمات والبنى التحتية في المناطق ذات الن�سبة العالية من العائدين، وو�سم العائدين، كلها حواجز 

اأو التجارب  اإفادة المجتمعات المحلية من المهارات  اأي�ساً دون  اإعادة االإدم��اج. وهذه الحواجز تحول  اأمام نجاح  محتملة 

الجديدة التي يمكن اأن يتقا�سمها العائدون معها. وهذه القيود وعوامل االإجهاد هذه المفرو�سة على المجتمع المحلي 

اأكثر احتمااًل عندما تكون هناك اأعداد اأكبر من المهاجرين يعودون اإلى مجتمع محلي في فترة زمنية وجيزة.

ولما كان العمل في جميع مجتمعات العودة المحلية غير ممكن عادة في اإطار نطاق برنامج اإعادة االإدماج فاإن الم�ساعدة 

م�ساكل  تحديد  يتم  وحيث  العالية  العائدين  تركز  ن�سبة  ذي  المحلي  المجتمع  اإل��ى  موجهة  الم�ساعدة  تكون  االأف�سل 

المفرو�سة  القيود  اأو  ال�سغل،  اأو قلة مواِطن  الو�سم،  اأن تكون  الم�ساكل يمكن  البرنامج. وهذه  يعالجها  اأن  معينة يمكن 

على الخدمات. وباالإ�سافة اإلى ذلك، يجب اأن تتم التدخالت على م�ستوى المجتمع المحلي في االأماكن التي تكون فيها 

ال�سلطات المحلية متحفزة لدعم اإعادة االإدماج وتكون لديها م�ستوى اأ�سا�سي من البنية التحتية واالأمن. 

هام  واإدماجهم  ودعمهم  العائدين  قبول  تح�سين  اأج��ل  من  التحديات  هذه  تواجه  التي  المحلية  المجتمعات  مع  والعمل 

الأغرا�س اإعادة االإدماج الم�ستدامة. ولكي تنجح عملية اإعادة االإدماج من المو�سى به ب�سدة اأن ت�سمل تدخالت على م�ستوى 

المجتمع المحلي تعود بالنفع على كل من العائدين وغير المهاجرين. ولو اأن هذه التدخالت تبدو مختلفة في مختلف 

ال�سياقات اإال اأن العمل انطالقاً من تقييمات االحتياجات والعمل مع ال�سبكات القائمة يمكن اأن يكون طريقة جيدة لتحديد 

المبادرات واالإجراءات التي لها حظوظ اأوفر في اأن تكون وجيهة وذات تاأثير. 

ويجب اأن تكون التدخالت في مجال اإعادة االإدماج على م�ستوى المجتمع المحلي ت�ساركية: يجب اأن ُت�سمم وتقرر ب�سراكة 

مع اأفراد المجتمع المحلي من العائدين وغير المهاجرين على حد �سواء. وبهذه الطريقة تكون التدخالت متالئمة كما 

يجب مع نقاط قوة االأ�سخا�س ومواردهم واحتياجاتهم وم�ساغلهم. وهذا ي�سجع ا�ستدامة اإعادة االإدماج. والطرق الت�ساركية 

يمكن اأن ت�ساعد اأي�ساً على التقليل من حاالت التوتر الفعلية اأو المحتملة بين العائدين واأفراد المجتمع المحلي، الأنها 

تحمل فهماً لالحتياجات وال�سواغل االأو�سع فيما يتجاوز مجرد فرادى العائدين، وت�ساعد على معالجة هذه االحتياجات 

وال�سواغل. 

وباالإ�سافة اإلى ذلك، ُيفتر�س في المبادرات على م�ستوى المجتمع المحلي: 

• التركيز على االأجلين الق�سير والمتو�سط للتطرق للحواجز التي تعرقل اإعادة االندماج في المجتمع المحلي؛ 	

• ت�سجيع الحوار والوئام االجتماعي والتمكين؛	

• دعم قدرة العائدين والمجتمع المحلي على التكيف؛	

• دعم ا�ستدامة نواتج التدخالت في االأجل االأطول.	

وتغطي هذه الوحدة كيفية فهم المخاطر والعوامل الوقائية على م�ستوى المجتمع المحلي وم�ساعدة المجتمعات المحلية 

بحيث يمكن اأن تكون اإعادة االإدماج داعمة ونافعة قدر الم�ستطاع. وتنظر الوحدة اأي�ساً في كيفية اإجراء تقييمات الحتياجات 

المجتمعات المحلية اإجمااًل، وو�سع م�ساريع اقت�سادية جماعية وعلى م�ستوى المجتمعات المحلية، وتي�سير الو�سول اإلى 

الخدمات وتكييفها وفقاً الحتياجات العائدين والمجتمعات المحلية وتمكين العائدين من اأجل تقا�سم تجاربهم وخبراتهم 

وتكوين �سبكات دعم على م�ستوى المجتمع المحلي. 
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حتديد املجتمع املحلي وإشراكه  1-3

اأجل  من  ت�ساركي  نهج  توخي  ت�سجيع  ب�ساأن  توجيهات  ويوفر  المحلي  المجتمع  تعريف  وي�ستك�سف  الفرع  هذا  يعر�س 

الم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س. 

تعريف المجتمع المحلي

توخي نهج ت�ساركي

اإن ت�سميم م�سروع مجتمعي الأغرا�س �سياق محدد حيوي لتعريف ما الذي ي�سّكل »المجتمع المحلي« – وهذه مهمة لي�ست 

باالأمر الب�سيط في جميع االأحوال. والأغرا�س هذا الدليل �سوف ن�ستخدم التعريف التالي للمجتمع المحلي: “عدد من 

اإلى تقا�سم قيم  االأ�سخا�س الذين يتفاعلون بانتظام مع بع�سهم البع�س داخل تراب محدد جغرافياً وتكون لديهم نزعة 

. وتعريف المجتمع المحلي يحدده ال�سياق ويتوقف على االأو�ساع الثقافية واالجتماعية 
ومعتقدات ومواقف م�ستركة”28

وال�سيا�سية واالقت�سادية، ف�ساًل عن اتجاهات الهجرة المحلية. 

اإّنما  باأن كل عائد  النهج ي�سلم  وهذا 
29 

العام ا�ستخدام نهج المحيط  اإحدى الطرق لتعريف المجتمع المحلي في  وتتمثل 

يوجد داخل منظومة جهات فاعلة تتفاعل مع بع�سها البع�س ويمكن اأن تكون داعمة الإعادة اإدماج العائدين اأو معيقة لها. 

ولتحديد المجتمع المحلي للعائد يمكن ا�ستخدام البحث النوعي، من قبيل المقابالت ال�سخ�سية اأو مجموعات التركيز، 

لفهم االأفراد اأو الموؤ�س�سات اأو المنظمات التي تعتبر جهات موؤثرة في منطقة جغرافية محددة. وما اأن يتم تحديد تلك 

قادة  اأو  المحلية،  ال�سلطات  اأو  الدينيين،  القادة  قبيل  )من  الرئي�سيين  المعلومات  مقدمي  دعوة  يمكن  الفاعلة  الجهات 

المنظمات المجتمعية االأ�سا�س، اأو ال�سيوخ والحكماء اأو غيرهم( اإلى مناق�سات مجموعات التركيز حول تاأثير العودة واإعادة 

االإدماج على المجتمع المحلي والم�ساعدة الممكنة كما يرونها على م�ستوى المجتمع المحلي.

الشكل 3-1: فهم محيط العائد العام

دليل المنظمة الدولية للهجرة ب�ساأن حماية وم�ساعدة المهاجرين المعر�سين للعنف واال�ستغالل واالعتداء )�سي�سدر   28

قريباً(.

 Setting« للمزيد من المعلومات عن نهج النظام االإيكولوجي في محيطات اإعادة االإدماج يمكن الرجوع اإلى الوثيقة  29

Standards for an Integrated Approach to Reintegration«، )�سامويل هال/ المنظمة الدولية للهجرة، 2017( 
الذي كلفت المنظمة الدولية للهجرة باإعداده ومولته اإدارة التنمية الدولية.

 :»∏µdG ΩÉ¶ædG

™ªàéŸG áaÉ≤Kh ∞bGƒe

 ´É£≤dG :»LQÉÿG ΩÉ¶ædG

äÉeóÿG hôaƒeh ΩÉ©dG ´É£≤dGh ¢UÉÿG

 :»£°SƒdG ΩÉ¶ædG

 äÉª¶æŸGh ÊóŸG ™ªàéŸG

¿GÒ÷Gh ¢SÉ°SC’G á«©ªàéŸG

 :ô¨°üŸG ΩÉ¶ædG

 Iô°SC’Gh AÉbó°UC’Gh â«ÑdG

AGô¶ædGh

óFÉ©dG

www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/IOM_SAMUEL_HALL_MEASURE_REPORT%202017.pdf
www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/IOM_SAMUEL_HALL_MEASURE_REPORT%202017.pdf
www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/IOM_SAMUEL_HALL_MEASURE_REPORT%202017.pdf
www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/IOM_SAMUEL_HALL_MEASURE_REPORT%202017.pdf
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ا�ست�سارة  تتم  اأن��ه  يعني  ما  ت�ساركي،  نهج  با�ستخدام  االأح��وال  جميع  في  يتما  اأن  يجب  واإ�سراكه  المحلي  المجتمع  تقييم 

العائدين اأو اأ�سرهم اأو المجتمعات المحلية التي يعودون اإليها. والم�ساركة )الم�ساركة ال�سخ�سية في التقييم و�سنع القرار 

بخ�سو�س اإعادة االإدماج( يمكن اأن تزيد من ال�سعور بالتمكين واالعتماد على النف�س وال�سيطرة على الم�ساريع. وهذا النهج 

التنموية والبيئية المحلية ولهم روؤية  اإعادة االإدم��اج ملمون باالحتياجات  اأولئك الذين ي�ساركون في م�ساريع  باأن  ي�سّلم 

فريدة من نوعها لكيفية جعل اإعادة االإدماج اأكثر ا�ستدامة. 

اإجراء مناق�سات الأفرقة التركيز مع مجموعة وا�سعة من المخبرين الرئي�سيين لدى تقييم المجتمعات المحلية، وكذلك 

عند البّت في م�ساريع اإعادة االإدماج، يجعل من العملية عملية تعاونية. واأثناء مناق�سات فرق التركيز هذه هناك حاجة اإلى 

�سرح العملية واأهداف م�ساريع اإعادة االإدماج بو�سوح والتطرق الأية م�سائل من اأجل اإدارة التوقعات.

االستيعاب الشامل لجميع وجهات النظر ومراعاة الخالفات في العملية التشاركية

عند اإ�سراك المجتمع المحلي، من االأهمية بمكان الوعي بالم�سائل الخالفية القائمة والمجموعات 

المهّم�سة، واإاّل فاإن ذلك يمكن اأن يزيد الم�ساكل حّدة نتيجة ال�ستبعاد تلك الفئات المهم�سة بالفعل 

ا�ستيعاب  اأج��ل  من  بجد  ال�سعي  المهم  من  فاإنه  ال�سبب  لهذا  ال�سلبية.  القوى  ديناميات  بتعزيز  اأو 

جميع مختلف وجهات النظر في عمليات التقييم واالإ�سراك.

جعل الُنهج التشاركية تتميز بالشمولية

 طرح األسئلة التالية: َمن هو بحاجة اإلى االإدماج في العملية؟ َمن لديه �سيء اإيجابي يمكن اأن ي�ساهم به؟ من يمكن  ←
اأن يخلق تحديات؟

تحديد جميع أصحاب المصلحة ذوي ال�سلة والحواجز اأو التحديات المحتملة اأمام م�ساركتهم. ←

مقابلة المخبرين الرئيسيين ب�سكل مبا�سر عن طريق البحث عنهم والعثور عليهم. ←

االأطفال  ← الن�ساء؟  اأق��ل؟  نفوذ  له  يكون  اأن  يمكن  َمن  الم�سلحة.  اأ�سحاب  بين  القوى  توازن  اختالل  بأوجه   التسليم 
وال�سباب؟ المعاقون؟ اأولئك الذين لديهم م�ستوى اأدنى من التعليم؟ خلق فر�سة اإ�سافية لم�ساركة هذه المجموعات.

 عقد اجتماعات أفرقة تركيز ومنتديات في اأوقات واأماكن تالئم خ�سي�ساً اأقل الم�ساركين جراأة على التكلم، اأو تنظيم  ←
اجتماعات منف�سلة اأو خا�سة عند االقت�ساء.

 خلق الفرصة لألشخاص الإ�سماع �سوتهم والتعبير عن وجهات نظرهم ب�سكل مجهول الهوية اأو في اأماكن ت�سجع على  ←
الثقة واالنفتاح.
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التقييمات واملشاريع على صعيد املجتمع املحلي  2-3

اإجراء تقييم �سامل للمجتمع  اإعادة االإدم��اج على م�ستوى المجتمع المحلي من �سروري  قبل القيام بالم�ساعدة على 

المحلي، وُيعرف اأي�ساً بمالمح المجتمع المحلي. وتحدد مالمح المجتمع المحلي احتياجات وموارد مجتمع محلي 

ما وتاأثير الهجرة العائدة على هذه االحتياجات والموارد. وتبرز المالمح محركات الهجرة والحواجز الحائلة دون 

اإعادة االإدماج الم�ستدامة وم�سادر قدرة المجتمع المحلي على التكيف. وت�ستند مالمح المجتمع المحلي اإلى تعريف 

المجتمع المحلي في �سياق معين.

ويمكن بعد ذلك ا�ستخدام تقييم المجتمع المحلي كدليل لفهم ال�سياق الذي تكون فيه الم�ساعدة اأكثر فعالية ومختلف 

اأن تكون ت�ساركية وت�سمل كاًل من  نهج الم�ساريع التي يمكن توخيها. وهذه التقييمات وعمليات و�سع البرامج يجب 

العائدين وغير المهاجرين من المجتمع المحلي.

اأ�سارت درا�سة اأجرتها في عام 2016 موؤ�س�سة األتاي لال�ست�سارة لمكتب المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب اإلى اأن المعايير 

التالية توفر بيئة مالئمة لتنفيذ م�ساريع اإعادة االإدماج المجتمعية االأ�سا�س:

• وجود عدد كاٍف من المهاجرين العائدين اإلى نف�س المجتمع المحلي في غ�سون فترة زمنية ق�سيرة؛	

• وجود مالمح مهاجرين مالئمة )اأي ح�سن مالءمة مهارات العائدين مع م�سروع اإعادة االإدماج(؛	

• اهتمام من جانب المجتمع المحلي ومهاجرون متحفزون؛	

• توافر البنى التحتية االأ�سا�سية في المنطقة؛	

• توافر الخدمات من قبيل الرعاية ال�سحية والتعليم وال�سكن، وما اإلى ذلك؛	

• اال�ستقرار واالأمن والفر�س االقت�سادية في منطقة العودة؛	

• ن�ساط المجتمع المدني.	

ومن االأهمية بمكان بناًء على ذلك تقييم �سياق المجتمع المحلي بعناية لتبين مدى الوفاء بهذه المعايير من عدمه. 

يقدم هذا الف�سل ا�ستعرا�ساً عاماً مف�ساًل للخطوات االأولى لو�سع م�سروع مجتمعي االأ�سا�س. 

مالمح وتحليالت المجتمع المحلي  1-2-3

تطوير الم�ساعدة على م�ستوى المجتمع المحلي  2-2-3

مالمح وتحليالت المجتمع المحلي  1-2-3

اإن الم�ساعدة على اإعادة االإدماج المجتمعية االأ�سا�س تقوم عادة على مالمح �ساملة للمجتمع المحلي في المجتمعات التي 

لها درجة عالية من ترّكز العائدين اأو �سغط �سديد من حيث الهجرة. وت�ساعد هذه المالمح منظمة اإعادة االإدماج الرائدة 

على فهم الكيفية التي يمكن بها الأن�سطة اإعادة االإدماج اأن تدعم كاًل من العائدين والمجتمعات المحلية التي يعودون اإليها 

وكيفية تاأثير عملية اإعادة االإدماج على المجتمع المحلي.

وكجزء من مالمح المجتمع المحلي توفر الموؤ�سرات على م�ستوى المجتمع المحلي معلومات لتحديد التدخالت المنا�سبة 

في كل منطقة من المناطق الم�ستهدفة. وباالإ�سافة اإلى ذلك تعطي المالمح لمحة عن التحديات اأو المخاطر المحتملة 

للتدخالت على م�ستوى المجتمع المحلي. وتحليل الموؤ�سرات، اإلى جانب المعلومات المقدمة من خالل مالمح المجتمع 

المحلي، ت�ساعد على اإبراز م�سائل محددة من قبيل قلة الموارد، ويمكن اأن تت�سّبب في حاالت توتر بين العائدين واأفراد 
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الخالفات  يراعي  االأح��وال منظوراً  اأن تطبق في جميع  التقييم يجب  واأن�سطة  المهاجرين.  المحلي من غير  المجتمع 

عن طريق اإبراز اأية م�ساعر امتعا�س اأو عداء تجاه العائدين يمكن اأن تن�ساأ اإذا ارتئي اأن فرادى العائدين يتلقون منافع اأو 

مكافاآت غير متنا�سبة مع ما يتلقاه ال�سكان من غير المهاجرين.

وت�سمل الموؤ�سرات التي يمكن اأن تكون مفيدة لمالمح المجتمع المحلي، على �سبيل المثال ال الح�سر، ما يلي:

الموارد المجتمعية االأ�سا�سالخ�سائ�س االجتماعية – ال�سكانية

�التوزيع بح�سب ال�سن 

�التوزيع بح�سب نوع الجن�س 

�االأن�سطة االجتماعية 

��سبكات الدعم 

� االإدم����������اج االج���ت���م���اع���ي )ال���ت���م���ي���ي���ز وال��ع��ن��ف  

الجن�س  ون��وع  الجن�س  اأ�سا�س  على  والتحر�س 

المهاجر  ومركز  وال�سن  واالإثنية  والجن�سية 

والدين واالإعاقة والميل الجن�سي(

�التوزيع بح�سب االنتماء االإثني 

�التح�سيل التعليمي 

�معدالت الهجرة 

�النظرة اإلى الهجرة 

�البيئية   الكوارث  ال�سالمة، بما في ذلك مخاطر   م�ستويات 

و)عدم( اال�ستقرار ال�سيا�سي

�الدخل والعمل 

� ال��و���س��ول اإل���ى ال��خ��دم��ات )ب��م��ا ف��ي ذل��ك ال�سكن وال��رع��اي��ة  

ال�سحية والتعليم(

� تغطية االحتياجات االأ�سا�سية )بما في ذلك االأمن الغذائي،  

ال�سحية  والمرافق  والماء  والتدريب،  والتعليم،  وال�سحة، 

واالإ�سحاح، والماأوى(

�روابط اأو م�ساريع ال�ستات 

�االأر�س واأمن الملكية 

�اللغة )اللغات( المتداولة 

�الو�سول اإلى �سبل االنت�ساف الفعالة والعدالة 

�تلك   فيها  ب��م��ا  البيئية،  ال��م��خ��اط��ر  م��واج��ه��ة  ع��ل��ى   ال��ق��درة 

المت�سلة بتغير المناخ

�م�ساريع اإعادة االإدماج اأو التنمية المحلية القائمة 

�الجمعيات   ت�سمل  التي  االجتماعية  واالأن�سطة   الم�ساركة 

مجاالت  ف��ي  الن�سطة  الر�سمية  وغ��ي��ر  الر�سمية  وال��ف��رق 

الم�سرح والفنون الب�سرية والمو�سيقى والرق�س والريا�سة، 

وغير ذلك من مجاالت االهتمام.

يجب اأن تنظر التقييمات في كيفية توافر الموارد المجتمعية االأ�سا�سي واأفراد المجتمع المحلي وفيما اإذا كان الو�سول 

اأو غير ذلك من الخ�سائ�س  اإلى الموارد يختلف باختالف ال�سن ونوع الجن�س وحجم االأ�سرة واالإثنية والدين واالإعاقة 

ال�سخ�سية االأخرى. وهذا التحليل يمكن القيام به بمقارنة الموارد مع المالمح االجتماعية – ال�سكانية لفهم كيفية توزيع 

الموارد عبر المجتمع المحلي.

وما اأن تكتمل مالمح المجتمع المحلي االأ�سا�سية يجب اأن تقوم منظمة اإعادة االإدماج الرائدة ببحث وتحليل اأكثر تعمقاً. 

ومن االأهمية بمكان التاأكد اأواًل من التقييمات والتحليالت القائمة التي تكون منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأو جهات اأخرى 

قد قامت بها وا�ستخدام هذه التقييمات والتحليالت متى اأمكن ذلك. وبهذا ال�سدد يتعين على اأولئك الذين يعملون على 

الدعم على م�ستوى المجتمع المحلي التوا�سل با�ستمرار مع مديري الحاالت الذين يوفرون دعماً فردياً للعائدين في 

المجتمعات المحلية الم�ستهدفة، الأن تجاربهم وخبراتهم يمكن اأن توجه التدخالت على م�ستوى المجتمع المحلي. 
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ويبين الجدول اأدناه االأ�سئلة التي يمكن ا�ستخدامها اأو تكييفها عند تقييم مجتمع محلي ما ويقترح اأ�ساليب لجمع البيانات.

الجدول 3-1: المسائل البحثية ألغراض تحليل المجتمع المحلي المتعّمق

اأ�ساليب جمع البياناتالم�سائل البحثيةالمرحلة

مالمح المجتمع 
المحلي

محركات الهجرة
1-  ما هو دور الحركية في المجتمع المحلي؟ )في الما�سي والحا�سر(

2-  م��ا ه��ي ال��م��ح��رك��ات الرئي�سية ال��ت��ي ت��وؤث��ر ف��ي ال��ه��ج��رة؟ )ال��ن��ظ��ر في 

والبيئية  وال�سيا�سية  االجتماعية  واالأب��ع��اد  والحوكمة  االقت�ساد  اأبعاد 

والهيكلية واالأمنية(

3-  ما هي الدوافع ال�سخ�سية لتفكير المهاجرين والعائدين في المغادرة 

والعودة واتخاذ قرار المغادرة والعودة؟

الهجرة؟ ما هي الجهات  القرار الجماعي بخ�سو�س  4-  ما هو دور �سنع 

الفاعلة الرئي�سية التي تعطي �سنع قرار الهجرة �سكله؟

الم�سروعة؟  غير  ال��ه��ج��رة  اإل���ى  ال��م��وؤدي��ة  التمكينية  ال��ع��وام��ل  ه��ي  5-  م��ا 

)العوامل المالية والب�سرية واللوج�ستية وما اإلى ذلك(.

ا�ستعرا�س مكتبي	•

مجموعة تركيز	•

مناق�سات	•

درا�����س����ة ا���س��ت��ق�����س��ائ��ي��ة 	•

فردية

برمجة إعادة اإلدماج
الم�ستويات  على  االإدم���اج  اإع���ادة  ت�سجع  اأو  تعيق  التي  العوامل  هي  6-  ما 

االقت�سادي واالجتماعي والنف�سي – االجتماعي؟

7-  ما هو نوع دعم اإعادة االإدماج )على الم�ستويات االقت�سادي واالجتماعي 

والنف�سي – االجتماعي( الالزم ال�ستدامة اإعادة االإدماج؟

8-  ما هي الجهات الفاعلة المنا�سبة لتنفيذ هذه االأن�سطة؟

ا�ستعرا�س مكتبي	•

فريق تركيز	•

مناق�سات	•

درا�����س����ة ا���س��ت��ق�����س��ائ��ي��ة 	•

فردية

تصورات المجتمع المحلي
المحيط  في  االجتماعي  المال  راأ���س  وم�سادر  التوتر  م�سادر  هي  ما   -9

بع�سهم  بخ�سو�س  المحلي  المجتمع  اأف���راد  ت�سورات  ه��ي  م��ا  ال��ع��ام؟ 

البع�س؟

في  المحلي  المجتمع  ه��ذا  ب��ل��ورت  ال��ت��ي  الرئي�سية  االأح����داث  ه��ي  10- م��ا 

الما�سي القريب والبعيد؟

11- ما هي م�ستويات الوعي والمواقف القائمة تجاه المهاجرين والعائدين؟

12- ما هي ت�سورات المجتمعات المحلية بخ�سو�س المهاجرين والعائدين 

كجهات فاعلة في المحيط العام؟

يتعامل  وك��ي��ف  ال��ع��ائ��دي��ن  م��ع  المحلي  المجتمع  اأف����راد  يتعامل  13- كيف 

العائدون مع اأفراد المجتمع المحلي؟

ا�ستعرا�س مكتبي	•

م����ن����اق���������س����ات اأف�����رق�����ة 	•

التركيز

درا�����س����ة ا���س��ت��ق�����س��ائ��ي��ة 	•

فردية

ال��������م�����������������س��������اورات م���ع 	•

المجتمع المحلي

المجتمع 	• تاريخ  م�سح 

المحلي
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تحليل النظام االقتصادي
14- م�����س��ح ن��ظ��ام ل��ل��م��ب��ادالت االق��ت�����س��ادي��ة واالإن����ت����اج، ب��م��ا ف��ي ذل���ك ت�سليم 

الخدمات.

15- و�سع ت�سنيف نموذجي للقطاعين الر�سمي وغير الر�سمي.

المحددة  للقطاعات  االقت�سادية   – االجتماعية  االإم��ك��ان��ات  16- تحليل 

ال�سغل  م��واِط��ن  خلق  )ب(  وتطويرها؛  الم�ساريع  خلق  )اأ(  حيث  م��ن 

الحكومة  اأولويات  تحديد  )ج(  الم�سروع؛  في  المحددة  المجاالت  في 

وخططها فيما يت�سل بتطوير ال�سوق.

17- تحديد الفر�س الملمو�سة والعاجلة للت�سغيل وتوليد الدخل والت�سغيل 

الذاتي.

اإل��ى  ال��و���س��ول  اإمكانية  لتعزيز  وال��ف��وري��ة  الملمو�سة  الفر�س  18- تحديد 

الخدمات والح�سول على الحماية.

ا�ستعرا�س مكتبي	•

المخبرين 	• م��ق��اب��الت 

ال�����رئ�����ي�����������س�����ي�����ي�����ن م���ع 

ال�������ف�������اع�������ل�������ي�������ن م����ن 

الخوا�س

ال������������������درا�������������������س������������������ات 	•

اال�ستق�سائية الفردية

ت��ق��ي��ي��م ����س���وق ال��ع��م��ل 	•

)انظر الفرع 2-4-1(

مسح الجهات 
المعنية 

والخدمات

19- ما هي الجهات المعنية ب�سكل مبا�سر/ غير مبا�سر بتوفير الدعم في 

مجال اإعادة االإدماج على الم�ستويين الوطني والمحلي؟

20- كيف تتفاعل هذه الجهات المعنية وتن�سق فيما بينها؟

باإعادة  �سلة  لها  والتي  القائمة  االأ�سا�س  المجتمعية  الم�ساريع  هي  21- ما 

االإدماج؟

)ال��ف��ردي  الم�ستويات  ع��ل��ى مختلف  ال��ق��ائ��م��ة  االإح���ال���ة  اآل��ي��ات  ه��ي  22- م��ا 

اإع��ادة  اأن�سطة  تدعم  اأن  يمكن  التي  والوطني(  واالإقليمي  والمجتمعي 

االإدماج؟

23- ما هي الخدمات القائمة المتاحة للمهاجرين العائدين والتي يمكن اأن 

تدعم اأن�سطة اإعادة االإدماج؟

24- ما هي النهج التكميلية المتاحة؟ ومن ينفذها؟

القائمة  ال�سراكات  تعزيز  اأو  جديدة  �سراكات  الإقامة  فر�س  هناك  25- هل 

لدعم اأن�سطة اإعادة االإدماج؟

ا����س���ت���ع���را����س م��ك��ت��ب��ي 	•

م�سح  خ��ا���س  )وب�سكل 

ال�����ج�����ه�����ات ال���م���ع���ن���ي���ة 

ال������ق������ائ������م������ة وم���������س����ح 

الخدمات، انظر الفرع 

)2-4-1

المخبرين 	• م��ق��اب��الت 

الرئي�سيين

للتدخل تقييم القدرات المعنية  للجهات  المتاحة  والمالية  الب�سرية  ال��م��وارد  هي  26- ما 

على الم�ستويات الثالثة )االقت�سادي واالجتماعي والنف�سي( واالأبعاد 

الثالثة )الفردي والمجتمعي والهيكلي( الإعادة االإدماج؟

ب�سكل فعال في  ال�سراكات  الالزمة لدعم  القدرات  بناء  اأن�سطة  27- ما هي 

الم�ساعدة على اإعادة االإدماج؟

المخبرين 	• م��ق��اب��الت 

)التحليل  الرئي�سيين 

تقييم  اأداة  خ��الل  م��ن 

القدرات التنظيمية(

كما هو الحال بالن�سبة للتقييمات على جميع الم�ستويات يجب ا�ستعرا�س مالمح المجتمعات المحلية وتقييماتها وتحديث 

هذه المالمح والتقييمات بتواتر بالتعاون مع الفاعلين المحليين لالأخذ بالتغيرات اأو التحديات اأو المخاطر الجديدة اأو 

فر�س البرمجة الجديدة.
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تطوير المساعدة على مستوى المجتمع المحلي  2-2-3

المزايا  لتقدير  التالية  المعايير  ا�ستخدام  يمكن  االأ�سا�س  المجتمعية  االإدم��اج  اإع��ادة  م�ساريع  في  مرة  الأول  النظر  عند 

والعيوب في �سياق محدد:

الجدول 3-2: مزايا وعيوب مشاريع إعادة اإلدماج المجتمعية األساس

المعايير ال�سلبيةالمعايير االإيجابية

يجمع الم�سروع بين عدة عائدين والعديدين من اأفراد المجتمع 	•

المحلي؛

ب�سكل 	• وي�ستجيب  المحلي  المجتمع  اأف���راد  من  مقترح  م�سروع 

مبا�سر الحتياجات المجتمع المحلي المحددة؛

ي�سمح الم�سروع بدعم احتياجات العائدين الذين هم في و�سع 	•

ه�س للغاية؛

الم�سروع يقّدر اأن ي�سر بمجتمع العائد المحلي 	•

)مثاًل عن طريق التناف�س مع المبادرات المحلية 

القائمة اأو بالتاأثير �سلباً على البيئة الطبيعية(؛

الم�سروع يقدر اأنه غير قادر على البقاء؛	•

الم�سروع ال يراعي احتياجات واأولويات المجتمع 	•

المحلي؛

الم�سروع ال ياأخذ باالعتبارات الجن�سانية.	• الم�سروع ي�ستجيب الحتياجات المجتمع المحلي الخا�سة وذلك، 	•

في جملة اأمور، عن طريق الم�ساهمة في تح�سين الو�سول اإلى 

الخدمات على م�ستوى المجتمع المحلي؛

ي�ساهم 	• اأنه  )اأي  الوئام االجتماعي  ي�ساهم في تحقيق  الم�سروع 

والعائدين،  العودة  تجاه  المحلي  المجتمع  موقف  تح�سين  في 

والعك�س بالعك�س(؛

الو�سع االجتماعي 	• اأن ي�ساهم في تح�سين  الم�سروع  ُينتظر من 

االقت�سادي للمجتمع المحلي، بما في ذلك عن طريق خلق   –
مواِطن ال�سغل وفر�س ك�سب موارد الرزق في المجتمع المحلي؛

الم�سروع مرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة التنمية المحلية. 	•

)الب�سمة 	• ب���  ذل���ك  يتعلق  اأن  وي��م��ك��ن  للبيئة.  م����راٍع  ال��م�����س��روع 

)مثل  الم�سروع  لن�ساط  االأخ�سر  الطابع  اأو  للم�سروع  البيئية( 

اإعادة اال�ستعمال(، ولكن يمكن اأن يتعلق اأي�ساً بم�ساريع تت�سدى 

قبيل  م��ن  المحلي  المجتمع  تم�س  ال��ت��ي  البيئية  ل��ل��ت��ه��دي��دات 

؛
30

التعر�س للمخاطر الطبيعية اأو تغير المناخ اأو تردي البيئة

اأن 	• الم�سروع يت�سمن تماماً منظوراً جن�سانياً عن طريق �سمان 

ت�ستفيد جميع الفئات الجن�سانية وت�سارك ب�سكل هادف.

وباالإ�سافة اإلى دعم اإعادة االإدماج الم�ستدامة يمكن اأن يكون للم�ساريع المركزة على المجتمعات المحلية تاأثير اإيجابي على 

التعاي�س ال�سلمي اإجمااًل داخل المجتمعات الم�سيفة عن طريق الحد من الحواجز القائمة بين اأفراد المجتمع المحلي، 

30
وتح�سين التفاهم، ومعالجة الم�سائل على نطاق المجتمع المحلي من قبيل ندرة الموارد.

 Environmental and Social ،30    لالطالع على اأداة مب�سطة للفح�س يمكن يرجى الرجوع اإلى برنامج االأغذية العالمي

.(Screening Tool (2018

https://docs.wfp.org/api/documents/f4f8f01590c645fdbc8012a0121ed721/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/f4f8f01590c645fdbc8012a0121ed721/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/f4f8f01590c645fdbc8012a0121ed721/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/f4f8f01590c645fdbc8012a0121ed721/download/
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نُهج المشاريع 

ال يوجد نهج وحيد مالئم للجميع للم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س الأن كل م�سروع يتوقف على ال�سياق المحلي واحتياجات 

اإيجابياتها و�سلبياتها.  المجتمع المحلي ومالمح المهاجرين. وبالتالي يقترح هذا الدليل ُنهج م�ساريع مختلفة ويبين 

وهذه الُنهج تتميز عن بع�سها البع�س بتركيزها؛ فبع�س الم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س تركز على احتياجات مجموعات 

اإيجاد ال�سبل الإ�سراك اأفراد المجتمع المحلي، فيما تركز م�ساريع اأخرى على احتياجات المجتمع  العائدين واأي�ساً على 

المحلي وت�سعى اإلى اإ�سراك عائد اأو اأكثر.

اإذا كانت الم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س حديثة التطوير من  وباالإ�سافة اإلى ذلك يمكن اأن تختلف هذه الُنهج بح�سب ما 

جانب منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأو ما اإذا كانت ت�ستفيد من م�ساريع قائمة بالفعل قد ُتدمج اأو ال ُتدمج العائدين بالفعل 

وقد تعالج اأو ال تعالج احتياجاتهم الخا�سة.

وهناك ثالثة ُنهج رئي�سية ممكنة لم�ساريع اإعادة االإدماج المجتمعية االأ�سا�س:

م�ساريع العائدين الجماعية؛  -1

الم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س الجديدة؛  -2

الم�ساريع القائمة التي ُتدمج العائدين.  -3

ويرد في الجدول اأدناه موجز لهذه الُنهج واإيجابياتها و�سلبياتها.

الجدول 3-3:  الُنهج تجاه مشاريع إعادة اإلدماج المجتمعية األساس
ال�سلبياتاالإيجابياتالو�سفالنوع

دعم فئات 

العائدين 

الجماعية

العائدين  احتياجات  الم�سروع  يعتمد 

كنقطة انطالق.

للعائد  الجماعي  اأو  ال��ف��ردي  الم�سروع 

فيه  ُي�سرك  اأن  الذي يمكن  )العائدين( 

العائد )العائدون( المجتمع المحلي.

تاأثير قوي على العائدين.

ال������ت������ط������رق الح�����ت�����ي�����اج�����ات 

ال����ع����ائ����دي����ن ف�����ي ال�������س���ي���اق 

بمجتمع  ال��خ��ا���س  ال��م��ح��دد 

محلي ما.

الحتياجات  ت��ط��رق��اً  اأق���ل  ال��م�����س��روع 

المجتمع المحلي.

تاأثير محدود من حيث التقليل من 

م��خ��اط��ر ال���ت���وت���رات ب��ي��ن ال��ع��ائ��دي��ن 

اإ�سراك  ب�سبب  المحلي  ومجتمعهم 

المجتمع المحلي المحدود.

اإطالق م�سروع 

جديد مجتمعي 

االأ�سا�س

ال��م�����س��اري��ع ال���ت���ي ت��ت��خ��ذ ك��ن��ق��ط��ة ان��ط��الق 

الم�ساريع  المحلي.  المجتمع  اح��ت��ي��اج��ات 

ال��م�����س��م��م��ة ف���ي االأ����س���ا����س م����ع/ م���ن اأج���ل 

ال���م���ج���ت���م���ع ال���م���ح���ل���ي ال�������ذي ي���ت���واج���د ب��ه 

ال���ع���ائ���دون، م���ن ق��ب��ي��ل م�����س��اري��ع ال��ت��ن��م��ي��ة 

االقت�سادية المحلية والم�ساريع المجتمعية 

االأ�سا�س للتكيف مع تغير المناخ.

المجتمع  على  �سديد  تاأثير 

المحلي.

الإع��ادة  تمكينية  بيئة  يوفر 

احتياجات  ويعالج  االإدم���اج. 

المجتمع المحلي.

محدود  تاأثير  هناك  يكون  اأن  خطر 

لهم  تكون  قد  الذين  العائدين  على 

م�ساركة محدودة في الم�سروع.

اإدم�����اج ال��ع��ائ��دي��ن 

ف�����ي ال���م�������س���اري���ع 

القائمة

ال��م�����س��اري��ع ت��ت��خ��ذ ال��م�����س��اري��ع ال��ق��ائ��م��ة 

في  العائدين  واإدم���اج  انطالق.  كنقطة 

الم�ساريع الناجحة التي تنفذها منظمة 

اإع��ادة االإدم��اج الرائدة اأو تنفذها جهات 

فاعلة اأخرى. 

وج������ود ح���ظ���وظ اأوف�������ر الأن 

تظل الم�ساريع ناجحة. 

حل للتمويل المتاح المحدود 

وق��ل��ة ال��خ��ب��رة ال��داخ��ل��ي��ة في 

اإدماج  قطاع معين عن طريق 

ال����ج����ه����ات ال���ف���اع���ل���ة. ف��ر���س 

ت��وج��ي��ه ل��ل��ع��ائ��دي��ن ال���ذي���ن ال 

يمتلكون مهارات محددة.

ال����ح����اج����ة اإل���������ى رب�������ط ال���ع���ائ���دي���ن 

عالقة  ذل���ك  ويتطلب  ب��ال��م�����س��اري��ع. 

التي  والمجموعة  العائد  بين  جيدة 

كونها بالفعل.

ج��ه��ة االإح���ال���ة ال��ف��اع��ل��ة ق��د ال يكون 

المعلومات  على  الح�سول  باإمكانها 

عن جميع الم�ساريع المتاحة.
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اإعادة االإدماج المرّكزة  والفرق بين هاتين الفئتين، وال �سيما الفئتان االأوليان، فرق مفاهيمي. وفي الواقع فاإن م�ساريع 

العائدين، والعك�س  المرّكزة على  المبادرات الجماعية  العديد من خ�سائ�س  اأن تتقا�سم  المحلية يمكن  المجتمعات  على 

من  الُنهج،  مختلف  بين  التمييز  ي�ساعد  ذلك  مع  اأو�سع.  برنامج  من  كجزء  معاً  متعددة  ُنهج  ا�ستخدام  ويمكن  بالعك�س. 

الناحية المفاهيمية على االأقل، على الت�سديد على مزاياها وعيوبها المحتملة وكيفية تفعيلها عملياً. 

املساعدة على إعادة اإلدماج االقتصادي على مستوى املجتمع املحلي  3-3

اأ�سكال، تم�سياً مع مختلف  اإعادة االإدم��اج االقت�سادي على م�ستوى المجتمع المحلي في عدة  تظهر الم�ساعدة على 

ُنهج الم�ساريع المقدمة في الفرع 3-1-1. ويتمثل دور هذه التدخالت – مقارنة مع الدعم الفردي الإعادة االإدماج 

االقت�سادي – في ا�ستخدام وفورات الحجم وت�سجيع اإيجاد بيئة اقت�سادية اأو�سع تف�سي اأكثر اإلى اإعادة اإدماج م�ستدامة 

واإلى اإقامة �سراكة مع برمجة التنمية المحلية القائمة واالعتماد عليها. والم�ساعدة على اإعادة االإدماج االقت�سادي 

على م�ستوى المجتمع المحلي تكون اأكثر مالءمة عندما تعود اأعداد كبيرة من العائدين من ذوي المهارات والدوافع 

المت�سابهة اإلى نف�س المجتمع المحلي في غ�سون اإطار زمني ق�سير وعندما يكون االقت�ساد االأو�سع يوؤدي اأداًء جيداً 

اأو عندما تكون هناك مبادرات تنمية محلية قائمة بالفعل.

يمكن اأن تكون التدخالت المجتمعية االأ�سا�س فعالة جداً في تي�سير اإعادة اإدماج االأفراد في هياكل مجتمعاتهم المحلية، 

وت�سخير وفورات الحجم لفرادى الم�ساريع وت�سجيع ا�ستدامة الم�ساريع. لكن، لكي ينجح تنفيذ الم�سروع، هناك حاجة اإلى 

اأخذ عدد من االعتبارات ال�سياقية والفردية والعملية بعين االعتبار.

البقاء.  ← الم�ساريع وقدرتها على  اإلى حد كبير على جدوى  يوؤثر  االأو�سع  الوطني والمحلي  ال�سياق االقت�سادي   كون 

وهذا ال�سياق ي�سمل حالة االقت�ساد الوطني قبل تنفيذ الم�سروع والتنمية االقت�سادية على مر الزمن. ونجاح تجارب 

الما�سي في اإعادة االإدماج االقت�سادي المجتمعي االأ�سا�س يزيد الترابط بتطور البيئة االقت�سادية اإجمااًل: اإذا كان 

االقت�ساد الوطني متنامياً ومزدهراً تكون هناك نزعة لدى الم�ساريع االقت�سادية المجتمعية االأ�سا�س اإلى اأن تكون 

اأكثر نجاحاً، والعك�س بالعك�س. 

لكن، في اإطار هذه االتجاهات العامة، يتوقف اأي�ساً تاأثير العوامل االقت�سادية ال�سياقية على طبيعة الم�سروع )الت�سغيل 

القيمة في م�سروع  اإلى ذلك( و�سال�سل  والزراعة، وما  والخدمات،  )ال�سناعة،  االقت�سادي  والقطاع  الذاتي(،  الت�سغيل  اأو 

ما. وتحديد هذه الديناميات االقت�سادية هام كيما يت�سنى تكييف الم�سروع مع الفر�س والحواجز االقت�سادية والهيكلية 

الوطنية والمحلية. والتكيف مع االأو�ساع الراهنة يزيد من فر�س نجاح الم�سروع. 

العائدين  ← المهاجرين  لدى  تكون  عندما  ناجحة جداً  االأ�سا�س  المجتمعي  االقت�سادي  االإدم��اج  اإع��ادة  م�ساريع   تكون 

اإلى مجتمع محلي معين نف�س المالمح االجتماعية – االقت�سادية، وال �سيما من حيث المهارات والتجربة العملية 

ومجاالت االهتمام والمخططات الحياتية. ويتمثل عامل نجاح هام في وجاهة وم�ستوى مهارات العائدين فيما يت�سل 

االأقل مهارات  العائدين على  اأن يكون الأحد  الحيوي  ب�ساأن م�سروع ما من  التعاون  بم�سروع مجتمعي معين. وعند 

ذلك  االأف�سل مع  اأنه من  والمر�سد. غير  الخبير  دور  يتولى  اأن  ويمكن  بالم�سروع  ال�سلة  ذي  المجال  متقدمة في 

ا�ستيعاب  اأو التجربة االأولية في المجال المعني. وباإمكانهم عندئذ  اأن يمتلك جميع العائدين المهارات االأ�سا�سية 

المهارات والمعارف الجديدة ب�سكل اأكثر فعالية اأثناء العمل الجماعي. 
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غير اأنه من النادر اأن يكون لجميع المهاجرين العائدين اإلى مجتمع محلي ما نف�س المهارات وم�ستويات مت�سابهة من 

التجربة العملية. واإذا لم يكن هناك عائد داخل مجتمع محلي ما يمتلك المهارات ذات ال�سلة اأو التجربة العملية الالزمة 

اأفراد  اإ�سراك  الطرق  المهارات. ومن بين هذه  اأخ��رى لنقل  ا�ستنباط طرق  اإلى  االأم��ر  االأ�سا�س يحتاج  لم�سروع مجتمعي 

المجتمع من غير المهاجرين الذين يمتلكون الخبرة ذات ال�سلة )اإذا كان ذلك ممكناً عملياً في الم�سروع واإذا كانت الخبرة 

متاحة(؛ وخلق ال�سراكات مع الجمعيات ذات الخبرة في المجال )مثل المجموعات التي تكون قد �ساركت في م�ساريع ذات 

�سلة في الما�سي(؛ اأو اإدراج التدريب التقني الخا�س بالم�سروع في ميزانية الم�سروع لبع�س اأفراد المجموعة على االأقل 

يكون باإمكانهم تقا�سم معارفهم في وقت الحق. وباالإ�سافة اإلى ذلك، بما اأن العمل الجماعي الفعلي الزم لجميع الم�ساريع 

المجتمعية فاإن اهتمام العائدين بالعمل الجماعي مطلب حيوي للم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س الفعالة. وت�سابه العائدين 

من حيث ال�سن في المجتمع االأ�سلي والوقت المق�سى في الخارج هي عوامل اإ�سافية تف�سي اإلى نجاح الم�سروع.

قاعدة بيانات  تتم عن طريق و�سع وتحديث  اأن  واإنجاحها يمكن  االأ�سا�سية وتنفيذها  المجتمعية  التدخالت  وت�سميم 

متكاملة للمعلومات عن العائدين والم�شاريع وال�شياق. ولتي�سير تجميع العائدين يجب اأن تت�سمن قاعدة البيانات 

هذه كامل مالمح العائدين من حيث االحتياجات والقدرات والم�سالح. ولال�ستفادة من اأوجه التاآزر وتفادي االزدواجية 

يجب اأن تت�سمن قاعدة البيانات اأي�ساً بيانات محّدثة عن م�ساريع اإعادة االإدماج القائمة وغيرها من الم�ساريع التي فيها 

عن�سر اإعادة اإدماج )انظر الفرع 3-2-2( والتي تنفذها في كل بلد اأ�سلي منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأو اأطراف ثالثة. 

ويجب اأن ُتدرج في نف�س قاعدة البيانات معلومات عن فر�س ك�سب الرزق والقطاعات المدرة للدخل واللوائح وال�سروط 

االجتماعية – االقت�سادية على الم�ستويات المحلية )انظر الفرع 1-4-2(. ويوفر ذلك لمديري البرامج فر�سة فريدة من 

نوعها للو�سول اإلى م�سدر المعلومات واتخاذ قرارات ت�سميم البرامج القائمة على االأدلة والتي تراعي مالمح واحتياجات 

االقت�سادية  واالأو�ساع  قائمة  اإدم��اج  اإع��ادة  الجغرافي لدى عودتهم ووجود م�ساريع  وتوزيعهم  العائدين  وم�سالح فرادى 

واالجتماعية والهيكلية اإجمااًل في مجتمعات العودة المحلية.

يقدم هذا الف�سل ا�ستعرا�ساً مف�ساًل لمختلف ُنهج دعم اإعادة االإدماج االقت�سادي المجتمعية االأ�سا�س. 

االأن�سطة الجماعية المدرة للدخل  1-3-3

التنمية المحلية المجتمعية االأ�سا�س واأن�سطة ك�سب الرزق  2-3-3

اأن�سطة الدعم المالي المجتمعية  3-3-3

األنشطة الجماعية المدرة للدخل  1-3-3

يمكن اأن تتخذ االأن�سطة الجماعية المدرة للدخل اأ�سكااًل مختلفة رهناً بال�سياق المحلي ونظام ال�سوق. ويمكن اأن تتراوح 

لل�سغل  ال�سباب  تاأهيل  وبرامج  الزراعية.  المنتجات  معالجة  وتعاونيات  الحرفيين  ومجموعات  التعاونية  ال��م��زارع  بين 

و�سبكات الدكاكين ال�سغيرة المتنقلة. ومقارنة بالم�ساريع الفردية ُتعد الم�ساريع الجماعية فعالة ب�سكل خا�س بالن�سبة 

اأنه يت�سنى عندئذ للعائدين تجميع مواردهم.  اأولياً كبيراً وراأ�س مال عاماًل ذا �ساأن بما  لالأن�سطة التي تتطلب ا�ستثماراً 

مثاًل، بالن�سبة لم�ساريع �سيد االأ�سماك ال تكون الم�ساعدة الفردية كافية لتغطية �سراء القوارب ل�سيد االأ�سماك لياًل التي 

المدرة للدخل م�سممة  الجماعية  االأن�سطة  التقليدية. وعندما تكون  القوارب  اأعلى مما تحققه  ا�ستثمار  تحقق عائدات 

ومنفذة ب�سكل فعال يمكن اأن تتجاوز االإيرادات االقت�سادية الفردية اإيرادات م�ساريع اإعادة االإدماج الفردية، وذلك حتى اإذا 

كان لكليهما نف�س م�ستوى دعم اإعادة اإدماج الفرد الواحد.

وعالوة على ذلك يمكن اأن تمّكن االأن�سطة الجماعية المدرة للدخل العائدين الذين ال يمتلكون المهارات الالزمة للنجاح 

في م�سروع فردي من اال�ستفادة من مهارات وخبرات عائدين اآخرين اأو اأفراد اآخرين من اأفراد المجتمع المحلي. وهذه 

الممكن  المجال  تو�ّسع  اأن  يمكن  ال�سوق،  نحو  موجهة  كانت  ومتى  المهارات  تراعي  بطريقة  و�سعها  تم  متى  المبادرات، 
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لالأن�سطة المدرة للدخل بالن�سبة لكل عائد فيما يتجاوز حدود قدراته الفردية. واأخيراً، ت�سجع االأن�سطة الجماعية المدرة 

في  الم�ستدام  االإدم��اج  اإع��ادة  دعم  ت�سجع  كما  العائدين،  للمهاجرين  واالقت�سادية  االجتماعية  ال�سبكات  تطوير  للدخل 

االأجل الطويل )انظر درا�سة الحالة 8 اأدناه، لالطالع على مثال للكيفية التي عمل بها مكتب المنظمة الدولية للهجرة 

في بنغالدي�س مع العائدين واأف��راد المجتمعات المحلية لم�ساعدتهم على خلق م�ساريع جماعية مدرة للدخل في �سكل 

موؤ�س�سات اجتماعية يمكن اأن تعود بالنفع على المجتمع المحلي باأ�سره(.

                دراسة الحالة 8: المؤسسات االجتماعية المجتمعية األساس في بنغالديش

ارتاأى مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بنغالدي�س اأن مهاجرين عائدين عديدين ال يمتلكون الخبرة والقدرات 

اأي�ساً طلب م�سترك من العائدات الإدارة م�ساريعهن  الالزمة الإدارة م�سروع ب�سكل م�ستدام باأنف�سهم. وكان هناك 

باال�ستراك مع اأفراد اأ�سرهن.

وا�ستجابة لهذا الطلب و�سع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بنغالدي�س اآلية تمنح العائدين خيار اال�ستثمار 

في موؤ�س�سة اجتماعية كجزء من مجموعة عائدين وبدعم من منظمة غير حكومية محلية، ي�سبحوا فعاًل اأ�سحاب 

م�سلحة في موؤ�س�سة اجتماعية مجتمعية االأ�سا�س.

وقد حددت عملية م�سح قطاعات الم�ساريع التجارية المحلية ذات االأولوية والمنظمات غير الحكومية ال�سريكة 

الخبيرة في هذا المجال والتي لها م�ستوى معين من فهم ظروف العائدين. وقد ُطلب من هذه المنظمات غير 

الحكومية الم�ساعدة في ت�سيير واإدارة هذه الموؤ�س�سات االجتماعية عن طريق تعيين اثنين من ممثليها في مجل�س 

االإدارة واال�ستثمار بمبلغ �سغير.

االإدارة  مجل�س  بو�سفه  مديرين  مجل�س  ويديرها  عادية  تجارية  كم�ساريع  تعمل  االجتماعية  الموؤ�س�سات  وه��ذه 

المحلية.  الحكومية  غير  والمنظمة  المحلي  المجتمع  واأف���راد  – العائدون  مجموعة  كل  من  ع�سوين  وي�سمل 

وُت�سّجل هذه الموؤ�س�سات بو�سفها �سركات م�ساِهمة يمتلك فيها عادة العائدون واأ�سرهم ن�سبة ما بين 80 و85 في 

الحكومية  المنظمة غير  وتمتلك  للهجرة.  الدولية  المنظمة  باأموال موفرة من  الم�ستثمرة  االأ�سهم  المائة من 

ال�سريكة المحلية ما بين 15 و20 في المائة من االأ�سهم. وتوزع االأرباح وفقاً للمبلغ الم�ستثمر واأ�سهم الموؤ�س�سة.

المائية،  وال��زراع��ة  البحر  �سلطعون  تربية  مثل  مجاالت  الم�سروع  ه��ذا  خ��الل  من  المن�ساأة  الموؤ�س�سات  وتغطي 

وت�سمين البقر، وعربات االأغذية المتنقلة. وهي ت�سغيل عاملين من المجتمعات المحلية، بمن فيهم مدير محترف 

لمعالجة العمليات اليومية. ويمكن اال�ستعانة بخدمات العائدين، اإذا رغبوا في ذلك، للعمل في الموؤ�س�سات التي 

ي�ستثمرون فيها. والموظفون م�سوؤولون اأمام المجل�س الذي يحدد اال�ستراتيجية العامة ليوفر التوجيهات. وهذه 

الموؤ�س�سات ت�ساعد على اإعطاء �سورة اإيجابية عن العائدين من خالل توفير مواِطن ال�سغل المحلي وتوريد ال�سلع 

والخدمات اأحياناً في مناطق نائية وريفية. وبما اأن عدداً من العائدين واأفراد المجتمع المحلي ي�ستفيدون ب�سكل 

مبا�سر من هذه ال�سلع والخدمات فاإن ذلك ي�ساهم في تعزيز تما�سك المجتمع.

              نصائح للنجاح:

اإقناع الم�ستثمرين المحتملين بو�سوح باأن ذلك يمكن اأن ُيعتبر ا�ستثماراً طويل االأجل الأن االأرباح الملمو�سة ال 	•

ُتح�سل على الفور.
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ولت�سخير قدرة االأن�سطة الجماعية المدرة للدخل المحتملة وتفادي الف�سل، من االأ�سا�سي اأن ي�سارك مديرو م�ساريع اإعادة 

االإدماج وال�سركاء ب�سكل وثيق في تطوير هذه االأن�سطة واختيارها وتنفيذها ور�سدها وتقييمها. ويرد اأدناه موجز الأف�سل 

الممار�سات والخطوات واالإجراءات المتتالية التي يجب اأن يقوم بها مديرو برامج اإعادة االإدماج و/ اأو ال�سركاء: 

الجدول 3-4: تطوير األنشطة الجماعية المدرة للدخل واختيارها وتنفيذها ورصدها وتقييمها

االإجراءالخطوة

تقييم الشروط المسبقة لألنشطة 
الجماعية المدرة للدخل

تقييم الجدوى العامة لل�سروط الم�سبقة ال�سياقية والعملية لتنفيذ االأن�سطة 	•

الجماعية المدرة للدخل )انظر الفرع 3-2(؛

تقييم البيئة ال�سياقية المحددة لهذه االأن�سطة، بما في ذلك تقييمات نظم ال�سوق 	•

 و�سوق العمل، ومالمح المجتمع، وم�سح الم�ساريع االأخرى )انظر الفرعين 2-4-1 

و3-2-1(؛

عودة 	• مناطق  في  وم�سالحهم  واحتياجاتهم  العائدين  مالمح  تكامل  تقييم 

محددة باال�ستناد اإلى قاعدة بيانات العائدين.

وتحفيز  المجموعات  تكوين 
اإلجراءات الجماعية

جمع مجموعات العائدين معاً ومناق�سة واقتراح الم�ساريع الجماعية وتوفير 	•

منبر لتبادل االآراء واالأفكار؛

تحديد فر�س التعاون والم�ساركة والتفاعل مع االأن�سطة القائمة وغير ذلك 	•

من م�ساريع اإعادة االإدماج المجتمعية االأ�سا�س )اإن ُوجدت في ال�سياق المحلي 

واإذا كانت تف�سي اإلى التعاون(؛

برنامج 	• ن�س  اإذا  عملياً  المجدية  للدخل  المدرة  الجماعية  االأن�سطة  تحفيز 

اإعادة االإدماج المحدد على و�سع اآليات لذلك الغر�س.

التدريب في األجل القصير ووضع 
خطة المشروع

تدريب العائدين على كيفية و�سع خطط م�ساريع تبين نوع وغر�س الم�ساعدة 	•

المطلوبة، ف�ساًل عن تفا�سيل التكاليف والنواتج المنتظرة؛

تدريب العائدين على الفر�س والعوائق في نظم ال�سوق المحلية )بما في ذلك 	•

من وجهة نظر بيئية( وتوفير توجيه تقني خا�س بالم�ساريع؛ 

اأداة مفيدة لتحديد االهتمامات 	• الق�سير  االأج��ل  التدريب في  اأن يكون  يمكن 

والدوافع الحقيقية للمر�سحين للم�سروع وقدرتهم على العمل معاً.

اختيار األنشطة الجماعية المدرة 
للدخل القادرة على االستمرار

ي�ستند االختيار الم�سبق اإلى معايير اأهلية برنامج اإعادة االإدماج؛	•

في 	• الم�سروع  )ج��دوى خطة  ال�سياقية  المعايير  اإل��ى  االأول��ي  االختيار  ي�ستند 

اإطار ا�ستنتاجات تقييم التحليل واالآثار على �سوق العمل على م�ستوى المجتمع 

المحلي(؛

اإعادة االإدم��اج )من قبيل 	• اإلى معايير اختيار برنامج  ي�ستند االختيار النهائي 

ارتفاع ن�سبة م�ساركة اأفراد المجتمع المحلي؛ ومعالجة احتياجات المجموعات 

المحلية؛ والمعايير البيئية، وما اإلى ذلك(.

دعم ت�سجيل الم�سروع ككيان قانوني لدى الوكالة المنا�سبة واإ�سفاء ال�سبغة 	•عملية التسجيل

االأ���س��ول،  وملكية  االأر����س،  )ت�سجيل  الم�سروع  جوانب  جميع  على  الر�سمية 

وت�سجيل الم�سروع، وما اإلى ذلك(.
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التدريب على جوانب مختلفة من 
جوانب تنفيذ المشروع

واإدراج 	• االأعمال.  اإدارة  ومهارات  التعاونية  المجموعات  تكوين  على  التدريب 

التاآزر  اأوج��ه  ال�ستك�ساف  الم�ساريع  تطوير  دع��م  م�سار  في  اأم��ك��ن،  متى  ذل��ك، 

وخف�س التكاليف؛

تحفيز الديناميات الجماعية، بما في ذلك بناء الثقة واإذكاء الوعي بقلة الدخل 	•

المحتملة في اال�ستراتيجيات الق�سيرة االأجل للتعامل مع الخالفات فيما بين 

المجموعات واآليات الت�سكي وما اإلى ذلك؛

ال�سابقين الذين نجحوا في نف�س 	• التوجيه واالإر�ساد من خالل الم�ستفيدين 

المنطقة وفي قطاع مماثل؛

دعم تحديد اأدوار وم�سوؤوليات وا�سحة لكل فرد من اأفراد المجموعة؛	•

اإن�ساء اآلية ل�سنع القرار والتن�سيق يتفق عليها جميع اأفراد المجموعة وي�سفون 	•

عليها ال�سبغة الر�سمية.

المشروع  تنفيذ  أثناء  الدعم 
والمشورة في األجل الطويل

موا�سلة الدعم اأثناء تنفيذ الم�سروع وتي�سير اإدخال التعديالت عند اللزوم؛	•

دعم تو�سيع نطاق العمليات وجلب المزيد من الزبائن.	•

اإقامة عمليات ر�سد وتقييم في االإطار المنطقي العملي لكل ن�ساط جماعي 	•الرصد والتقييم

مدر للدخل لكل من الر�سد والتقييم الداخلي )اأع�ساء المجموعة( والخارجي 

)منظمة اإعادة االإدماج الرائدة وال�سركاء(؛

المنا�سبة 	• بالتو�سيات  والتقدم  المجموعة  اأف��راد  مع  التقييم  تقارير  مناق�سة 

بدعم تقني؛

الم�سروع جارياً 	• اأن ي�سبح  الخارجي ما  للدعم  الم�ستهدف  التدريجي  االإنهاء 

وقادراً على اال�ستمرار، باال�ستناد اإلى ا�ستنتاجات التقييم.

يت�سمن الر�سم البياني اأعاله والن�س اأدناه الخطوات الفريدة من نوعها الإقامة م�ساريع جماعية 

لة عن دعم تطوير الم�ساريع ب�سكل عام، بما في ذلك  مدرة للدخل. وللمزيد من المعلومات المف�سّ

الم�ساريع الجماعية، انظر المرفق 2. 

تقييم الشروط المسبقة وتكوين المجموعات

من االأمثل اأن تنطلق عملية تقييم ال�سروط الم�سبقة وتكوين المجموعات اأثناء مرحلة ما قبل العودة في البلد الم�سيف. 

غير اأن ذلك يتطلب وجود عدد كاٍف من الم�ستفيدين الذين ي�سبون اإلى العودة اإلى نف�س المجتمع المحلي. ويتطلب ذلك 

اأي�ساً توافر معلومات كافية عن الفر�س والم�ساريع القائمة في البلد االأ�سلي.

وهناك �سبل مختلفة لت�سجيع العائدين على الم�ساركة في االأن�سطة المجتمعية االأ�سا�س عو�ساً عن اإقامة م�ساريع فردية. 

وي�سمل ذلك تمويل الحوافز التي توفر اإعانة اإ�سافية �سغيرة لكل عائد ي�سارك في م�سروع جماعي. ورهناً بال�سياق المحلي 

وت�سميم الم�سروع ُيعتبر توفير اعتمادات اإ�سافية للمقيم غير المهاجر الم�سّغل اإمكانية هو االآخر.
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فشل المشاريع الجماعية المدرة للدخل

مديرو البرامج بحاجة اإلى اأن يكونوا على وعي باأنه يمكن اأن تكون هناك م�ساعفات �سلبية كبيرة 

االأ�سا�سي  ما. ومن  ف�سل م�سروع  اإذا  االأو�سع  المحلي  المجتمع  العائدين وعلى  على مجموعات 

�سامل  م�سروع  مخطط  للدخل  ال��م��درة  الجماعية  الم�ساريع  لجميع  يكون  اأن  ذل��ك  على  ب��ن��اًء 

منذ البداية. ويجب اأن يحدد هذا المخطط اأن�سطة الم�سروع، واحتياجات راأ�س المال العامل، 

والتوزيع المنتظر لراأ�س المال بين الم�ساركين في مختلف االأن�سطة.

التدريب في األجل القصير

كما هو الحال بالن�سبة للتدريب في االأجل الق�سير في تخطيط االأعمال في م�سار دعم تطوير الم�ساريع المتكامل )انظر 

المرفق 2، الخطوة 3(، فاإن المهاجرين العائدين دون خبرة م�سبقة في بعث الم�ساريع اأو الذين كانوا بعيدين عن البلد 

اإلى  للت�سويق. وهم بحاجة  قادرين على و�سع خطط م�ساريع جاهزة  يكونوا  اأن  الم�ستبعد  الزمن من  لفترة طويلة من 

االإلمام بال�سروط التقنية الم�سبقة التي يحتاجونها لتلبيتها اأثناء عملية االختيار الالحقة. ويمكن اأن يوفر هذا التدريب 

اأن  الرائدة. ويجب  اإع��ادة االإدم��اج  اأو موظفو منظمة  اأو �سريك حكومي  اأو المجتمع المدني  �سريٌك من القطاع الخا�س 

يجعل التدريب الق�سير االأجل المر�سحين ُملّمين اأي�ساً بالفر�س والعراقيل في منظومات ال�سوق المحلية ويوفر توجيهاً 

تقنياً خا�ساً بالم�سروع. وفيما يت�سل بهذا الجانب من جوانب التدريب يجب اأن يمتلك المدربون ويلقنوا الخبرة التقنية 

المحددة ذات ال�سلة بالقطاع المختار لكل م�سروع عو�ساً عن توفير برنامج تدريب عام لجميع الم�ساركين. ومن الناحية 

المثالية يجب اأن يكون هوؤالء المدربون مجموعة من الخبراء المحليين لهم خبرة في االقت�ساد المحلي و، عند االقت�ساء، 

خبرة في المجال البيئي. 

االختيار

بعد اإ�سفاء ال�سبغة النهائية على خطط الم�سروع ال بد لمنظمة اإعادة االإدماج الرائدة من اختيار اأكثر االأن�سطة الجماعية 

المدرة للدخل وعوداً. وفي حين اأن معايير اختيار الم�ساريع الجماعية المدرة للدخل يجب تكييفها على م�ستوى البرامج 

وعلى ال�سعيدين الوطني والمحلي كي تالئم باأح�سن ما يمكن اأهداف البرنامج و�سياقه، من المفرو�س اأن ت�سجع المعايير 

ب�سكل عام الم�ساريع التي تتطلب قدراً كبيراً من اال�ستثمار االأولي اأو من راأ�س المال العامل. ويجب اأن ي�سارك الفاعلون 

المحليون، متى كان ذلك ممكناً عملياً، في مرحلة اختيار الم�سروع، اإ�سافة اإلى دورهم في الم�ساعدة على تطوير الم�ساريع 

المجتمعية االأ�سا�س. وكلتا الوظيفتان يمكن اأن تكونا متكاملتين من خالل اإن�ساء لجان توجيهية تكون قادرة على بلورة 

ت�سميم الم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س واإدارة عملية اختيار الم�ستفيدين. 

بعد الموافقة

ما اأن تتم الموافقة على اأن�سطة جماعية محددة مدرة للدخل يحتاج اأفراد المجموعة اإلى تدريب في جوانب مختلفة من 

جوانب تنفيذ الم�سروع، من قبيل تكوين المجموعات التعاونية ومهارات اإدارة االأعمال واإدارة الم�ساريع الجماعية )العمل 

الجماعي، وتقا�سم المهام، واالإدارة، والت�سيير(. ويجب، متى اأمكن ذلك عملياً، دمج هذه االأن�سطة مع اأن�سطة دعم اأخرى 

لتطوير الم�ساريع الفردية ال�ستك�ساف اأوجه التاآزر والحد من تكاليف التدريب. 

االأن�سطة  في  النا�سئة  النموذجية  المجموعة  بديناميكا  م�سبقاً  االإلمام  اإلى  بحاجة  الم�ساركين  فاإن  ذلك  اإلى  وباالإ�سافة 

الجماعية المدرة للدخل، في حالة م�ساريع العائدين فقط اأو الم�ساريع المختلطة. ويمكن اأن ي�سمل التدريب تمارين في 

مجال بناء الثقة واال�ستراتيجيات للتعامل مع الخالفات المحتملة داخل المجموعات. ويجب اأن يوفر التدريب معلومات 
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عن ت�سوية الخالفات في برامج محددة وو�سع اآليات للت�سكي )انظر الفرع 3-5 لالطالع على اأمثلة لبع�س اأن�سطة ومناهج 

اإي��رادات مبا�سرة فورية الأن العديد من  بناء الثقة(. كما يجب توعية الم�ستفيدين باأن الم�سروع المحدد قد ال تكون له 

الم�ساريع ال ُتدر عادة اإال دخاًل منخف�ساً في االأجل الق�سير. 

والمرحلة االأولى من مراحل تنفيذ الم�سروع حا�سمة ب�سكل خا�س. ويتعين على منظمة اإعادة االإدماج الرائدة والمجتمع 

في  والو�ساطة  ذل��ك  اإل��ى  االأم��ر  احتاج  اإذا  التعديالت  لتي�سير  المرحلة،  ه��ذه  اأثناء  وثيق  دع��م  توفير  �سركائه  اأو  المحلي 

حالة وجود خالفات داخل المجموعات. ولدعم الجدوى االقت�سادية لالأن�سطة الجماعية المدرة للدخل باإمكان مديري 

الم�ساريع، مثاًل، قرار اأن الم�ساريع ال ت�سمل في البداية اإال العائدين واإ�سافة اأع�ساء اآخرين من اأع�ساء المجتمع المحلي 

في مرحلة الحقة عندما ي�سبح الم�سروع مربحاً. 

واالأن�سطة الجماعية المدرة للدخل، �ساأنها �ساأن الم�ساريع الفردية، بحاجة اإلى تلقي دعم وتوجيه على فترات زمنية اأطول. 

وعلى منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأو �سركائها دعم التعديالت اأثناء اأعوام الت�سغيل االأولى، بما في ذلك توفير راأ�س مال 

اأعمالها وجلب المزيد من الزبائن، وباإمكان  اإلى دعم لتو�سيع  اإ�سافيين. وقد تحتاج الم�ساريع المربحة  اأو تدريب  اأولي 

منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأو �سائر ال�سركاء الم�ساعدة عن طريق ربط الم�ساريع بالحا�سنات والم�ستثمرين؛ وتقديم 

الدعم لزيادة نطاق االإنتاج ونطاق نهج الت�سويق؛ وتي�سير الروابط مع الم�ساريع التجارية الرئي�سية. ويمكن اأن يكون اأحد 

الخيارات، متى كان ذلك ممكناً عملياً في حدود بارامترات الميزانية والبرمجة، تقديم دعم مبا�سر الأكثر الم�ساريع نجاحاً 

بعد فترة محددة من الزمن.

التنمية المحلية المجتمعية األساس وأنشطة كسب الرزق  2-3-3

في  وتدعم  المحلية  االقت�سادية  التنمية  تدعم  التي  االأ�سا�س  المجتمعية  الم�ساريع  عن  عامة  لمحة  الفرع  هذا  يعطي 

نف�س الوقت �سبل ك�سب الرزق لكل من اأفراد المجتمعات المحلية والمهاجرين العائدين. وُنهج اإعادة التنمية المجتمعية 

البيئة  اإلى تح�سين  واإنما  االإدم��اج  اإع��ادة  اإلى دعم  باالأ�سا�س  المحلية ال تهدف  التنمية االقت�سادية  اأه��داف  االأ�سا�س تجاه 

اإجمااًل فيما يت�سل بالعمل والوئام االجتماعي والحماية الفردية. وم�ساريع اإعادة االإدماج الأغرا�س التنمية المحلية يمكن 

والعائدين  المهاجرين  غير  ال�سكان من  )مثاًل  المحلي  المجتمع  الأف��راد  م�ستدامة  ومعي�سية  اقت�سادية  فر�ساً  توفر  اأن 

وتوفير  المناخ  تغير  مع  التكيف  على  والقدرة  المحلية  التحتية  والبنى  واال�ستقرار  الحوكمة  وتح�سين  �سواء(  حد  على 

الخدمات. ويجب اأن تكون هذه الم�ساريع، متى اأمكن ذلك، م�ستدامة من الناحية البيئية وم�ساهمة ب�سكل مبا�سر في االإدارة 

الم�ستدامة اأو حفظ اأو اإعادة تاأهيل البيئة والموارد الطبيعية )االأر�س والماء والغابات والنظم االإيكولوجية(. )انظر درا�سة 

الحالة 9 اأدناه، لالطالع على مثال لم�سروع تثبيت المجتمع المحلي الذي يعود بالنفع على العائدين وعلى اأفراد المجتمع 

المحلي ويعالج في نف�س الوقت اأي�ساً عامل »دفع« في الهجرة وتردي االأرا�سي الزراعية(. ومقارنة مع االأن�سطة الجماعية 

المدرة للدخل ت�سع م�ساريع التنمية المحلية قدراً اأكبر من التاأكيد على اإ�سراك المجتمع المحلي في ت�سميمها وتنفيذها 

ور�سدها.

تعقد  تزيد من  المحلية  االقت�سادية  التنمية  المتمحورة حول  المناهج  الم�ستهدفة في  االأكبر  المجموعة  اأن  وفي حين 

برمجة اإع��ادة االإدم��اج اإال اأنها توفر في نف�س الوقت مزيداً من الفر�س للتعاون مع االأط��راف الثالثة االأخ��رى الم�ساركة 

محلياً. ويحتاج برنامج اإعادة االإدماج اإلى االإبقاء على عالقات الفاعلين في مجالي التنمية والبيئة الن�سطين في مجتمعات 

من  ذل��ك،  يف�سي  اأن  ويمكن  العائدين.  اإ�سراك  في  التفكير  قبل  الناجحة  التنمية  م�ساريع  وتحديد  المحلية  العائدين 

الناحية المثالية، اإلى مذكرة تفاهم اأو اتفاق اإطاري ين�س على اإيجاد عن�سر يتعلق بتقا�سم التكاليف واأي�ساً اإدراج اأهداف 

اإعادة االإدماج اال�ستراتيجية في الت�سميم االأولي لبرنامج اإعادة االإدماج. والم�ساركة في م�ساريع التنمية المحلية الخارجية 

من المحتمل اأن تكون اأكثر فعالية عندما ُتدمج الم�ساريع الكبرى عدداً اأكبر من العائدين، مما يقلل اإلى اأدنى حد من عدد 

مختلف ال�سراكات التي يحتاج االأمر اإلى اإقامتها. 
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في ال�سياقات التي ال توجد فيها م�ساريع تنمية اقت�سادية محلية اأو ال تتفق الم�ساريع مع اأهداف برمجة اإعادة االإدماج، 

باإمكان منظمة اإعادة االإدماج الرائدة تنفيذ م�سروع جديد للتنمية االقت�سادية المحلية. وفي مثل هذه الحاالت من الهام 

اأن تحدد المنظمة الجهات الفاعلة المحلية ذات ال�سلة وتقّيم م�سروع التنمية االقت�سادية المحلية با�ستخدام نهج  جداً 

ت�ساركي انطالقاً من ت�سميم الم�سروع وو�سواًل اإلى تنفيذه. )انظر درا�سة الحالة 9 اأدناه لالطالع على مثال لذلك.(

                دراسة الحالة 9: مبادرات تثبيت المجتمع المحلي في النيجر

ُيعد تغير المناخ والت�سحر عاملي دفع للهجرة ويمكن اأن يزيدا من حدة التوتر بين ال�سكان المحليين مع تزايد 

واالقت�سادية  البيئية  للتحديات  الت�سدي  في  متتالية  اآث��اراً  يوّلد  المتردية  االأرا�سي  وا�ست�سالح  الموارد.  ن��درة 

واالجتماعية.

وقد كان الحال كذلك في منطقة اأغادي�س في النيجر حيث خلقت مبادرات تثبيت المجتمع المحلي فر�س عمل 

للمحليين والعائدين وخففت من حدة النزاعات المحتملة عن طريق تزويد المجتمعات المحلية باأرا�ٍس �سالحة 

للزراعة ونقاط ماء م�ستركة.

ال�سلطات المحلية قطاع  المياه، حددت  ا�ست�سالح االأرا�سي وتوفير  وبناًء على تو�سيات من درا�سة جدوى ب�ساأن 

االأرا�سي المتردية. وتم ا�ست�سالح مائتي هكتار من االأرا�سي من خالل اأن�سطة النقد لقاء العمل قام بها اأكثر من 

اأثناء مو�سم االأمطار وتم غر�س 000 60 �سجرة. وتم اإن�ساء اأكثر من 000 100 حو�س لتجميع المياه  150 �سخ�ساً 

لجمع مياه االأمطار وحفظها ولخلق بيئة مالئمة للمحا�سيل.

ال�سباب )من عائدين و�سباب  ال�سلطات المحلية وقادة المجتمع المحلي تم اختيار الم�ستفيدين  وبالتن�سيق مع 

ومهربين �سابقين( المقيمين في اأغادي�س وُمنح كل واحد منهم هكتاراً من االأرا�سي.

بذوراً  وتلقوا  للزراعة  االإقليمية  المديرية  المهارات وفرته  في مجال تطوير  تدريباً  الم�ستفيدون  وتلقى هوؤالء 

ومواد لبدء اأن�سطتهم. وتم، طوال الم�سروع، تخ�سي�س عالوة �سهرية قدرها 000 60 فرنك من فرنكات االتحاد 

المالي االأفريقي لمواجهة تقلبات الدخل ب�سبب اأحوال الطق�س غير الم�ستقرة.

اأفريقيا يمرون  500 مهاجر من غربي  كمرفق لتدريب  اأي�ساً  الزراعي  الموقع  ي�ستخدم  التدخل  ولتو�سيع نطاق 

عبر مركز المنظمة الدولية للهجرة باأغادي�س. وهناك يح�سلون على بع�س المهارات القابلة للنقل اإلى الغير قبل 

العودة اإلى بلدانهم.

محلية  تقنية  دوائ��ر  من  تتاألف  التقني  للر�سد  محلية  لجنة  بالنيجر  للهجرة  الدولية  المنظمة  مكتب  واأن�ساأ 

واإقليمية لر�سد ودعم االأن�سطة الميدانية باقتراح تو�سيات اأثناء الزيارات الموقعية والمقابالت مع المجموعات 

الم�ستهدفة.

والم�ساريع المجتمعية االأ�سا�سية القائمة عادة ما تتخذ �سكل م�ساريع تنمية محلية. وهذه الم�ساريع تهدف ب�سكل اأ�سا�سي 

اإلى الحد من الهجرة غير الم�سروعة وتح�سين ظروف العي�س المحلية، و�سبل ك�سب الرزق، وتوفير الخدمات. وفي حين 

اإ�سراكهم في مرحلة  ن��ادراً ما يتم  اأنه  اإال  اأن العائدين هم في بع�س االأحيان الم�ستفيدون من م�ساريع التنمية المحلية 

الت�سميم وعادة ما ال تراعي الم�ساريع احتياجات العائدين الخا�سة.

اأقل من ال�سمانات لتلبية احتياجات العائدين الفردية مقارنة مع المبادرات التي  وهذا النوع من المبادرات يوفر عدداً 

متينة  معارف  ال�سلة  ذوي  االإدم��اج  اإع��ادة  موظفي  لدى  تكون  اأن  خا�س  ب�سكل  المهم  من  فاإنه  لذلك  العائدون.  يقودها 

بالم�ساريع المحددة والقطاعات الم�ستهدفة للمواءمة بين العائدين والم�ساريع المنا�سبة التي تلبي احتياجاتهم وتخدم 

م�سالحهم من حيث الم�ساعدة الفردية. ومن جهة فاإنه من المعقد ب�سكل خا�س اإعداد مثل هذه الم�ساريع مع العائدين 

في مرحلة ما قبل العودة الأن المواءمة الفعالة تتطلب معرفة م�ستفي�سة بمهارات العائدين واحتياجاتهم وم�سالحهم، 
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اإلى جانب ا�ستعرا�س دقيق للم�سروع واأهدافه والمجموعات الم�ستهدفة من خالله. ومن جهة اأخرى فاإن م�ساريع التنمية 

المحلية مالئمة الإعادة االإدماج االجتماعي – االقت�سادي للمهاجرين العائدين الذين يعودون دون م�ساعدة على اإعادة 

االإدماج. ومن الهام ب�سكل خا�س بالن�سبة لموظفي اإعادة االإدماج اأن تكون لديهم معارف �ساملة بم�سروع التنمية المحلية 

ق�سد تقدير الم�ستفيدين - اإن كان هناك م�ستفيدون - الذين يجب المواءمة بينهم وبين الم�سروع. وترد معايير التقدير 

ذات ال�سلة في الجدول 3-5 اأدناه.

الجدول 3-5: عملية التقدير إلشراك العائدين في مشاريع التنمية المحلية القائمة

التقدير الالزممعيار الم�سروعالتقدير

استنساب  مدى  تقدير 
إدماج  إعادة  لدعم  المشروع 

العائدين

يمكن اأن يكون م�سروع تنمية محلي يعمل بنجاح ويمكن اأن يكون القدرة 

مالئماً لمالمح العائدين ولكن قد تكون له قدرة غير كافية على 

اإدماج اأعداد كبيرة بما فيه الكفاية من العائدين. وفي حالة قدرة 

من  ب��د  ال  العائدين  م��ن  فقط  �سغير  ع��دد  اإدم���اج  على  الم�سروع 

اإعادة  اإدماج فرادى الم�ستفيدين مع ر�سد وتقييم  تقدير تنا�سب 

اإدماج العائدين المحتمل اأن يكونا كثيفي راأ�س المال. 

في حالة عدم تنفيذ الم�سروع مبا�سرة في مجتمع العودة المحلي، المكان

يحتاج فريق اإعادة االإدماج اإلى النظر في اإمكانية و�سول العائدين 

اإلى الم�سروع من حيث التكلفة والوقت والم�سافة. 

ويكون المدة بنجاح  يعمل  المحلية  التنمية  م�����س��روع  ي��ك��ون  اأن  يمكن 

مالئماً لمالمح العائدين ولكن قد ال يكون عملياً لالأطر الزمنية 

الطويلة الالزمة الإعادة االإدم��اج الم�ستدامة. وعلى العموم لي�س 

الم�ساريع  اأو  ال��ذات��ي  االك��ت��ف��اء  لم�ساريع  بالن�سبة  ك��ذل��ك  ال��ح��ال 

المربحة، ولكن الحال كذلك بالن�سبة للم�ساريع كثيفة راأ�س المال 

اأن  التمويل من خالل مانحين خارجيين. غير  التي تعتمد على 

بع�س الم�ساريع لها اأهداف محدودة )مثل تطوير البنى التحتية 

الهدف  تحقيق  يتم  اأن  ما  االأن�سطة  م�ستوى  تخّف�س  المحلية( 

اإع��ادة  موظفو  يقّيم  اأن  ذل��ك  على  بناًء  االأ�سا�سي  وم��ن  الرئي�سي. 

االإدماج كاًل من المدة المتوقعة للم�سروع )بما في ذلك االأهداف( 

تقييم  ق�سد  الم�سروع  عليها  يقوم  التي  التمويل  ودورات  ونماذج 

مدى وفاء اإ�سراك العائدين في الم�سروع بالغر�س.

تحتاج منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اإلى تقييم مدى كفاية الدخل كفاية الدخل

وفي  الم�سروع.  في  اإ�سراكهم  عن  المتاأتي  الدخل  وهو  المتوقع، 

بع�س الحاالت قد يح�سل »الوافدون الجدد« على اأجر يختلف عن 

االأجر الذي يتلقاه الم�ساركون االأوائل وبالتالي قد ال يفي الدخل 

تزويد  اإل��ى  اإال  تهدف  ال  الم�ساريع  وبع�س  بالغر�س.  المرتقب 

ال�سكان المحليين بدخل تكميلي وبالتالي فاإنها لي�ست م�ستن�سبة 

كم�سدر دخل ح�سري.
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القطاع 
)القطاعات( 

واألنشطة

تحتاج منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اإلى ك�سب فهم �سامل للقطاع 

ال��م�����س��ت��ه��دف )ال��ق��ط��اع��ات ال��م�����س��ت��ه��دف��ة( م��ن ال��م�����س��روع ون��ط��اق 

العائدين  بين  المواءمة  من  التمكن  ق�سد  المن�سودة  االأن�سطة 

وم���ج���االت اأن�����س��ط��ة م��ح��ددة ت��ت��ف��ق م��ع م��ه��ارات��ه��م واح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

الم�سروع، ذلك  بتقييم قدرات  له �سلة  وم�سالحهم. وهذا بدوره 

ولكنه  اإجمالية عالية  ا�ستيعاب  لديه قدرة  تكون  الم�سروع قد  اأّن 

االأن�سطة  اأو  االأدوار  في  العائدين  اإدم��اج  على  القدرة  اإل��ى  يفتقر 

المحددة التي من �ساأنها اأن تتفق مع مالمحهم.

متطلبات 
األنشطة 

المرتقبة فيما 
يتصل بالمهارات

اإج���راء تقييم متعمق  اإل��ى  ال��رائ��دة  اإع���ادة االإدم���اج  تحتاج منظمة 

ال�سلة.  ذات  الم�ساريع  الأن�سطة  الالزمة  المهارات  نطاق  لكامل 

ويجب اأن يقوم فريق الم�سروع بزيارة على عين المكان لتح�سين 

الفردية  العائدين  مهارات  مع  وتكاملها  المرتقبة  االأن�سطة  فهم 

واحتياجاتهم وم�سالحهم واأي تدريب قد يحتاج اإليه االأمر.

المساواة بين 
الجنسين

اإع��ادة االإدم��اج الرائدة اأن يتلقى الن�ساء  يجب اأن ت�سترط منظمة 

المت�ساوي  العمل  قيمة  عن  مت�ساويين  واأج���راً  معاملة  وال��رج��ال 

توظف  �سركات  مع  الباطن  من  فيها  تتعاقد  التي  الم�ساريع  في 

العائدين. وعند اإدراج عن�سر اإعادة االإدماج في مثل هذا الم�سروع 

يمكن اأن ت�سترط بعثة اإعادة االإدماج اأن يتقا�سى الن�ساء والرجال 

ال�سركات  وعي  لتعزيز  الفر�سة  من  واال�ستفادة  مت�ساوية  اأج��وراً 

بمنافع الت�سغيل المختلط واالأجر المت�ساوي ف�ساًل عن معالجة 

م�سائل التحر�س واالعتداء الجن�سانيين.

معايير األهلية 
ذات الصلة 

بمشروع محدد

اأهلية  اأي��ة معايير  اإل��ى تقييم  ال��رائ��دة  اإع��ادة االإدم���اج  تحتاج منظمة 

في  لالإدماج  العائدين  اأهلية  في  توؤثر  قائم  محدد  بم�سروع  خا�سة 

الم�سروع. 

إشراك  تأثير  تقييم 
المشروع/  في  العائدين 

المجتمع المحلي

كانت األثر االجتماعي اإذا  م��ا  تقييم  اإل���ى  ال���رائ���دة  االإدم�����اج  اإع����ادة  ت��ح��ت��اج منظمة 

مجموعات الم�ساريع الم�سكلة مهتمة باإدماج المهاجرين العائدين 

ل اإدماج اأفراد  في الم�سروع اأو راغبة في ذلك، اأو ما اإذا كانت تف�سّ

العائدين.  اإدم��اج  عن  المحلي عو�ساً  المجتمع  اأف��راد  اآخرين من 

وعلى اأي حال فاإن منظمة اإعادة االإدماج الرائدة تحتاج اإلى توعية 

اأع�ساء الم�ساريع القائمة على اإدماج عائد اأو اأكثر.

يمكن اأن تفكر منظمة اإعادة االإدماج الرائدة في تخ�سي�س ح�سة األثر االقتصادي

الجماعي  للم�سروع  االإدم���اج  اإع���ادة  على  الفردية  الم�ساعدة  م��ن 

مقابل اإدماج الفرد المعني في المجموعة كع�سو كامل الع�سوية. 

في  العائدين  اإ�سراك  عن  المترتب  المرتقب  االقت�سادي  واالأث��ر 

م�سروع ما يحتاج اإلى تقييم، مع مراعاة مخطط اإنفاق الم�سروع 

المحدد اأي�ساً.
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بعد التقييم 

اأية �سيطرة مبا�سرة على ت�سميم  اإع��ادة االإدم��اج الرائدة ال تدير الم�ساريع الخارجية وبالتالي لي�ست لها  اأن منظمة  بما 

الم�ساريع وتنفيذها )مثل المنهجية واالأهداف( فاإن الخطر الرئي�سي في ا�ستخدام هذه الم�ساريع كجزء من ا�ستراتيجية 

الإعادة االإدماج يتمثل في التاأثير المحدود المحتمل لمثل هذه الم�ساريع على العائدين وعلى اإعادة اإدماجهم االجتماعي – 

االقت�سادي. غير اأن هذا الخطر يمكن التخفيف من حدته بتقديم معلومات �ساملة عن الم�سروع وبيئته المحيطة ف�ساًل 

عن مهارات العائدين الفردية واحتياجاتهم وم�سالحهم.

أنشطة الدعم المالي على صعيد المجتمع المحلي  3-3-3

يجب، قدر االإمكان، اأن تقترن الم�ساعدة على اإعادة االإدماج االقت�سادي على م�ستوى المجتمع المحلي، �ساأنها �ساأن الم�ساعدة 

االقت�سادية الفردية )انظر الفرعين 2-4-4 و2-4-5(، بالدعم المالي التكميلي من قبيل التدريب والم�سورة فيما يت�سل 

بالتثقيف المالي، وبرامج الوفورات ال�سغيرة، ومخططات اال�ستثمار الجماعي، ومخططات االإقرا�س الجماعي االأ�سا�س. 

المهاجرين والعائدين،  اإ�سافية لغير  اأمان  �سبكة  العائدين، ويوفر  اإدم��اج  اإع��ادة  يي�سر  اأن  أفرقة دعم مالي يمكن  واإن�ساء 

وي�سجع اإقامة روابط اجتماعية. ويجب اأن تن�ساأ اأفرقة الدعم المالي بهدف تعزيز اال�ستخدام المنتج لقدرات المجتمعات 

المالية. ففريق  التحويالت  وا�ستخدام  االئتمانات  والح�سول على  االدخ��ار  العائدين في مجاالت  والمهاجرين  المحلية 

الدعم المالي يمكن اأن يوفر دعماً مالياً الأع�سائه بطرق مختلفة: 

• للت�سرف 	 متاح  مال  راأ�س  لهم  الذين  المحلية  المجتمعات  وأفراد  للعائدين  بالنسبة  الجماعي.  اال�ستثمار  مخططات 

تدريب  ويجب  الجماعية.  لال�ستثمارات  المال  راأ�س  لتجميع  فعالة  و�سيلة  المالي  الدعم  مجموعات  توفر  اأن  يمكن 

اأع�ساء فرق الدعم المالي على توفير الم�سورة والمعلومات لالأع�ساء االآخرين ب�ساأن فر�س اال�ستثمار، بما في ذلك 

الم�ساريع المنتجة التي ينفذها على ال�سعيد االإقليمي العائدون وال�سكان من غير المهاجرين. وفي اإطار بع�س البرامج 

يمكن اأن تكّمل اال�ستثمارات اأي�ساً الحكومات المحلية والمانحون الدوليون وغير ذلك من االأطراف الثالثة. ويجب اأن 

تتولى منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأو يتولى ال�سركاء توفير االإ�سراف واإقامة وتعزيز ال�سراكات مع الكيانات المالية 

واالجتماعية، ور�سد ا�ستدامة اال�ستثمارات لتعديل نماذج اال�ستثمار وفقاً للدرو�س الم�ستفادة واأف�سل الممار�سات.

• على 	 والمالية  الم�سرفية  الخدمات  اإلى  الو�سول  يتوقف  األساس.  المجتمعية  الصغر  البالغة  االئتمانات  مخططات 
االأهلية ومعايير االإقرا�س )انظر الفرع 3-2 للمزيد من التفا�سيل( وتحديات العائدين الخا�سة بالهجرة. وباإمكان 

مجموعات الدعم المالي تي�سير اإن�ساء مجموعات من المقتر�سين توفر فيها مجموعات العائدين اأو غير المهاجرين 

اأفراد  يحّفز  فاإنه  ثم  ومن  الم�ستركة  الم�سوؤولية  اأ�سا�س  على  الجماعي  االإقرا�س  ويقوم  جماعي.  ب�سكل  �سمانات 

المجموعات ال�ستخدام الروابط االجتماعية لتمحي�س ور�سد القرو�س وفر�س �سدادها على النظراء. وفي �سياقات 

العودة يجب مع ذلك اأن تنفذ المخططات الجماعية االأ�سا�س بحذر �سديد وفقط اإذا كانت منظمة اإعادة االإدماج الرائدة 

اأو الجهة ال�سريكة لها تمتلكان القدرة الكافية على ر�سد ا�ستخدام القرو�س و�سدادها. وهذه المخططات تحتاج اأي�ساً 

اإلى اأن تكون قادرة على معالجة مخاطر تاآكل الثقة داخل المجموعة ودعم المجموعة في حالة وجود خالفات حول 

ال�سداد اأو التخلف عن �سداد القرو�س. 

• مخططات االدخار الجماعية وبرامج االدخار الصغرى. باإمكان مجموعات الدعم المالي اأن توفر برامج ادخار �سغرى 	
الزمن  من  محددة  فترة  في  يتكاتفون  الذين  المحلي(  المجتمع  واأفراد  )العائدون  المختلطة  االأفراد  لمجموعات 

لالدخار واالقترا�س كمجموعة. ويجب اأن توفر منظمة اإعادة االإدماج الرائدة الدعم في تحديد مخططات االدخار 

المكيفة محلياً ومن اأجل اال�ستخدام االأمثل لراأ�س المال الأغرا�س االدخار.
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• مجموعات العون الذاتي: يمكن اأن تتخذ مجموعات الدعم المالي �سكل مجموعات عون ذاتي يقوم فيها اأفراد مجموعات 	
العائدين ال�سغيرة اأو اأفراد مجتمع غير المهاجرين باالدخار واإقرا�س مدخراتهم داخلياً لفرادى االأ�سخا�س في اأوقات 

الحاجة. وعلى منظمة اإعادة االإدماج الرائدة دعم هذه المجموعات من خالل التدريب على االإدارة المالية والتدريب 

المكيف وفقاً للمهارات. 

وف�ساًل عن تقديم الدعم المالي ت�ساعد هذه المجموعات على ت�سجيع الروابط االجتماعية وم�ساعدة العائدين على اإعادة 

اإقامة دائرة اجتماعية. وهذه الروابط االجتماعية بدورها تي�سر االإجراءات الجماعية الأع�ساء المجموعة بما يمّكنها من 

تن�سيق ا�ستثماراتها ومدخراتها وقرارات ال�سداد التي تتخذها والتعاون من اأجل الم�سلحة المتبادلة. غير اأن المخططات 

الجماعية يجب تنفيذها بحذر �سديد جداً وفقط اإذا كانت لدى منظمة اإعادة االإدماج الرائدة القدرة الكافية على معالجة 

مخاطر تاآكل الثقة داخل المجموعة والتخلف عن ال�سداد والمديونية الجماعية التي يمكن تفاديها. 

وفي االأماكن التي تن�ساأ فيها مجموعات دعم مالي يتعين على منظمة اإعادة االإدماج الرائدة ا�ستك�ساف خيارات الم�سورة 

المحلية  اأن توفرها هذه المجموعات  اأمور يجب  الميزانية والتدريب في مجال تعبئة االدخ��ار، وهي  المالية وتخطيط 

ب�سكل مبا�سر )انظر الفرع 5-4-2(.

املساعدة على إعادة اإلدماج االجتماعي على مستوى املجتمع املحلي  4-3

تركز الم�ساعدة على اإعادة االإدماج االجتماعي على م�ستوى المجتمع المحلي على تح�سين �سبل الو�سول اإلى الخدمات 

اأن يعود ذلك بالنفع على كل من العائدين واأفراد  االجتماعية في مجتمعات العودة وتوافر هذه الخدمات. ويمكن 

المجتمعات المحلية. وهذا االأمر م�ست�سوب جداً عندما تكون هناك حواجز مادية اأو لغوية اأو غير ذلك من الحواجز 

التي تحول دون ح�سول العائدين على الخدمات في المجتمعات المحلية المحددة التي ت�سهد ن�سبة عالية من العودة 

اأو حيثما تعجز دوائر الخدمات في هذه المجتمعات المحلية عن تلبية احتياجات العائدين واأفراد المجتمع المحلي 

المحددة وه�سا�سة اأو�ساعهم.

وتقدم الوحدة 2 ا�ستعرا�ساً عاماً للخدمات التي هي مهمة للغاية الأغرا�س اإعادة االإدماج الم�ستدامة على الم�ستوى الفردي، 

بما في ذلك ال�سكن والتعليم والتدريب والعدالة وال�سحة والرفاه وغير ذلك من خدمات البنى التحتية العامة من قبيل 

الماء والطرقات. واإلى جانب دعم فرادى العائدين على الح�سول على هذه الخدمات باإمكان منظمة اإعادة االإدماج الرائدة 

اأن تعمل من اأجل زيادة اإتاحة وتوفير هذه الخدمات في مجموعات محلية محددة ت�سجل ن�سباً عالية من حاالت العودة. 

وتجدر االإ�سارة اإلى اأن الوحدة 4 تغطي دعم توفير الخدمات و�سبكات االإحالة واإمكانية الو�سول اإلى الخدمات فيما يتعدى 

مجتمعاً محلياً ما.

والم�ساعدة على اإعادة االإدماج االجتماعي على م�ستوى المجتمع المحلي ال تقت�سر على م�ساعدة العائدين على الو�سول اإلى 

اأن تعود بالنفع على اأفراد المجتمع المحلي االآخرين الذين لهم احتياجات  اأي�ساً  الخدمات التي يحتاجونها واإنما باإمكانها 

اأو مواطن �سعف مماثلة. وب�سكل خا�س، عندما تت�سبب االأعداد الكبيرة من العائدين في �سغوط على الخدمات، يمكن اأي�ساً 

اأن ي�ساعد توفير خدمات الدعم للمجتمعات المحلية ذات الن�سب العالية من حاالت العودة على التخفيف من حاالت التوتر 

واالأ�سباب المحتملة للنزاعات التي تن�ساأ عندما تعود مجموعات كبيرة من العائدين اإلى نف�س المجتمع المحلي.

ومالمح المجتمعات المحلية والتقييمات المحددة يمكن اأن تك�سف عن م�ساكل توفير الخدمات االجتماعية في المجتمعات 

االإدم��اج  اإع��ادة  وم�ساريع  الخدمات.  اإل��ى  الو�سول  فر�س  محدودية  عن  النا�سئة  التوتر  ح��االت  اأو  الم�ستهدفة  المحلية 

م�سلحة  �ساحبة  محلية  جهات  مع  ب�سراكة  الم�ساريع  تن�ساأ  عندما  للغاية  ناجحة  تكون  االأ�سا�س  المجتمعية  االجتماعي 

وعندما يكون القادة المحليون على ا�ستعداد لالإم�ساك بزمام االأمور.
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وفيما يلي بع�س االعتبارات لتعزيز اإمكانية الو�سول اإلى الخدمات االجتماعية وتوفيرها على م�ستوى المجتمع المحلي 

في القطاعات االأكثر �سلة باإعادة االإدماج الم�ستدامة:

 مكان اإلقامة. االأعداد الكبيرة من العائدين اإلى مجتمع محلي ما يمكن اأن ترهق توافر ال�سكن بالن�سبة لجميع اأفراد  ←
الحاالت  ا�ستغاللية. وفي هذه  اتفاقات  والدخول في  العائدين  الُمالك من  ي�ستفيد  اأن  ويمكن  المحلي.  المجتمع 

يمكن اأن تتوخى منظمة اإعادة االإدماج الرائدة نهجاً ا�ستباقياً لتثقيف المالك وغيرهم من اأ�سحاب الم�سلحة ذوي 

وكيفية مزيد  �سكن  البحث عن  عند  العائدين  تعتر�س  التي  الحواجز  بخ�سو�س  المحلية(  ال�سلطات  ال�سلة )مثل 

توفير اإمكانية ح�سولهم على �سكن. وكما ورد و�سف ذلك في الفرع 2-5-1 فاإنه باإمكان منظمة اإعادة االإدماج الرائدة 

م�ساعدة العائدين على الح�سول على �سكن عن طريق توفير �سمانات. وهذا يمكن اأن يكون اأي�ساً خياراً على الم�ستوى 

الجماعي اإذا ما وجدت مجموعة من العائدين �سكناً جماعياً.

وعندما يكون هناك افتقار عام لل�سكن الالئق في المجتمع المحلي باإمكان منظمة اإعادة االإدماج الرائدة النظر في تو�سيع 

نطاق توافر ال�سكن لجميع اأفراد المجتمع المحلي، بمن فيهم العائدون. ويتعين على منظمة اإعادة االإدماج الرائدة العمل 

االأرا�سي ومعالجة  �سيما بخ�سو�س م�سائل من قبيل توزيع  المحلية ال�ستنباط حلول منا�سبة محلياً، وال  ال�سلطات  مع 

احتياجات جميع من يحتاجون اإلى �سكن.

 التعليم والتدريب. لما كان يتعين اأن يكون الو�سط التعليمي والتدريبي اآمناً و�سليماً ويوفر الحماية من التهديد اأو  ←
االأذى للجميع فاإن المدار�س و�سائر الموؤ�س�سات التعليمية االأخرى تلعب دوراً هاماً في تعزيز رفاه المجتمع المحلي. 

الت�سامح  ت�سجع  التي  االإيجابية  الخالفات  وت�سوية  التاأديب  تقنيات  ا�ستخدام  على  والمعلمين  المدر�سين  وتدريب 

اإلى المواقف  وتفّهم االآخرين يمكن اأن يح�ّسن كاًل من التما�سك االجتماعي و�سير اأمور المجتمع المحلي، اإ�سافة 

تجاه تقّبل العائدين.

تحديات  على  تنطوي  قد  التي  التعلم  اأو�ساط  في  باالإ�سكاليات  وعي  على  يكونوا  اأن  اإلى  بحاجة  والمعلمون  والمدر�سون 

وا�ستيعاب  التركيز  وتاأثيرها على قدرتهم على  البائ�سة  الما�سي  ب�سبب تجارب  التعلم  للعائدين )مثل تحديات  بالن�سبة 

التعلم  على  المعلمين  م�ساعدة  اأي�ساً  يعني  اأن  يمكن  وهذا  التعلم(.  بيئة  في  اجتماعياً  واالنخراط  الجديدة  المعلومات 

لتف�سير هذه الم�سائل للجميع، بمن في ذلك ال�سكان غير المهاجرين. وب�سكل خا�س، يجب توعية الموؤ�س�سات المدر�سية 

وغير ذلك من موؤ�س�سات التعليم اأو التدريب، بالحواجز القائمة اأمام التعليم والتي يمكن اأن ت�سمل ما يلي:

• المتعلمون الذين ال يتحدثون لغة التدري�س اأو لهم معرفة محدودة باللغة؛	

• الر�سوم المدر�سية الباهظة اأو التكاليف االأخرى المرتفعة المت�سلة بها؛	

• عدم تالوؤم الت�سجيل في المدر�سة مع م�ستوى تعّلم الطالب؛	

• االلتحاق في منت�سف ال�سنة الدرا�سية اأو بعد بداية برنامج تدريب؛	

• التكيف مع اأ�سلوب تعّلم وتعليم مختلف )مثاًل ب�سبب االختالفات الثقافية اأو التربوية(.	

 الصحة والرفاه. ت�اأمين وتوفير خدمات �سحية بنوعية جيدة هما في بع�س االأحيان مبعث قلق رئي�سي لي�س فقط  ←
�سحية  الحتياجات  مبا�سراً  دعماً  الم�ساريع  توفر  اأن  ويمكن  المحلية.  المجتمعات  في  اأي�ساً  واإنما  العائدين  لدى 

البنى  اإ�سالح  اأو  ال�سحية  للخدمات  والمواد  المعدات  وتوفير  ال�سحية  الرعاية  تدريب موفري  محددة عن طريق 

جيدة  نوعية  من  �سحية  رعاية  خدمات  في  وباال�ستثمار  محددة.  محلية  مجتمعات  في  ال�سحية  للرعاية  التحتية 

يمكن اأن تتح�سن النواتج ال�سحية لجميع اأفراد المجتمع المحلي ولي�س فقط للعائدين وحدهم. وباالإ�سافة اإلى ذلك 

يمكن اأن تح�ّسن الم�ساعدة المجتمعية االأ�سا�س نوعية المعلومات ب�ساأن الم�سائل ال�سحية وكذلك الخدمات والمعدات 

لتوفير الرعاية ال�سحية. والمواد المتعلقة بالخدمات ال�سحية يجب اأن تت�سمن معلومات ور�سائل تعك�س الم�ساغل 

العائدين  احتياجات  اإلى  اإ�سافة  المحليين،  ال�سكان  بال�سحة في �سفوف عامة  ال�سلة  ذات  الم�ستركة واالحتياجات 

الخا�سة. وهذا هام ب�سكل خا�س عندما تكون هناك حاالت اأمرا�س معدية موؤكدة اأو م�ستبه فيها داخل مجتمع محلي 
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ما اأو داخل مجموعة �سكان فرعية. وهذه المواد المروجة لل�سحة يجب اأن تتاح على نطاق وا�سع باأ�سكال ولغات يمكن 

اأن تكون منخف�سة  اأن يفهمها العائدون واأفراد المجتمعات المحلية، مع مراعاة الم�ستويات الثقافية التي يحتمل 

والتي توؤثر على مجموعات ديموغرافية معينة اأكثر من غيرها.

 البنى التحتية العامة والسالمة. يتوقف عادة الح�سول على الخدمات على الهياكل االأ�سا�سية الجيدة وقدرة الفرد  ←
على الو�سول مادياً اإلى مكان توّفر فيه الخدمات. وهكذا فاإنه يجب اأن تكون الطرق واأ�ساليب النقل الالزمة للتردد 

اأو تجهيز الوثائق والوفاء بجميع عنا�سر اال�ستقرار االجتماعي االأخرى مي�سورة  على المدار�س اأو عيادات االأطباء 

وفي المتناول. ويجب اأن تكون الطرق اآمنة وماأمونة اأي�ساً واأال تزيد من مفاقمة اأية مخاطر عنف وا�ستغالل واعتداء.

اإن التدخالت على م�ستوى المجتمع المحلي والم�ساعدة على الحد من المخاطر على التنقالت اليومية يمكن اأن ت�سمل 

اأو  المالب�س  على  العاك�سة  االأ�سرطة  ا�ستخدام  وت�سجيع  الطرقات  على  والممرات  والمما�سي  االإن��ارة  اأو  الطرقات  ت�سييد 

الحقائب، وتوفير م�سابيح ومعدات اأخرى وا�ستخدام اأو تفادي االأزياء التي ي�سهل التعرف على هوية حاملها. ويمكن اأن 

اأو ا�ستخدام الكبار  اأو »النهج االإر�سادي”،  ت�سمل الجهود المجتمعية النقل المنظم مثل الحافالت والم�سي في جماعات 

لمرافقة االأطفال اإلى المدار�س. وكل هذه االأمور يمكن اأن ي�سّهلها التنظيم المجتمعي الفعال. 

المخاطر  قبيل  من  البيئية  التحديات  مواجهة  خ��الل  فمن  المحلي.  المجتمع  ال�ستقرار  ج��داً  هامة  البيئية  والعوامل 

الطبيعية اأو تغير المناخ اأو تردي البيئة، يمكن اأن تواجه المجتمعات المحلية تهديدات ومخاطر متنوعة تتراوح بين تهديد 

ال�سالمة الج�سدية وال�سحة وقلة فر�س الو�سول اإلى الموارد الطبيعية الحيوية، من قبيل مياه ال�سرب. والتدخالت على 

وا�ستعدادها  المحلية  المجتمعات  �سالمة  تاأمين  طريق  عن  التهديدات  هذه  تعالج  اأن  يمكن  المحلي  المجتمع  م�ستوى 

لمواجهة الكوارث وقدرتها على ال�سمود. وفي معالجة التحديات البيئية هناك اأي�ساً اإمكانية توفير “وظائف خ�سراء”.

 العدالة والحقوق. يمكن اأن يكون من ال�سعب على العائدين واأفراد المجتمعات المحلية الو�سول اإلى نظم العدالة  ←
اأو اإعمال حقوقهم، وال �سيما اإذا كانوا يفتقرون للوثائق الالزمة الأمور من قبيل الت�سويت اأو ملء الطلبات اأو اإذا كانوا 

يخ�سون م�ساعفات ب�سبب الو�سم اأو التهمي�س في المجتمع المحلي. ويمكن اأن تعالج منظمة اإعادة االإدماج الرائدة هذه 

الم�ساكل عن طريق تح�سي�س الحكومات المحلية والمحاكم وجمعيات المحامين والم�سوؤولين عن اإنفاذ القانون وغير 

ذلك من الحواجز التي يواجهها العائدون واأع�ساء المجتمع المحلي االآخرون. ويمكن اأن تعمل منظمة اإعادة االإدماج 

العائدون  فيهم  بمن  المحلي،  المجتمع  اأع�ساء  بين  الجمع  ف��اإّن  ذل��ك،  اإل��ى  وباالإ�سافة  الحلول.  اإيجاد  على  المحلية 

والجهات المعنية، لمناق�سة الحواجز التي تعتر�سهم معاً وب�سكل مبا�سر يمكن اأن يكون مفيداً لبناء الثقة والموثوقية.

مناصرة المجتمع المدني لتيسير إمكانية الوصول إلى الخدمات االجتماعية

اإن دعم المنا�سرة على الم�ستوى المحلي يمكن اأن ي�ساعد على معالجة ال�سيا�سات والممار�سات التمييزية التي تزيد من 

ا�ستراتيجيات  فاإن  عام  وب�سكل  المحلي.  المجتمع  للعائدين على م�ستوى  بالن�سبة  االإدم��اج  اإع��ادة  اأم��ام  القائمة  الحواجز 

المنا�سرة على م�ستوى المجتمع المحلي يجب اأن ت�ستهدف التغيرات في ال�سيا�سات العامة والممار�سات والقرارات التي 

قبيل  من  المدني  المجتمع  �سركاء  مع  تطويرها  يجب  االأن�سطة  وه��ذه  االإدم���اج.  اإع��ادة  اأم��ام  القائمة  الحواجز  ت�ساعف 

منظمات المجتمع المدني اأو الحكومات المحلية ومن االأمثل القيام بها بدعم من منظمة اإعادة االإدماج الرائدة. وجهود 

المنا�سرة المحلية يمكن اأن تكون فعالة للغاية عندما ترافقها ا�ستراتيجيات التعبئة والتوا�سل المجتمعية االأو�سع كما ورد 

و�سفها في الفرع 4-3.

وا�ستراتيجيات منا�سرة المجتمع المحلي يمكن اأن ت�ستهدف ال�سلطات الحكومية المحلية اأو المديرين المحليين اأو اأفراد 

الجهات �ساحبة  الخدمات. وهذه  توفير  اأو ممار�سات  �سيا�سات  تغيير  �سلطة  الذين لديهم  الرئي�سيين  المحلي  المجتمع 

الم�سلحة يجب تحديدها في عملية تقييم المجتمع المحلي )انظر الفرع 3-2-1(. ور�سائل المنا�سرة يجب اأن تدعو في 

جميع االأحوال اإلى توفير الخدمات الهامة دون تمييز على اأ�سا�س الجن�سية اأو االإثنية اأو ال�سن اأو نوع الجن�س اأو العجز اأو 

الميل الجن�سي اأو الأي �سبب اآخر. 
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                دراسة الحالة 10: إصالح البنى التحتية في السلفادور

ما انفكت ال�سلفادور ت�سهد عودة اأعداد كبيرة من المهاجرين منذ عام 2015. وال�سعي اإلى فر�س اقت�سادية اأف�سل 

اأنها االأ�سباب الرئي�سية للمغادرة. ونتيجة لذلك اختار  الن�سيج االجتماعي يبدو  اإجمااًل والت�سدعات في  والعنف 

مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ال�سلفادور اعتماد ا�ستراتيجية �ساملة الإ�سالح الهياكل االأ�سا�سية ت�سمل اإعادة 

اإن�ساء مراكز ا�ستقبال المهاجرين وترميم البنى التحتية المجتمعية لتوفير بنى تحتية وخدمات مجتمعية تتميز 

بال�سمولية وي�سهل الو�سول اإليها واالنتفاع بها.

وبتن�سيق مع الحكومة المحلية قامت المنظمة الدولية للهجرة ب�سقل مراكز ا�ستقبال المهاجرين القائمة من 

اأجل تح�سين االإحالة وم�ساعدة العائدين. وبعد تقييم االحتياجات قامت المنظمة الدولية للهجرة بو�سع خطة 

ا�ستراتيجيات  المحلية لم�ساعدتها على و�سع  البلديات والمجتمعات  اإلى جانب كل من  اأ�سهر  �ستة  تدريب لمدة 

المنظمة  اأج��رت  العائدين  باحتياجات  العامة  الخدمات  رب��ط  اأج��ل تح�سين  وم��ن  االإدم���اج.  الإع��ادة  وخطط عمل 

الدولية للهجرة دورات مناق�سة تفاعلية للموظفين العاملين في المركز، و�سملت المناق�سة مو�سوعات رئي�سية 

من قبيل العودة واإعادة االإدماج والهجرة والتنمية المحلية وال�سحة، من جملة اأمور اأخرى. وقد اأدى ذلك اإلى 

وا�ستخدام فرادى  والماأوى(  الم�سورة  المبا�سرة )بما في ذلك  الم�ساعدة  اال�ستقبال لتقديم  زيادة طاقات مراكز 

التمحي�سات الإحالة الم�ستفيدين اإلى الخدمات ذات ال�سلة. 

ال�ست�سالح  المجتمعية  االأ�سا�سية  الهياكل  ترميم  على  للهجرة  الدولية  المنظمة  �ساعدت  ذل��ك،  مع  وبالتوازي 

المناطق المهجورة �سابقاً. واأقيمت �سبكات تنوير ومما�ٍس ومعابر اإ�ساءة لتح�سين الو�سول االآمن اإلى الخدمات 

االأ�سا�سية مثل المدار�س.

المحلية  المجتمعات  مع  الم�ساركة  لت�سجيع  ت�ساركي  نهج  خ��الل  من  وتنفيذها  ال��م��ب��ادرات  ه��ذه  و�سع  تم  وق��د 

اأن اكتملت عملية الترميم. ولتوطيد االإم�ساك  اإلى ال�سلطات المحلية ما  والبلديات. وقد ُقدمت هذه المبادرات 

ال�سلطات  وممثلي  المحلي  المجتمع  اأع�ساء  من  تتاألف  لجنة  للهجرة  الدولية  المنظمة  اأن�ساأت  االأم��ور  بزمام 

يمكن  التي  الم�ستعادة  الف�ساءات  في  االأن�سطة  وتنفيذ  لبرمجة  تن�سيقية  من�سة  العامل  الفريق  وهذا  المحلية. 

لكافة المجموعات التمتع بها.
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املساعدة النفسية – االجتماعية على إعادة اإلدماج على مستوى املجتمع املحلي  5-3

ت�سمل الم�ساعدة النف�سية – االجتماعية على اإعادة االإدماج على م�ستوى المجتمع المحلي االأن�سطة التي تعزز ال�سبكات 

ال�سبكات وت�سجيع القبول االأو�سع للمهاجرين  العائدين داخل تلك  االجتماعية داخل المجتمعات المحلية لتمكين 

اجتماعية  لروابط  العائدون  يفتقر  عندما  للغاية  مفيدة  تكون  االأن�سطة  وهذه  المحلي.  المجتمع  داخل  العائدين 

متينة تربطهم بمجتمعات العودة اأو عندما ال تكون ديناميات المجتمع المحلي مف�سية اإلى اإعادة اإدماج العائدين. 

واإلى جانب الم�ساعدة النف�سية – االجتماعية الفردية تعد ال�سبكات والهياكل االجتماعية على �سعيد المجتمع المحلي 

هامة الأغرا�س عملية اإعادة االإدماج النف�سية – االجتماعية. وحتى اإذا كانت لدى العائدين �سبكات اجتماعية في بلدهم 

و�سماً  تكون  اأن  حتى  يمكن  اأو  العائدين  اإدم��اج  اإع��ادة  اإل��ى  اأحياناً  تف�سي  ال  المحلية  المجتمعات  ديناميات  ف��اإن  االأ�سلي 

للعائدين. وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الهجرة قد تخلق، في ذهن الفرد، فجوة ال بد من �سدها عن طريق التفاعل واإقامة 

ات�ساالت جديدة بالمجتمع االأ�سلي وداخله. وتهدف الم�ساعدة النف�سية – االجتماعية على م�ستوى المجتمع المحلي اإلى 

اإدراج العائدين في نظم الدعم االجتماعي داخل المجتمع عن طريق ت�سجيع التفاهم والقبول المتبادلين والحد من و�سم 

المهاجرين العائدين. وهذه المبادرات تعود بالنفع على العائدين من خالل مّدهم بالروابط االجتماعية ودعم تمكينهم. 

وهي ت�ساعد المجتمعات المحلية من خالل تمكينها من اال�ستفادة والتعلم من عمليات اإعادة اإدماج العائدين.

والعائدون الذين يعودون في حالة �سحية عقلية معتلة يحملون و�سماً مزدوجاً: من جهة فهم يكافحون االأعرا�س واالإعاقات 

التي تنتج عن و�سعهم؛ ومن جهة اأخرى يواجهون تحدي االآراء الم�سبقة لدى عامة ال�سكان و، عادة، االآراء الم�سبقة في 

اأ�سرهم ومجتمعاتهم المحلية. والدعم النف�سي – االجتماعي الذين ُتطالب منظمة اإعادة االإدماج الرائدة بتقديمه يمكن 

اأن يكون اأكثر فعالية �سريطة اإ�سراكه لالأ�سر والمجتمعات المحلية، وذلك حتى قبل عودة العائد الفعلية. وجميع اأن�سطة 

اإ�سراك المجتمعات المحلية الوارد و�سفها في هذا الفرع يمكن اأن ت�ساعد اأي�ساً على مكافحة الو�سم المت�سل بالمر�س 

العقلي. وهي ت�سمل تقديم المعلومات عن ال�سحة العقلية وت�سجع االت�سال بالعائدين المعنيين. ولالطالع على و�سف 

االجتماعي على م�ستوى االأ�سرة والمجتمع المحلي، انظر   – النف�سي  اأن يوّفر بها الدعم  التي يمكن  ل للخطوات  مف�سّ

المرفق 1.

المجتمعي  – االجتماعي  النف�سي  االإدم��اج  اإع��ادة  دعم  مناهج  لمختلف  اًل  مف�سّ عاماً  ا�ستعرا�ساً  الف�سل  هذا  يقدم 

االأ�سا�س. 

اأن�سطة التعبئة على �سعيد المجتمع المحلي  1-5-3

اآليات دعم النظراء  2-5-3

ال�سبكات المجتمعية  3-5-3
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أنشطة التعبئة على صعيد المجتمع المحلي  1-5-3

اأهداف  اإع��ادة االإدم��اج تدعم  – االجتماعي المجتمعي االأ�سا�س تجاه  اإطار النهج النف�سي  جميع االأن�سطة التي تندرج في 

التعبئة المجتمعية االأو�سع.

وترمي تعبئة المجتمع المحلي اإلى تطوير ال�سمولية واعتماد موقف اإيجابي تجاه اإعادة اإدماج العائدين عن طريق الت�سدي 

للو�سم المحتمل. وفي اأن�سطة التعبئة يقوم اأع�ساء المجتمع المحلي اأو الجماعات اأو المنظمات بتخطيط وتنفيذ اأن�سطة 

ت�ساركية، اإما بمبادرة منها اأو بحفز من االآخرين. وينطوي هذا العمل على عمليات مثل اإذكاء الوعي وبناء االلتزام والتعهد؛ 

لكيفية  والتخطيط  القائمة؛  وممار�ساتهم  ومواقفهم  معتقداتهم  ال�ستك�ساف  فر�سة  المحلي  المجتمع  اأع�ساء  واإعطاء 

مواجهة تحدياتهم على اأف�سل وجه، وتنفيذ خططهم ور�سد تقدمهم؛ وتقييم النتائج. وتن�سئ المجتمعات المحلية، من 

خالل م�ساركتها في العملية، الهياكل التنظيمية والعالقات الالزمة. وي�سع العائدون �سبكتهم الخا�سة للدعم االجتماعي 

بما ي�ساعدهم على التقليل من عوامل االإجهاد ويح�ّسن جوانب حياتهم االأخرى. 

وفيما يت�سل بتعبئة المجتمع المحلي في �سياق الم�ساعدة النف�سية – االجتماعية على اإعادة االإدماج، ُيعر�س في هذا الفرع 

ثالثة اأنواع من التدخالت على م�ستوى المجتمع المحلي:

• تي�سير اآليات ونظم دعم النظراء؛	

• اإطالع العائدين على المنظومات الثقافية والترفيهية والفنية المحددة ودعم تلك المنظومات؛	

• ت�سجيع ودعم التظاهرات والعمليات التي توؤثر تاأثيراً اإيجابياً على ت�سور المجتمع ال�سائد للعائدين.	

ن�سيحة

في  المجموعات  داخ��ل  الخالفات  من  والحد  المجموعات  داخ��ل  الثقة  لبناء  ناجحة  تقنية  تتمثل 

الُنهج الذي ُيعرف بنهج “ق�شتي”. في هذا الن�ساط يكتب اأفراد المجموعات ق�س�ساً ق�سيرة عن 

نف�سهم رّداً على مجموعة من االأ�سئلة ال�سخ�سية )اأ�سئلة مثل هل اأنت منّظم اأو هل اأنت باالأحرى 

فو�سوي؟ ما هي االأن�سطة البدنية التي تمار�سها؟ ما هي هواياتك؟( ثم يعر�سون ق�س�سهم على 

ال�سركاء اأو على المجموعات. والتمارين من هذا القبيل ت�سجع الثقة والتاآلف في بيئة تزرع ثقافة 

االنفتاح وال�سراحة وتقا�سم المعلومات

.Turner, J. and Y. Kim

Learning about building literacy communities in multicultural and mul�  2005

متعددة  درا�سية  ف�سول  في  المحلية  المجتمعات  تثقيف  )تعلم   tilingual classrooms
الثقافات واللغات( التثقيف والتعّلم، 10)1(: 41-21

انظر اأي�ساً: 

.Huddy, S

 Vulnerability in the classroom: Instructor’s ability to build trust impacts the  2015

 student’s learning experience. International Journal of Education Research,
في  توؤثر  الثقة  بناء  على  المدر�س  ق��درة  الدرا�سي:  الف�سل  في  ال�سعف  )مواطن   (10(2

تجربة الطالب في مجال التعلم. المجلة الدولية للبحث في مجال التعليم، 10)2(.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ966162.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ966162.pdf
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آليات دعم النظراء  2-5-3
�سبكات  لبناء  العائدون(  المحلي )بمن في ذلك  المجتمع  المتاحة داخل  الموارد والقدرات  النظراء  اآليات دعم  ت�ستخدم 

الدعم للتعامل مع اإعادة االإدماج اأو غيرها من التحديات. ولما كانت هذه االآليات تعتمد على الموارد المتاحة فاإن الدعم 

المقدم مالئم محلياً ف�ساًل عن كونه من المحتمل اأن يدوم بعد االإطار الزمني المحدد للبرنامج. 

نهج اإلرشاد

ي�ستند هذا النهج اإلى عالقة داعمة بين النظيرين اللذين لهما تجارب مماثلة، مثاًل العائد الوافد حديثاً والعائد �سابقاً من 

نف�س المكان. وهذا ُيعتبر �سكاًل تمكينياً من اأ�سكال الدعم النف�سي – االجتماعي ُيكت�سب من خالل اأن�سطة التدريب المنظمة. 

اأولئك  اأو  الم�ساركة المجتمعية،  الذين لهم تجربة في  اأولئك  اأو  اإدماجهم،  اإعادة  الناجحون ب�سكل خا�س في  والعائدون 

ه��وؤالء  ويعمل  كمر�سدين.  يعملوا  اأن  يمكن  المدر�سين(  اأو  االجتماعيين  العاملين  )مثل  محددة  خلفيات  لهم  الذين 

المر�سدون العائدون ك�سبكة دعم غير ر�سمية للعائدين الوافدين حديثاً. وباإمكانهم اأن ي�ساعدوهم على خو�س �سعوبات 

العودة اأو مجرد العمل كنقطة مرجعية.

مثل  تدريبية،  ودورات  �سنوية  لقاءات  في  ودعمها  عليها  الر�سمية  ال�سبغة  واإ�سفاء  المر�سدين  من  �سبكة  اإن�ساء  ويمكن 

التدريب على نهج االإر�ساد الوارد و�سفه اأدناه. واأثناء الم�سورة الفردية يجب اإحالة العائدين اإلى �سبكة االإر�ساد متى كانت 

متاحة ومالئمة.

من هو المرشد؟  ←

المر�سد هو عادة متطوع يكون جاهزاً لدعم عائد في التاأقلم مع �سياق العودة بما يخفف من عزلته. وهو �سخ�س يمكن اأن 

يفهم تجربة العائد الأنه عا�س �سيئاً مماثاًل اأي�ساً. وهو �سخ�س يكون قد تلقى تدريباً للقيام بهذا الدور. والمر�سد يمكن اأن 

يكون اأي�ساً فرداً من اأفراد المجتمع المحلي ربما ال يكون قد هاجر ولكنه يفهم احتياجات وفر�س العائدين.

من ال ُيعتبر مرشداً؟ ←

اأو  يديرون  ال  الأنهم  م�سرفين  لي�سوا  والمر�سدون  ر�سمية.  غير  بطريقة  يعمل  المر�سد  الأن  حالة  مدير  لي�س  المر�سد 

ير�سدون اإعادة اإدماج العائدين.

ماذا يفعل المرشد؟ ←

اأو  االإج��راءات  اأو  الخدمات  المعلومات عن  العملية، من قبيل تقديم  الم�ساكل  بحل  الوافد حديثاً  العائد  المر�سد  يدعم 

والمر�سد،  طريقه.  �سق  في  م�ساعدة  اإل��ى  يحتاج  العائد  واأ�سبح  تغير  قد  يكون  ربما  البلد  بكون  يت�سل  فيما  المعامالت 

باالعتماد على ق�سته ال�سخ�سية في مجال اإعادة االإدماج، ي�سجع اعتماد العائد على نف�سه ب�سكل ا�ستباقي وي�ساعد اأي�ساً على 

تذليل العقبات االجتماعية اأمام اإعادة االإدماج. 

تدريب المرشد ←

ب�سرف النظر عن بع�س المواقف من قبيل اأن يكون المر�سد واعياً وجازماً ومتواجداً يجب اأن يتلقى اأي�ساً تدريباً ي�سمل 

جوانب مثل الجوانب التالية:

• اأنواع االأن�سطة التي يمكن اأن يقوم بها المر�سدون والعائدون معاً؛	

• كيفية االإن�سات بطريقة فعالة )انظر المرفق 1-األف(؛	

• كيفية اإدارة التوقعات والتاأقلم معها؛	
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• كيفية ت�سجيع العالقات المت�ساوية والقائمة على االحترام؛	

• كيفية اإحالة العائد اإلى خدمة اأو وكالة م�ساعدة؛	

• كيفية توفير االإ�سعاف النف�ساني االأولي )انظر المرفق 1جيم(؛	

• كيفية اإنهاء عالقة المر�سد.	

كيفية وضع نهج إرشاد فعال ←

يمكن لمنظمة اإعادة االإدماج الرائدة، بم�ساعدة المنظمات والمجتمعات وال�سلطات المحلية، اأن ت�سع نهجاً فعااًل لالإر�ساد 

عن طريق: 

• االجتماع مع قادة المجتمع المحلي اأو، اإذا اأمكن ذلك، مع المجتمعات المحلية اأثناء التظاهرات الجماعية ل�سرح دور 	

المر�سد واأهمية هذا الدور؛

• دعم 	 ا�ستفادوا من  قد  يكونون  الذين  ال�سابقين  العائدين  ذلك في �سفوف  يكون  اأن  االأف�سل  طلب متطوعين، ومن 

المنظمات اأو الكيانات الم�ساِعدة. ويجب، متى اأمكن ذلك، اختيار المتطوعين من الذكور واالإناث؛

• تنظيم تدريب ر�سمي على نهج االإر�ساد، بما يغطي المو�سوعات الوارد و�سفها اأعاله. وي�ستتبع ذلك عادة فترة تدريب 	

اأولي لمدة يومين على االأقل ودورات �سنوية لتجديد المعارف؛

• تنظيم اإ�سراف منتظم مع المر�سدين كيما يت�سنى لهم تبادل وجهات النظر ومعالجة اأكثر الم�سائل �سيوعاً والتما�س 	

الحلول؛

• دعم العائدين في احتياجاتهم العاطفية؛	

• تقييم نهج االإر�ساد على اأ�سا�س منتظم عن طريق االجتماع مع العائدين في نهاية دورة االإر�ساد.	

مجموعات دعم النظراء ←

مماثلة  حياتية  تجارب  ذوي  من  االأف��راد  فيه  يتفاعل  الجماعي  الدعم  اأ�سكال  من  موحد  �سكل  النظراء  دعم  مجموعات 

ويقيمون روابط م�ساعدة. وفي �سياق اإعادة االإدماج، تتمثل اأوجه ال�سبه في كون الم�ساركين في اأفرقة دعم النظراء قد مروا 

بتجارب مماثلة في مجال الهجرة. وبهذا المعنى فاإن مجموعات دعم النظراء ت�سكل �سبكة دعم اجتماعي وعاطفي وج�سدي 

االجتماعية  بالعزلة  م�ساعرهم  والتغلب على  باأنهم جزء من مجموعة  ال�سعور  على  العائدين  ت�ساعد  اأن  ويمكن  وم��ادي 

واإقامة ج�سر يربطهم بالمجتمع المحلي. ورهناً بال�سياق، ال بد من المراعاة الالزمة لما اإذا كان من المنا�سب اأو االأف�سل 

اأن تكون المجموعات مختلطة اأو موؤلفة من اأحد الجن�سين فقط.

ويمكن اأن ت�سكل مجموعات النظراء اأنف�سها بتلقائية ولكن يمكن اأي�ساً اأن تتكون وتتمحور ب�سكل عقالني. وال بد لمجموعة 

دعم النظراء المنظمة من االأخذ بالعنا�سر التالية: 

• عقد ما بين اجتماع و�ستة اجتماعات لمدة �ساعة يمكن اأن ُتقرر المجموعة تمديدها لمدة ت�سل اإلى �سنة؛	

• في 	 اإدراجهم  عدم  يجب  الجدد  والوافدون  م�ساركاً.  و20  م�ساركين   8 بين  ما  الم�ساركين  عدد  يكون  اأن  االأمثل  من 

نظراً  ذلك  في  المرونة  توخي  ويمكن  جديدة،  مجموعات  ت�سكيل  باالأحرى  يجب  بل  بالفعل  القائمة  المجموعات 

للم�سافات الجغرافية ومراعاة للروابط القائمة؛

• وجود مي�سر ذي خبرة: ويمكن تحديد المي�سر ذي الخبرة من بين المهنيين اأو يمكن اأن يكون عائداً قد تلقى تدريباً 	

لتي�سير مجموعات دعم النظراء؛

• يجب تقديم المعلومات عن فريق دعم النظراء والعائد اأثناء جل�سات الم�سورة؛	

• يجب اإبالغ قادة المجتمع المحلي والنظراء بخ�سو�س المجموعة واإ�سراكهم قدر الم�ستطاع في اأن�سطة الفريق. ومن 	

�ساأن ذلك اأن يتطلب موافقة قادة المجتمع المحلي؛

• يجب تنظيم جل�سات متابعة تقوم على اأ�سا�س الم�سلحة وجاهزية الفريق.	
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وتتمثل اأهداف اجتماعات دعم النظراء في تقا�سم التجارب والخبرات، ومناق�سة المو�سوعات ذات ال�سلة بالعودة واإعادة 

 .
31

االإدماج، وتقديم وتلقي الدعم

                دراسة الحالة 11: كتل العائدين في سري النكا

في �سري النكا ظل العديد من العائدين بعيدين عن بلدهم االأ�سلية لفترات طويلة من الزمن ولهم ات�ساالت 

محدودة بالموردين و�سائر المقاولين والقطاع الخا�س في مجتمعاتهم المحلية. وذلك يمكن اأن يعرقل ا�ستدامة 

م�ساريعهم. 

ومنذ عام 2007 يقيم مكتب المنظمة الدولية للهجرة في �سري النكا �سراكة مع جمعية �سبكة CEFE NET )�سبكة 

االقت�سادات القائمة على الكفاءات من خالل التدريب على ريادة االأعمال(، وهي جمعية �سريالنكية التي ال تهدف 

اإلى الربح وتوّفر التدريب ترمي اإلى تطوير المهارات في مجال الم�ساريع للمهاجرين العائدين من بلدن مختلفة 

وتقدم الم�ساعدة من خالل م�ساريع متنوعة.

العائدين  احتياجات  لتلبية  ومكيف  ج��داً  تفاعلي  الم�ساريع  مجال  في  المهارات  تطوير  على  التدريب  ومنهاج 

وخلفياتهم ومهاراتهم. وهو يرافقهم طوال الوقت من خالل مختلف مراحل اإن�ساء الم�سروع وتو�سيعه، بالجمع 

بين دورات تطوير المهارات الدرا�سية والدعم العملي. وتتاألف الدورات الدرا�سية من مجموعات ت�سم ما بين 20 

و30 عائداً.

ومنهاج التدريب تم موؤخراً تعزيزه لم�ساعدة العائدين الم�ساركين في م�ساريع تجارية مماثلة على تكوين كتل. 

وت�ساعد هذه الكتل العائدين على تطوير راأ�سمالهم االجتماعي و�سبكتهم للنظراء من خالل اجتماعات منتظمة 

واآليات تعاون. وعلى �سبيل المثال فاإن كتل الزراعة والنقل في جافنا تعمل معاً عن كثب ثم تقوم بنقل وبيع المنتجات 

الزراعية. واالنتماء اإلى كتلة ُيحدث منافع اقت�سادية مبا�سرة من قبيل تحقيق وفورات الحجم لدى �سراء ال�سلع 

والخدمات ب�سكل جماعي، وتح�سين القدرة على التفاو�س مع المنظمات المنتجة اأو موؤ�س�سات االإقرا�س، وتبادل 

الن�سائح فيما يت�سل باإدارة الم�ساريع وديناميات ال�سوق اإجمااًل. وهذه الكتل تعمل اأي�ساً كاآلية متابعة للتخفيف من 

مخاطر العزلة ما اأن تنتهي الم�ساعدة. وبهذه الطريقة فاإنها ت�سجع ا�ستدامة الم�ساريع التجارية.

القيادية  مهاراتهم  لتعزيز  خ�سي�ساً  مدربون  كتل  اأع�ساء  �سهراً   12 لمدة  ينتخبهم  الذين  الكتل،  ون��واب  وق��ادة 

ومعارفهم فيما يت�سل بكيفية اإقامة العالقات مع ال�سركاء والموردين، والحفاظ على روح العمل الجماعي فيما 

بين اأع�ساء الكتل، وم�ساعدة االأع�ساء الذين يواجهون تحديات معينة. وتقوم المنظمة الدولية للهجرة بانتظام 

بعمل المتابعة مع اأع�ساء الكتل من خالل و�سائل التوا�سل االجتماعي وتطبيقات االإر�ساليات.

                نصائح للنجاح:

ا�ستهداف المناطق التي تعود اإليها اأعداد كبيرة من المهاجرين ولها م�سالح تجارية م�ستركة.	•

www.mind.org.uk/media/17944275/ peer� :لمعرفة المزيد عن كيفية تنظيم هذه الكتل يمكن الرجوع اإلى الدليل التالي  31

.support�toolkit�final.pdf

www.mind.org.uk/media/17944275/ peer-support-toolkit-final.pdf.
www.mind.org.uk/media/17944275/ peer-support-toolkit-final.pdf.
www.mind.org.uk/media/17944275/ peer-support-toolkit-final.pdf.
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الشبكات المجتمعية  3-5-3

روابط  اإقامة  المحلية في  والمجتمعات  العائدين  هامة في دعم  اأدواراً  والبدني  والفني  الثقافي  التعبير  يلعب  اأن  يمكن 

اجتماعية اأو تح�سين الروابط ومكافحة الو�سم االجتماعي اأثناء عملية اإعادة االإدماج. وهذه التدخالت ت�سّلم باأن ثقافة 

العائدين وتجاربهم ومعارفهم ومهاراتهم قد تغيرت نتيجة لتجربة الهجرة وتقا�سم هذه التجارب والمعارف والمهارات 

يمكن اأن ي�ساعد على بناء �سبكات مجتمعية اأكثر دعماً. ورواية الق�س�س والم�سرح والفنون الب�سرية والمو�سيقى والرق�س 

اإع��ادة االإدم��اج  تاأثير كبير محتمل على  اأن يكون لها  للتبادل. ويمكن  اأدوات قوية جداً  اأن تكون جميعها  والريا�سة يمكن 

والوئام االجتماعي ورفاه االأفراد.

اأما على الم�ستوى الفردي فاإن هذه االأن�سطة ت�ساعد على التخفيف من حدة االإجهاد والقلق وت�سجع الوعي بالذات والثقة 

الم�سائل  مناق�سة  طريق  عن  الحواجز  وتحطم  متينة  رواب��ط  تخلق  اأن  النا�س،  من  مجموعة  داخ��ل  وباإمكانها،  بالنف�س. 

العوي�سة من خالل ا�ستخدام اال�ستعارات، وكّل ذلك في اأماكن اآمنة. وعلى الم�ستوى المجتمعي يمكن اأن تعطي الفنون 

التعبيرية �سوراً اإيجابية وتزيد من فهم العائدين. وبالتالي فاإنه من االأهمية بمكان اأن يقوم مدير الحالة بما يلي:

• الر�سمية في مجاالت 	 الر�سمية وغير  العودة المحلية  القائمة في مجتمعات  تحديد وم�سح الجمعيات والمجموعات 

الم�سرح والفنون الب�سرية والمو�سيقى والرق�س والريا�سة وغير ذلك من االهتمامات؛ 

• توعية هذه المجموعات والجهات المعنية با�ستخدام المعلومات عن االحتياجات وما قد يجود به العائدون من موارد 	

اإبداعية؛

• اإبراز العائدين الذين لهم اهتمامات مبدعة محتملة اأثناء الم�سورة؛	

• اإحالة العائدين اإلى هذه المجموعات باال�ستناد اإلى اهتماماتهم؛	

• تحديد الدعم الالزم للمبادرات المبدعة التي ت�سمل العائدين، من خالل الِمنح واالإ�سهار وما اإلى ذلك.	

واالعتماد على ال�سراكات القائمة من خالل عمليات االإحالة اأو القائمة ب�سكل م�ستقل، باإمكان منظمة الم�ساعدة على اإعادة 

الفنية والتظاهرات  الق�س�س والعرو�س  القراءة ورواية  المعار�س وملتقيات  التظاهرات )مثل  اأن تدعم  الرائدة  االإدم��اج 

المثال  �سبيل  المحلي. وعلى  المجتمع  اأفراد  اإبداع ومهارات  اإلى جانب  العائدين ومهاراتهم  اإبداع  ُتبرز  التي  الريا�سية( 

االألعاب الريا�سية التي ت�سمل العائدين وغير المهاجرين ال تجمع فقط بين الالعبين واإنما تجمع اأي�ساً بين الم�ساهدين 

من المجتمع المحلي. وفهم هذه االأف�سليات المحلية في االأن�سطة الثقافية والفنية والج�سدية يمكن اأن توجه القرارات 

ب�ساأن ما هو منا�سب ومالئم وي�ستحق الدعم. 

رواية القصص  ←

المهاجرين  اإدماج  اإعادة  اأجل  التما�سك االجتماعي من  المحلية وت�سجيع  المجتمعات  لتوعية  اأداة فعالة  الق�س�س  رواية 

العائدين. وهي اأقدم واأي�سر �سكل من اأ�سكال التوعية ولها تاأثير عاطفي على كل من الرواة والم�ستمعين. والق�س�س التي 

على  تعمل  �سردها. وهي  �سياق  في  النا�س  توحيد  على  القدرة  لها  تكون  اأن  ويمكن  فهماً  تخلق  اأن  يمكن  التجارب  ت��روي 

م�ستوى عاطفي عميق وتعود بالنفع على جميع الم�ساركين: ولي�س الم�ستمع هو الوحيد الذي يتعلم واإنما اأي�ساً الراوي 

الذي ي�سبح واعياً باأهمية تجاربه وخلفياته الفريدة من نوعها. 

ويمكن تنظيم رواية الق�س�س كن�ساط جماعي اأو كتظاهرة جماعية بما ي�سمل العائدين واأ�سرهم ومجتمعاتهم المحلية. 

والعائدون الذين ي�سعرون بميل �سديد باإمكانهم اأن يتحدثوا لي�س فقط عن العراقيل واإنما اأي�ساً عن ال�سجاعة والمهارات 

والدرو�س الم�ستفادة التي يمكن نقلها اإلى المجتمع المحلي.

بم�ساعدة  يقوم مي�ّسر  اأن  ويمكن  ق��راءة ق�س�س.  �سكل  اأو في  فيديو  �سكل  اأو في  �سفوية  تكون  اأن  يمكن  الق�س�س  ورواي��ة 

العائدين على حبك ق�س�سهم في رواية مختلفة بتقا�سمها مع عامة الجمهور. وو�سائط االإعالم الرقمية ما انفكت تلعب 
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دوراً موؤثراً ب�سكل متزايد في بلورة ت�سورات ونتائج عمليات الهجرة ويمكن تقا�سمها على نطاق وا�سع وب�سهولة بين مختلف 

الحا�سرين. والرواية الرقمية، من خالل ال�سور وال�سوت والمو�سيقى، ال تتطلب معارف تقنية اأو مهارات فائقة ويمكن 

اأن توفر لكل من العائدين ومجتمعاتهم االأ�سلية فر�ساً لتعلم مهارات جديدة. والمخبر الرقمي لرواية الق�س�س يمكن 

اأن يجمع بين اأفراد المجتمع المحلي والعائدين ويعزز التما�سك االجتماعي. والمزج بين فن رواية الق�س�س وممار�سة 

ا�ستك�ساف المعنى من خالل ال�سورة يمّكن كل عائد من الم�ساركة في تذكر ق�سته واإعادة بلورتها وعر�سها. 

ن�سيحة

الإعطاء رواية الق�س�س قيمة اإ�سافية يمكن اأن ت�سمل الحلقة التدريبية لي�س فقط العائدين واإنما 

اأن تعطي ال�سوت وال�سورة لي�س فقط لق�س�س اأولئك  اأفراد المجتمع المحلي، ويجب اأي�ساً  اأي�ساً 

الذين غادروا ثم عادوا من جديد واإنما اأي�ساً لق�س�س اأولئك الذين لم يهاجروا.

عروض درامية تروي تجارب المهاجرين العائدين  ←

عر�س تجارب العائدين في م�سرحيات اأو اأفالم يكتبها ويمثل فيها العائدون اأنف�سهم هو �سكل من اأ�سكال الدعم النف�سي – 

االجتماعي واأداة لتوعية المجتمع المحلي. وهذا االأمر يمّكن العائدين من اأن ي�سبحوا اأبطال ق�س�سهم. وهو يعزز ال�سعور 

بال�سيطرة على االأمور ويقلل من م�ساعر العجز؛ ويمكن اأن يكون له تاأثير على الجمهور اأي�ساً اإذ يغير ت�سوراته بخ�سو�س 

القدرة على  والتمثيل  الكتابة  التدريب على  تكت�سب حلقات  الم�سرحية ومخرجها  كاتب  اإ�سراف  وتحت  العائدة.  الهجرة 

ت�سجيع تما�سك المجتمع وتي�سير اإعادة االإدماج. 

المنشورات المسرحية ←

تطرح  االأ�سلوب  هذا  خالل  فمن  الم�سرحي.  المنتدى  من  العائدين  تجارب  عر�س  اأمثلة  من  اآخ��ر  مثال  ا�ستيحاء  يمكن 

م�سكلة لم تجد حاًل تزعج فرداً ما على ُركح م�سرح وي�سارك متفرجون في العر�س ب�سكل تفاعلي. وُيكرر الم�سهد مرتين 

واأثناء اإعادة الم�سهد، التي يتواّلها مقدم للعر�س اأو من�سط )هو خبير اأي�ساً في تن�سيق التفاعالت(، باإمكان اأي فرد من 

اأو المظلومة وبيان كيف يمكن  ال�سخ�سية الم�سطهدة  اأي لحظة والتقدم واأخذ مكان  اأف��راد الجمهور وقف الم�سهد في 

تغيير الو�سع للخروج بنتيجة مختلفة. والم�ساركة الحيوية على الُركح اإذ تك�سر الحواجز بين الممثل والجمهور �سديدة 

المفعول ولها اآثار تحويلية على جميع االأ�سخا�س في الم�سرح. وباالإ�سافة اإلى ذلك يمكن اأن تظهر حلول عملية ومتبادلة 

للم�ساكل ب�سكل عام. 

ح��االت  بينهم  تجمع  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  م��ن  مجموعة  م��ع  اأي��ام  ب�سعة  لمدة  عمل  حلقة  نتيجة  ع��ادة  ه��و  والم�سهد 

اأن  يمكن  العائدون  يواجهها  التي  الم�ساكل  ب�ساأن  الم�سرحية  والمنتديات  العائدين.  المهاجرين  قبيل  من  مماثلة 

واإيجاد حلول  روابط  المحلية على خلق  والمجتمعات  العائدين  وت�ساعد  الم�ساكل  بهذه  المحلية  المجتمعات  تح�س�س 

وت�ساركية. مبدعة  بطريقة 
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                دراسة الحالة 12: الحوار مع األسرة والمجتمع المحلي في غانا

ُتجري المنظمة الدولية للهجرة في غانا، منذ عام 2016، مناق�سات اأفرقة تركيز لتوعية اأفراد المجتمع المحلي 

واأقارب العائدين بخ�سو�س ال�سعوبات التي يواجهها العائدون لدى عودتهم، كيما يت�سنى لهم لعب دور اإيجابي في 

اإعادة اإدماجهم وتفادي االإ�سهام في و�سمهم وتهمي�سهم وعزلهم.

واأفرقة التركيز هذه ت�سم عادة مجموعات �سغيرة من قرابة 20 �سخ�ساً، من بينهم قادة الراأي والعائدون واأفراد 

�سر واأفراد المجتمع المحلي. وتبداأ الدورات عادة بقيام موظفي المنظمة الدولية للهجرة بتقديم عر�س موجز 
ُ
االأ

للخلفية و�سبب التجمع وما يتوقع منه. ويتم، عند االقت�ساء، تقا�سم المعلومات االأ�سا�سية عن التحديات العامة 

التي يواجهها العائدون من قبيل تجارب الهجرة ال�سعبة وعودة المهاجر خالي الوفا�س اأو �سعوره باأنه خّيب اآمال 

اهتمام  ذات  مو�سوعات  نحو  وتوجيهه  النقا�س  الإث��ارة  اأ�سئلة  المجموعة  على  وُتطرح  المحلي.  ومجتمعه  اأ�سرته 

وطرحها على المجموعة. ويقوم العائدون، متى رغبوا في ذلك، بتقا�سم تجاربهم.

اأفرقة التركيز  اإعادة االإدماج التي يواجهها العائدون. وتوفر  اأف�سل لتحديات  اأن يوّلد فهماً  وهذا التبادل يمكن 

وتتيح  ونظرائهم.  الأق��ارب��ه��م  يقدموه  اأن  يمكن  ال��ذي  ال��دع��م  ف��ي  نظر  عمق  المحلي  والمجتمع  االأ���س��رة  الأف���راد 

المناق�سات اأي�ساً فر�سة للتفكير في اأي تحيز عن غير وعي يمكن اأن يقو�س اإعادة اإدماجهم. ولما كان العائدون 

فاإن الأفرقة  المحلي  االأ�سرة والمجتمع  اأف��راد  التعبير بحرية عن م�ساعرهم وتقا�سم تجاربهم مع  اإلى  مدعوين 

اأو�ساطهم  مع  الروابط مجدداً  اإقامة  العائدين على  ت�ساعد  اأن  �سافية يمكن  اأي�ساً وظيفة عالجية  التركيز هذه 

االجتماعية.

وت�ساعد البرامج االإذاعية على اإ�ساعة مناق�سات اأفرقة التركيز. واإ�سراك قادة الراأي وال�سلطات المحلية يعزز اأي�ساً 

التحكم في هذه االأن�سطة على ال�سعيد المحلي.

                نصائح للنجاح:

تحديد اأماكن ومواعيد اإجراء مناق�سات اأفرقة التركيز في المناطق ذات ن�سبة التنقل العالية اأو االأماكن المرئية 	•

التي يمكن الو�سول اإليها ب�سهولة. 
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االأداء  وفنون  الم�سرح  الدرامي: مجلة فن  التعليم  في  البحث   .)2010 يناير  الثاني/  كانون  زل��زال  بعد  هايتي 

التطبيقية، 16)1(: 47-54. وتقدم هذه المجلة درا�سة حالة متعمقة ال�ستخدام المنتديات الم�سرحية االجتماعية 

في هايتي. 

  Side by Side Research Consortium)اتحاد البحث جنباً اإلى جنب(
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اإعادة االإدماج في ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات التنموية والقطاعية ذات ال�سلة بالم�ستويين  	•••اإدماج اعتبارات 
مع  التاآزر  مجاالت  ويحدد  االإدم��اج  اإع��ادة  لعمليات  اأو�سع  موؤ�س�سياً  دعماً  يوفر  اأن  يمكن  والمحلي  الوطني 

القطاعات االأخرى.

	••••نظم بناء وتعزيز القدرات على الم�ستوى الهيكلي ت�سمح باإمكانية مزيد تبني وا�ستجابة وتاأثير البرمجة في 
مجال اإعادة االإدماج على الم�ستويين الفردي والمجتمعي.

	••••اإ�سراك الفاعلين ذوي ال�سلة والتن�سيق بينهم �سروري لزيادة فعالية مبادرات اإعادة االإدماج. وهذا التن�سيق 
يجب اأن ي�سرك من الناحية اال�ستراتيجية جميع الفاعلين المعنيين في البلد الم�سيف وفي البلد االأ�سلي.

	••••اإّن اإقامة نظم وا�سحة ومتما�سكة للتعاون الدولي ت�ساعد جميع الجهات الفاعلة على فهم دورها، كما اأنها 
تي�ّسر توحيد العمليات واالإجراءات ل�سالح العائدين ومجتمعاتهم وبلدانهم االأ�سلية.

المساعدة على إعادة اإلدماج على 
المستوى الهيكلي الــوحـــــــدة4

رسائل رئيسية 

موفرو الخدمات ال�سركاء في التنفيذ الحكومة المحليةالمانحون م��������دي��������رو ال��������ح��������االت/ الحكومة الوطنية

الموظفون االآخرون

�سانعو ال�سيا�ساتمديرو/وا�سعو البرامج
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»∏µ«¡dG iƒà°ùŸG ≈∏Y êÉeOE’G IOÉYEG ≈∏Y IóYÉ°ùŸG

(»∏°UC’G ó∏ÑdGh ∞«°†ŸG ó∏ÑdG) á«æWƒdG áeƒµ◊G �   èeGÈdG ƒ©°VGh /hôjóe

(»æWƒdG ó«©°üdG ≈∏Y) äÉeóÿG hôaƒe �  (»∏°UC’G ó∏ÑdGh ∞«°†ŸG ó∏ÑdG) á«∏ëŸG áeƒµ◊G

¿ƒëfÉŸG � ¿ƒ«∏ëŸG AÉcô°ûdG

á«æ©ŸG äÉ¡÷G ∑Gô°TEG

áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG ôWCG

 ≥«°ùæàdG

 ‹hódG äÉjƒà°ùŸG ≈∏Y)

(»∏ëŸGh »æWƒdGh

äGQó≤dG õjõ©J

مقدمة

والموؤ�س�سية  ال�سيا�سية  العامة  الظروف  اأج��ل خلق  الهيكلي من  الم�ستوى  على  تعمل  االإدم��اج  اإع��ادة  على  الم�ساعدة 

الهيكلي  الم�ستوى  اإع��ادة االإدم��اج على  اإع��ادة االإدم��اج. وتعزيز  ا�ستدامة برمجة  اأجل  واالقت�سادية واالجتماعية من 

تتطلب م�ساركة وبناء قدرات الجهات المعنية الرئي�سية، وتعزيز اأو اإن�ساء اآليات التن�سيق، وو�سع نظام مالئم للتعاون 

اإع��ادة  ودع��م  ال�سلة.  ذات  والمحلية  الوطنية  واال�ستراتيجية  ال�سيا�سات  في  االإدم��اج  اإع��ادة  اعتبارات  واإدم��اج  الدولي 

االإدماج الهيكلي يجب اأن ينطلق في بداية برامج الم�ساعدة على اإعادة االإدماج الإقامة الظروف العامة الالزمة الإعادة 

االإدماج الم�ستدامة. ويجب اأن يتوا�سل االهتمام بالجوانب الهيكلية في اإعادة االإدماج طالما توا�سل تقديم الم�ساعدة. 

واالهتمام بالظروف ال�سيا�سية والموؤ�س�سية واالقت�سادية واالجتماعية الالزمة الإعادة االإدماج الم�ستدامة هام ب�سكل 

خا�س في البلدان التي ت�سجل اأعداداً مرتفعة من العائدين.
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والعوامل الهيكلية التي توؤثر في اإعادة االإدماج لها ب�سلة باالأو�ساع ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية على الم�ستويات 

التي  ال�سراكات  واأن��واع  الم�ستدامة  االإدم��اج  اإع��ادة  ا�ستراتيجيات  ت�سور  كيفية  توؤثر في  والدولي. وهي  والوطني  المحلي 

يجب تعبئتها لدعم فرادى العائدين ومجتمعاتهم. وال�سروط من قبيل اإيجاد اآليات تن�سيق فعالة و�سيا�سات وا�ستراتيجيات 

موجهة نحو والعائدين وقدرة الجهات الفاعلة ذات ال�سلة وم�ساركتها في البلدان االأ�سلية وفي البلدان الم�سيفة توؤثر 

كلها على قدرة العائد على اإعادة االندماج بنجاح.

ويتوقف عدد ونطاق التدخالت الهيكلية في برنامج ما الإعادة االإدماج على القدرات القائمة في البلد االأ�سلي واحتياجات 

العائدين والمجتمعات المحلية. ومتى كانت اأعداد العائدين اأو احتياجاتهم محدودة اأو اإذا كانت خدمات اجتماعية را�سخة 

ب�سكل جيد متاحة يمكن اأن تركز التدخالت على الم�ستوى الهيكلي على اإدماج العائدين في الهياكل القائمة.

لكن، في البلدان االأ�سلية، التي ال تكون فيها القدرات والبنى التحتية كافية ومالئمة لمّد العائدين وال�سكان المحليين 

التقني  والدعم  العامة  ال�سيا�سات  الدعم في مجال  ب�سكل م�ستدام، قد يكون  اإدماجهم  الالزم الإع��ادة  الخدمات  بم�ستوى 

القائمة  الهيكلية  القدرات  تحديد  ويمكن  �سرورياً.  المدني(  والمجتمع  الخا�س  والقطاع  العامة  )للموؤ�س�سات  والمادي 

واحتياجات العائدين والمجتمعات المحلية تقييم ال�سياق االأولي والتقييمات الفردية والمجتمعية )انظر الفروع 2-4-1 

و2-2 و2-3(.

وتوفر هذه الوحدة توجيهات بخ�سو�س تعزيز النظم المحلية والوطنية والدولية للتعاون والحوكمة والتن�سيق وتوفير 

وتبني  ا�ستراتيجية  وق��درات  �سراكة  بناء  ت�سمل  وه��ي  االإدم���اج.  اإع��ادة  على  الم�ساعدة  تقديم  عليها  يقوم  التي  الخدمات 

الجهات الفاعلة لهذه االأمور؛ وو�سع وتعزيز اأطر التن�سيق؛ واإقامة اأو تحديد نماذج فعالة للتعاون الدولي؛ وتعزيز اأطر 

وا�ستراتيجيات ال�سيا�سات العامة لدعم اإعادة االإدماج الم�ستدامة.

مشاركة اجلهات املعنية وبناء قدراتها وإمساكها بزمام األمور  1-4

ي�ساهم العمل ب�سراكة وثيقة مع الجهات الفاعلة والمنظمات الرئي�سية على جميع الم�ستويات في ا�ستدامة برامج 

اإعادة االإدماج. ويعزز اأي�ساً تبني مبادرات اإعادة االإدماج على ال�سعيدين الوطني والمحلي. واإ�سراك الجهات المعنية 

اإعادة  ا�ستمرارية تدخالت  االأن�سطة وي�سجع  االإدم��اج وتطوير قدراتها يح�ّسن فعالية  اإع��ادة  ا�ستراتيجي في  ب�سكل 

الدولي والوطني والمحلي حيوية  الم�ستويات  المتينة على  التن�سيق  واآليات  البرامج.  االإدم��اج فيما يتعدى تنفيذ 

اإعادة  اأي�ساً الإعادة االإدماج الم�ستدامة. وهذه التدخالت على الم�ستوى الهيكلي يجب مراعاتها في جميع برامج 

االإدماج، مع البدء مبكراً في مرحلة التخطيط واال�ستمرار طوال مراحل تنفيذ البرامج. 

االحتياجات  الهيكلية  المبادرات  تعك�س  اأن  يجب  ووطنياً  محلياً  الم�ستدامة  االإدم���اج  اإع���ادة  اأج��ل  من  ال��ق��درات  ولتعزيز 

االأن��واع من  ت�سمل هذه  اأن  ويمكن  االأ�سلية.  البلدان  المدني في  المجتمع  الحكومة ويحددها  التي تحددها  واالأولويات 

التدخالت ما يلي:

• التقني 	 الدعم  االإدماج من خالل  باإعادة  ال�سلة  ذات  الخدمات  لتوفير  والوطنية  المحلية  القدرات  وتعزيز  ا�ستخدام 

والموؤ�س�سي؛ 
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• تعزيز اإنفاذ حقوق العائدين وال�سكان من غير المهاجرين على حد �سواء من خالل تقديم خدمات من نوعية جيدة 	

في المجاالت االأ�سا�سية من قبيل التعليم والتدريب وال�سحة والرفاه والدعم النف�سي – االجتماعي والعمل وال�سكن؛

• من 	 ذلك  وغير  والوطنية  المحلية  ال�سلطات  لدى  تبنيها  ت�سجيع  طريق  عن  االإدماج  اإعادة  تدخالت  ا�ستدامة  زيادة 

الجهات المعنية في البلدان االأ�سلية؛

• تعزيز اأطر ال�سيا�سات العامة لت�سجيع الهجرة المنظمة ب�سكل جيد )انظر الفرع 3-4(.	

ومراعاة لهذه االأولويات، من االأهمية بمكان الم�ساركة مع الجهات المحددة المعنية من خالل نهج م�ساركة مكّيف وفق 

الفردي والمجتمعي  الم�ستويات  االإدم��اج على  اإعادة  ا�ستراتيجيات م�ستركة لمعالجة احتياجات  االحتياجات بهدف و�سع 

والهيكلي. 

يقدم هذا الف�سل عر�ساً مف�ساًل للعمل االأ�سا�سي مع الجهات المعنية في اإعادة االإدماج. 

م�شاركة الجهات المعنية  1-1-4

بناء القدرات وتعزيزها  2-1-4

اإن�شاء اآليات تن�شيق  3-1-4

مشاركة الجهات المعنية  1-1-4

اإعادة  برنامج  اأه��داف  اإلى  باال�ستناد   ،)2-4-1 الفرع  )انظر  الت�سميم  اأثناء مرحلة  يتم  الذي  المعنية  الجهات  م�سح  بعد 

االإدماج اال�ستراتيجية واختيار الجهات المعنية ذات ال�سلة، تحتاج منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اإلى تحديد ا�ستراتيجية 

التقرب  لكيفية  الم�ساركة هي و�سف  وا�ستراتيجيات  المعينة.  المعنية  الجهات  والتوا�سل لمختلف مجموعات  للم�ساركة 

من الجهة المعنية وكيفية اإدارة العالقات على مر الزمن. وتحتاج اال�ستراتيجية اإلى تكييف مع مالمح الجهات المعنية 

المحددة ف�ساًل عن دورها المرتقب في البرنامج. وي�سكل خا�س ُتعد الم�ساركة مع ال�سلطات المحلية في مرحلة مبكرة 

حيوية، بالنظر اإلى معرفتها الم�ستفي�سة بالخدمات المحلية و�سلتها المبا�سرة بالعائدين ومجتمعاتهم المحلية.

االإدم��اج  اإع��ادة  ببرنامج  المعنية  الجهة  اهتمام  م�ستوى  بح�سب  فئات  ثالث  في  الم�ساركة  ا�ستراتيجيات  ت�سنيف  ويمكن 

وم�ستوى تاأثيرها على عملية اإعادة االإدماج. وهذه الفئات الثالث هي: 

الشكل 4-1: نموذج مشاركة بالتدرج32

 G. De la Mata. Do You Know Your Stakeholders? Tool to Undertake a Stakeholder Analysis :مقتب�س من  32

.)2014(

الإدارة عن كثب

الت�صال
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الإعالم
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• اإلعالم )درجة أولوية دنيا(: بالن�سبة للجهات المعنية التي لها م�ستويات منخف�سة من النفوذ واهتمام �سئيل بتنفيذ 	
تقت�سر منظمة  اأن  عما يحدث، يجب  المعلومات  على  بالح�سول  اإال  تكون مهتمة  ال  قد  والتي  االإدماج  اإعادة  برامج 

اإعادة االإدماج الرائدة بب�ساطة على توفير معلومات دورية عن اأهدافها واأن�سطتها، مثاًل من خالل حمالت التوعية اأو 

المن�سورات اأو التقارير. 

• اهتمام 	 م�ستوى  اأو  عال  نفوذ  م�ستوى  اإما  لها  التي  المعنية  للجهات  بالن�سبة  متوسطة(:  أولوية  )درجة  االتصال 
مرتفع ببرنامج اإعادة االإدماج، يجب اأن ت�سارك منظمة اإعادة االإدماج الرائدة في التوا�سل في اتجاهين لم�ساعدتها على 

تقييم الم�ساركة. ويجب ال�سعي اإلى م�ساركتها الم�ستهدفة في اأن�سطة اإعادة االإدماج. والتوا�سل يمكن اأن يكون التن�سيق 

اأو توجيه الدعوات لدورات التخطيط  اإعادة االإدماج(  )مع ال�سركاء الذين باإمكانهم توفير خدمات معينة في مجال 

)مثل االأن�سطة المجتمعية االأ�سا�س( اأو تحديد اأولويات الو�سول اإلى المعلومات عن برنامج اإعادة االإدماج. 

• اإلدارة عن كثب )درجة أولوية عالية(: بالن�سبة للجهات المعنية التي يمكن اأن توؤثر اإلى حد كبير في عملية اإعادة 	
االإدماج والتي لها اأي�ساً اهتمام كبير بالم�ساركة مع منظمة اإعادة االإدماج الرائدة، يجب و�سع نهج م�ساركة مكّيف وفق 

االحتياجات. ويمكن اأن يتخذ ذلك �سكل مذكرة تفاهم اأو م�سروع اإنمائي محلي م�سترك مع بلدية محلية، اأو �سراكة 

بين القطاعين العام والخا�س مع الجهات الفاعلة الخا�سة، اأو التعاون في مجال البحث مع جامعة محلية، اأو عقد 

اجتماعات دورية لتوحيد العمليات وتحديد مجاالت التاآزر.

وعند قيام الجهة المعنية بو�سع خطط للم�ساركة من االأهمية بمكان توقع ت�سورات الجهة المعنية لبرنامج اإعادة االإدماج 

م�سبقاً.

ويرد اأدناه ا�ستعرا�س عام لمختلف فئات الجهات المعنية ووظائفها المحتملة:

الجدول 4-1: فئات الجهات المعنية ووجاهتها ووظائفها33 =

الوظائف الممكنةالوجاهةالجهة المعنية

ال�سلطات الوطنية ←

الوزارات ←

الوكاالت الحكومية ←

ال�سلطات على الم�ستوى 

الوطني هي باالأ�سا�س جهات 

معنية الأنها ت�سع ال�سيا�سات 

الوطنية والمبادرات التي 

توفر االإطار للبرامج 

المحلية. وهي اأ�سا�سية 

لبلورة العالقات الدولية مع 

البلدان الم�سيفة والحكومات 

ال�سريكة والمنظمات 

الدولية.

• تكييف االإطار الت�سريعي الوطني؛ 	

• تخطيط وتنفيذ ال�سيا�سات والم�ساريع الوطنية؛	

• الوطنية 	 والخدمات  الموؤ�س�سات  وتن�سيق  واإدارة  و�سع 

الإدارة العودة واإعادة االإدماج؛

• اإقرار المبادرات؛	

• االت�سال مع ال�سركاء الدوليين والمحليين؛	

• وتوفير 	 الوطني  الم�ستوى  على  العامة  االأموال  اإدارة 

التمويل والتوجيه الالزمين للجهات الفاعلة االأخرى؛

• توفير من�سات للتن�سيق بين الجهات المعنية المتعددة؛	

• للمنظمات 	 ذلك  في  بما  الخدمات،  توفير  تفوي�س 

الدولية؛

• الدولية 	 المنظمات  مع  الدولية  العالقات  بلورة 

والحكومات االأجنبية.

الم�سادر: مبادرة الهجرة والتنمية الم�ستركة، الوحدة 1: اإدارة ال�سلة بين الهجرة والتنمية المحلية، الوحدة 2: اإقامة ال�سراكات والتعاون   33

والحوار ب�ساأن الهجرة والتنمية، في مجموعة االأدوات االإلكترونية لمبادرة التنمية والهجرة الم�ستركة ب�ساأن الهجرة والتنمية المحلية، 

جنيف، 2015؛ Samuel Hall/ المنظمة الدولية للهجرة، 2017.
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الوحدة 4 : املساعدة على إعادة اإلدماج على املستوى الهيكلي

الوظائف الممكنةالوجاهةالجهة المعنية

ال������ح������ك������وم������ات  ←

ع������ل������ى ����س���ع���ي���د 

ال�����م�����ق�����اط�����ع�����ات 

وال�����ح�����ك�����وم�����ات 

المحلية

الجهات المعنية  ←

البلدية

راب������������������ط������������������ات  ←

البلديات

ال�سلطات المحلية هامة 

الأنها باإمكانها اأن تعمل كجهة 

و�سل بين مختلف الفاعلين 

المحليين وبين الفاعلين 

المحليين والفاعلين على 

الم�ستوى الوطني. وباإمكانها 

اأي�ساً اأن تقّدم لمحة عن 

االأولويات المحلية واأن 

تربط بين دعم اإعادة االإدماج 

وخطط التنمية المحلية 

القائمة والخدمات المحلية 

والموارد. وفي بع�س الحاالت 

يمكن اأن تلعب دوراً في 

التعاون الثنائي من خالل 

اإن�ساء اأطر تعاون ال مركزية. 

• اإعادة 	 الأغرا�س  االإقليمية  اأو  المحلية  االأطر  تكييف 

االإدماج؛

• اإلى 	 االإدماج  اإعادة  برمجة  واآليات  موؤ�س�سات  تحويل 

�سيا�سات وا�ستراتيجيات محلية؛

• توفير الخدمات للعائدين؛	

• دون 	 الم�ستويات  على  الفاعلة  الجهات  مع  االت�سال 

الوطني والوطني والدولي؛

• توفير من�سات للتن�سيق بين الجهات المعنية المتعددة؛	

• تفوي�س توفير الخدمات؛	

• وتخ�سي�س 	 المحلية  التنمية  خطط  وتنفيذ  و�سع 

الموارد لها؛

• العامة 	 االأموال  وتعبئة  المحلية  العامة  االأموال  اإدارة 

والخا�سة؛

• اإعمال 	 ودعم  قدراتهم  وتعزيز  العائدين  تمكين 

حقوقهم؛

• 	 – االجتماعي  المجالين  في  االإدماج  اإعادة  دعم 

االقت�سادي والنف�ساني؛

• تحريك التنمية االقت�سادية المحلية؛	

• القدرة على اأن تكون �سريكة في االإجراءات ذات ال�سلة 	

بالبيئة؛

• ت�سجيع م�ساركة العائدين ال�سيا�سية؛	

• اإقرار المبادرات المحلية.	

الفاعلون في القطاع الخا�س القطاع الخا�س ←

هامون ب�سكل خا�س الإعادة 

االإدماج االقت�سادي الأنهم 

اأ�سحاب عمل متب�سرون 

في �سوق العمل المحلية. 

وغالباً ما يكون باإمكانهم 

الو�سول اإلى موارد متنوعة 

ال تكون في جميع االأحوال 

معباأة لدعم اإعادة االإدماج، 

وب�سكل خا�س الموارد المالية 

والخبرة التقنية. )انظر 

الفرع التالي.(

• ت�سغيل العائدين؛	

• اإدماج 	 اإعادة  اإلى  اأكثر  مف�سية  العمل  �سوق  جعل 

العائدين؛

• العمل في اإطار �سراكات بين القطاعين الخا�س والعام 	

لدعم اإعادة االإدماج؛

• اإقامة �سراكات من اأجل الم�ساريع المجتمعية المبتكرة؛	

• و�سع مخططات للتمهن الداخلي؛	

• و�سع مخططات للتعلم اأثناء الخدمة؛	

• اإر�ساد العائدين؛	

• الحمالت 	 اأو  الوعي  اإذكاء  في  �سريكة  كجهات  العمل 

االإعالمية
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الوظائف الممكنةالوجاهةالجهة المعنية

غير  ← المنظمات 

الحكومية

ال��م��ن��ظ��م��ات غ��ي��ر ال��ح��ك��وم��ي��ة 

ج���ه���ات ف��اع��ل��ة ه���ام���ة وط��ن��ي��اً 

ومحلياً الأنها تمتلك المعارف 

الجيدة  المحلية  وال�����س��ب��ك��ات 

المجتمعات  تعبئة  وباإمكانها 

الم�سائل  ومعالجة  المحلية 

االجتماعية. 

• وتو�سيع 	 للعائدين  الدعم  لتوفير  والت�سارك  التعاون 

نطاق الو�سول اإلى برامج اإعادة االإدماج؛

• خا�س 	 وب�سكل  الحكومية،  غير  المنظمات  باإمكان 

اأعداد  من  مرتفعة  م�ستويات  لها  التي  المناطق  في 

االإدماج  اإعادة  لمنظمة  فيها  يكون  والتي  العائدين 

االقت�سادي  الدعم  توفر  اأن  اأدنى،  تواجد  الرائدة 

واالجتماعي والنف�سي اإذا ما توّفرت القدرة على ذلك؛

• ا�ستخدام ال�سبكات المجتمعية القائمة؛	

• تقديم خدمات محددة الأغرا�س اإعادة اإدماج العائدين 	

اقت�سادياً واجتماعياً ونف�سياً؛ 

• مع 	 التكيف  قبيل  من  محددة  خبرة  مجاالت  امتالك 

تغير المناخ اأو اإدارة البيئة؛

• الوعي 	 واإذكاء  المنا�سرة  ب�ساأن  ال�سراكات  اإقامة 

والحمالت االإعالمية.

م��ن��ظ��م��ات منظمات ال�ستات ← ت����ك����ون  اأن  ي���م���ك���ن 

ه���ام���ة الأن���ه���ا تفهم  ال�����س��ت��ات 

ت���ج���ارب ال��ه��ج��رة وب��اإم��ك��ان��ه��ا 

ال������و�������س������ول اإل����������ى ال������م������وارد 

وال���م���ع���ارف ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي كل 

وبلدان  الم�سيفة  البلدان  من 

ال��م��ن�����س��اأ. وه����ي ت��م��ت��ل��ك ع���ادة 

����س���ب���ك���ات اج���ت���م���اع���ي���ة ق��ائ��م��ة 

ف���ي ال��ب��ل��دان ال��م�����س��ي��ف��ة وف��ي 

ب���ل���دان ال��م��ن�����س��اأ ل��ت��ع��ب��ئ��ة دع��م 

من  )للمزيد  االإدم����اج.  اإع����ادة 

اأدناه  انظر ما يرد  المعلومات 

في هذا الفرع.(

• م�ساركة 	 لت�سجيع  العودة  �سياق  عن  المعلومات  توفير 

يمولها  التي  المجتمعية  الم�ساريع  في  العائدين 

ال�ستات بالفعل؛ 

• العائدون 	 يواجهها  التي  “ال�سدمة”  من  التخفيف 

قبل  للعائدين  واقت�سادية  اجتماعية  �سبكات  باإقامة 

و�سولهم وبعده؛

• اإقامة �سراكة من اأجل تعزيز دعم العائدين في البلدان 	

االأن�سطة  في  اال�ستثمار  خالل  من  مثاًل  االأ�سلية، 

الجماعية المدرة للدخل.

وغيرها جمعيات المهاجرين ← المهاجرين  جمعيات 

اأن تكون  من الجمعيات يمكن 

ه���ام���ة الأن����ه����ا ت��ف��ه��م ت��ج��رب��ة 

ال��ه��ج��رة وق���د ت��ك��ون م��رّوج��ة 

واإن  االإدم�����اج،  الإع����ادة  بالفعل 

مبا�سر،  غير  ب�سكل  ذل��ك  ك��ان 

من خالل م�ساريعها.

• لها 	 تكون  اأن  يمكن  التي  والمبادرات  الم�ساريع  و�سع 

وجاهة بالن�سبة للعائدين؛

• عن 	 بالمعلومات  مدهم  طريق  عن  العائدين  م�ساعدة 

تدابير الدعم المحلية؛

• الوعي 	 واإذكاء  المنا�سرة  اأجل  من  �سراكة  اإقامة 

والحمالت االإعالمية؛

• العائدين 	 اإدماج  اإعادة  اأجل  من  التوجيهات  توفير 

االأفراد  تجربة  اإلى  باال�ستناد  – النف�سية  االجتماعية 

ال�سخ�سية.
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الوحدة 4 : املساعدة على إعادة اإلدماج على املستوى الهيكلي

الوظائف الممكنةالوجاهةالجهة المعنية

المنظمات الدولية ←

الحكومات االأجنبية ←

اأطراف ثالثة اأخرى ←

ال��م��ن��ظ��م��ات  ت���ك���ون  اأن  ي��م��ك��ن 

المانحة  وال��ج��ه��ات  ال��دول��ي��ة 

جهات  االأجنبية  وال��ح��ك��وم��ات 

م��ع��ن��ي��ة ه���ام���ة الأن����ه����ا ت�����س��ه��م 

وت��ت��ق��دم ب��ت��و���س��ي��ات م���ن اأج���ل 

وتقّيمها  وط��ن��ي��ة  اأط����ر  و���س��ع 

وباإمكانها  ببرمجتها  وت��ق��وم 

الو�سول اإلى الموارد والخبرة 

التقنية.

• االأخرى 	 التنمية  بم�ساريع  االإدماج  اإعادة  برمجة  ربط 

في االإقليم المحلي؛

• اإدماج برامج اإعادة االإدماج في االآليات واالأطر القائمة 	

االأمم  )اأطر  المعنية  الجهات  بين  فيما  للتن�سيق 

المتحدة للم�ساعدة االإنمائية(؛

• اإثراء تحليل االأو�ساع عن طريق تقا�سم المعلومات عن 	

والعمليات،  المعنية،  )الجهات  المحلي  العام  المحيط 

اإلى  وما  االقت�سادية،   – االجتماعية  والديناميات 

ذلك(؛

• اإدراج البرامج في نظمها لالإحالة الأغرا�س الخدمات 	

االقت�سادية  العائدين  اإدماج  باإعادة  ال�سلة  ذات 

واالجتماعية - النف�سية؛

• الوعي 	 واإذكاء  المنا�سرة  اأجل  من  �سراكة  اإقامة 

والحمالت االإعالمية.

االأو������س�����اط االأو�ساط االأكاديمية ← ت���ك���ون  اأن  ي��م��ك��ن 

االأك���ادي���م���ي���ة ���س��ري��ك��اً م��ف��ي��داً 

االأك��ادي��م��ي��ة  ال��م��وؤ���س�����س��ات  الأن 

تقوم  اأن  ي��م��ك��ن  اأو  ق��ام��ت  ق��د 

بالبحث والتحليل في ال�سياق 

الخبرة  اأي�����س��اً  ولها  المحلي. 

التقنية والمرافق الالزمة.

• برمجة 	 عليهما  تقوم  اللذين  والتحليل  البحث  دعم 

اإعادة االإدماج من قبيل تقييمات �سوق العمل؛

• تي�سير اإعادة اإدماج العائدين ال�سبان الذين لهم م�ستوى 	

تعليم ثانوي اأعلى؛

• توفير درو�س في اللغة.	

يقوم  اأن  الم�ساركة. ويجب  واأ�ساليب  نهج  تعديل  كيفية  اأن تعطي لمحة عن  يمكن  المعنية  الجهات  نتائج م�ساركة  ر�سد 

بالنواتج  وقائمة  للمناق�سات،  وموجز  الم�سجلة  المعنية  الجهات  وت�سورات  وانتظارات  �سواغل  من  موجز  على  الر�سد 

اأثناء المحادثات اال�ستطالعية االأولية. وبعد  الم�ستركة )القرارات واالإج��راءات والمقترحات والتو�سيات( المتفق عليها 

مرور ب�سعة اأ�سهر على االتفاق االأولي وبعد مالحظة اأية تغييرات ذات �ساأن يتم تقييم التقدم المحرز في طريق تحقيق 

هذه النواتج الم�ستركة وتعديل نهج م�ساركة الجهات المعنية عندما ال يكون التقدم المحرز كافياً.

ورهناً بنوع العالقة المزمعة مع كيان معين يجب التفكير في اإ�سفاء ال�سبغة الر�سمية على ال�سراكة مع الجهة المعنية. 

وكيفية اإ�سفاء ال�سبغة الر�سمية تتوقف على نوع الجهة المعنية. وال�سراكات مع موفري الخدمات عادة ما يكون لمنظمة 

اإعادة االإدماج الرائدة اتفاق طويل االأجل مبرم معها في حين اأن ال�سراكات مع ال�سلطات الوطنية والمحلية عادة ما ُت�سفى 

عليها ال�سبغة الر�سمية من خالل مذكرات تفاهم. 
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ال  وق��د  م��ح��دودة  م���وارد  اأو  البع�س  بع�سها  يناف�س  اأول��وي��ات  المعنية  ال��ج��ه��ات  ل��دى  ت��ك��ون 

الرائدة.  االإدم��اج  اإع��ادة  منظمة  ذلك  تتوخى  كما  الم�ساركة  على  ق��ادرة  لذلك  نتيجة  تكون 

بالجهات  ات�سال  على  البقاء  بالتالي  الهام  ومن  الزمن.  مر  على  ذلك  يتغير  اأن  يمكن  لكن 

واهتمامها  االإدماج.  اإعادة  برمجة  دعم  على  قادرة  غير  البداية  في  كانت  اإذا  حتى  المعنية، 

الزمن. بمر  يتغّير  اأن  يمكن  بالم�ساركة 

ومنظمات  الخا�س  القطاع  اأدوار  اإهمال  اأحياناً  يح�سل  قد  االإدم��اج  اإع��ادة  لبرامج  الوجيهة  المعنية  الجهات  بحث  وعند 

ال�ستات. غير اأن هذه الجهات الفاعلة يمكن اأن تلعب دوراً هاماً في دعم نواتج اإعادة االإدماج دولياً ووطنياً ومحلياً.

م�شاركة القطاع الخا�ص

يمكن اأن تولد ال�سراكات بين القطاعين الخا�س والعام فر�ساً لك�سب الرزق بالن�سبة للعائدين واأفراد المجتمع المحلي 

الوعي  اإذك��اء  والعام  الخا�س  القطاعين  بين  المبادرات  ت�سمل  اأن  ويمكن  االجتماعي.  اإدماجهم  اإع��ادة  تدعم  اأن  ويمكن 

بخ�سو�س تجارب العائدين اأو ت�سغيلهم اأو تدريبهم وتمهنهم اأو منحهم فر�س التدريب الداخلي.

التي  العاملة  القوة  ا�ستخدام  العائدين. فباإمكانها  اإدماج  اإعادة  اأن ت�ستفيد ب�سكل عام من  وكيانات القطاع الخا�س يمكن 

ُتك�سب  اأن  اأو تدريبهم؛ ويمكن  العائدين  لت�سغيل  المالية  الحوافز  ت�ستفيد من  اأن  العائدون ومهاراتهم؛ ويمكن  يوفرها 

مزيداً من و�سوح الروؤية في الجهود فيما يت�سل بالم�سوؤولية االجتماعية لل�سركات.

ال�سركات التي تعمل في بلد اأ�سلي يمكن اأن تلتم�س مالمح مهارات محددة ال تكون متواجدة في �سفوف ال�سكان المحليين. 

اإذا كان هوؤالء  �سيما  االأ�سلي، وال  البلد  المحتملين في  العائدين  ت�سغيل  بت�سجيع  ال�سركات مهتمة  اأن تكون هذه  ويمكن 

المهم  من  العائدين  لت�سغيل  الدوافع  كانت  واأي��اً  الم�سيف.  البلد  في  المكت�سبة  المنا�سبة  المهارات  يمتلكون  العائدون 

مواءمة مهارات العائدين واحتياجاتهم وم�سالحهم مع احتياجات ال�سركات فيما يت�سل بالمهارات والموؤهالت الالزمة 

)انظر اأي�ساً الفرع 2-4 فيما يتعلق بخطط اإعادة االإدماج االقت�سادية الم�ستهدفة(.

وعالوة على الخدمة كم�سغل محتمل للعائدين باإمكان القطاع الخا�س اأن يقدم اإ�سهامات اإيجابية اأخرى في برامج اإعادة 

االإدماج. مثاًل يمكن اأن يلعب القطاع الخا�س دوراً هاماً في دعم واإقامة برامج لتطوير المهارات موجهة نحو الطلب اأو عن 

طريق الم�سادقة على المهارات التي يكون العائدون قد اكت�سبوها في الخارج. وللمزيد من التفا�سيل عن االأن�سطة الممكن 

للجهات  اأولياً  ا�ستعرا�ساً  المحلية  ال�سلطات  توفر  اأن  اأحياناً  ويمكن   .3-4 الجدول  انظر  الخا�س،  القطاع  مع  بها  القيام 

الفاعلة الخا�سة المحلية التي ت�سارك بالفعل في اأن�سطة لها �سلة ببرمجة اإعادة االإدماج.

حقاً  مهتمون  الخا�س  القطاع  في  ال�سركاء  اأن  من  التاأكد  يجب  الخا�س  القطاع  كيانات  مع  �سراكات  في  الدخول  وعند 

بم�ساركة العائدين واأن هناك عالقة ثقة بين ال�سركاء. وتفادياً ل�سوء المواءمة في النهج الذي يتوخاه كيان القطاع الخا�س 

فيما يت�سل باأهداف برنامج اإعادة االإدماج، يحتاج االأمر اإلى توجيه نظر اأي �سريك محتمل اإلى االأهداف والغايات والمعايير 

ب�سكل وا�سح.
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يبين الجدول 4-2 كيفية و�سع ا�ستراتيجية الإ�سراك القطاع الخا�س تدريجياً.

الجدول 4-2: وضع استراتيجية إلشراك القطاع الخاص34 
الو�سفالخطوة

ت������ح������دي������د م�������ه�������ارات  ←

واحتياجات  وتحديات 

العائدين العامة

البناء على تقييمات المهارات واالحتياجات وطموحات العائدين وتحديد ما اإذا كان 

يجب اأن يكون التركيز على الت�سغيل اأو التدريب المهني اأو الدعم العيني اأو الم�سورة.

ت������ح������دي������د وت����ق����ي����ي����م  ←

ا�ستراتيجيات م�ساركة 

ال�����ق�����ط�����اع ال����خ����ا�����س 

القائمة

وا�ستراتيجيات  المنظمة  القائمة داخل  الخا�س  القطاع  ا�ستراتيجيات م�ساركة  م�سح 

ال�سركاء وتقييم ما اإذا كانت تتما�سى مع اأهداف التدخالت االقت�سادية المزمعة. واإذا 

اإع��ادة االإدم��اج فيها  اإدراج  ا�ستراتيجيات قائمة مالئمة يجب العمل على  كانت هناك 

عو�ساً عن اإقامة ا�ستراتيجيات منف�سلة.

ذات  ← ال�سركات  تحديد 

ال�سلة

ت��ح��دي��د ال�����س��رك��ات ال��ت��ي يمكن اأن ت��دع��م اإع����ادة اإدم����اج ال��ع��ائ��دي��ن ع��ن ط��ري��ق تلبية 

االحتياجات المحددة )من قبيل توفير العمل والتدريب الداخلي اأو التمّهن(.

ت�������ح�������دي�������د اآل���������ي���������ات  ←

المواءمة القائمة

تحديد اآليات االإحالة والمواءمة الدولية والوطنية والمحلية القائمة بين الباحثين 

اأو الخا�س، ومعاهد تقييم  العام  الت�سغيل  عن عمل وكيانات القطاع الخا�س )دوائر 

المهارات، والم�سارات الخا�سة نحو االعتراف بالمهارات، والتعلم ال�سابق(.

خارطة  ← وتنفيذ  و�سع 

ط�������ري�������ق الإ���������س��������راك 

القطاع الخا�س

اأن  ويمكن  الم�ساريع.  اأولويات  تعك�س  الخا�س  القطاع  الإ�سراك  طريق  خارطة  و�سع 

يمتد االإ�سراك من توعية الكيانات الخا�سة بالحاجة اإلى دعم اإعادة اإدماج العائدين 

االجتماعية – االقت�سادية اإلى تقديم االإعانات اأو الحوافز الإدماج العائدين )الم�ساركة 

في تمويل االأجور في االأجل الق�سير والت�سارك في دفع تكاليف فر�س التمهن، وما 

اإلى ذلك(. )انظر الفرع 4-2(

– الر�سد والتقييم ← االجتماعية  الم�ستفيدين  اإدم��اج  اإع��ادة  على  الخا�س  القطاع  اإ�سراك  تاأثير  تقييم 

االقت�سادية، باال�ستناد اإلى الموؤ�سرات االأ�سا�سية.

وقد يكون لبع�س البلدان االأ�سلية نظم محلية اأو وطنية للمواءمة فيما يت�سل بمواطن ال�سغل، ولو اأنها قد ال تكون عملية 

تماماً. وفي حالة عدم وجود اأية اآليات مواءمة وطنية اأو محلية يمكن التفكير في و�سع قاعدة بيانات للباحثين عن عمل 

اإذا كانت موارد برمجة اإعادة االإدماج كافية. ونظراً لطابع هذا النوع من التدخالت الكثيف اال�ستخدام للموارد، يمكن اإقامة 

�سراكات مع منظمات اأو موؤ�س�سات اأخرى والت�سجيع على و�سع ترتيبات للتمويل الم�سترك. 

Reintegration � Effective Ap�“ للهجرة،  الدولية  والمنظمة   2017 للهجرة،  الدولية  Samuel Hall/المنظمة  من:  مقتب�س   34

proaches” )جنيف، 2015(.

http://https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Reintegration-Position-Paper-final.pdf
http://https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Reintegration-Position-Paper-final.pdf
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تعالج  اأن  الخا�س  القطاع  �سراكات  اأن��واع  بها لمختلف  التي يمكن  الكيفية  )اأدن��اه( يعطي لمحة عامة على   3-4 الجدول 

تحديات محددة تواجهها الهجرة العائدة.

الجدول 4-3: تحديات إعادة اإلدماج التي يمكن مواجهتها من خالل شراكات القطاع الخاص35

التحديات
الجهات الفاعلة في 

القطاع الخا�س
تعليقات/ اأمثلةنوع المبادرة/ ال�سراكة

كافية  غ��ي��ر  ف��ر���س 

العائدين  ل��و���س��ول 

ال�سغل  اإلى مواِطن 

في القطاع الخا�س

•اأ�سحاب العمل ← ِمنح اإعادة اإدماج 	

العائدين

• حوافز مالية	

• مخططات النقد لقاء 	

العمل

• برامج االإر�ساد	

• و�سع وتكييف مدونات 	

قواعد ال�سلوك

• الإدماج 	 الحوافز  االإعانات/  توفير 

الم�سترك  االأجور  )تمويل  العائدين 

لقاء  والنقد  الق�سير،  االأجل  في 

تكاليف  دفع  في  والت�سارك  العمل؛ 

التمهن اأو التدّرب الداخلي(؛

• اإ�سدار 	 المحلية  ال�سلطات  باإمكان 

�سلوك  قواعد  مدونات  اأو  مكافاآت 

الناجحين  العمل  اأ�سحاب  تعطي 

من  �سيئاً  العائدين  اإدماج  اإعادة  في 

االإ�سهار اأو مكانة معّينة.

ق�����ل�����ة ال������م������ه������ارات 

الموّثقة

اأ����������س���������ح���������اب  ←

ال������ع������م������ل ف���ي 

ال�����ق�����ط�����اع�����ات 

ذات ال�سلة

م����������������راك����������������ز  ←

على  التدريب 

المهارات

• مخططات التمّهن	

• مخططات التعّلم اأثناء 	

الخدمة

• عليها 	 والم�سادقة  المهارات  تطوير 

تقديم  خالل  من  تحقيقهما  يمكن 

االإعانات لمخططات التمهن والتعلم 

معايير  مع  المتفقة  الخدمة  اأثناء 

المهارات الوطنية في البلد االأ�سلي.

اال��������س�������ت�������ي�������اء ف���ي 

م��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��ودة 

المحلية

ق������������������ط������������������اع  ←

االت�سال

• حمالت اإعالمية 	

م�ستركة

• الناجحة 	 االإدماج  اإعادة  ق�س�س 

العائدة بنتائج اإيجابية على المجتمع 

المحلي يمكن اأن تكون قيمة م�سافة 

بالن�سبة للحملة.

التعاون مع ال�شتات 

المحلية.  ال�سراكات  نجاح  ي�ساهم في  اأن  ويمكن  االإدم��اج  اإع��ادة  لبرمجة  هاماً  الم�سيفة مرجعاً  البلدان  ال�ستات في  ُيعد 

اأن تكون مجتمعات ال�ستات ج�سراً يربط بين البلد االأ�سلي والبلد الم�سيف الأنها عادة ما يكون لديها فهم للغة  ويمكن 

ي�سعها  االأ�سلي  بالبلد  العاطفية  وروابطها  المحلية  المجتمعات  معارف  فاإن  الوقت  نف�س  وفي  البع�س.  بع�سها  وثقافة 

االإدماج  اإع��ادة  الخارج على مزيد برمجة  المحتملة في  ال�ستات  في و�سع مالئم لال�ستثمار هناك. ولرفع م�ستوى قدرة 

ت�ساعد  اأن  الرائدة  االإدم��اج  اإع��ادة  باإمكان منظمة  االأ�سلية  البلدان  اأعم( في  ب�سكل  – االقت�سادية  )والتنمية االجتماعية 

الجهات المعنية في البلد االأ�سلي باإقامة الروابط مع ال�ستات. وباإمكان منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأي�ساً اأن ت�ساعد على 

التوفيق بين مبادرات ال�ستات واأولويات اإعادة االإدماج والتنمية المحلية )انظر الجدول 4-4 اأدناه(.

 »Reintegration � Effective Approaches“ ،مقتب�س من: مبادرة الهجرة والتنمية الم�ستركة، 2015ب؛ المنظمة الدولية للهجرة  35

)جنيف، 2015(.

https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Reintegration-Position-Paper-final.pdf


145

الوحدة 4 : املساعدة على إعادة اإلدماج على املستوى الهيكلي

الجدول 4-4: دعم السلطات في البلد األصلي

اأن�سطة منظمة اإعادة االإدماج الرائدةاالإجراء

�سامل  ←م�سح ال�ستات م�سح  بعملية  ال��ق��ي��ام  على  االأ���س��ل��ي  البلد  ف��ي  المعنية  ال��ج��ه��ات  م�ساعدة 

لل�ستات. ويجب اأن يحيط النموذج بمالمح ال�ستات الديموغرافية واالجتماعية – 

االقت�سادية ومتانة وطبيعة الروابط مع البلد االأ�سلي والم�ساهمات االجتماعية 

البلد  بين  الثنائية  العالقات  وخ�سائ�س  والحا�سر  الما�سي  في  االقت�سادية   –
االأ�سلي والبلدان التي تعي�س فيها جالية ال�ستات. 

ال�ستات  ج��ال��ي��ات  تحديد 

ذات االأولوية

دعم تحديد جاليات ال�ستات ذات االأولوية في بلدان مختارة باال�ستناد اإلى حجمها  ←

 – االج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  ف��ي  وال��ح��ا���س��رة  الما�سية  وم�����س��ارك��ت��ه��ا  ال��دي��م��وغ��راف��ي 

االقت�سادية في البلد االأ�سلي وطبيعة ومتانة العالقات الثنائية بين بلدان ال�ستات 

والبلد االأ�سلي.

و�����س����ع ا����س���ت���رات���ي���ج���ي���ات 

م�ساركة جاليات ال�ستات 

مجموعة  ← م��ع  الفعلية  الم�ساركة  ب�ساأن  االأ�سلي  للبلد  ا�ستراتيجيات  و�سع  دع��م 

ال�ستات ذات االأولوية: 

-    النظر في اإ�سراك جاليات ال�ستات في عمليات الحوكمة ذات ال�سلة بالهجرة وبرمجة اإعادة 

الوكاالت  بين  فيما  المجموعات  اأو  االإدارة  مجال�س  في  الم�ساركة  ذلك  في  بما  االإدم���اج، 

لتعزيز الروابط مع المجتمعات االأ�سلية؛

لت�سجيع  االحتياجات  وف��ق  مكيفة  وتنظيمية  �سريبية  تدابير  ت�سميم  اأو  ح��واف��ز  -    خلق 

ا�ستثمار جاليات ال�ستات في م�ساريع اإعادة االإدماج في البلد االأ�سلي؛

-  ت�سجيع الم�ساركة ال�سيا�سية في البلد االأ�سلي؛

-  ت�سجيع ال�سراكات من اأجل توفير الخدمات في البلد االأ�سلي؛

-  اإ�سراك الوزارات اأو الوكاالت وال�سفارات ذات ال�سلة.

ت��ن��ف��ي��ذ ا����س���ت���رات���ي���ج���ي���ات 

اإ�سراك جاليات ال�ستات 

م�ساعدة البلدان االأ�سلية على تنفيذ ا�ستراتيجية اإ�سراك ال�ستات عن طريق تي�سير  ←

الحوار والتبادل من خالل مكاتب العودة واإعادة االإدماج في البلدان الم�سيفة.

ر����س���د وت��ق��ي��ي��م م�����س��ارك��ة 

جاليات ال�ستات

ب�ساأن  ← ال�ستات  م�ساركة  ا�ستراتيجيات  فعالية  وتقييم  بر�سد  م�ستمر  ب�سكل  القيام 

م�ساريع اإعادة االإدماج واإدخال التعديالت المنا�سبة على ا�ستراتيجية الم�ساركة.

قد ال يكون في جميع االأحوال للبلدان االأ�سلية مخططات اأو حوافز محددة قائمة لت�سجيع ال�ستات على اال�ستثمار. وبما 

اأن ا�ستثمار اأ�سحاب الم�ساريع والموؤ�س�سات من ال�ستات يمكن اأن يكون م�سدراً هاماً لال�ستثمار االأجنبي فاإنه يمكن لمنظمة 

اأجل تطوير نماذج ا�ستثمار ال�ستات التي ترفع م�ستوى  اأن تحّفز ال�سلطات الوطنية والمحلية من  اإعادة االإدم��اج الرائدة 

مدخرات المهاجرين الأغرا�س التنمية االقت�سادية المحلية في البلد االأ�سلي وتدعم اإعادة اإدماج العائدين الم�ستدامة. 

في  الم�ساريع  بين مديري  والتنظيمية  والمالية  القانونية  ال�سراكات  تي�سير  الممكنة  المبدعة  االأفكار  ت�سمل  اأن  ويمكن 

تنظيمي  اإط��ار  ظل  في  االأ�سلي  البلد  في  التجارية  للم�ساريع  التنفيذيين  المديرين  من  ذلك  وغير  والعائدين  ال�ستات 

وا�سح. ويمكن اأن يقلل ذلك من اأوجه عدم تنا�سق المعلومات وعدم اليقين وتكاليف المعامالت وبالتالي باإمكانه اأن يعزز 

حوافز اال�ستثمار.

وباإمكان �سلطات البلد االأ�سلي اأي�ساً اأن تفكر في اإن�ساء اآليات يمكن بها للحكومات الوطنية والمحلية اأن تكّمل م�ساهمات 

اأفراد ال�ستات اأو العائدين لتمويل م�ساريع التنمية المحلية المجتمعية االأ�سا�س. ورهناً با�ستعداد الم�ستثمرين في ال�ستات 

لال�ستثمار ورهناً بالحواجز المحلية المحتملة اأمام اال�ستثمار، يمكن للحكومة اأن تفكر اأي�ساً في اإ�سدار �سمانات اأمنية 
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العائدين؛ وخلق فر�س  االأع��داد المرتفعة من  المناطق ذات  ال�سراكات لتوفير الخدمات في  لم�ستثمرين معينين )مثل 

العمل للعائدين وال�سكان المحليين من غير المهاجرين( لزيادة حفز ا�ستثمارات ال�ستات.

بناء القدرات وتعزيزها  2-1-4

المعنية  الجهات  والموارد لدى  والعمليات  والهياكل  المهارات  تعزيز  االإدم��اج  اإع��ادة  برامج  القدرات الأغرا�س  بناء  ي�سمل 

الرئي�سية كيما يت�سنى لها تي�سير اإعادة اإدماج العائدين ب�سكل م�ستدام. ويمكن اأن ي�ستهدف بناء القدرات اأي جهة معنية 

)دولية اأو وطنية اأو محلية( تلعب دوراً هاماً في دعم اإعادة االإدماج. وي�ستخدم بناء القدرات اأف�سل ما ُت�ستخدم عندما تكون 

هناك جهات معنية متحم�سة لدعم اإعادة االإدماج ولكن يتبّين لها وجود ثغرات محددة من حيث القدرات. 

الوطنية  والمنظمات  ال�سلطات  مع  ب�سراكة  تتم  ما  غالباً  التي  التالية،  االأن�سطة  القدرات  وتعزيز  بناء  ي�سمل  اأن  ويمكن 

والمحلية: 

• بناء وتعزيز الهياكل والعمليات واآليات التن�سيق واآليات االإحالة الأغرا�س اإعادة االإدماج الم�ستدامة؛	

• اأو �سع 	 اأطر  اإعادة االإدماج واإدراج الموؤ�سرات في  م�ساعدة الموؤ�س�سات الوطنية على تحليل الموؤ�سرات الوطنية لر�سد 

للهجرة ور�سد التنمية؛

• بتوفير 	 التنفيذ،  في  وال�سركاء  الخدمات،  وموفري  والوطنية،  المحلية  الحكومية  والتوجيه  التدريب  وكاالت  قيام 

الخدمات للم�ستفيدين بطريقة محددة االأهداف ومي�سورة ومن�سفة، تم�سياً مع والياتها؛

• توفير االأموال اأو الدعم العيني للمعدات اأو البنى التحتية اأو الموظفين االإ�سافيين لدعم توفير الخدمات اأو تن�سيقها؛	

• تح�سين تن�سيق اإدارة اإعادة االإدماج بين الجهات الفاعلة الدولية والوطنية والمحلية؛	

• الهجرة 	 �سياق  االإدماج في  واإعادة  العودة  لتحليل م�سائل  تعزيز قدراتها  اأو  المحلية على تطوير  الحكومات  م�ساعدة 

والتنمية االأو�سع، وتحديد وتف�سيل االأولويات؛

• دعم ال�سلطات المحلية في التعاون مع المجتمع المدني.	
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يجب اإدماج بناء وتعزيز القدرات في جميع مراحل برنامج اإعادة االإدماج ويجب عدم اعتبارهما ن�ساطاً مت�ساًل لمرة واحدة. 

ويجب اأن تتعاون ال�سلطات الوطنية والمحلية في البلد االأ�سلي تعاوناً وثيقاً مع منظمة اإعادة االإدماج الرائدة للتاأكد من 

اأخذ خطط بناء القدرات القائمة في الح�سبان ومن اأن هياكل التن�سيق القائمة على مختلف م�ستويات الحكومة فعالة. 

)انظر درا�سة الحالة 13 اأدناه لالطالع على مثال لكيفية عمل المنظمة الدولية للهجرة مع ال�سلطات في جورجيا لتعزيز 

الم�سورة في مجال العمل الموجهة نحو العائدين والم�سردين في الداخل(. 

              درا�شة الحالة 13: الت�شغيل والم�شورة في جورجيا

الجهود  للخطر  ُيعر�س  ال��واع��دة  والقطاعات  الت�سغيل  فر�س  بخ�سو�س  االأ�سلية  البلدان  في  المعارف  قلة  اإن 

الرامية اإلى اال�ستجابة ب�سكل مالئم الحتياجات �سوق العمل ويعرقل و�سول طالبي العمل اإلى فر�س العمل.

وبتن�سيق مع ال�سلطات المحلية اأعاد مكتب المنظمة الدولية للهجرة في جورجيا ر�سم وتو�سيع �سبكة خدمات دعم 

الت�سغيل عن طريق فتح مراكز جديدة للت�سغيل والم�سورة ذات ال�سلة بالعمل في �ست مناطق ا�ستراتيجية يقيم بها 

العديدون من الم�سردين في الداخل والعائدين.

و�سملت مرحلة بداية هذا العمل تقييم �سوق العمل وت�سييد مراكز الم�سورة وتوظيف وتدريب الموظفين المحليين 

للعمل كم�ست�سارين في مجال العمل. و�سرعت مراكز الت�سغيل والم�سورة، ما اأن تم اإن�ساوؤها، في توفير دورات توعية 

اإعالمية وتطوير خطط الم�سار المهني الفردية.

وت�سمل اأن�سطة التوعية تنظيم معار�س فر�س العمل )المنظمة في العديد من االأماكن لزيادة نطاق تغطيتها(. 

وتوفر هذه المعار�س معلومات عن احتياجات ال�سوق وعن الدعم المتوافر الإطالق الم�ساريع النا�سئة والتدريب 

لمواءمة  بيانات  قاعدة  في  اأنف�سهم  ت�سجيل  عمل  عن  الباحثين  وباإمكان  والت�سغيل.  الذاتي  والتوظيف  المهني 

ملفاتهم ال�سخ�سية مع احتياجات اأ�سحاب العمل. وقاعدة البيانات هذه ت�سّهل اأي�ساً المتابعة. وباالإ�سافة اإلى ذلك 

باإمكان الم�ستفيدين المرور عبر تقييمات االحتياجات الفردية التي يمكن بعدها توجيههم نحو فر�س التدريب 

المهني اأو ال�سواغر الموجودة. 

ال�سلطات  جهود  بجورجيا  للهجرة  الدولية  المنظمة  مكتب  دع��م  والم�سورة  الت�سغيل  مراكز  خدمات  ولتكميل 

الباحثين عن عمل عن طريق ت�سميم برامج تدريب مهني جديدة  ت�سغيل  اإمكانية  اإلى تعزيز  الرامية  الوطنية 

للقطاعات عالية الطلب وتدريب الموظفين وترميم مختلف اأماكن التدريب وتجهيزها بالمعدات.

وكانت مراكز الت�سغيل والم�سورة تديرها في االأ�سل المنظمة الدولية للهجرة ولكن الجهة التي تديرها االآن هي 

وزارة ال�سحة والعمل وال�سوؤون االجتماعية.

              ن�شائح للنجاح:

ن�سر مراكز الت�سغيل في االأو�ساط التي يكون فيها قطاع الت�سغيل الر�سمي حيوياً اأو متنامياً.	•

تدريب موظفي مراكز الت�سغيل والم�سورة للتفاعل مع الباحثين عن عمل واإبقائهم على وعي بديناميكا ال�سوق 	•

المحلية وفر�س التدريب والقطاعات الواعدة.
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يقدم الجدول 4-5 اأدناه لمحة عامة على كيفية اإمكانية اإدماج تطوير القدرات في مختلف مراحل دورة البرمجة.

الجدول 4-5: إدماج تطوير القدرات في برمجة إعادة اإلدماج36

اأن�سطة بناء القدراتالمرحلة

المعنية  ←تحليل الو�سع الجهات  تقييمات  الإج���راء   )2-4-1 الفرع  )انظر  الو�سع  تحليل  ا�ستخدام 

وتحديد الثغرات القائمة في مجال القدرات؛

تطوير  ← اأن�سطة  تدعم  اأن  يمكن  التي  والوطنية  المحلية  المعنية  الجهات  تحديد 

القدرات؛

م�سح ا�ستراتيجيات بناء القدرات القائمة وا�ستك�ساف �سبل اإدماج االأهداف ذات ال�سلة  ←

م�ستقلة  ق��درات  بناء  برامج  و�سع  عن  عو�ساً  القائمة  المبادرات  في  االإدم��اج  باإعادة 

قائمة بذاتها.

االأه�����داف واالأول���وي���ات 

اال�ستراتيجية

تحديد اأولوية الثغرات والقدرات ذات ال�سلة باإعادة االإدماج؛ ←

باال�ستناد اإلى هذه الثغرات تطوير مبادرات بناء القدرات؛ ←

التوفيق، متى اأمكن ذلك، بين النتائج واالأولويات الوطنية والمحلية القائمة. ←

ا����س���ت���رات���ي���ج���ي���ة ب���ن���اء 

القدرات

االأول��وي��ات  ← جميع  وت�سرد  ال��ق��درات  تقييم  نتائج  تلخ�س  ال��ق��درات  لبناء  خطة  و�سع 

المحددة )انظر اأدناه للمزيد من التفا�سيل(.

ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة ت��ط��وي��ر 

القدرات

متابعة خطة تطوير القدرات واإبالغ الجهات المعنية بالتقدم المحرز؛ ←

تنفيذ خطة تطوير القدرات. ←

واإع��ادة  ←الر�سد والتقييم بالعودة  المتعلقة  البيانات  ون�سر  وتحليل  وتجهيز  جمع  على  القدرة  تطوير 

االإدماج؛

اإدراج موؤ�سرات في اإطار الر�سد والتقييم لقيا�س التقدم المحرز ب�ساأن تطوير القدرات  ←

في مجالي العودة واإعادة االإدماج.

باال�ستناد اإلى تحليل الو�سع ونتائج برنامج اإعادة االإدماج يتعين على منظمة اإعادة االإدماج الرائدة و�سع ا�ستراتيجية لبناء 

القدرات تاأخذ االأ�سئلة التالية بعين االعتبار. 

• ال�سياق االجتماعي – ال�سيا�سي: ما هي العوامل االجتماعية – ال�سيا�سية التي ت�سكل تحديات لتنفيذ برمجة اإعادة 	

االإدماج )من قبيل قدرة المجتمع المحلي على التكيف والمناخ ال�سيا�سي وما اإلى ذلك(؟ ما هي م�سائل اإعادة االإدماج 

والهجرة ذات االأولوية؟

• ال�سياق الموؤ�س�سي: ما هي االأطر الموؤ�س�سية وال�سيا�ساتية التي تبلور اأدوار الجهات المعنية؟ كيف توؤثر قرارات الجهات 	

المعنية الرئي�سية على �سيا�سة وبرمجة العودة واإعادة االإدماج؟

• �سياق القدرات: ما هي احتياجات الجهات المعنية والثغرات القائمة في قدراتها؟ ما هي الجهات التي تمتلك اأف�سل من 	

غيرها المعرفة بممار�سات اإعادة االإدماج الجيدة في البلد االأ�سلي؟ ما هي الموارد المو�سوعة تحت ت�سرف الجهات 

المعنية لتوفير دعم طويل االأجل لبرامج اإعادة االإدماج؟ 

• التن�سيق والم�ساءلة: كيف يمكن اأن يزيد بناء القدرات من قدرة الجهات المعنية اإلى اأق�سى حد با�ستخدام نظم التن�سيق 	

والمعلومات القائمة واال�ستفادة منها؟

• الموارد: ما هي الموارد المتاحة لتي�سير بناء القدرات ودعم اإعادة االإدماج الم�ستدامة بالن�سبة لكل جهة من الجهات 	

المعنية؟

الم�سدر: المنظمة الدولية للهجرة، 2010.  36
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اأولويات االأن�سطة القائمة على االأدلة والموجهة نحو تحقيق االأه��داف. وت�ساهم  تحدد ا�ستراتيجية بناء القدرات وتقرر 

اال�ستراتيجية ب�سكل فعال في معالجة احتياجات واأهداف الجهات المعنية تم�سياً مع اأهداف برنامج اإعادة االإدماج. 

وتمكن اال�ستراتيجية من و�سع خطة عمل وباإمكانها اأن ت�ساعد المهنيين على قرار االأن�سطة التي �ست�ساهم ب�سكل ملمو�س 

في تحقيق االأهداف االإجمالية لبرنامج اإعادة االإدماج والنهو�س باأهداف جميع االأطراف.

غير  اأو  التنظيمي(  واالإط��ار  التقنية  واالخت�سا�سات  )االأ�سول  المادية  االأم��ور  تعزيز  اإلى  القدرات  بناء  يرمي  اأن  ويمكن 

المادية )المهارات االجتماعية والخبرة والثقافة الموؤ�س�سية( في موؤ�س�سة ما اأو لدى الجهات المعنية، كما يرد بيان ذلك 

في الجدول 4-6 اأدناه: 

الجدول 4-6: أمثلة ألنشطة بناء وتعزيز القدرات

االأمور غير الماديةاالأمور المادية

 دعم و�سع ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات والبرامج الوطنية  ←

والمحلية التي يمكن اأن ُتدرج فيها اإعادة االإدماج والعودة.

بموؤ�س�سات  ← خ��ا���س��ة  اأو  م�ستركة  درا���س��ي��ة  دورات   ت��وف��ي��ر 

معينة لتعزيز قدرات ومعارف الموظفين العموميين اأو 

الموظفين اأو المديرين. 

 القيام، حيثما تتواجد اأعداد كبيرة من العائدين، بدعم  ←

الموؤ�س�سات )االتفاقات  بين  التن�سيق فيما  اآليات  تطوير 

لجنة  واإن�����س��اء  التفاهم،  وم��ذك��رات  ال��وك��االت،  بين  فيما 

ذات  وال��م��ح��ل��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��اع��ل��ة  ت��وج��ي��ه��ي��ة( للجهات 

ال�سلة المعنية بالعودة واإعادة االإدماج.

الهدف حيثما  ← اقت�سادية موجهة ومحددة  موارد   توفير 

خدمات  مجموعة  في  العائدين  الإدراج  وجيهاً  ذلك  كان 

موفري الخدمات القائمين و�سركاء التنفيذ الموجودين.

الت�سغيل  ← ولوائح  اإج��راءات  لتنقيح  التقني  الدعم   تقديم 

الموحدة. 

وم��وف��ري  ← الحكومية  ال�سلطات  اج��ت��م��اع��ات   دع���م 

وكيانات  المدني  المجتمع  ومنظمات  الخدمات 

الفاعلة  الجهات  من  ذلك  وغير  الخا�س  القطاع 

التن�سيق  تح�سين  �سبل  ال�ستك�ساف  ال�سلة  ذات 

الروابط  ولتعزيز  المعنية  الجهات  بين  والتعاون 

غير الر�سمية بين الجهات الفاعلة. 

 ت�����س��م��ي��م وت���ن���ف���ي���ذ ال����ب����رام����ج ل���دع���م ال���م���ه���ارات  ←

العائدين  م��ع  العاملين  للموظفين  االجتماعية 

ولتعزيز التما�سك االجتماعي.

التنظيمية  ← القيم  لتعزيز  والتدريب  المواد   توفير 

والثقافة الموؤ�س�سية وحفز الموظفين فيما يت�سل 

بم�سائل العودة واإعادة االإدماج الرئي�سية.

على ال�سعيدين دون الوطني والمحلي )مثل البلدية اأو المجتمع المحلي(، ال بد من تنفيذ بناء القدرات لخلق تاأثير اأكبر 

على اإعادة االإدماج ولتح�سين توفير الخدمات، بما في ذلك بطرق تعود بالنفع على ال�سكان المحليين من غير المهاجرين. 

وعند العمل على القدرات المحلية لدعم اإعادة االإدماج يجب اأن ي�سمل ذلك النهج المتعدد الجهات الفاعلة الذي ي�سارك 

فيه كل من ال�سلطات المحلية والجهات الفاعلة في القطاع الخا�س ومنظمات المجتمع المدني ب�سكل ن�سط في كل مرحلة 

من المراحل العملية. وبناء القدرات، بهذا المعنى، يمكن اأن يعزز ال�سلطات المحلية وغيرها من الجهات المعنية االأخرى 

ب��اإدراج دعم اإعادة االإدم��اج في مناطقها عن طريق: ‘1‘ دعم التوفير المحلي للخدمات في المناطق ذات معدالت العودة 

المرتفعة، ‘2‘ ت�سجيع التعاون المركزي، ‘3‘ التقدم بطلب للح�سول على االأموال من ال�سناديق الوطنية والدولية الوثيقة 

ال�سلة، ‘4‘ تعزيز اآليات التن�سيق فيما بين الجهات الفاعلة المحلية وفيما بين النظراء المحليين والوطنيين والدوليين. 

)انظر درا�سة الحالة 14 اأدناه التي تت�سمن مثااًل عن بناء القدرات المحلية في جمهورية �سربيا.(.
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              درا�شة الحالة 14: بناء القدرات واإدارة اإعادة االإدماج في جمهورية �شربيا

بعد مرور ع�سرة اأيام على اندالع الحرب في يوغو�سالفيا ال�سابقة، �سجعت جمهورية �سربيا مواطنيها في الخارج 

على العودة اإلى بلدهم. وتحقيقاً تلك الغاية دعمت المنظمة الدولية للهجرة ال�سلطات الوطنية لتكييف خطط 

عملها الوطنية القائمة لالجئين من يوغو�سالفيا ال�سابقة والم�سردين في الداخل لكي ت�سمل احتياجات العائدين 

اإلى �سربيا، في الفترة ما بين 2001 و2012. 

واحتاج مكتب المنظمة الدولية للهجرة في �سربيا، بتن�سيق مع المفو�سية ال�سربية لالجئين والمهاجرين، اإلى 

الوطني  الم�ستوى  على  التوجيهات  ومن خالل  المحلية.  واالحتياجات  القائمة  العمل  بين خطط  اإقامة ج�سور 

اأن�سئت مجال�س هجرة محلية كجهات نظيرة مالئمة للحوار ال�سيا�سي على الم�ستوى المحلي. 

وبناًء على ذلك قام مكتب المنظمة الدولية للهجرة ب�سربيا بتوجيه واإر�ساد البلديات المحلية الإجراء تقييمها 

وتحديد احتياجاتها الخا�سة اإلى جانب م�سح خدمات ال�سكن و�سبل ك�سب الرزق. ومن خالل عملية ت�ساورية مع 

العمل  خطط  نطاق  وتو�سيع  لتحديث  تقنية  م�ساعدة  للهجرة  الدولية  المنظمة  قدمت  محددة  محلية  بلديات 

المحلية لت�سمل المواطنين العائدين الم�سجلين. ولتن�سيق التدابير المحلية التي ت�ستخدمها مختلف البلديات 

جّمعت البلديات المجاورة خطط العمل الوطنية وتم تنظيم تبادل للخبرات على نطاق البلد.

              ن�شائح للنجاح:

ت�سجيع االإرادة ال�سيا�سية واالعتراف من جانب المجتمعات المحلية الأّن ذلك يمكن اأن يي�سر �سير االأن�سطة.	•

إنشاء آليات تنسيق   3-1-4

يحتاج االأمر اإلى اآلية فعالة لتن�سيق اأن�سطة الجهات الفاعلة الحكومية وموفري الخدمات من قبيل دوائر الت�سغيل العامة 

والخا�سة، ومعاهد التعليم والتدريب التقنيين والمهنيين، ومراكز دعم تطوير الم�ساريع، والموؤ�س�سات التعليمية، وموفري 

الرعاية ال�سحية، ومنظمات المجتمع المدني. والتن�سيق المتين يدعم برمجة اإعادة االإدماج الفعالة والم�ستدامة. ورهناً 

ب�سياق ونطاق برنامج اإعادة االإدماج يمكن اأن تكون اآليات التن�سيق اإما دولية اأو وطنية اأو محلية. 

اأنه قد  بالفعل. غير  التن�سيق الحكومية موجوداً  اأ�سكال قدرات  اأن يكون نوع ما من  ال�سياقات من المحتمل  وفي معظم 

يكون م�ستتاً بين مختلف المكاتب والوكاالت الحكومية. وفي بع�س الحاالت يكون للبلد االأ�سل بالفعل اآلية تن�سيق مكر�سة 

للم�سائل ذات ال�سلة بالهجرة، بما في ذلك تلك التي لها �سلة بالعودة واإعادة االإدماج. وفي هذه الحالة يجب اأن يكون الهدف 

تعزيز وتوحيد خطوط التن�سيق الم�ستتة القائمة وجمعها تحت مظلة اآلية تن�سيق واحدة )ربما تكون قائمة بالفعل(. 

لكن في بع�س االأماكن ال توجد اإال اآليات تن�سيق محدودة اأو ال يوجد اأي تن�سيق على االإطالق بين الجهات الفاعلة ذات 

ال�سلة المعنية باإعادة االإدماج. وفي هذه الحالة قد يكون من ال�سروري اإن�ساء هيكل تن�سيق جديد مكر�س للغر�س. ويرد 

اأدناه بيان الخطوات الرئي�سية في ت�سميم وتنفيذ و�سيانة االآلية المكر�سة للتن�سيق. 
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الشكل 4-2: عمليات تدريجية إلنشاء آلية تنسيق مراعية للسياق على مراحل

1-  الطموح إلى التحكم في العملية وطنيًا ومحليًا. اأن�سطة تن�سيق اإعادة االإدماج اإجمااًل يجب اأن تقودها حكومة 

البلد االأ�سلي لزيادة تحكم الحكومة في عملية االإدماج واإقرار اآلية التن�سيق فيما يت�سل بالوكاالت الحكومية 

و�سائر موّفري الخدمات.

واإع��ادة  العودة  في  اأ�سا�سية  فاعلة  جهات  المحلية  ال�سلطات  ُتعّد  الوطنية  الحكومية  ال��وك��االت  اإل��ى    باالإ�سافة 

االإدماج. وبالتالي فاإّن التن�سيق الزم، لي�س فقط بين مختلف العائدين على ال�سعيد الوطني )اأفقياً( في البلد 

االأ�سلي واإّنما اأي�ساً بين الجهات المعنية الوطنية واالإقليمية والمحلية )عمودياً(. وفي بع�س البلدان قد تكون 

هناك اآليات تن�سيق حكومية عمودية لعمليات من قبيل الت�سغيل، وخدمات الرعاية ال�سحية، والتدريب، وتوفير 

الخدمات االأ�سا�سية، التي يمكن ا�ستخدامها وتعزيزها في اإطار اآلية تن�سيق اأو�سع الإعادة االإدماج.

تقييم  وا�ستيفاء  والوطني. يجب تحديث  المحلي  ال�سعيدين  الخدمات على  الوكاالت وموفري  2-  مسح وظائف 

 )2-4-1 الفرع  )انظر  االإدم���اج،  اإع��ادة  برامج  ت�سميم  )عند  وم�سحها  الخدمات  توفير  و�سيا�سات  ولوائح  اأط��ر 

بمعلومات عن اآليات التن�سيق القائمة والت�سل�سل الهرمي والعالقات بين مختلف الوكاالت وموفري الخدمات. 

ويجب القيام بتحليل حذر لل�سياق الموؤ�س�سي الذي يجب اأن تندرج فيه اآلية التن�سيق، ولم�ساألة ما اإذا كان يجب 

اأن تندرج اآلية التن�سيق �سمن االأطر القائمة اأو ما اإذا كانت تحتاج اإلى اأطر جديدة.

3-  إنشاء آلية تنسيق مالئمة. باال�ستناد اإلى م�سح موّفري الخدمات، ُتن�ساأ اآلية تي�ّسر التن�سيق بين الجهات المعنية 

الوطنية اأو المحلية المنخرطة في اأن�سطة اإعادة االإدماج. واآلية التن�سيق يمكن اأن تكون فريقاً عاماًل م�ستركاً 

بين الوكاالت اأو لجنة م�ستركة بين الوزارات. واآلية التن�سيق يجب: ‘1‘ اأن تقّرها حكومة البلد االأ�سلي ر�سمياً؛ 

‘2‘ اأن تراأ�سها ال�سلطة المحلية ذات ال�سلة اأو الوزارة الوطنية المكلفة بالعودة واإعادة االإدماج؛ ‘3‘ اأن تتاألف من 
37؛ ‘4‘ اأن يدعمها خبراء وكذلك ممثلون عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني. 

م�سوؤولين

4-  إعداد إجراءات التنفيذ الموحدة ل�سركاء التنفيذ ذوي ال�سلة. ويجب اأن ي�سمل ذلك دعم و�سع اإجراءات تنفيذ 

في  الم�ساركين  الخدمات  وموفري  الموؤ�س�سات  لجميع  م�ستركة  بروتوكوالت  اأو  م�ستركة  تعليمات  اأو  موحدة 

االأن�سطة ذات ال�سلة باإعادة االإدماج انطالقاً من ت�سجيل وتقييم الم�ستفيدين وو�سواًل اإلى الر�سد والتقييم.

ويجب اأن ت�سمل اإجراءات التنفيذ الموحدة ما يلي: 

• ماهية وكيفية نقل المعلومات والبيانات. من االأهمية بمكان تبادل المعلومات فقط، بما في ذلك البيانات ال�سخ�سية 	
الالزمة للرعاية والم�ساعدة الفعالتين. والخ�سو�سيات ال�سخ�سية هامة للغاية. فالمعلومات المنقولة اإلى منظمات 

دعم اأخرى يجب اأن تقت�سر على التفا�سيل الالزمة لتي�سير رعاية العائد المالئمة المحددة. 

رهناً بنطاق برنامج اإعادة االإدماج واالأن�سطة المخططة له يمكن اأن ت�سمل الوزارات ذات ال�سلة وزارة الداخلية الأغرا�س االأن�سطة الخا�سة   37

بالت�سجيل والتوثيق؛ ووزارة العمل الأغرا�س دوائر الت�سغيل العام ومراكز التعليم في المجالين التقني والمهني؛ ووزارة ال�سحة الأغرا�س 

الخدمات ال�سحية؛ ووزارة التعليم الأغرا�س اإعادة االإدماج في المجال التعليمي. وما اإلى ذلك.

1234
∑É°ùeE’G øe ±ó¡dG 

≈∏Y QƒeC’G ΩÉeõH 

»∏ëŸGh »æWƒdG øjó«©°üdG

íFGƒdh äGAGôLEG OGóYEG 

ôFÉ°Sh IóMƒŸG π«¨°ûàdG 

á∏°üdG äGP ≥FÉKƒdG

≥«°ùæJ á«dBG ™°Vh ä’ÉcƒdG ∞FÉXh í°ùe 

äÉeóÿG …ôaƒeh 



152

دليل إعادة اإلدماج

• معلومات عن كيفية توفير الخدمات وطلب موافقة المستفيد. يجب اأن يعطي العائد موافقته لتقا�سم المالحظات 	
 .

38
والتعليقات بين دوائر الرعاية لتي�سير المتابعة والتن�سيق

• كيفية ترتيب االت�سال االأول. تفا�سيل نقطة االت�سال االأولى في كل منظمة اإحالة، بما في ذلك جهة )جهات( االت�سال 	

الرئي�سية والوقت المتاح ونقاط اال�ستجابة لتلقي ات�سال عند اللزوم وبيانات الحالة الالزمة عند االت�سال االأول.

• متابعة ومواصلة المساعدة. يجب أن يوافق الشركاء على ما قد تحتاج اإليه كل منظمة من م�ساعدة اإ�سافية والترتيبات 	
المعلومات عن  اإحالة  ال�سحة،  �سياق  المثال، في  �سبيل  بما في ذلك، على  التعيين،  بعد  المعلومات  لتقا�سم  الالزمة 

الو�سفات الطبية ونظام العالج والمخاطر ال�سحية المحتملة، بما في ذلك فيما يت�سل بال�سحة العقلية.

• هياكل توثيق متينة. يجب اأن تكون تفا�سيل الدعم المقدم من موفري الخدمات متاحة وموثقة في جميع االأحوال في 	
الوقت المحدد وبدقة وبطريقة اآمنة. ويجب اأن ت�سمل الوثائق تفا�سيل جهة االت�سال لدى جميع الجهات الفاعلة المعنية، 

وموفري  العائدين  مع  االت�ساالت  ونواتج  الخطة،  ر�سد  عن  والمعلومات  الم�ساعدة،  وخطط  التقييمات،  عن  والمعلومات 

الخدمات المعنيين في خطة الم�ساعدة، والمالحظات والتعليقات المقدمة من العائد واأية معلومات اأخرى ذات �سلة.

• ترتيبات التكلفة. يجب اأن تدرج هذه الترتيبات اأي�ساً في اإجراءات التنفيذ الموحدة واأية اتفاقات للتدريبات الم�ستركة 	
وتقا�سم المعدات، عند االقت�ساء، وما اإلى ذلك.

اآليات االإحالة

اإن وجود اآلية اإحالة فعالة حيوي لمعالجة كامل طيف االحتياجات المحتملة لدى العائدين.

وال يمكن لمنظمة اإعادة االإدماج الرائدة تلبية كل نوع من اأنواع احتياجات العائد، وبالتالي فاإن المنظمات والدوائر الحكومية 

بحاجة اإلى االت�سال ببع�سها البع�س للتمكن من م�ساعدة المهاجرين ب�سكل �سامل. واآلية االإحالة فيما يت�سل بالعائدين يمكن 

تعريفها باأنها عملية ر�سمية اأو غير ر�سمية للتعاون بين الجهات المعنية المتعددة لتقديم الم�ساعدة وتوفير خدمات الحماية 

للمهاجرين العائدين.

التفاهم  اأن��واع مذكرات  واآليات االإحالة ت�سمل عادة م�سح الخدمات المتاحة للعائدين. و�سيكون ذلك االأ�سا�س لو�سع نوع ما من 

– اأو  لتحديد ما الذي يفعله مختلف ال�سركاء، ف�ساًل عن اإج��راءات التنفيذ الموحدة التي ت�سف كيفية القيام بهذه االت�ساالت 

عملية االإحالة بما في ذلك كيفية جمع البيانات واإدارتها وحمايتها. والمنظمات )اأو الوكاالت اأو موفرو الخدمات وما اإلى ذلك( 

تعمل معاً وتخلق فعاًل �سبكة فعالة وخا�سعة للم�ساءلة وتعمل ك� “مقّدم” وحيد للخدمات. غير اأنه من االأهمية بمكان مالحظة اأن 

اآلية االإحالة لي�ست عملية تح�سل مرة واحدة بل هي باالأحرى عملية عمل م�سترك عبر مختلف مراحل عملية الم�ساعدة.

واآليات االإحالة يمكن اأن تكون محلية، مثل الموظف المحلي العامل بخ�سو�س حالة ما الذي يحيل زبوناً اإلى عيادة طبية اأو 

اأي�ساً وطنية، تربط مثاًل العائدين  اأن تكون  اإلى اتحاد طالبي عمل ن�سط في المنطقة. ويمكن  اأو  اإلى تعاونية �سكن محلية 

بالمنظمات الوطنية اأو الدولية التي يمكن اأن توفر الدعم اأو الحماية من خالل �سبكتها الوطنية. ويمكن اأن تكون اأي�ساً دولية 

اأو م�ستركة بين قطر واآخر اأو متعددة االأطراف تتوفر فيها �سبل ر�سمية للبلدان الإحالة المهاجرين اإلى دوائر وخدمات بلد اآخر 

اأو الأغرا�س التقييم في ذلك البلد اأو اإحالة المعلومات اإليه.

واآليات االإحالة يمكن اأن تكون محلية، مثل الموظف المحلي العامل بخ�سو�س حالة ما الذي يحيل زبوناً اإلى عيادة طبية اأو 

اأي�ساً وطنية، تربط مثاًل العائدين  اأن تكون  اإلى اتحاد طالبي عمل ن�سط في المنطقة. ويمكن  اأو  اإلى تعاونية �سكن محلية 

بالمنظمات الوطنية اأو الدولية التي يمكن اأن توفر الدعم اأو الحماية من خالل �سبكتها الوطنية. ويمكن اأن تكون اأي�ساً دولية 

اأو م�ستركة بين قطر واآخر اأو متعددة االأطراف تتوفر فيها �سبل ر�سمية للبلدان الإحالة المهاجرين اإلى دوائر وخدمات بلد اآخر 

اأو الأغرا�س التقييم في ذلك البلد اأو اإحالة المعلومات اإليه.

وللمزيد من المعلومات عن و�سع وتنفيذ اآليات االإحالة )بما في ذلك نماذج العينات( يرجى الرجوع اإلى توجيهات المنظمة 

الدولية للهجرة ب�ساأن اآليات االإحالة لحماية وم�ساعدة المهاجرين المعر�سين للعنف واال�ستغالل واالعتداء و�سحايا االتجار 

)على و�سك ال�سدور(.

في بع�س الحاالت المحددة تعتبر االإحاالت من جانب فرد من اأفراد االأ�سرة اأو منظمة من المنظمات دون موافقة المهاجر مبررة عندما   38

تكون حياة المهاجر مهددة، مثاًل عندما يكون هناك خطر انتحار مرتفع اأو عندما يكون المهاجر ي�سكو من عجز ذهني وال يكون قادراً على 

اإبداء موافقته. وهذه الخيارات االأخيرة ال يمكن اأن يحددها اإال مهني من مهنيي ال�سحة العقلية.
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توفر الوحدة 2 توجيهات لمديري الحاالت بخ�سو�س اختيار الخدمات المالئمة لفرادى العائدين 

والقيام بعمليات االإحالة في اإطار اآلية تن�سيق.

             درا�شة الحالة 15: اإجراءات التنفيذ الوطنية الموحدة في مجال اإعادة االإدماج في كوت ديفوار

ما انفكت كوت ديفوار ت�سهد، منذ عام 2016، عودة اأعداد كبيرة من مواطنيها، وال �سيما من ليبيا والنيجر. وقد 

فر�س ذلك �سغوطاً على الهياكل والقدرات الوطنية، ذلك اأنها لم تكن توجد من قبل هياكل قائمة لم�ساعدة هوؤالء 

اإج��راءات تنفيذ  العائدين. لذلك ظلت حكومة كوت ديفوار تعمل عن كثب مع المنظمة الدولية للهجرة لو�سع 

موحدة محددة واآليات تن�سيق لتكون قادرة على م�ساعدة عدد اأكبر من العائدين. 

وعلى اإثر م�سح لل�سركاء المحليين والوطنيين، وتحت قيادة وزارة التكامل االأفريقي واالإيفواريين في الخارج، تم 

اإن�ساء لجنة الإدارة الحاالت (”Comité de Gestion des Cas“) �سملت الوزارات الرئي�سية واالإدارات الحكومية، 

“اإجراءات  ديفوار  كّيفت حكومة كوت  اللجنة  المدني. ومن خالل هذه  المجتمع  اإح��دى منظمات  اإن�ساء  تم  كما 

التنفيذ الموحدة االإطارية لم�ساعدة العائدين الطوعيين والم�ساعدة على اإعادة االإدماج” التي و�سعتها المنظمة 

الدولية للهجرة مع ال�سياق الوطني عن طريق �سياغة خطة وطنية ب�ساأن العودة واإعادة االإدماج.

واإجراءات الت�سغيل الموحدة هذه حالياً في طور المراجعة على الم�ستوى الوزاري لكي يعتمدها مجل�س الوزراء. 

وتتوخى الخطة نهجاً قائماً على تقا�سم الم�ساعدة يخ�س�س بموجبه كل �سريك من ال�سركاء الم�ساعدة للمهاجرين 

العائدين بح�سب ميزانيته وقدرته ووظيفته.

وتدير اللجنة اأي�ساً الحاالت وتختار ال�سركاء الأغرا�س اإعادة االإدماج. وباالإ�سافة اإلى ذلك يجري حالياً التطرق 

لبع�س الثغرات التي ظهرت اأثناء عملية الم�سح. وعلى �سبيل المثال يجري حالياً ترميم مركز ا�ستقبال �سيتلقى 

الرزق  الطارئ، ومجموعات مواد ك�سب  وال�سكن  الم�سورة،  بما في ذلك خدمات  العائدون م�ساعدة مبا�سرة،  فيه 

موظفي  اإل��ى  موجهة  المهاجرين  االأطفال  حماية  ب�ساأن  تدريبية  دورات  اأي�ساً  ُتوفر  ثم  النثرية.  والم�سروفات 

الخدمة االجتماعية الإعدادهم لال�ستجابة الحتياجات عدد اأكبر من االأطفال المهاجرين العائدين.

ويجري اإن�ساء اآليات مماثلة في 26 بلداً اأفريقياً في منطقة ال�ساحل وبحيرة ت�ساد والقرن االأفريقي و�سمال اأفريقيا 

من خالل االإجراءات الخارجية لالتحاد االأوروبي – المنظمة الدولية للهجرة لدعم برنامج حماية المهاجرين 

واإعادة اإدماج العائدين.

              ن�شائح للنجاح:

اال�ستفادة من خبرة كل واحد من ال�سركاء وا�ستغالل مواِطن القوة والتغطية الجغرافية لتعزيز النظام.	•

ال�سهر على اأن ترافق اآليات التن�سيق المن�ساأة الموارد الالزمة لبناء القدرات.	•
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التعاون الدولي الفعال  2-4

باإعادة  المعنية  الجهات  مختلف  بين  الفعال  التعاون  ت�سجع  دولية  اأط��راً  الناجحة  االإدم��اج  اإع��ادة  برمجة  تتطلب 

االإدماج. والجهات المعنية هذه هي اأواًل وقبل كل �سيء حكومات البلدان الم�سيفة والبلدان االأ�سلية على م�ستوييها 

الوطني والمحلي، وهي ت�سمل اأي�ساً المنظمات الدولية ومنظمات المجتمعات المدني والجهات الفاعلة الخا�سة 

طر تعاون مالئمة 
ُ
وجمعيات ال�ستات في البلدان الم�سيفة وفي البلدان االأ�سلية وفي بلدان ثالثة. وو�سع اتفاقات واأ

هام الإن�ساء نظم دولية لدعم اإعادة االإدماج الم�ستدامة والمحافظة على هذه النظم. 

واأي برنامج اإعادة اإدماج يتطلب اأ�سكااًل دولية من التعاون من اأجل نجاح عودة واإعادة اإدماج الم�ستفيدين من البلد الم�سيف 

اإلى البلد االأ�سلي. ومدى ونطاق التعاون الدولي يمكن مع ذلك اأن يختلفا اختالفاً كبيراً. 

والتعاون الدولي لدعم برامج اإعادة االإدماج يمكن اأن ت�سمل العنا�سر المكونة التالية:

• تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في البلدان الم�سيفة والبلدان االأ�سلية؛	

• توفير الم�ساعدة على اإعادة االإدماج بدءاً بمرحلة ما قبل العودة؛	

• تكييف تدابير اإعادة العودة مع احتياجات البلدان االأ�سلية وقدراتها؛	

• و�سع اآليات لتكييف تدابير اإعادة االإدماج وفقاً الحتياجات فرادى الم�ستفيدين؛	

• و�سع نظم للر�سد والتقييم لتتّبع تقدم ونجاح تدابير العودة واإعادة االإدماج.	

يعطي هذا الف�سل لمحة عامة عن التعاون الدولي الفعال واالعتبارات الواجب مراعاتها. 

اإقامة اأطر للتعاون الدولي  1-2-4

نماذج التعاون الدولي  2-2-4

م. تي�شير قنوات التنقل المنظَّ  3-2-4

إقامة أطر للتعاون الدولي  1-2-4

يقوم اإن�ساء اأطر للتعاون الدولي للجهات المعنية في البلدان الم�سيفة والبلدان االأ�سلية على نف�س اإطار العمليات والُنهج 

التي يقوم عليها اإن�ساء اآليات التن�سيق على الم�ستويين المحلي والوطني. غير اأن طبيعة التعاون الدولي وات�ساع نطاق تنّوع 

الجهات الفاعلة المعنية يجعالن من عملية و�سع هذه االأطر عملية اأكثر تعقيداً.

اأن  اإع��ادة االإدم��اج يمكن  التنفيذ العملي لبرامج  اأن  اإعادة االإدماج. وفي حين  نوع برنامج  التعان على  ويتوقف نموذج 

البلد  في  اأو  الم�سيف  البلد  في  اإم��ا  حكومية  وكالة  مبا�سر  ب�سكل  تنفيذه  تتولى  اأن  يمكن  فاإنه  خارجية  منظمة  تتواله 

االأ�سلي. ولو اأن حكومات البلدان الم�سيفة نادراً ما تنفذ برامج اإعادة االإدماج بنف�سها فاإن لديها دوراً هاماً في البرنامج 

يتمثل في توفير التمويل وتقا�سم المعلومات واالإح�ساءات المتعلقة بديناميكا الهجرة.
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التعاون الدولي معّقد نظراً لتنوع الجهات الفاعلة المعنية. والعديد من برامج العودة واإعادة االإدماج م�سممة كم�ساريع 

متعددة االأقطار على الم�ستوى العالمي. وال�سركاء في البلد الم�سيف يحتاجون اإلى ا�ستعرا�س �سامل ومحّدث لل�سياق، بما 

في ذلك الخدمات المتاحة، و�سوق العمل، وغير ذلك من المعلومات المتعلقة بالبلد االأ�سلي )انظر الفرع 1-4-2( ق�سد 

توفير تخطيط وم�سورة مالئمين الإعادة اإدماج العائدين قبل المغادرة. وفي نف�س الوقت يحتاج ال�سركاء في البلد االأ�سلي 

اإلى معلومات دقيقة عن قدرات العائدين واحتياجاتهم )انظر الفرع 2-2( قبل المغادرة من البلد الم�سيف.

الشكل 4-3: رسم بياني عملي للتعاون الدولي الفعال ألغراض برامج إعادة اإلدماج
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و�سع اإطار للتعاون الدولي الأغرا�س برمجة اإعادة االإدماج يجب اأن يراعي العنا�سر المكونة التالية. 

لجنة  ← اإن�ساء  الفعال  الدولي  التعاون  يتطلب  المعنية،  الفاعلة  الجهات  وتنوع  االإدم���اج  اإع��ادة  برامج  لتنوع   مراعاة 

للبرامج  بالن�سبة  ب�سكل خا�س  الدولي والمحافظة عليه. وهذا هام  التعاون  اإطار  للغر�س لو�سع  توجيهية مكر�سة 

المتعددة االأقطار حيث ُتدار عمليات الهجرة من بلد م�سيف اإلى مجموعة متنوعة من البلدان االأ�سلية، اأو من عدة 

بلدان م�سيفة اإلى بلد اأ�سلي واحد. ويجب اأن تتاألف اللجنة التوجيهية من االأع�ساء التالين )كحد اأدنى(:

• منظمة اإعادة االإدماج الرائدة؛	

• حكومات البلدان الم�سيفة و/اأو المانحون )عادة الكيانات الحكومية في البلد الم�سيف من قبيل وزارات الداخلية 	

اأو مكاتب الهجرة اأو وكاالت التنمية الوطنية(؛

• �سركاء التنفيذ ذوو االأولوية )غالباً حكومات البلدان االأ�سلية ومنظمات المجتمع المدني ال�سريكة والمنظمات 	

الدولية في البلدان الم�سيفة وفي البلدان االأ�سلية(.

 واللجنة التوجيهية يجب اأن يقودها كيان واحد يتولى التحكم والم�سوؤولية كلياً في ت�سميم وتنفيذ ور�سد نظام التعاون 

الأغرا�س اإعادة االإدماج. لكن، اأثناء مرحلة ت�سميم نظام التعاون يجب اأن ت�ست�سير منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأع�ساء 

اللجنة التوجيهية االآخرين، وال �سيما حكومات البلدان االأ�سلية وحكومات البلدان الم�سيفة وغير ذلك من ال�سركاء في 

التنفيذ ذوي ال�سلة، لمراعاة اأولوياتهم وقدرتهم على الم�ساركة. وفي العديد من الحاالت قد تكون منظمة اإعادة االإدماج 

الرائدة تمتلك بالفعل نظماً متما�سكة للتعاون قابلة للتكييف محلياً؛ وهذه النظم متجان�سة ن�سبياً في جميع اأنحاء العالم، 

االأمر الذي ي�سمح بالتاآزر على ال�سعيد االإقليمي والدولي ويي�ّسر تحديد وتبادل اأف�سل الممار�سات.

اآلية  ← اأه��داف  ت�سمل  اأن  وتتفق عليها. ويمكن  التن�سيق  الرئي�سية الإط��ار  االأه��داف  التوجيهية  اللجنة  اأن تحدد   يجب 

التن�سيق الممكنة ما يلي:

• تي�سير ا�ستمرارية الم�ساعدة على اإعادة االإدماج في مرحلة ما قبل المغادرة حّتى مرحلة ما بعد العودة؛	

• تي�سير القيام ب�سكل منهجي بجمع وتخزين وتبادل/ ن�سر المعلومات الدقيقة وال�ساملة والمحّدثة عّما يلي: 	

خدمات دعم اإعادة االإدماج المتاحة في البلدان الم�سيفة والبلدان االأ�سلية؛  -

فرادى العائدين )المالمح واالحتياجات والنوايا وتدابير اإعادة االإدماج في الما�سي والحا�سر(؛  -

الو�سع في البلد االأ�سلي: ن�سر وتوزيع التقارير المحّدثة ذات ال�سلة بالتقييمات التي ُتظهر الو�سع االجتماعي –   -

االقت�سادي في البلد االأ�سلي، بما في ذلك تحليالت الو�سع والتقييمات االأمنية وتقييمات �سوق العمل وتحليالت 

ال�سوق؛

• تي�سير التعاون بين موفري الخدمات في البلدان الم�سيفة والبلدان االأ�سلية من خالل تبادل المعلومات والمعارف 	

والمهارات والموارد؛

• دعم الر�سد القابل للقيا�س والالمركزي لتتّبع تقدم فرادى العائدين والم�ساريع الجماعية من خالل �سركاء محليين 	

في البلد االأ�سلي.

 لتحقيق االأهداف المتفق عليها باإمكان اللجنة التوجيهية اأن ت�سع نظاماً متكاماًل الإدارة المعلومات وتقا�سمها. ومن  ←

المهم التفكير في من يكون مالك ومدير نظام اإدارة المعلومات هذا وتحديد الموا�سفات التقنية والموؤ�سرات التي 

يجب جمعها، وو�سع اتفاقات تنفيذ واإجراءات ت�سغيل موحدة، ف�ساًل عن و�سع مذكرة تفاهم لجميع الجهات المعنية 

تت�سمن معلومات محددة من قبيل الجهات المرخ�س لها باإدخال بيانات محددة اأو االطالع على مثل هذه البيانات. 

ويجب اأن ترافق ذلك ا�ستراتيجية لبناء القدرات ف�ساًل عن اآليات مف�سلة للر�سد والتقييم.
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و�سع اآليات متما�سكة الإدارة المعلومات وتقا�سمها في مختلف البرامج هامتان ب�سكل خا�س عندما 

تبا�سر منظمة رائدة واحدة الإعادة االإدماج في بلد اأ�سلي برامج اإعادة اإدماج مختلفة مع بلدان 

م�سيفة متعددة. واإيجاد اآليات تن�سيق منف�سلة بنظم تقا�سم معلومات مختلفة واإجراءات ت�سغيل 

موحدة منف�سلة بالن�سبة لكل برنامج من �ساأنه اأن يحّمل منظمة اإعادة االإدماج الرائدة تكاليف 

واأعباء اإدارية غير معقولة ويحول موارد ب�سرية ومالية عن المهمة ذات االأولوية المتمثلة في 

تي�سير اإعادة اإدماج العائدين الم�ستدامة.

نماذج التعاون الدولي  2-2-4

كما �سبقت االإ�سارة اإلى ذلك يتوقف الف�سل في النموذج المالئم للتعاون الدولي على نطاق برنامج اإعادة االإدماج وقدرات 

اأو�سع واأكثر ثراًء ازدادت فعالية وكفاءة وا�ستدامة  واأعداد الجهات المعنية. وب�سكل عام كلما كانت �سبكة التعاون الدولي 

تنفيذ برنامج اإعادة االإدماج، ذلك اأن الموارد والمعلومات تجّمع معاً وياأتي مختلف الفاعلين في ال�سبكة بما لديهم من 

خبرات وقدرات خا�سة. غير اأنه من االأهمية بمكان مالحظة اأن تزايد تعقد �سبكات التعاون تتطلب قدراً اأكبر من الموارد 

ب�سكل متنا�سب لتي�سير التن�سيق الفعال فيما بين جميع الفاعلين. ومن االأ�سا�سي التاأكد من اأن �سبكة ال�سراكات النا�سئة ذات 

ال�سلة باإعادة االإدماج على مختلف الم�ستويات )الدولي والوطني ودون الوطني والمحلي( ال ترهق قدرات اإطار التعاون.

ال�سكل 4-4 يعطي لمحة عامة على اأ�سكال التعاون الدولي المحتملة التي يمكن اأن تدعم برامج اإعادة االإدماج على مختلف 

الم�ستويات.

الشكل 4-4: أشكال التعاون الدولي المحتملة الداعمة لبرامج إعادة اإلدماج39
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iôNCGh á«∏fi á¡L ÚH äÉcGô°ûdG

اأهمية من  الدولي  التعاون  اأن��واع  اأكثر  �ساملة ولكنها تعطي لمحة عامة عن  لي�ست  اأع��اله  ال��وارد و�سفها  التعاون  اأ�سكال 

الناحية اال�ستراتيجية التي يمكن اأن تدعم برامج العودة واإعادة االإدماج:

• التعاون الدولي، بما ي�سمل التعاون بين حكومة واأخرى، وبرامج اإعادة االإدماج الم�ستركة، والعمليات االإقليمية؛ 	
• الشراكات بين جهة محلية وأخرى، بما في ذلك �سراكات القطاعين العام والخا�س بين جهة محلية واأخرى، ونماذج 	

التعاون بين مدينة واأخرى، وم�ساركة ال�ستات.

مقتب�س من مبادرة الهجرة والتنمية الم�ستركة، 2015ب.   39
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تعطي الفروع التالية لمحة عامة على الدور الذي يمكن اأن تلعبه اأ�سكال التعاون المختلفة هذه في العودة واإعادة االإدماج 

والطريقة التي يمكن بها لمنظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأن تدعم هذه ال�سراكات.

التعاون الدولي 

التعاون الدولي ب�ساأن العودة واإعادة االإدماج يمكن اأن يتخذ اأ�سكااًل مختلفة، وال �سيما اأ�سكال اتفاقات ثنائية بين حكومة 

واأخرى وبرامج اإعادة اإدماج م�ستركة وعمليات تعاون اإقليمية.

االتفاقات بين حكومة وأخرى ←

االتفاقات بين حكومة واأخرى بين البلدان الم�سيفة والبلدان االأ�سلية يمكن اأن توفر دعماً قّيماً لبرامج اإعادة االإدماج. 

والدعم الثنائي االأطراف في مجال اإعادة االإدماج الذي يقدمه البلد الم�سيف يمكن اأن يتخذ اأ�سكااًل مختلفة ويمكن اأن 

ي�سمل برامج تطوير المهارات قبل المغادرة، والتدريب على تطوير الم�ساريع وخدمات مواءمة الوظائف. وفي حين اأن 

االتفاقات بين حكومة واأخرى هي ح�سراً من اخت�سا�س الجهات الحكومية المعنية الرفيعة الم�ستوى، فاإن منظمة اإعادة 

االإدماج الرائدة يمكن اأن تدعم و�سع مذكرات تفاهم بين الحكومات لدعم برامج اإعادة االإدماج، وذلك عن طريق ما يلي:

• اإذكاء وعي الجهات المعنية في البلد الم�سيف والبلد االأ�سلي بمنافع اإبرام اتفاقات بين حكومة واأخرى تدعم اإعادة 	

االإدماج. وفي بع�س الحاالت قد تحتاج الجهات الحكومية المعنية في بلد من بلدان االأ�سل اإلى توعية بالمنافع ذات 

الرئي�سية على دعمها  التي تو�سح وت�سفي ال�سبغة  الثنائية المبرمة بين حكومة واأخرى،  التفاهم  ال�سلة بمذكرات 

للعودة واإعادة االإدماج. ويمكن اأن ُت�ستخدم اأي�ساً مثل هذه المفاو�سات الثنائية ال�ستك�ساف خيارات و�سع اتفاقات عمل 

ثنائية تمّكن من الت�سديق على المهارات التي يكون المهاجرون قد اكت�سبوها اأثناء عملهم في البلد الم�سيف لتعزيز 

اإمكانية ت�سغيلهم لدى عودتهم اإلى البلد االأ�سلي. وبالمثل، فاإنه باإمكان هذه المفاو�سات الثنائية اأن تعالج قابلية نقل 

المنافع االجتماعية للعائدين بين البلد الم�سيف والبلد االأ�سلي.

• واإعادة 	 للعودة  داعمة  عنا�سر مكونة  واأخرى مع  بين حكومة  اتفاقات  اإبرام  ب�ساأن  الممار�سات  واأف�سل  الخبرة  توفير 

االإدماج مكّيفة وفقاً الحتياجات وفر�س المهاجرين في ممر هجرة معين.

• ال�سبغة 	 الإ�سفاء  الم�ستمر  الدعم  وت�سجيع  االأ�سلي  والبلد  الم�سيف  البلد  في  المعنية  الجهات  بين  الحوار  تي�سير 

الر�سمية على نماذج الم�ساعدة الثنائية. 

برامج إعادة اإلدماج المشتركة ←

بين حكومة  االتفاقات  �ساأن  �ساأنها  دولية مختلفة،  اأو  ت�سمل جهات معنية حكومية  التي  الم�ستركة  االإدم��اج  اإع��ادة  برامج 

واأخرى، يمكن اأن تتخذ عدة اأ�سكال:

• برامج اإعادة االإدماج الم�ستركة التي ت�سمل منظمة اإعادة االإدماج الرائدة، والبلد االأ�سلي وعدة بلدان م�سيفة. وتجميع 	

موارد بلدان م�سيفة عدة يوّفر تاآزراً وي�سمح بتحقيق وفورات حجم في ت�سميم وتنفيذ م�سروع اإعادة االإدماج. وهذا 

ي�سجع بدوره خلق نهج اإعادة اإدماج اأكثر فعالية وا�ستدامة على ال�سعيدين الفردي والمجتمعي.

• برامج اإعادة اإدماج م�ستركة ت�سمل منظمة دولية رائدة وبلداً اأ�سلياً وعدة وكاالت ووزارات من بلد م�سيف واحد. وفي 	

بع�س ال�سياقات، ُتدار اأن�سطة العودة واإعادة االإدماج بالتوازي مع جهات فاعلة مختلفة، وال يمتلك كيان وحيد بمفرده 

مختلف  بين  التن�سيق  ُيعد  وهنا،  اإجمااًل.  االإدماج  واإعادة  العودة  عملية  في  وا�سح  ب�سكل  التحكم  الم�سيف  البلد  في 

الجهات المعنية المديرة لبرامج اإعادة االإدماج اأ�سا�سياً في جميع مراحل تحويل مبادرات اإعادة االإدماج الموازية اإلى 

برامج م�ستركة حقاً الإعادة االإدماج. وو�سع اأطر �ساملة للتن�سيق وتبادل المعلومات حا�سم. ويمكن اأن يمهد الطريق 

لتوخي نهج فعال ومتنا�سق ي�سمل الجهات المعنية الحكومية والعائدين وموفري الخدمات، تفادياً الزدواجية الجهود. 
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عمليات التعاون اإلقليمي ←

اأن تلعب عمليات التعاون االإقليمي دوراً هاماً في تزويد عمليات العودة  اإلى االتفاقات بين حكومة واأخرى يمكن  اإ�سافة 

اأدناه للح�سول   16 ان�سجامها على الم�ستويين الدولي والوطني. )انظر درا�سة الحالة  واإع��ادة االإدم��اج بالموارد وتحقيق 

على معلومات عن عملية بويبال، وهي اآلية اإقليمية للتعاون فيما يت�سل بالهجرة في اأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي.( 

ويدعم التعاون االإقليمي برمجة العودة واإعادة االإدماج بطرق مختلفة. وتتراوح الم�ساهمات بين تحقيق تما�سك ال�سيا�سات 

واإجراءات الت�سغيل الموّحدة والتعاون ال�سامل لعدة اأقطار في اإ�سداء الم�سورة قبل المغادرة والتن�سيق االإقليمي وتخ�سي�س 

االأموال بح�سب معايير االإنفاق المقررة.

             درا�شة الحالة 16: عملية بويبال ب�شاأن العودة واإعادة االإدماج

الدومينيكية،  والجمهورية  ال�سمالية  واأمريكا  الو�سطى  اأمريكا  ي�سمل  الذي  الهجرة  ب�ساأن  االإقليمي  الموؤتمر  اإن 

 .1996 اأن�سئت في عام  11 بلداً ع�سواً  اآلية متعددة االأط��راف غير ُملزمة ت�سم  اأي�ساً بعملية بويبال،  الذي ُيعرف 

وتهدف عملية بويبال اإلى تعزيز التعاون االإقليمي بخ�سو�س ال�سيا�سات واالإجراءات ذات ال�سلة بالهجرة.

نهج  اإيجاد  اإل��ى  وال�سعي  المهاجرين  اإدم��اج  واإع��ادة  ع��ودة  لمناق�سة  بويبال من�سة  كانت عملية  االأع��وام  وعلى مر 

متما�سك ومن�سق تجاه هذه الم�سائل. 

وباال�ستناد اإلى اعتبارات ا�ستراتيجية ُطرحت في عام 2014 اأثناء حلقات عمل ت�ساورية اأدارها االأع�ساء، قام االأع�ساء 

ب�سياغة وثيقة توجيهية تعالج ال�سيا�سات العامة بعنوان “المبادئ االأ�سا�سية التوجيهية لو�سع �سيا�سات الهجرة 

في اإطار الموؤتمر االإقليمي المعني بالهجرة. وحددت هذه المبادئ  فيما يت�سل باالإدماج والعودة واإعادة االإدماج”، 

مع  التوجيهية  مبادئه  تكييف  على  ع�سو  بلد  كل  وواف��ق  ال�سيا�سات  ل�سانعي  م�ستركة  تفاهم  اأ�س�س  التوجيهية 

ت�سريعاته و�سيا�ساته الوطنية.

عام  في  الوطنية  االإدم��اج  اإع��ادة  �سيا�سات  و�سع  دليل  للهجرة  الدولية  المنظمة  و�سعت  ال�سيا�سات  هذه  ولتفعيل 

2015 لكل من ممثلي الحكومات واأخ�سائيي اإعادة االإدماج لو�سع ا�ستراتيجيات وطنية تعك�س االأبعاد االقت�سادية 

واالجتماعية والنف�سية المتعلقة باإعادة االإدماج. ومنذ ذلك الحين �ساركت ال�سلفادور في عملية لو�سع بروتوكوالت 

وطنية واآليات تن�سيق واأدوات اأخرى لتعزيز عملية اإعادة اإدماج المواطنين العائدين.

اأن�ساأ  وقد  الوطنية.  العامة  ال�سيا�سات  توجيهات  مجرد  يتجاوز  الهجرة  واإدارة  �سيا�سة  ب�ساأن  االإقليمي  والتعاون 

االأو���س��اع  في  االإقليميين  المهاجرين  لم�ساعدة  احتياطياً  �سندوقاً  اأي�ساً  بالهجرة  المعني  االإقليمي  الموؤتمر 

ال�سديدة اله�سا�سة، تديره المنظمة الدولية للهجرة. وتوفر هذه االآلية االإقليمية الدعم المالي والعملي الأغرا�س 

العودة الطوعية للمهاجرين الذين هم في اأو�ساع ه�سة، بمن فيهم االأطفال الذين ال يرافقهم اأحد والمنف�سلون 

عن ذويهم، والمهاجرون الذين تتجاوز احتياجاتهم الم�ساعدة المتاحة في اإطار البرامج القائمة في كل بلد من 

بلدان عملية بويبال.

              ن�شائح للنجاح:

اإن�ساء اأمانة تقنية متينة للم�ساعدة على تنظيم ور�سد اأن�سطة الموؤتمر ومبادراته.	•
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ال�شراكات بين جهة محلية واأخرى 

كاأ�سا�س الإر�ساء الالمركزية في التعاون يمكن اإقامة �سراكات دولية بين جهة محلية واأخرى بين الجهات المعنية المحلية 

اأن�سطة تعالج  اأن ي�سمل  اأبعاد نظام التنمية الدولي ويمكن  اأ�سبح ُبعداً هاماً من  في مختلف البلدان. والتعاون المركزي 

العودة واإعادة االإدماج. ولما كانت الجهات الفاعلة المحلية واالإقليمية تتاأثر ب�سكل مبا�سر بالهجرة العائدة على اأقاليمها، 

فاإنها غالباً ما تكون لديها االإرادة ال�سيا�سية والخبرة المحلية لدعم العودة واإعادة االإدماج ب�سكل ا�ستباقي. وتتمثل المزايا 

الرئي�سية لو�سع اأطر ال مركزية للتعاون في ما يلي:

• قرب الجهات الفاعلة المحلية واالإقليمية من مواطنيها واأقاليمها؛	

• القدرة المحتملة على تكميل اأطر وخطط اإعادة االإدماج وا�ستراتيجيات الهجرة والتنمية الدولية والوطنية والمحلية؛	

• ال�سراكات االأفقية التي تزيد من االإم�ساك بزمام االأمور محلياً وتقلل من اأوجه عدم التما�سك في العالقات بين مختلف 	

الجهات الفاعلة المرتبطة عادة بالنهج من القمة اإلى القاعدة والنهج من المانح اإلى الم�ستفيد. 

وهناك اأ�سكال مختلفة من اأ�سكال ال�سراكات عبر الوطنية بين جهة محلية واأخرى هي وجيهة ب�سكل خا�س لتكميل ودعم 

اأطر اإعادة االإدماج. وب�سكل خا�س فاإن م�ساركة ال�ستات )انظر الفرع 4-1-1( ونماذج التعاون في ال�سراكات بين القطاعين 

العام والخا�س بين جهة محلية واأخرى والتعاون بين مدينة واأخرى يمكن اأن تدعم جميعها ال مركزية التعاون. وباإمكان 

منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأن تدعم هذه االأ�سكال المختلفة من اأ�سكال ال�سراكات بين جهة محلية واأخرى بطرق محددة 

لتعزيز منافعها فيما يت�سل ببرمجة العودة واإعادة االإدماج.

 إقامة الشراكات بين الفاعلين المحليين في القطاع الخاص في البلد المضيف )ال�سركات واأ�سحاب الموؤ�س�سات(  ←
والفاعلين المحليين في القطاع العام في البلد االأ�سلي )ال�سلطات المحلية في مناطق العودة(. وفي حين اأن الجهات 

المعنية الخا�سة المنخرطة في هذه ال�سراكات بين القطاعين العام والخا�س ت�سمل اأحياناً اأ�سحاب الموؤ�س�سات من 

ال�ستات في بلد م�سيف ما فاإن الحال لي�س كذلك في جميع االأح��وال. والإطالق هذه ال�سراكات يتعين على منظمة 

اإعادة االإدماج الرائدة القيام بما يلي:

• دعم السلطات المحلية في مناطق العودة في الوصول إلى الشركات التي تتواجد مقارها في البلد المضيف 	
ولكنها متواجدة محليًا أيضًا في إقليم العودة لتشجيعها على إتاحة فرص عمل للعائدين )مثاًل عن طريق خلق 
�سراكة بين القطاعين العام والخا�س من اأجل توفير اأداة مبا�سرة لمواءمة الوظائف في البلد االأ�سلي(. وباإمكان 

البلد  الم�سيف في  البلد  المحلية وغرفة تجارة  ال�سلطة  بين  ات�سال  اإقامة  اأي�ساً  الرائدة  االإدماج  اإعادة  منظمة 

االأ�سلي لتي�سير تحديد اأ�سحاب العمل المنا�سبين.

• تربط 	 اإلكترونية  ومن�سات  ومعار�س  �سبكية  اأن�سطة  تنظيم  على  العودة  مناطق  في  المحلية  ال�سلطات  م�ساعدة 

�ستاتها ببرامج اإعادة االإدماج المحلية في البلدان االأ�سلية )انظر اأي�ساً الفرع 4-1-1 فيما يت�سل بتعاون ال�ستات(. 

 الشراكات بين القطاعين العام والخاص المبرمة بين السلطات المحلية في البلدان المضيفة والجهات الفاعلة في  ←
القطاع الخاص في البلد األصلي. هذه ال�سراكات منا�سبة تماماً للتاأثير في م�سائل الهجرة والتنمية المتعددة، بما 
في ذلك العودة واإعادة االإدماج. وباإمكانها اأن ت�ساعد الم�ساريع في البلدان الم�سيفة على التو�سع في البلدان االأ�سلية؛ 

واأن تي�ّسر اال�ستثمار في البلدان االأ�سلية وت�سّجع العمل في البلدان االأ�سلية. وعلى الم�ستوى اال�ستراتيجي باإمكان 

اأن ت�سدي الم�سورة لل�سلطات المحلية في كل من البلدان الم�سيفة واالأ�سلية  اأي�ساً  اإعادة االإدم��اج الرائدة  منظمة 

حول كيفية الموازاة على اأف�سل وجه بين تدابير دعم الم�ساريع وا�ستراتيجيات واأن�سطة الهجرة والتنمية القائمة.

واأخرى(  ← مدينة  بين  )ال�سراكة  األصلية  والبلدان  المضيفة  البلدان  في  المحلية  العامة  السلطات  بين   الشراكات 
اإّن منافع ال�سراكات بين ال�سلطات المحلية العامة، �ساأنها �ساأن ال�سراكات بين القطاعين العام والخا�س وبين جهة 

محلية واأخرى، تكمن في خبرة ال�سركاء االإقليمية واال�ستثمار ال�سيا�سي في م�سائل الهجرة والتنمية. وعلى �سبيل 
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اأن ت�ساهم نماذج التعاون بين مدينة واأخ��رى في تح�سين حوكمة الهجرة على الم�ستوى المحلي في  المثال يمكن 

المدن الواقعة في البلدان الم�سيفة والبلدان االأ�سلية. وباإمكان منظمة اإعادة االإدماج الرائدة التاأثير على هذا ال�سكل 

من اأ�سكال التعاون لكي ت�ستفيد منه برمجة العودة واإعادة االإدماج. وعند الم�ساركة مع مدن المق�سد ومدن العودة 

باإمكان منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأن تحدد الخدمات الموّفرة بقدر اأكبر من الفعالية في البلد الم�سيف مقارنة 

اأن  اإع��ادة االإدم��اج الرائدة  مع تلك الموفرة في البلد االأ�سلي. وباالعتماد على مثل هذه التحليالت يمكن لمنظمة 

الخدمات مع متطلبات  وتوفير  القدرات  لبناء  ا�ستراتيجياتها  الم�سيفة على مواءمة  البلدان  البلديات في  ت�ساعد 

خدمات اإعادة االإدماج قبل المغادرة. وباالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن ال�سراكات بين جهة محلية واأخرى اإنما هي من�سات 

حوار: فهي ت�سجع ال�سبكات على تبادل الخبرات العامة والخا�سة وتي�سر اإدماج الهجرة واإعادة االإدماج في تخطيط 

التنمية المحلية.

تيسير قنوات التنقل المنظم  3-2-4

ترمي  اأن  يجب  اأنها  اإال  المبا�سر،  الدليل  ه��ذا  نطاق  عن  خارجة  الدولي  الم�ستوى  على  الهيكلية  التدخالت  كانت  لئن 

اإعادة االإدماج  اآمنة ومنظمة. وتم�سياً مع تعريف  اإن�ساء قنوات تنقل  اإلى ت�سجيع الحوار داخل االأقاليم وفيما بينها حول 

اإقامة حوار  اأن يكونوا قادرين على اختيار الهجرة مجدداً بحرية، يجب  العائدين يجب  اأن  التي تن�س على  الم�ستدامة، 

موؤ�س�سي بين البلدان الم�سيفة والبلدان االأ�سلية وتعزيز هذا الحوار لتي�سير اإقامة �سبكات تنقل منظمة اآمنة.

وهذا وجيه ب�سكل خا�س عندما ال ي�سمح ت�سّبع �سوق العمل في بع�س البلدان االأ�سلية با�ستيعاب العائدين )ب�سرف النظر 

عن م�ستوى المهارات(. وفي هذه الحالة فاإّن تحديد القطاعات ذات االأهمية المتبادلة بالن�سبة لكل من البلدان الم�سيفة 

والبلدان االأ�سلية يعود بالنفع على كليهما – يليه تدريب العائدين على تعزيز المهارات في هذه القطاعات. وعندما يتعذر 

ا�ستيعاب االأ�سواق المحلية للعائدين يجب اأن تكون هناك فر�سة لهجرة اليد العاملة النظامية يمكن بموجبها لالأ�سواق 

اإعادة االإدماج )وال �سيما على  اأن ُت�ستخدم الم�ساعدة على  اأن ت�ستوعب هوؤالء العاملين. وبهذا الخ�سو�س يمكن  الدولية 

الم�ستوى المجتمعي( لال�ستثمار في التدريب المهني المحلي لال�ستجابة الحتياجات كل من ال�سوق المحلية والدولية – 

بما يربط بالتالي اإعادة االإدماج بالعمل وتنقل االأ�سخا�س.

تعزيز أطر السياسات العامة الوطنية  3-4

على الم�ستوى الهيكلي يجب اأن يكون التركيز على تاأمين وتج�سيد اإعادة االإدماج في ا�ستراتيجيات الهجرة والتنمية 

الوطنية وال�سيا�سات القطاعية ذات ال�سلة في البلد االأ�سلي. ويتم ذلك من خالل مراجعة وتحديث اأطر ال�سيا�سات 

العامة اأو من خالل و�سع �سيا�سات مراعية الإعادة االإدماج. وهذا وجيه بالتحديد بالن�سبة للبلدان االأ�سلية التي لها 

اأعداد كبيرة من المهاجرين العائدين.

اأن ينعك�س في جميع الت�سريعات وال�سيا�سات  ي�سمل كامل الحكومة ويجب  اإعادة االإدم��اج الم�ستدامة يتطلب نهجاً  ودعم 

والبرامج الوطنية والمحلية. ومن االأمثل اأن تكون اإعادة االإدماج عن�سراً من العنا�سر المكونة لعملية تن�سيق الهجرة على 

ال�سعيد الوطني )انظر االإطار اأدناه(. لكن، وحتى بدون عملية تقييم اأو�سع لمراعاة الهجرة، يمكن اإدراج اإعادة االإدماج في 

االأطر وال�سيا�سات واال�ستراتيجيات القطاعية ذات ال�سلة )انظر الجدول 4-8( على الم�ستويين الوطني والمحلي.
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ويهدف اإدراج العمليات في اإطار ال�سيا�سات العامة ذات ال�سلة بعن�سر اإعادة االإدماج اإلى ما يلي:

• اعتماد نهج اأكثر �سمواًل تجاه تخطيط الهجرة، الأن الهجرة واإعادة االإدماج والتنمية توؤثر على بع�سها البع�س؛	

• ت�سخير منافع اإعادة االإدماج الم�ستدامة الأغرا�س تطور االأفراد والمجتمعات بطريقة منهجية، وال �سيما عندما تكون 	

هناك اأعداد مرتفعة من العائدين؛

• تخ�سي�س الموارد ب�سكل اأكثر فعالية للوفاء باالأولويات المحددة وطنياً، بما في ذلك اإعادة االإدماج؛	

• تي�سير التن�سيق بين الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية بخ�سو�س اأن�سطة العودة واإعادة االإدماج؛	

• تنفيذ �سيا�سات واإجراءات من�سقة.	

اإ�س�����اءة

لقد اأثبت تحليل برامج دعم تطوير الم�ساريع اأن العديد من الم�ساريع النا�سئة غير م�ستدامة، اأي 

اأنها لديها نزعة اإلى اال�ستمرار فقط لفترة ق�سيرة من الزمن. وفي معظم حاالت ف�سل الم�ساريع 

اإما اأن الم�ساريع تتوقف مبا�سرة بعد تلقي المجموعة االأولى من الدعم )اأي قبل االفتتاح االأولي، 

باإ�ساءة تخ�سي�س الم�ساعدة النقدية االأ�سا�س اأو ببيع االأ�سول التي ُوّفرت عيناً( اأو االإقفال بعد تلقي 

الدفعة الثانية من دعم الم�سروع في برامج ُتقدم فيها الم�ساعدة على عدة اأق�ساط. وترد مناق�سة 

طرق زيادة ا�ستدامة الم�ساريع في المرفق 2.

ذلك  يح�ّسن  اأن  ويمكن  الرئي�سية.  المعنية  الجهات  مع  ب�سراكة  الهجرة  م�سائل  تعميم  تطوير  ذل��ك،  اأمكن  متى  ويجب، 

االلتزام والو�سوح بالن�سبة لجميع المعنيين وُيح�ّسن الفعالية من حيث التكلفة من خالل ترتيبات ممكنة لتقا�سم التكاليف. 

وبالمثل فاإنه من االأهمية بمكان اأن ُتدرج حكومات البلدان االأ�سلية ومنظمات اإعادة االإدماج برامج اإعادة االإدماج في اأطر 

اأو  االإنمائية  للم�ساعدة  المتحدة  االأمم  اأطر  اأو  الوطنية  التنمية  ا�ستراتيجيات  ذلك  اأمثلة  ومن  التنمية.  وا�ستراتيجيات 

�سيا�سات وا�ستراتيجيات التوظيف الوطنية وا�ستراتيجيات الحد من الفقر و�سيا�سات الهجرة ال�ساملة. والمنظمات الدولية 

التي لها الخبرة والتجربة في تعميم م�سائل الهجرة في االأطر الوطنية اأو الدولية غالباً ما تكون في و�سع جيد ي�سمح لها 

بدعم الحكومات في هذه العملية. ويتطلب الجهد الالزم فهماً م�ستفي�ساً الأهداف واأولويات مختلف الوزارات المخت�سة 

ومعرفة ال�سيا�سات القطاعية وكيفية تقاطعها مع اإعادة االإدماج واإدارة الهجرة. 

والنجاح في اإدماج العودة واإعادة االإدماج في ا�ستراتيجيات الهجرة والتنمية الوطنية والمحلية وغير ذلك من ال�سيا�سات 

ذات ال�سلة يتطلب �سروطاً م�سبقة معينة في البلد االأ�سلي )انظر الجدول 4-7 اأدناه(.

الجدول 4-7: الشروط المسبقة لنجاح العودة وإعادة اإلدماج في أطر السياسات العامة

دعم سياسي قوي على مستوى 
رفيع

يجب اأن تكون الجهات الفاعلة ال�سيا�سية الرفيعة الم�ستوى متحم�سة لجعل تعميم 

اأعمال البلد المعني. و�سي�ساعد ذلك على  اأولوية في جدول  العودة واإعادة االإدماج 

الوطني  ال�سعيدين  على  ال�سلة  ذات  الفاعلة  الجهات  من  ن�سطة  م�ساركة  تاأمين 

والمحلي وعلى تحقيق ا�ستدامة العملية.

اإلمساك بزمام األمور على 
الصعيدين الوطني والمحلي

يجب اأن تكون الحكومة في البلد االأ�سلي الجهة الفاعلة الرائدة في عملية التعميم 

بما ي�سمن مراعاة اأولوياتها وا�ستدامة نواتجها على المدى الطويل. ويجب، متى 

اأمكن ذلك، اإ�سراك جميع م�ستويات الحكومة.
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المشاركة الشاملة والقائمة على 
أدوار واضحة

المهاجرين  ومجموعات  العائدين  مجموعات  مثل  الرئي�سية  المعنية  الجهات 

وجمعيات  االأكاديمية  واالأو�ساط  المدني  والمجتمع  ال�ستات  ومجموعات  المحلية 

اأ�سحاب العمل وال�سركاء في التنمية بحاجة اإلى اأن ت�سبح جميعها �سريكة في عملية 

االإدماج لالإتيان بروؤى مختلفة ومعلومات وبيانات جديدة ودعم �سيا�سي واجتماعي 

وتمويل. والم�ساركة الوا�سعة تدعم عملية ال تقودها موؤ�س�سة حكومية بمفردها اأو 

والم�سوؤوليات  االأدوار  تحديد  تتطلب  ال�ساملة  والم�ساركة  االأف��راد.  من  قليلة  قلة 

الخا�سة بمختلف الجهات الفاعلة ب�سكل وا�سح. 

و�سع فهم م�سترك لالأهداف ي�ساعد على تفادي منا�سدة اأجندات متباعدة. وو�سع األهداف المشتركة

حوار  واإق��ام��ة  ال�سفافية  وتوخي  وا�سحة  روؤي��ة  وت�سجيع  متما�سكة  اأج��ن��دات  واتباع 

منتظم بين الجهات المعنية.

اأن تحديد واتباع أطر زمنية عملية توفير ما يكفي من الوقت للتاأمل وجمع االأدلة وبناء توافق االآراء من �ساأنهما 

يجّنبا التوقعات غير الواقعية وي�سمحا بالمرونة والتعلم طوال العملية. 

في معظم ال�سياقات لن تتحقق جميع ال�سروط اأعاله بالتمام والكمال. غير اأنه يمكن النهو�س بالبع�س منها من خالل 

المنا�سرة والخبرة التقنية وبناء القدرات مما توفره منظمة اإعادة االإدماج الرائدة ويوفره �سركاوؤها. 

واإدراج الجهود على ال�سعيدين الوطني والمحلي يجب اأن يتبع في جميع االأحوال نهجاً منظماً. وال�سكل 4-11 اأدناه ي�سف 

طريقة عملية لت�سميم وتنفيذ ور�سد خطة تعميم. ويمكن ا�ستخدام هذه الطريقة في ال�سياقات التي ُتدرج فيها العودة 

واإعادة االإدماج في ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات القائمة اأو في ال�سياقات التي تقوم فيها الحكومات فعلياً بالتخطيط )اأو قد 

تقوم بذلك في الم�ستقبل( لو�سع ا�ستراتيجية اأو �سيا�سة عامة.

الشكل 4-5: العملية التدريجية لتعميم مراعاة العودة وإعادة اإلدماج في استراتيجيات وسياسات الهجرة والتنمية

 

 

 

 

 

 

 á«YƒàdG -1

¥É£ædG ójó– á«∏ªY -2

±GógC’G ójó– - 3

äGAGôLE’G §«£îJ -4

ò«ØæàdG -5

ó°UôdG -6

.á«∏ª©∏d  ìGÎbG  ™°Vh  ≈∏Y  IóYÉ°ùª∏d  º«ª©àdG  •É°ûf  ±GógCGh  ¢VGôZCG  á°ûbÉæŸ  kÉ©e  ≈YóJ  á«°ù«FôdG  á«æ©ŸG  äÉ¡÷G •

 •ƒ£ÿG  º««≤Jh  á«ªæàdG  §«£îJ  ôWCGh  á«YÉ£≤dG  äÉ°SÉ«°ùdG  ‘  êÉeOE’G  IOÉYEGh  IOƒ©∏d  áfƒµŸG  áªFÉ≤dG  ô°UÉæ©dG  ójó– •
.á«∏ª©dG á∏µ«¡d kÉeób »°†ª∏d á∏ªàëŸG  ¥ô£dGh äÉjóëàdGh á«°ù«FôdG á«æ©ŸG äÉ¡÷Gh á∏°üdG äGP á«æeõdG

 ¢ùµ©Jh  êÉeOE’G  IOÉYEÉH  á«æ©ŸG  á«°ù«FôdG  äÉ¡÷G  ™«ªL  á«∏ª©dG  √òg  πª°ûJ  ¿CG  Öéj  .äÉjƒdhC’Gh  ±GógC’G  ójó– •
.ájQÉ÷G á«æWƒdG á«ªæàdG §«£îJ äÉ«∏ªY ‘ ,øµeCG GPEG ,É¡LGQOEG Öéjh .É¡JÉjƒdhCGh É¡JÉ¶MÓeh É¡JÉ≤«∏©J

 Úaó¡à°ùŸG  øjó«Øà°ùŸG  ójó–  ≥jôW  øY  IQô≤ŸG  äÉjƒdhC’G  ≥«≤–  ó°üb  ™jQÉ°ûŸGh  èeGÈdG  ™°Vhh  QÉ«àNG  πª°ûJ •
.á∏°üdG äGP áµjô°ûdG äÉ¡÷G ójó–h IOƒ°ûæŸG á«°ù«FôdG á£°ûfC’G ójó–h

 áÄÑ©àd  á«é«JGÎ°SGh  ò«ØæJ  á£N  ™°†j  ¿CG  ,É¡«∏Y  ≥ØàŸG  πª©dG  á£N  ¤EG  OÉæà°S’ÉH  ,∞q∏µŸG  ΩÉ©dG  ¿É«µdG  ≈∏Y  Ú©àj •
.áë°VGh ÆÓHE’Gh äÉ«dhDƒ°ùŸGh QGhOC’Gh äGQGô≤dG PÉîJGh OQGƒŸG πFÉ°ùe ¿ƒµJ »c OQGƒŸG

 òØæoJ  êÉeOE’G  IOÉYEGh  IOƒ©dÉH  ≥∏©àJ  äGAGôLEG  hCG   äÉ°SÉ«°S  ájCGh  .QGôªà°SÉH  É¡Ø««µJh  É¡ãjó–h  á£ÿG  ¢VGô©à°SG  Öéj •
.IóMGh á≤«Kh ‘ º«ª©àdG á£°ûfCG ™«ªL ó°UQh ™ qÑààd kÉ°†jCG É¡LGQOEG Öéj á«dhC’G á£ÿG ‘ áLQó oe ¿ƒµJ ¿CG ¿hO



164

دليل إعادة اإلدماج

الفر�ص المحتملة لتعميم مراعاة اإعادة االإدماج

تعميم مراعاة اإعادة االإدماج والعودة يجب اأال يقت�سر على ا�ستراتيجيات العودة والتنمية بل يجب اأن ُيطّبق اأي�ساً على جميع 

ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات القطاعية التي يمكن اأن تكون لها �سلة بالحوكمة الوطنية في مجالي العودة واإعادة االإدماج. 

وترد اأدناه مجموعة مختارة من ال�سيا�سات القطاعية الرئي�سية ووجاهتها المحتملة لتن�سيق الجهود:

الجدول 4-8: اإدماج فر�س التعميم المحتملة في مختلف ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات القطاعية

ال�سيا�سة/ اال�ستراتيجية 

القطاعية
فر�س التعميم المحتملة

•العمل اإدماج اعتبارات احتياجات العائدين وقدراتهم في �سيا�سات وا�ستراتيجيات العمل؛	

• المهارات 	 نقل  ومخططات  العمل  �سوق  ل�سالح  العائدين  ومكا�سب  مهارات  ا�ستخدام 

واالقت�ساد ككل؛

• العمل )مثاًل من خالل 	 العائدين في �سوق  اإدماج  اإعادة  اأو تعزيز مخططات تي�سير  و�سع 

برامج االأ�سغال العامة وتطوير المهارات(؛

• تن�سيق االأهداف والغايات ذات ال�سلة المحددة في ا�ستراتيجيات العودة واإعادة االإدماج مع 	

االأهداف والغايات المحددة في �سيا�سات وا�ستراتيجيات العمل؛

• ت�سجيع التن�سيق الم�سترك بين الموؤ�س�سات بين موؤ�س�سات �سوق العمل والجهات الفاعلة ذات 	

ال�سلة بالهجرة؛

• الم�ساريع، 	 تطوير  ومراكز  المهني،  التدريب  ومعاهد  العام،  الت�سغيل  دوائر  قدرات  بناء 

واإدماج العائدين كمجموعة م�ستهدفة منا�سبة؛

•التعليم والتدريب اإدماج اعتبارات احتياجات العائدين وقدراتهم في �سيا�سات وا�ستراتيجيات التعليم؛	

• دعم و�سول العائدين اإلى التعليم وبيئات التعلم الهادفة، بما في ذلك من خالل االعتراف بال�سهادات؛	

• مبادئ 	 و�سع  طريق  عن  التعليم  على  العائدين  ح�سول  دون  تحول  التي  القيود  معالجة 

توجيهية لالإدماج في المدار�س، وو�سع درو�س في اللغة ودرو�س تدارك واالعتراف بمعادلة 

ل عليها خارج البلد االأ�سلي؛ ال�سهادات المح�سّ

• ت�سجيل 	 اأو  والجامعة  المدر�سة  في  الت�سجيل  الأغرا�س  بال�سهادات  االعتراف  في  الت�سريع 

االأطفال العائدين في �سن الدرا�سة في المناطق ذات االأعداد المرتفعة من العائدين؛

• تن�سيق االأهداف والغايات ذات ال�سلة المحددة في ا�ستراتيجيات العودة واإعادة االإدماج مع 	

تلك الواردة في �سيا�سات وا�ستراتيجيات التعليم؛

• ت�سجيع التن�سيق الم�سترك بين الموؤ�س�سات بين الموؤ�س�سات التربوية والموؤ�س�سات والجهات 	

الفاعلة ذات ال�سلة بالهجرة. 

الرعاية 
االجتماعية/ الرفاه

• الرعاية 	 وا�ستراتيجيات  �سيا�سات  في  وقدراتهم  العائدين  احتياجات  اعتبارات  اإدراج 

االجتماعية والرفاه؛

• والمعا�سات 	 االجتماعي  )ال�سكن  االجتماعية  الرعاية  نظام  اإلى  العائدين  و�سول  دعم 

على  الح�سول  في  العائدون  يواجهها  قد  التي  القيود  ومعالجة  االجتماعية(،  والعالوات 

ال�سخ�سية الالزمة للتمتع بالخدمات االجتماعية )بما في ذلك �سهادات الوالدة  الوثائق 

والزواج والطالق وجوازات ال�سفر ووثائق الهوية(؛

• دعم و�سع خدمات مكّيفة وفق احتياجات العائدين في اأو�ساع ه�سة، بما في ذلك من خالل 	

اآليات االإحالة الوطنية؛

• والرفاه 	 االجتماعية  الرعاية  موؤ�س�سات  بين  الموؤ�س�سات  بين  الم�سترك  التن�سيق  ت�سجيع 

والموؤ�س�سات والجهات الفاعلة ذات ال�سلة بالهجرة.
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•الصحة والرفاه اإدراج اعتبارات احتياجات العائدين وقدراتهم في �سيا�سات وا�ستراتيجيات ال�سحة؛	

• دعم العائدين في الو�سول ب�سكل مت�ساٍو مع غيرهم اإلى نظام الرعاية ال�سحية الوطني؛	

• زيادة طاقة ا�ستقبال المرافق ال�سحية في البلدات التي ت�سهد ن�سب عودة مرتفعة؛	

• اإن�ساء مرافق �سحية جديدة اأو توفير عيادات متنقلة ميدانية في المناطق التي يواجه فيها 	

ال�سحية  المرافق  اإلى  الو�سول  في  تحديات  المحلية  المجتمعات  فيها  وتواجه  العائدون 

القائمة؛

• تن�سيق االأهداف والغايات ذات ال�سلة المحددة في ا�ستراتيجيات العودة واإعادة االإدماج مع 	

تلك المحددة في ال�سيا�سات االجتماعية وا�ستراتيجيات ال�سحة.

المسائل الجنسانية، 
والمثليات والمثليون 

ومزدوجو الميل 
الجنسي ومغايرو 

الهوية الجنسانية 
وحاملو صفات 

الجنسين

• من 	 العائدين  عن  ف�ساًل  والعائدات  العائدين  من  كل  وقدرات  احتياجات  اعتبارات  اإدماج 

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجن�سي ومغايري الهوية الجن�سانية وحاملي �سفات 

الجن�سين في ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات التي تخ�سهم؛

• دعم الم�سائل الجن�سانية ذات ال�سلة ال�ساملة والقطاعية االأ�سا�س التي تعالجها ال�سيا�سة اأو 	

اال�ستراتيجية المعنية لتتناول الو�سع المحدد واله�سا�سة التي تواجهها العائدات ويواجهها 

المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجن�سي ومغايرو الهوية الجن�سانية وحاملو �سفات 

الجن�سين؛

• اأطر 	 في  والعائدات  العائدين  من  كل  واأولويات  م�ساغل  اإدراج  اأجل  من  العقبات  تذليل 

التخطيط المراعي للمنظور الجن�ساني وو�سع الميزانيات والتنفيذ؛

• تن�سيق االأهداف والغايات ذات ال�سلة المحددة في ا�ستراتيجيات العودة واإعادة االإدماج مع 	

تلك الواردة في ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات الجن�سانية.

البيئة والتكيف مع 
تغير المناخ

• التاأكد من اأن برامج وم�ساريع اإعادة االإدماج متما�سكة ومتما�سية مع ال�سيا�سات الوطنية ذات 	

ال�سلة في مجال البيئة، من قبيل اإدارة الموارد الطبيعية والتخطيط ال�ستخدام االأرا�سي 

والتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛

• القيام، متى كان ذلك وجيهاً )مثاًل في حالة وجود عدد كبير من االأ�سخا�س العائدين اإلى 	

يت�سل  فيما  البيئية )مثاًل  والخطط  ال�سيا�سات  االإدماج في  اإعادة  باإدراج  منطقة معينة(، 

بالطلب االإ�سافي المتوقع على الموارد الطبيعية وتزايد مخاطر الكوارث(؛

• الت�سغيل 	 وا�ستراتيجيات  االإدماج  اإعادة  اأن�سطة  بين  المحتملة  التاآزر  اأوجه  ا�ستك�ساف 

تهدف  التي  تلك  ذلك  في  بما   – الخ�سراء”  “الوظائف  خالل  من  البيئية،  واالأهداف 

تحديداً اإلى حفظ اأو اإ�سالح البيئة في مجتمعات العودة؛

• ت�سجيع التن�سيق الم�سترك بين الموؤ�س�سات بين الجهات الفاعلة في المجال البيئي والجهات 	

الفاعلة في مجال الهجرة.

•المال واألعمال ا�ستعرا�س معايير ت�سجيل الم�ساريع التجارية والح�سول على التمويل واالئتمانات ومراعاة 	

اأو�ساع العائدين الخا�سة؛

• البلدان 	 بين  ذلك  في  بما  والتمويل،  الم�ساريع  اإن�ساء  بفر�س  العائدين  بتوعية  القيام 

الم�سيفة والبلدان االأ�سلية.
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	     البدء مبكراً في التخطيط في مرحلة ت�سميم البرنامج الأغرا�س الر�سد والتقييم بتطوير نظرية للتغير 
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والفر�سيات.

	     اإدماج الر�سد في اأن�سطة واآليات البرامج تعتبر حجر االأ�سا�س في جمع بيانات البرمجة الدقيقة وفي الوقت 
المنا�سب.

	   اال�ستنتاجات المنبثقة عن عمليات الر�سد والتقييم يجب اأن ت�سفى عليها ال�سبغة الموؤ�س�سية ويجب جعلها 
قابلة لال�ستخدام لدى اأولئك الذين يحتاجون اإليها لت�سجيع التعّلم وتح�سين تاأثير البرمجة م�ستقباًل.
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مقدمة

اإذا كان يفي باأهدافه المزمعة. وُيعنى  اأداء برنامج ما الإعادة االإدم��اج وما  ُي�ستخدم الر�سد والتقييم لتقدير كيفية 

الر�سد باالأجلين الق�سير والمتو�سط ويمكن اأن يندرج في �سلب تغيرات البرامج. اأما التقييم فيذهب اإلى اأبعد من 

ذلك وينظر في التاأثير النهائي لبرنامج ما على التغييرات التي ي�سعى اإلى اإدخالها. 

ولفهم ور�سد النتائج المتوخاة من برامج اإعادة االإدماج من االأهمية بمكان طرح االأ�سئلة التالية:

• كيف يتجلى النجاح في �سياق برنامج اإعادة االإدماج هذا؟ ما هي النتائج التي يجب اأن ي�سبو اإليها فريق التنفيذ ق�سد 	

تحقيق هذا النجاح؟

• االأداء 	 ذلك  تح�ّسن  اأن  يمكن  كيف  الفريق؟  حققها  التي  النتائج  فهم  وتح�سين  وتقييمه  البرنامج  ر�سد  �سيتم  كيف 

حا�سراً وم�ستقباًل؟

• ما هو اأف�سل نهج لر�سد وتقييم اأداء برنامج ما؟	

• ما هي الموؤ�سرات التي �سُت�ستخدم لقيا�س التقدم المحرز �سوب تحقيق النتائج المحددة �سلفاً؟	
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• كيف �ستوؤخذ المخاطر في الح�سبان؛	

• كيف �سُيقّيم اأداء الفريق والبرنامج اإجمااًل؛	

• كيف ُي�ستفاد من الدرو�س وكيف �سُت�ستخدم في الم�ستقبل؟	

اإلى  االأم��ر قد يحتاج  ب��اأن  الوقت  الت�سليم في نف�س  االأ�سئلة مع  ال��رد على هذه  ب�ساأن كيفية  الوحدة توجيهات  توفر هذه 

ا�ستخدام اأنواع مختلفة من طرق ر�سد وجمع البيانات الأغرا�س تدخالت اإعادة االإدماج على الم�ستويات الفردي والمجتمعي 

والهيكلي.

وتوفر هذه الوحدة ما يلي:

• فهماً اأ�سا�سياً للغايات والعمليات والمبادئ التوجيهية لتخطيط الر�سد والتقييم في اإطار �سياق اإعادة االإدماج؛	

• نقاطاً رئي�سية ال بد من مراعاتها لدى ت�سميم برنامج الإعادة االإدماج الإدراجها في الر�سد والتقييم في كل مرحلة 	

من مراحل التدّخل؛

• تو�سيات لتنفيذ اأن�سطة الر�سد والتقييم؛	

• ا�ستعرا�ساً عاماً للتقييم في �سياق برامج اإعادة االإدماج؛	

• معلومات حول كيفية التعّلم من ا�ستنتاجات الر�سد والتقييم ونقلها من اأجل البرمجة القائمة على االأدلة.	

اإعادة االإدماج  اأن ت�ستخدمها برامج  وهناك مجموعة وا�سعة من االأدوات والموارد المتاحة ب�ساأن الر�سد والتقييم يمكن 

وتكيفها. وهذه الوحدة لن تدخل في التفا�سيل بخ�سو�س جميع جوانب الر�سد والتقييم ولكنها �ستبرز المجاالت التي لها 

�سلة خا�سة ببرامج اإعادة االإدماج. وترد في نهاية هذه الوحدة قراءات اأخرى يمكن الرجوع اإليها.

ويمكن ا�ستخدام م�سطلحات مختلفة متنوعة فيما يت�سل بالنتائج لدى مناق�سة الر�سد والتقييم. وي�ستخدم هذا الدليل 

م�سطلحات االأهداف والنتائج والنواتج واالأن�سطة.

فهم الرصد والتقييم  1-5

وغير  البرامج  منفذي  لم�ساعدة  اأ�سا�سيين  والتعّلم،  والتحليل  البيانات  جمع  ذلك  في  بما  والتقييم،  الر�سد  ُيعتبر 

ذلك من الجهات المعنية على فهم نتائج برامج اإعادة االإدماج فيما يخ�س العائدين والمجتمعات المحلية والبلدان 

االأ�سلية. وباإمكانهما اأن يدعما تح�سين برامج اإعادة االإدماج ونتائجها. 

نتائج محددة  اإلى  النتائج  على  القائمة  االإدارة  وت�ستند   .
40

النتائج على  القائمة  االإدارة  نظام  والتقييم جزء من  والر�سد 

والتقييم  الر�سد  وينتقل  النتائج.  تلك  لتحقيق  مختلفة  واأدوات  ومنهجيات  عمليات  وت�ستخدم  للقيا�س  وقابلة  بو�سوح 

القائمان على النتائج من التركيز على النواتج اإلى الت�سديد على النتائج والتاأثير. وهكذا فاإن الر�سد والتقييم ي�ساعدان 

على ما يلي:

• تو�سيح النتائج كجزء من الم�ساءلة اأمام الم�ستفيدين والمانحين؛	

• و�سع االآليات المنا�سبة لتوخي مناهج تقوم على مبادئ واأدلة؛	

• تحديد الثغرات الممكنة وتح�سين برمجة اإعادة االإدماج من خالل التعلم القائم على االأدلة؛	

• تقديم اأدّلة تحديات وفر�س اإعادة االإدماج للحكومات وال�سركاء من غير الحكومات والمهاجرين وغير المهاجرين؛	

• تاأمين توافر بيانات موثوقة الأغرا�س التحليل والبحث.	

مجموعة االأمم المتحدة االإنمائية، Results�based Management Handbook )نيويورك، 2011(.  40

https://undg.org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf
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ويمكن النظر اإلى الر�سد والتقييم كاأداة لتي�سير االإدارة القائمة على النتائج – اأداة لالإدارة لم�ساعدة �سانعي القرار على 

تتّبع التقدم المحرز واإبراز تاأثير تدّخل ما. وبالتالي يجب اإدراج الر�سد والتقييم في كامل دورة حياة برنامج ما. 

الشكل 5-1: دورة التخطيط والرصد والتقييم41

]
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اإن الر�سد وظيفة متوا�سلة ت�ستخدم الجمع المنهجي للبيانات ب�ساأن موؤ�سرات محددة لتزويد االإدارة   
ما هو الرصد؟42

والجهات المعنية بمبادرة اإنمائية جارية بالمعلومات عن مدى اإحراز تقدم في تحقيق اأهداف برنامج ما. 

لماذا الرصد؟ يوّلد الر�سد معلومات ل�سنع القرار في الوقت المنا�سب. وبهذه الطريقة فاإنه ي�ساعد �سانعي القرار على 
وي�ساعد  االأ�سرار.  على  لل�سيطرة  االأوان  فيها  يفوت  التي  الحاالت  في  تفاعليين  يكونوا  اأن  عو�ساً  ا�ستباقيين  يكونوا  اأن 

الر�سد على تبّين:

• ما اإذا كانت االأن�سطة المخطط لها جارية بالفعل؛	

• ما اإذا كانت هناك ثغرات في تنفيذها؛	

• ما اإذا كانت الموارد ُت�ستخدم بفعالية؛	

• ما اإذا كان �سياق تنفيذ البرنامج قد تغير.	

41    برنامج االأمم المتحدة االإنمائي، دليل ب�ساأن نتائج التخطيط والر�سد والتقييم الأغرا�س التنمية )2009(.

42    المنظمة الدولية للهجرة، �سيا�سة الر�سد )جنيف، 2018(.
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ج�����اٍر  برنامج  اأو  م�سروع  ونتائج  وتنفيذ  لت�سميم  والمو�سوعي  المنهجي  التقدير  هو  التقييم  التقييم؟  هو  ما 

قيمة  على  الحك����م  ي�س�������مل  ن��ه  اإ حيث  م��ن  الر�سد  ع��ن  يختلف  وه��و  مكتملة.  اأو  ج��اري��ة  �سيا�سة  اأو  مكتم�����ل  اأو 

43
ونتائج����ه. الن�س����اط 

لماذا التقييم؟ يجيب الر�سد على االأ�سئلة التالية: »ما الذي تم فعله؟ كيف تم فعله؟ متى تم فعله؟«. ويرد التقييم اأي�ساً 

على هذه االأ�سئلة وي�ساعد باالإ�سافة اإلى ذلك على الرد على ال�سوؤالين التاليين: »لماذا تم فعل ذلك وهل تم ذلك ب�سكل 

جيد؟«. وي�سمح التقييم بالفح�س النقدي للتدخالت. وبع�س التقييمات ت�ساعد اأي�ساً على الرد على ال�سوؤال لمعرفة لماذا 

�سار تدخل ما ب�سكل اأف�سل من �سير تدخل اآخر.

والتقييمات هي ال�سبيل الرئي�سي اإلى مناق�سة ال�سببية. ويبين الر�سد ما اإذا كانت الموؤ�سرات قد تغيرت لكنه يقت�سر على 

ل لل�سبب الذي من اأجله ح�سل هذا التغير. وتكّمل التقييمات الر�سد عن طريق تحري �سبب حدوث اأو عدم  ال�سرح المف�سّ

حدوث التغيرات وا�ستخال�س النتائج بخ�سو�س حدوث )اأو عدم حدوث( ذلك. والتقييمات ال ت�ساهم في الم�ساءلة فقط بل 

تخلق اأي�ساً مجااًل للتفكير والتعّلم وتبادل اال�ستنتاجات. وهي م�سدر معلومات موثوق لتح�سين الم�ساعدة المقدمة اإلى 

الم�ستفيدين المبا�سرين وال�سركاء والمانحين.

الر�شد مقابل التقييم ←

اإال اأنهما وظيفتان متباينتان واإن كانتا مت�سلتين. والفرقان الرئي�سيان  لئن كان الر�سد والتقييم غالباً ما ُي�سنفان معاً 

بينهما هو تركيزهما على التقييم وعلى التوقيت من حيث دورة البرمجة.

وي�ساعد الر�سد على تحديد االأنماط واالتجاهات االآنية التي تفيد في اإدارة تنفيذ البرامج. ويركز الر�سد على النتائج 

االآنية والو�سيطة. وقيا�س النتائج في االأجل االأطول، مثل التقدم نحو تحقيق نتائج اأو اأهداف طويلة االأجل، يتطلب اإطاراً 

زمنياً اأطول وتقديراً اأكثر تركيزاً. فهذا االأمر يوفره التقييم.

الر�سد والتقييم وظيفتان متكاملتان تعود اإحداهما بالنفع على االأخرى ب�سكل متبادل.

الشكل 5-2: أسئلة رئيسية بخصوص الرصد والتقييم

43   منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقت�سادي/ لجنة الم�ساعدة االإنمائية. م�سرد الم�سطلحات الرئي�سية في االإدارة القائمة على التقييم والنتائج )باري�س، 2002(.
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التقييم الرصــــد

• التقييم تقدير دوري مبرمج عند نقاط زمنية محددة 	

)في البداية في منت�سف المدة اأو عند نهاية التدّخل(.

• التقييم ن�ساط محدد يقّيم اأداء وتاأثير تدّخل ما قبل 	

دورة حياة تدّخل ما اأو اأثناءها اأو بعدها.

• يقدر التقييم اإ�سهامات التدّخالت ال�سببية في النتائج 	

وي�ستك�سف اأي�ساً النتائج غير المق�سودة. ويقّيم �سبب 

حدوث التغير ومدى وجاهته وتنا�سبه مع التدّخل.

• التغير 	 في  وينظر  لها  المخطط  العنا�سر  يقدر 

والتحديات  االأ�سباب  عن  ويبحث  له  المخطط  غير 

اإذا كان التغير قد  والفر�سيات واال�ستدامة وي�سرح ما 

حدث و�سبب حدوثه وين�سب ذلك اإلى تدّخل ما.

• ب�سكل متوا�سل 	 البيانات والمعلومات  الر�سد هو جمع 

جمع  عملية  وهو  التنفيذ؛  عملية  طوال  ومنهجي 

المعلومات طوال دورة حياة تدّخل ما. 

• الر�سد يربط االأن�سطة ومواردها باالأهداف.	

• الر�سد يحّول االأهداف اإلى موؤ�سرات وغايات.	

• ويقارن 	 للموؤ�سرات  وفقاً  البيانات  روتيني  ب�سكل  يجمع 

النتائج المحرزة مع االأهداف المحددة.

• اأثناء عملية 	 اأو اليومية  يركز على االأن�سطة المنتظمة 

التنفيذ.

• يبحث اإعطاء النتائج على م�ستوى النواتج والنتائج.	

• يركز على عنا�سر التدّخل المخطط لها.	

اعتبارات أخالقية ألغراض الرصد والتقييم  1-1-5

يو�سى  للتقييم  وبالن�سبة  المحددة.  والمعايير  بالقواعد  التقيد  بمكان  االأهمية  من  وتقييم  ر�سد  باأن�سطة  القيام  عند 

�سيا�سة  اأي�ساً  للهجرة  الدولية  المنظمة  و�سعت  وقد   .
44

بالتقييم المعني  المتحدة  االأمم  فريق  ومعايير  بقواعد  بالتقيد 

2018 كجزء من مبادئها المحددة للر�سد اأال وهي: الم�سداقية، والجدوى، واالأخالقيات، 
45

للر�سد و�سيا�سة للتقييم في عام 

قواعد ومعايير التقييم التي و�سعها فريق االأمم المتحدة المعني بالتقييم )نيويورك، 2016(.  44

�سيا�سة ر�سد المنظمة الدولية للهجرة )جنيف، 2018(.  45
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المبادئ  جميع  التباع  الحذر  والتقييم  الر�سد  مهنيو  يتوخى  اأن  ويجب  والم�ساركة.  والو�سوح،  وال�سفافية،  والنزاهة، 

االأخالقية. وترد اأدناه قائمة باالعتبارات االأخالقية القائمة على اأ�سا�س �سيا�سة ر�سد المنظمة الدولية للهجرة. 

الجدول 5-1: اعتبارات أخالقية ألغراض الرصد والتقييم

اعتبارات أخالقية 

ال���ن���زاه���ة ال�����س��خ�����س��ي��ة 

والمهنية

• فيها 	 يعمل  التي  والثقافية  االجتماعية  االأو�ساط  وتقاليد  وعادات  معتقدات  مراعاة 

المهاجرون. 

• معالجة م�سائل التمييز وعدم الم�ساواة بين الجن�سين.	

عدم وجود اأية م�سالح 

�سخ�سية اأو قطاعية

• ت�سارب 	 ب�سبب  اإيجابية  ا�ستنتاجات  اإعطاء  في  وبالتق�سير  الحقيقة  على  االلتفاف  تجنب 

الم�سالح اأو المكا�سب اأو الجزاءات.

• التقييم 	 اأو  الر�سد  اأن�سطة  في  اأو  الر�سد  في  توؤثر  باأدلة  الم�سندة  االأفكار غير  ترك  عدم 

ب�سبب ممار�سات تقييم اأو ر�سد غير متقنة اأو غير موثوقة اأو منافية الأخالق المهنة.

احترام حق الموؤ�س�سات 

والم�ستفيدين

• اأن ُيقدم للم�ستجيبين �سرح ل�سبب وكيفية جمع المعلومات وتخزينها وا�ستخدامها 	 ال بد 

وتقا�سمها؛ وطماأنتهم باأن لهم الحق في رف�س الم�ساركة اأو االن�سحاب في اأي لحظة دون اأن 

تترتب على ذلك اأية عواقب. وبالتالي يجب اأال يوؤثر االن�سحاب في خدمة ما اأو في توفير 

�سلع من المفرو�س توفيرها للم�ساركين.

• ت�سمين جميع اأدوات جمع البيانات ا�ستمارات موافقة م�ستنيرة.	

• تدريب مجّمعي البيانات بخ�سو�س ممار�سة الموافقة الم�ستنيرة.	

• عدم تقديم اأية وعود ال يمكن الوفاء بها للم�ستفيدين اأو الم�ساركين لحثهم على التعاون.	

• المجيبين 	 ردود  في  المرجوة  المنافع  اأو  المنافع  بها  توؤثر  اأن  يمكن  التي  الكيفية  فهم 

وم�ساركتهم.

• الوفاء بااللتزامات المتعهد بها.	

• الحر�س على اإتاحة الفر�سة للمعنيين بالر�سد والتقييم لبحث االإفادات المقدمة.	

• واإبالغ 	 البيانات،  تقا�سم  اإذا كان يراد  ال�سركاء  البيانات مع جميع  تبادل  اتفاقات  ا�ستخدام 

الم�ستفيدين لدى طلب الموافقة.

الخ�سو�سيات  ت��اأم��ي��ن 

وح����م����اي����ة ال���ب���ي���ان���ات 

و�سريتها

• اإجراء تقييم للخطر – الفائدة ولمدى الح�سا�سية قبل جمع اأية بيانات �سخ�سية وقبل اأي 	

تجهيز اآخر للبيانات.

• الم�سا�س 	 دون  الهوية  مجهول  ب�سكل  ُت�ستخدم  المجّمعة  البيانات  باأن  المجيبين  طماأنة 

بخ�سو�سيات الفرد. 

• ف�سل البيانات ال�سخ�سية )معلومات تحديد الهوية ال�سخ�سية( عن الرد. ولحماية ال�سرية 	

الم�ستخدمة  والملفات  البيانات  بقاعدة  ويرفق  الم�ستفيدين  لجميع  هوية  رقم  ُي�ستخدم 

لجمع المعلومات الأغرا�س تحليل البيانات وتقا�سمها.

• اإن�ساء نظام اآمن لحفظ الوثائق الورقية والملفات االإلكترونية الم�سّفرة )المحمية بكلمات 	

�سر( التي تت�سّمن جميع البيانات ال�سخ�سية، وال �سيما البيانات الح�سا�سة للغاية.

• ال يتم تقا�سم بيانات العائدين ال�سخ�سية اإال على اأ�سا�س موافقة العائد الحرة والم�ستنيرة.	
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تخطيط الرصد والتقييم  2-5

اإن ت�سميم الم�ساريع المحكم هو االأ�سا�س الذي يقوم عليه نجاح الر�سد والتقييم. وو�سع نظرية برنامجية، وتحديداً 

نظرية التغير واإطار النتائج، يمكن اأن ي�ساعد مديري البرامج على فهم اأهدافه ونتائجه المتوخاة والتفكير المنطقي 

والفر�سيات فهماً اأف�سل. وهذا يي�ّسر ر�سد وتقييم التدخالت. والنظرية البرنامجية يجب اأن تو�سع باأ�سرع ما يمكن في 

مرحلة ت�سميم البرنامج كيما يت�سنى توجيه و�سع البرنامج وتنفيذه.

وتر�سي مرحلة و�سع البرنامج االأ�س�س للر�سد والتقييم عن طريق ما يلي:

• بيان النتائج المن�سودة التي يهدف تدخل ما اإلى تحقيقها بو�سوح؛	

• اإبراز الكيفية التي يهدف بها اإلى تحقيق هذه النتائج؛	

• بيان كيفية قيا�س التقدم المحرز �سوب تحقيق هذه النتائج.	

عند التخطيط لتدّخل جديد في مجال اإعادة االإدماج من االأهمية بمكان التفكير ملياً و�سرح الكيفية التي يتوقع اأن ي�ساهم 

بها التدخل في �سل�سلة نتائج. وهذا ُيعرف بنظرية البرنامج وهو اأداة هامة لت�سميم التدّخل. وتمثل نظرية البرنامج جميع 

اللبنات الالزمة الإحداث تغير اأو نتيجة على م�ستوى اأعلى. 

ونظرية البرنامج يمكن اأن توفر اإطاراً مفاهيمياً للر�سد وكذلك للتقييم. وهناك اأنواع مختلفة متنوعة من اأنواع نظرية 

البرنامج، بما في ذلك النموذج المنطقي ومنطق التدّخل والنموذج ال�سببي و�سل�سلة النتائج ونظرية التغير. و�سي�سف هذا 

الدليل نهجين متكاملين يمكن اأن ي�ساعدا على تو�سيح الطريقة التي ُينتظر اأن يحقق بها التدخل في مجال اإعادة االإدماج 

نتائج. وهذان النهجان هما “نظرية التغير” و”االإطار المنطقي”. 

يقدم هذا الف�سل ا�ستعرا�ساً عاماً للتعاون الدولي الفعال واالعتبارات ذات ال�سلة بذلك. 

نظرية التغير  1-2-5

اإطار النتائج  2-2-5

اأنواع الر�شد  3-2-5

اإطار ر�شد النتائج  4-2-5

نظرية التغير  1-2-5

نظرية التغير هي نوع من اأنواع التفكير المنطقي الذي يح�سل اأ�سا�ساً اأثناء و�سع تدّخل ما ولكنه ي�ساعد اأي�ساً اأثناء تنفيذ 

هذا التدّخل.

وت�سف نظرية التغير وت�سرح الكيفية وال�سبب اللذين ُينتظر بهما اأن تح�سل نتيجة اأو يحدث تغير من�سود في �سياق محدد. 

وهي تركز على م�سح ما يقوم به برنامج ما اأو تقوم به مبادرة تغير ما )اأن�سطة البرنامج اأو المبادرة( والكيفية التي يوؤدي 

بها ذلك اإلى نتائج )نواتج واأه��داف(. وبهذه الطريقة تف�سح نظرية التغير عن فر�سية حول كيفية حدوث التغير ب�سرح 

ال�سلة بين التدخل ومفعوله.
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.
46

وهي تو�سح ذلك عن طريق اإبراز المنطق واالأ�سا�س المنطقي للتدخل االفترا�سات المتاأ�سلة في النهج

ونظرية التغير مالئمة ب�سكل خا�س للتدخالت التي ت�سعى اإلى تغير اجتماعي اأو مجتمعي االأ�سا�س اأو تلك التي لها �سلة 

االجتماعي  التغير  باأن  ت�سلم  الأنها  والتغير  التحول  تعقد  لقيا�س مدى  اأي�ساً  ُت�ستخدم  اأن  ويمكن  التمكينية.  بالمبادرات 

لي�س خطياً واإنما هو دينامي ومعقد. ونظراً لكون تدخالت اإعادة االإدماج )على الم�ستويات الفردي والمجتمعي والهيكلي( 

معقدة وترمي اإلى تغطية اأبعاد متعددة على الم�ستويات االقت�سادي واالجتماعي والنف�سي فاإن نظرية التغير يمكن اأن تكون 

اأداة مفيدة لتحديد االأ�سا�س المنطقي وراء عملية التغير المنتظر اأن ُتحدثه تدخالت اإعادة االإدماج. 

من المو�سى به و�سع نظرية التغير با�ستخدام نهج ت�ساركي ي�سمل جميع الجهات الفاعلة المعنية باإعادة االإدم��اج. وهو 

عملية تعاونية يمكن اأن ت�سجع النقا�س بخ�سو�س اأ�سئلة من قبيل:

لماذا نعتقد اأن هذا التغير �سيح�سل؟  -1

ما هي االأدلة الداعمة لذلك؟  -2

هل هذا منطقي؟  -3

ما هي الفر�سيات التي ن�ستند اإليها؟  -4

و�سي�ساعد ذلك اأي�ساً جميع المعنيين على الفهم الوا�سح لل�سلة بين اأن�سطة الر�سد والتقييم والنتائج المن�سودة.

اإج��راءات تدّخل ما. بالتالي فاإن الفر�سيات  من خالل  “اختبارها”  وت�ساعد نظرية التغير على ك�سف الفر�سيات المراد 

 X تلعب دوراً محورياً في و�سع نظرية التغير. وب�سكل عام يمكن اأن تتمحور نظرية التغير با�ستخدام ال�سيغة: “اإذا ح�سل

 .”)Z )ب�سبب الفر�سية )الفر�سيات Y فح�سلت النتيجة X اأي اأنه “متى اأحدث اإجراء  .”Z ب�سبب Y فاأدى اإلى النتيجة

وعملية التجّلي التي تقوم عليها الفر�سيات ت�ساعد في اآن واحد على تحديد القفزة المنطقية الم�سجلة وتحديد الخطوات 

الرئي�سية المفقودة في عملية التغير. 

وفهم كيفية �سير نظرية التغير ي�ساعد على تح�سين ر�سد وتقييم التدخل. ويتمثل تحٍد م�سترك لدى ت�سميم التدخل في 

الطفرات والثغرات المنطقية. وغالباً ما يكون هناك انف�سال بين تحليل الم�ساكل الوطيد واالأن�سطة التي تبدو غير ذات 

�سلة المراد بها معالجة الم�سكلة. وهذا ينعك�س في م�سار �سببي بروابط �سعيفة بين االأهداف والنتائج والنواتج واالأن�سطة. 

ومن خالل تجّلي الفر�سيات االأ�سا�سية ت�سكل نظرية التغير ج�سراً بين التحليل والبرمجة. 

وهناك م�سارات متعددة يمكن اأن تف�سي اإلى تحقيق هدف محدد اأو اإلى اأعلى م�ستوى من  التغير. وفي حين اأنه قد تكون 

اأنه ال يمكن معالجة كل هذه االأم��ور من خالل تدّخل فريد واحد.  اإال  اأخ��رى لحدوث تغير محدد،  اأ�سباب عديدة  هناك 

وتحدد نظرية التغير الم�سارات المتعددة الموؤدية اإلى التغير والم�سار االأكثر قابلية لالإنجاز واقعياً.

المبكرة  النواتج  ارتباط  النتائج وكيفية  به  اأن تحدث  الذي ُيحتمل  الت�سل�سل  التغير مطورة ب�سكل كلي وتو�سح  ونظرية 

التغيرات  وهذه  اأي�ساً.  م�ستقل  ب�سكل  تحدث  اأن  يمكن  ولكن  الترابط  وثيقة  النتائج  تكون  واأحياناً  بالنتائج.  والو�سيطة 

والروابط غالباً ما ُتج�سد ب�سرياً، مثاًل من خالل ر�سم بياني اأو مجموعة جداول )انظر الجدول 2-5(

اأن يتم تاأطير النتائج في نظرية تغير يمكن �سياغة موؤ�سرات لكل واحدة من هذه النتائج. كما �سبق �سرح ذلك فاإن  وما 

ر�سد نظرية التغير يركز على تقييم ما اإذا كانت الفر�سيات �سحيحة اأم ال. وبالتالي من االأهمية بمكان، عند و�سع موؤ�سرات 

الر�سد، اأخذ افترا�سات نظرية التغير في الح�سبان )انظر فرع »اإطار ر�سد النتائج« للح�سول على المزيد من المعلومات 

عن الموؤ�سرات وكيفية �سياغتها(.

تعريف المنظمة الدولية للهجرة لنظرية التغير مقتب�س من “محور نظرية التغير، ما هي نظرية التغير؟” )2017(.   46
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ر�سوم نظرية تغير المناخ البيانية عادة ما تكون مرنة في ال�سكل ويمكن اأن تكون ب�سيطة اأو معقدة. ويمكن اأن تكون عمودية 

اأو اأفقية اأو دائرية. والر�سم البياني اأدناه هو فقط طريقة من الطرق العديدة التي ت�سّور نظرية التغير. وهو يعر�س مثااًل 

لما يمكن اأن تت�سمنه نظرية التغير من اأجل توخي نهج متكامل الإعادة االإدماج. كما اأنه يج�ّسد روؤية �ساملة عامة للتاأثير 

المزمع لكل تدخل من تدخالت اإعادة االإدماج، ويو�سح في نف�س الوقت الظروف التي يجب توافرها لحدوث هذا التاأثير.

الجدول 5-2: جدول إيضاحي لنظرية التغير: نهج متكامل تجاه إعادة اإلدماج

التأثيرالنتائجالنواتجاألنشطةالمدخالت
ما الذين يحتاج االأمر اإلى فعله لتحقيق 

نتائج؟

ما هي العنا�سر المكونة والخدمات 

الواجب توفيرها للعائد وللمجتمع 

المحلي اأو على الم�ستوى الهيكلي؟

ما الذي نريد تغييره 

من خالل اإعادة 

االإدماج؟

ما الذي نحاول 

تحقيقه من خالل 

التدخل في مجال 

اإعادة االإدماج؟

• توافر االأموال 	

والموارد لتقديم 

الدعم في مجال 

اإعادة االإدماج، 

واالأن�سطة 

المجتمعية االأ�سا�س 

والتدخالت 

الهيكلية.

• الموارد الب�سرية 	

المتاحة وهيكل 

التوظيف المالئم 

لتنفيذ برنامج 

اإعادة االإدماج 

المتكامل. 

• التما�سك والتعاون 	

القائمان على 

الم�ستوى 

المجتمعي في 

اأماكن عودة 

المهاجرين.

• الكفاءات ذات ال�سلة 	

المتاحة لمنظمة 

التنفيذ و�سريكها 

لتقديم الدعم 

في مجال اإعادة 

االإدماج، واالأن�سطة 

المجتمعية 

االأ�سا�س، 

والتدخالت 

الهيكلية.

• اأوجه التاآزر القائمة 	

بين الجهات 

المعنية ذات ال�سلة 

على الم�ستويات 

المحلي والوطني 

واالإقليمي من اأجل 

التنفيذ ال�سل�س 

للنهج المتكامل 

الإعادة االإدماج.

تقييم و�سع العائد لدى عودته في اإطار اإعادة 

االإدماج.

مد العائدين بالم�ساعدة على اإعادة 

االإدماج المكيفة وفقاً لالحتياجات.

يتمتع العائدون 

بم�ستويات كافية 

لالكتفاء الذاتي من 

الناحية االقت�سادية 

واال�ستقرار 

االجتماعي والرفاه 

النف�سي – االجتماعي 

في مجتمع عودتهم.

العائدون قادرون 

على مواجهة فرادى 

التحديات الموؤثرة 

على اإعادة اإدماجهم.

توفير دورات تدريبية مكّيفة وفقاً 

لالحتياجات لتعزيز مهارات العائدين.

امتالك العائدين للمهارات 

والمعارف الالزمة لزيادة اإمكانية 

الت�سغيل وفر�س ك�سب الرزق.

توفير خدمات االإحالة اإلى الخدمات )من 

قبيل ال�سحة، والدعم النف�سي - االجتماعي، 

وتطوير خطط الم�ساريع، وما اإلى ذلك من 

خدمات ح�سب الحاجة(.

ح�سول العائدين على الخدمات 

التي يحتاجونها لتي�سير اإعادة 

اإدماجهم.

اإجراء تقييمات للمجتمعات المحلية الرئي�سية 

التي يعود اإليها المهاجرون.

اأن�سطة اإعادة االإدماج المجتمعية 

االأ�سا�س م�سممة لال�ستجابة 

الحتياجات واأولويات المجتمعات 

المحلية.

المجتمعات المحلية 

ت�سارك في ت�سميم 

وتنفيذ اإعادة االإدماج 

المجتمعية االأ�سا�سية.

المجتمعات لها 

القدرة على توفير 

محيط تمكيني الإعادة 

االإدماج.

اإن�ساء اأفرقة ا�ست�سارية على الم�ستوى 

المجتمعي لدعم االحتياجات االجتماعية 

– االقت�سادية وتوفير �سبل الربط بالجهات 
المالية المعنية الرئي�سية.

العائدون ومجتمعاتهم المحلية 

قادرون على الح�سول على الدعم 

لتي�سير اإعادة اإدماجهم اجتماعياً 

واقت�سادياً.

اإقامة حوارات واأن�سطة مجتمعية االأ�سا�س بين 

العائدين ومجتمعاتهم المحلية.

المجتمعات المحلية تقبل 

العائدين.

توعية الجهات المعنية المحلية والوطنية 

ب�ساأن مختلف جوانب اإعادة االإدماج.

زيادة المعارف والمهارات في 

�سفوف الجهات المعنية المحلية 

والوطنية لمعالجة االحتياجات في 

مجال اإعادة االإدماج.

تمتلك الجهات 

المعنية المحلية 

والوطنية )الحكومية 

وغير الحكومية( 

قدرات معززة لتوفير 

الخدمات االأ�سا�سية 

ذات ال�سلة باإعادة 

االإدماج.

وجود �سيا�سات 

وخدمات عامة 

مالئمة لتلبية 

االحتياجات 

الخا�سة بالعائدين 

والمجتمعات المحلية 

على حد �سواء.

اإن�ساء عملية ا�ست�سارية لو�سع اإجراءات تنفيذ 

موحدة.

و�سع اإجراءات تنفيذ موحدة تتفق 

مع �سيا�سات الهجرة والتنمية وغير 

ذلك من ال�سيا�سات ذات ال�سلة. 

اإجراء م�سح للجهات المعنية على الم�ستويين 

المحلي والوطني لبرمجة اإعادة االإدماج.

تر�سيخ اآلية االإحالة لدعم العائدين 

ومجتمعاتهم المحلية بتلبية 

احتياجاتهم في مجال اإعادة 

االإدماج.
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دليل إعادة اإلدماج

الفرضياتالفرضياتالفرضيات
• توافر التمويل	

• ت�سميم برنامج 	

�سامل

• ط 	 تبا ر ال ا

الجهات  بين 

المعنية

• العائدون لديهم الرغبة في الم�ساركة في برنامج اإعادة 	

االإدماج؛

• المجتمعات المحلية راغبة في التعاون؛	

• ومنفتحة 	 التعاون  في  راغبة  المحلية  المعنية  الجهات 

عليه؛

• برنامج 	 بتنفيذ  ت�سمح  الوطنية  وال�سيا�سات  القوانين 

اإعادة االإدماج؛

• توافر الخدمات االأ�سا�سية الأغرا�س اآلية اإحالة فعالة؛	

• واالأمنية 	 – ال�سيا�سية  )االجتماعية  الخارجية  العوامل 

واالقت�سادية والبيئية( ال تعرقل عملية اإعادة االإدماج.

• عملية 	 بتعزيز  ملتزمة  الوطنية  ال�سلطات  تظل 

اإعادة اإدماج م�ستدامة؛

• تظل العوامل الخارجية مف�سية اإلى اإعادة اإدماج 	

م�ستدامة؛

• العائدون 	 ذلك  )بما في  المعنية  الجهات  جميع 

طوال  كلياً  ت�سارك  تظل  المحلية(  والمجتمعات 

عملية اإعادة االإدماج؛

• خالل 	 من  العامة  وال�سيا�سات  القوانين  تح�ّسن 

بناء قدرات الجهات الفاعلة ذات ال�سلة؛

• الموارد المخ�س�سة ت�سمح بتوليد بيانات قائمة 	

على االأدلة ب�ساأن تاأثير تدخالت اإعادة االإدماج.

إطار النتائج  2-2-5

اأجل  النتائج المزمعة ويحدد االأه��داف ويبين كيفية التخطيط من  اإطار منطقي ب�سكل وا�سح  اأو  اإطار للنتائج  ي�ستنبط 

النجاح وتحقيق النتائج.

وي�ساعد االإطار المنطقي على التحليل والت�سميم العملي لتدخل ما وهو بالتالي اأ�سا�س الر�سد والتقييم بالن�سبة لذلك 

التدخل. وهو ملخ�س موجز لنهج التدخل المزمع لتحقيق النتائج وي�ستند اإلى تحليل الو�سع والم�ساكل اأثناء مرحلة و�سع 

المفاهيم. ويلخ�س الت�سل�سل المنطقي الذي يهدف التدخل من خالله اإلى تحقيق النتائج المن�سودة ويحدد المدخالت 

واالأن�سطة الالزمة لتحقيق هذه النتائج. ويوفر اأي�ساً موؤ�سرات وم�سادر اإثبات لقيا�س التقدم المحرز �سوب تحقيق النتائج.

التغير.  الخطي بخ�سو�س  التفكير  ي�سجع على  الذي  االأم��ر  �سكل م�سفوفة،  الغالب في  ُي�ستخدم في  المنطقي  واالإط��ار 

وكثيراً ما ُينظر اإليها كاأداة لالإدارة الأغرا�س التخطيط والر�سد والتقييم.

والجدول اأدناه عينة لم�سفوفة نتائج نموذجية. ويرد في الفرع 5-2-4 و�سف اأكثر ا�ستفا�سة الأعمدة الجدول.

الجدول 5-3: مصفوفة نتائج نموذجية

الفرضياتالهدفخط األساسمصدر اإلثبات وطريقة جمع البياناتالمؤشراتالنتائج

االأهداف

النتائج

النواتج

االأن�سطة
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أنواع الرصد  3-2-5

يمكن النظر في نهج مختلفة للر�سد والتقييم لتقدير النتائج على كل م�ستوى من م�ستويات التدخل )الم�ستويات الفردي 

المعنية  والجهات  اإجمااًل  بالبرنامج  الخا�سة  التغير  نظرية  على  المالئم  الر�سد  نهج  ويتوقف  والهيكلي(.  والمجتمعي 

الرئي�سية والموؤ�سرات المف�سلة في اإطار النتائج والخط الزمني للبرنامج )االأجل الق�سير اأو الطويل(.

وفي حين توجد اأنواع اأخرى عديدة للر�سد ترد، الأغرا�س هذا الدليل، االإ�سارة اإلى اأنواع الر�سد التالية االأكثر وجاهة:

• ونتائجه 	 الم�سروع  اأن�سطة  ي�سمل  )بما  االإدماج  اإعادة  برنامج  كامل  طوال  واألداء  التقدم  تعقب  البرنامج  رصد 
وميزانيته واإنفاقه ومخاطره(.

• رصد المستفيدين يتعقب تصورات األفراد والمجتمعات المحلية والحكومات وغير ذلك من الجهات المعنية ذات 	
يقّيم  الر�سد. وهو  الم�ستفيدين في عملية  الم�ستفيدين طريقة الإدراج  المكتمل. ور�سد  اأو  الجاري  للتدخل  ال�سلة 

مدى ر�سا اأو عدم ر�سا الم�ستفيدين، وم�ستوى الم�ساركة واالإدماج، واإمكانية الو�سول اإلى الموارد، وكيفية معاملتهم 

بيانات  ب�سكل خا�س( لتوليد  الر�سد مو�سى به )وهو مفيد  النوع من  بالتغير. وهذا  اإجمااًل فيما يت�سل  وتجربتهم 

نوعية )روايات اإعادة االإدماج( من الم�ستفيدين بل وحتى من اأي جهة معنية. وهذا يعطي معلومات تتميز بالواقعية 

لتدخالت اإعادة االإدماج ويمكن اأن ُي�ستخدم كاأداة لو�سوح البرنامج. 

• تقدير حوكمة إعادة اإلدماج يقّيم على المستويين الوطني واالإقليمي المحيط العام فيما يت�سل باإعادة االإدماج. 	
وال�سلطات  ال�ستات  ومجموعات  المهاجرون  ذلك  في  )بما  المعنية  الجهات  مختلف  م�ساركة  م�ستوى  ي�سمل  وهذا 

الم�ستدامة.  الحلول  الأغرا�س  واالآليات  المحتملة  الرزق  ك�سب  فر�س  واإمكانيات  ال�سلة(،  ذات  والمنظمات  المحلية 

وعلى هذا الم�ستوى ُيعتبر تعاون الجهات المعنية المتعددة الزماً لتقييم ما اإذا كانت تدخالت اإعادة االإدماج المنّفذة 

قد خّلفت اأي اأثر اأم ال. ويجب اأن يحدث ذلك على مدى اأجل اأطول، على االأقل ما بين 16 و18 �سهراً بعد بداية التدخل 

في �سياق اإعادة االإدماج.

وكما هو الحال بالن�سبة لجميع اأ�سكال البرمجة، من االأهمية بمكان و�سع اإجراءات ر�سد مالية وا�سحة، ف�ساًل عن ر�سد 

المخاطر.

ولدى ت�سميم مبادرة الإعادة االإدماج ال بد من تخ�سي�س الموارد على وجه التحديد للر�سد والتقييم. والنطاق االإجمالي 

للر�سد والتقييم كما يو�سي به مجتمع التقييم هو ما بين 5 و10 في المائة من الميزانية االإجمالية وما بين 2 و4 في 

المائة للتقييم وما بين 3 و6 في المائة للر�سد. غير اأن هذا النطاق اإر�سادي مح�س. وبالمثل فاإن اأن�سطة الر�سد والتقييم 

يجب اأن تنعك�س في خطط عمل المبادرة لدعم ممار�سات الر�سد المتما�سكة والفعالة.

اإ�شـــــــاءة

عن  الم�سوؤولة  الجهة  )اأي  الفريق  وم�سوؤولية  دور  بو�سوح  تبين  م�ستفي�سة  عمل  خطة  و�سع 

اأي�ساً  ي�سمح  وهو  االأه���داف.  لتحقيق  الزمني  الجدول  ذلك  في  بما  تنفيذه(،  ي��راد  وما  التنفيذ 

بزيادة الو�سوح وزيادة اإم�ساك اأع�ساء الفريق بزمام االأمور فيما بينهم. ويمكن اأن يتفق الفريق 

على معالم وفترات فا�سلة للمراجعة للتاأكد مما اإذا كانوا على الم�سار ال�سحيح. ويمكن اأن يتم 

الفريق  وم�سوؤوليات  اأدوار  فيها  ُتعر�س  البداية من خالل حلقة عمل م�سغرة  في مرحلة  ذلك 

باأكمله والجهات المعنية واالتفاق على جدول زمني وا�سح لتحقيق االأهداف.
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إطار رصد النتائج  4-2-5

التنفيذ  اأف��راد فريق  االإط��ار يمّكن جميع  النتائج. وهذا  اإط��ار لر�سد  كاأ�سا�س لو�سع  المنطقي  االإط��ار  ُي�ستخدم  اأن  يمكن 

وجميع الجهات المعنية من تتّبع التقدم المحرز �سوب تحقيق النتائج المن�سودة. 

لة واأدوات اإبالغ مالي وخطة الإدارة  واإطار ر�سد النتائج، بو�سفه اأداة للر�سد، يمكن اأن ُي�ستخدم اإلى جانب خطة عمل مف�سّ

المخاطر لخلق نهج ر�سد اأكثر �سمولية. 

تهدف  التي  االأ�سئلة  ويبّين  النتائج.  م�سفوفة  نواتج  اأو  التغير  نظرية  اإل��ى  ي�ستند  النتائج  لر�سد  اإط��ار  عّينة  يلي  وفيما 

العنا�سر المكونة لالإطار اإلى الرد عليها. ويجب التو�سع في ذلك بخ�سو�س جميع النواتج والنتائج والهدف )االأهداف(. 

وترد في الفروع التالية �سروح اإ�سافية بخ�سو�س الموؤ�سرات وخط االأ�سا�س والهدف وو�سيلة التحقق وطريقة جمع البيانات 

والجدول الزمني.

الجدول 5-4: إطار رصد النتائج

مصدر البيانات المؤشرالنتيجة
وطريقة جمعها

تحليل 
الشخص الوتيرةالبيانات

المسؤول
خط األساس 

والهدف
النتيجة االإيجابية 

االأولى اأو التغير 

المالحظ مبا�سرة 

بعد التدّخل.

• كيف نعرف ما اإذا كنا على 	

الم�سار ال�سحيح؟

• كيف نعرف اإذا كان 	

الم�ستفيدون واأفراد 

المجتمع المحلي والجهات 

المعنية على الم�ستوى 

الهيكلي را�سين؟

• كيف نعرف اإذا كانت 	

الخدمات المحددة تلبي 

احتياجات الم�ستفيدين؟

اأين وكيف �سُتجّمع 

المعلومات لقيا�س 

الموؤ�سر؟

كيف �ستحّلل 

البيانات؟

في اأي مرحلة �سيتم 

تجميع البيانات 

لقيا�س الموؤ�سر؟

من الم�سوؤول 

عن تنظيم جمع 

البيانات والتاأكد 

منها وتخزينها؟

خط االأ�سا�س: ما هي 

اأهمية الموؤ�سر في بداية 

التدخل؟ 

الهدف: ما هي اأهمية 

الموؤ�سر المنتظرة لدى 

اكتمال التدّخل

العائدون يتمتعون 

بم�ستوى كاٍف من 

االكتفاء الذاتي 

االقت�سادي 

واال�ستقرار 

االجتماعي 

والرفاه النف�سي 

– االجتماعي في 
المجتمع الذي 

يعودون اإليه.

على �سبيل المثال، عدد العائدين 

الذين يحققون عالمة اإعادة اإدماج 

اإجمالية )موحدة( بواقع 0.5 فما 

فوق، موزعين بح�سب نوع الجن�س 

وال�سن واله�سا�سة.

على �سبيل المثال، 

ا�ستق�ساء في �سفوف 

الم�ستفيدين الذين 

تلقوا م�ساعدة على اإعادة 

االإدماج.

تحليل للكم 

والكيف.

4-6 اأ�سهر بعد 

تقديم الم�ساعدة 

على اإعادة االإدماج.

ذكر اال�سم. ويمكن 

اأن يكون هذا 

ال�سخ�س موظفاً 

م�سوؤواًل عن 

الر�سد والتقييم.

يتوقف خط االأ�سا�س 

والهدف على عدد 

الالجئين في البلد.

المجتمعات المحلية 

ت�ستفيد من ت�سميم 

وتنفيذ اإعادة االإدماج 

المجتمعية االأ�سا�س.

على �سبيل المثال، الن�سبة المئوية 

الأفراد المجتمع المحلي الذين 

يعربون عن ر�ساهم باأن�سطة اإعادة 

االإدماج المجتمعية االأ�سا�س.

على �سبيل المثال، 

ر�سد م�ساركة المجتمع 

المحلي )مناق�سات اأفرقة 

التركيز والمقابالت 

المجتمعية(. والمعاينة 

المبا�سرة.

تحليل للكم 

والكيف

4-6 اأ�سهر بعد 

بداية االأن�سطة 

المجتمعية 

االأ�سا�س.

ذكر اال�سم. ويمكن 

اأن يكون هذا 

ال�سخ�س موظفاً 

م�سوؤواًل عن 

الر�سد والتقييم.

على �سبيل المثال: 

خط االأ�سا�س يمكن اأن 

يكون �سفر اإذا لم تتم 

اأن�سطة في ال�سابق.

الهدف: 50 في المائة

الجهات المعنية 

المحلية والوطنية 

)الحكومية وغير 

الحكومية( قد عززت 

قدراتها لتوفير 

الخدمات االأ�سا�سية 

والخدمات ذات ال�سلة 

باإعادة االإدماج.

على �سبيل المثال، الن�سبة المئوية 

للجهات المعنية التي تعلن اأنها 

ت�سارك اأكثر في مجال الم�ساعدة 

على اإعادة االإدماج )م�سنفة 

بح�سب نوع الدعم(.

على �سبيل المثال، 

اال�ستق�ساء قبل التدريب 

وبعده.

مقابالت �سبه منظمة مع 

الجهات المعنية المحلية 

والوطنية.

تحليل للكم 

والكيف

3-6 اأ�سهر بعد 

اأن�سطة بناء 

القدرات ودورياً 

اأثناء اجتماعات 

ال�سركاء.

ذكر اال�سم. ويمكن 

اأن يكون هذا 

ال�سخ�س موظفاً 

م�سوؤواًل عن 

الر�سد والتقييم.

على �سبيل المثال: 

خط االأ�سا�س وفقاً للم�سح 

االأولي للجهات المعنية. 

الهدف: 70 في المائة
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الموؤ�شرات

الموؤ�سرات معلومات قابلة للقيا�س ت�ساعد على تقييم كيفية اإعطاء العمل اأو االأن�سطة لنتائج. وهي تبين التقدم المحرز 

النواتج  بالموؤ�سرات قيا�س  ُيق�سد  الر�سد  واأثناء  اأم ال.  نتيجة ما قد تحققت  اإذا كانت  االأه��داف وتبين ما  �سوب تحقيق 

والنتائج وبالن�سبة للتقييم يمكن اأن ُت�ستخدم على م�ستوى التاأثير.

ن�شائح للنجاح

لتحقيق قيمة م�سافة يمكن اأن ت�سمل العملية حلقة تدريبية لرواية التجارب لي�س فقط للعائدين 

واإنما اأي�ساً الأفراد المجتمع المحلي، مع اإ�سفاء ال�سوت وال�سورة على روايات الذين غادروا ثم عادوا 

بعد ذلك وكذلك اأي�ساً اأولئك الذين لم يهاجروا.

م�شادر البيانات وطريقة جمعها

باال�ستناد اإلى الموؤ�سرات المختارة تحدد م�سادر البيانات اأين وكيف ُتجمع المعلومات لغر�س قيا�س الموؤ�سرات المحددة. 

عموماً  الم�ستخدمة  والطرق  البيانات.  لجمع  ا�ستخدامها  يجب  التي  )الطرق(  الطريقة  تحدد  البيانات  جمع  وطريقة 

ت�سمل ما يلي:

• المراجعة الوثائقية اأو مكتبية	

• المعاينة	

• الدرا�سات اال�ستق�سائية )الم�سّغرة والر�سمية(	

• المقابالت )بما في ذلك المخبرون الرئي�سيون والمقابالت عند نهاية مدة تقديم الدعم، انظر الفرع 7-2(	

• مناق�سات اأفرقة التركيز	

• تدابير االختبار اأو التدابير المبا�سرة	

• الم�سح )مثاًل خرائط المجتمعات المحلية(	

العائدين  ل��ف��رادى  المنا�سبة  الخدمات  اختيار  ب�ساأن  ال��ح��االت  لمديري  توجيهات  توفر   2 ال��وح��دة 

واالإحاالت في اإطار اآلية التن�سيق.

، اأو وثائق اإدارية لها �سلة بالم�ساريع 
47

يمكن اأن ت�سمل م�سادر جمع البيانات ا�ستبيانات وقوائم مرجعية واأدّلة موا�سيعية

من قبيل �سهادات الت�سليم ووثائق ملفات الحاالت، وما اإلى ذلك.

عند و�سع اأداة لجمع البيانات ال بد من تذّكر ما يلي:

• اإدراج الملفات التي تدون ا�سم مجّمع البيانات وتاريخ ومكان جمعها، والبيانات ال�سخ�سية والمعلومات لالت�سال بالمجيب.	

• الهوية 	 االأداة ُتخفي  اإذا لم تكن  ال�سخ�سية  البيانات  اأداة جمع  الموافقة الحرة والم�ستنيرة وال�سرية في  اإدراج �سرط 

)انظر الفرع 1-1-5(. 

• التطرق لمتطلبات اإدارة البيانات من اأجل اأداة جمع البيانات المحددة. ويمكن اأن ي�سمل ذلك و�سع ميزانية للموارد لوقت 	

الموظفين الالزم لو�سع وا�ستخدام االأداة، ف�ساًل عن قواعد بيانات اأو نظم قد يحتاج االأمر اإلى اإن�سائها والمحافظة عليها.

البيانات  النظر في مهارات وتكنولوجيا  اأن تكون محايدة ومو�سوعية. وال بد من  البيانات يجب  اأدوات جمع  واللغة في 

القدرات واالأداة يخلق تحيزاً  المواءمة بين  المختلفة مهارات مختلفة والف�سل في  االأدوات  البلد. وتتطلب  المتاحة في 

وخطاأ فيما يت�سل بالبيانات. ومن المو�سى به اختبار اأداة جمع البيانات م�سبقاً. 

الدليل الموا�سيعي هو مجمل الم�سائل والمجاالت الرئي�سية لال�ستبيان الم�ستخدم الإر�ساد وتوجيه المقابلة الجيدة النوعية اأو المناق�سة الجماعية.  47
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، يمكن تحديد طريقة اأخذ العينات 
48

ومتى تعلق االأمر بتوليد معلومات وتعليقات ومالحظات من خالل ر�سد الم�ستفيدين

اأحياناً  اأنه من غير العقالني  . وهذه الطريقة مفيدة ب�سكل خا�س، ذلك 
49

التقييم اأو  كطريقة لمرحلة تخطيط الر�سد 

الم�ستفيدين وتغطيتهم  اأ�سغر من  ا�ستخدام مجموعة  فاإن  اأو زيارة كل م�سروع. وعو�ساً عن ذلك  االلتقاء بكل م�ستفيد 

الجغرافية والموارد المخ�س�سة وال�سياق االأمني كلها جوانب رئي�سية ال بد من اأخذها بعين االعتبار. وبالتالي فاإن اأخذ 

العينات مفيد لما يلي:

الحد باأق�سى ما يمكن من تحيز البيانات وتح�سين جودتها؛  -1

الحد من الوقت والمال المنفقين على جمع البيانات.  -2

اأخذ العينات على مجموعة متنوعة من التقنيات. واختيار التقنية يتوقف على ال�سياق ونوع مجموعات ال�سكان  ينطوي 

الم�ستهدفة والمعلومات المتاحة وطريقة جمع البيانات ونوع البيانات التي يجّمعها الم�سروع. وجميع التقنيات توفر ردوداً 

مختلفة على:

• التمثيل: درجة “تمثيل” العينة للمجموعة االأو�سع؛	

• اختيار العينة: كيفية اختيار االأ�سخا�س اأو االأماكن؛	

• حجم العينة: عدد االأ�سخا�س والخدمات، وما اإلى ذلك من العنا�سر التي يجب اإدراجها في العينة.	

اإذا كان اأخذ العينات مبرمجاً ومخططاً له يجب توظيف اأو تدريب موظفين لبرنامج الر�سد والتقييم يمتلكون المهارات 

في هذا المجال. 

تحليل البيانات

الكيفية التي �سُتحلل بها البيانات تتوقف على طريقة جمع هذه البيانات. ويحتاج االأمر اإلى اأدوات مختلفة ح�سب نوع التحليل 

المن�سود. ويمكن تحليل بع�س اأ�ساليب جمع البيانات بالن�سبة لكل من المعلومات الكمية والنوعية. مثاًل، اإذا كان الموؤ�سر 

)وجود ت�سريع يعك�س اأف�سل الممار�سات الدولية( ف�سيكون م�سدر البيانات الجهة التي تاأّتى منها المعلومات )البيانات( 

)ن�سخة من الت�سريع(، في حين اأن طريقة جمع البيانات �ستتمثل في ا�ستعرا�س للوثائق )ا�ستعرا�س الت�سريعات(. ويمكن 

اأن يكون تحليل البيانات نوعياً في طبيعته، مثاًل اإجراء خبير لتقييم درجة توافق الت�سريع مع اأف�سل الممار�سات الدولية.

الوتيرة

يجب اأن ُيحدد توقيت ووتيرة جمع البيانات ب�سكل وا�سح منذ بداية التخطيط. وغالباً ما يتم تنفيذ برامج اإعادة االإدماج 

في اأماكن جغرافية متنوعة ومع �سركاء مختلفين، وهذا اأمر حيوي يجب النظر فيه لدى قرار تحديد وتيرة جمع البيانات 

الأن ذلك له م�ساعفات على الميزانية. مثاًل اإذا كان الموؤ�سر المقا�س “اإحالة اإلى دعم نف�سي - اجتماعي«، فاإنه �سيكون من 

المنطقي عندئذ ر�سد عدد االأ�سخا�س المحالين اإلى الدعم على اأ�سا�س منتظم، مثاًل على اأ�سا�س �سهري اأو ف�سلي. 

وعادة ما يتحول اإطار ر�سد النتائج اإلى خطة عمل وا�سحة تبين خطوات الر�سد ووتيرتها.

ال�شخ�ص الم�شوؤول

يجب اأن تكون هناك اأدوار وم�سوؤوليات وا�سحة لجمع البيانات والتاأكد منها وتخزينها )انظر الفرعين 5-3-2 و5-3-3(، وال 

�سيما عندما تكون هناك جهات متعددة معنية. ويجب اأن يكون هناك مراقب للبيانات الأغرا�س البيانات ال�سخ�سية ي�سهر 

على اتباع مبادئ حماية البيانات.

ي�سمل الم�ستفيدون العائدين واأفراد المجتمع المحلي والجهات المعنية المحلية.  48

اأو ا�ستقراء  العينة جزء من ال�سكان ُت�ستخدم لو�سف كامل المجموعة. واأخذ العينات هو عملية اختيار وحدات من بين ال�سكان لو�سف   49

اأولئك ال�سكان؛ اأي لتقدير مالمح ال�سكان باال�ستناد اإلى نتائج العّينة.
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خط االأ�شا�ص والهدف

ويقّيم  للموؤ�سر؛  االأول  القيا�س  هو  االأ�سا�س  وخط  الزمن.  مر  على  التغّير  به  يقا�س  ال��ذي  المنطلق  االأ�سا�س  خط  يوفر 

لها  تكون  اأن  يمكن  االأ�سا�س  ودرا�سة خط  الم�ستقبل.  التغير في  فيها  ُيقا�س  التي  الظروف  التنفيذ ويحدد  قبل  االأو�ساع 

الميزانية  تكون  وعندما  مكتبي.  ا�ستعرا�س  اأو  م�سبق  تقييم  اإلى  اأي�ساً  ت�ستند  اأن  يمكن  ولكن  الميزانية  على  م�ساعفات 

محدودة، اأو عندما تكون هناك قيود وعوامل اأخرى ال ت�سمح بدرا�سة خط االأ�سا�س، يمكن اعتبار زيارة الر�سد التي يقا�س 

فيها موؤ�سر محدد الأول مرة خط االأ�سا�س.

والهدف هو ما ياأمل التدخل في تحقيقه وهو عادة ُيحدد مع مراعاة خط االأ�سا�س.

درا�شة المنظمة الدولية للهجرة اال�شتق�شائية ب�شاأن ا�شتدامة اإعادة االإدماج

اإدم��اج  اإع��ادة  ا�ستدامة  لتقييم  االإدم��اج  اإع��ادة  ال�ستدامة  موحدة  ا�ستق�سائية  درا�سة  للهجرة  الدولية  المنظمة  و�سعت 

ال�سوؤال  العائدين في االأبعاد االقت�سادية واالجتماعية والنف�سية. وت�ساعد هذه الدرا�سة اال�ستق�سائية على الرد على 

التالي: اإلى اأي مدى بلغ المهاجرون م�ستوى اإعادة االإدماج الم�ستدامة في المجتمعات المحلية التي عادوا اإليها؟

لر�سد  الحاالت،  الإدارة  ك��اأداة  ُت�ستخدم  اأن  يمكن  والعالمات،  النقاط  نظام  جانب  اإل��ى  اال�ستق�سائية،  الدرا�سة  وه��ذه 

الم�ستفيدين ولتقييم البرامج. وهي باالأ�سا�س م�سممة للتطبيق على العائدين 12 اإلى 18 �سهراً بعد عودتهم. غير اأن 

الدرا�سة اال�ستق�سائية يمكن ا�ستكمالها عدة مرات طوال عملية اإعادة اإدماج العائد. مثاًل، ورهناً بتوافر الموارد، يمكن 

ا�ستحداث عالمة اأولى )خط اأ�سا�س( الإعادة االإدماج اأثناء دورة الم�سورة االأولى ُت�ستخدم لتقييم االحتياجات )ما بين 

ال�سهر �سفر وال�سهر 1( وُتقارن بالعالمة الو�سيطة ما بين 6 و9 اأ�سهر بعد العودة لتقييم التقدم المحرز. وبعد ذلك 

تقي�س عالمة نهائية )ال�سهر 12 اإلى ال�سهر 18( ا�ستدامة اإعادة االإدماج.

وعالمات الر�سد الو�سيطة المجمعة اأثناء فترة الم�ساعدة على اإعادة االإدماج يمكن اأن ُت�ستخدم لتعديل الم�ساعدة على 

اأ�سا�س عالمات اإعادة االإدماج فيما يت�سل باالأبعاد الثالثة المختلفة.

ولعل نظام النقاط والعالمات بعد نهاية الم�ساعدة على اإعادة االإدماج هو االأكثر اأهمية – الأنه يعك�س ا�ستدامة و�سع 

فعالية  مدى  لبيان  تحليلها  ويمكن  النهائي.  البرنامج  تقييم  في  اأي�ساً  بها  يوؤخذ  اأن  يمكن  العالمات  وه��ذه  العائد. 

مختلف اأنواع الم�ساعدة على اإعادة االإدماج بالن�سبة لمختلف فئات العائدين، في �سياقات مختلفة. والبيانات المجّمعة 

من خالل نظام العالمات والنقاط توفر اأي�ساً االأدلة الالزمة على تاأثير العوامل على الم�ستويين المجتمعي والهيكلي 

وعلى اإعادة اإدماج االأفراد )مثاًل تدني فر�س الح�سول على الرعاية ال�سحية المبّلغ عنه بانتظام في منطقة محددة( 

ويمكن بالتالي اإدراجها في ا�ستنباط التدخالت المحددة الهدف على الم�ستويين المجتمعي والهيكلي.

واالتجاهات في عالمات ونقاط اإعادة االإدماج يمكن تحليلها ب�سهولة فيما يت�سل بمعلومات المالمح االأ�سا�سية. ويمكن 

مقارنة عالمات اإعادة االإدماج على اأ�سا�س الجن�س ونوع الجن�س وال�سن. ويمكن اأن تقارن اأنماط العائدين الحا�سلين 

على الم�ساعدة عن طريق العودة الطوعية والعائدين الحا�سلين على الم�ساعدة ب�سبل اأخرى. ويرد اأدناه بيان المتغيرات 

المو�سى بها لتحليل ا�ستدامة اإعادة االإدماج:

• •الجن�س ونوع الجن�س	 طول مدة الغياب عن البلد االأ�سلي	

• •تاريخ العودة	 طريقة العودة	

• •ال�سن عند العودة	 هل اأن مجتمع العودة هو نف�س المجتمع االأ�سلي؟	

• •البلد الم�سيف قبل العودة	 حاالت اله�سا�سة المحتملة )العوامل المحددة/ المحركة(	

• •البلد االأ�سلي	 نوع المهنة اأو الحرفة	

انظر المرفق 4 للمزيد من المعلومات عن درا�سة ا�ستدامة اإعادة االإدماج اال�ستق�سائية.
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تنفيذ إطار للرصد  3-5

ما اأن يتم و�سع اإطار لر�سد النتائج يحتاج االأمر اإلى تنفيذه طبقاً للخطة. وفي �سياق برمجة اإعادة االإدماج ال بد من تركيز 

االهتمام على بع�س اعتبارات الر�سد والتقييم العامة: 

لة واالإنفاق  النتائج على خلفية خطة عمل مف�سّ ال�سهرية( الإطار ر�سد  اأثناء االجتماعات  ا�ستعرا�س منتظم )مثاًل  1-     اإج��راء 

الجاري. و�سي�ساعد ذلك على تقييم الميزانية واالأن�سطة والنتائج والمخاطر المحتملة التي قد تم�س العمليات.

2-    و�سع قنوات وو�سائل ات�سال جيدة للتوا�سل ب�ساأن التقدم المحرز اأو النتائج. وهذا مفيد لما يلي:

• تكييف اأو تح�سين البرمجة وفقاً للنتائج. مثاًل اإذا اأفاد الم�ستفيدون با�ستمرار باأنهم غير قادرين على الح�سول 	

على خدمة محددة يمكن معالجة هذه الم�ساألة.

• رفع معنويات الفريق ف�ساًل عن انخراط الجهات المعنية وتعبئتها. 	

• تو�سيح التوقعات واالأدوار والم�سوؤوليات.	

3-     م�ساركة الجهات المعنية حيوية من اأجل �سير عملية االإدماج ب�سكل �سل�س اإجمااًل، بما في ذلك فيما يت�سل بالر�سد 

من  جزء  اأخ��رى  معنية  جهات  اأن  حين  في  البيانات  بجمع  مبا�سر  ب�سكل  معنية  المعنية  الجهات  وبع�س  والتقييم. 

اأن�سطة الر�سد. وبالتالي يحتاج االأمر اإلى توخي نهج ت�ساركي. ومن االأهمية بمكان اأن يكون هذا النهج �سفافاً ويراعي 

المعلومات والمالحظات المقدمة.

4-     اأخيراً هناك حاجة اإلى االهتمام باأ�ساليب الت�سديق على البيانات. وهذا يعني اأحياناً اإجراء عمليات مراقبة ع�سوائية 

على عين المكان، ومقابالت اأثناء تقديم الم�ساعدة اأو التحقق من مطابقة عّينة �سغيرة من اال�ستمارات )مثل �سهادة 

الت�سليم( فيما يت�سل بالم�ستفيد )مثل االت�سال بال�سخ�س المذكور في ال�سهادة( وتطبيق مراقبة الجودة في قاعدة 

بيانات الم�ستفيد.

يعر�س هذا الف�سل ا�ستعرا�ساً عاماً مف�ساًل عن االعتبارات والخطوات التي يجب االأخذ بها ق�سد تنفيذ اإطار للر�سد، 

م�سفوعاً بمزيد من التوجيهات واالإر�سادات في المرفقات:

التحديات العامة عند ر�شد اأن�شطة اإعادة االإدماج  1-3-5

جمع البيانات واإدخالها وتنقيحها   2-3-5

تحليل البيانات واالإبالغ عنها  3-3-5

التحديات العامة عند رصد أنشطة إعادة اإلدماج  1-3-5

عند اإجراء ر�سد وتقييم في مجال اإعادة االإدماج يمكن اعترا�س بع�س التحديات العامة على م�ستويات التدّخل الثالثة 

كلها )الفردي والمجتمعي والهيكلي(. ويجب النظر في هذه التحديات اإلى جانب االعتبارات االأخالقية الم�سار اإليها في 

الفرع 5-1-1. وت�سمل التحديات العامة ما يلي:

البلد  ← االإدم��اج مكاتب قطرية مختلفة )مثاًل من  اإع��ادة  برنامج  تنفيذ  ي�سمل  ما  الموارد: غالباً    القيود في مجال 
الم�سيف والبلد االأ�سلي(. وفي هذه العملية يو�سى بمراعاة الموارد المالئمة الالزمة للتنفيذ والأغرا�س الر�سد 

والتقييم على حد �سواء. والهدف من ذلك هو تفادي القيود في جمع البيانات وتحليلها.

• التو�سية: القيام بت�سميم وتمويل البرنامج بواقعية لي�سمل عن�سر الر�سد والتقييم )الموارد الب�سرية والتن�سيق والنقل(.	
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الوحدة 5 : الرصد والتقييم ألغراض املساعدة على إعادة اإلدماج

 التواصل مع العائدين: يتوقف نجاح الر�سد على ا�ستعداد العائدين للم�ساركة في الر�سد. ولي�س ذلك من الم�سّلمات  ←
في جميع االأحوال، غير اأن العائدين لهم الحق في رف�س الم�ساركة. وقد ال يرغب العائدون في اأن يت�سل بهم اأحد، 

وال �سيما اإذا �سعروا باأن عملية اإدماجهم �سعبة اأو غير ناجحة. وقد ال يكون م�ستفيدون اآخرون من البرنامج )مثل 

اأو الجهات المعنية ذات ال�سلة( على وعي تام بعر�س وممار�سة الر�سد والتقييم. وبالتالي  اأفراد المجتمع المحلي 

ردود  تلقي  اأهمية  عن  المنتظمة  بالمعلومات  الم�ستفيدين  من  وغيرهم  العائدين  تزويد  بمكان  االأهمية  من  فاإنه 

فعلهم ومالحظاتهم وتعليقاتهم.

• التو�سية: �سرح غر�س الح�سول على المعلومات والتعليقات في دورات الم�سورة واإقامة عالقة وطيدة بين مدير 	

الحالة والعائد.

ال�سلة(  ← ذات  المعنية  والجهات  المحلي  المجتمع  واأف��راد  )العائدون  المستفيدون  المستفيدين:  مشاركة   تأمين 
المجتمع  واأف��راد  العائدون  يتلقى  اأن  يمكن  لكن  والتقييم.  الر�سد  في  م�ساركتهم  على  مالياً  مكافاأتهم  عدم  يجب 

المحلي اإعانة مالية �سغيرة لتغطية تكاليف النقل ذات ال�سلة بم�ساركتهم في االجتماعات اأو مناق�سات اأفرقة التركيز 

اأو الم�سروبات اأو االأكالت الخفيفة اأثناء المقابالت، وذلك تقديراً لتعاونهم والجود بوقتهم ويمكن اأن ي�ساعد ذلك 

على التخفيف من اأي عبء مالي له �سلة بالم�ساركة هذه. 

• ا�ستق�سائية 	 درا�سة  وا�ستخدام  الم�سورة.  دورات  والتعليقات في  المعلومات  الح�سول على  �سرح غر�س  التو�سية: 

ل الم�ستفيدون مّدها بالمعلومات والتعليقات. للتاأكد من الجهات التي يف�سّ

 شفافية عملية الرصد: يجب اأن يتاأكد الموظفون المعنيون بعمليات الر�سد من اأن الم�ساركين يفهمون الكيفية  ←
التي �سُت�ستخدم بها بيانات الر�سد ومن اأن ذلك لن يكون له اأي اأثر اإيجابي اأو �سلبي على الدعم المتبقي الذين لهم 

ح ذلك من  الحق في الح�سول عليه، اإن كان لهم اأي حق في ذلك، اأو على فر�س الهجرة في الم�ستقبل. ويجب اأن يو�سّ

البداية في كل مرة يتم فيها مقابلة الم�ساركين. وهذا يزيد من احتمال اإعطاء الم�ستفيدين من البرنامج لموافقتهم 

الم�ستنيرة – وتقديم اأجوبة �سادقة �ستفيد ت�سميم وتنفيذ البرامج م�ستقباًل.

• التو�سية: تقا�سم ا�ستنتاجات الر�سد والتقييم مع الم�ستفيدين وتذكيرهم مجدداً باأنهم جهة معنية مهمة. كما 	

الم�ستقبل  في  البرامج  تعديل  يتم  �سوف  ومالحظاتهم  وتعليقاتهم  ردودهم  خالل  من  اأنه  على  الت�سديد  يجب 

ي�سهل  �سكل  في  تكون  اأن  يجب  الر�سد  عن  المنبثقة  والوثائق  القّيمة.  ومالحظاتهم  بتعليقاتهم  يوؤخذ  و�سوف 

االطالع عليه وقراءته لت�سجيع ال�سفافية والم�سروعية.

 األمن: بالن�سبة لالأماكن التي ال يمكن الو�سول اإليها ب�سبب م�ساغل اأمنية اأو االأماكن التي قد يكون العائدون اأظهروا  ←
فيها عداًء تجاه موظفي اإعادة االإدماج اأثناء عملية الم�سورة في �سياق اإعادة االإدماج )مثاًل الأ�سباب تتجاوز نطاق نفوذ 

لة للر�سد في االت�سال الهاتفي. ومثال اآخر للم�ساغل االأمنية هو عندما تتدهور  الم�سروع(، تتمثل الطريقة المف�سّ

االأو�ساع االأمنية واأو�ساع ال�سالمة في مناطق معينة طوال مرحلة التنفيذ. وفي مثل هذه الحاالت يمكن التفكير 

في الر�سد عبر الهاتف اأو من خالل لقاءات عبر الفيديو عندما ت�سمح التكنولوجيا بذلك. اأو يمكن، باال�ستناد اإلى 

تقييم م�ستفي�س، اأن يقوم بالر�سد ال�سركاء في التنفيذ الذين لهم اإمكانية الو�سول اإلى االأماكن مو�سع االهتمام.

• التو�سية: يمكن، اإذا احتاج االأمر، ا�ستخدام اأ�ساليب اأخرى للر�سد من قبيل الر�سد عند ُبعد عبر اللقاءات بالفيديو 	

اأو الهاتف اأو من خالل �سركاء التنفيذ الموثوقين. ويجب اإبالغ الجهات المعنية ذات ال�سلة باأي تغييرات.
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جمع البيانات وإدخالها وتنقيحها  2-3-5

البيانات حيوية لهذا  واإر�سادات جمع  بيانات من نوعية جيدة وموثوقة.  توافر  اإلى  االأمر  المحرز يحتاج  التقدم  لتقييم 

الغر�س. ويمكن اأن ي�سمل ذلك تدريب جامعي البيانات كي يفهموا ب�سكل وا�سح �سبب جمع البيانات وال�سهر على اتباعهم 

اإيجاد االأدوات والبرمجيات الالزمة الإدخال البيانات وتنقيحها  لمبادئ الخ�سو�سية وحماية البيانات. ومن المهم اأي�ساً 

وتحليلها.

تحليل البيانات واإلبالغ عنها  3-3-5

تحويل البيانات اإلى اأدلة ينطوي على الخطوات التالية:

اإدارة البيانات: ي�سمل ذلك كيفية تنظيم البيانات وتنقيحها والتاأكد منها وتخزينها.  -1

الت�سنيف اأو الح�ساب فيما يت�سل بالبيانات )تحليل الكيف مقابل تحليل الكم(.  -2

بذلك من  القيام  ويمكن  اأم ال.  الُمبلغ عنه حقيقاً  التقدم  كان  اإذا  التاأكد مما  ذلك  ي�ستتبع  البيانات:  على  الت�سديق   -3

خالل طريقة التثليث التي هي عملية المقارنة بين عدة م�سادر بيانات مختلفة وطرق اإثبات اال�ستنتاجات وتاأكيدها 

والتعوي�س عن اأية اأوجه �سعف في البيانات بنقاط قوة بيانات اأخرى. والتثليث يمكن بل ويجب اأن يلعب دوراً رئي�سياً 

في جهود الر�سد والتقييم، ذلك اأنه يمكن اأن يعزز �سحة وموثوقية المالحظات والر�سدات القائمة بخ�سو�س م�ساألة 

معينة وتحديد المجاالت التي تحتاج اإلى مزيد من التحري. وعندما تكون اال�ستنتاجات متقاربة يمكن اأن يوؤدي ذلك 

اإلى ا�ستنتاجات جديدة موثوقة بخ�سو�س م�ساألة ما ويمكن اأن يخلق �سباًل جديدة للنظر فيها.

اإعداد تقرير ي�ستند اإلى اال�ستنتاجات: يجب اأن ي�سمل ذلك موجزاً لالإنجازات الرئي�سية والتقدم المحرز �سوب تحقيق   -4

النتائج والنواتج والتقدم المحرز بالموؤ�سرات القائمة، والتحديات المعتر�سة، واالإجراءات المتخذة، واأخيراً ملخ�ساً 

موجزاً.

لكيفية  وا�سحة  خطة  و�سع  ال�����س��روري  م��ن  البرمجة  ف��ي  االأدل���ة  على  القائم  النهج  لتطوير  اال�ستنتاجات:  ت��ب��ادل   -5

ال�سلة.  ذات  المعنية  الجهات  الم�سروع والم�ستفيدين وغير ذلك من  اأفرقة  اإلى  والتقييم  الر�سد  ا�ستنتاجات  اإر�سال 

يجب  المقترحة  واالإج��راءات  المحرز  التقديم  ب�ساأن  الم�ستفيدين  ال�سركاء  المقدمة من  والمالحظات  والمعلومات 

التما�سها ومعالجتها متى اأمكن ذلك. ويمكن اإر�سال معلومات التقرير بطرق مختلفة بح�سب الجمهور الم�ستهَدف.

إدارة التقييم  4-5

التقييم هو التقدير المنهجي والمو�سوعي لت�سميم وتنفيذ ونتائج م�سروع جاٍر اأو مكتمل اأو برنامج اأو �سيا�سة ما. 

وهو يختلف عن الر�سد من حيث اأنه ينطوي على حكم على اأهمية الن�ساط ونتائجه. ويجب اأن تتم تقييمات لمعظم 

برامج اإعادة االإدماج م�سفوعة بنوع النهج ونطاقه وتقييمه رهناً باال�ستخدام المزمع.

وفيما يلي وظائف التقييمات االأ�سا�سية:

• تمكين الم�ساءلة والتعّلم؛	

• اإبالغ الجهات المعنية؛	

• توفير المعارف التجريبية بخ�سو�س ما الذي �سار ب�سكل جيد وما الذي لم ي�سر ب�سكل جيد و�سبب ذلك؛	

• تمكين تي�سير اتخاذ القرار المتروي.	
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معايير التقييم هي معايير يمكن بموجبها تقييم التدّخل: 

• اأو كما 	 اإما كما كان مخططاً لذلك في االأ�سل  الوجاهة: مدى ا�ستمرار �سالحية ووجاهة اأهداف وغايات تدّخل ما 
يعدل الحقاً.

• الفعالية: ت�ساعد على تحليل مدى كفاءة ا�ستخدام الموارد الب�سرية والمادية والمالية للقيام باالأن�سطة ومدى ُح�سن 	
تحويل هذه الموارد اإلى نواتج.

• الكفاءة: مدى تحقيق م�سروع اأو برنامج ما لنتائجه المزمع تحقيقها.	
• التي 	 الطويل  االأجل  في  الثانوية  اأو  االأولية  ال�سلبية  اأو  االإيجابية  االآثار  تقييم  على  ت�ساعد  التي  المعايير  التأثير: 

ُيحدثها تدّخل ما ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر عن ق�سد اأو عن غير ق�سد.

• االستدامة: ت�سير اإلى دوام نتائج الم�سروع اأو ا�ستمرارية منافع الم�سروع بعد توقف الدعم الخارجي.	

ر اإال البع�س من هذه المعايير. ما كل تقييم يحتاج اإلى التركيز على جميع هذه المعايير. ورهناً بنطاق التقييم قد ال يقدَّ

اآليات التقييم بحاجة اإلى اإدماج في بداية التدّخل كما اأنها بحاجة اإلى اأن تكون جزءاً من خطة عمل المبادرة وميزانيتها. 

تقدير استخدام تقييم ما ←

لفهم الكيفية التي يجب اأن يو�سع بها التقييم من ال�سروري تقدير كيفية ا�ستخدام ا�ستنتاجات التقييم في نهاية المطاف. 

لهذا الغر�س يمكن طرح االأ�سئلة الثالثة التالية:

1- ما هي المعلومات الالزمة؟ اأمثلة:

• المعلومات عن وجاهة النواتج اأو النتائج المتوخاة ومدى �سحة اإطار اأو خارطة النتائج ؛	

• المعلومات عن حالة نتيجة ما والعوامل الموؤثرة عليها؛	

• المعلومات عن فعالية ا�ستراتيجية ال�سراكة في مجال اإعادة االإدماج؛	

• المعلومات عن و�سع تنفيذ الم�سروع؛	

• المعلومات عن تكلفة مبادرة ما مقارنة مع الفوائد الملحوظة؛	

• معلومات عن الدرو�س الم�ستفادة.	

2-  من �شي�شتخدم المعلومات؟  م�ستخدمو التقييمات متنوعون ولكنهم يندرجون عادة في الفئات التالية: االإدارة العليا 

اأو موظفو البرامج اأو الم�ساريع والمديرون. ومن الجهات االأخرى المعنية بالت�سميم والتنفيذ:

• النظراء و�سانعو ال�سيا�سات والمخططون اال�ستراتيجيون والحكومات الوطنية؛	

• المانحون وغيرهم من الممولين؛	

• عامة الجمهور والم�ستفيدون؛	

• االأو�ساط االأكاديمية.	

3- كيف �شُت�شتخدم المعلومات؟ اأمثلة:

• لت�سميم اأو ت�سديق ا�ستراتيجية اإعادة اإدماج؛	

• اإدخال ت�سويبات في منت�سف الم�سار؛	

• تح�سين ت�سميم التدّخل وتنفيذه؛	

• ت�سجيع الم�ساءلة؛	

• اتخاذ القرارات ب�ساأن التمويل؛	

• زيادة معرفة وفهم فوائد التدّخل وتحدياته.	
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التوقيت  ← وبح�سب  المطبقة.  والمنهجية  التقييم  ُيجري  التقييم وغر�سه ومن  لتوقيت  وفقاً  ُتحدد  التقييم   أنواع 
 ،))ex-ante( ورهناً با�ستخدامه المزمع يمكن اأن ُينفذ التقييم قبل بداية م�سروع ما )في �سوء الخبرة ال�سابقة

في مراحل التدخل المبكرة )الوقت الحقيقي(، اأثناء تنفيذ التدّخل )منت�سف المدة(، وفي نهاية التدّخل )التقييم 

.))ex-post( النهائي( وبعد اكتمال اأن�سطة التدّخل )التقييم الالحق

يمكن اأن ُتجرى التقييمات اإما داخلياً اأو خارجياً ب�سكل فردي اأو على نحو م�سترك. ويتوّقف التقييم اإّما ب�سكل فردي اأو على 

نحو م�سترك على توافر الموارد ومدى الحاجة اإلى اأن يكون التقييم ت�ساركياً. ومن المو�سى به اإلى حد كبير اأن ت�سارك في 

التقييم المنظمة المنفذة لتدّخالت اإعادة االإدماج.

• التقييم الداخلي يجريه مدير الم�سروع. وهو تقييم داخلي م�ستقل يجريه �سخ�س لم ي�سارك ب�سكل مبا�سر في و�سع 	

مفاهيم التدّخل اأو تنفيذها. وهو تقييم ذاتي اإذا ما قام به اأولئك المكلفون بتنفيذ الم�سروع اأو البرنامج. 

• والتقييمات 	 المنفذة.  المنظمة  توظفه  اأو  المانح  عادة  يوظفه  خارجياً،  يوّظف  �سخ�س  به  يقوم  الخارجي  التقييم 

وهذه  الداخلية.  التقييمات  من  كلفة  اأكثر  تكون  اأن  بالتالي  ويمكن  ا�ست�ساريين  خبراء  توظيف  تتطلب  الخارجية 

التقييمات ُتعتبر تقييمات م�ستقلة. 

وترد اأدناه بع�س االعتبارات العامة الواجب مراعاتها لدى التخطيط للتقييم واإجرائه. وهذه االأ�سئلة مجّرد اأمثلة، لذلك 

فاإنها لي�ست �ساملة. ويحتاج كل تدّخل اإلى تحديد االأ�سئلة الخا�سة.

الجدول 5-5: اعتبارات ألغراض التخطيط للتقييم وإجرائه

التوجيهــــــاتالســــــؤال

•كيف تُجرى التقييمات؟ تدرج الموارد الالزمة للتقييمات في تخطيط البرنامج وخطة الر�سد والتقييم.	

• يو�سى باإن�ساء لجنة توجيهية للتقييم.	

• رهناً بنوع ونطاق التدّخل تو�سع تقييمات داخلية اأو خارجية اأو اأفرقة مختلطة.	

ما هي األسئلة التي يتعين 
على التقييمات طرحها؟

• رهناً بغر�س التقييم يجب التطرق، مثاًل، لبع�س االأ�سئلة بح�سب المعايير التالية: 	

الوجاهة:
• هل ت�ستجيب تدابير دعم اإعادة االإدماج الحتياجات واأف�سليات العائدين؟	

• ّممت اأن�سطة المبادرة ذات ال�سلة باإعادة االإدماج بتن�سيق مع المجتمعات المحلية 	 هل �سُ

في البلدان االأ�سلية ق�سد اال�ستجابة الحتياجاتهم واأولوياتهم؟

• هل تم التوفيق بين اأن�سطة المبادرة ذات ال�سلة باإعادة االإدماج واالحتياجات واالأولويات 	

المحددة من جانب الحكومات في البلدان االأ�سلية؟

الفعالية:
• المعنية 	 الجهات  بين  الجهود  ازدواجية  لتفادي  ال�سروري  التن�سيق  للمبادرة  هل 

وت�سجيع التكامل والتما�سك بين جميع االأن�سطة ذات ال�سلة باإعادة االإدماج؟
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الفاعلية:
• را�سون 	 العائدين  اأن  هل  اإليها؟  حيلوا 

ُ
اأ التي  الكيانات  بم�ساعدة  العائدون  حظي  هل 

بعملية االإحالة والم�ساعدة التي تلقوها من خالل االإحالة؟

• هل اأن الم�سورة فيما يت�سل باإعادة االإدماج المقدمة للمهاجرين لدى و�سولهم اإلى 	

البلد االأ�سلي ت�سمح لهم باتخاذ قرار مترٍو م�ستنير فيما يت�سل بم�سار اإعادة االإدماج 

الذي يودون �سلوكه؟

التأثير:
• )التما�سك 	 المحلية  والمجتمعات  العائدين  بين  االإدماج  اإعادة  اأن�سطة  تربط  هل 

االجتماعي(؛

• هل توؤثر اأن�سطة اإعادة االإدماج في االأو�ساع االجتماعية – االقت�سادية في المجتمعات 	

المحلية التي يعود اإليها المهاجرون )العمل والرفاه(؟

االستدامة:
• هل توجد هياكل وموارد وعمليات ت�سمن ا�ستمرار الفوائد المتاأتية عن الم�سروع بعد 	

توقف الدعم الخارجي؟

• هل ُي�سهم الم�سروع في اإعادة اإدماج العائدين ب�سكل م�ستدام؟	

• الحكومية( 	 وغير  )الحكومية  والمحلية  الوطنية  القدرات  يعزز  الم�سروع  اأن  هل 

لتوفير خدمات اإعادة االإدماج للمهاجرين العائدين؟

كيف تُعّرف الممارسة 
الجيدة؟

ُتبرز  التي  الحالة  درا�سات  اإتمام  والتعّلم من خالل  الجيدة  الممار�سة  التقييمات  ت�سجع 

الممار�سات الجيدة والفاعلية، ومن االأمثل من خالل حلقات العمل للتعّلم مع االأطراف 

المعنية. وفي مجال اإعادة االإدماج يو�سى باإ�سراك العائدين والمجتمعات المحلية في كل 

من مرحلة جمع البيانات ومرحلة حلقة العمل لتبادل الممار�سات الجيدة.

كيف يتم التجاوب مع 
استنتاجات التقييم 

واستخدامها؟

يجب مناق�سة ا�ستنتاجات التقييم والتجاوب معها من خالل:

• اجتماع ت�ساركي للتاأمل والتخطيط؛	

• ا�ستجابة اإدارية لجميع التقييمات؛	

• المعنية 	 الجهات  مع  لها  المخطط  االإجراءات  ور�سد  االإدارية  اال�ستجابة  تنفيذ 

المهتمة ذات ال�سلة.

كيف نتقاسم 
االستنتاجات المنبثقة 

عن التقييمات؟

• باخت�سا�سات 	 و�سعها  يتم  للتوا�سل  وا�سحة  ا�ستراتيجية  تقييم  لكل  يكون  اأن  يجب 

محددة. وهذا ي�سمل الموظفين الداخليين وال�سركاء الخارجيين ذوي ال�سلة وغير 

ذلك من الجهات المعنية.

• يجب اأن ُتر�سل التقييمات اإلى المانحين ذوي ال�سلة والجهات المعنية االأخرى.	

• يو�سى بعقد حلقة درا�سية �سبكية اأو تنظيم عر�س لال�ستنتاجات والدرو�س الم�ستفادة الرئي�سية 	

وعر�س هذه اال�ستنتاجات والدرو�س على فريق الم�سروع والجهات المعنية ذات ال�سلة.

• القيام، متى اأمكن ذلك، بن�سر اال�ستنتاجات خارجياً. 	

يرد في المرفق 4 جيم عّينة اخت�سا�سات نموذجية لعملية التقييم.
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اإ�شـــــــاءة

يتمثل نهج من ُنهج التقييم له قدرة محتملة جيدة على تح�سين فهم االآثار المق�سودة واالآثار غير 

المق�سودة لبرمجة اإعادة االإدماج في نهج التغير االأهم. والتغير االأهم ي�سمل اإعداد وتحليل روايات 

التغير ال�سخ�سية والح�سم في الروايات االأهم من بين هذه الروايات – وال�سبب في ذلك.

هناك ثالث خطوات اأ�سا�سية في ا�ستخدام نهج التغيير االأهم:

مثاًل بخ�سو�س التغير  البّت في اأنواع الروايات المراد جمعها )اأو الق�س�س بخ�سو�س “ماذا”:   -1

في الممار�سة اأو النواتج ال�سحية اأو التمكين(؛

جمع الق�س�س وتحديد االأهم من بينها؛  -2

تبادل الق�س�س ومناق�سة القيم مع الجهات المعنية والم�ساهمين كيما يتم التعّلم بخ�سو�س ما   -3

هو قّيم.

اأي�ساً نهج يتعلق  ونهج التغير االأهم لي�س مجرد نهج بخ�سو�س جمع الق�س�س وتناقلها واإنما هو 

باإيجاد عمليات للتعّلم من هذه الق�س�س – وال �سيما التعّلم بخ�سو�س اأوجه الت�سابه واالختالفات 

فيما هو قّيم بالن�سبة لمختلف المجموعات واالأفراد.

التعّلم وتوليد المعارف من الرصد والتقييم  5-5

المعارف  هذه  ا�ستخدام  في  والتقييم  الر�سد  من  المكت�سبة  المعارف  ال�ستخدام  مبا�سرة  ال�سبل  اأكثر  من  �سبيل  يتمثل 

للتوعية بالتخطيط والبرمجة الجاريين والمقبلين. ويجب اأن تكون الدرو�س الم�ستفادة من تقييمات البرامج والم�ساريع 

والمبادرات – وا�ستجابات االإدارة – متاحة عندما ُت�ساغ نواتج جديدة اأو ُتحدد م�ساريع اأو برامج جديدة وُت�سمم وُتقدر. 

واإ�سفاء ال�سبغة الموؤ�س�سية على عملية التعلم يمكن اأن تتحقق جزئياً عن طريق تح�سين اإدراج التعلم في االأدوات والعمليات 

القائمة. وكما �سبقت االإ�سارة اإلى ذلك في الفرع االأول فاإن االإدارة القائمة على النتائج نهج فعال تجاه النهو�س بالتعلم 

الموؤ�س�سي طوال عملية البرمجة. والمنتجات المعرفية يمكن اأن تتخذ اأ�سكااًل عديدة مختلفة بح�سب الجمهور الم�ستهدف 

واحتياجاته فيما يت�سل بالمعلومات. ولتقا�سم الدرو�س الم�ستفادة والمعارف ب�سكل هادف يجب اأن تكون المنتجات المعرفية 

عالية الجودة ويكون لها جمهور محدد بو�سوح وغر�س وا�سح. والمنتج المعرفي الجيد، بما في ذلك المن�سور الجيد، هو: 

• اأن المنتج �سيكون وجيهاً 	 المنتج الذي يقوم على الطلب في �سفوف الم�ستخدمين الم�ستهدفين )وهذا يعني 

وفعااًل ومفيداً(؛

• المنتج الذي يكون م�سمماً لجمهور محدد؛	

• المنتج الذي يكون وجيهاً ووثيق ال�سلة باالحتياجات فيما يت�سل ب�سنع القرار؛	

• المنتج الذي يكون مكتوباً بلغة وا�سحة ويمكن قراءته ب�سهولة، ويت�سمن بيانات معرو�سة بو�سوح؛	

• المنتج الذي يقوم على تقييم غير متحيز للمعلومات المتاحة.	

وكما �سبقت االإ�سارة اإلى ذلك اأعاله تتمثل طريقة عملية جيدة لجمع البيانات واال�ستنتاجات في البرمجة القائمة على 

االأدلة في و�سع ا�ستراتيجية لنقل اال�ستنتاجات والممار�سات الجيدة. ويمكن اأن يتم ذلك من خالل حلقات درا�سية �سبكية 

وحلقات عمل واإعداد من�سورات اإعالنية وورقات معلومات عن اال�ستنتاجات.
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50
وفي الختام، وباإيجاز، فاإن هذه الوحدة، وعملية الر�سد والتقييم طوال التدّخل، تتبع المراحل الرئي�سية التالية:

مراحل برمجة 
إعادة اإلدماج

عملية الرصد والتقييم

ا�ستعرا�س الدرو�س الم�ستفادة من المبادرات ال�سابقة، بما في ذلك المعلومات الم�ستقاة من التخطيط  -1

جريت بالفعل، اإذا كانت متاحة. 
ُ
اأن�سطة الر�سد والتقييم التي اأ

تحديد الهدف االإجمالي والنتائج التي ياأمل التدخل في مجال اإعادة االإدماج في تحقيقها   -2

تحديداً وا�سحاً. ويتحقق ذلك، مثاًل، عن طرق و�سع نظرية تغّير اأو اإطار منطقي.

و�سع وتحديد الموؤ�سرات ذات ال�سلة. والبدء بو�سع خطة جمع البيانات وتحليلها في هذه   -3

المرحلة.

بيان ما اإذا كان تقييم اأو ا�ستعرا�س ما �سُي�ستخدم الأغرا�س هذا التدّخل.  -4

الر�سد  اأن�سطة  ف��ي  اإ�سراكها  اإل��ى  االأم���ر  يحتاج  التي  والجهات  ال��الزم��ة  الميزانية  تقييم   -5

والتقييم.

و�سع اللم�سات االأخيرة على خطة جمع وتحليل بيانات الر�سد. والبدء في التفكير في ذلك البداية  -6

اأثناء اختيار الموؤ�سر وت�سميم الم�سروع. 

و�سع خط اأ�سا�س في غ�سون �سهرين من انطالق التنفيذ. والتوقيت الدقيق لجمع اللبنات   -7

االأ�سا�سية يمكن اأن يختلف بح�سب التدخل.

ا�ستخدام التنفيذ به  المو�سى  ومن  مختلفة.  طرق  با�ستخدام  مختلفة  م�سادر  من  البيانات  جمع   -8

الكمية  الطريقتين  بين  البيانات ور�سدها. وهذا يجمع  المختلطة« لجمع  »الطريقة  نهج 

والنوعية.

لتوجيه  المجّمعة  البيانات  ُت�ستخدم  اأن  ويجب  وتبادلها.  وتف�سيرها  اال�ستنتاجات  تحليل   -9

الممار�سات الجيدة والبرمجة القائمة على االأدلة.

المرحلة النهائية 
واالستعراض

هذه  وا�ستخدام  الم�ستفادة  والدرو�س  التدّخل  اإنجازات  في  التفكير  والتقييم.  10- اال�ستعرا�س 

المعلومات لبلورة التدخالت في الم�ستقبل.

تقييم األثر 

اإلى الرد على �سوؤال محدد يت�سل بالعالقة ال�سببية بين العلة  اأنواع التقييم ي�سعى  “تقييمات االأثر نوع خا�س من 
والمعلول: ما هو التاأثير )اأو التاأثير ال�سببي( لبرنامج ما على نتيجة هامة؟ وهذا ال�سوؤال االأ�سا�سي ينطوي على ُبعد 

�سببي هام. والتركيز هو فقط تركيز على التاأثير: اأي التغيرات التي ُتن�سب ب�سكل مبا�سر اإلى برنامج ما اأو اإلى طريقة 

برمجة اأو ابتكار في الت�سميم.” 

.www.youtube.com/watch?v=HEJlT8t5ezU :للمزيد من المعلومات انظر الموقع التالي

Gertler, P., S. Martinez, P. Premand, L. Christel and M. Vermeersch, Impact Evaluation in Practice   50,مجموعة  
الدولي (نيويورك، 2011). 

https://www.youtube.com/watch?v=HEJlT8t5ezU
https://www.youtube.com/watch?v=HEJlT8t5ezU
https://a.cdn.intentmedia.net/a1/exit_unit.html?publisher_user_id=1781f073-2fa2-4866-8c9b-6cae4c57d766&ad_unit_tag_id=pcln_us_sca_flt_hom_xu&page_initialization_id=02103ec7-0bd4-4437-aaa4-30f393031b9a&exit_unit_source=homepage&page_id=flight.home&site=PRICELINE&site_name=PRICELINE&site_country=US&site_language=en&site_currency=USD&opens_remote_exit_unit=true&exit_unit_remote_polling=false&build=BUILD_119755_canary&bucket=a2&privacy_policy_link=http%3A%2F%2Fwww.priceline.com%2Fprivacypolicy%2Fprivacypolicy.asp&tag_path=%2F%2Fa.cdn.intentmedia.net%2Fjavascripts%2Fintent_media_priceline.js&display_format_type=DESKTOP&visitor_id=ID%3D273c18ad000001697254fd9e88b20026&referrer_source=DTDIRECT&site_reporting_value_02=DTDIRECT&site_reporting_value_03=none&product_category=flights&page_view_type=LIST&publisher_user_id_per_pub=ID%3D273c18ad000001697254fd9e88b20026&travelers=1&trip_type=ROUND_TRIP&ad_unit_type=exit_unit&im_session_id=7e9d95e0-7a44-465c-9825-504f73900c50&request_generator=im-tags&altsvc=false&is_incognito=false&requested_number_of_
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مراجع مفيدة
تح�سين التقييم

غير محدد    .www.betterevaluation.org ميلبورن، 2012. موقع �سبكي يوفر مراجع واأدوات عملية للر�سد والتقييم، 

بما في ذلك تحليل البيانات.

المنظمة الدولية للهجرة

التقييم  واأغ��را���س  تعريف  الدرا�سة  تعر�س  جنيف.  للهجرة،  الدولية  المنظمة   IOM Evaluation Policy.  2018اأ

وتبين كيفية اإدراج التقييم في هيكل المنظمة الدولية للهجرة ويبين المبادئ والقواعد والمعايير واالإجراءات 

الرئي�سية التي لها �سلة بوظيفة التقييم. 

2018ب  .IOM Monitoring Policy المنظمة الدولية للهجرة، جنيف. تبّين هذه الدرا�سة االإطار الموؤ�س�سي ال�ستخدام 

والبرامج  وال�سيا�سات  اال�ستراتيجية  الخطط  ف��ي  واالإن��ج��ازات  المحرز  التقدم  لتتّبع  ل���الإدارة  ك���اأداة  الر�سد 

بما  ذلك،  التقارير عن  وتقديم  واالإنجازات  التقدم  هذا  وقيا�س  التنظيمية  الوحدات  والم�ساريع وخطط عمل 

ي�سمل ر�سد االأن�سطة والنتائج والميزانيات والنفقات والمخاطر. وت�سف اأي�ساً غر�س ونطاق واأهمية الر�سد في 

المنظمة الدولية للهجرة وُتعرف الر�سد وتحدد االحتياجات التي يجب ر�سدها ومن يقوم بذلك.

هذا  يوفر  جنيف.  للهجرة،  الدولية  المنظمة   Guidance for Addressing Gender in Evaluations.  2018ج

التقييمات  واإج��راء  ب��اإدارة  بالفعل  المعنيين  الموظفين  جميع  لم�ساعدة  مراحل  على  تدريجياً  نهجاً  التقرير 

لو�سع نطاقات عمل ومنهجيات وا�ستنتاجات تقييمية تراعي نوع الجن�س. والغر�س االأ�سا�سي من ذلك هو توجيه 

اأي�ساً للوكاالت ال�سريكة التي ُتجري تقييمات  اأن يكون مفيداً  تقييمات المنظمة الدولية للهجرة ولكن يمكن 

وا�ستعرا�سات منت�سف المدة وتقوم بزيارات الر�سد وغير ذلك من العمل التقييمي.

الورقة  ه��ذه  توفر  جنيف.  للهجرة،  الدولية  المنظمة     IOM Gender and Evaluation Tip Sheet.    غير محدد

دلياًل موجزاً لم�ساعدة الموظفين المعنيين في اإدارة واإجراء التقييمات ال�ستنباط نطاق العمل والمنهجيات 

واال�ستنتاجات في مجال الر�سد والتقييم، التي تراعي نوع الجن�س.

)UNAIDS( برنامج االأمم المتحدة الم�سترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�سرية/ متالزمة نق�س المناعة المكت�سب

Monitoring & Evaluation Reference Group (MERG): Standards for a Competency�    غير محدد

االأم��م   .based Approach to Monitoring and Evaluation Curricula & Trainingsبرنامج 
المتحدة الم�سترك المعني بفيرو�س نق�س المناعة الب�سرية/االإيدز )UNAIDS( جنيف. يوفر المعايير لبناء 

القدرات في مجالي الر�سد والتقييم ويتناول المبادئ االأ�سا�سية الأولئك الذين ي�سغلون منا�سب قيادية في 

الر�سد  في مجال  التدريبية  وال��دورات  الدرا�سية  المناهج  وتنفيذ  لو�سع  والمعايير  والتقييم  الر�سد  مجال 

والتقييم. 

http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2010/13_8_MERG_Standards_Comptency-based_ME_CurriculaTrainings.pdf
https://www.betterevaluation.org/
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom_evaluation_policy_in_266_external_18.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/in_31_rev1_iom_monitoring_policy.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/in_31_rev1_iom_monitoring_policy.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-tip-sheet.pdf
http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2010/13_8_MERG_Standards_Comptency-based_ME_CurriculaTrainings.pdf
http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2010/13_8_MERG_Standards_Comptency-based_ME_CurriculaTrainings.pdf
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برنامج االأمم المتحدة االإنمائي

Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results.  2009 برنامج االأمم 

التخطيط  لتعزيز  العملية  واالأدوات  “الطريقة”  حول  توجيهات  الدليل  يوفر  نيويورك.  االإنمائي،  المتحدة 

والر�سد والتقييم الموجهة نحو النتائج في برنامج االأمم المتحدة االإنمائي.

)UNEG( فريق االأمم المتحدة المعني بالتقييم

2008اأ   .UNEG Ethical Guidelines for Evaluationفريق االأمم المتحدة المعني بالتقييم، نيويورك. ُيحدد هذا 

التقرير المعايير المهنية والمبادئ االأخالقية التي يجب اأن ي�سبوا اإليها جميع الم�ساركين في ت�سميم واإجراء 

واإدارة اأن�سطة التقييم.

2008ب  .UNEG Code of Conduct for Evaluation in the UN System فريق االأمم المتحدة المعني بالتقييم 

اأن يتبعها جميع الموظفين والخبراء  التي يجب  الرئي�سية  المبادئ  التقرير  )UNEG(، نيويورك. ويبرز هذا 

اال�ست�ساريين المعنيين بالتقييم في منظومة االأمم المتحدة لدى اإجراء التقييمات.

2010اأ  .UNEG Quality Checklist for Evaluation Terms of Reference and Inception Reports فريق 

االأمم  فريق  الأع�ساء  توجيهية  كمبادئ  المرجع  هذا  وُي�ستخدم  نيويورك.  بالتقييم،  المعني  المتحدة  االأم��م 

المتحدة المعني بالتقييم في ت�سميم واإجراء التقييمات. وهذه القائمة المرجعية تت�سمن موؤ�سرات حيوية من 

اأجل معايير تقارير اأولية عالية الجودة فيما يت�سل بالتقييم.

2010ب  .UNEG Quality Checklist for Evaluation Reports فريق االأمم المتحدة المعني بالتقييم، نيويورك. 

وتقدير  اإع��داد  في  بالتقييم  المعني  المتحدة  االأم��م  فريق  الأع�ساء  توجيهية  كمبادئ  المرجع  هذا  وُي�ستخدم 

تقرير التقييم. وت�سمل هذه القائمة المرجعية موؤ�سرات حيوية من اأجل اإعداد تقرير عالي الجودة عن التقييم.

Integrating Human Rights and Gender Equality in Evaluations.  2014 فريق االأمم المتحدة المعني 

بالتقييم، نيويورك. ويرمي هذا المرجع اإلى زيادة المعرفة ب�ساأن تطبيق حقوق االإن�سان والم�ساواة بين الجن�سين 

في عمليات التقييم.

 Impact Evaluation in UN Agency Evaluation Systems: Guidance on Selection, Planning  2015

تقييم  المرجع ويحدد  نيويورك. ي�سف هذا  بالتقييم،  المعني  المتحدة  االأمم   .and Managementفريق 
االأثر للمنظمات االأع�ساء في فريق االأمم المتحدة المعني بالتقييم. ويطرح بع�س االعتبارات النظرية والعملية 

لدى اإجراء تقييمات االأثر.

ُي�ستخدم  نيويورك.  بالتقييم،  المعني  المتحدة  االأم��م  فريق   Norms and Standards for Evaluation.  2016

هذا المرجع كاإطار للمعايير المرجعية للتقييم في اإطار فريق االأمم المتحدة المعني بالتقييم وا�ستعرا�سات 

النظراء ومبادرات تحديد المعايير.

http://web.undp.org/evaluation/handbook/documents/english/pme-handbook.pdf
www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/UNEG-Ethical-Guidelines-2008.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/UNEG-Code-of-Conduct-2008.pdf
https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/about_iom/eva_techref/UNEG_TOR.pdf
https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/about_iom/eva_techref/UNEG_Eval_Report.pdf
https://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/about_iom/eva_techref/UNEG_Eval_Report.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/UNEG-Human-Rights-and-Gender-2014.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiGoNai7NTkAhXI_aQKHbsICVQQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uneval.org%2Fdocument%2Fdownload%2F1880&usg=AOvVaw14NyT5O9U17C9dsy_ddw6o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiGoNai7NTkAhXI_aQKHbsICVQQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uneval.org%2Fdocument%2Fdownload%2F1880&usg=AOvVaw14NyT5O9U17C9dsy_ddw6o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiGoNai7NTkAhXI_aQKHbsICVQQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.uneval.org%2Fdocument%2Fdownload%2F1880&usg=AOvVaw14NyT5O9U17C9dsy_ddw6o
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/UNEG-Norms-Standards-for-Evaluation-2016.pdf
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املرفقـــــات

فهم مشاعر الشخص اآلخر

املرفق 1:    إسداء املشورة ملديري احلاالت 

ُي�ستخدم هذا المرفق للتو�ّسع في ما ورد في الفرعين 2-1 و2-6-1 من الوحدة 2، ويقدم توجيهات مف�سلة لمديري الحاالت 

بخ�سو�س اأ�ساليب اإ�سداء الم�سورة واالأ�سياء التي يجب فعلها واالأ�سياء التي يجب تفاديها. ويمكن اأن ُي�ستخدم اأثناء دورات 

تدريب مديري الحاالت اأو يمكن اأن ُي�ستخدم اأي�ساً كدليل لفرادى مديري الحاالت الفردية الذين يعدون الم�ساعدة التي 

يقدمونها اإلى العائدين. ويغطي الفرع األف اأ�ساليب االت�سال االأ�سا�سي الإ�سداء الم�سورة. اأما الفرع باء فيركز بالتحديد 

على اإ�سداء الم�سورة في مجال اإعادة االإدماج ويعر�س االأ�ساليب النف�سية – االجتماعية التي من �ساأنها اأن تكون مالئمة 

لهذه الدورات، فيما يعالج الفرع واو ب�سكل خا�س اإ�سداء الم�سورة فيما يت�سل بالم�سورة المهنية.

أساليب إسداء المشورة األساسية ألف - 

الم�سروط،  غير  االإيجابي  واالهتمام  االإيجابي،  واالإن�سات  المالئمة،  االأ�سئلة  ط��رح  وتقنيات  الفعال  االت�سال  اأ�ساليب 

ومراقبة ومالحظة ال�سلوك، والحواجز التي تحول دون الم�سورة الفعالة.

لكي تكون الم�سورة فعالة يتعين على مدير الحالة توخي التعاطف وتطابق الخطاب وال�سدق والدقة واالهتمام االإيجابي 

غير الم�سروط. ويرد اأدناه و�سف لهذه المفاهيم ولتطبيقها العملي:

التعاطف

بما يهدف اإلى النظر اإلى العالم باأعين ال�سخ�س االآخر.  التعاطف هو قدرة “المرء على و�سع نف�سه في مكان االآخرين”، 

واأخذ وجهة نظر ال�سخ�س االآخر بعين االعتبار دون النظر اإليه بعد�سات �سخ�سية، ي�سمح بتفادي اتخاذ موقف ينطوي على 

اإ�سدار حكم تقييمي وتي�سير فهم اأعمق.

ومن المهم اإبراز اأن التعاطف هنا ُيق�سد به القدرة على “االإح�سا�س ب�سيء مماثل” لما يح�س به �سخ�س اآخر. وال يعني 

معرفة حالته اأو �سعوره بالتحديد. وهذا فرق بّين هام. 

ومن اأمثلة النهج المتعاطف في اإ�سداء الم�سورة ما يلي:

لقد كان من ال�سعب جداً بالتاأكيد اأن يمر االإن�سان بمثل هذه االأحداث.  -1

اأفهم تماماً اأنك ت�سعر بالغ�سب لما حدث لك.  -2

اأرى اأنك تجد �سعوبة في الحديث عن تجربتك.  -3

الجلو�س في �سمت بب�ساطة واالإن�سات لل�سخ�س االآخر وهو يعّبر عن م�ساعره اأو يجه�س بالبكاء .  -4

الشكل ألف-1: عناصر التعاطف

تقدير الشخص ككائن بشري النظر إلى العالم بأعين 

الشخص اآلخر

فهم مشاعر الشخص اآلخر

عنا�سر التعاطف االأربعة

إبداء التفهم
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ال يكفي اأحياناً اإظهار التعاطف؛ بل اإنه من الهام اأي�ساً القدرة على نقل م�ساعر التعاطف.

فيما يلي اأمثلة ل� نقل م�شاعر التعاطف في اإ�سداء الم�سورة:

اأحاول اأن اأت�سور كيف ت�سعر االآن. وال ي�سعني اإال اأن اأت�سور ...  -1

�ساعدني على فهم الطريقة التي يمكنني م�ساعدتك بها.  -2

اأرى اأنك تفكر في بع�س الخيارات.  -3

اأالحظ اأنك ت�سعى جاداً اإلى اإيجاد حل.  -4

 التعاطف )Empathy( يختلف عن العطف )sympathy(. في حين اأن التعاطف يعني “تفّهم” م�ساعر �سخ�س  ←

فاإن العطف يعني “تقا�سم” م�ساعر ال�سخ�س والوقوف اإلى جانبه. والتعاطف هو النهج ال�سليم عندما يتعلق االأمر 

بالم�سورة. وب�سيرة مدير الحالة وُبعد نظره قد يتاأثران اإذا اقترب اأكثر من اللزوم من ق�سة العائد. والعطف يمكن 

اأن يدفع بمدير الحالة اإلى اعتقاد اأنه يتعين عليه تحّمل الم�سوؤولية عن �سعوبات المهاجر العائد فيقدم له وعوداً 

كاذبة اأو يخلق لديه تطلعات خاطئة.

فيما يلي اأمثلة للنهج القائم على العطف في اإ�سداء الم�سورة:

م�سكين اأنت ... م�سكلتك �سعبة جداً ي�ستع�سي حلها!  -1

اأنا منده�س ... اإنه لمن المرّوع اأن يكون هذا ال�سيء قد حدث لك.  -2

ُكن على يقين من اأنني اإلى جانبك واأح�س ب�سعوبة و�سعك.  -3

اأنا اآ�سف، اأنا متاأ�سف لما حدث لك!  -4

 وباالإ�سافة اإلى ذلك يجب اأال يكون م�سدي الم�سورة غير مكترث اأي ما يعني حرفياً »عديم الم�شاعر« وغير مكترث  ←

اأو التحّفز. وتوخي نهج غير مكترث يجعل ال�سخ�س االآخر ي�سعر باأن  اأو الم�ساركة  وغير قادر على اإظهار االهتمام 

مقدم الم�سورة ال ُين�ست اإليه وال يفهمه، تاركاً اإّياه و�ساأنه.

ومن اأمثلة النهج غير المكترث في اإ�سداء الم�سورة ما يلي:

هذا االأمر ال يهمني ...  -1

اأنا ... ال اأدري اإذا كان من الممكن اإيجاد حل لم�سكلتك.  -2

هل لك اأن تتكلم ب�سرعة؟ لدي �سخ�س اآخر ال بد لي من مقابلته.  -3

وا�سل ... اأنا اأ�سمعك ... اأنا فقط ب�سدد كتابة اإيميل ...  -4

باخت�سار:

ال�سعور  يعني  والعطف  �سلوكه.  على  ذلك  تاأثير  با�ستك�ساف  واالهتمام  االآخ��ر  ال�سخ�س  نظر  وجهة  قبول  التعاطف  يعني 

بال�سخ�س االآخر فيما يتعدى مجرد متطلبات  ال�سخ�س االآخر. وعدم االكتراث يعني عدم االهتمام كثيراً  باالأ�سف تجاه 

العمل الواجب القيام به. 

ان�شجام االأقوال وال�شدق

هذا يعني اإخال�س و�سدق مقّدم الم�سورة الذي ال يقوم بتمثيل دور واإنما يحاول اأن يكون �سادقاً ووفياً لنف�سه وللعائد. 

وتطابق االأقوال يجّنب النهج المحفوف بالمخاطر المتمثل في النظر اإلى مقدم الم�سورة على اأنه خبير ينظر اإلى المهاجر 

العائد نظرة ازدراء وتعاٍل. والتطابق في القول حيوي اأي�ساً للح�سول على الثقة، التي هي المكون االأ�سا�سي الأي عالقة 

م�ساعدة. اإذا ما ت�سّرف مقدم الم�سورة واأبدى م�ساعره بطريقة مطابقة الأقواله وب�سدق فاإن ذلك يجعل المهاجر العائد 

ي�سعر بالراحة وي�سمح له باأن يكون منفتحاً و�سادقاً مع نف�سه.
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فيما يلي اأمثلة ل� »الموقف المن�شجم« في اإ�سداء الم�سورة:

لي�س لدي اأي حل جاهز لكن دعنا ننظر في االأمر معاً.   -1

ال بد لي من االعتراف باأنه من النادر اال�ستماع لق�س�س مثل ق�ستك.  2

اأنا اآ�سف ... ال اأفهم ما تريد اأن تقوله: هل لك اأن تقول ذلك بعبارات اأخرى؟  -3

قد اأبدو لك فاتراً ولكن �سدقني اأن هنا لال�ستماع اإليك تماماً.  -4

الدقة

الدقة هي القدرة على نقل االأرقام والوقائع والمعلومات التي يمكن اأن ت�ساعد المهاجر على تكوين فكرة اأ�سمل عن الو�سع. 

والمهاجرون اأحياناً ال يمتلكون معلومات وا�سحة عن اأو�ساعهم الحقيقية ويعتمدون على ال�سائعات اأو االفترا�سات. والدقة 

تمّكن م�سدي الم�سورة من الم�ساعدة على تحديد المعلومات الخاطئة اأو الثغرات في المعلومات وم�ساعدة المهاجر على 

تكوين �سورة اأكثر واقعية عن الو�سع. وت�ساعد الدقة العائد على التركيز على مو�سوعات محددة والتقليل من الغمو�س 

وتوجيه الطاقات نحو م�سارات اأكثر جدوى لحل الم�ساكل. 

ومن اأمثلة الدقة في اإ�سداء الم�شورة من جانب موّفر الم�سورة ما يلي:

قد قلت اإنك تريد فتح مخبزة الأنك تحب هذه المهنة. ولكن قلت اأي�ساً اأنك لم تعمل اأبداً في هذا الميدان، هل هذا   -1

�سحيح؟ وما الذي تحتاج اإلى فعله في راأيك لال�ستعداد لمواجهة التحديات؟

لقد قلت اإنك ترغب في الح�سول على دعم مالي من المنظمة ... اأنا اأفهم اأن ... هل لديك خطة للكيفية التي �ستنفق   -2

بها االأموال؟

الم�سروع الذي ت�سفه لي�س وا�سحاً بما فيه الكفاية للح�سول على تمويل: هل يمكن اأن ت�سفه بمزيد من التف�سيل؟  -3

التوا�شل الفعال

التوا�سل هو عملية تبادل المعلومات واالأفكار والم�ساعر بين االأ�سخا�س عبر �سبل مختلفة: الكالم اأو الكتابة اأو ا�ستخدام 

لغة الج�سد. ويكون التوا�سل فعااًل عندما يتلقى �سخ�س ما المحتوى المنقول – االأ�سئلة والبيانات واالأجوبة – بالطريقة 

المراد اأن يتلقاها ويفهمها بها.

وبالتالي فاإن اأهداف التوا�سل الفعال ت�سمل خلق ت�سّور وتفّهم م�ستركين. 

ومن اأمثلة ذلك، من جانب م�سدي الم�سورة، ما يلي:

هل تظن اأن لدي االآن جميع المعلومات التي اأحتاج اإليها لم�ساعدتك؟  -1

هل هناك اأي �سيء اآخر تريد اأن ت�سيفه؟  -2

هل هناك اأي �سوؤال اآخر تعتقد اأنه يجب علّي اأن اأطرحه عليك؟  -3

التوا�سل الفعال لي�س فقط مجرد األفاظ واإنما ي�ستتبع ما يلي:

• لماذا قيلت تلك االألفاظ – النية وراء ما قيل؛	

• كيف قيلت تلك االألفاظ – نبرة ال�سوت والطريقة التي ُي�ستخدم بها الج�سد اأثناء لفظ تلك العبارات؛	

• متى قيلت تلك العبارات – في اأي �سياق وفي اأي لحظة.	
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فيما يلي العنا�سر التي تجعل من التوا�سل فعااًل في حالة الم�سورة:

طرح االأ�شئلة بال�شكل المالئم

للح�سول على المعلومات ال بد من انطالقة جيدة والحفاظ على ا�ستمرار الحوار وال بد اأي�ساً من اإيالء االهتمام الالزم 

لم�ساألة طرح االأ�شئلة. طرح اأ�سئلة مفتوحة – من قبيل “حدثني عن ...” – ي�ساعد العائد على التعبير عن نف�سه ويوجه 

الحوار الذي لوال ذلك قد يظل غام�ساً وبدون عنوان. 

ومن االأ�سا�سي بطبيعة الحال التاأكد في جميع االأوقات من اأن المعلومات الرئي�سية مفهومة بال�سكل ال�سحيح: يمكن اأن 

يتم ذلك، مثاًل، عن طريق تكرار الر�سائل االأ�سا�سية با�ستخدام عبارات المهاجر العائد:

اأمثلة: 

المهاجر – اأعي�س مع عائلتي المتاألفة من �سبعة اأ�سخا�س ... اأخوان واأختان ...

مقدم الم�سورة – قلت اأخوين هل هذا �سحيح؟

المهاجر – نعم ... اأخوان ... االأول عمره 15 عاماً والثاني 17 ...

مقدم الم�سورة – اآه ... اأخ عمره 15 عاماً والثاني عمره 17 ...

المهاجر – لقد كنت اأ�سكو من �سداع رهيب وكنت اأعاني من كوابي�س في اأوروبا ...

مقدم الم�سورة – �سداع ... كم دام هذا ال�سداع؟

المهاجر – �ساأتعر�س لال�سطهاد لو عدت اإلى بلدي. 

مقدم الم�سورة – ماذا تعني عندما تقول �ساأتعر�س لال�سطهاد؟

المهاجر – لقد تركت اأخي ال�سغير خلفي.

مقدم الم�سورة – اأخوك ال�سغير ... كم عمره؟

االإن�شات االإيجابي

يريد  التي  الر�سائل  على  والتركيز  واالنتباه  يتحدث،  ال��ذي  ال�سخ�س  على  االنفتاح  على  القدرة  هو  االإيجابي  االإن�سات 

اإي�سالها. واالإن�سات االإيجابي يعني اأنه ال يكفي فقط مجرد اال�ستماع واالإ�سغاء واإنما من المهم جعل العائد ي�سعر باأن ما 

يقوله مفهوم. ويلعب مقدم الم�سورة دوراً ن�سطاً في عملية االإن�سات ويمكن اأن يتجلى ذلك من خالل ما يلي:

• ا�ستخدام حركات ولغة ج�سد من قبيل االإيماء بالراأ�س واالبت�سامة؛	

• ا�ستخدام التوكيد اللفظي كا�ستخدام عبارات من قبيل “نعم” و”ح�سناً” و”طيب”؛	

• طرح اأ�سئلة وجيهة تتعلق بما قاله لك العائد ال�ستي�ساح فهمك لما قاله؛	

• اإعادة التعبير بكلمات اأخرى عّما قاله لك المهاجر؛	

• تلخي�س نقاط النقا�س الرئي�سية.	

االستيضاح

يعني اال�ستي�ساح طرح اأ�سئلة لمزيد فهم ما قيل. والغر�س من ذلك هو التقليل من �سوء الفهم و�سمان اأن فهم 

ما يقال �سحيح. ويتمثل غر�س اآخر من اال�ستي�ساح في طماأنة المتحدث من اأن الم�ستمع مهتماً حقاً واأنه يحاول 

فهم ما يقال.

اأمثلة لال�ستي�ساح:

المهاجر – اأين يمكنني الح�سول على ما يلزم الإح�سار طعام طفلي؟

مقدم الم�سورة – ماذا تعني بما يلزم الإح�سار الطعام؟
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المهاجر – اأريد اأن اأعمل ... اأريد ح�سور در�س ...

مقدم الم�سورة – عندما تقول “اأريد اأن اأح�سر در�ساً” هل تعني اأنك تريد ح�سور در�س لتعّلم مهارات مهنية؟

يمكن ا�ستهالل طلب التو�سيح بجمل من قبيل:

“ل�ست متاأكداً تماماً من اأنني اأفهم جيداً ما تقول”.
“ال اأظن اأنني فهمت الم�ساألة الرئي�سية هنا”.

كنت تعني بذلك؟” ماذا   ...] قلت  “عندما 
...؟” قلت  ما  تكرر  اأن  لك  “هل 

اإعادة �سياغة عبارات بكلمات اأخرى

تعني اإعادة �سياغة عبارات بكلمات اأخرى تكرار ما قيل بعبارات واألفاظ �سخ�سية في �سكل مقت�سب.

أمثلة إلعادة صياغة التعابير والجمل:
المهاجر – لقد اأ�سعت وثائقي في محطة القطارات وعندما توجهت اإلى مكتبكم �ساعدني زميلكم على الح�سول 

على وثائق جديدة

مقدم الم�سورة – اآه ح�سناً! اإذن فاإن زميلي �ساعدك على تعوي�س وثائقك المفقودة ...

المهاجر – ال اأدري ما اإذا كان من االأف�سل اأن اأبقى هنا اأو اأن اأنتقل اإلى قرية اأخرى ...

اإلى مكان اآخر ... هل هذا  اأن تنتقل  اأو  اأن تبقى هنا  اإذا كنت تريد  – لديك �سكوك بخ�سو�س ما  مقدم الم�سورة 

�سحيح؟

يمكن اإعادة �سياغة ما قيل بجمل من قبيل: 

... اأنت تقول اإن ...

هل اأنت تعني اأن ...؟

هل اأنا على حق اإذا قلت اإنك ...

اإذن، بعبارة اأخرى ...

اآه، ح�سناً ... اأنت تريد اأن تقول ...

فهمت: اأنت تق�سد ... 

دعني اأتاأكد، هل اأنا فهمتك فهماً �سحيحاً ...

اأظن اأنك تريد اأن تقول ...

اإذا فهمتك جيداً فاإن ...

التلخيص

التلخي�س هو �سبيه جداً باإعادة ال�سياغة بعبارات اأخرى في ما عدا اأنه ي�ستلزم وقتاً اأطول ومزيداً من المعلومات. 

وهو ي�سمل: نقل الر�سالة الرئي�سية للق�سة واإعادة �سياغة بيان اأطول في �سكل اأق�سر واأكثر مبا�سرة.

يمكن ا�ستهالله بعبارات من قبيل: 

لخ�س ... اأنت قلت لي اإن ...”
ُ
“اإلى حد االآن تحدثنا عن ...”؛ “دعني اأ
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اأمثلة للتلخي�س:

التعامل معها  واإنك اعتر�ستِك �سعوبات في  بنتاً  اإن لك  ... لقد قلِت  التي تقا�سمتها معي  المعلومات  اأجّمع كل  “دعيني 
... واإن لِك زوجاً ال ي�ساعدك وينحاز اإلى جانبها ... واأنِك تعي�سين مع حماتك في بيت �سغير ... هل هذا �سحيح؟ هل اأنا 

فهمتك فهماً �سحيحاً؟”

باال�ستناد با�ستمرار اإلى “االإن�سات االإيجابي” فاإن مقّدم الم�سورة ُيظهر تفهماً وتعاطفاً مع ق�سة العائد وم�ساعره المت�سلة 

بها، ولكن ذلك ي�سمح في نف�س الوقت للعائد بال�سعور بالم�سوؤولية عن و�سعه ال�سخ�سي واإعادة اإدماجه.

ومراقبة ومالحظة  للعائد وما يقوله  اإيجابيًا غير م�شروط  احترامًا  يقال يعني �سمنياً  لما  االإيجابي  واالإن�سات 

ال�شلوك. فماذا تعني هذا المواقف يا ترى؟

االحترام االإيجابي غير الم�شروط

يعني االحترام االإيجابي غير الم�سروط تجّنب اأي موقف فيه حكم على المهاجر العائد وعدم فر�س �سروط م�سبقة لقبوله 

ونظرته الذاتية بال�سرورة للعالم. ويعني اأي�ساً اإبداء اهتمام �سادق ومحايد بالعائد. وهذا يعني اأنه حتى اإذا كانت وجهة 

نظر مقدم الم�سورة تختلف جذرياً عن وجهة نظر المهاجر العائد فاإن مقدم الم�سورة يحترمها ويقبل بها.

مراقبة ال�شلوك ومالحظته

يعني ذلك االنتباه اإلى ما يتبادله المهاجر ويهتم به وين�سغل به وكذلك مراقبة ما الذي يجري اأثناء التفاعل، بهدف خلق 

واإقامة جو �سليم )عدم االكتفاء باالإ�سارة اإلى المحيط المادي(. 

وللم�ساعدة على فهم المراقبة والمالحظة في �سياق اإ�سداء الم�سورة يمكن اأن يكون من المفيد الرجوع اإلى الرموز 

:”S.O.L.E.R. التذكرية المخت�سرة في االإنكليزية »باالأحرف

)Sit squarely( الجلو�س با�ستقامة = S
وهذا يعني الجلو�س با�ستقامة اأمام العائد، اأي اعتماد و�سعية ُتظهر االلتزام واالهتمام. وبالجلو�س في و�سعية مت�ساوية 

ل الجلو�س وياأخذ مكانه وفقاً لذلك مما ُيعطي المهاجر العائد  يمكن لمقدم الم�سورة اأن ي�ساأل المهاجر العائد اأين يف�سّ

والت�ساوي مع مقدم  باالحترام  ي�سعر  المهاجر  يجعل  وه��ذا  االأر���س.  على  اأو  كر�سي  على  الجلو�س  بين  االختيار  اإمكانية 

الم�سورة.

)Open posture( و�سعية مفتوحة = O
من المهم الت�ساوؤل عن الو�سعية المالئمة من الناحية الثقافية واإظهار االنفتاح والجاهزية. وفي بع�س الثقافات يعتبر 

جلو�س ال�سخ�س مكتوف اليدين اأو متقاطع الرجلين عالمات قلة احترام، في حين اأن الو�سعية المفتوحة يمكن اأن تنم 

عن جاهزية وانفتاح لما �سيقوله المهاجر.

)Leaning( التوا�سل = L

اإن انحناء الج�سم الطفيف تجاه المهاجر يدل على االهتمام بما يقوله. اإال اأن االنحناء اأكثر من اللزوم اإلى االأمام اأو اتخاذ 

تلك الو�سعية في وقت مبكر جداً قد يكون فيه نوع من االإخافة والميل اإلى الوراء يمكن، بالعك�س، اأن يعني قلة اهتمام وملل. 

)Eye contact( التوا�سل الب�سري = E

من االأهمية بمكان النظر اإلى المهاجر عند التحدث اإليه. وهذا ال يعني التحديق في المهاجر واإنما اإقامة توا�سل ب�سري 
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متواتر ولطيف. ومع ذلك من الهام جداً الوعي باالختالفات الثقافية: ففي بع�س الثقافات ُيعتبر التوا�سل الب�سري غير 

مالئم. وفي بداية المقابلة من االأف�سل تجّنب التوا�سل الب�سري المتواتر حتى ياألفه ال�سخ�س المعني. ومع تقدم مقابلة 

الم�سورة يمكن زيادة التوا�سل الب�سري الإظهار االهتمام الكامل.

)Relax( التحرر من التوتر الع�سبي =R
اإجراء المقابلة مع المهاجر من االأهمية بمكان التحرر من التوتر الع�سبي ب�سكل طبيعي. وهذا ي�ساعد ال�سخ�س  اأثناء 

مو�سع المقابلة على التحرر من التوتر ومزيد التركيز على المو�سوعات قيد المناق�سة. 

الحواجز اأمام التوا�شل الفعال

التوا�سل الفعال تي�سره اأي�ساً معرفة ما الذي يمكن فعله وما الذي يجب تجنبه. وفيما يلي بع�س الحواجز التي تحول 

دون التوا�سل الفعال:

1-    األمر والتسّلط والتكّلف:

عليك اأن تفعل ما اأقول!  -

اأ�سكت!  -

قل لنا كل �سيء عن ...  -

2-    اإلنذار أو التهديد

اإذا لم تفعل كذا وكذا فاإنك �ستواجه عواقب وخيمة ...  -

اأن تلتزم بكذا وكذا خير لك ...  -

3-    الحكم على العائد أو انتقاده

كان عليك اأال تفعل ذلك ...  -

اأن تفعل كذا وكذا خير لك ...  -

لو كنت اأكثر حذراً لتجنبت ارتكاب هذا الخطاأ ...  -

4-    إسداء مشورة غير مرغوب فيها )حتى إذا كانت النية منها أن تكون مفيدة وإيجابية(

لو كنت مكانك لفعلت ذلك بهذه الطريقة.  -

هذا اأف�سل فاختره!  -

5-    منازعة خيارات العائد أو االعتراض عليها أو التشكيك كفيها:

هل فعلت ذلك حقاً؟  -

لماذا قررت المغادرة؟  -

• األفاظ معقدة ب�سكل مفرط وغير ماألوفة وتقنية.	

• الحواجز والمحظورات العاطفية: قد يجد بع�س المهاجرين من ال�سعب التعبير عن اأحا�سي�سهم وقد يعتبرون بع�س 	

المو�سوعات “خارجة عن المو�سوع« تماماً اأو محرمة، من ال�سوؤون ال�سيا�سة والدين واالإعاقة )الذهنية والج�سدية(، 

واأي راأي قد ُيعتبر غير م�ستحب.

• قلة االهتمام واالنتباه وقلة التركيز.	
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• االختالفات في الت�سورات ووجهات النظر.	

• االإعاقة الج�سدية من قبيل م�ساكل ال�سمع وال�سعوبات في الكالم.	

• الحواجز الج�سدية التي تحول دون التوا�سل غير ال�سفوي. وعدم القدرة على روؤية الحركة والو�سعية ولغة الج�سد 	

ب�سكل عام يمكن اأن تجعل التوا�سل اأقل فعالية.

• االختالفات اللغوية و�سعوبة فهم اللهجات واللكنات غير الماألوفة.	

• ما ي�سمعون ما 	 اإلى تنميط. فالنا�س غالباً  اأو  اإلى افترا�سات خاطئة  اأن توؤدي  التي يمكن  الم�سبقة  التطلعات واالآراء 

ينتظرون �سماعه عو�ساً عن �سماع ما يقال فعلياً والت�سرع في الخلو�س اإلى ا�ستنتاجات غير �سحيحة. 

• �ساأن 	 ذلك  في  �ساأنها  الثقافات،  مختلف  في  كبير  حد  اإلى  تختلف  االجتماعي  التفاعل  قواعد  الثقافية.  االختالفات 

الم�ساعر المعّبر عنها. وعلى �سبيل المثال فاإن مفهوم الحيز ال�سخ�سي يختلف بين الثقافات وبين مختلف االأو�ساط 

االجتماعية. 

المهارات والن�شائح فيما يتعلق بالتوا�شل غير ال�شفوي

لغة الج�شد. غالباً ما يكون من الممكن مالحظة التغيرات في التعبير على محيا �سخ�س اآخر. وبالمثل فاإن العائد 

يمكن اأن يالحظ التعابير على محيا مقدم الم�سورة ويالحظ التوترات في لغة ج�سده. وهذا يمكن اأن يكون عالمة على 

االهتمام االإيجابي اأو ال�سلبي. ومقدم الم�سورة بحاجة اإلى اأن يكون واعياً بكون ج�سده م�سدر توا�سل غير �سفوي.

تتمثل مهارة اأخرى من مهارات التوا�سل غير ال�سفوي يجب اإنفاذها لدى اإ�سداء الم�سورة للعائد في التزام “ال�سمت”.

ال�شمت يعطي العائد فر�سة للتفكير في االأمور. ويتيح له مجااًل للتفكير ولكن يجب اأن يكون ذلك ب�سكل اإيجابي مثيراً 

اإلى انزعاج اأو امتعا�س. ومعظم االأ�سخا�س  لالهتمام في جميع االأحوال. ومن جانب العائد، قد ي�سير ال�سمت اأحياناً 

اأذهانهم ال �سلة له  اإلى  يتبادر  اأذهانهم، وما  اإلى  يتبادر  ب��اأول ما  التفّوه  اإلى  ي�سعرون بعدم االرتياح لل�سمت وينزعون 

بالمو�سوع عادة. ويجب تفادي ذلك. ويجب ترك فترات �سمت، وذلك حتى في بداية مقابلة الم�سورة قبل اأن يتحدث 

باأنه لم ينته فعاًل فمن االأهمية بمكان القبول بهذا  العائد عن الكالم لكن م�سدي الم�سورة ي�سعر  العائد. واإذا توقف 

ال�سمت. فالعائد قد يكون يفكر في �سيء هام. وبعد هنيهة يمكن لم�سدي الم�سورة اأن يقول �سيئاً ما من قبيل “يبدو 

اأنك منهمك في التفكير”؛ فذلك �سي�سمح لهم بمعرفة اأن م�سدي الم�سورة حا�سر معه وذلك يمكن اأن يي�ّسر الحوار.

ال بد من عدم ن�سيان اإظهار التواجد في الحوار اأثناء االإن�سات بطرق من قبيل: 

اإ�شارات وتعليقات اإيجابية غير �شفوية. تعابير الوجه موؤ�سر وا�سح على االأفكار والمزاج. ومن االأهمية  اإعطاء 

بمكان الوعي بلغة ج�سد ال�سخ�س. وتحريك العينين وا�سترخاء الكتفين والتململ المفرط وتجهم الوجه كلها تنم عن 

تجرد وناأي عن المحادثة. وُي�ستح�سن النظر اإلى ال�سخ�س الذي يتحدث واالبت�سامة واالإن�سات اإليه باهتمام.
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باء- النهج النفسي – االجتماعي إلسداء المشورة

وفي مجال الهجرة ي�سمل ذلك ثالثة  تحدد العبارة النعتية »نف�سي – اجتماعي” الترابط بين “العقل” و”المجتمع”. 

االجتماعية،  العالقات  ُبعد  اأو  – االقت�سادي  االجتماعي  والُبعد  – النف�سي  البيولوجي  الُبعد  ومترابطة:  اأ�سا�سية  اأبعاد 

والُبعد الثقافي – االأنثروبولوجي.

الشكل ألف-2: نموذج النهج النفسي - االجتماعي51

االأبعاد الثالثة على نف�س الدرجة من االأهمية وهي مترابطة ويوؤثر بع�سها على البع�س. 

لبع�سهما  مكملين  جانبين  من  االقت�شادي   – االجتماعي  الُبعد  اأو  االجتماعية  العالقات  ُبعد  عامل  ويتاألف 

البع�س: يجلب ُبعد العالقات االجتماعية جودة العالقات – االأ�سرة واالأ�سدقاء والزمالء والنظراء واالأجانب واالأعداء 

وغيرهم. اأما الجانب االجتماعي – االقت�شادي فله �سلة بتوافر الموارد واإمكانية الو�سول اإليها من قبيل نظام الرعاية 

ال�سحية وتكنولوجيا المعلومات. ويركز هذا العامل على اأوجه التفاعل والترابط بين الفرد والجماعة.

وال�سحة  ال�سلوك  االإن�سان:  تميز  التي  والنف�سانية  البيولوجية  العوامل  جميع  البيولوجي   - النف�شي  العامل  وي�سمل 

المتباَدل على  البيولوجيا  تاأثير  واإلى  والعقل  الج�سد  بين  الترابط  اإلى  اأي�ساً  ي�سير  والم�ساعر. وهو  والعواطف  واالأفكار 

الوظيفة النف�سانية واالأطوار الذهنية. واالأحا�سي�س والم�ساعر وال�سحة الج�سدية والعقلية واله�سا�سة الج�سدية والنف�سانية 

والكرب والتفاعل مع الكرب واآليات التاأقلم والتكيف وما اإلى ذلك كلها لها �سلة بهذا العامل.

ف »الثقافة« باأنها »منظومة معتقدات وقيم  وي�سمل العامل الثقافي – االأنثروبولوجي الثقافة واالأنثروبولوجيا. وُتعرَّ

وتقاليد واأوجه �سلوك وعادات ِحرفية م�ستركة ُتمّكن اأفراد مجتمع ما من مواكبة عالمهم والتاأقلم مع بع�سهم البع�س، 

. واالأنثروبولوجيا، كمكّمل للثقافة، تعالج م�سائل اأ�سول االإن�سان والتطور 
ويتم تناقلها من جيل الآخر من خالل التعّلم”52

وتاريخ الب�سرية. وهي تدر�س اأوجه ال�سبه واالختالف داخل المجتمعات وفيما بينها ومعتقدات و�سلوك المجموعات، بما 

في ذلك الطقو�س والتقاليد المترابطة مع ثقافات محددة. والطقو�س والتقاليد مبطنة بدرجات مختلفة لدى االأفراد. 

وباإيجاز فاإن العامل الثقافي – االأنثروبولوجي ينظر في االختالفات الثقافية فيما بين االأفراد، وكيفية تكّون الثقافات، 

وكيفية بلورة التجارب والتفاعالت الب�سرية للعالم.

 Schininà, G. The paradigm of a psychosocial approach in Livelihood Interventions as Psychosocial  51

.(Interventions (online video 2016
.(Bates D.G. and F. Plog, Cultural Anthropology. Third Edition. McGraw�Hill (New York, 1976  52
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والعوامل الثالثة توؤثر على بع�سها البع�س ومن الممكن، من وجهة نظر نف�سانية، تحليل وفهم كل جانب من جوانب 

ظاهرة الهجرة بال�سكل ال�سحيح عند النظر في م�ساعفاتها المتباَدلة. ومن الممكن تمحي�س اأي حدث ب�سري من داخل 

كل عامل من العوامل: من االأهمية بمكان الوعي باأن العاملين االآخرين يوؤثران في اأي منظور مزمع.

كيفية تاأثير العودة على ترابط العوامل النف�شية - االجتماعية

النموذج المقدم اأعاله ُي�ستخدم لتاأطير التعّقد النف�سي – االجتماعي للهجرة العائدة، عاماًل بعامل وبترابط فيما بين 

اإلى  وباالإ�سارة  الفردي،  الم�ستوى  على  اأما  المن�سودة.  النتيجة  اإلى  الهجرة  م�سروع  ُيف�سي  ال  �سيما عندما  وال  العوامل، 

النموذج النف�سي – االجتماعي، فاإن التفاعالت الرئي�سية هي: 

على المستوى الفيزيولوجي

• اإلعياء واإلرهاق والصدمة الجسدية	

اإلى  ت��وؤدي  اأن  يمكن  التي  اال�ستغاللية  العمل  وظ��روف  واالحتجاز  والتعذيب  للعنف  المهاجرون  يتعر�س  اأن  يمكن 

�سدمات مختلفة واإلى حالة اإرهاق عام تزداد تفاقماً جراء تفاعل الكرب.

• األمراض المعدية واألمراض غير السارية	
قد يكون المهاجرون العائدون تعر�سوا لعنف جن�سي وجن�ساني وتعر�سوا لعدوى ا�سطرابات مختلفة وقد تكون لديهم 

فر�سة محدودة للح�سول على الخدمات ال�سحية.

• اإلعاقات 	
نتيجة للعنف والتعذيب واالعتداء يمكن اأن ي�سكو المهاجرون من عاهات ج�سدية ومعرفية توؤثر ب�سكل هائل على اأداء 

وظائفهم اليومية.

• اإلدمان	
كو�سيلة للتاأقلم مع م�ساعب الهجرة يمكن اأن ي�سبح بع�س المهاجرين مدمنين على الكحول اأو المخدرات.

على المستوى النفساني

• الخجل	
يحدده في الغالب االإح�سا�س بف�سل م�سروع الهجرة. ويكون العائد مقتنعاً باأنه عاد “خالي الوفا�س” وفقد ماء الوجه. 

وفي حاالت اأخرى قد يرجع �سبب الخجل اإلى اأحداث موؤلمة خّلفت �سدمة في عملية الهجرة، مثل العنف واالعتداء 

والتعذيب واالحتجاز.

• الشعور بالذنب	
واالجتماعي  والنف�ساني  االقت�سادي  االأمثل لال�ستثمار  اال�ستخدام  على  ق��ادراً  يكن  لم  الأنه  بالذنب  العائد  ي�سعر  قد 

الذي اأقدمت عليه االأ�سرة واأقدم عليه االأ�سدقاء والمجتمع المحلي لتمكينه من المغادرة. ويمكن اأن يزداد ذلك تفاقماً 

اة في الخارج. نتيجة لفقدان االأ�سدقاء واالأقارب عند العودة اأو نتيجة لطول المدة المق�سّ

• القلق الشديد	
الهجرة العائدة هي في حد ذاتها م�سدر قلق �سديد وتنطوي على م�ستوى مرتفع من الريبة بخ�سو�س الم�ستقبل.

• اإلحباط	
االإحباط هو نتيجة ال�سعور بالنبذ ولكن اأي�ساً نتيجة مواجهة �سعوبات في الح�سول على عمل وخلق �سبل ك�سب الرزق 

ونيل قبول المجتمع المحلي.
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• الحزن	
ينتج الحزن عن ف�سل م�سروع الهجرة والرف�س في البلد الم�سيف، والرف�س المحتمل في المجتمع االأ�سلي، وفقدان 

�سركاء الحياة اأو الهوية.

• التوهان	
لقد تغير العائد اأثناء الوقت الذي ق�ساه في الخارج كما تغير البلد االأ�سلي. وهذا يجعله ي�سعر بالتوهان لدى العودة 

مما يوؤثر على تكيفه.

• مركب النقص	
قد ي�سعر العائد بالنق�س تجاه اأولئك الذين تركهم وراءه ممن لم يهاجروا.

• اإلحساس بالخيبة	
لقد اأخفق العائد في م�سروع هجرته وال يمكن اأن يلوم اإال نف�سه على هذا االإخفاق.

• االضطراب االنفعالي	
ياأتي هذا اال�سطراب في �سكل تقلبات الّدهر. حتى النجاح الب�سيط يمكن اأن يجعل العائد ي�سعر بالراحة لكن االنتكا�سة 

واإن كانت �سغيرة يمكن اأن تجعله ي�سعر باأن ال اأحد يفهمه وي�سعر بالوحدانية.

• الشعور بالُغبن	
هذا االأمر له عالقة باأزمة الهوية. فالمهاجر لدى عودته ي�سعر باأن الهوية ال�سخ�سية واالجتماعية التي كّونها وهو في 

الخارج قد ال ُيعترف بها في بلده االأ�سلي، في حين اأن �سخ�سيته ال�سابقة قد يفقدها اإلى حد ما.

• مشاعر فقدان األمل والشعور بالعجز	
هذه الم�ساعر مرتبطة بفقدان ال�سخ�س لثقته بقدرته على التعامل مع االأحداث وباعتقاد اأن حدثاً واحداً لن يكون 

اإيجابياً. ونتيجة لذلك قد ال يكون المهاجرون العائدون قادرين على تعبئة الطاقات وتوخي نهج ا�ستباقي.

• الخوف	
يمكن اأن ي�سعر المهاجرون العائدون ب�سكل دائم باأنهم في خطر، �سواء كان التهديد حقيقياً اأم ال. ويمكن اأن يكون ذلك 

نتيجة اأحداث ما�سية موؤلمة مثل العنف اأو التعذيب اأو االحتجاز.

• الغضب	
اأية م�ساعر يمكن اأن يوجهها ال�سخ�س اإلى نف�سه اأو بلده االأ�سلي اأو اإلى الفاعلين واالأعوان المعنيين بالهجرة واالأقارب 

واالأ�سدقاء، كردة فعل على الكرب وب�سبب ال�سعور بالرف�س اأو بالغبن.

• الشعور بالوحدانية	
ال�سعور بالوحدانية �سعور �سائد له �سلة في الغالب بال�سعور بعدم فهم االأ�سرة واالأ�سدقاء والمجتمع المحلي له لدى 

عودته. وال�سعور بالوحدانية ربما رافق العائد اأي�ساً اأثناء الوقت الذي ق�ساه بالخارج.

• قلة إكبار الذات والثقة بالنفس	
قد تكون للعائد فكرة �سلبية عن نف�سه الأن العديد من توقعاته وانتظاراته لم تتحقق، فالتخوف من االإخفاق مجدداً 

متى تعلق االأمر باإعادة االإدماج في البلد االأ�سلي يجعله ي�سعر باأنه عديم القيمة واالأهمية. وقد ي�سعر العائد باأنه ال 

يمكنه اأن ينجح في اأي م�سروع حياتي جديد.

• التركيز على الماضي أو على المستقبل عوضًا عن التركيز على الحاضر	
الأن تجارب  واح��د  اآن  في  وذل��ك  الما�سي،  اأكثر على  يركز  فالعائد قد  للعائد.  تهديداً  واأحياناً  يمثل تحدياً  الحا�سر 

الحا�سر الحي  التعامل معه مقارنة مع  ما  اأكثر نوعاً  الما�سي ي�سهل  اأو الأن  ال�سلبية تتركه عالقاً  الما�سي  واأح��داث 

المتجدد. وقد يركز العائد على الم�ستقبل كنوع من الفرار من حا�سر يطرح تحديات.
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على مستوى العالقات االجتماعية:

• خطر الوصم االجتماعي	
اأن الحال قد ال يكون  اأن يكون مو�سع و�سم من جانب االأ�سرة والمجتمع في البلد االأ�سلي. غير  قرار العودة يمكن 

كذلك عندما يعود المهاجر عن طواعية ال�ستثمار ما ك�سبه اأو تعلمه في الخارج.

• شعور العائد بأنه ُينظر إليه كشخص فاشل	
ي�سعر العائد اأو يمكن اأن ي�سعر باأنه ُينظر اإليه كاإن�سان فا�سل حيث اإنه لم يكن عند م�ستوى تطلعات اأ�سرته واأ�سدقائه 

واأفراد مجتمعه المحلي الذين ا�ستثمروا المال واالأمل واالإعجاب من الموارد المادية وغير المادية اأثناء الوقت الذي 

ق�ساه العائد في الخارج.

• النظر إلى العائد على أنه مشكلة أو عبء	
يمكن اأن يُنظر اإلى العائد على اأنه فم ال بد من اإطعامه، وال �سيما عند العودة مبا�سرة ب�سبب نق�س اأولي في موارد 

اأنف�سهم يمثلون عبئاً  العائد ي�سكو من م�ساكل �سحية فاإن تكلفة الرعاية ومقدمي الرعاية  اإذا كان  الرزق. وخا�سة، 

اإ�سافياً.

• صعوبة إعادة االندماج في األسرة	
قد تكون االأ�سرة ا�ستثمرت موارد مادية وغير مادية في م�سروع هجرة قريبهم وقد تجد �سعوبة في الترحيب به لدى 

عودته. 

• العزلة عن اآلخرين والشعور بأنهم ال يفهمونه	
االن�سحاب من المجتمع ردة فعل �سائعة بالن�سبة للعائد الذي يظن اأن و�سعه الراهن )بل وربما اأي�ساً قرار المغادرة 

جبروا على العودة. 
ُ
االأولي( ال يفهمه االآخرون اأو لن يفهموه. وهذا �سحيح ب�سكل خا�س بالن�سبة للمهاجرين الذين اأ

وباالإ�سافة اإلى ذلك من االأهمية بمكان مالحظة اأن بع�س العائدين ال يرغبون في االت�سال بمجتمعاتهم االأ�سلية بل 

وحتى اإخبارهم بعودتهم. والعزلة عامل موؤٍد اإلى االكتئاب ويمكن اأن ُيحدث حلقة مفرغة عندما ال يتلقى العائد اأي 

دعم الأنه ناأى بنف�سه عن الم�ساعدة من اأي نوع كان.

• قلة الثقة	
المحلي. وقد يظن  والمجتمع  واالأ�سدقاء  االأ�سرة  الثقة تجاه  قلة  اأن يحدد  والتفّهم يمكن  التقبل  الخوف من عدم 

العائد اأن ما من اأحد م�ستعد لدعم اإعادة اإدماجه ومن االأرجح اأن يعتمد على ال�سائعات واالفترا�سات.

على المستوى االجتماعي – االقتصادي:

• الفقر والمشاكل المالية	
غالباً ما يعود المهاجر »خالي الوفا�س« من وجهة نظر مالية. ويمكن اأن تكون لديه ديون ال بد له من �سدادها واأ�سرة 

عليه اأن يعيلها.

• الصعوبة في الحصول على عمل	
الو�سع االقت�سادي في البلد االأ�سلي يمكن اأن يقلل من اإمكانية الح�سول على عمل اأو خلق ن�ساط مدٍر للدخل، االأمر 

الذي كان هو ال�سبب في المغادرة اأواًل وقبل كل �سيء.

• الديون	
قد يعود المهاجر بعبء ديون يكون عاجزاً عن �سدادها. وقد تكون لديه ديون تجاه االأقارب اأو االأ�سدقاء اأو اأي اأفراد 

اآخرين من اأفراد المجتمع المحلي.
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على المستوى الثقافي – األنثروبولوجي:

• االنتماء الثقافي	
هذا االأمر مطعون فيه رهناً بمدة االإقامة بالخارج. وقد مر العائد بعملية اندماج في البلد الم�سيف وتعلم عادات البلد 

وطقو�سه وتقاليده. ولدى عودته قد يجد �سعوبة في اعتبار اأنه ينتمي اإلى بلد واإلى مجتمع قد يكونان تغيرا اأو قد 

ي�سعر باأنهما تغيرا.

• التغيرات في البلد	
بلد المن�ساأ كما عرفه العائد قد يكون تغير من حيث القواعد والعادات واالأدوار االجتماعية.

• إمكانية نقل العائد لما تعلمه في الخارج إلى بلده األصلي	
التغيرات الثقافية، بل وحتى التغيرات الطفيفة جداً من حيث القواعد والعادات واالأدوار االجتماعية كما تعلمها العائد 

في الخارج، قد ال تنطبق في البلد االأ�سلي. 

• التغيرات في السلوك وفي العادات السابقة	
اة في الخارج، كون العائد قد اكت�سب عادات ومواقف واأوجه �سلوك مختلفة وب�سكل عام نظرة  رهناً بطول المدة المق�سّ

مختلفة للعالم. وقد يجد �سعوبة في التكيف من جديد مع نظام غذائي مختلف ون�سق عي�س مختلف وطرق تفكير قد 

تختلف كثيراً عّما تعّود عليه.

وكما �سبق و�سف ذلك فاإن هذه الم�سائل مترابطة. مثاًل قد ي�سعر العائد بالخجل الأنه لم يتمكن من �سداد ديونه وهذا 

اأخرى قد  اأ�سباب الو�سم االجتماعي الذي قد يجعله ي�سعر بالوحدانية واال�ستبعاد وانعدام الدعم. ومن جهة  �سبب من 

يعود المهاجر معتل ال�سحة وهذا يلقي بعبء على االأ�سرة التي يتعين عليها دفع ثمن عالجه، مما يجعله ي�سعر باالإحباط 

وال�سياع. وترابط هذه العوامل يرد مزيد �سرحه في االإطار اأدناه م�سفوعاً بمثال عملي جداً.

ا�شتخدام نموذج النهج النف�شي – االجتماعي لفهم احتياجات العائد

المطار. العائد ي�سعر بالتعب الأنه لم ينم طوال ليلتين. وكان عليه اأن يق�سي يومين  اإلى  “لقد و�سل منذ قليل عائد ذكر 
في مطار بلد العبور مع مئات من المهاجرين االآخرين العائدين وجميعهم في مكان مكتظ في منطقة محظورة. العائد 

م�سلم. وفي اليومين االأخيرين لم يح�سل اإال على كمية �سئيلة جداً من الغذاء. وهو ي�سعر بالخجل ويخ�سى طلب الغذاء 

الأنه ال يعرف القواعد وال يريد اأن ُينظر اإليه ك�سخ�س ي�ستجدي وال يمتلك اأية نقود في حالة الحاجة اإلى دفع ثمن الغذاء 

الذي قد ُيقدم له.”

)ُبعد  بالخجل  وي�سعر  بيولوجي(  )ُبعد  جائع  فالرجل  مترابطة:  الثالثة  االأبعاد  اأو  العوامل  اأن  كيف  يبين  المثال  هذا 

– اقت�سادي(؛ وهو يخ�سى ويمانع الأنه ال  الغذاء )ُبعد اجتماعي  اأية نقود ل�سراء  الغذاء؛ وال يمتلك  نف�ساني( في طلب 

يعرف كيف يجب اأن يت�سرف في هذه الو�سعية التي هي جديدة بالن�سبة له )الُبعد الثقافي – االأنثروبولوجي( وال يريد 

العون يمكن تحديد  الو�سعية، ولتقديم  الثقافي(. وفي هذه  والُبعد  العالقات االجتماعية  )ُبعد  اإليه كمت�سول  ُينظر  اأن 

اأولويات االحتياجات: الرجل يحتاج اإلى غذاء )ُبعد بيولوجي( ولكنه يحتاج اأي�ساً اإلى اإعادة طماأنة من الناحية النف�سانية، 

وهو بحاجة اإلى �سرح للقواعد، ويجب تزويده بالغذاء بطريقة ال ُتحرجه اأمام نظرائه، ويمكن اأن تكون مقبولة من الناحية 

المعلومات  في  بالنظر  يكتفي  اأال  االإدم��اج  باإعادة  المعني  الحالة  مدير  على  يتعين  العائد  مع  التفاعل  وعند  الثقافية. 

المجّمعة التي تتعلق بُبعد ما في حد ذاته واإنما عليه اأن ينظر في جميع االأحوال في م�ساعفات ذلك على الُبعدين االآخرين. 

وباال�ستناد اإلى هذه االأ�س�س من الممكن ت�سميم وتنفيذ برامج اإعادة اإدماج م�ستدامة.



210

دليل إعادة اإلدماج

جيم-  تقديم اإلسعافات النفسية – االجتماعية األولية والتخفيف عن األشخاص الذين هم 
في حالة كرب واضحة

اأثناء اأول لقاء مع مدير الحالة خا�سة، قد يكون العائدون في حالة كرب بدرجات متفاوتة. ويمكن اأن يكون كربهم نتيجة 

تجاربهم ال�سابقة وت�سورهم ال�سلبي بخ�سو�س العودة وقلقهم ال�سديد اإزاء الم�ستقبل، اأو قد يكونون ي�سعرون بقلق بالغ 

اإ�سداء الم�سورة نف�سها، التي هي معلم هام في طريق عودتهم. فهي جزء من مهمة مدير الحالة  وكرب بخ�سو�س دورة 

المتمثلة في تقديم دعم عاطفي اأولي مبا�سر عندما يلتقي باأ�سخا�س ي�سعرون بالكرب.

ويبرز الجدول األف-1 اأدناه البع�س من مظاهر الكرب:

الجدول ألف-1: مظاهر الكرب

الكرب المعرفيالكرب ال�سلوكيالكرب العاطفيالكرب الج�سدي

رداءة االعتناء بالذات/ قلة النزعة اإلى البكاءاالرتعا�س

النظافة

االرتباك

الحذر واليقظة في كل التنّهد با�ستمرارالتململ

لحظة

الن�سيان

عدم القدرة على التركيزالتكلم ب�سرعة/ ببطء�سوء المزاجنقر االأ�سابع/ العقبين

ال�سعور بفقدان االأمل التعّرق

وال�سعور بالذنب والخجل

ابتالع الريق با�ستمرار 

وحك المالب�س بالكفين

تقديم اأجوبة ال عالقة لها 

باالأ�سئلة/ �سعوبة في اإيجاد 

االألفاظ المنا�سبة

�سعوبة في القيام باالإجراء تخوفاإعياء مفرط

ال�سحيح

النظر فقط اإلى االأمور 

ال�سلبية

الدوار وال�سعوبات في 

التنف�س

�سرعة االنفعال وثورات 

الغ�سب

بطء التفكيراال�سطراب

ما يجب فعله: الدعم العاطفي

اأواًل من المهم التزام الهدوء. وطرح ال�سوؤال على العائد في حالة كرب لمعرفة ما اإذا كان يحتاج اإلى فترة ا�ستراحة ق�سيرة. 

وتقديم كاأ�س ماء اأو تقديم �سيء عملي يرّوح عن النف�س. ومحادثة �سغيرة في هذه الحالة يمكن اأن ي�ساعد على الحد من 

التوتر: التحدث عن مو�سوعات عامة من قبيل الطق�س واالأخبار والهوايات.

الحالي واالبتعاد عن  الواقع  اإل��ى  العودة  ال�سخ�س على  وه��ذا ي�ساعد  ... هل هذا �سحيح؟”  ب��ارد(  )اأو  المكان حار  “هذا 
خواطره.

“ماذا تريد اأن تفعل عندما ترغب في اال�ستراحة؟” وهذا ي�ساعد ال�سخ�س على التفكير في �سيء يروق له.

“هل تحب المو�سيقى )الرق�س، الريا�سة(؟” هذا هام للتركيز على �سيء ممتع.

العائد ي�سعر بكرب ب�سكل خا�س وُيظهر عالمات معاناة وا�سحة يمكن تقديم م�ساعدة فورية في �سكل  اإذا كان المهاجر 

اإ�سعافات نف�سانية اأولية. 
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االإ�شعافات االأولية النف�شانية

هذه اأداة دعم ترمي اإلى م�ساعدة اأي اإن�سان، كبيراً كان اأو مراهقاً بل وحتى طفاًل، مر موؤخراً بحدث اأو اأكثر من االأحداث 

المرهقة اأو فترة اإرهاق مطولة. وقد و�سع هذه االأداة كل من منظمة ال�سحة العالمية، وموؤ�س�سة معالجة �سدمات الحرب 

والمنظمة الدولية للروؤية العالمية. وهذا الدعم يمكن اأن يوفره اأي�ساً اأ�سخا�س من غير المهنيين53.

ويرجع �سبب تقديم االإ�سعافات االأولية النف�سانية اإلى بداهة م�ساألة اأن االأ�سخا�س يمكن اأن يتعافوا ب�سكل اأف�سل عندما: 

• ي�سعرون بال�سالمة وي�سعرون باأنهم على �سلة بغيرهم ويتحلون بالهدوء واالأمل؛	

• يح�سلون على الدعم االجتماعي والج�سدي والعاطفي؛	

• ي�ستعيدون االإح�سا�س بالتحكم في اأمورهم عن طريق القدرة على م�ساعدة اأنف�سهم.	

اأو فترة اإرهاق مطولة يحتاج اإلى اإ�سعافات اأولية نف�سانية اأو يرغب في الح�سول  لكن ما كل مهاجر يعي�س حدثاً مرهقاً 

متوافرة  جعلها  من  بد  ال  ولكن  فيها،  يرغبون  ال  الذين  اأولئك  على  الم�ساعدة  فر�س  عدم  بمكان  االأهمية  ومن  عليها. 

ب�سهولة الأولئك الذين قد يرغبون في الح�سول على دعم.

باالإ�سافة اإلى ذلك هناك عائدون يحتاجون اإلى رعاية اأكثر تخ�س�ساً من مجرد االإ�سعافات االأولية النف�سانية. وفي هذه 

الحالة ال بد من اإحالة ال�سخ�س المحتاج اإلى هذه الرعاية اإلى الرعاية الطبية اأو الرعاية النف�سانية المتخ�س�سة. فمن 

هم هوؤالء االأ�سخا�س يا ُترى؟ هم العائدون الذين: 

• يحاولون اأو ُيعلنون اأنهم حاولوا االنتحار اأو اإلحاق اأذى باأنف�سهم؛	

• هم عنيفون ب�سكل خا�س تجاه غيرهم؛	

• باالأعمال 	 القيام  باإمكانهم  يعد  ولم  ا�سمهم(  )مثل  حياتهم  وقائع  اأب�سط  تذّكر  باإمكانهم  فيها  يعد  لم  نقطة  بلغوا 

الروتينية االأ�سا�سية )اال�ستيقاظ واالأكل(: ويمكن التاأكد من ذلك مع المهاجر؛

• يفيدون باأنهم تعر�سوا لالغت�ساب اأو التعذيب اأو العنف ال�سخ�سي اأو االتجار اأو عا�سوا اأحداثاً ماأ�ساوية؛	

• يفيدون باأنهم يتعاطون المخدرات؛	

• يفيدون باأنهم ي�سكون من م�ساكل نف�سانية، وال �سيما اإذا لم يكن باإمكانهم الح�سول على المخدرات لفترة مطولة من الزمن. 	

يمكن توفير االإ�سعافات االأولية النف�سانية اأثناء حدث اأو فترة االإرهاق، مبا�سرة بعد ذلك اأو حتى بعد بع�س الوقت، متى 

اأمكن ذلك.

وفيما يتعلق بال�سياق والمكان الذي يمكن فيه توفير االإ�سعافات االأولية النف�سانية ال بد اأن ي�سمن ال�سياق والمكان �سالمة 

ال�سرية وت�سمن فيه  االإ�سعافات في مكان ُتحفظ فيه  المثالية، توفير  الناحية  واأمن مدير الحالة والعائد. ويجب، من 

درجة معينة من الحميمية.

وتقديم االإ�سعافات االأولية النف�سانية ب�سكل م�سوؤول يعني:

احترام ال�سالمة والكرامة والحقوق.  -1

تكييف ما يتم القيام به لمراعاة ثقافة ال�سخ�س المعني.  -2

الوعي بتدابير اال�ستجابة االأخرى في حاالت الطوارئ.  -3

االعتناء بالنف�س.  -4

 »Psychological First Aid« العالمية،  للروؤية  الدولية  والمنظمة  الحرب  �سدمات  معالجة  وموؤ�س�سة  العالمية  ال�سحة  منظمة   53

)جنيف، 2011(.
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قبل تقديم االإ�سعافات االأولية النف�سانية يرجى النظر في القواعد االأخالقية التالية:

ما ينبغي تجّنبه ما يبغي فعله

• التحلي باالإخال�س والموثوقية	

• احترام حق ال�سخ�س في اتخاذ قراراته بنف�سه.	

• الوعي باالنحياز والتحيز ال�سخ�سيين والناأي عنهما.	

• اأنه 	 االأ�سخا�س  لدى  وا�سحاً  يكون  اأن  على  ال�سهر 

باإمكانهم  يظل  فاإنه  االآن  الم�ساعدة  رف�سوا  اإذا  حتى 

الح�سول عليها في الم�ستقبل.

• ق�سة 	 �سرية  على  والحفاظ  الخ�سو�سيات  احترام 

ال�سخ�س، متى كان ذلك مالئماً.

• الت�سرف على النحو المالئم عن طريق مراعاة ثقافة 	

ال�سخ�س و�سنه ونوع جن�سه.

• ا�ستغالل عالقتك كمقدم للم�ساعدة.	

• مقابل 	 ال�سخ�س  من  خدمة  اأي  اأو  اأموال  اأي  طلب 

م�ساعدته.

• تقديم وعود كاذبة اأو اإعطاء معلومات خاطئة.	

• المبالغة في اإظهار مهاراتك.	

• الم�ساعدة على االأ�سخا�س وعدم التطفل وعدم 	 فر�س 

االإلحاح.

• ال�سغط على االأ�سخا�س لكي يرووا لك ق�ستهم.	

• تقا�سم ق�سة ال�سخ�س مع الغير.	

• الحكم على اأفعال اأو م�ساعر ال�سخ�س المعني.	

تمارين لال�شترخاء

من الممكن اقتراح اأحد التمارين الوارد و�سفها اأدناه التي يتمثل الغر�س منها في تهدئة ال�سخ�س المرهق ب�سرعة. وكحل 

بديل، واإذا تبين اأن ال �سيء يبدو ي�سير كما ينبغي للحد من االإرهاق، باإمكان مدير حالة اإعادة االإدماج اقتراح وقف الدورة 

واإرجائها اإلى تاريخ الحق اأو تقديم اإ�سعافات اأولية نف�سانية. 

اإذا �سُعر ال�سخ�س باأنه منف�سل عن الواقع، يجب م�ساعدته على:

• المالم�سة )االإح�سا�س بالقدمين على االأر�س، والنقر باالأيدي على الح�سن(؛	

• التوا�سل مع االأ�سياء المحيطة )بمالحظة االأ�سياء المحيطة به(؛	

• التنف�س )التركيز على النف�س والتنف�س ببطء(.	

ويمكن اقتراح اأحد التمارين التالية لال�سترخاء في االأجل الق�سير والتوا�سل من جديد مع واقع “االآن وهنا”.

التنفس العميق

التح�سيرات:

التوجه اإلى ال�سخ�س بطلب الجلو�س على الكر�سي اأو، اإذا اأمكن ذلك، طلب اال�ستلقاء على ظهره على اأريكة اأو على االأر�س 

اأو على فرا�س. واالأهم اأن يكون كل من الكتفين والراأ�س والعنق م�سنداً. 

اإعطاء التوجيهات التالية بهدوء وبنبرة دافئة:

)يرجى مالحظة اأن عالمة “...” في التعليمات التالية تعني التوقف لمدة ثالث ثواني(.

“اإذا كنت ت�سعر باالأمان اأغم�س عينيك واإال فانظر اإلى الجدار اأمامك )اأو ال�سقف اإذا كان م�ستلقياً على ظهره(. واالآن تنف�س 
قلياًل وركز على التنف�س ... 

اأدخل النف�س ... واأخرج النف�س ... )ال تت�سرع وحاول الحد من  اإيقاع �سوتي ...  اأدخل النف�س ... واأخرج النف�س ... اّتبع 

�سرعة تنف�س ال�سخ�س في االأثناء( ...
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واالآن اأدخل النف�س من خالل اأنفك ... دع بطنك يمتلئ بالهواء ... 

�سعر باأن بطنك فارغ ... 
ُ
اأخرج النف�س عبر فمك ... اأ

االآن �سع اإحدى يديك على بطنك واليد االأخرى على �سدرك ...

اآخذ في النزول ... ومن  باأن بطنك  �سعر 
ُ
اأ النف�س  ... واأن��ت ُتخرج  اآخذ في االرتفاع  باأن بطنك  �سعر 

ُ
اأ النف�س  واأن��ت ُتدخل 

المفرو�س اأن تتحرك يدك التي على بطنك اأكثر من تحرك يدك التي على �سدرك ...

اإلى بطنك وهو اآخذ في االرتفاع والنزول مع َنَف�سك ... واالآن واأنت  اأعمق ثالث مرات ... اأدخل النف�س كلياً  واالآن ُخذ نف�ساً 

ُتدخل النف�س ت�سّور الهواء وهو يدخل ج�سمك وُيدخل عليه ال�سكينة والطماأنينة ... حاول اأن ت�سعر بكل ذلك داخل ج�سدك ... 

واالآن اأخرج الَنف�س... وتخيل، واأنت تفعل ذلك، اأن الهواء يزيل كل توتراتك ... 

اأدخل الَنَف�س واأخرج الَنَف�س ...«

تكرار ذلك لمدة خم�س دقائق اأو اأكثر اإلى اأن ُتح�س باأن ال�سخ�س اآخذ فعاًل ي�سعر بالهدوء.

والإنهاء هذا التمرين يمكن اإعطاء ال�سخ�س التعليمات االأخيرة التالية:

“واالآن تنف�س ب�سكل عادي ... رّكز على ج�سمك الم�سترخي ... على الكر�سي )االأريكة( ... واالآن رّكز على الغرفة ... حاول اأن 
تتخيل الغرفة ... وجميع االأ�سياء الموجودة في الغرفة ثم اأنت واأنا في الغرفة ... واالآن، عندما ت�سعر باأنه الوقت المنا�سب 

لك افتح عينيك ببطء ... واأب�سط ذراعيك على ج�سمك ...”.

افعل ذلك بنف�سك لتبّين لل�سخ�س المعني كيفية القيام بذلك ودعوة ال�سخ�س اإلى فعل نف�س ال�سيء.

اإذا ما اأعطى التمرين عك�س النتيجة المن�سودة ال ُتلح و�سع حداً للتمرين. وجّرب تمريناً اآخر.

العد التنازلي
اأو اال�ستلقاء ب�سكل مريح مع  اأطلب من ال�سخ�س الجلو�س  هذا التمرين تمرين ب�سيط وفعال يقوم على التنف�س والعد. 

اإ�سناد الذارعين والرجلين اإلى االأريكة اأو على االأر�س. 

واالآن ُقم بعد كل َنَف�س داخل وكل َنَف�س خارج بدءاً بع�سرة اإلى اأن ت�سل اإلى 1. 

يمكن اأن تقول: 

“دعنا نعد نتنّف�س كاالآتي:
10- اأدخل الَنَف�س

9- اأخرج الَنَف�س

8- اأدخل الَنَف�س

7- اأخرج الَنَف�س

6- اأدخل الَنَف�س

5- اأخر الَنَف�س

4- اأدخل الَنَف�س

3- اأخرج الَنَف�س

2- اأدخل الَنَف�س

1- اأخرج الَنَف�س
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واالآن دعنا نكرر هذا التمرين ...”

كرر هذا التمرين عدد المرات التي ت�سعر باأنها �سرورية لتهدئة ال�سخ�س، �سريطة اأال يكون لذلك االأثر العك�سي.

تذّكر اأنه من الممكن، من خالل التنف�س، التحكم ب�سكل غير مبا�سر في معدل نب�سات القلب، بالتحكم في طول وعمق 

النف�س. واإ�سافة تقنية العد التنازلي ُيخفف من االأثر النف�ساني المتمثل في اإ�سناد مهمة ي�سعب على العقل التركيز عليها، 

وب�سكل اأ�سا�سي �سرف االنتباه عن كل ما يمكن اأن يوؤدي اإلى ال�سعور باالإرهاق والتركيز على العمليات الداخلية الحا�سلة 

داخل الج�سد.

التصورات المركّزة: المكان اآلمن

ُي�سند فيها الظهر والراأ�س والذراعان(. وطلب قيام  اأريكة  الكر�سي )ومن االأف�سل على  العائد بالجلو�س على  طلب قيام 

العائد باأخذ ب�سع دقائق للتركيز على التنف�س، ثم اإغما�س عينيه )اإذا لم يكن ذلك يخلق اإزعاجاً اأو قلقاً �سديداً(، لي�سبح 

ال�سخ�س واعياً باأي توتر في ج�سده وجعل التوتر يزول مع كل نف�س يخرج.

ثم اأعطي العائد التعليمات التالية:

“تخيل مكاناً ت�سعر فيه بال�سكينة والهدوء واالأمان. يمكن اأن يكون مكاناً زرته من قبل اأو مكان حلمت بزيارته   -

اأو مكان راأيته في �سورة اأو مجرد مكان هادئ يمكن اأن تت�سوره في مخيلتك.

انظر حواليك في ذلك المكان: الحظ االألوان واالأ�سكال.  -

االأ���س��وات  عنك.  والبعيدة  منك  القريبة  االأ���س��وات  ال�سكون.  ربما  اأو  ب��ك  المحيطة  االأ���س��وات  الح��ظ  واالآن   -

الم�سموعة اأكثر وتلك االأكثر و�سوحاً. 

فكر في اأية روائح تالحظها هنا.  -

– االأر�س تحت قدميك وما ي�سندك في ذلك المكان، ودرجة الحرارة، وتنقل  اأية اأحا�سي�س جلدية  رّكز على   -

الهواء، واأي �سيء اآخر يمكنك مالم�سته.

الحظ االأحا�سي�س المادية الممتعة في ج�سدك واأنت ت�ستمتع بهذا المكان االآمن.  -

اأن  اأو عبارة يمكنك  اأك��ان كلمة واح��دة  اأن تختار لذلك ا�سماً، �سواء  اآمن لك  االآن واأن��ت في �سكينة وفي مكان   -

ت�ستخدمها ال�ستح�سار تلك ال�سورة في اأي لحظة تحتاج اإلى ا�ستح�سارها.

فقط  اأردت،  متى  تترك  اأن  وباإمكانك  والهدوء.  بال�سكينة  م�ستمتعاً  الوقت  بع�س  هناك  البقاء  تختار  اأن  لك   -

بمجرد فتح عينيك والوعي بالمكان الذي تتواجد فيه االآن والعودة بنف�سك اإلى اليقظة من جديد في اإطار 

المفهوم “هنا واالآن”.

االآن وقد فتحت عينيك خذ وقتك لال�ستيقاظ من جديد ب�سكل كامل. ووا�سل التنف�س ب�سال�سة وتوازن. وتذّكر   -

اأن مكانك االآمن تحت ت�سرفك متى احتجت اإليه.”

اإظهار التعاطف من خالل االإن�سات الفعال وا�ستخدام عبارات مطمئنة واإيماءات غير �سفوية. وتذكر اأن المهاجرين الذين 

مروا باأحداث �سديدة االإره��اق بل وحتى مثيرة ل�سدمة يخ�سون الجنون واأن ال اأحد يقدر على فهمهم. وهم بحاجة اإلى 

�سخ�س ال يظن اأنهم “مخطئون”.
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توفير المشورة األولية لدى وصول العائدين الذين يعانون من اضطرابات عقلية دال- 

يجب اأن يكون مدير الحالة قد ح�سل على معلومات من الم�ست�سارين في البلد الم�سيف بخ�سو�س اأي م�سكلة �سحة عقلية 

م�سّخ�سة لدى العائد. ويجب، متى اأمكن ذلك، اإ�سراك االأ�سرة منذ و�سول العائد. وفي انتظار الو�سول الفعلي يتعين على 

مدير الحالة التاأّكد من م�ستوى وعي االأ�سرة بخ�سو�س �سحة العائد العقلية و، عند اللزوم، مّدها بالمعلومات االأ�سا�سية 

والن�سائح العملية للتعامل مع الو�سع. واإذا لم يت�سن اإ�سراك االأ�سرة بعد الو�سول يتعّين على مدير الحالة مالقاة العائد 

اإلى  اإلى مكان هادئ منف�سل ودعوته  العائد  الحالة دعوة  ويتعّين على مدير  البلد.  اأو عند ميناء دخول  بالمطار  فردياً 

ويتعّين على مدير  اأ�سئلة حول رحلته وحالته ال�سحية الراهنة )“كيف كانت ال�َسَفرة؟ كيف حالك؟”(.  الجلو�س وطرح 

الحالة التاأكد مع العائد من اأية معلومات تتعلق ب�سحته العقلية التي و�سفها البلد الم�سيف.

ويمكن لمدير الحالة اأن ي�ساأل:

مدير الحالة: “زمالئي الذين التقيتهم في )البلد الم�سيف( قالوا لي اإنك عانيت موؤخراً من بع�س الم�ساكل من حيث 

ال�سحة العقلية. وهذا يجعل حياتك �سعبة، األي�س كذلك؟”

والغر�س من هذا ال�سوؤال هو التاأكد مّما اإذا كان العائد واعياً با�سطراباته العقلية. 

اإذا كان الرد باالإيجاب، يمكن اأن ترّكز دورة الم�سورة االأولى هذه على و�سع خطة دعم مع اتخاذ اإجراءات فورية ا�ستجابة 

لالحتياجات االأ�سا�سية: 

مدير الحالة - »هل اأن اأ�سرتك على ِعلم باأنك عدت؟«

اأكثر من  ال�سخ�س الذي يرتاح له  العائد لمعرفة  ال�سوؤال على  الرد باالإيجاب يتعين االت�سال باالأ�سرة بعد طرح  اإذا كان 

غيره.

اإذا كان الرد بالنفي، يجب ا�ستي�ساح ال�سبب في عدم اإبالغ االأ�سرة بالو�سول وتقديم الدعم.

مدير الحالة – „هل لك مكان تقيم به؟“

اإذا كان الرد بالنفي يجب توفير الماأوى الموؤقت والطعام.

مدير الحالة – „هل لك هاتف جوال؟“

اإذا كان الرد باالإيجاب يجب اأخذ رقم الهاتف. واإال فيجب مّد العائد بهاتف جوال. 

اإذا كان الرد بالنفي فذلك يعني اإما اأن الحالة ال�سحية خطرة وال يعترف بها العائد اأو اأن الحالة ال�سحية تّم ت�سخ�سيها 

وفي  الفعلية.  العائد  تلقاها وحالة  التي  المعلومات  بين  التما�سك  يتاأكد من  اأن  الحالة  لمدير  ولي�س  خاطئاً.  ت�سخي�ساً 

هذه الحالة، وقبل ا�ستنباط اأي خطة دعم وتحديد جدول زمني للقاءات، يو�سى باإحالة العائد اإلى اأخ�سائي في االأمرا�س 

النف�سية، متى كان ذلك ممكناً، اأو اإلى طبيب اأو اأخ�سائي في علم نف�س. 

مدير الحالة – „هل تتناول حالياً اأية اأدوية لمعالجة االختالل الذي تعاني منه؟ ما هو هذا الدواء؟“

والغر�س هنا هو التاأكد من وعي العائد باختالله العقلي والتاأكد مّما اإذا كانت االأدوية الم�سّجلة �سابقاً تتفق مع االأدوية 

التي يتناولها العائد، الذي من المفرو�س اأن ي�سافر وبحوزته �سهادة طبية.

اأن تتم  اإلى  اإذا كانت كمية االأدوي��ة التي بحوزته تكفيه  واإذا كان الرد باالإيجاب من االأهمية بمكان التاأكد مع العائد مّما 
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برمجة المتابعة الطبية. واإذا لم يكن الحال كذلك فاإن االأمر يحتاج اإلى اإحالة عاجلة. وموا�سلة العالج اأ�سا�سية للعائدين 

الذين يعانون من ا�سطرابات عقلية. 

واإذا كان الرد بالنفي يو�سى باالإحالة اإلى اأخ�سائي في االأمرا�س العقلية مهما يكن.

مدير الحالة – „هل الدواء معك االآن؟ هل تتناوله بانتظام؟“

اإمكانات العائد ونقاط  والغر�س هنا هو التاأكد من االمتثال للو�سفة الطبية. وهذا يعطي مدير الحالة معلومات حول 

قوته وحول مدى ا�ستعجال المتابعة الطبية. 

اإذا كان الرد باالإيجاب يكون من المفيد الثناء على العائد وتذكيره باأهمية تناول دوائه بانتظام.

اأن  )“يمكنك  االمتثال  اأج��ل  من  الن�سائح  بع�س  واإعطاء  ذلك  اأ�سباب  من  التاأكد  المهم  من  يكون  بالنفي  ال��رد  كان  واإذا 

ت�ستخدم منبهاً يذّكرك بالدواء. ولك اأن ت�سّغل منبهاً على هاتفك الجوال.”( وفي هذه الحالة يحتاج االأمر اإلى اإحالة. 

وانطالقاً من هذه المرحلة يتعين على مدير الحالة اأن يطمئن من جديد العائد الم�ساب بمر�س عقلي بخ�سو�س توافر 

دوائر �سحية في البلد يمكن اأن توفر له الدعم.

وبعد تقديم الدعم العاطفي االأولي، ومع مراعاة اإرهاق الرحلة، على مدير الحالة اأن يحدد موعداً مع العائد في مكتب 

المنظمة. ومن الهام جداً في هذه المرحلة الح�سول على رقم هاتف العائد ورقم هاتف فرد من اأفراد االأ�سرة اأو �سديق، 

وذلك، في جميع االأحوال، بموافقة العائد.

وكما �سبقت االإ�سارة اإلى ذلك، قد ال يرى العائد حاجة اإلى مقابلة مدير الحالة من جديد. ويمكن اأن يكون ذلك نتيجة 

لال�سطراب العقلي. وعلى مدير الحالة اأن يحثه بلطف على طلب الم�ساعدة.

لكن، كما ُذكر من قبل فاإن االأ�سخا�س الم�سابين باال�سطرابات العقلية الم�سار اإليها اأعاله قد يحتاجون اإلى اإحالة فورية اإذا: 

كانوا عدوانيين ب�سكل خا�س؛  -

كانوا قد اأ�ساروا اإلى محاولة انتحار اأو اأنهم ينوون محاولة االنتحار؛  -

لم يعودوا يتذكرون اأموراً ب�سيطة جداً بخ�سو�س حياتهم )مثل ا�سمهم( اأو ي�سيرون اإلى اأنهم ال يقدرون على   -

القيام باأب�سط االأمور الروتينية االأ�سا�سية )اال�ستيقاظ، واالأكل، واالعتناء بنظافتهم ال�سخ�سية وما اإلى ذلك(؛

�سخ�سياً  �سهدوا  اأو  االتجار  اأو  ال�سخ�سي  العنف  اأو  التعذيب  اأو  لالغت�ساب  موؤخراً  تعر�سوا  باأنهم  اأف��ادوا  اإذا   -

حوادث ماأ�ساوية؛

اإذا اأ�ساروا اإلى اأنهم يتعاطون المخدرات وخا�سة اإذا لم يح�سلوا على المخدرات لفترة طويلة من الزمن؛  -

اأو  م�ستحياًل  اأم��راً  ح��وار  اأي  ت�سرفوا بطريقة ي�سبح معها  اإذا  اأو  قائمة  نف�سانية  لهم م�ساكل  ب��اأن  اأف��ادوا  اإذا   -

يجعلون مدير الحالة ي�سعر بعدم االرتياح ومرهقاً جداً وي�سعر بقلق بالغ؛

اإذا اأفادوا باأنهم ال يمتلكون الدواء الذي يجب عليهم تناوله اأو اأنه قد ا�سُتنفد.  -

بمفردهم.  �سيء  كل  فعل  محاولة  وع��دم  بحدودهم  واعين  يكونوا  اأن  االأح���وال  جميع  في  الحاالت  مديري  على  ويتعين 

فبالن�سبة لالأ�سخا�س الذين يحتاجون اإلى دعم اأكثر تخ�س�ساً تكون االإحالة اإلى اأخ�سائي في االأمرا�س العقلية �سرورية. 

وعلى مدير الحالة اأن ي�سرح بكل ب�ساطة ممكنة �سبب االإحالة ونوع الدعم الذي يجب اأن يتلقاه العائد، وفي نف�س الوقت 

اأي�ساً طرح ال�سوؤال لمعرفة راأي العائدين )يجب في جميع االأحوال اأال يغيب عن االأذهان الو�سم المحيط بم�سائل ال�سحة 

العقلية(.

وب�سرف النظر عن االإح�ساءات والت�سخي�سات ال بد من اإيالء اهتمام خا�س الأي مهاجر تبدو عليه عالمات معاناة عقلية. 

ويمكن اأن يلعب مديرو الحاالت دوراً هاماً في تثبيت اأو تخفيف المعاناة العاطفية لدى العائدين. وجميع اأ�ساليب التوا�سل 

الوارد و�سفها في الفقرات ال�سابقة، ف�ساًل عن المعرفة االأ�سا�سية بعالمات واأعرا�س اال�سطرابات العقلية، مفيدة لخلق 
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جو من االطمئنان والثقة واإعداد العائد الذي يعاني من اختالل عقلي لعملية الم�ساعدة على اإعادة االإدماج.

وللتذكير فاإنه يو�سى باأن يقوم مدير الحالة في جميع االأحوال، ب�سرف النظر عن االختالل المحدد، بالتاأكد مع العائد مّما يلي:

اإذا كان الدواء بحوزته )اإذا كان لدى مديري الحاالت اأي �سك بخ�سو�س امتثال العائد لو�سفة تناول الدواء يو�سى   -1

بطلب م�ساعدة االأ�سرة(.

اإذا كانت االأ�سرة واعية باالختالل وم�ستعدة للترحيب بقريبها ودعمه.   -2

ما اإذا كان العائد واأ�سرته مطمئنين من جديد.  -3

يجب، متى اأمكن ذلك، تنظيم دورات توعية بخ�سو�س اال�سطرابات العقلية وكيفية تقديم الدعم للعائدين الذين يعانون 

من ا�سطرابات عقلية، موّجهة اإلى موفري الرعاية.

مساعدة المهاجرين الذين يعانون من اضطرابات عقلية )توجيهات مفّصلة( هاء- 

اال�شطرابات العقلية هاء-1 

ُتقّدر منظمة ال�سحة العالمية اأن ما بين 1 و3 في المائة من �سكان اأي بلد ي�سكون من ا�سطرابات عقلية حادة فيما تعاني 

ال�سريرية  االعتبارات  المزيد من  في  الدخول  ودون  متو�سط.  اأو  عقلي خفيف  ا�سطراب  المائة من  في   10 قرابة  ن�سبة 

التي تتجاوز نطاق هذا الدليل فاإن اال�سطرابات العقلية الحادة هي تلك التي توؤثر، اإلى حد كبير، في اأداء الفرد لوظائفه 

اأداء  تعّطل  المتو�سطة ال  اإلى  الخفيفة  العقلية  اال�سطرابات  اأن  تكون مزمنة، في حين  الأن  احتمااًل  اأكثر  وهي  الحيوية 

يعي�س  االأوق��ات  الم�ساب يظل في غالب  ال�سخ�س  اأن  بمعنى  الم�ستوى،  بنف�س  العادية  بها لوظائفهم  الم�سابين  االأف��راد 

حياته العادية ومن المرجح اأن يتغلب على المر�س بمر الزمن وبف�سل الدعم المقّدم. ونف�س اال�سطراب، مثل االكتئاب، 

مثل  اأخ��رى  ا�سطرابات  اأن  حين  في  اأعرا�سه،  ونطاق  ومدته  درجته  بح�سب  ح��اداً  اأو  متو�سطاً  اأو  خفيفاً  يكون  اأن  يمكن 

ما  م�ساألة  في  قاطعة  غير  للمهاجرين  العقلية  ال�سحة  بخ�سو�س  والبحوث  تعريفها.  بحكم  حادة  الذهاني  اال�سطراب 

اال�ستعرا�سات  واأح��دث  المهاجرين.  ال�سكان من غير  با�سطرابات عقلية من  احتمااًل لالإ�سابة  اأكثر  المهاجرون  كان  اإذا 

اأنه ال توجد اختالفات كبيرة بينهما، فيما عدا حالة واحدة هي  اإلى  اأ�سا�ساً  المنهجية الأكثر الدرا�سات موثوقية تخل�س 

اال�سطراب النف�سي الالحق لالإ�سابة، الذي هو اأكثر ارتفاعاً في �سفوف الالجئين54 و�سحايا االتجار55. وتوؤكد درا�سات 

هذه  اأن  غير  الالجئين.  �سفوف  في  �سيما  وال  واالكتئاب،  الذهانية  اال�سطرابات  في  اأعلى  انت�سار  معدل  وج��ود  اأخ��رى 

االختالفات، واإن كانت ذات اأهمية من الناحية االإح�سائية، اإال اأنها لي�ست مرتفعة بالن�سب المطلقة. وباالإ�سافة اإلى ذلك 

ال يوجد اإال عدد قليل جداً من الدرا�سات حول ال�سحة العقلية للمهاجرين العائدين ونتائجها غير مقنعة هي االأخرى. 

واإجمااًل فاإن المهاجرين العائدين، حتى واإن كانوا يخ�سعون لعوامل اإجهاد عدة ويمكن اأن يكونوا بحاجة اإلى دعم نف�ساني 

المهاجرين  اأن توجد في �سفوف  توّقع  المبداأ يمكن  با�سطراب عقلي. ومن حيث  اأن ي�سابوا  المحتمل  اأنه من غير  اإال 

العائدين نف�س الن�سبة من االإ�سابة باال�سطرابات العقلية الحادة الموجودة في �سفوف ال�سكان االآخرين )2-3 في المائة( 

واأن يوجد معدل انت�سار اأعلى في االإ�سابة باال�سطرابات العقلية الخفيفة اإلى المتو�سطة التي ُيحتمل اأن تخف حدتها بمر 

الزمن وبف�سل الم�ساعدة االجتماعية والنف�سية - االجتماعية.

 Priebe, S., D. Giacco and R. El�Nagib, Public health aspects of mental health among migrants and  54

 refugees: a review of the evidence on mental health care for refugees, asylum seekers and irregular
migrants in the WHO European Region. Health Evidence Network synthesis report 47 (WHO, Copen�

 .(hagen, 2016
 Ottisova, L., S. Hemmings, L.M. Howard, C. Zimmerman and S. Oram, Prevalence and risk of violence  55

 and the mental, physical and sexual health problems associated with human trafficking: an updated
.(systematic review. Epidemeology and Psychiatric Sciences, Aug;25(4):317–41 (2016
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وباالإ�سافة اإلى ما تقّدم فاإن اأولئك الذين يعودون عبر برنامج العودة االإن�سانية، مثاًل من مراكز احتجاز المهاجرين في 

ليبيا، فاإن تجارب العنف والتعذيب والعنف الجن�سي والتهديد واال�ستغالل ال�سديدين اأكثر حدوثاً مما هي عليه في �سفوف 

المهاجرين االآخرين ويمكن اأن تت�سّبب في انت�سار اأو�سع نطاقاً لال�سطرابات العقلية56.

التعامل مع  ذلك لدى  العقلي ويجب مراعاة  اال�سطراب  ح��االت  بارتفاع  له �سلة  اإداري��ة  الأ�سباب  االحتجاز  ف��اإن  واأخ��ي��راً 

العائدين الذين تعر�سوا لالحتجاز.

اإذا كان عائد ما معر�ساً ال�سطراب عقلي تتوقف على الجمع الفريد من  وفي الختام ال يوجد تعميم ممكن وم�ساألة ما 

نوعه بين ال�سوابق ال�سخ�سية واأوجه اله�سا�سة القائمة وعوامل االإجهاد المواجهة اأثناء فترة الهجرة والعودة والو�سول 

اإلى الخدمات طوال دورة الهجرة. 

اإلى  اأولئك الذين يعودون عن طواعية، بح�سب المعلومات التي �سجلتها المنظمة الدولية للهجرة وباال�ستناد  ومن بين 

تحليل اآخر الحاالت العقلية المتكررة في �سفوف العائدين من هولندا، فاإن اأكثر اأ�سكال اال�سطرابات العقلية �سيوعاً هي 

اال�سطراب االكتئابي واال�سطراب الُذهاني واال�سطراب النف�سي الالحق لل�سدمة.

اإلى لوائح وقواعد المنظمة الدولية للهجرة واأف�سل الممار�سات  وفي حالة الم�ساعدة على العودة الطوعية، وباال�ستناد 

االأم��م  وك��االت  و�سائر  الحكومية  وغير  الحكومية  والمنظمات  الحكومات  قبيل  من  االآخ��ري��ن  ال�سركاء  من  الم�ستوحاة 

المتحدة، يجب اأال تتم العودة اإال اإذا:

اعُتبر اأن المهاجر قد اتخذ قراراً متروياً وكامل ال�سالحية57.  -1

لم تكن الرحلة والعودة ُتعر�س للخطر حياة المهاجر فيما يت�سل بمر�سه العقلي.  -2

كان من الممكن �سمان ا�ستمرارية الرعاية.  -3

وبناًء على ذلك فاإنه في حالة العودة من ال�سروري من حيث المبداأ اأن يكون المهاجر قادراً على اتخاذ القرارات والت�سرف 

اإلى حد ما واأن يكون هناك نظام اإحالة خا�س بو�سعه ال�سحي �سبق اأن تم تحديده بالفعل في البلد.

اأفراد لهم  اأي�ساً  والعائدون الذين يعانون من ا�سطراب عقلي ال تقت�سر حالتهم على ا�سطرابهم النف�سي فقط. بل هم 

مجموعة من االحتياجات تتجاوز مجرد المر�س واالإمكانات والخطط فهم بالتالي يحتاجون اإلى م�سورة بخ�سو�س اإعادة 

باأن  الحالة  ي�سمح لمدير  االأكثر �سيوعاً  الثالثة  العقلية  االأ�سا�سية باال�سطرابات  المعرفة  اكت�ساب  فاإن  اإدماجهم. وهكذا 

اأثناء الم�سورة والتوا�سل  اأف�سل ما يبديه المهاجرون الذين ي�سكون من مثل هذه االأمرا�س من �سلوك  يفهم على نحو 

وفقاً لذلك.

الم�ستفيدين.  لدى  العقلية  اال�سطرابات  تحديد  محاولة  الحالة  مدير  م�سوؤولية  من  لي�س  فاإنه  التحذير  �سبيل  وعلى 

 Schininá, G. and T.E Zanghellini, Internal and International Migration and its Impact on the Mental  56

Health of Migrants. In: Moussaoui D., D. Bhugra, A. Ventriglio (eds) Mental Health and Illness in Mi�
.(gration. Mental Health and Illness Worldwide (Springer, Singapore, 2018

ُي�سار هنا اإلى ما ُيعرف في معظم اأحكام الت�سريعات الوطنية ب� “قانون االأهلية العقلية”. وهذا القانون ُيحدد اأنواع االأمرا�س العقلية التي   57

ُيعتبر الفرد الذي ي�سكو منها غير قادر على اتخاذ قرار بخ�سو�س اإدخاله الم�ست�سفى وعالجه بحيث يت�سنى فر�س العالج عليه. وال�سيء 

تتغير  العقلية  االأهلية  اأن  اإلى  االإ�سارة  المهم  2014(. ومن  للهجرة،  الدولية  )المنظمة  الموافقة  اأ�سكال  �سكل من  اأي  ي�سري على  نف�سه 

على مر الزمن، مّما يعني اأن نف�س المهاجر العائد المحتمل غير القادر في وقت ما على اإعطاء موافقته قد يكون قادراً على اتخاذ قرار 

مترٍو في وقت الحق. والقرار ال�سالح يعني امتالك القدرات العقلية الكافية على الفهم واتخاذ قرار معقول فيما يت�سل بم�سكلة ما وفهم 

وتقدير العواقب المحتملة لذلك القرار. واالأ�سخا�س دون �سن 18 عاماً )االأطفال( اأو االأ�سخا�س الم�سابون باأمرا�س عقلية ُيفتر�س عادة 

.)236/IN - 2016 ،اأنهم ال يمتلكون اأهلية الموافقة )المنظمة الدولية للهجرة

https://rd.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-981-10-0750-7_3-1
https://rd.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-981-10-0750-7_3-1
https://rd.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-981-10-0750-7_3-1
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فذلك ي�سّنف في الواقع كممار�سة �سيئة الأن اال�سطرابات العقلية ُتحددها كوكبة من االأعرا�س ف�ساًل عن نطاقها ومدتها 

توؤدي  اأن  �سيئة يمكن  اإحالة �سريرية ممار�سة  االأعرا�س وا�سطراب عقلي دون  �سل�سلة من  الفرق بين  وتفاعالتها. وفهم 

اإلى الو�سم وفرط االإحالة ومن �ساأنها اأن تغّير ب�سكل عام العالقات بين مدير الحالة والعائد اأثناء الم�سورة. وهذا الدليل 

يوّفر اإي�ساحات حول الحاالت التي يحتاج فيها مدير الحالة اإلى اإحالة ال�سخ�س اإلى مهني في مجال ال�سحة العقلية اأو 

اأن يعر�س االإحالة كخيار. وفي جميع الحاالت االأخرى، على مدير الحالة اأن يمتنع عن محاولة الت�سخي�س. والتو�سيحات 

اأدناه هي ن�سائح للتوا�سل مع المهاجرين الذين تم ت�سخي�س اأنهم يعانون من ا�سطراب عقلي اإما قبل المغادرة اأو بعد 

الو�سول على اأيدي مهني قبل جل�سة الم�سورة.

و�سيغطي الفرع التالي التو�سيات ب�ساأن التعرف اإلى المهاجرين الذين يعانون من ا�سطراب اكتئابي اأو ا�سطراب ُذهاني 

وا�سطراب نف�سي الحق لل�سدمة، والعمل مع هوؤالء المهاجرين.

اال�شطراب االكتئابي هاء-2 

اال�سطراب االكتئابي هو مر�س عقلي يتميز ب�سوء المزاج والنفور من الن�ساط والمعاناة العامة العميقة. كما اأنه يوؤثر في 

العقل والج�سم. وهو يختلف عن الحزن الذي هو جزء عادي من الحياة اليومية واأقل خطورة بكثير. واال�سطراب االكتئابي 

والطريقة  االأم��ور،  وفي  نف�سه  بها في  ويفكر  ال�سخ�س  بها  ي�سعر  التي  الطريقة  يوؤثر في  “اكتئاب”  اأي�ساً  ُي�سمى  ال��ذي 

والتاأّلم  الهمة  وقلة  العادة  الممتعة في  باالأن�سطة  االهتمام  وقلة  بالنف�س،  االعتزاز  وقلة  ويت�سرف.  وينام  ياأكل  بها  التي 

ب�سكل عام بدون اأي �سبب وا�سح اإنما هي في غالب االأحيان عنا�سر من العنا�سر المكونة لال�سطراب االكتئابي. وهو اأكثر 

اال�سطرابات العقلية �سيوعاً في �سفوف عامة ال�سكان وي�سبح اأحياناً مزمناً ويوؤثر في الحياة اليومية العادية ويت�سّبب في 

األم ومعاناة للمر�سى واأ�سرهم اأي�ساً.

مظاهر االضطرابات االكتئابية
الوقت مظاهر  نف�س  له في  اأن  يعني  بما  والج�سم،  العقل  اإلى ذلك، على  االإ�سارة  �سبقت  االكتئابي، كما  اال�سطراب  يوؤثر 

نف�سانية وج�سدية. وترد في الجدول اأدناه قائمة باأكثر هذه المظاهر �سيوعاً:

الجدول ألف-2: الظواهر النفسانية والجسدية العتالل الصحة العقلية

مظاهر االضطراب الجسدية مظاهر االضطراب النفسانية

 االإعياء اأو فقدان الهمةالحزن والمزاج االكتئابي

 النوم الم�سطربقلة االهتمام اأو اال�ستمتاع بجميع اأو معظم االأن�سطة

 نق�س ال�سهية وفقدان الوزنقلة التركيز واالهتمام و�سعف الذاكرة

 التخلف النف�سي الحركي اأو الُهياج النف�سينق�س االعتزاز بالذات والثقة بالنف�س

ي�سلح  ال  باأنه  ي�سعر  ال�سخ�س  تجعل  التي  المهلو�سة  االأفكار 

ل�سيء وباأنه عديم الفائدة، اأو ي�سعر بالذنب 
 ال�سداع

 االأوجاع في الع�سالت والمفا�سلفقدان االأمل والنظرة المت�سائمة للم�ستقبل

وب�سكل اأعّم فاإن العائد الذي يعاني من ا�سطراب اكتئابي يحمل مظاهر ج�سدية من قبيل االإعياء وال�سداع واالألم واالأوجاع 

خبر �سابقاً بالت�سخي�س، لي�س له اأن يتحرى االأعرا�س النف�سانية اأو الج�سدية 
ُ
في الج�سم. ومدير الحالة، الذي يكون قد اأ

ولكن عليه اأن يكون واعياً باأن وراء تلك االأعرا�س مر�ساً نف�سانياً. ومن المهم اأال يغيب عن الذهن اأن مظاهر �سلبية معينة 

اإّنما هي مظاهر عادية: وما يجعلها جزءاً من اال�سطراب العقلية هو تاآلفها واجتماعها الذي يمكن اأن ُيقيَّما فقط من خالل 

مراجعة �سريرية. ولتكييف الم�سورة والتوا�سل وال�سلوك ُتقدم هنا بع�س الن�سائح بخ�سو�س مختلف مظاهر اال�سطراب. 
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المظاهر النفسانية 

الحزن والكآبة

قد ال يكون هذا االأمر وا�سحاً جداً عند االنطباع االأول. فبع�س الم�سابين باالكتئاب ُينكرون اأنهم ي�سعرون بالحزن اأو الكاأبة 

ويمكن اأن يقولوا اإنهم بخير وال باأ�س عليهم. واأحياناً ال يتحدثون اإال عن الم�ساكل الج�سدية. وقد يكون اآخرون م�سابين 

باالكتئاب بدرجة اأنهم ال ي�ستكون اإال قلياًل ويظلون �سامتين.

اإذ يكون العائد ب�سكل وا�سح في حالة بوؤ�س. ومع ذلك يتعين على مدير  وغرفة الم�سورة يمكن اأن تظل في حالة �سكون 

الحالة، الذي يكون واعياً بهذا المظهر من مظاهر اال�سطراب اأال يقلق اأو اأال يحاول اإرغام العائد المكتئب على االإح�سا�س 

يتحدث  اأن  الحالة  مدير  وباإمكان  وم�سراً.  العك�سية  النتيجة  اإل��ى  موؤدياً  ذلك  يكون  اأن  فيمكن  مختلف.  ب�سكل  وال�سعور 

والفهم  اال�ستماع  على  العائد  ق��درة  بح�سب  ومدته  الحوار  معّداًل  والتفاوؤل،  الحيوية  من  و�سيء  موؤا�ساة  فيها  بطريقة 

والتجاوب والتفاعل. وعلى مدير الحالة اأن يتجّنب دعوة العائد اإلى تكرار ق�س�سه االأكثر اإثارة لل�سدمة، اإذا لم يكن ذلك 

اكتئابية مثل م�سائل الفقدان  اأفكاراً  اأال يتناول مدير الحالة مو�سوعات ُتخّلف  ُي�ستح�سن  اإلى ذلك  �سرورياً. وباالإ�سافة 

ب�سكل عام، ووفاة اأحد ب�سكل خا�س، وخطر االإ�سابة بالمر�س ومحنة المهاجر اأو كيف يمكن اأن ُيلحق العائد الذي يعاني 

من ا�سطراب اكتئابي اآذى بنف�سه.

ولمدير الحالة اأن يقترح على العائد اختيار مكان جلو�سه وتقديم �سيء ما يريحه مثل الماء، واأن ي�ساأل العائد من حين 

الآخر عن اأحواله واإذا ما اإذا كان هناك اأي �سيء يمكن اأن يفعله لم�ساعدته.

ومن المهم للغاية التحلي بموقف تعاطف ولي�س موقف عطف )انظر التعاطف مقابل العطف(.

قلة االهتمام أو االستمتاع في جميع، أو معظم، األنشطة

غير  من  يكون  قد  اأن��ه  بدرجة  بالذنب  وي�سعر  نف�سه  بخ�سو�س  للغاية  قلق  المكتئب  العائد  كون  يراعي  اأن  الحالة  لمدير 

المجدي و�سع خطة اإعادة اإدماج على اأ�سا�س االأن�سطة التي يتذكر العائد )اأو اأ�سرته( باأنها ممتعة قبل اأن يظهر اال�سطراب. 

وما هو مفيد في هذه المرحلة الت�سليم ب�سعوبة الو�سع واال�ستماع بعناية واهتمام ور�سم خيارات اإعادة االإدماج المتاحة، وال 

�سيما منها تلك التي لها �سلة بالعناية باال�سطراب. وهذا هو االأمر الوحيد الذي يمكن اأن ي�سد اهتمام العائد المكتئب في 

هذه المرحلة. ومن الممكن ت�سجيع القيام باأية اأن�سطة ب�سيطة بلطف دون اإرغام العائد على اأن�سطة كانت ممتعة فيما م�سى.

قلة التركيز ونقص االنتباه والذاكرة

الذنب  وم�ساعر  ال�سحة  اإزاء  بالقلق  من�سغل  ذهنه  من  كبيراً  ج��زءاً  الأن  محدودة  المكتئب  ال�سخ�س  ل��دى  الذهنية  الوظيفة 

وال�سعور بانعدام الفائدة. وعلى مدير الحالة اأن يراعي هذه المحدودية ويتفادى مناق�سة مو�سوعات معّقدة وطرح اأ�سئلة اأكثر 

من اللزوم والتفكير المبهم والتعّجب اإذا لم يتذكر العائد معلومات مقدمة حديثاً. و�سيكون على مدير الحالة تكرار المعلومات 

والتوجيهات والتعليمات اأكثر من مرة. وهذا ال يعني �سمنياً ق�سوراً اإدراكياً واإنما يعني بب�ساطة اأن عملية تجهيز العائد الذهني 

هو  تقا�سمه  يجب  ال��ذي  ما  االأ�سا�سية:  الراهنة  االحتياجات  على  تركز  اأن  يجب  والم�سورة  اأط��ول.  وقتاً  ي�ستغرق  للمعلومات 

اال�ستعداد للم�ساعدة على اإيجاد حل ملمو�س للحد من اآثار اال�سطراب. وهذا هو االأهم بالن�سبة للعائد في هذه المرحلة.

نقص االعتزاز بالنفس والثقة بالنفس

ي�سعر العائد الذي يعاني من ا�سطراب اكتئابي بالذنب بخ�سو�س حالته ال�سحية: وهذا ُيقلل اإلى حد كبير من اعتزازه 

بالنف�س وبالتالي اأي ثقة في اإمكانية اأن تفيد اإمكاناته ال�سخ�سية في �سيء الأغرا�س اإعادة اإدماجه. وعلى الرغم من ذلك 

لي�س من مهام مدير الحالة اأن ين�سغل بم�ساعر العائد الداخلية ويغّير ت�سوره لالأمور. ومع ذلك يمكن اأن ي�سجع مدير 

الحالة العائد عن طريق االإ�سادة بالجهود المبذولة تجاه اإعادة االإدماج. وعند ا�ستنباط خطة اإعادة االإدماج باإمكان مدير 
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المهمة اأن ُي�سرك االأ�سرة، اإذا اأمكن ذلك وبموافقة العائد. واأفراد االأ�سرة، بعد تلقيهم المعلومات االأ�سا�سية عن اال�سطراب، 

باإمكانهم الم�ساعدة على خلق جّو يتميز بال�سالمة واالأمن، االأمر الذي هو اأ�سا�سي اإلى جانب الدعم النف�ساني اأو اأي دواء، 

لبدء عملية التعافي.

أفكار شعور العائد بأنه عديم الفائدة وعديم المنفعة أو شعوره بالذنب 

يت�سّبث العائد الذي يعاني من ا�سطراب اكتئابي باآرائه المقّيدة له والتي مفادها اأنه هو الم�سوؤول الوحيد عن و�سعه، وهذا 

لي�س لمدير الحالة الذي يكون على وعي  اأي�ساً  باأنه عالق في نفق من الندم والعتاب واتهام النف�س. وهنا  يجعله ي�سعر 

بهذه الخا�سية المميزة لال�سطراب اأن يطعن في اأفكار العائد واإنما عليه اأن يبين اأنه يكترث وي�سّلم بالمحنة ويعمل ك�سند 

ويعمل على خلق �سياق يكون فيه التعافي ممكناً. 

الشعور بفقدان األمل والنظرة المتشائمة إلى المستقبل 

اأن هذه الخطط  اأو ال يمكن تحقيقها، ذلك  اإدم��اج مفرطة الطموح  اإع��ادة  اأن يتفادى ا�ستنباط خطط  على مدير الحالة 

اإلى مهني  باأفكار العائد واإحالته  اأكثر من كل �سيء في هذه المرحلة هو االإحاطة علماً  قد تف�سل على االأرج��ح. والمهم 

متخ�س�س في ال�سحة العقلية.

المظاهر الجسدية

اإلعياء أو فقدان الحيوية 

على مدير الحالة اأن ياأخذ بعين االعتبار هذا النوع من اأعرا�س اال�سطراب االكتئابي االأكثر �سيوعاً وُيعّدل مدة المقابلة 

الأغرا�س الم�سورة وفقاً لقدرة العائد على البقاء في و�سعية الجلو�س واال�ستماع والفهم والتفاعل. وقد يبدو العائد متقلقاً 

وخاماًل: وهذا المظهر هو فقط نتيجة لقلة الحيوية. ومدة المقابلة الأغرا�س الم�سورة من المحتمل بالتالي اأن تكون 

محدودة اأكثر من المعتاد وُيتفق عليها اإذا اأمكن مع العائد. ومن االأ�سا�سي تكييف احتياجات العائد واإمكاناته الراهنة وعدم 

اإرغام العائد على التكيف مع الم�سورة. وباإمكان مدير الحالة اأن يتاأكد من حين الآخر مع العائد مما اإذا كان من الممكن 

الموا�سلة اأو ما اإذا كان من االأف�سل التوقف والموا�سلة في جل�سة الحقة.

النوم المضطرب

هذا المظهر المعتاد الماألوف من مظاهر اال�سطراب ال يعني فقط اأن العائد الذي يعاني من ا�سطراب اكتئابي ال ينام اأو 

يجد �سعوبة في النوم. بل يمكن اأن يعني العك�س اأي�ساً: يمكن اأن ياأتي العائد اإلى جل�سة الم�سورة وهو نع�سان وقد يغلبه 

النعا�س وهو يتكلم. وبطبيعة الحال ال يمكن لوم العائد على هذا الت�سرف. ومدير الحالة الذي يكون على وعي بذلك يعّدل 

مدة الم�سورة ويكّيفها وفقاً لقدرة العائد الفعلية على االإن�سات والفهم والتفاعل وفقاً لذلك. ويجب اقتراح فترات ا�ستراحة 

متواترة وتنظيم جل�سات متعددة اأق�سر كحل بديل. ومن االأهمية بمكان التاأكد في جميع االأحوال مع العائد واأ�سرته، متى 

خبر بالنوم الم�سطرب. وباإمكان مدير الحالة اأن ُيذكر العائد باأهمية التقيد 
ُ
كان ذلك وجيهاً، مما اإذا كان الطبيب قد اأ

باأية و�سفة طبية.

نقص الشهية وفقدان الوزن

يجب اأن يكون مدير الحالة واعياً باأن فقدان الوزن يمكن اأن يرجع �سببه اإلى �سوء التغذية اأو اإلى اعتالل ج�سدي، والعك�س 

يمكن اأن يكون �سحيحاً اأي�ساً: زيادة الوزن وال�سهية.
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التخّلف النفسي الحركي أو الهياج النفسي

قد يالحظ مدير الحالة اأن العائد الذي يعاني من ا�سطراب اكتئابي يتحرك ببطء وتبدو عليه عالمات تردد وهو يقوم 

بحركات ب�سيطة )مثل تناول كاأ�س ماء اأو الوقوف بعد الجلو�س اإلى الكر�سي، ودخول الغرفة اأو مغادرتها( اأو اأنه يبدو، على 

العك�س من ذلك، متوتراً. واإذا كان الحال كذلك ُيقدم مدير الحالة الدعم المبا�سر وي�ساعد العائد على الجلو�س والوقوف 

والتنقل داخل مباني المنظمة. ويعمل مدير الحالة على و�سع خطة الإعادة االإدماج وفقاً لذلك. 

الُصداع وأوجاع العضالت والمفاصل

هذه اأعرا�س ج�سدية �سائعة لدى االأ�سخا�س الذين يعانون من االكتئاب. وقد يالحظ مدير الحالة لدى العائد تقل�ساً 

في الع�سالت و�سعوبة في البقاء في و�سعية جلو�س والتك�سير من �سدة االأوجاع. وعليه اأن يريح العائد باقتراح اأن يختار 

الجلو�س ويقدم موا�ساة عملية وفترات ا�ستراحة. 

اإذا ما  اأو  اأو �سلوك عدائي ب�سرف النظر عن التركيز  اإذا ما الحظ مدير الحالة لدى العائد اأي تغّير مفاجئ في المزاج 

اأف�سح العائد عن اأية اأفكار انتحارية ال بد من اإحالة العائد فوراً اإلى طبيب.

المتلقي للم�سورة. وهذا  العائد  تاأثير هام على  الحالة وطريقة كالمه لهما  اأن موقف مدير  االأهمية بمكان تكرار  ومن 

التاأثير يمكن اأن يكون اإما اإيجابياً اأو �سلبياً. ويكون التاأثير اإيجابياً عندما يتم الت�سليم باال�سطراب ومراعاته ومعالجته 

المزاج.  تغيير  لفر�س  مبا�سرة  غير  اأو  مبا�سرة  اإج���راءات  ُت�سمم  عندما  �سلبياً  ويكون  �ساأنه.  من  التقليل  وع��دم  بكرامة 

فال�سخ�س الذي يعاني من ا�سطراب اكتئابي يظن اأن مزاجه وو�سعه لن يتغيرا اأبداً: ومن المهم تذّكر اأن هذا التفكير هو 

واحد من اأعرا�س المر�س.

التواصل مع المهاجرين الذين يعانون من اضطراب اكتئابي

اأنا�س  اإذا كان هناك  باأنهم منعزلون جداً، وذلك حتى  ي�سعرون  ما  اكتئابي غالباً  ا�سطراب  يعانون من  الذين  االأ�سخا�س 

حولهم. ومن المهم التقليل من عزلة ال�سخ�س الم�ساب باالكتئاب وعدم فر�س التكّيف مع المجتمع. وهذا هو ال�سبب 

الإ�سراك االأ�سرة والمجتمع المحلي في دعم العائد المتاأثر باال�سطراب االكتئابي.

واالأ�سخا�س �سديدو االكتئاب ي�سعرون باأنهم “مخطئون” ويمكن اأن ي�ستجيبوا �سلباً الأي �سيء ُيقال لهم. ومن المهم عدم 

ال�سعور باالإحباط اأو اأخذ الردود ماأخذاً �سخ�سياً عندما ال يكون المهاجرون المتاأثرون عدوانيين اأو عدائيين اأو منعكفين.

ولكي تكون عملية الم�سورة مفيدة لي�س من ال�سروري فهم ما يمر به المهاجر الذي يعاني من ا�سطراب اكتئابي: فاأي 

اأن ُيقّلل من القدرة على  اأن اال�سطراب االكتئابي يمكن  محاولة الإب��داء التفّهم قد تبدو غير �سادقة. ومن المهم تذّكر 

تكوين الكلمات والعبارات، لذلك فاإنه من ال�سائع اأن يجد مدير الحالة نف�سه اأمام محادثة في اتجاه واحد.

اإذا ما تحدث المهاجر الذي يعاني من ا�سطراب اكتئابي عن اأفكار انتحارية اأو اإذا ارتاأى مدير الحالة اأن المهاجر تراوده 

اأفكار انتحارية يكون من ال�سروري اإحالته فوراً اإلى اأخ�سائي في االأمرا�س النف�سية اأو اإلى طبيب. 

وباإمكان مديري الحاالت ا�ستخدام بع�س الن�سائح عندما يتحدثون اإلى �سخ�س يعاني من االكتئاب:

• اأواًل وقبل كل �سيء من االأ�سا�سي الت�سليم باال�سطراب متى اأ�سبح معروفاً وعدم التقليل من �ساأنه. 	

واأعرف اأي�ساً اأن هذا االأمر �سعب. فالذنب لي�س ذنبك. هل هناك اأي �سيء يمكن اأن  �سعوبات  تواجه  اأنك  اأعرف  “اأنا 
اأفعله لم�ساعدتك؟”
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• جعل ال�سخ�س ي�سعر بالراحة وهو يتحدث عن م�ساعره.	

اأكون بها قادراً على  اأن  اأردت اأن تحدثني �ساأكون �سعيداً باال�ستماع والتفكير معك في الكيفية التي يمكن لي  “اإذا ما 
م�ساعدتك.”

من االأ�سا�سي ا�ستخدام اأ�ساليب االإن�سات الهادف، ولكن يجب ب�سكل خا�س ا�ستخدام جملة ق�سيرة وملمو�سة.

• يو�سى ب�سرح اأن هناك حلواًل عديدة متعددة من قبيل التداوي والدعم النف�ساني والعالج النف�سي وزيادة �سرح عنا�سر 	

العالج:

“�سي�ساعدك الطبيب و�سيعطيك دواء يجعلك ت�سعر بتح�ّسن.«
• اإعطاء ال�سخ�س االأمل واأن حالته �ستتغير.	

“�سدق اأو ال ت�سدق اأنا على ثقة من اأن حالتك �ستتح�ّسن.”

العك�سية ويجب  النتيجة  اإلى  المالحظات  اأن تف�سي بع�س  اكتئابي يمكن  اإلى مهاجر يعاني من ا�سطراب  التحدث  عند 

تفاديها:

• 	”... و�سعوبات  لمتاعب  نتعّر�س  “كلنا 
• “ابت�سم!”	 “ابتهج!” اأو 
• نف�سك!”	 على  التح�ّسر  “كفاك 
• �سديقاً!”	 اأو  تفعله  ما  �سيئاً  وتجد  ن�ساطاً  اأكثر  ت�سبح  اأن  هو  اإليه  تحتاج  “ما 
• الحياة!”	 قيد  على  واأنت  حلوة  الحياة  “تذّكر: 
• عّما يحدث لنا.”	 م�سوؤولون  دائماً  “نحن 

اإن جميع التعليقات اأعاله ُيحتمل اأن تزيد العائد الذي يعاني من اال�سطراب اإحباطاً الأنه ال يعرف الكثير عن االكتئاب. 

ومديرو حاالت عديدون يلجوؤون اإلى عبارات كهذه الأنهم لي�ست لديهم خبرة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة في مجال االكتئاب. 

ومن االأ�سا�سي عدم محاولة حّل الم�سكلة ولكن من المفيد في جميع االأحوال تذكير ال�سخ�س الذي يعاني من ا�سطراب 

اكتئابي باأهمية التداوي والتقيد بالعالج.

المشورة النفسانية

كما �سبقت االإ�سارة اإلى ذلك فاإن المهنيين المدربين وحدهم باإمكانهم اأن يوفروا الم�سورة النف�سانية التي يمكن، في حالة 

اجتماعي   – نف�سي  اإجهاد  واإذا كان هناك عامل  اأو متو�سطة  المظاهر خفيفة  اإذا كانت  ت�ساعد  اأن  االكتئابي،  اال�سطراب 

)�سبب وا�سح(.

اإلى الطبيب.  اإحالة العائد  اأو م�ست�سارون يتعين على مدير الحالة المعني باإعادة االإدم��اج  اأطباء نف�س  اإذا لم يكن هناك 

ويكون من المفيد جداً اأن يرى ال�سخ�س الذي يعاني من اكتئاب اأن اأ�سخا�ساً يدعمونه.

الدعم النف�سي – االجتماعي على الم�ستوى الفردي

• يمكن اأن ت�ساعد تدخالت الدعم النف�سي – االجتماعي المهاجر العائد على: 	

• اأن يكون واعياً بم�سكلته؛	

• اأن يكون واعياً بفر�س ومخاطر اإعادة االإدماج؛	

• التخفيف من حدة ال�سعور بالذنب؛	

• التقليل من �سعور المهاجر العائد باأن ما يحدث له “َغبن”؛	
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• زيادة االعتزاز بالنف�س؛	

• التقليل من ال�سعور بالو�سم؛	

• االندماج في المجتمع المحلي.	

الدعم النفسي – االجتماعي على مستوى األسرة
• يجب اإ�سراك االأ�سرة متى اأمكن ذلك. ويمكن اأن ي�ساعد مدير الحالة االأ�سرة على:	

• التعّرف اإلى و�سع االأقارب ال�سحي؛	

• تحديد فرد االأ�سرة الذي يثق به المهاجر العائد اأكثر من غيره ويمكن اأن يتولى رعايته؛	

• ال�سابق 	 اأن�سطة كان في  ا�ستئناف  اإلى  باأي �سيء واإنما دعوته  اإرغام االأ�سرة لل�سخ�س المعني على القيام  االإيعاز بعدم 

يجدها ممتعة؛

• تحديد االأن�سطة االجتماعية ال�سغيرة لكن بدون فر�س الم�ساركة؛	

• مناق�سة اأهمية التداوي والتقيد به؛	

• وجود تدريب مهني وعمل في بيئة محمية.	

الدعم النفسي – االجتماعي على مستوى المجتمع المحلي

من االأهمية بمكان م�ساعدة المجتمع المحلي على فهم االعتالل بمعلومات ب�سيطة. ويمكن القيام بهذه العملية من خالل 

قادة المجتمع المحلي واإ�سراك االأ�سرة. ومن �ساأن االإحاطة االإعالمية الجماعية التي ي�سارك في اإجرائها مدير الحالة 

المعتّل  المهاجر  بح�سور  بال�سرورة  لي�س  ولكن  االأ�سرة  بح�سور  ذل��ك(  اأمكن  متى  )والطبيب  المحلي  المجتمع  وقائد 

ال�سحة، اأن تمّثل ممار�سة جيدة. وت�ستهدف هذه االإحاطة االإعالمية الو�سم وتخلق محيطاً جماعياً داعماً حول ال�سخ�س 

المعني. 

اال�شطرابات الُذهانية هاء-3 

ولكن كما  ويقظاً  واعياً  المعني يكون  وال�سخ�س  بالواقع،  ال�سلة  تتميز بفقدان  الُذهانية هي حاالت ذهنية  اال�سطرابات 

لو كان يعي�س في واقع مختلف ال يعلم به اأحد �سواه. وال�سخ�س لي�س في حالة ُحلم واإنما يوؤمن اإيماناً را�سخاً بما يقوله.

اأمثلة:

يربط ال�سخ�س بين اأ�سياء ال يربط بينها اأي �سيء عادة وينتقل من �سيء الآخر، كما هو الحال في المثال التالي:

• مدير الحالة: »هل لك اأن تذكر لي ا�سمك؟«	

• ال�سخ�س المعني: »ا�سمي؟ ا�سمي اأكرم. اأكرم متزوج. هل اأنت متزوج؟ الزواج �سيء ح�سن. هل تريد اأن تتزوجني؟«	

 بداية جملة تنطلق في اتجاه معين ولكن قبل حتى اأن تنتهي الجملة ين�سرف ال�سخ�س المعني في اتجاه اآخر:

• مدير الحالة: »اأين ت�سكن؟«	

• ال�سخ�س المعني: »اأ�سكن في قرية موندي. موندي. موندي اأزرق. فرايدي اأ�سود.”	

بالن�سبة  �سيئاً  تعني  ال  واالأل��ف��اظ  واختراعه.  تاأليفه  من  األفاظاً  ال�سخ�س  ي�ستخدم  غام�سة.  الجملة  التالي  المثال  في 

لل�سخ�س الذي ي�ستمع له. 

• مدير الحالة: »ما ا�سمك؟«	

• ال�سخ�س المعني: »ترا بي بي. تا تا تا«	
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واأ�سباب اال�سطرابات الُذهانية غير معروفة ولكن هناك عدة عوامل خطر توؤدي اإلى االإ�سابة بها. وفيما يلي بع�س عوامل 

الخطر:

عوامل اجتماعيةعوامل نفسانيةعوامل بيولوجية

• ه�سا�سة وراثية	

• تعاطي الموؤثرات العقلية من قبيل الِقّنب	

• تعقيدات اأثناء فترة الحمل	

• عاهات واإ�سابات في الدماغ	

• م�ساكل في النمو الع�سبي	

• اأحداث ُمكربة في حياة الفرد	

• محيط عائلي م�سطرب	

• تجارب موؤلمة	

• التعّر�س العتداء جن�سي	

• الفجيعة 	

• الت�سرد	

• االحتجاز	

• م�ساهدة حادثة عنف	

• التعر�س للعنف	

لكن عاماًل واحداً من عوامل الخطر هذه ال يكفي وحده لتف�سير اإ�سابة ال�سخ�س با�سطراب ُذهاني. واالأرجح اأن في االأمر 

عوامل متعددة.

وكما �سبقت االإ�سارة اإلى ذلك من قبل فاإن ال�سخ�س يكون واعياً لكنه يعي�س هالو�س واأوهاماً وا�سطرابات في التفكير، بما 

يعني اأنه يعتقد اأن �سيئاً ما موجود في حين اأنه ال وجود له. ويمكن اأن تكون مظاهر اإ�سافية حا�سرة اأي�ساً مثل الُعزلة اأو 

الُهياج اأو ال�سلوك غير المنّظم.

مظاهر االضطراب الُذهاني

الهالوس

عندما يكون �سخ�س ما مهلو�ساً فاإنه يرى اأو ي�سمع اأ�سياء ال �سلة لها بالواقع ولكنه يكون مقتنعاً باأنها حقيقة. ومن اأمثلة 

ذلك ما يلي:

• �سماع اأ�سياء ال ي�سمعها اأحد غير ال�سخ�س المعني؛	

• اأن ي�سمع ال�سخ�س اأ�سواتاً تتحدث معه ويعلق عليها؛	

• اأ�سوات خيالية؛	

• اأ�سوات غريبة اأو مو�سيقى تاأتي من اأماكن مجهولة؛	

• روؤية اأ�سياء اأو اأ�سخا�س ال يراها اأحد غيره.	

واأحياناً يلتزم ال�سخ�س المعني ال�سمت حول هذه االأمور الأنه يدرك اأن االأ�سخا�س االآخرين لن ي�سدقوه. لكن اأحياناً يتجاوب 

ال�سخ�س مع الهالو�س كما لو كانت حقيقية. مثاًل، يمكن اأن يتكلم اأو ي�سرخ رداً على �سخ�س غير موجود في الواقع. 

ويتعين على مدير الحالة، عندما يواجه ت�سرفات �سفوية من هذا القبيل، اأن يحافظ على هدوئه ويت�سرف ب�سكل طبيعي 

حالة  وفي  ح��ادة.  واأزم��ة  عاطفي  ت�سعيد  تفادي  ذلك  من  والهدف  باهتمام.  ين�ست  اأن  وعليه  العائد.  يعار�س  اأال  ويجب 

ال�سلوك العدواني، اللفظي اأو الج�سدي، اأو االأفعال الموؤذية بالنف�س، على مدير الحالة اأن يطلب الم�ساعدة ويحيل العائد 

فوراً اإلى اأخ�سائي في االأمرا�س النف�سية، ولربما اأي�ساً بم�ساعدة ال�سرطة.

األوهام

االأوهام هي اأفكار خاطئة ال يتقا�سمها اأحد في محيط ال�سخ�س المعني. وال�سخ�س المتوّهم على يقين من اأن اأفكاره هي 

الحقيقة، وذلك حتى اإذا كانت هناك عالمات تدل على اأنه مخطئ. ويتمادى ال�سخ�س المعني في االإيمان بهذه االأفكار. 
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وهذه االأعرا�س تحيل اإلى فحوى االأفكار )ما يفكر فيه ال�سخ�س المعني(.

ومن أمثلة ذلك ما يلي:

• اعتقاد العائد اأن اأ�سخا�ساً يحاولون قتله، حتى واإن لم يكن هناك اأي دليل الإثبات هذا االعتقاد.	

• اعتقاد اأن الجميع، في ال�سارع اأو على اأمواج االإذاعة وقنوات التلفزيون اأو على االإنترنت، يتحدثون عنهم.	

• اعتقاد اأن اأ�سخا�ساً قد رّكبوا داخلهم اأجهزة اإر�سال بحيث يمكن الأي اأحد اآخر اأن يتتّبع كل ما يقومون به.	

• كون ال�سخ�س على يقين من اأنه م�ساب بعلة قاتلة دون اأية اأدلة اإكلينيكية.	

• اعتقاد اأنه �سهير اأو غني جداً في حين اأن الجميع يعلم اأن ذلك غير �سحيح.	

يتعين على مدير الحالة اأن يت�سرف ت�سرفاً طبيعياً واأن يطمئن بلطف العائد الذي قد يكون، في هذه المرحلة، م�سطرباً 

وي�سعر بالكرب. وباإمكان مدير الحالة اأن يبين له بهدوء وجود واقع مختلف واآمن موؤكداً للعائد اأن ال اأحد له نوايا �سيئة 

تجاهه وال اأحد يراقبه ويتتّبعه من الداخل.

اضطرابات الفكر

اأو ال يمكن الأحد غيره تتّبع طريقة  اأحد غيره  اأن يفهمه  ال�سخ�س يقول كالماً ال يمكن  تتميز هذه اال�سطرابات بكون 

تفكيره. ويبدو اأنه ال وجود الأي منطق وراء ما يقوله. واأحياناً يمكن حتى اأن يتحدث ال�سخ�س المعني ويقول كالماً ال 

معنى له اإطالقاً با�ستخدام عبارات من تاأليفه اأو جمل غير مفيدة. 

ال�سخ�س  ي��ك��ون  اأن  يمكن  ال��ُذه��ان��ي  ل��ال���س��ط��راب  ونتيجة 

على يقين من اأن اأفكاره ال ت�سدر عن ذهنه واإنما “و�سعها 

بذهنه« اأ�سخا�س اآخرون بالحرف الواحد. اأو يمكن اأي�ساً اأن 

يظن ال�سخ�س المعني اأن اأفكاره »�سرقها« اأ�سخا�س اآخرون 

االإذاع���ة  اأم���واج  م��ث��اًل، على  لن�سرها،  م��ن ذهنهم  واأزاح��وه��ا 

اإذا ما  ن��ادرة لكن  اأمثلة  اآخ��رون. وهذه  اأ�سخا�س  اأو ليقراأها 

حدثت يمكن اأن يكون من �سبه الموؤكد اأن الفرد ي�سكو من 

ُذهان حاد ُيعرف بالُف�سام.

له  اال�ستماع  ولكن  العائد  معار�سة  ع��دم  به  المو�سى  وم��ن 

باهتمام مع تكرار اأن ال�سبب الوحيد للتواجد هو م�ساعدته. 

واال�سطرابات الُذهانية التي توؤثر ب�سكل خطير على الذهن ُتظهر اأي�ساً اأعرا�ساً �سلوكية من قبيل ما يلي:

الُعزلة والُهياج وال�سلوك غير المنّظم

ال�سلوك الُذهاني فو�سوي وغير منّظم. وال يوجد �سبب وا�سح لت�سرفات ال�سخ�س. 

من أمثلة ذلك ما يلي:

• جمع الزبالة اأو اأ�سياء ال قيمة لها اأو االحتفاظ بهذه االأ�سياء؛	

• ارتداء مالب�س ب�سكل غريب اأو بطريقة غير مالئمة؛	

• تحطيم االأ�سياء دون اإدراك ما الذي يحدث؛	

• الجلو�س بال حراك لفترة طويلة من الزمن؛ 	

• تحدث ال�سخ�س اإلى نف�سه وال�سحك فجاأة )في حين اأنه لم يح�سل اأي �سيء م�سحك( اأو االبت�سام لدى رواية اأحداث محزنة؛	

• ال�سراخ بدون اأي �سبب وا�سح؛	

من  االأم���د  طويل  ذهني  ا���س��ط��راب  ه��و  الفُصام. 
الفكر  بين  ال�سلة  ف��ي  ان��ه��ي��ار  على  ينطوي  ن��وع 

اإدراك خاطئ  اإل��ى  ي��وؤدي  بما  وال�سلوك  والعاطفة 

واإج������راءات وم�����س��اع��ر غ��ي��ر م��الئ��م��ة، واالن��ف�����س��ال 

في  وال��دخ��ول  ال�سخ�سية  والعالقات  الواقع  عن 

تخّيالت واأوهام و�سعور بالتفّتت الذهني )مطابع 

جامعة اأوك�سفورد، 2018(.
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• الت�سكي الج�سدي الم�ستحيل اأو غير الماألوف من قبيل ال�سعور بوجود حية في الدماغ اأو حيوان في الج�سد اأو غياب 	

اأع�ساء من اأع�ساء الج�سد؛

• عدم اإظهار اأية م�ساعر عندما يحدث �سيء ما يثير عادة م�ساعر قوية، مثل تلقي هدية اأو اأنباء غير �سارة؛	

• اإظهار الالمباالة تجاه اأ�سياء هي عادة هامة، مثل الغذاء واللبا�س والمال؛	

• العزلة االجتماعية واإهمال الم�سوؤوليات العادية ذات ال�سلة بالعمل اأو الدرا�سة اأو االأن�سطة المنزلية اأو االجتماعية. 	

وكاإجراء تحوطي يو�سى باإزالة جميع االأ�سياء التي يمكن اأن ُت�ستخدم الإيذاء النف�س اأو االإ�سرار بها من الغرفة. ومن المهم 

مراعاة كون بع�س المظاهر ال�سلبية عادية: مما يجعل هذه االأعرا�س موؤ�سرات على ا�سطراب ذهني اأو اجتماعها معاً، االأمر 

الذي ال يمكن اأن ُيقيَّم اإال من خالل مقابلة اإكلينيكية.

التواصل مع العائدين الذين يعانون من اضطراب ذُهاني

التوا�سل الفعال هام ب�سكل خا�س عندما يكون االأ�سخا�س الذين يعانون من ا�سطراب ُذهاني متخوفين يجتاحهم ب�سهولة 

محيطهم الخارجي وتغمرهم اأفكارهم وم�ساعرهم الداخلية. 

ولجعلهم ي�سعرون باالأمان ولح�سن التعامل معهم من االأهمية بمكان الت�سرف معهم ب�سكل طبيعي وباحترام. 

وكاقتراح للتوا�سل الفعال يو�سى بالتحدث بهدوء وو�سوح وب�ساطة وتركيب جمل ق�سيرة بحيث ال تكون مفرطة التعقيد 

وانتظار التاأكد من اأن ال�سخ�س يفهم ما ُنقل اإليه. ومن االأ�سا�سي بمكان التحلي بالتفّهم ولي�س بالتعالي والنقد. ويجب 

تفادي المواجهة ويجب تقّبل االأفكار الُمعرب عنها واحترامها حتى واإن لم تكن منطقية. ومن المهم عدم الدفع بالعائد 

اإلى حاالت ال تكون مريحة وتفادي اأية م�سادة مع العائد اأو مع اأ�سخا�س اآخرين بح�سوره. 

واالأهم هو التحلي بال�سبر الإقامة عالقة جيدة: يمكن اأن يكون ذلك �سعباً ب�سبب طبيعة المر�س ولكن لي�س اأمراً م�ستحياًل 

على االإطالق. ومن وجهة نظر مدير الحالة من المهم و�سع خطط تتميز بالواقعية، وال �سيما بالن�سبة للعائدين الم�سابين 

باأمرا�س بالغة الخطورة، وتكون مقبولة من الفرد ومن يتولون رعايته. ومن ال�سروري، بطبيعة الحال، اإحالة العائدين 

اإلى  اأو الذين تم من قبل ت�سخي�سهم باأنه م�سابون با�سطراب ُذهاني  الذين تبدو عليهم االأعرا�س الوارد و�سفها اأعاله 

اأخ�سائي في االأمرا�س العقلية، اإذا كان ذلك ممكناً، اأو اإلى طبيب في الطب العام.

في حالة األزمة الُذهانية الحادة

اإن االأزمة ممكنة في جميع االأحوال بالن�سبة لل�سخ�س الم�ساب با�سطراب ُذهاني. ويحدث ذلك عندما يكون �سغط االأفكار 

اأو بخارجه وقد يحاول حتى  مفرطاً وال يكون ال�سخ�س ق��ادراً على مواجهة واقعه. وهو �سديد التخّوف مّما هو بداخله 

الدفاع عن نف�سه مظهراً �سلوكاً عدوانياً. واإذا حدث ذلك من المهم التزام الهدوء واعتبار اأن تلك الحادثة عادية في الظروف 

القائمة وهي نتيجة لال�سطراب الُذهاني. وقد ي�سرخ ال�سخ�س المعني وقد يكون �سريع االنفعال: وال بد لمدير الحالة 

�سلوك  ُيف�ّسر كعالمة  الأنه قد  تفاديه  الم�ستمر يجب  الب�سري  والتوا�سل  ال�سخرية.  اأو  التهكم  الهدوء متفادياً  يلتزم  اأن 

عدواني. ومن االأف�سل اأن يجل�س مدير الحالة ويدعو ال�سخ�س المعني اإلى الجلو�س هو االآخر: واإذا لم يرغب ال�سخ�س 

المعني في ذلك يظل مدير الحالة جال�ساً. ومن االأ�سا�سي اإحالة ال�سخ�س فوراً اإلى اأخ�سائي في االأمرا�س العقلية، اإذا اأمكن 

ذلك، اأو اإلى طبيب في الطب العام. وفي حالة ال�سلوك العدواني، اللفظي اأو الج�سدي، اأو في حالة االأفعال الموؤذية للنف�س، 

على مدير الحالة اأن يطلب م�ساعدة عاجلة متفادياً محاولة اإدارة الحالة بمفرده.
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يجب اأن يكون مدير الحالة واعياً باأن اإ�سداء الم�سورة ل�سخ�س م�ساب با�سطراب ُذهاني يمكن اأن يخلق م�ساعر قوية جداً. 

فال�سخ�س المعني يمكن اأن ُيح�س بما يلي:

• االنزعاج	

• العجز واالإحباط	

• القلق ال�سديد	

• الغ�سب	

• الجزع اأو ال�سدمة	

• المعنويات المنخف�سة اأو الحزن	

• ال�سلوك الحذر ب�سكل مفرط	

• عدم اليقين	

• ال�سعور بالذنب	

االأجل  المهني في  االأداء  االنفعاالت في  اأّث��رت هذه  اإذا ما  ذل��ك،  انفعاالت عادية تجاه حالة عاطفية �سديدة. ومع  وه��ذه 

الطويل بل ربما اأي�ساً حتى اإذا نالت منه، يو�سى بطلب الدعم )مثاًل في �سكل �سبكة بين النظراء اأو االإر�ساد اأو م�ساعدة 

المهنيين المحترفين(.

الدعم النفسي – االجتماعي على المستوى العائلي

تعاون االأ�سرة اأ�سا�سي، متى اأمكن ذلك، في اإدارة الحياة اليومية لل�سخ�س الذي يعاني من ا�سطراب ُذهاني. وعلى مدير 

الحالة القيام بالمهام التالية:

• االإيعاز اإلى االأ�سرة باأن �سلوك المري�س الغريب وهيجانه ال�سبب فيهما هو اال�سطراب الُذهاني؛	

• مناق�سة اأهمية التداوي والتقيد به؛	

• اأفكار 	 واحترام  النقد  اأو  المواجهات  بتفادي  مثاًل  حد،  اأق�سى  اإلى  االإجهاد  من  التقليل  باأهمية  االأ�سرة  اأفراد  اإخبار 

ال�سخ�س حتى اإذا بدت غير منطقية؛

• اإخبار اأفراد االأ�سرة باأنه عندما تكون االأعرا�س حادة يمكن اأن تكون الراحة والعزلة مفيدتين؛	

• التو�سية بحياة يومية منظمة: نف�س النمط كل يوم ي�ساعد المري�س على ال�سعور باالأمان؛	

• اقتراح القيام باأن�سطة ت�ساعد على اإلهاء ال�سخ�س عن تفكيره وجعله عو�ساً عن ذلك ي�سعر بالقيمة واالأهمية؛	

• الت�سجيع على اإيجاد عمل منا�سب للفرد المعني. والتدريب العملي اأو المهني والعمل في بيئة محمية ي�ساعدان اأي�ساً.	

الدعم النفسي – االجتماعي على مستوى المجتمع المحلي

كما هو الحال بالن�سبة لال�سطرابات االكتئابية من المهم م�ساعدة المجتمع المحلي على فهم اال�سطراب الُذهاني من 

خالل تقديم المعلومات االأ�سا�سية. وهذه العملية يمكن اأن تتم من خالل قادة المجتمع المحلي وم�ساركة االأ�سرة. ومن 

�ساأن االإحاطة االإعالمية الجماعية التي ي�سارك فيها مدير الحالة وقائد المجتمع المحلي )والطبيب متى اأمكن ذلك( 

بح�سور االأ�سرة، ولكن لي�س بال�سرورة ح�سور المهاجر الذي يعاني من اال�سطراب، اأن تمّثل ممار�سة جيدة. فمن �ساأنها اأن 

ت�ستهدف الو�سم وتخلق بيئة داعمة جماعية حول الفرد المعني.
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اال�شطراب النف�شي الالحق لل�شدمة هاء-4 

من  �سل�سلة  اأو  خطيرة  حادثة  واجهوا  قد  االأ�سخا�س  يكون  عندما  لل�سدمة  الالحق  النف�سي  اال�سطراب  ت�سخي�س  يتم 

ي�سمل ذلك  اأن  اأ�سهر. ويمكن  بعدة  االأح��داث  بعد  ونف�سية وج�سدية  يبدون ظواهر عاطفية  الخطيرة ويظلون  االأح��داث 

الكوابي�س واالأفكار الدخيلة وردود الفعل المحّيرة وذكريات الما�سي التي تعيق، بدرجات متفاوتة، �سير االأمور اليومي لمدة 

طويلة من الزمن. وفي حين اأن معظم اأعرا�س اال�سطراب النف�سي الالحق لل�سدمة ردود فعل عادية على اأحداث خطيرة 

اإال اأنها تتطور لت�سبح ا�سطراباً ذهنياً عندما تمتد لفترة طويلة وتكون انفعالية للغاية. ومن المهم تاأكيد اأنه ما كل �سخ�س 

كانت حدته وخطورته، ُعر�سة لالإ�سابة باال�سطراب النف�سي الالحق لل�سدمة. وذلك  اأياً  يكون قد واجه حدثاً خطيراً، 

يحدث في الواقع فقط الأقلية �سغيرة من االأ�سخا�س المعنيين. فمعظم االأ�سخا�س الذين ي�سهدون اأحداثاً ُمخلفة ل�سدمة 

قد ي�سهدون موؤقتاً �سعوبة في المواكبة والتكّيف، ولكن يتعافون عادة بمر الزمن والرعاية الذاتية الجيدة. وباالإ�سافة 

اإلى ذلك فاإن اال�سطراب النف�سي الالحق لل�سدمة هو عادة ا�سطراب معتدل اإلى متو�سط، والمظاهر الحادة التي تحول 

اإنما هي ظواهر عار�سة. والمظاهر الرئي�سية لال�سطراب النف�سي الالحق لل�سدمة يمكن  دون عي�س حياة عادية تماماً 

ت�سنيفها في ثالث مجموعات تفاعالت رئي�سية: 

اليقظة المفرطةتفادي المسّبباتاستحضار األحداث المسّببة للصدمة

الحاالت التي تذّكر بالحادثة اأو الكوابي�س

باالأ�سخا�س المتورطين، وال �سيما الجناة

»التيقّظ الحذر«

�سعوبة النومقلة االهتمام والتقوقعالذكريات المت�سّببة في الكرب

ثورات الغ�سب، �سرعة االنفعالال�سعور باالنقطاع عن االآخرينال�سعور بالقلق ال�سديد

�سعوبة التركيز اأو التفكير بو�سوحال�سعور باالنقطاع عن العالم ال�سعور بالخوف ال�سديد للغاية

ردود الفعل المذعورة ب�سكل مبالغ فيهكبح الم�ساعرا�ستح�سار �سور الما�سي

نوبات الذعر�سعوبة التذّكراالأفكار الدخيلة

من المهم مراعاة كون بع�س المظاهر ال�سلبية عادية: مما يجعلها جزءاً من اال�سطراب الُذهاني هو ائتالفها واجتماعها، 

االأمر الذي يمكن تقييمه فقط من خالل مقابلة اإكيلينيكية.

التواصل مع المهاجرين العائدين الذين يعانون من اضطراب نفسي الحق للصدمة
عند اإ�سداء الم�سورة لعائد يعاني من ا�سطراب نف�سي الحق لل�سدمة يتعين على مدير الحالة اأن يقوم اأواًل بطماأنة العائد 

باأنه في محيط اآمن. ويجب دعوة ال�سخ�س للجلو�س في القاعة في و�سعية قبالة الباب ُمديراً ظهره اإلى الحائط )اأن يكون 

الباب اأو ال�سباك خلف كِتفّي ال�سخ�س يمكن اأن يت�سّبب في تفاعالت قلق(. ويجب اأال يجل�س مدير الحالة خلف مكتبه واإنما 

ُقبالة العائد في و�سعية ا�سترخاء بالقرب من كر�سي العائد، وذلك لكي ُيظهر للعائد اأنه لي�س لديه اأي �سيء يخفيه. ومن 

المهم التقليل من الكرب المحيط بالمهاجر العائد الذي يعاني من ا�سطراب نف�سي الحق لل�سدمة الأن م�ستوى الكرب 

المرتفع يجعله اأ�سرع عر�سة للتاأثر باأي عالمة ال يمكن توقعها – ك�سجيج اأو �سوء اأو �سيء ما – يمكن اأن يت�سّبب في 

انفعال عاطفي �سديد. وفي هذه الحالة يعي�س العائد من جديد االأحداث المفجعة: الواقع الراهن ال وجود له وما ي�سهده 

العائد هو نف�س واقع ال�سدمة ويتاألف من الروائح واالأل��وان واالأ�سوات في تلك اللحظة المعينة. ويجب اأن يكون مدير 

الحالة مدركاً لكون العائد قد يرف�س دخول غرفة ما دون اأن يعطي اأي �سبب: ومن االأهمية بمكان عدم اإجبار العائد على 

اقتراح بديل. فاأية اأ�سياء اأو اأو�ساع اأو اأ�سخا�س قد تكون لها �سلة باالأحداث المت�سببة في ال�سدمة ُتحدث ردة فعل قوية. 
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ومن االأ�سا�سي عدم اإرغام العائد على التحدث عن تجاربه الموؤلمة. ومن المفيد ا�ستخدام لغة ب�سيطة، الأّن ذلك يخلق جواً 

من الثقة وي�سجع التمكين. ويجب طرح ال�سوؤال لمعرفة ما الذي يجعل ال�سخ�س مرتاحاً. كما يجب مراعاة احتياجاته 

وطرق تفاعله وعدم اعتبارها غريبة اأو غير منطقية.

ولدى ال�سخ�س الذي يعاني من ا�سطراب نف�سي الحق لل�سدمة نزعة اإلى تكرار ق�س�سه وتجاربه: من المهم قبول ذلك 

وعدم المقاطعة. ويو�سى بطرح ال�سوؤال على العائد لمعرفة ما اإذا كان يحتاج اإلى فترات ا�ستراحة وما اإذا كانت جل�سة اإ�سداء 

الم�سورة مرهقة. 

اإذا حدثت اأزمة في �سكل انفعال عاطفي �سديد جداً )قد يقف العائد فجاأة اأو يغادر الغرفة اأو يجد �سعوبة في التنف�س اأو قد 

ُيغمى عليه(، من االأ�سا�سي التزام الهدوء والوقوف وراء ال�سخ�س وتكرار اأنه في حالة اآمنة وطرح ال�سوؤال لمعرفة الكيفية 

التي يمكن بها م�ساعدته. ويمكن اأن ي�ساأل مدير الحالة ال�سخ�س المعني عّما اإذا كانت معه اأدوية عند الحاجة. وفي االأثناء 

يو�سى باالت�سال بطبيب وباأحد اأفراد االأ�سرة اأو بمقّدم الرعاية اأو بمر�سد اأو نظير داعم.

الدعم النفسي – االجتماعي على المستوى الفردي

اأن ت�ساعد المهاجر العائد  – االجتماعي في �سياق اال�سطراب النف�سي الالحق لل�سدمة يمكن  تدّخالت الدعم النف�سي 

على ما يلي:

• خلق اإح�سا�س بال�سالمة واالأمن؛	

• خلق حدود في ال�سياق الذي يهّمه؛	

• التركيز على الحا�سر والم�ستقبل، والتركيز اأقل على الما�سي؛	

• االإح�سا�س بالتحّكم في االأمور؛	

• االندماج في المجتمع المحلي.	

الدعم النفسي – االجتماعي على المستوى العائلي

تعاون االأ�سرة هام لدى دعم �سخ�س يعاني من ا�سطراب نف�سي الحق لل�سدمة. وعلى مدير الحالة القيام بالمهام التالية:

• اإخبار االأ�سرة بالحالة العقلية للعائد ومظاهرها؛	

• مناق�سة اأهمية التداوي والتقّيد به؛	

• اإخبار االأ�سرة باأهمية التقليل اإلى اأدنى حد ممكن من االإجهاد، مثاًل فيما يت�سل بحدود ال�سخ�س المعني؛	

• اإخبار االأ�سرة باأنه في حالة حدوث نوبة عليهم التزام الهدوء وطلب الم�ساعدة؛	

• اقتراح اإيجاد اأن�سطة ت�ساعد ال�سخ�س على التركيز على الحا�سر والم�ستقبل وتجعله ي�سعر باالأهمية؛	

• ت�سجيع اأفراد االأ�سرة على اإيجاد عمل مالئم للعائد. والتدريب العملي اأو المهني والعمل في بيئة محمية اأمران يمكن 	

اأن ي�ساعدا كثيراً.

الدعم النفسي – االجتماعي على مستوى المجتمع المحلي

فهم  على  المحلي  المجتمع  م�ساعدة  بمكان  االأهمية  من  اإليها،  الم�سار  االأخ��رى  لال�سطرابات  بالن�سبة  الحال  هو  كما 

المجتمع  قادة  خالل  من  العملية  بهذه  القيام  ويمكن  اأ�سا�سية.  معلومات  بتقديم  لل�سدمة  الالحق  النف�سي  اال�سطراب 

المحلي وم�ساركة االأ�سرة. واالإحاطة االإعالمية الجماعية الموجزة التي يجريها مدير الحالة وقائد المجتمع المحلي 

)والطبيب متى اأمكن ذلك( بح�سور االأ�سرة ولكن لي�س بال�سرورة بح�سور المهاجر الم�ساب باال�سطراب النف�سي الالحق 

لل�سدمة، يمكن اأن تمثل ممار�سة جيدة. ف�سوف ت�ستهدف الو�سمة و�ستخلق بيئة داعمة جماعية محيطة بالفرد المعني. 
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اإ�شداء الم�شورة الأغرا�ص تخطيط اإعادة االإدماج واو- 

العائد فكرة واقعية عن  االإدم��اج  اإع��ادة  اأن يعطي مدير حالة  العائد يجب  اإدم��اج  اإع��ادة  ب�ساأن خطة  المناق�سات  مع تقدم 

الخيارات واالإمكانات المتاحة، وعليه اأن يتوخى الحذر لعدم خلق تطلعات غير واقعية وخاطئة. 

معلومات  ف�ساًل عن  العائد،  اإلى  نقلها  يجب  التي  االأ�سا�سية  بالر�سائل  قائمة  الرئي�سي  الدليل  2-1 من  الفرع  في  ويرد 

اإ�سافية متاحة مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة، »االإعداد للعودة” )2015(.

الفر�س  على  التركيز  مع  العودة  تجربة  ا�ستك�ساف  اإل��ى  العائد  يدعو  اأن  الحالة  مدير  باإمكان  الر�سائل  ه��ذه  نقل  وبعد 

الحا�سرة والمقبلة، ومجموعة المهارات المكت�سبة في الخارج التي يمكن اأن تكون مك�سباً في بلد المن�ساأ. وهذا �سكل اأ�سا�سي 

– االجتماعي الأنه يتيح للعائد فر�سة التحدث عن م�ساغله الحياتية وي�ساعده على تن�سيط  النف�سي  اأ�سكال الدعم  من 

قدرته على التكيف والتعامل مع الم�ساعر ال�سلبية والتفكير في حياة جديدة. وال ُيفتر�س من مدير الحالة اأن يعّلق على 

ت�سريحات العائد ولكن يمكنه، بدعم تقنيات االإن�سات الفعالة، واأن ي�ساعد العائد على تو�سيح وتنظيم اأفكاره وخواطره، 

وتحديد االأولويات. وال يتخذ مدير الحالة اأي قرار بداًل من العائد ولو اأنه باإمكانه اأن يدّون مالحظات.

رينو�س  ج��دول  م��ع  يتفق  ال��ذي  المفّعل”،  والتطور  التكّيف  على  وال��ق��درة  “المعاناة  ترتيب  المناق�سة  تتّبع  اأن  ويجب 

بابادوبولو�س الذي تمت مناق�سته في ف�سل �سابق. والهدف االأخير هو اإظهار اأن اأي تجربة لي�ست اأبداً اإّما اإيجابية اأو �سلبية 

وباإمكان العائد اأن ي�ستحث التطورات.

التطلعات واالفترا�شات

معتقدات  اإل��ى  ع��ادة  ت�ستند  وه��ي  واح��د،  اآن  في  و�سلبية  اإيجابية  عديدة،  انتظارات  ولديه  االأ�سلي  البلد  اإل��ى  العائد  يفد 

وافترا�سات واأحكام م�سبقة وعادة ما تكون حافلة بالتخوفات واالآمال. وعلى مدير حالة اإعادة االإدماج اأن يوعز اإلى العائد 

بالتركيز على الواقع، وعلى الوقت الحا�سر، وعلى ما يراه اأو ي�سمعه اأو يكت�سفه يومياً. واإذا ما كانت لديه اأية �سكوك عليه 

اأن يناق�س ذلك مع �سخ�س ما يعّول عليه.

ال�شواغل

يمكن اأن يفد العائد ولديه �سواغل عديدة، مثل ال�سعور بالذنب ب�سبب مغادرة البلد والبيت والت�ساوؤل عن كيفية اال�ستقرار 

اإزاء اأمور عملية من قبيل  مجدداً وعدم القدرة على الوفاء بالتطلعات التي خلقها لدى االآخرين. وقد يكون العائد قلقاً 

الح�سول على عمل اأو �سداد الديون اأو ال�سفر اإلى البلد االأ�سلي. وبطبيعة الحال قد يت�ساءل العائد عّما اإذا كان قد اتخذ 

القرار ال�سائب. وكل هذه االأمور قد تجعله ي�سعر بالوحدة اأحياناً، ويفكر اأن ال اأحد يمكن اأن يفهم حقاً كل ما مر به.

وقد يكون لدى العائد �سعور بالحرج والذنب والتخّوف من فقدان ماء الوجه. وبعد العودة يمكن اأن ُتعيق الم�ساعر ذاتها 

اإعادة اندماجه في البلد االأ�سلي وقد تحول دون ال�سعور باأنه مع اأهله وفي بيته. ومن المهم مناق�سة هذه الم�ساعر واأخذها 

ماأخذ الجد، واإيجاد طريقة للتعامل معها واإعادة اإقرار االإح�سا�س ال�سخ�سي بال�سرف.

وعلى مدير حالة اإعادة االإدماج تذكير العائد باأن عنا�سر القلق والمعاناة هذه اإنما هي اأمر عادي.

مدير حالة اإعادة االإدماج:

• “ماذا تعتقد اأنه باإمكانك اأن تفعله لل�سعور باأنك بين اأهلك وفي بلدك؟”	
• “ما هي االإجراءات العملية التي باإمكانك اتخاذها للم�سي ُقدماً؟”	
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قد يبدو ال�سوؤاالن مت�سابهين لكنهما غير مت�سابهين: ال�سوؤال االأول ُيدخل التفكير الذاتي في خطة عمل ممكنة فيما يدعو 

ال�سوؤال الثاني العائد اإلى التفكير في االإجراءات الملمو�سة. واالأمر متروك لمدير اإعادة االإدماج للتفكير فيما هو مجٍد 

حقاً. وهذه طريقة ال�ستي�ساح القدرة على التاأقلم وتوخي موقف ا�ستباقي تجاه تحديات اإعادة التاأقلم مع بيئة قد ال تبدو 

�سهلة الفهم. 

ومما ال يقل عن ذلك اأهمية اأي�ساً تاأكيد اأن لي�س جميع العائدين يرجعون اإلى البلد االأ�سلي بنظرة �سلبية على م�ستقبلهم 

بل هم يبدون حما�ساً وعزماً على النجاح. وباالإ�سافة اإلى ذلك فاإن هذين الموقفين يتعاي�سان دائماً لدى نف�س الفرد. وعلى 

مدير حالة اإع��ادة االإدم��اج اأن ي�سّلم بالمعاناة واأن ي��رّدد، في نف�س الوقت، من جهة اأخ��رى، ب�سكل اإيجابي ويعزز المواقف 

االأكثر اإيجابية وا�ستباقية، بما ُيعزز ا�ستدامة عملية اإعادة االإدماج.

التاأقلم 

التاأقلم مع العودة يحتاج اإلى بع�س الوقت تماماً مثلما احتاج التاأقلم في البلد الم�سيف اإلى بع�س الوقت. و�ستكون تقلبات 

العائد  يكون  اأن  هو  والحل  تحديات:  اأي��ة  على  ب�سرعة  التغّلب  بادعاء  للعائد  ُي�سمح  اأال  المفرو�س  ومن  حا�سرة:  الدهر 

منفتحاً على اأية احتماالت قد تظهر. واأحياناً ما هو جديد اإنما ينطوي على تحٍد وهذا اأمر اإيجابي تماماً في بع�س االأحيان. 

هل فكرت في الكيفية التي يمكنك بها اال�ستفادة ب�سكل جيد من االأ�سياء التي ترتاح لها واالأ�سخا�س الذين تعّول عليهم؟

العائد كعنا�سر من  ردود  اأي�ساً  ي�ستخدم  للتفكير ف�ساًل عن كونه  ذات دالل��ة  االإدم��اج تلميحات  اإع��ادة  يعطي مدير حالة 

اأجل و�سع خطة م�ستدامة الإعادة االإدماج على نحو م�سترك. وباإمكان مدير الحالة اأن ُيذكر العائد باأنه �سي�سعر في بع�س 

االأوقات باأن االنطالق مجدداً ي�سكل عبئاً وفي اأوقات اأخرى �سيجد جانباً اإيجابياً في بدء حياة جديدة و�سينظر اإلى ذلك 

كفر�سة جديدة: فالم�ساعر المتغّيرة عادية تماماً. والمهم هو اأن يم�سي العائد خطوة خطوة دون ادعاء اأنه يمتلك ردوداً 

فورية على االأ�سئلة وحلواًل فورية للم�ساكل. والم�سي خطوة خطة يعني اعتماد موقف يتميز بالواقعية.

مواكبة التغّيرات

من االأرجح اأن يكون العائد قد تغّير وعاد ك�سخ�س مختلف له نظرة مختلفة. وبلده من االأرجح اأن يكون قد تغّير اأي�ساً: 

النا�س والخدمات والبنى التحتية. وبالتالي فاإن �سعور العائد باأنه جزء من المحيط االجتماعي مجدداً اأمر قد ي�ستغرق 

بع�س الوقت. ويتعين على مدير حالة اإعادة االإدماج اأن يذّكر العائد باأنه كلما طالت المدة التي ق�ساها بالخارج كلما ازدادت 

التغيرات التي قد تكون ح�سلت. 

• “هل الحظت اأي تغيرات في بلدك؟ هل هي تغيرات اإيجابية اأم �سلبية؟”	
• “كيف تعتقد اأن هذه التغيرات يمكن اأن ت�ساعد اأو تعيق اندماجك مجدداً؟”	

هذه االإ�سهامات من جانب مدير حالة اإعادة االإدم��اج ت�ساعد العائد على فهم كيفية التاأقلم مع التغّير واإدراك اأن التغّير 

لي�س �سلبياً بال�سرورة. وهذا ي�ستدعي اأي�ساً االنفتاح على التغّيرات داخل المجتمع المحلي. ويحتاج االأمر اإلى بع�س الوقت 

لتاأقلم العائد مع عودته، كما يحتاج االأمر اإلى بع�س الوقت لكي يتاأقلم المجتمع المحلي مع عودة المهاجر. وهذا يعني اأن 

العائد يمكن اأن يحاول التزام االنفتاح دون توّقع نف�س ال�سيء من المجتمع المحلي. وقد يحتاج االأ�سدقاء اإلى بع�س الوقت 

لفهم غياب العائد واإدراك التجارب التي مر بها. ولمدير حالة اإعادة االإدماج اأن يقترح تقا�سم المعلومات عن تجارب العائد 

متى كان مرتاحاً لذلك. وتقا�سم التجارب يمكن اأن ي�ساعد المجتمع المحلي على فهم قرار عودة العائد.

• فهم قرار عودتك؟”	 على  النا�س  لم�ساعدة  تجربتك  تقا�سم  في  فكرت  “هل 
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وقد  ذلك.  تجاه  بالخجل  ي�سعرون  وقد  اإخفاقاً  العودة  يعتبرون  قد  المحلي  المجتمع  في  عديدين  اأ�سخا�ساً  اأن  �سحيح 

تكون االأ�سرة قد �ساعدت العائد في تكاليف ال�سفر وقد ال يكون العائد قادراً على �سداد الدين. واالأ�سخا�س في المجتمع 

المحلي ربما كانت لهم تطلعات بالنظر اإلى الوقت الذي ق�ساه العائد في بلد اآخر لكنه لم يِف بهذه التطلعات. وعلى مدير 

حالة اإعادة االإدماج اأن يقول للعائد اإن هذه االأمور اإنما هي تجارب عادية في مجال الهجرة وال يجب ال�سعور بالخجل اأو 

باال�سطرار اإلى االعتذار عّما ح�سل، بما اأن ما ح�سل لي�س هو ال�سبب فيه. وقد فعل ما باإمكانه اأن يفعله والوقت قد حان 

االآن للتركيز على الحا�سر. وطريقة مناق�سة العائد لهذه المو�سوعات ت�ساعد مدير اإعادة االإدماج على التفكير في برنامج 

اإعادة اإدماج ممكن.

االأ�شرة واالأ�شدقاء

�سيبداأ العائد عالقات جديدة مع اأ�سرته، وال �سيما مع االأطفال اأو مع �سريك ظل في البلد االأ�سلي. واأفراد االأ�سرة هوؤالء 

يمكن اأن تكون لهم م�ساعر مختلفة بخ�سو�س العودة: بع�سها اإيجابي )مثل االبتهاج واالرتياح والت�سّوق( وبع�سها االآخر 

بين  العالقات  مناق�سة  ج��داً  الهام  ومن  الم�ستقبل(.  بخ�سو�س  ال�سديد  القلق  اأو  الغ�سب  اأو  الغيرة  )مثل  �سعوبة  اأكثر 

المهاجر العائد واأ�سرته واأ�سدقائه. وترّدي العالقات يمكن اأن يمّثل نقطة �سعف يمكن اأن تعرقل عملية اإعادة االإدماج.

• “هل بقيت على ات�سال بعائلتك واأ�سدقائك عندما كنت في الخارج؟”	
• “هل كانت اأ�سرتك على ِعلم باأنك قررت العودة؟”	

غالباً ما يكون العائد متخوفاً من االأ�سئلة التي تطرحها االأ�سرة ويطرحها االأ�سدقاء. وقد يعتبر هذه االأ�سئلة تدّخاًل في 

�سوؤونه وبمثابة الحكم عليه دون مراعاة كون االأ�سرة واالأ�سدقاء يريدون فقط معرفة ما الذي ح�سل حقاً في الخارج.

• “هل اأنت متخّوف مّما قد يطرحه عليك اأفراد اأ�سرتك واأ�سدقاوؤك من اأ�سئلة؟”	
• “هل تعتقد اأنهم �سوف يلومونك على عودتك؟”	

يجب اأن يدعو مدير الحالة العائد اإلى التفكير في التجارب التي يرغب في تقا�سمها مع اأفراد اأ�سرته واأ�سدقائه.

• “ما راأيك في اإمكانية تقا�سم تجارب العي�س بالخارج مع اأفراد اأ�سرتك؟ ما الذي تريد اأن يعرفوه بخ�سو�س تجاربك؟”	
• “هل باإمكانك اأن تتقا�سم ال�سعوبات التي واجهتها )اإن اأنت واجهت اأية �سعوبات( في اإعادة التاأقلم مع اأ�سرتك؟”	

بطرح هذه االأ�سئلة يحاول مدير الحالة اأن يعّزز، اإذا اأمكن، اإعادة اإقامة الروابط العائلية اأو توطيدها، وي�ساعد العائد على 

فهم االآثار العاطفية المحتملة لتقا�سم تجاربه. والتركيز هنا هو على الم�ساعر وهذه االأ�سئلة يمكن اأن تثير رود فعل يتعين 

على مدير الحالة معالجتها. 

ويمكن اأن يوعز مدير حالة اإعادة االإدماج اإلى العائد باأن يكون �سريحاً ويتقا�سم تجاربه دون اإخفائها، ويعر�س �سوراً واأ�سياء 

اأخرى يمكن اأن ت�ساعد اأ�سرته على فهم ما مر به وتمكينه اأي�ساً من تقا�سم المخاوف والم�ساغل وال�سعوبات في التكيف من 

جديد. واإذا ما اعتبر العائد اأ�سرته اأو بيته محيطاً غير اآمن فاإنه يكون من المفيد ال�سوؤال عّما اإذا كان هناك مكان بديل 

يمكن اأن يقيم به العائد في انتظار الح�سول على عمل وم�سكن يلبي احتياجاته االأمنية. 
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المجتمع المحلي

قد ي�سعر العائد بالقلق بعدم تقّبله ب�سهولة في مجتمعه االأ�سلي اأو بفقدان مركزه في المجتمع منذ مغادرته. وقد يظن اأن 

مجتمعه االأ�سلي يتوقع منه العودة بنجاح وفي �سحة جيدة وعليه ال بد له من مواجهة تلك التوقعات. وقد يخ�سى اأال يكون 

مجتمعه المحلي قادراً على فهم تجاربه. ويقرر بع�س العائدين من تلقاء اأنف�سهم الناأي عن مجتمعهم االأ�سلي بل وحتى 

العودة اإلى منطقة مختلفة ب�سبب تخوفهم من الو�سمة ذات ال�سلة بالعودة اأو الخجل من تجاربهم. وعلى مدير الحالة اأال 

ُيرغم العائدين اأبداً على االت�سال باأفراد اأ�سرهم اأو اأ�سدقائهم اإذا لم يكونوا راغبين في ذلك ولكن عليه مع ذلك اأن ي�سّدد 

على اأهمية اإقامة عالقات متينة مع النظراء اأو مع العائدين االآخرين.

و�سعور العائد بعدم االنتماء اإلى المجتمع المحلي ال بد من الت�سليم به، لي�س فقط عاطفياً واإنما عملياً اأي�ساً. واأي خالف 

محتمل داخل المجتمع االأ�سلي اأو داخل االأ�سرة يجب اأي�ساً معالجته بم�ساعدة الجهات الفاعلة المحلية مثل المنظمات 

غير الحكومية والجمعيات والممثلين الحكوميين وما اإلى ذلك. وُتعتبر الو�ساطة خياراً بهذا الخ�سو�س.

والمجتمع المحلي، �ساأنه �ساأن االأ�سرة، يمكن اأن يمّثل في اآن واحد عائقاً وو�سيلة في م�سروع اإعادة اإدماج العائد. لذلك فاإنه 

من االأ�سا�سي طرح ال�سوؤال بخ�سو�س العالقات مع مجتمع العائد المحلي.

• “كيف تفاعل مجتمعك المحلي مع عودتك؟”	
• “كيف تظن اأنه يمكنك الت�سدي لردود فعل مجتمعك المحلي؟”	
• “هل تظن اأن ما تعلمته بالخارج يمكن اأن يفيدك ويفيد مجتمعك؟”	
• “هل تظن اأنه باإمكانك اأن ُت�سهم في مجتمعك المحلي؟”	

يمكن اأن يقترح مدير حالة اإعادة االإدماج اإيجاد مجموعات دعم ومجموعات نظراء يمكن فيها االت�سال باالأ�سخا�س الذين 

لهم اهتمامات وتجارب مماثلة. وفي حالة وجود �سعوبات مع المجتمع المحلي يمكن اأن توّفر هذه المجموعات الدعم. 

وباإمكان مدير حالة اإعادة االإدماج اأن ي�سجع العائد على عدم التخّوف من تقا�سم تجاربه الأن ذلك يمكن اأن يي�ّسر تدعيم 

�سبكة العالقات مع النظراء. 

• “ما هي الم�ساهمة التي باإمكانك تقديمها لمجتمعك المحلي وقريتك وبلدك االأ�سلي؟”	
من �ساأن هذا ال�سوؤال اأن ي�ساعد على معالجة الو�سم واالنطباعات ال�سلبية ومن �ساأنه اأي�ساً اأن ي�سمح للعائد باأن ي�سبح جزءاً 

من مجتمعه المحلي مجدداً بطريقة فعالة وباأن يقيم �سباًل للم�ساركة والم�ساهمة.

االإمكانيات

في  االآن  ت�ساعده  اأن  ويمكن  االأ�سلي  البلد  العائد  غادر  عندما  �ساعدته  وقد  التكيف.  على  العائد  قدرة  االإمكانيات  تمّثل 

االندماج مجدداً. وعلى مدير الحالة اأن يدعو العائد اإلى النظر في االإمكانيات التي قد يمتلكها بالفعل. والموارد لي�ست 

فقط اأو الحاجيات واإنما اأي�ساً التجربة والمخططات واالأفكار واالأ�سخا�س الذين يمكن التعويل عليهم. وقد يكون �سحيحاً 

فقد اكت�سب  اأن العائد ال يمتلك االأموال الالزمة لتقا�سمها اأو ل�سداد الديون ولكنه ال يعود في الواقع “خالي الوفا�س”: 

خبرة يمكن اأن تفيد اأثناء عملية اإعادة االإدماج. والخبرة وال�سجاعة ال بد من اعتبارهما مك�سبين وهما عامالن هامان في 

عملية القدرة على التاأقلم و�ست�ساعدان العائد على الم�سي ُقدماً.

• “هل فكرت في الكيفية التي يمكنك بها اأن ت�ستخدم تجربتك واأفكارك وات�ساالتك الإيجاد اأو خلق فر�س جديدة لنف�سك؟”	
• “هل لك فعاًل خطط لم�ستقبلك؟”	
• “هل تعتقد اأنه باإمكانك اأن ت�ستخدم ما تعلمته في الخارج هنا في بلدك االأ�سلي؟”	
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يجب اأن يكون العائد فخوراً بما اأنجزه. وباإمكانه اأن يظل فاعاًل وي�ستمر في توخي نهج ا�ستباقي وفي بناء م�ستقبله بنف�سه.

وفيما يتعلق بالخطط يمكن اأن يقترح مدير حالة اإعادة االإدماج على العائد تحديد تطلعات واقعية وملمو�سة: فاأي نتيجة 

مهما كانت �سغيرة �ستحّفزه للم�سي ُقدماً، اأما النتائج ال�سلبية فيجب اأال تحول دون م�سيه ُقدماً.

المهارات

باالإ�سافة اإلى المهارات التي يكون العائد قد اكت�سبها قبل مغادرة البلد االأ�سلي فاإن لديه اأي�ساً المهارات التي اكت�سبها في 

الخارج. ومتى تعلق االأمر بالمهارات فاإن االإ�سارة ال تهم فقط القدرات واإنما اأي�ساً المواقف والروؤى واللغة والتقنيات وما 

اإلى ذلك. 

اأن ُت�ستخدم ب�سكل مثمر الأغرا�س اإعادة االإدم��اج في البلد االأ�سلي  وجميع المهارات يمكن اأن ت�سجع على التقدم ويمكن 

وب�سكل خا�س في المجتمع المحلي.

• “ما هي المهارات التي تمتلكها؟”	
• “ما هي المهارات الجديدة التي اكت�سبتها اأثناء العي�س في الخارج؟”	
• “ما هي المهارات التي تعتقد اأنها �ستفيدك اأكثر من غيرها )اأنت واأ�سرتك ومجتمعك المحلي(؟”	

لمير حالة اإعادة االإدماج اأن ُيذّكر العائد باأن لديه مهارات واإمكانات يراها االآخرون ولكنه قد ال يعتقد اأنه يمتلكها: من 

ال�سوؤال على االأ�سخا�س الذين يثق بهم العائد لمعرفة ما الذي يرونه فيه. فذلك ي�ساعد العائد على  اأن ُيطرح  المفيد 

تكوين �سورة اأقوى عن نف�سه ويح�ّسن ثقته بالنف�س.

األولويات

العائد يعود لي�س فقط ب�سواغل واإنما اأي�ساً باأولويات. وعلى مدير حالة اإعادة االإدماج اأن ي�ساعده على التركيز على ما هو 

�سروري في االأجل الق�سير ولي�س على ما هو من�سود ولكن قد ال يكون �سهل المنال في الفترة المتو�سطة اإلى الطويلة 

االأجل. ومن المهم تحديد اأهداف تتميز بالواقعية وتلبية االحتياجات االأ�سا�سية قبل كل �سيء.

• بالن�سبة لك؟ فّكر اأواًل فيما “تحتاجه” قبل التفكير في ما “تبتغيه”. فّكر في ال�سحة وال�سكن 	 �سيء  اأهم  هو  “ما 
والعمل والتدريب وغير ذلك من االأولويات.”

• في راأيك »كيف يمكنك تلبية تلك االحتياجات؟«	

االأ�سئلة مفيدة جداً للبدء في ت�سميم خطة اإعادة االإدماج

االأهداف

اإذا كان لدى العائد بع�س االأهداف فقد يعني ذلك اأنه متحّفز للم�سي قدماً. وعلى مدير حالة اإعادة االإدماج موؤازرة والعائد 

وحفزه.

• ما هي اأهدافك ال�سخ�سية في بلدك؟	

وهذا ال�سوؤال هام الأنه يي�ّسر التفكير في اإمكانات الفرد الحقيقية.

ال يمكن تحقيق االأهداف اإال باالعتماد على المهارات ال�سخ�سية واالإمكانات الداخلية والخارجية. ومدير الحالة، الذي 

له غر�س مزدوج )تمكين العائد وا�ستنباط خطة اإعادة اإدماج مكّيفة وفق الحاجة(، باإمكانه اأن ي�ساعد العائد على اأن يكون 

فاعاًل في البحث عن الحلول.
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إسداء المشورة لمديري الحاالت فيما يتصل بالحياة المهنية زاي- 
ت�سمل الم�سورة فيما يت�سل باتخاذ القرار مجموعة من االأ�سئلة )انظر اأدناه( لم�ساعدة مديري الحاالت على دعم فرادى 

العائدين وفي نف�س الوقت تقييم مواقفهم ودوافعهم الختيار م�سار مهني معّين. وتقييم المواقف والدوافع هام ب�سكل 

التدريب  اأو هذا  التطوير  اأن هذا  المهني، ذلك  بالتدريب  اأو  المهارات  بتطوير  العائد مهتماً  كان  اإذا  خا�س في حالة ما 

عمليتان مكلفتان عادة من حيث االت�سال بموّفر التدريب المنا�سب وكذلك من حيث النتائج: قد ال يجد العائد عماًل قاراً 

اأو من�سباً ثابتاً )ا�ستدامة تدّخل اإعادة االإدماج(، وال �سيما اإذا كانت بنية الموؤ�س�سات المحلية ه�سة وتتميز ب�سعف االإنتاجية 

والعمليات كثيفة االعتماد على اليد العاملة.

ا�شتبيان �شنع القرار

االأ�سئلة التالية يمكن اأن تدعم الم�سورة في مجال �سنع القرار وت�ساعد مديري الحاالت على دعم العائدين وفي نف�س الوقت 

اأي�ساً تقييم موقفهم ودافعهم تجاه اختيار حالة محددة. واالأ�سئلة مجّمعة من ممار�سات التوجيه المهني الم�ستخَدمة في 

مختلف دوائر الت�سغيل العامة العاملة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان النامية. 

األسئلة المتعلقة باتخاذ القرار
ما راأيك بخ�سو�س اتخاذ قرار ب�ساأن حياتك المهنية؟ ما الذي تحتاجه االآن التخاذ قرار بخ�سو�س حياتك المهنية؟   -1

ما الذي يمكن اأن ي�سّكل حاجزاً يحول دون ذلك؟

هل اتخذت قرارات هامة اأخرى في الما�سي؟ هل هناك عملية محددة بودك اأن تتوخاها؟   -2

ماذا كان اأهم واأ�سعب قرار اتخذته؟ ما الذي جعله قراراً �سعباً بالن�سبة لك؟ ما اإذا كانت االأو�ساع واالإجراءات والنتائج   -3

اأن تفعله  التي طّبقتها؟ ما الذي حدث؟ ما الذي يمكن  بالنتائج؟ ما هي اال�ستراتيجيات  المحددة؟ هل كنت را�سياً 

ب�سكل يختلف عّما فعلته في ال�سابق؟

عند اتخاذ القرارات هل اأنت تميل اإلى طلب اإ�سهامات من اأ�سخا�س اآخرين؟ ما مدى اعتمادك عليهم لم�ساعدتك على   -4

اتخاذ القرارات؟ هل تميل اإلى اتباع م�سورتهم اأم هل تاأخذ هذه الم�سورة بعين االعتبار؟ ُي�ستح�سن هنا طلب اأمثلة. ما 

هي الم�سورة التي تلقيتها من اأ�سخا�س اآخرين )دون طلبها(؟ ما هي المعلومات والتعليقات التي تلقيتها؟

)اإذا كان العائد حا�ساًل على موؤهالت تعليمية على الم�ستوى الجامعي اأو على م�ستوى الثانوية العليا( ما نوع العملية   -5

التي توخيتها الختيار جامعتك اأو مدر�ستك؟ 

كيف لك اأن ت�ساعد �سديقاً على اتخاذ قرار؟   -6

ما هي م�سوؤولياتك في حياتك االآن؟ االأ�سرة؟ المجتمع المحلي؟ كيف يمكن اأن يتفق قرارك المهني مع هذه ال�سورة؟   -7

هل يمكن اأن تفكر في العمل بعيداً عن بيتك؟ هل تكون م�ستعداً لتغيير مكان �ُسكانك والتنقل )ذكر مكان يوجد فيه 

عدد اأكبر من ال�سواغر( من اأجل العمل؟

كيف تحدد اأولوياتك؟   -8

أسئلة فيما يتعلق باكتساب المعارف
ما هي الخبرة التي اكت�سبتها دعماً لهذا الخيار المهني؟  -1

ماذا اأعجبك ولم يعجبك في تجاربك ذات ال�سلة بالحياة المهنية؟  -2

)بالن�سبة للعائدين الذين يخططون للبحث عن عمل ب�سكل م�ستقل( ما هي الو�سائل التي اأنت حالياً ب�سدد ا�ستخدامها؟   -3

هل هذه الو�سائل في �سكل ورقي؟ حا�سوب؟ توا�سل اإلكتروني؟ اأ�سخا�س؟ و�سائل اأخرى؟ 

ماذا تظن اأن تكون خطوتك المقبلة؟   -4

أسئلة تتعلق بالتعامل مع الحاالت الغامضة
ماذا تفعل عندما تتلقى معلومات مت�ساربة من م�سادر مختلفة؟ كيف تتعامل مع االختالفات؟  -1



237

املرفقـــــات

هل تعتقد اأن هذه العملية �سوف توؤدي اإلى نتيجة اإيجابية؟ كيف ذلك؟   -2

هل اأنت متفائل بالو�سول اإلى مهنة اأنت ت�سبو اإليها؟ لماذا وِلَم ال؟   -3

أسئلة تتعلق بالتأثيرات الخارجية
من يوؤّثر في قراراتك؟   -1

ما الذي يوؤثر في قراراتك؟  -2

أسئلة فيما يتعلق بالقيم
ما هي القيم الهامة في حياتك اليوم؟   -1

اإلى من تحدثت بخ�سو�س و�سعك؟  -2

خبرني عن نف�سك )لك�سف العقبات المحتملة(؟  -3

هل تتخذ قراراتك باال�ستناد اإلى الظروف اأو الِقيم؟  -4

هل تتخذ قراراتك باال�ستناد اإلى ما ُيمليه عليك قلبك اأو ما ُيمليه عليك عقلك؟  -5

 W بناء النموذج على �شكل الحرف

W الشكل ألف-3: النموذج على شكل الحرف
العودة اإلى هذا البلد الوقت الحا�سر

كنقطة انطالق يقوم مدير الحالة بر�سم النموذج على �سكل الحرف W على ورقة اأو على لوحة كبيرة. وبعد ذلك ي�سرح 

اإلى بلده االأ�سلي. وتمّثل بداية الخط  اأن ال�سكل يمّثل اللحظات الرئي�سية التي مّر بها منذ عودته  مدير الحالة للعائد 

عودة العائد اإلى بلده االأ�سلي فيما تمثل نهاية الخط اللحظة الزمنية الراهنة. والنقاط العليا )»اأف�سل اللحظات«( تمّثل 

اأف�سل االأوقات التي ق�ساها العائد منذ عودته – اأوقات ال�سعور بالرفاه من الناحية االقت�سادية، وفيما يت�سل باالآخرين، اأو 

تمّثل اأ�سواأ  من حيث ال�سعور باال�ستقرار واالإح�سا�س باالنتماء. والنقاط ال�سفلى )“االأوقات التي لي�ست اأف�سل اللحظات”( 

اللحظات منذ عودة العائد، واالأوقات التي ق�ساها في الت�سارع من اأجل التغلب على التحديات التي واجهته.

اإذا كان الم�ستفيد يعرف القراءة والكتابة فعليه اأن يكتب بنف�سه اأجوبته على ورقة مالحظات لزجة. واإال فاإنه على مدير 

الحالة اأن يكتب االأجوبة. واإذا كان العائد يت�سارع من اأجل الرد فاإنه باإمكان مدير الحالة اأن يقترح بع�س العوامل الم�ستركة 

فيما يت�سل باإعادة االإدماج من قبيل دخول �سوق العمل والو�سع المالي وكيفية تقييم العائد لو�سعه االقت�سادي.

وبعد اإ�سافة ورقات المالحظات اللزجة اإلى ال�سكل w بالن�سبة لكل فترة من فترات التعثر االقت�سادي يطرح مدير الحالة 

االأ�سئلة التالية:

• هل تم التغّلب على التحدي؟ اإذا كان الحال كذلك كيف ومتى؟	

• اإذا تم التغّلب على التحدي َمن �ساعدك على التغّلب على هذا التحدي؟	
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• اإذا لم يتم التغّلب على التحدي َمن كان من المفرو�س اأن ي�ساعد؟ 	

• بالعودة اإلى الوراء كيف كان من الممكن اإدارة هذا الو�سع ب�سكل اأف�سل ؟	

وبالن�سبة لكل فترة من فترات النجاح من الناحية االقت�سادية، يطرح مدير الحالة االأ�سئلة التالية:

• حدثنا اأكثر عن فترة النجاح. ما هي العوامل التي اأف�ست اإلى ذلك؟	

• َمن �ساعدك على اغتنام فر�سة النجاح؟	

واأخيراً على مدير الحالة اأن ي�ساأل العائد عن اآماله وخططه وطموحاته وتطلعاته لتحقيق نجاح في الم�ستقبل من الناحية 

االقت�سادية. 

وبعد ا�ستكمال النموذج على �سكل الحرف W ي�ساأل مدير الحالة العائد عن الخدمات التي يمكن اأن ت�ساعده على التغّلب 

على التحديات التي يواجهها ومن يوّفر هذه الخدمات. واإذا كان هناك موّفر للخدمات يجب اأن ي�ساأل مدير الحالة عن 

كيفية و�سول العائد اإلى الخدمات المتاحة. واإذا لم يكن هناك اأي موّفر خدمات يجب اأن ي�ساأل مدير الحالة عن الجهة 

التي يمكن اأن توّفر هذه الخدمة له. 

اإذا كان على علم  المحلية، وما  بالمنظمات  ات�سال  كان على  اإذا ما  العائد، في وقت الح��ق،  ي�ساأل  اأن  الحالة  وعلى مدير 

بالخدمات التي توفرها واأ�سباب م�ساركته مع المنظمات المحلية اأو غيرها. وعلى مدير الحالة اأن ي�ساأل ما اإذا كان العائد 

يعرف المنظمات غير الحكومية التي توفر الدعم للمجتمعات المحلية واالأفراد في المنطقة التي يعي�س بها، وما تفعله 

هذه المنظمات وما اإذا كان باإمكان العائد اأن ي�ستفيد من ذلك الدعم. واأخيراً، يطلب مدير الحالة من العائد اأن ي�سف 

عالقته باأ�سحاب العمل واأ�سحاب الم�ساريع )اإذا كان هناك اأ�سحاب عمل واأ�سحاب م�ساريع( وما اإذا كان باإمكانهم اأن يفعلوا 

�سيئاً ما لدعم العائد. 

وهذه االأ�سئلة المتعلقة بتوفير الخدمات تخدم غر�سين مختلفين، ذلك اأّنها تمّكن مدير الحالة من:

• ت�سجيع العائد على الم�ساركة مع جميع موّفري الخدمات المتاحين )موفرو الخدمات العامون والخا�سون ومنظمات 	

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وغيرها( والتطرق الأية عقبات محتملة قد يواجهها العائد في الح�سول 

على هذه الخدمات؛

• تحديد موّفري الخدمات االإ�سافيين الذين قد ال تكون المنظمة المديرة لعملية اإعادة االإدماج في البلد االأ�سلي على 	

علم بهم والذين لم ُيدرجوا في نظام اإحالة المنظمة. وبالتالي، يمكن اأن تكون المعلومات المجّمعة على الميدان التي 

يوّفرها العائدون بخ�سو�س موّفري الخدمات والم�ساعدة وطرائق الو�سول اإلى الخدمات قّيمة جداً لتحديث نظام 

اإحالة المنظمة ومكانته )انظر الفرع 4-1-3 للمزيد من المعلومات عن اإقامة نظم االإحالة(. ويمكن اأن ُت�ستخدم هذه 

الذين  للخدمات  الموّفرين  بارامترات  تغيير  اأو  االإحالة وحذف  نظام  اإلى  ُجدد  الإ�سافة موّفري خدمات  المعلومات 

توقفوا عن تقديم خدماتهم اأو غّيروا عمليتهم لالنخراط والدعم. 

وبعد المقابلة، ياأخذ مدير الحالة �سورة من النموذج الم�ستّكمل على �سكل الحرف W الأغرا�س التوثيق والمتابعة والر�سد.

الإع��ادة  والتخطيط  العودة  بعد  الم�سورة  لدعم  باالأ�سا�س  ُت�ستخدم  �سابقاً  المبينة  المقابالت  اإج��راء  عملية  اأن  حين  وفي 

االإدماج فاإن النموذج على �سكل الحرف W يمكن اأن ُي�ستخدم اأي�ساً كاأداة لتحديد الُنهج التكميلية المالئمة اأثناء تنفيذ 

اإعادة االإدماج.  اإعادة االإدماج بعد تنفيذ خطط  اإعادة االإدماج وفي نف�س الوقت لدعم تقييم فعالية مختلف تدابير  خطة 

اأن ُي�ستخدم هذا النموذج مرتين  W كاأداة للبرمجة ولتطوير الم�ساريع يجب  ولكي ُي�ستخدم النموذج على �سكل الحرف 

على االأقل اأثناء عملية اإعادة االإدماج بالن�سبة لكل عائد، وتكون المرة االأولى اأثناء الم�سورة بعد العودة والتخطيط الإعادة 

االإدماج وتكون المرة الثانية، في وقت الحق، اأثناء تنفيذ خطة اإعادة االإدماج اأو بعده. 
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دعم تطوير املشاريع خطوة بخطوة  املرفق 2: 
                                  )انظر الفرع 3-4-2(

لما �سبق عر�سه  الم�ساريع، وفقاً  ب�ساأن توفير الدعم لتطوير  المعلومات خطوة بخطوة  التالية مزيداً من  الفروع  توفر 

كمثال في الفرع 3-4-2.

الشكل 2-5: عملية االختيار والتدريب والتطوير المتكاملة ألغراض دعم المشاريع
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اإلى القدرة  الخطوة 2:  االختيار االأولي للمتقدمين بطلبات دعم تطوير الم�شاريع باال�شتناد 

المحتملة على تنظيم الم�شاريع وال�شروط االأ�شا�شية58

ي�ستوفون  الذين  للعائدين  بالن�سبة  االقت�سادي  المجال  االإدم��اج في  الإع��ادة  االأعمال خياراً مجدياً  ري��ادة  تكون  اأن  يمكن 

المعايير التالية:

• االلتزام الحقيقي بنهج االأعمال. قد يميل بع�س العائدين اإلى خيار دعم الم�سروع بب�ساطة نظراً لق�سر مدة خيار 	

بعث الم�سروع التجاري مقارنة مع الحلول البديلة المعرو�سة.

• اأمر �سعب وال ينا�سب الجميع. 	 موؤهالت ومهارات العائد الإدارة م�شروعه الخا�ص. بعث و�سيانة م�سروع ناجح 

فلن يكون جميع العائدين اأ�سحاب م�ساريع ناجحين ويجب التفكير فيهم عو�ساً عن ذلك في توجيههم اإلى تدّخالت 

اقت�سادية اأخرى. واالعتماد على نتائج تقييم المهارات ال�سابق )الفرع 2-2-4(، وتقدير ما اإذا كانت مهارات العائد في 

المجال الرقمي وفي مجال التعّلم والمجاالت ال�ساملة لعدة قطاعات وغيرها من المهارات االأخرى ذات ال�سلة التي 

تتطلبها فكرة الم�سروع االأولية على م�ستوى يكفي لجعلها مالئمة لم�سار دعم تطوير الم�سروع. 

والمحا�سبة  المالي  للتخطيط  م��ه��ارات  عموماً  م�ستدام  م�سروع  واإدارة  مكتملة  اأع��م��ال  خطة  و�سع  يتطلب  -      اأواًل 

ب�سكل  الذي هو ق�سير  الزمني  االإط��ار  تعّلمها في  االأ�سا�سية هذه يمكن  المهارات  بع�س  اأن  االأ�سا�سية. وفي حين 

ّمي من 
ُ
عام للتدريب على تخطيط الم�ساريع )الخطوة 3(، من الم�ستبعد اأن يتعّلم العائد في منت�سف العمر، االأ

العائدين  لدى  يكون  اأن  يجب  لذلك  بنجاح.  الم�سروع  الإدارة  المحا�سبة  مهارات  من  يكفي  ما  الرقمية،  الناحية 

بالفعل مجموعة اأ�سا�سية من المهارات التي يمكن اأن ت�سّكل بالن�سبة لهم االأ�سا�س لتعّلم كيفية اإطالق الم�ساريع 

بنجاح. 

فعلى  المهارات.  من  محددة  مجموعة  اإلى  العائد  �سيحتاج  االأولية،  االأعمال  خطط  من  للعديد  وبالن�سبة  -      ثانياً، 

�سبيل المثال، يجب اأن يكون مقّدم طلب دعم الم�سروع الذي لديه خطة م�سروع فتح محل اإ�سالح اإلكتروني يمتلك 

معرفة باالإلكترونيات وتجربة عمل �سابقة في اإ�سالح االأجهزة االإلكترونية. ولدى تقييم اأهلية الم�ستفيدين لم�سار 

ال�ساملة لعدة قطاعات وقدرات فرادى المتقدمين بطلب،  المهارات  الم�ساريع، يجب تقييم كل من  دعم تطوير 

ف�ساًل عن المهارات التي �سيحتاج اإليها االأمر من اأجل التنفيذ الناجح لفكرة الم�سروع المحدد. 

فاالفتقار  بنجاح.  م�ساريعهم  لبعث  الالزمة  والقدرات  المهارات  يمتلكون  العائدين  جميع  كل  ما 

للمهارات والفطنة الالزمة لنجاح الم�سروع قد يعّر�س الم�سروع لخطر االإخفاق ف�ساًل عن كونه 

يمكن اأن يوؤدي اأي�ساً اإلى عواقب �سلبية في االأجل الطويل من قبيل المديونية وفقدان راأ�س المال 

االجتماعي في البلد االأ�سلي. ومثل هذه المخاطر يمكن اأن تزداد تفاقماً جّراء عوامل اأخرى، مثاًل 

في الحاالت التي ال تتفق فيها خطط اإعادة االإدماج االقت�سادي مع الو�سع االقت�سادي المحلي. 

الخطوة 3: التدريب على تخطيط الم�شاريع في االأجل الطويل

اأن يكونوا قادرين على و�سع خطة  الم�ستبعد  التجارية من  العائدون الذين لي�ست لديهم تجربة �سابقة بريادة االأعمال 

م�سروع تجاري مجٍد وجاهز من ناحية ال�سوق، اأو اال�ستثمار بنجاح في م�سروع قائم وتو�سيع نطاقه. وفي حين اأن و�سع 

الذين يرغبون في  العائدين  فاإن معظم  الم�ساريع  لتلقي دعم لتطوير  االأ�سا�سي  ال�سرط  واعد ومجٍد هو  خطة م�سروع 

اإقامة م�سروع لدى عودتهم يحتاجون اإلى تدريب ق�سير االأجل على تخطيط الم�ساريع. وباالأ�سا�س يخدم التدريب الق�سير 

االأجل على تخطيط الم�ساريع اأربعة اأغرا�س هي: 

الخطوة 1 واردة في الفرع 3-4-2.   58



242

دليل إعادة اإلدماج

1-    يزود الم�ساركين بالمهارات الالزمة لو�سع خطط اأعمال ذات وجهة �سوقية ويلقنهم المعايير التقنية التي يحتاجون اإلى 

ا�ستيفائها لعملية اختيار خطة الم�سروع الالحقة )الخطوة 4(. ومن المفرو�س اأن يزّود التدريب التقني الم�ساركين 

بالمهارات المالية والتجارية الالزمة وكذلك المعلومات ذات ال�سلة عن القوانين والت�سريعات. ويتمثل عائق هام اأمام 

اأي �ساحب م�سروع جديد في قلة اإلمامه بالقواعد واالإجراءات لدى بعث م�سروعه. واأ�سحاب الم�ساريع العائدون اأقل 

حظاً بهذا الخ�سو�س ب�سكل خا�س، ذلك اأنهم اأحياناً ال يمتلكون معرفة كبيرة بالقوانين الوطنية والمحلية ذات ال�سلة 

بل وقد يكونون قد ابتعدوا عن القواعد المحلية االجتماعية والثقافية ال�سائدة مع طول الوقت الذي ق�سوه بالخارج.

ال�سابقة  ال�سوق  تقييمات  على  وباالعتماد  العر�س.  و�سال�سل  المحلية  ال�سوق  نظم  بالمعارف حول  الم�ساركين  2-    يزّود 

المعلومات  الم�ساريع  تطوير  مجال  في  المدربون  يوّفر  اأن  يجب   ،)2-4-1 الفرع  )انظر  القيمة  �سال�سل  وتحاليل 

على  قدرة  اأكثر  اأو خدمات  منتجات  توفير  فيها  يمكن  التي  القيمة  و�سال�سل  القطاعات  للم�ساركين حول  االأ�سا�سية 

المناف�سة اأكثر قدرة على خلق النمو ومواِطن ال�سغل والحد من الفقر. ويجب توفير تجارب عملية من خالل االإر�ساد 

الجماعي االأ�سا�س الذي يقدمه ال�سركاء المحليون. ويجب اأن يكون من بين ال�سركاء جهات محلية فاعلة ذات �سلة 

اأ�سحاب  البلديات والجمعيات القطاعية ومنظمات  الفاعلة في  التمويل المتناهي ال�سغر والجهات  ت�سمل موؤ�س�سات 

العمل والمنظمات غير الحكومية، رهناً بقدرتها وفعاليتها وجاهزيتها وا�ستعدادها للم�ساركة في م�سار دعم تطوير 

لتطوير  محلية  مجال�س  اإن�ساء  اإل��ى  الرائدة  المنظمة  تهدف  اأن  يجب  كافية  ال�سركاء  ق��درات  كانت  واإذا  الم�ساريع. 

ت�سغيل  من  االأول���ى(  )االأع���وام  االأول  العام  في  االأج��ل  الطويل  والر�سد  واالإر���س��اد  الدعم  للم�ساريع  توفر  الم�ساريع 

الم�سروع )انظر اأي�ساً الفرع المتعلق بالر�سد والتقييم(. ويجب، متى اأمكن ذلك، دعوة الم�ساركين ال�سابقين في دعم 

تطوير الم�ساريع الذين نجحوا في اإقامة م�سروع اإلى عر�س تجاربهم بخ�سو�س التحديات والفر�س التي واجهوها 

في نظم ال�سوق المحلية وكيف نجحوا في االندماج في �سال�سل القيمة.

3-    و�سع الم�ستفيدين اأمام فر�س للتعاون االجتماعي واالقت�سادي مع غيرهم من العائدين لغر�س ت�سميم م�ساريع جماعية 

ولي�س فردية. ويمكن اأن ي�سّكل التدريب في االأجل الق�سير نقطة دخول هامة الإعادة اإدماج الم�ساركين االجتماعية 

– االقت�سادية من خالل ت�سجيع تعاون وتعا�سد العائدين في اإطار الم�ساريع التجارية والم�ساريع التجارية الجديدة 
5باء(،  الذين ال يتم اختيار خطة م�ساريعهم في وقت الحق )الخطوة  الطلبات  بالن�سبة لمقدمي  الجماعية. وحتى 

فاإن التعاون وتبادل الخبرات اأثناء التدريب االأولي على تخطيط الم�ساريع ي�سجعان الروابط االجتماعية القّيمة بين 

العائدين وال�سركاء في دعم تطوير الم�ساريع والم�ساركين ال�سابقين في دعم تطوير الم�ساريع، االأمر الذي يمكن اأن 

يي�ّسر بدوره اإعادة اإدماجهم االجتماعي – االقت�سادي في االأجل الطويل. 

بالبرنامج  الخا�سة  التقنية  للمتطلبات  طبقاً  الفردية  اأو  الجماعية  للم�ساريع  النهائية  الخطط  يطّور  التدريب  وه��ذا 

المحدد، واللوائح والقوانين التجارية ال�سارية، والمكّيفة وفق احتياجات االأ�سواق المحلية و�سال�سل القيمة.

الخطوتان 4 و5ب: اختيار اأكثر خطط الم�شاريع وعودًا وواقعية

اأو  الجماعية  م�ساريعهم  خطط  الم�ستفيدون  ي�سع  الم�ساريع،  خطط  تطوير  مجال  في  االأج��ل  الق�سير  التدريب  اأثناء 

الفردية. وفي الخطوة التالية يتولى مجل�س تحديد اأكثر الخطط التجارية وعوداً وواقعية الختيار المجموعة الفرعية 

من بين مقّدمي الطلبات الذين �سيكونون موؤهلين للت�سجيل في التدريب المتعّمق في مجال تطوير الم�ساريع.

ولتقييم جدوى خطة م�سروع ما في �سياق اقت�سادي معّين، يو�سى باأن ي�سّكل المكتب القطري المدير لعملية اإعادة االإدماج 

في البلد االأ�سلي لجنة اختيار تجمع بين مختلف الممثلين، من بينهم اأ�سحاب الم�ساريع، تقوم با�ستعرا�س خطط الم�ساريع 

التي ُتقدم نظراً لقدرتها على النجاح. ويختلف مجل�س التقييم بح�سب برنامج اإعادة االإدماج وبح�سب ال�سياق المحلي ولكن 

يجب، من الناحية المثالية، اأن ي�سمل موظفين من المنظمة الُمديرة لبرنامج اإعادة االإدماج، وم�سوؤولين حكوميين على 
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الم�ستوى التقني متخ�س�سين في المجال ذي ال�سلة وممثلين لموؤ�س�سات التمويل المتناهي ال�سغر والجمعيات القطاعية 

ومنظمات اأ�سحاب العمل وموظفي المنظمات غير الحكومية ذات ال�سلة. ويجب اأن ُيعيَّن اأع�ساء مجل�س التقييم باال�ستناد 

اإلى معارفهم العملية بنظم ال�سوق المحلية و�سال�سل القيمة، ف�ساًل عن فطنتهم في مجال الم�ساريع التجارية. )انظر 

الفرع اأدناه فيما يتعلق بالمجل�س اال�ست�ساري لبعث الم�ساريع التجارية.(

وباالإ�سافة اإلى ذلك يحتاج كل برنامج من برامج اإعادة االإدماج اإلى تحديد معايير االختيار لتبّين خطط الم�ساريع المجدية 

والواعدة. والمعايير المو�سوعة لتقييم مقترحات الم�ساريع ا�ستراتيجية وهي عن�سر هام جداً من عنا�سر ت�سميم برنامج 

اأن تكون في جميع االأح��وال قائمة على االأدل��ة وموّجهة نحو ال�سوق  اأن المعايير يجب  اإع��ادة االإدم��اج اإجمااًل. وفي حين 

و�سفافة فاإن مديري البرامج باإمكانهم اإدخال معايير تقييم محددة تكّيف نتائج دعم تطوير الم�ساريع وفقاً لبارامترات 

برنامج اإعادة االإدماج المحددة )الموارد والقدرات والتمويل المتاح الأن�سطة دعم تطوير الم�ساريع( والبيئة االجتماعية 

– االقت�سادية الخارجية )بيئة الم�ساريع التجارية ونظم ال�سوق وال�سروط للم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س وتواجد م�سادر 
الدعم الخارجية(. وكلما عمل المكتب الم�سرف على م�سار دعم تطوير الم�ساريع اأكثر على الم�ستوى المحلي كلما كان 

باإمكانه اإيجاد حوافز للعائدين للعمل جماعياً وفي نف�س الوقت تاأمين تكييف جهودهم الجماعية مع احتياجات االأفراد 

واالأ�سواق المحلية.

وباالإ�سافة اإلى ذلك فاإن المعايير التقنية االأ�سا�سية مثل الجدول الالزم لخطة الم�سروع النهائية و�سكل عمليات االختيار 

االأخرى )مثل العر�س اأو التقديم( بحاجة اإلى تحديد. ومن الناحية المثالية يجب تن�سيق المعايير اأو النماذج لخطط 

الم�ساريع على م�ستوى البلد االأ�سلي. غير اأنه يجب اأن ت�سمل خطة الم�سروع في جميع االأحوال العنا�سر التالية:

• الطلب 	 مقدم  ينوي  التي  الوا�سحة  الرئي�سية  االأهداف  من  لمجموعة  وتحديد  للو�سع،  وتحليل  للم�سروع،  و�سف 

تحقيقها في غ�سون عام اأو عامين اأو ثالثة اأعوام من الت�سغيل؛

• لة عن الحيز الت�سغيلي الالزم واليد العاملة والبنى التحتية الرئي�سية والمعدات واالأدوات، ف�ساًل 	 المعلومات المف�سّ

عن الترخي�س )التراخي�س( اأو االإجازة )االإجازات( الالزمة؛

• المهارات الالزمة الإدارة الم�سروع؛	

• احتياجات العمالء المحتملين وال�سوق المحتملة؛	

• خطة الت�سويق، بما في ذلك ا�ستراتيجية ت�سعير وا�ستراتيجية الت�سويق والترويج؛	

• المبيعات التقديرية ال�سهرية بعد عام اأو عامين اأو ثالثة اأعوام من الت�سغيل؛	

• راأ�س المال االأولي الالزم والتكاليف الجارية الإدارة الم�سروع؛	

• م�سادر راأ�س المال؛	

• تقييم المخاطر وا�ستراتيجية التخفيف المالئمة.	

بعد تحديد المعايير الخا�سة بالبلد المعني الختيار خطط الم�ساريع يحتاج االأمر اإلى موافاة جميع العائدين ومقدمي 

طلبات الدعم بهذه الخطط ب�سكل وا�سح و�سفاف منذ البداية.

واإجراء التقييم نف�سه يختلف من حيث معايير التقييم الخا�سة بالبلد المحدد ومن حيث تركيبة وخبرة مجال�س التقييم 

اأن تختلف بح�سب المكاتب القطرية فاإن المقّيمين  اأن تفا�سيل متطلبات خطة الم�سروع يمكن  المختلفتين. وفي حين 

يحتاجون في جميع االأحوال اإلى تقييم ما اإذا كانت الخطط ت�سمل فهماً وا�سحاً لنظام ال�سوق ذي ال�سلة و�سال�سل القيمة، 

المحتملة.  المخاطر  التحديات  مواجهة  لكيفية  وا�سحة  وا�ستراتيجية  الم�سروع  لبداية  بخطوة  خطوة  تدريبياً  ونهجاً 

وب�سرف النظر عن ال�سمات المميزة للبرمجة تحتاج خطط جميع الم�ساريع باالإ�سافة اإلى ذلك اإلى التوافق مع قوانين 

ولوائح االأعمال ال�سارية ف�ساًل عن القواعد االجتماعية والثقافية والدينية ذات ال�سلة. كما اأنه يجب في جيع االأحوال اأن 

تقّدر التقييمات التاأثير المتوقع للم�سروع على المجتمع المحلي ونظام ال�سوق لتفادي اأية عراقيل اقت�سادية اأو اجتماعية. 
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ويجب اأن يكافئ المقّيمون اأفكار الم�ساريع التي تخطط ب�سكل موثوق لخلق فر�س عمل اإ�سافية في الم�ستقبل. واأخيراً 

وغير  المادية  العائدين  واأ�سول  وفعال  مالئم  ب�سكل  ت�ستخدم  الم�ساريع  خطط  كانت  اإذا  ما  المقّيمون  يراعي  اأن  يجب 

المادية القائمة )مثل العقارات، وال�سيارات، وال�سبكات االجتماعية، وما اإلى ذلك(.

ويتعلق عامل تقييمي عام ثاٍن في جدوى خطة الم�سروع في �سياق توافر فر�س ال�سوق وم�سارات التوجيه. وفي حين اأن كل خطة 

م�سروع تحتاج اإلى اأن تكون مجدية في �سوء فر�س ال�سوق المقّيمة )انظر الفرع 1-4-2(، من المهم اأي�ساً اأن تكون لدى منظمة 

اإعادة االإدماج الرائدة و�سركائها في البلد االأ�سلي القدرة على اإر�ساد العائد )العائدين( في مجال االأعمال المحدد.

ولدى اكتمال مرحلة االختيار يحتاج مدير الحالة اإلى اإبالغ الم�ستفيدين بما اإذا كانت طلبات خطط م�ساريعهم قد اختيرت 

اأم ال الأغرا�س م�سار دعم تطوير الم�ساريع. وبالن�سبة لمقدمي الطلبات التي لم ُتقبل يحتاج مدير الحالة اإلى تعديل خطة 

اإعادة االإدماج االقت�سادي وتوفير الدعم في مجال الم�سورة بمنح الم�ستفيدين خيارات بديلة مالئمة من قبيل التدريب 

المهني اأو الت�سغيل )الخطوة 5ب(، اأو الم�ساعدة على تح�سين خطة الم�سروع مع العائدين اأو �سائر ال�سركاء لتقديم خطة 

اأكثر متانة لالختيار م�ستقباًل. 

الخطوتان 5اأ و6: تقديم دعم م�شتفي�ص فيما يت�شل بتطوير الم�شاريع

واإدارتها  الم�ساريع  اإقامة  من  لتمكينهم  �ساملين  واإر�ساد  تدريب  اإلى  م�ساريعهم  خطط  ُتقبل  الذين  الم�ستفيدون  يحتاج 

النا�سئة الجديدة  والنهو�س بم�ستواها بطريقة م�ستدامة. وهذا يتطلب توفير دعم محدد االأهداف الأغرا�س الم�ساريع 

منذ البداية – التدريب على تطوير الم�ساريع وتاأمين التعّلم الم�ستمر بعد بعث الم�سروع، والتما�س تدفقات نقدية اأقوى، 

واإجراء تحليل للربح والخ�سارة على مدى اإطار زمني مو�ّسع. وطوال مدة التدريب على تطوير الم�ساريع يجب اأن يوّفر 

لجميع الم�ساركين في التدريب النقل اإلى مكان التدريب ووجبات الطعام. وبالن�سبة لالأ�سخا�س الذين ي�سكنون بعيداً جداً 

عن مركز التدريب يحتاج االأمر اإلى ا�ستك�ساف خيارات لتوفير المبيت.

والهدف الرئي�سي من التدريب على تطوير الم�ساريع يتمثل في تعزيز قدرات الم�ستفيدين على تطوير الم�ساريع واإدارتها 

في الم�ستقبل. وفي حين اأن مناهج التدريب يجب تكييفها بطريقة تراعي البرنامج وال�سياق المحددين، يجب عموماً اأن 

ي�سمل برنامج التدريب الوحدات والعنا�سر التدريبية الواردة في الجدول األف-3 اأدناه. 

الجدول ألف-3: الوحدات األساسية للتدريب المتعّمق في مجال تطوير المشاريع59

السياقالوحدات/ اإلجراءات الفرعيةالوحدة/ اإلجراء

التعليم في مجال ريادة 

االأعمال

• المحا�سبة االأ�سا�سية	

• الت�سويق االأ�سا�سي	

• ال�سوؤون الم�سرفية والمالية	

• البحث في مجال ال�سوق	

• اال�ستخدام المثمر للتحويالت المالية	

• تخطيط الميزانية وتعبئة المدخرات	

• ال�سروط القانونية )الت�سجيل، 	

واالإبالغ الأغرا�س االأداءات ال�سريبية، 

وعقود االإقرا�س، وفترات ال�سماح، وما 

اإلى ذلك(

قاعدة  واإق��ام��ة  ال�سوق  ف��ي  ال�سحيح  الموقع  اإي��ج��اد 

اأ�سا�سيان  الكفاية  فيه  بما  )ومتنوعة(  وا�سعة  عمالء 

الأي �ساحب اأعمال. وتدريبات تطوير مهارات االأعمال 

ب��ح��اج��ة اإل���ى اأن ُت��ك��ّي��ف وف��ق��اً ل��م��ه��ارات واح��ت��ي��اج��ات 

ال��م��ج��م��وع��ة ال��م�����س��ت��ه��َدف��ة ف�����س��اًل ع���ن ال�����س��ي��اق��ات 

الم�ستفيدين  م��ج��م��وع��ة  ب��ح��ج��م  وره���ن���اً  ال��م��ح��ل��ي��ة. 

بغية  الخيارات  مختلف  ا�ستك�ساف  يجب  الم�سجلين، 

تعديل الجدول الزمني لتدريبات وم�ستوى الوحدات 

وخلفياتهم  الم�ساركين  الحتياجات  وفقاً  التدريبية 

التعليمية.

الم�ساريع الخا�سة بتطوير  “الهجرة وريادة االأعمال: كيفية ت�سميم وتنفيذ  الدولية للهجرة،  الداخلية للمنظمة  الوثيقة  مقتب�س من   59

الم�ساريع في �سياق الهجرة )جنيف، 2015(.
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التعليم في المجالين 

التقني والمهني/ 

التدريب التقني

• التدريب التقني وفقاً لما يحتاجه 	

الم�سارك من اأجل نجاح ت�سغيل 

الم�سروع

محدد  ت��دري��ب  اإل���ى  الم�ستفيدين  بع�س  يحتاج  ق��د 

ت���دري���ب ف��ي��م��ا يت�سل  اإع������ادة  اإل����ى  اأو  ق�����س��ي��ر االأج�����ل 

لهذا  معينة.  لم�ساريع  ال��الزم��ة  التقنية  بالمهارات 

الغر�س، ال بد من اإقامة روابط مع ال�سركاء لتطوير 

والمهني  التقني  المجالين  ف��ي  وال��ت��ع��ّل��م  ال��م��ه��ارات 

تطوير  مجال  ف��ي  التدريب  ف��ي  الم�ساركين  الإدم���اج 

ال��م�����س��اري��ع ف��ي ت��داب��ي��ر ت��ط��وي��ر ال��م��ه��ارات الق�سيرة 

ويجب  ال��خ��ارج��ي��ون.  ال�سركاء  يوفرها  ال��ت��ي  االأج���ل 

التركيز على �سّد الثغرات التقنية لدى الم�ساركين.

ت�����������س�����ج�����ي�����ع ال����ع����م����ل 

الجماعي

• اإدارة الم�ساريع الجماعية )العمل 	

الجماعي، وتقا�سم المهام والت�سيير 

واالإدارة وبناء الثقة(

• اإقامة روابط بين االأعمال التجارية 	

والم�ساريع المجتمعية االأ�سا�س القائمة 

االج���ت���م���اع���ي���ة  االأول������ي������ة  ال���������س����روط  ك����ان����ت  اإذا 

واالقت�سادية لبعث الم�ساريع التجارية الجماعية 

االأ�سا�س جيدة يجب عندئذ تحفيز  والمجتمعية 

ال��م�����س��ارك��ي��ن ع���ل���ى ت���ط���وي���ر خ���ط���ط ال��م�����س��اري��ع 

الأغ����را�����س ال��م�����س��اري��ع ال��ج��م��اع��ي��ة ع���و����س���اً عن 

الم�ساريع التجارية الفردية. وهذا يتطلب تدريباً 

عالقات  اإق��ام��ة  )دون  العائدين  الإع����داد  م��ح��دداً 

في  المتمثلة  التحديات  لمواجهة  م�سبقة(  ثقة 

باالإ�سافة  ويجب  معاً.  ما  م�سروع  وت�سغيل  بعث 

تعّلمه  ي��ل��زم  م��ا  ال��م�����س��ارك��ون  يتعّلم  اأن  ذل��ك  اإل���ى 

م�ساريعهم  ربط  في  المتاحة  الفر�س  بخ�سو�س 

على  ال��ق��ائ��م��ة  االأ���س��ا���س  المجتمعية  بالم�ساريع 

الم�ستوى المحلي. 

ت���ق���دي���م ال��م��ع��ل��وم��ات 

ال��ت��م��وي��ل،  اأدوات  ع���ن 

و���س��ب��ك��ات ال��م�����س��اري��ع 

و�����س����ب����ك����ات ووك���������االت 

الم�ستوى  على  الدعم 

المحلي

الم�ساريع  اإط����الق  دون  ي��ح��ول  ���س��ائ��ع  ح��اج��ز  يتمثل 

وم�سادر  المتاحة  التمويل  ب��اأدوات  المعرفة  قلة  في 

االأ�سول و�سبكات ووكاالت الدعم المتاحة. وباال�ستناد 

يجب  المحلي،  الم�ستوى  على  ال�سبكات  تحليل  اإل��ى 

التمويل  اأدوات  عن  بالمعلومات  الم�ساركين  تزويد 

ووك���االت  و���س��ب��ك��ات  ال��م�����س��اري��ع  و���س��ب��ك��ات  ال�سلة  ذات 

الدعم المتاحة على الم�ستوى المحلي. 

•الوعي البيئي معلومات عن الفر�س لتطوير 	

الم�ساريع في “االقت�ساد االأخ�سر”

• االأثر البيئي )التمحي�س البيئي 	

االأ�سا�سي اأو تقييمات االأثر(

ي�سمل  بما  البيئي،  ال��وع��ي  ب�����س��اأن  ق�سيرة  وح���دات 

وكيفية  الخ�سراء«،  االأعمال  م�ساريع  »ريادة  فر�س 

ال��ن��ظ��ر اإل�����ى االأث������ر ال��ب��ي��ئ��ي ل��م�����س��روع م��ق��ت��رح ما 

)تمحي�س التقييم اأو تقييم االأثر البيئي االأ�سا�سي(. 

التحديات  وف���ق  مكّيفة  ال��وح��دة  ت��ك��ون  اأن  وي��ج��ب 

البيئية القائمة على الم�ستوى المحلي.

م����راع����اة االع���ت���ب���ارات 

الجن�سانية

م���راع���اة  ب�������س���اأن  ق�����س��ي��رة  وح������دات  اإدراج  ي��ج��ب 

االع���ت���ب���ارات ال��ج��ن�����س��ان��ي��ة م��ك��ي��ف��ة وف���ق ال��ق��واع��د 

لت�سجيع  ال��م��ح��ل��ي��ة  – ال��ث��ق��اف��ي��ة  االج��ت��م��اع��ي��ة 

اإطار  الم�ساواة بين الجن�سين وتمكين المراأة في 

االأعمال التجارية والم�ساريع.
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االإر�����������س����������اد وت������ب������ادل 

الخبرات

اأن ي��ع��ر���س ال���م���ر����س���دون ن���م���اذج ال��م�����س��اري��ع  ي��ج��ب 

بما  المت�سابهة،  المحلية  المجتمعات  في  المجدية 

م�ساريع  لزيارة  للم�ستفيدين  الفر�س  تنظيم  ي�سمل 

مماثلة في مجتمعات محلية مماثلة لتبادل المعارف 

ممكناً  ذل��ك  ك��ان  متى  التفكير،  وي��ج��ب  وال��خ��ب��رات. 

عملياً، في تنظيم زيارات للمعار�س التجارية. 

و��������س�������ع ال����ل����م���������س����ات 

االأخ���ي���رة ع��ل��ى خطط 

الم�ساريع

�سقل خطة الم�سروع باال�ستناد اإلى تجربة الفاعلين 

في  ال��م��ح��ددة  للفر�س  وف��ق��اً  وتكييفها  المحليين 

تقييمات ال�سوق وتحليالت �سال�سل القيمة. 

كما �سبقت االإ�سارة اإلى ذلك فاإن دعم تطوير الم�ساريع يجب اأال ُيفهم على اأنه دورة تدريبية محدودة لمرة واحدة واإنما 

يجب اأن ُيفهم باالأحرى كعملية دعم واإر�ساد طويلة االأجل ترافق الم�ساريع المختارة على مدى فترات زمنية اأطول )انظر 

الخطوة 6(. وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب اأن يجري المكتب القطري تقييمات منتظمة لل�سوق )انظر الفرع 1-4-2( ق�سد 

اآن واحد ق�سد تكييف المناهج با�ستمرار للدورات التدريبية الجديدة ب�ساأن االأعمال  تحديث قاعدة المعارف، وذلك في 

الم�ساريع  ب��دء  وعملية  عملية.  م�ساريع  بالفعل  يديرون  الذين  للعائدين  واالإر���س��اد  الم�سورة  توفير  وق�سد  والم�ساريع 

الجديدة يجب اأن تكون، في حد ذاتها، جزءاً من نهج التعّلم ولي�س م�سدر م�ساعدة ُتقدم لمرة واحدة. وُيفتر�س في الدعم 

الطويل االأجل هذا ما يلي:

• تقديم الم�ساعدة الإدخال التعديالت اأثناء ال�سنة االأولى من ت�سغيل الم�سروع، بما في ذلك توفير راأ�س المال االإ�سافي 	

لبدء الم�سروع اأو التدريب ح�سب ما يتطلبه الم�سروع. 

• دعم التح�سينات في تو�سيع الم�سروع وبلوغ مجموعة متنوعة اأو�سع من العمالء، عن طريق ربط الم�سروع بالحا�سنات 	

والم�ستثمرين؛ وتقديم الدعم لتو�سيع نهج نطاق االإنتاج والت�سويق؛ وتي�سير الروابط مع الم�ساريع التجارية الرئي�سية. 

اأي�ساً  اإلى حد كبير  اأ�سحاب الم�ساريع من العائدين على المدى الطويل تي�ّسر  فاإن الم�ساركة الم�ستمرة مع  واأخيراً 

ر�سد وتقييم م�سار دعم تطوير الم�ساريع اإجمااًل

تي�شير الو�شول اإلى االأ�شول

يتمثل تحٍد عملي �سائع بالن�سبة للعديد من العائدين الذين يرغبون في بعث م�سروع في العثور على متجر اأو حيز مكتبي 

اأو حيز �سنع. ولبدء م�سروع فردي اأو جماعي يحتاج العائدون على العموم اإلى الح�سول على قطعة اأر�س فردية اأو عائلية 

اأو على محل واأدوات وراأ�س مال. وعلى المنظمة المديرة لم�سار دعم تطوير الم�ساريع اأن تدعم الم�ستفيدين في الح�سول 

على اأماكن مالئمة مع مراعاة قاعدة عمالئهم والتكاليف والقواعد واللوائح المحلية. ورهناً بال�سمات المميزة للبرمجة 

اأو  التخزين  واأماكن  التجارة  واأم��ن  المكاتب  المباني مثل  اإيجاد  الم�ساعدة على  اإما من خالل  الدعم  يتم هذا  اأن  يمكن 

م�ساحات الت�سنيع اأو من خالل توفير المباني داخل حا�سنات الم�ساريع التجارية. 

االأ�سول  بتقييم  الم�ستفيد  م�ساعدة  الحالة  مدير  على  يتعين  الم�ستفيد  م�سروع  لخطة  الالزمة  االأ�سول  تقييم  ول��دى 

المحتملة التي قد يكون جّمعها قبل العودة. ويمكن اأن ي�سمل ذلك االأ�سول المالية والمادية )مثل العقارات اأو ال�سيارات 

التي يتم �سراوؤها في البلد االأ�سلي اإما للم�ستفيد المعني اأو الأ�سرته( وغير ذلك من االأ�سول من قبل االأ�سول االجتماعية 

التي ت�سمل ال�سبكات االجتماعية و�سبكات االأعمال التجارية. والعقارات، اإذا لم تكن الزمة لل�سكن، يمكن اأن ُت�ستخدم ب�سكل 

�سركة  والفطور وخدمات  الليل  نوم  ال�سيافة )ت�سهيالت  اإيجاُرها الأغرا�س  اأو يمكن  المقترح  الم�سروع  مبا�سر الأغرا�س 

Airbnb( اأو الأغرا�س تعليمية )مثل مراكز التدريب(. ويمكن اأن ُت�ستخدم ال�سيارات اأو ُت�ستاأجر الأغرا�س النقل التجاري 
ال�سلة  ذوو  الم�سلحة  واأ�سحاب  الحاالت  يقوم مديرو  اأن  المنتج يجب  اال�ستخدام  االأ�سول نحو  ولتوجيه  الركاب.  ونقل 

ورجال  التجارية  االأعمال  جمعيات  قبيل  من  التجارية  الم�ساريع  مجال  في  المحلي  التوجيه  نظام  في  العائدين  بدعم 
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االأعمال والمنظمات غير الحكومية. ولدى الموافقة على خطة اأعمال تجارية يقوم مدير الحالة وال�سركاء، مع الم�ستفيد، 

بالتاأكد اأي�ساً من تكاليف ال�سلع والخدمات الالزمة للتنفيذ وتحديد اأف�سل الموّردين.

نوع الم�شاعدة المالية المراد تقديمها

اأخيراً، يحتاج مجل�س االأعمال اال�ست�ساري )انظر الفرع اأدناه: اإن�ساء مجل�س اأعمال ا�ست�ساري( اإلى اتخاذ قرار نهائي ب�ساأن 

اأهمية وطبيعة و�سكليات الم�ساعدة المراد تقديمها. ويتمثل تحٍد رئي�سي �سائع واجهه العائدون في برامج تنمية م�ساريع 

�سابقة مختلفة في مجال اإعادة االإدماج في عدم كفاية راأ�سمال بدء الم�سروع. ففي العديد من برامج اإعادة االإدماج ال�سابقة 

لم تتوافق م�ستويات راأ�س المال الموّفر مع احتياجات بدء الم�ساريع في ال�سياق الوطني والمحلي60. وتاأمين توفير ما 

يكفي من راأ�س المال حيوي للنجاح الم�ستدام لجهود تطوير الم�ساريع. لذلك فاإن م�ستويات التمويل يجب تعديلها في 

كل �سياق من ال�سياقات باال�ستناد اإلى االأ�سعار المحلية. وب�سرف النظر عّما اإذا كانت الم�ساعدة مقدمة عينياً اأو نقدياً اأو 

على اأ�سا�س كليهما، يحتاج االأمر اإلى مراعاة العوامل على الم�ستوى المحلي التي توؤثر في التكاليف غير المبا�سرة. وعلى 

اأكثر كلفة للمحيطات الح�سرية مقارنة مع المحيطات  اأ�سعار االإيجار وخدمات معينة غالباً ما تكون  �سبيل المثال فاإن 

ال�سوق  اأ�سعار  ب�ساأن  والبيانات  ال�سرائية  القدرة  تكافوؤ  معدالت  مراجعة  القطرية  المكاتب  موظفي  وباإمكان  الريفية61. 

كتوجيه اأولي ولكن، الأغرا�س التكييف على الم�ستوى المحلي، يجب ا�ستخدام تقييمات ال�سوق وتحليالت �سال�سل القيمة 

لتحديد الفوارق في تكاليف بدء الم�ساريع. 

وفيما يتعلق بطبيعة الم�ساعدة هناك خياران: الم�ساعدة العينية والم�ساعدة النقدية االأ�سا�س. وهذان ال�سكالن من اأ�سكال 

الم�ساعدة يمكن ا�ستخدامها اإما بطريقة ح�سرية اأو بطريقة تكميلية. وحتى وقت لي�س ببعيد كانت المنظمات الدولية 

تجنح اإلى ا�ستخدام مجموعات ِمنح عينية كجزء من راأ�سمال بدء الم�ساريع عو�ساً عن الحلول القائمة على النقد، اأي من 

خالل توفير ال�سلع والخدمات الالزمة لتنفيذ خطط اإعادة اإدماج الم�ستفيدين. وعلى �سبيل المثال فاإن مكتب المنظمة 

الدولية للهجرة بالعراق له فهر�س بمجموعات الِمنج العينية المعيارية مرّتب بح�سب فئة الم�سروع ونوع االأعمال وهذا 

الفهر�س يتم تحديثه على مر الزمن ليعك�س التغيرات في االأ�سعار وتوافر المواد في ال�سوق62. 

اأما فيما يتعلق بطرائق دعم بدء الم�ساريع فاإن العوامل المحّددة الحا�سمة هي ما اإذا كانت الم�ساعدة تقّدم بق�سط واحد اأو 

ما اإذا كانت تقّدم في عدة منا�سبات، وما اإذا كانت الم�ساعدة ُتقّدم ب�سكل م�سروط اأو دون قيد اأو �سرط. فبالن�سبة للم�ساعدة 

العينية مثاًل توّفر المنظمة الُمديرة لم�سار دعم تطوير الم�ساريع عادة االأ�سول )االآالت واالأدوات وما اإلى ذلك( التي هي 

وثيقة ال�سلة ب�سكل متاأ�سل بالم�سروع، مع وجود احتمال اختال�س �سئيل من جانب الم�ستفيد. وبالن�سبة للم�ساعدة القائمة 

على النقد توجد مع ذلك مخاطر ملمو�سة محتملة لها �سلة باالحتيال والتالعب واالإنفاق المرفو�س اجتماعياً. ومثل 

هذه الم�سائل يمكن معالجتها بربط التحويالت النقدية ب�سروط معينة. وفي حين اأن التحويالت النقدية غير الم�سروطة 

اأية �سروط �سداد واالأ�سخا�س المخولون ال�ستخدام االأموال  اأو متطلبات عمل ودون  اأية �سروط  هي هبات مبا�سرة بدون 

اإنفاق االأم��وال، مثاًل لال�ستخدام في م�سروع  كما ي�ساوؤون فاإن التحويالت النقدية الم�سروطة لها �سروط تتعلق بكيفية 

ما. ويمكن اأن يكون نهج فعال ا�ستخدام مختلف اأنواع التحويالت النقدية على عدة �سرائح، ُتدفع فيها ال�سريحة االأولى 

بالن�سبة لدعم تطوير الم�ساريع بدون �سرط اأّما ال�سريحة الثانية فال تتم اإال بعد اقتناء االأ�سول االأ�سا�سية للم�سروع، فيما 

ُتدفع �سريحة ثالثة الحقاً في عملية تطوير الم�سروع ما اأن يتم بلوغ اأهداف معينة. 

المنظمة  اقتناء  لقواعد  االم��ت��ث��ال  م��ع  الخ�سو�س،  بهذا  واالإج�����راءات  ال��ق��واع��د  تحديد  قطري  مكتب  ك��ل  على  ويتعين 

والبارامترات وقواعد اإعداد الميزانية في برنامج اإعادة االإدماج المحدد ومع مراعاة ال�سياق الهيكلي والمحلي. واختيار 

االإدم��اج  اإع��ادة  يتوقف على معايير محّددة ومعايير برمجة  الم�ساعدة عيناً  اأو تقديم  نقداً  الم�سروع  بدء  راأ�سمال  توفير 

 Internal evaluation report by Dr Alpaslan Özerdem of University of York, UK on IOM, Disarmament,  60

Demobilisation and Reintegration Programme (Geneva, 2006); IOM, Comparative research on As�
.(sisted Voluntary Return and Reintegration (Geneva, 2006

 Internal evaluation report by Dr Alpaslan Özerdem of University of York, UK on IOM, Disarmament,  61

.)2006 ،Demobilisation and Reintegration Programme (Geneva
المنظمة الدولية للهجرة، Reintegration Effective Approaches  )جنيف، 2015(.  62

https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Reintegration-Position-Paper-final.pdf
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ويتاأثر بعوامل من قبيل العوامل على الم�ستوى الهيكلي وعلى م�ستوى المجتمع المحلي وعلى الم�ستوى الفردي. ويقدم 

الجدول 9 في الفرع 3-2-2 في الدليل الرئي�سي ا�ستعرا�ساً عاماً لالعتبارات الرئي�سية التي يجب مراعاتها لدى اإقرار ما 

اإذا كان يجب تقديم الم�ساعدة على اأ�سا�س نقدي اأو في �سكل عيني. واإذا وافق الم�ستفيد على خطة الم�ساعدة يتعين على 

المنظمة الرائدة اأو �سريكها )�سركائها( تنفيذ الخطة في الوقت المنا�سب وبطريقة �سفافة. وفي الحاالت التي يتخذ فيها 

الدعم المقرر �سكل مجموعات هبات عينية يبداأ مدير الحالة عملية االقتناء طبقاً لقواعد ال�سراء ذات ال�سلة63. وفي هذه 

الحالة تدفع المنظمة مبا�سرة للموّردين اإما عن طريق تحويالت م�سرفية اأو ب�سكوك م�سرفية. 

تنّوع الموّردين: خلق تاأثيرات مجتمعية خارجية من الدعم المقدم لبدء الم�شاريع

الحجم  والمتو�سطة  ال�سغيرة  بالموؤ�س�سات  بدءاً  الموردين،  اأن��واع  وا�سعة من  اإلى مجموعة  اللجوء  الموردين  تنوع  ُي�سجع 

الخدمات،  وقطاع  والمبتكرة،  المحلية  ال�سغيرة  وال�سركات  ناق�ساً؛  تمثياًل  وُممّثلة  متنوعة  تجارية  م�ساريع  ي�سمل  وبما 

اأفراد  اأو  ن�ساء  اأو  يمتلكها مهاجرون  التي  الم�ساريع  ت�سمل  التي  المنظمات  اأن��واع  االجتماعية وغير ذلك من  والموؤ�س�سات 

وتزيد قدرتها على  اأفكاراً جديدة  تك�سب  اأن  الجديدة  الم�ساريع  باإمكان  الموردين  قاعدة  تنوع  بتو�سيع  اأقليات. من جهة، 

المناف�سة وتو�ّسع كتلة مر�سحيها. ومن جهة اأخرى باإمكان تنوع الموّردين اأن ي�ساعد على اإنعا�س المجتمعات المحلية واأن 

ي�سّجع اأوجه الترابط االجتماعية – االقت�سادية بين المجتمعات الم�سيفة والعائدين وي�سجع باعثي الم�ساريع الُجدد.

وعلى مديري الحاالت وال�سريك )ال�سركاء( اأن ي�ساألوا اأنف�سهم عّما يلي:

• ما الذي يمكن فعله لدعم تنّوع الموّردين على م�ستوى االإقليم؟	

• كيف يمكن لتنويع الموّردين اأن يزيد اإلى اأق�سى حد المنافع داخل المجتمعات المحلية والم�سيفة؟	

تي�شير الو�شول اإلى الوكاالت ذات ال�شلة

رهناً بمدة تجربة الهجرة ال�سابقة والمعرفة بممار�سات االأعمال المحلية والروابط المحلية والمجتمعية القائمة، يحتاج 

نظام  على  واالعتماد  م�ساريعهم.  الأغرا�س  ال�سلة  ذات  الوكاالت  اإلى  للو�سول  مختلفة  دعم  م�ستويات  اإلى  الم�ستفيدون 

اأن ُي�ستخدم دعم تطوير  اأ�سلي معين، يجب  االإحالة و�سبكة ال�سراكة اللذين هما تحت ت�سّرف المكتب القطري في بلد 

اإلى الوكاالت ذات ال�سلة، من قبيل جمعيات االأعمال والهيئات المعنية  اأي�ساً لدعم الم�ستفيدين في الو�سول  الم�ساريع 

بالمعايير )اإذا كان لذلك �سلة بمنتجات وخدمات الم�سروع المزمعة( والمنظمات المعنية باالأعراف والممار�سات. ورهناً 

بطبيعة واحتياجات الم�سروع وخيارات دعم الم�سروع المتاحة في ال�سياق المحلي يجب تي�سير االت�ساالت مع: 

• مختلف منظمات قطاع االأعمال )جمعيات اأ�سحاب العمل؛ وجمعيات المنتجين والتجار، والمنظمات النقابية؛ وممثلو 	

التعاونيات؛ وجمعيات اأ�سحاب المهن الحرة؛ وجمعيات القطاع المالي؛ ومديرو دوائر الت�سغيل القطرية(؛

• الهيئات المعنية بالمعايير، وال �سيما اإذا كان خلق ال�سلع اأو الخدمات المنظمة متوقعاً في خطة الم�سروع؛ 	

• الجمعيات الن�سائية وجمعيات ال�سباب، ف�ساًل عن جمعيات المجموعات المهّم�سة االأخرى؛ 	

• المنظمات االجتماعية والدينية، والموؤ�س�سات، وال�سركات، وغير ذلك من المنظمات التي ال تهدف اإلى الربح والتي لها 	

اأهداف اجتماعية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو بيئية اأو ثقافية اأو فنية؛

• منظمات الم�ستهلكين )اإذا كانت الخدمات اأو ال�سلع موّجهة للت�سدير اأو اإذا كان االأمر يحتاج اإلى ا�ستيراد �سلع اأ�سا�سية(؛	

• مراكز البحث والتطوير وخدمات الم�ساعدة التقنية، اإن ُوجدت؛	

• و�سائل االإعالم المحلية الأغرا�س التغطية واالإ�سهار والت�سويق. 	

www.iom.int/iom�general�procurement� التالي:  الموقع  على  ال�سراء  قواعد  توجد  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  بالن�سبة   63

.principles�and�processes
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تي�شير الو�شول اإلى الخدمات الم�شرفية واالئتمانات ال�شغيرة واال�شتخدام المنتج للتحويالت

تتمثل واحدة من اأكثر العقبات �سيوعاً اأمام الم�ساريع التجارية الجديدة في الو�سول اإلى التمويل باأ�سعار فائدة و�سروط 

مقبولة. وتح�سين اإمكانية و�سول المقاولين العائدين اإلى التمويل طريقة هامة لتح�سين نجاح الموؤ�س�سات. وفي حين 

واالئتمانات  الم�سرفية  الخدمات  اإلى  الو�سول  باإمكانية  الم�ستفيدين  تزويد  يقدم معلومات عامة عن   4-4-2 الفرع  اأن 

ال�سغيرة فاإن هذا الفرع يعطي لمحة عامة عن الُنهج المحددة لربط اأ�سحاب الم�ساريع بالخدمات الم�سرفية واالأدوات 

المالية المنا�سبة.

ورهناً ببارامترات برنامج اإعادة االإدماج يمكن اأن توّفر االئتمانات وروؤو�س االأموال لدعم تطوير الم�ساريع من خالل برامج 

المحلية  المجتمعات  التجارية في  الم�ساريع  الملكية وحا�سنات  المختلطة  اأو  الخارجية  اأو  الداخلية  ال�سغيرة  القرو�س 

وغير ذلك من الطرق. وفي حين اأن بع�س برامج اإعادة االإدماج تقدم الخدمات المالية ب�سكل مبا�سر في م�سار دعم تطوير 

الم�ساريع فاإن برامج اإعادة اإدماج اأخرى تعتمد على موؤ�س�سات التمويل البالغ ال�سغر الخارجية لتوفير االئتمانات ال�سغيرة 

وغير ذلك من اأ�سكال الدعم المالي. وفي اإطار برامج التمويالت ال�سغرى الأغرا�س اإعادة االإدماج توّفر عادة االئتمانات 

ال�سغيرة في �سكل قرو�س مدعومة ومرهونة ب�سمان عيني للم�ساريع الجديدة في الفئة الم�ستهدفة. وال�سمان التبعي 

يوفره المقتر�سون متى اأمكن ذلك، وفي غياب ال�سمان التبعي ي�سكل عدة مقتر�سين مجموعات نظراء ل�سمان الم�ساريع 

م�ست�ساري  جانب  من  ور�سدها  كثب  عن  المجموعات  هذه  م�ساعدة  يجب  نظراء  مجموعات  اإن�ساء  حالة  وفي  التجارية. 

الم�ساريع التجارية ق�سد تفادي م�ساكل ال�سداد الجماعي وللتخفيف من حدة اأي احتكاك محتمل داخل المجموعات. 

ومن االأهمية بمكان مالحظة اأن االئتمانات ال�سغيرة لي�ست حاًل بالن�سبة لجميع العائدين الذين يتلقون دعماً لتطوير 

اإعادة  اأن االئتمان ال�سغير ال توفره المنظمة الدولية المديرة لعملية  اإع��ادة االإدم��اج نجد  الم�ساريع. ففي بع�س برامج 

االإدماج واإنما توّفره موؤ�س�سات التمويل البالغ ال�سغر الخارجية. وهذه الموؤ�س�سات بحاجة اإلى تاأمين جدواها االقت�سادية 

وهي بالتالي غير راغبة ب�سكل عام في توفير االئتمان لعائد دون اأية �سمانات اإذا كان العائد يفتقر للمعرفة فيما يت�سل 

بال�سوق المحلية والقدرات المثبتة في مجال الم�سروع التجاري المقترح. وفي حين اأن االختيار على مرحلتين والتدريب 

المتعمق في مجال تطوير الم�ساريع من المفرو�س اأن ُيزودا اأ�سحاب الم�ساريع الجديدة الذين يتبعون م�سار دعم تطوير 

الم�ساريع بالمعارف والمهارات ذات ال�سلة فاإن غياب ال�سمانات التبعية يمكن اأن يجعل مع ذلك الو�سول اإلى االئتمانات 

ال�سغيرة اأمراً �سعباً. ورهناً ببرنامج اإعادة االإدماج المحددة يمكن اأن تكون المنظمة الرائدة في و�سع ي�سمح لها بتوفير 

ال�سمان التبعي نيابة عن المقتِر�س. 

وكما �سبقت االإ�سارة اإلى ذلك، يجب اإطالع جميع اأ�سحاب الم�ساريع من العائدين على موّفري الخدمات المالية القائمين 

محلياً من قبيل الم�سارف وموؤ�س�سات االئتمان ال�سغير اأثناء التدريب المتعّمق في مجال تطوير الم�ساريع. غير اأن دعم 

اأ�سحاب الم�ساريع في الح�سول على االئتمان ال�سغير يجب اأن يوّفر بثبات وعلى اأ�سا�س كل حالة على حدة. ويجب اأال ُيحال 

الم�ستفيدون من دعم تطوير الم�ساريع اإلى الموؤ�س�سات الم�سرفية ذات ال�سلة وموؤ�س�سات التمويل البالغ ال�سغير للح�سول 

ال�سلة بالح�سول على قر�س في مختلف  االأم��ر بمختلف المخاطر ذات  اإبالغهم في بداية  اإال بعد  على خطوط اعتماد 

مراحل عملية تطوير الم�سروع وثانياً بعد التاأكد مّما اإذا كان اأ�سحاب الم�ساريع ي�ستوفون ال�سروط االأ�سا�سية ويمتلكون 

لة عن تقييم اأهلية  الوثائق والم�ستندات الالزمة للح�سول على قر�س )انظر الفرع 2-4-5 للح�سول على معلومات مف�سّ

العائدين للح�سول على ائتمانات �سغيرة(.

ومدى ا�ستن�ساب طلب قر�س يتوقف اأي�ساً على اللحظات الزمنية المحددة في عملية تطوير الم�سروع. وفي بع�س الحاالت 

يمكن اأن يكون االئتمان ال�سغير االأداة المنا�سبة ما اأن يكون الم�سروع جارياً ويوّلد اأرباحاً اأولى، ذلك اأنه يمكن اأن ي�ساعد 

على زيادة االأرباح وي�ساهم في اال�ستقرار في االأجل الطويل. ويقدم الجدول األف-4 لمحة عامة بيانية على مختلف مراحل 

عملية الم�سروع النا�سئ الجديد الذي يمكن اأثناءه ا�ستخدام االئتمانات ال�سغيرة. 
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الجدول ألف-4: مراحل تطوير المشاريع التي يمكن لالئتمانات الصغيرة أن تدعم أثناءها نجاح المشاريع64

مرحلة تطوير 
المشروع

سيناريو استخدام 
االئتمانات الصغيرة

التحدياتالمزايا

تــكــمــلــة راأ�ــــــص الـــمـــال: قبل اإطالق الم�سروع

من  مجموعة  اأو  عائد  يطلب 

قبل  �سغيراً  ائتماناً  العائدين 

اإظ��ه��ار  ال��م�����س��روع ق�سد  ب��ع��ث 

ام��ت��الك راأ���س��م��ال اأول���ي اأكبر. 

االئ��ت��م��ان  ي��غ��ط��ي  اأن  وي��م��ك��ن 

م��ب��ل��غ��اً ك���ب���ي���راً م���ن االأم������وال 

وُيرّجح اأن تكون فترة ال�سداد 

اأطول.

ت�����واف�����ر ال�����دع�����م ال�������س���ام���ل 

لمرحلة بعث الم�سروع. 

ق���د ال ي��ك��ون ب��م��ق��دور ال��ع��ائ��د اأو 

م��ج��م��وع��ة ال���ع���ائ���دي���ن االم��ت��ث��ال 

البداية  في  االإق��را���س  لمتطلبات 

القار،  والدخل  التبعي،  )ال�سمان 

لكل  يمكن  وال  الم�سروع(.  واإدارة 

العائدين  اأو مجموعة  العائد  من 

ال�سغر  البالغ  التمويل  وموؤ�س�سة 

ال��م�����س��روع  ك�����ان  اإذا  م����ا  م���ع���رف���ة 

اإذا  وم����ا  ال  اأم  ���س��ي��ن��ج��ح  ال��ج��دي��د 

ك����ان ���س��ي��م��ّك��ن م���ن ت��ح��ق��ي��ق دخ��ل 

وهذا  القر�س.  ب�سداد  ي�سمح  ق��ار 

يختلف من  مرتفعاً  ي�سّكل خطراً 

القر�س  حجم  م��ع  الحجم  حيث 

المطلوب. 

تطوير الم�سرع 

االأولي )عادة خالل 

العام االأول(

يكون  العامل:  المال  راأ�ــص 

م��ج��م��وع��ة  ت���ك���ون  اأو  ال���ع���ائ���د 

م�سروعاً  مّولت  قد  العائدين 

ب����دع����م ت���ط���وي���ر ال���م�������س���اري���ع 

وت��ك��ون ج��م��ي��ع االأق�����س��اط قد 

ُدف����ع����ت. وي��ط��ل��ب ال���ع���ائ���د اأو 

ت��ط��ل��ب م��ج��م��وع��ة ال��ع��ائ��دي��ن 

فترة  لتغطية  �سغيراً  ائتماناً 

ق�����س��ي��رة م���ن ال����زم����ن، م��ث��اًل 

ال�سلع  م��ن  اإم������دادات  ل�����س��راء 

ال���ت���ي ال ي��م��ت��ل��ك ال��م�����س��روع 

وق��ت��ه��ا م���ا ي��ك��ف��ي م���ن ال��م��ال 

من  القر�س  ومبلغ  ل�سرائها. 

منخف�ساً  يكون  اأن  المحتمل 

ن�سبياً وُيحتمل اأن تكون فترة 

ال�سداد اأق�سر. 

ي�سير  ال���م�������س���روع  ك����ان  اإذا 

يمكن  ي��رام  م��ا  اأح�سن  على 

ُتظهر  اأو  ال��ع��ائ��د  ُيظهر  اأن 

القدرة  العائدين  مجموعة 

المبلغ  اأن  بما  ال�سداد.  على 

ي��ك��ون  اأن  ال��م��ح��ت��م��ل  م����ن 

حظوظاً  هناك  ف��اإن  �سغيراً 

واف�����������رة ل���ل���ح�������س���ول ع��ل��ى 

القر�س. 

تنظيم  اأو  الم�سورة  واإ�سداء 

يجلبان  قد  تدريبية  دورات 

اأفكاراً جديدة وقد ي�ساعدان 

على اإدارة الم�سروع بال�سكل 

منخف�س  والخطر  االأمثل. 

تلقت  اأو  ال��ع��ائ��د  ت��ل��ق��ى  اإذا 

م�سورة  العائدين  مجموعة 

جيدة. 

اأو  ال�����س��ي��ول��ة  ق��ل��ة  ���س��ب��ب  ك����ان  اإذا 

اأو  ُم��رب��ح  ال��م�����س��روع غير  ك��ان  اإذا 

ي��ت�����س��ارع م���ن اأج�����ل ال���ب���ق���اء ف���اإن 

القر�س قد يزيد الو�سع تفاقماً. 

ال��م�����س��ورة الجيدة  وب��ال��ت��ال��ي ف���اإن 

وتقييمات الم�ساريع هامة. 

 Access to Microcredit Opportunities for Returned Migrants during“ للهجرة،  الدولية  المنظمة  مقتب�س من:   64

and beyond IOM Support: A Study on Microcredit in the AVRR Context” )جنيف، 2016(.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/access_to_microcredit.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/access_to_microcredit.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/access_to_microcredit.pdf
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التو�سع والنمو )عادة 

بعد ال�سنة االأولى(

مّول  لقد  اإ�شافي:  ا�شتثمار 

من  مجموعة  مّولت  اأو  عائد 

بمنحة  م�����س��روع��اً  ال��ع��ائ��دي��ن 

اإعادة االإدماج وتم �سداد جميع 

ال�سغير  واالئتمان  االأق�ساط. 

م��ط��ل��وب ل��ت��و���س��ي��ع ال��م�����س��روع 

ا�ستثمار  اإل����ى  ح��اج��ة  وه��ن��اك 

اأم�������وال اإ����س���اف���ي���ة. وُي��ح��ت��م��ل 

من  مبلغاً  ال��ق��ر���س  ي��ك��ون  اأن 

فترة  تكون  وق��د  اأك��ب��ر  النقود 

ال�سداد اأطول.

على  ي�سير  الم�سروع  ك��ان  اإذا 

اأح�سن ما يرام باإمكان العائد 

اإظهار  اأو مجموعة العائدين 

القدرة على ال�سداد.

الم�سورة اأو الدورات التدريبية 

المتاحة يمكن اأن تعطي اأفكاراً 

اإدارة  ع��ل��ى  وت�����س��اع��د  ج���دي���دة 

ال��م�����س��روع ب��ال�����س��ك��ل االأم���ث���ل. 

تلقى  اإذا  منخف�س  وال��خ��ط��ر 

م��ج��م��وع��ة  ت��ل��ق��ت  اأو  ال���ع���ائ���د 

العائدين م�سورة جيدة. 

اإذا احتاج االأمر اإلى مبلغ اأكبر من 

المرجح اأن تكون �سروط ال�سمان 

الّتبعي عالية.

اأو  االأق���ارب  من  يتلقونها  قد  تحويالت  اأي��ة  ال�ستثمار  المنتجة  ال�ُسبل  العائدين  الم�ساريع  اأ�سحاب  جميع  تلقين  يجب 

االأ�سدقاء في الخارج اأثناء التدريب المتعّمق في مجال تطوير الم�ساريع )انظر الجدول األف-3(. والتدريب ب�ساأن ا�ستخدام 

التحويالت في الم�ساريع يجب اأن ي�ستهدف اأي�ساً م�ستوى االأ�سرة المعي�سية، ذلك اأن اأفراداً اآخرين من اأفراد االأ�سرة يمكن 

اأن يكونوا م�ستفيدين ومديرين للتحويالت بحكم الواقع. وا�ستهداف اأقارب اأ�سحاب الم�ساريع اأ�سا�سي لتطوير مهاراتهم 

في مجال االدخار وفيما يت�سل باالإدارة المالية، ولتفادي االإنفاق غير الحذر من جانب اأفراد اآخرين من اأفراد االأ�سرة مما 

يمكن اأن يعّر�س نجاح الم�سروع للخطر. ومن اأجل اال�ستهداف الفعال يجب اإدراج التدريب في وحدات التدريب في مجال 

التثقيف المالي ب�سكل عام، التي ُتنفذ عادة في المنظمات المجتمعة االأ�سا�س. ويرد في الفرع 2-4-5 مزيد من المعلومات 

عن التثقيف المالي ذي ال�سلة بالتحويالت ومبادرات اال�ستثمار. 

اإن�شاء مجل�ص ا�شت�شاري ل�شوؤون الم�شاريع التجارية 

يمكن اأن تلعب ال�سراكات دوراً ا�ستراتيجياً هاماً في مختلف مراحل م�سار دعم تطوير الم�ساريع انطالقاً من دعم تقييمات 

ال�سوق االأولية والخبرة ب�ساأن اختيار خطط الم�ساريع الواعدة وتوفير التدريب واالإر�ساد، وو�سواًل اإلى احت�سان الم�ساريع 

الناجحة والنهو�س بم�ستواها.

وق�سد ت�سخير خبرة القطاع الخا�س يجب اأن تهدف منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اإلى اإن�ساء مجال�س ا�ست�سارية لالأعمال 

وخارجه.  الم�ساريع  تطوير  دعم  م�سار  داخل  االأن�سطة  لمختلف  الدعم  توّفر  اأن  يمكن  المحلي  الم�ستوى  على  التجارية 

المحليين  ال�سركاء  الرائدة مع  االإدم��اج  اإع��ادة  ت�سارك منظمة  اأن  الم�سلحة يجب  للجهات �ساحبة  اإلى م�سح  وباال�ستناد 

المعنيين، بما في ذلك الغرف التجارية ومنظمات اأ�سحاب العمل وجمعيات االأعمال المحلية والوطنية ورجال االأعمال 

في ال�ستات والجمعيات القطاعية وممثلي موؤ�س�سات التمويل بالغ ال�سغر ومنظمات المجتمع المدني، في اإن�ساء مجال�س 

ا�ست�سارية ل�سوؤون االأعمال التجارية يمكن اأن توؤازر ت�سميم دعم الم�ساريع وتنفيذه وتقييمه.

ولحفز الجهات المعنية الخا�سة وغير الحكومية لالن�سمام اإلى المجال�س اال�ست�سارية في مجال االأعمال، يجب اأن ت�سارك 

منظمة اإعادة االإدماج الرائدة مع الوزارات الوطنية المكلفة بال�سوؤون المالية واليد العاملة وحوافظ االبتكار ال�ستك�ساف 

اأع�ساء المجال�س اال�ست�سارية في مجال االأعمال بحوافز مالية وحوافز لها �سلة  الخيارات لو�سع مخطط حوافز يزّود 

بال�سمعة لدعم م�سار دعم تطوير الم�ساريع. واأ�سكال التنظيم ذات ال�سلة يمكن اأن ت�سمل مذكرات التفاهم اأو االتفاقات بين 

الوكاالت المبرمة بين منظمة اإعادة االإدماج الرائدة والوزارات والوكاالت المخت�سة ذات ال�سلة. ويجب تحفيز المجال�س 

اال�ست�سارية في مجال االأعمال لدعم مختلف مراحل م�سار دعم تطوير الم�ساريع: 
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• تقديم الدعم لتقييمات ال�شوق االأولية. عند اإجراء تقييمات لل�سوق اأو تحليالت ل�سال�سل القيمة تحتاج منظمة 	

�سند اإليه التحليل( اإلى خبرة جمعيات االأعمال المحلية والجمعيات 
ُ
اإعادة االإدماج الرائدة )اأو ال�سريك الخارجي الذي اأ

القطاعية ومنظمات المجتمع المدني وغير ذلك من المجموعات �ساحبة الم�سلحة لتوفير البيانات االأ�سا�سية عن 

ال�سوق المحلية والديناميات القطاعية. وجميع تقييمات ال�سوق تعتمد قطعاً على البيانات االأولية بما يجعل الخبرة 

المحلية اأ�سا�سية الأغرا�س اال�ستنتاجات ال�ساملة والدقيقة. واإذا كان الخبراء المحليون منّظمين بالفعل في مجل�س 

ال�سوق  لتقييمات  الالزمة  الدورية  االلتزامات  كبير  حد  اإلى  يي�ّسر  ذلك  فاإن  التجارية  االأعمال  مجال  في  ا�ست�ساري 

المنتظمة مقارنة مع التوا�سل المتجدد مع فرادى الجهات المعنية كل مرة يحتاج فيها االأمر اإلى اإجراء تقييم لل�سوق.

• تقييم وانتقاء خطط االأعمال الواعدة. يجب اأن يكون اأع�ساء المجال�س اال�ست�سارية في مجال االأعمال جزءاً من 	

مجل�س االختيار اأو التقييم الذي يختار خطط الم�ساريع الواعدة من اأجل الم�ستفيدين من اإعادة االإدماج. ومجل�س 

اأن ي�سمل ممثلين عن موؤ�س�سات التمويل  اإعادة االإدماج وال�سياق المحلي ولكن يجب  التقييم يختلف بح�سب برنامج 

ال�سغير وجمعيات االأعمال ومنظمات اأ�سحاب العمل وموظفي المنظمات غير الحكومية ذات ال�سلة. ويجب اأن ُيعّين 

اأ�سا�س معارفهم العملية بنظم ال�سوق المحلية و�سال�سل القيمة ف�ساًل عن فطنتهم في  اأع�ساء مجل�س التقييم على 

مجال االأعمال. 

• االأعمال وممثلي 	 االأعمال من قبيل جمعيات  اال�ست�سارية في مجال  المجال�س  اأع�ساء  باإمكان  التدريب واالإر�شاد. 

موؤ�س�سات التمويل ال�سغير ومنظمات اأ�سحاب العمل توفير اإر�ساد وتوجيه ب�ساأن جميع الجوانب بذات ال�سلة باالأعمال، 

بما في ذلك في مجال االإجراءات ال�سريبية واالإدارية والبيروقراطية، واإدارة العاملين وال�سوق. ومعارفهم المتعّمقة 

باالأ�سواق المحلية يمكن اأن تكون مك�سباً هاماً ل�سمان مراعاة التدريب في مجال االأعمال لجوانب محددة من جوانب 

نظم ال�سوق المحلية، بما في ذلك م�سائل القدرة على المناف�سة وديناميكا العر�س والطلب على الم�ستوى المحلي.

• اختيار البائعين المنا�شبين. بما اأن اأع�ساء المجال�س اال�ست�سارية في مجال االأعمال ُيختارون بناًء على معايير من 	

بينها معرفتهم بنظم ال�سوق المحلية و�سال�سل القيمة، فاإنه يمكنهم تقديم الدعم لمنظمة اإعادة االإدماج الرائدة في 

تحديد واختيار البائعين المنا�سبين القتناء االأ�سول والمنتجات الأغرا�س م�ساريعهم الجديدة النا�سئة. وعلى منظمة 

اإعادة االإدماج الرائدة، متى كان ذلك ممكناً عملياً، توفير الدعم للم�ساريع ال�سغيرة من خالل البائعين الم�سجلين 

ر�سمياً اأو المعترف بهم وطنياً. وباإمكان اأع�ساء المجال�س اال�ست�سارية في مجال الم�ساريع دعم منظمة اإعادة االإدماج 

في و�سع جرد للبائعين القائمين في كل بلد اأ�سلي وتحديث هذا الجرد ب�سكل منتظم.

اأن  6، يجب  اإلى ذلك في الخطوة  االإ�سارة  ح�شانة الم�شاريع التجارية الناجحة والنهو�ص بم�شتواها. كما وردت 

ت�ستك�سف منظمة اإعادة االإدماج الرائدة خيارات تزويد اأكثر الم�ساريع الجديدة النا�سئة نجاحاً بالدعم المالي والتنظيمي 

واللوج�ستي بعد فترة ت�سغيل. ويمكن اأن يدعم اأع�ساء المجال�س اال�ست�سارية ب�سكل مبا�سر خلق حا�سنات الم�ساريع التي 

توّفر ا�ستثمارات اإ�سافية ومجموعة من الموارد والخدمات ذات ال�سلة باالأعمال )من قبيل ف�ساءات المكاتب الرخي�سة 

المتقا�َسمة وتقا�سم الخدمات االإدارية( لم�ساريع مختارة. ويجب اأن تهدف الخيارات اأي�ساً اإلى اإ�سراك رجال اأعمال ال�ستات 

في هذه الحا�سنات، وذلك اأواًل بتوفير فر�س اال�ستثمار لتو�سيع الم�ساريع و، ثانياً، بتي�سير التبادل عبر الوطني للخبرات 

والخدمات وال�سلع من اأجل الم�ساريع الناجحة عن طريق اال�ستفادة من �سبكات الم�ساريع القائمة لدى رجال االأعمال في 

ال�ستات في البلدان الم�سيفة.
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املرفق 3:     منوذج خطة إعادة اإلدماج 

الهويةاال�سم
مكان العودة

)المنطقة اأو المدينة اأو القرية(

1- موجز خطة العائد 
م�ساعدة اقت�سادية:................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

م�ساعدة اجتماعية:................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

م�ساعدة نف�سية – اجتماعية:...............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

2- نوع المساعدة على إعادة اإلدماج المراد تقديمها

م�شاعدة فورية

�م�ساعدة نقدية 

�احتياجات اأ�سا�سية )الغذاء والمالب�س وما اإلى ذلك( 

��سكن 

�م�ساعدة طبية 

�م�ساعدات اأخرى........................................................................................................................................................................... 

 

م�شاعدة في االأجل االأطول

�النقد مقابل العمل 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

م�شاعدة اقت�شادية

�ن�ساط ُمدّر للدخل )خلق ن�ساط اأو تعزيز ن�ساط قائم( 

�م�سروع �سغير فردي 

�م�سروع جماعي 

�م�سروع مجتمعي 

�م�ساعدات اأخرى........................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

.................................................................................................................. اإذا كان الرد باالإيجاب يرجى التو�سيح 
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�الت�سغيل 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

�تدريب مهني 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

م�شاعدة اجتماعية

�دعم �سكني 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

�دعم طبي 

�العائد 

�االأ�سرة 

.......................................................................................................................................................................................... يرجى التو�سيح

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

�دعم تعليمى 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

�تطوير المهارات 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

�خدمات قانونية 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟
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�مخططات حماية اجتماعية 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

رعاية اأطفال

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

�تدابير اأمنية خا�سة 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

م�شاعدة نف�شية - اجتماعية 

�اأن�سطة على الم�ستوى الفردي وعلى م�ستوى االأ�سرة 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

�اأن�سطة على الم�ستوى المجتمعي 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

�اأن�سطة اأخرى )يرجى التف�سيل(: 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... هل هناك حاجة اإلى اإحالة؟

3-   قائمة إرشادية بالسلع والمعدات والخدمات الُمراد شراؤها بمنحة إعادة اإلدماج وما يقابل ذلك من قيمة تقديرية

التكلفة التقديريةالسلع والمعدات والخدمات

المجموع
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4-  قائمة اإلحاالت

المساعدة الُمراد تقديمهاالوكالة

5-   التحّسن المرتقب في رفاه العائد النفساني واالجتماعي واالقتصادي بعد تقديم المساعدة

نتيجة اإعادة االإدماج االأ�سا�سية

مزيج مركب على ال�سعيد النف�سي - االجتماعي:  على ال�سعيد االجتماعي:   على ال�سعيد االقت�سادي:  

6-      في حالة التفكير في مشرع على مستوى المجتمع المحلي )مثل مجموعة من العائدين وأفراد مجتمع محلي(، 
بالفعل،  إذا سبق تحديد ذلك  و،  المعنيين  المحلي  المجتمع  أفراد  اسم كل عائد وكل فرد من  بيان  ُيرجى 

يرجى بيان أدوار كل واحد منهم في المشروع

الدوراالسم

و�سعت الخطة في )التاريخ ( ب� )المكان(: 

وافق عليها )ا�سم العائد وتوقيعه(:

..................................................................................................................................................................................................................

وافق عليها الموظف اأو �سريك االإحالة )اال�سم والتوقيع(:

..................................................................................................................................................................................................................
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املرفق 4:  أ دوات الرصد والتقييم

ألف-  موجز أساليب جمع البيانات الشائعة

تعليمات: تقدم هذه الوثيقة ا�ستعرا�ساً عاماً على مختلف اأ�ساليب جمع البيانات ال�سائعة وتبّين كاًل من مزايا وحدود كل 

واحد من هذه االأ�ساليب. وقبل اإجراء تقييم يو�سى با�ستعرا�س الوثيقة عن كثب للتفكير في نوع التقييم واإطاره المحدد. 

القيودالمزاياالوصفاألسلوب

ا�ستعرا�س مكتبي 

للتقارير والوثائق 

القائمة 

الوثائق القائمة، بما في ذلك 

المعلومات الكمية والكيفية حول 

الم�سروع ونواتجه ونتائجه، من 

قبيل الوثائق المنبثقة عن اأن�سطة 

تطوير القدرات وتقارير المانحين 

وال�سجالت الرقمية وغير ذلك 

من االأدلة الم�ستندية.

المعلومات 

موجودة ويمكن 

الح�سول عليها 

بتكلفة منخف�سة

يمكن اأن ي�ستغرق جمع المعلومات 

وتحليلها بع�س الوقت.

يمكن اأن يكون من ال�سعب تدوين 

االأدلة وتحليلها.

ي�سعب التاأكد من موثوقية البيانات 

و�سحتها.

توفير نهج موّحد للح�سول على اال�ستبيانات

المعلومات حول مجموعة وا�سعة 

من المو�سوعات من عدد كبير 

ومتنوع من الجهات �ساحبة 

الم�سلحة )التي ت�ستخدم عادة 

اأ�ساليب اأخذ العينات( للح�سول 

على المعلومات عن مواقفها 

واآرائها ووجهات نظرها وت�سوراتها 

وم�ستوى الر�سا وما اإلى ذلك، 

فيما يتعلق بالعمليات والمدخالت 

والمخرجات والعوامل ال�سياقية 

في م�سروع ما.

هذا االأ�سلوب 

جيد ل�سرعة 

جمع البيانات 

الو�سفية ب�ساأن 

مجموعة وا�سعة 

من المو�سوعات 

بتكلفة منخف�سة 

ن�سبياً. 

يمكن اأن يكون 

تحليل البيانات 

اأ�سهل. 

يمكن اأن يوؤدي اإلى االنحياز، من 

قبيل االنحياز من حيث المرغوبية 

االجتماعية.

يمكن اأن يعطي �سورة عامة ولكن 

يمكن اأي�ساً اأن يفتقر للعمق. 

يمكن اأن يوّفر معلومات خارجة عن 

ال�سياق.

يمكن اأن تكون البيانات مو�سع انحياز 

من حيث اأخذ العينات.

بالن�سبة للدرا�سات اال�ستق�سائية 

االإلكترونية قد ال يكون من الممكن 

التحكم في عدد المجيبين على 

اال�ستبيان.

طلب ردود فردية �سخ�سية على المقابالت المعّمقة

االأ�سئلة الم�سّممة للح�سول على 

معلومات متعّمقة بخ�سو�س انطباعات 

�سخ�س ما اأو تجاربه اأو لمعرفة 

المزيد عن ردوده على اال�ستبيانات اأو 

الدرا�سات اال�ستق�سائية.

يي�ّسر هذا االأ�سلوب 

التغطية االأ�سمل 

ونطاق وعمق 

المعلومات 

بخ�سو�س مو�سع 

ما. 

يمكن اأن يكون التحليل �سعباً.

احتمال انحياز ُمجري المقابلة تجاه 

ردود الم�ساركين.
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القيودالمزاياالوصفاألسلوب

ي�سلتزم هذا االأ�سلوب ا�ستخدام المراقبة الموقعية

ا�ستمارة مراقبة لتدوين معلومات 

دقيقة على الموقع بخ�سو�س 

كيفية �سير م�سروع ما. 

يمكن م�ساهدة �سير 

عمليات م�سروع ما.

يمكن التكّيف 

مع االأحداث عند 

وقوعها.

يمكن اأن يكون من ال�سعب تف�سير 

اأوجه ال�سلوك الم�سّجلة.

يمكن اأن تكون المالحظة الموقعية 

ُعر�سة لالنحياز من حيث اختيار 

الموقع.

مناق�سة في مجموعة �سغيرة مجموعات التركيز

)ما بين 6 اأ�سخا�س و12 �سخ�ساً( 

ال�ستك�ساف اآراء الجهات المعنية 

ووجهات نظرها بخ�سو�س ن�ساط 

اأو عملية اأو م�سروع اأو �سيا�سة ما. 

ويمكن اأن ُت�ستخدم هذه االآراء 

اأي�ساً لجمع معلومات م�ستفي�سة 

عن االحتياجات والدوافع والنوايا 

والخبرات لدى المجموعة.

مفيد للح�سول 

على معلومات 

نوعية م�ستفي�سة.

يتطلب هذا االأ�سلوب مي�ّسراً موؤهاًل.

يمكن اأن يكون من ال�سعب تحليل 

هذا االأ�سلوب وتف�سيره.

يمكن اأن يكون االأ�سلوب مو�سع 

انحياز من جانب المي�ّسر.

مقدمو المعلومات 

الرئي�سيون 

مقابالت نوعية متعّمقة، اأحياناً 

على ال�سعيد الفردي، مع 

مجموعة وا�سعة من الجهات 

المعنية التي لها معرفة مبا�سرة 

بخ�سو�س عمليات المبادرة 

و�سياقها. ويمكن اأن يوفر هوؤالء 

الخبراء على م�ستوى المجتمع 

المحلي معارف خا�سة وفهماً 

خا�ساً للم�ساكل والحلول المو�سى 

بها. 

يمكن اأن يوّفر 

هذا االأ�سلوب ُبعد 

نظر في طبيعة 

الم�ساكل والحلول 

المو�سى بها. 

يمكن اأن يغطي 

نظرة مختلفة 

بخ�سو�س م�ساألة 

بعينها اأو بخ�سو�س 

عدة م�سائل. 

يمكن اأن يكون هذا االأ�سلوب محل 

انحياز من حيث اأخذ العّينات.

يجب اأن تكون هناك �ُسبل معينة 

للتاأكد من المعلومات اأو تاأكيدها.

ينطوي هذا االأ�سلوب على بحث درا�سات الحاالت

�سامل للحاالت للح�سول على 

معلومات م�ستفي�سة بهدف فهم 

ديناميات الت�سغيل واالأن�سطة 

والنتائج والنواتج وتفاعالت 

الم�سروع فهماً كاماًل.

هذا االأ�سلوب مفيد 

لال�ستك�ساف الكلي 

للعوامل التي 

ت�ساهم في النتائج 

والنواتج.

يتطلب قدراً كبيراً من الوقت 

والموارد التي عادة ما ال تكون 

متاحة الأغرا�س التقييمات المكلف 

باإجرائها.

يمكن اأن يكون هذا االأ�سلوب �سعب 

التحليل وغير قابل للمحاكاة 

بال�سرورة. 
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دراسة استقصائية الستدامة إعادة اإلدماج في إطار المنظمة الدولية للهجرة باء- 

“بلغ فيه  اإلى و�سع  التو�سل  اأي مدى تم  اإلى  اأي  اإدم��اج مهاجر ما،  اإع��ادة  ا�ستدامة عملية  هذه ال�سيغة م�سّممة لتبّين مدى 

العائدون م�ستوى من االكتفاء الذاتي االقت�سادي واال�ستقرار االجتماعي داخل مجتمعهم المحلي والرفاه النف�سي - االجتماعي 

. واالأ�سئلة اأدناه، التي ترمي اإلى تغطية جميع جوانب هذا التعريف 
65

بما يمّكنهم من مواكبة محركات الهجرة )من جديد(«

اإعادة االإدماج الثالثة المختلفة: الُبعد االقت�سادي والُبعد االجتماعي والُبعد النف�سي - االجتماعي.  اأبعاد  لال�ستدامة تغطي 

ودون الم�سا�س باأهمية الم�ساعدة التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة من خالل برامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة 

االإدماج/الم�ساعدة بعد الو�سول واإعادة االإدماج، ال يتمثل التركيز الرئي�سي في تقييم مدى ر�سا المهاجر بم�ساعدة المنظمة 

الدولية للهجرة طوال عملية اإعادة االإدماج واإنما في تقييم مدى ا�ستدامة اإعادة اإدماج المهاجر. 

من  للهجرة  الدولية  المنظمة  موظف  تمّكن  الم�ستطاع،  ق��در  االإي��ج��از  توخي  فيها  يتم  التي  اال�ستق�سائية  وال��درا���س��ة 

تحقيق ح�سيلة اإعادة اإدماج )اإجمالية( مرّكبة، ف�ساًل عن نتيجة منف�سلة ال�ستدامة اإعادة االإدماج في االأبعاد االقت�سادية 

ح المثال اأدناه لثالثة مجيبين من م�سروع “MEASURE” التابع للمنظمة الدولية  واالجتماعية والنف�سية. ويو�سّ

للهجرة كيف اأن تجارب اإعادة االإدماج تختلف اإلى حد كبير. ويمّثل نظام العالمات فر�سة لفهم احتياجات اإعادة االإدماج 

الفردية بم�ستوى ُبعد نظر جديد. 

Towards an Integrated Approach to Rein� لالطالع على تعريف المنظمة الدولية للهجرة الإعادة االإدماج الم�ستدامة انظر  65

tegration in the Context of Return )المنظمة الدولية للهجرة 2017(.
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الر�سوم  اأع��اله. وهذه  المقدمة  للعرو�س  ب�سكل مماثل  والعالمات  النقاط  ت�سّور هذه  ب�سهولة  يمكن  على �سعيد فردي 

تبّين اأهمية عالمات االأبعاد الفردية من الناحية البرنامجية: مثاًل فاإن العائد االإثيوبي البالغ من العمر 44 عاماً يحتاج 

اأنه في مو�سع �سعف ب�سكل خا�س في الُبعد  اإلى  اأّن العالمات ت�سير  اإلى قدر كبير من الم�ساعدة في جميع االأبعاد ذلك 

فاإن  اإجمااًل،  ج��داً  ب�سكل جيد  مندمج  عاماً   19 العمر  البالغ من  االأفغاني  العائد  اأن  في حين  فاإنه  وبالمثل  االقت�سادي، 

التدخالت يجب اأن تركز ب�سكل اأ�سا�سي على احتياجاته النف�سانية. واأخيراً، تبدو العائدة العراقية البالغة من العمر 24 عاماً 

مندمجة ب�سكل اأف�سل في الُبعدين االجتماعي والنف�ساني ولكنها بحاجة اإلى نهج اأكثر ت�سديداً على اإدماجها االقت�سادي. 

ونظام العالمات والنقاط، ف�ساًل عن تف�سير مجاميع النقاط الناتجة عن ذلك، يرد مزيد �سرحه في مذكرة منهجيات 

MPAHQTeam@iom. :ب�ساأن نقاط ا�ستدامة اإعادة االإدماج. وللح�سول على ن�سخة من مذكرة المنهجية يرجى االت�سال ب

int. وتوّفر مذكرة المنهجية اأي�ساً مزيداً من التوجيهات ب�ساأن ا�ستخدام الدرا�سة اال�ستق�سائية، مثل التوقيت. ويوّجه نظر 

موظفي المنظمة الدولية للهجرة اإلى االطالع على مذكرة المنهجية قبل البدء في الدرا�سة اال�ستق�سائية في حّد ذاتها، 

كما هو مبّين اأدناه.

اأ�سا�س  اال�ستق�سائية كخط  الدرا�سة  ُت�ستخدم  اأن  ويمكن  العائد.  الموظف عند مقابلة  اأن يمالأها  اال�ستمارة يجب  وهذه 

اإعادة االإدماج والأغرا�س التقييم النهائي ال�ستدامة العودة بعد  وكتقييم للتقدم المحرز قبل واأثناء فترة الم�ساعدة على 

تقديم الم�ساعدة على اإعادة االإدماج، كما هو مبّين اأدناه:

يو�سى باأن ُيجري هذه الدرا�سة اال�ستق�سائية موظف لي�س م�سوؤواًل ب�سكل مبا�سر عن تقديم الم�ساعدة على اإعادة االإدماج 

“انحياز المرغوبية  اأن يعّبر المجيبون عن م�ساعرهم دون ترّدد، تفادياً لما ُيعرف ب�  للم�ستفيد. وهذا يزيد من احتمال 

االجتماعية”.

الموظفين من خالل  الم�شتخَدمة، لتوجيه  الموؤ�شرات واالأ�شئلة  ال�شوء عن قرب على  الوثيقة  ت�شّلط هذه 

ال�شرح الدقيق لكل موؤ�شر. وال�شفحة 2 تت�سمن بروتوكول الدرا�سة اال�ستق�سائية، فيما تت�سمن ال�شفحات 3 اإلى 9 

نموذج الدرا�سة اال�ستق�سائية الم�سروح لتي�سير فهم الموؤ�سرات.
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بروتوكول الدرا�شة اال�شتق�شائية

اأن ي�سعر فيه العائدون بالراحة في التفكير في تجربتهم  اأن ُتجرى الدرا�سة اال�ستق�سائية في مكان خا�س يمكن  يجب 

والرّد على االأ�سئلة التي ُيحتمل اأن تكون ح�سا�سة. ويجب عدم اإرغامهم اأبداً على الرّد على اأي �سوؤال ولهم الحق في وقف 

المقابلة في اأي لحظة. 

البروتوكول:

قبل االجتماع يقوم الموظف بملء الجزء الخا�ص بالمعلومات االأ�شا�شية والجزء 1 من الدرا�سة اال�ستق�سائية.   -1

الفئات  وُتحدد  الجزاأين.  هذين  في  عالقة  اأ�سئلة  اأي��ة  على  ال��رّد  ويجب  الم�ستفيد  مع  المعلومات  من  التاأكد  ويجب 

“المختارة” في الجزء 1 تركيبة ا�ستبيان الدرا�سة اال�ستق�سائية الذي يطّبق الحقاً على كل عائد. )وال يطرح الموظف 
اإاًل االأ�سئلة الواردة في البنود “المختارة” في الجزء 1.(

. وفي حالة الح�سول على الموافقة 
66

يقراأ ال�سخ�س الذي ُيجري المقابلة التنبيه على الم�ستفيد ويطلب موافقته  -2

ينتقل ُمجري المقابلة اإلى الجزء 2. 

بالن�سبة لجميع االأ�سئلة: يقراأ ُمجري المقابلة االأ�شئلة ب�سوت عاٍل.  -3

يتقّيد ُمجري المقابلة بالتعليمات الواردة تحت كل �سوؤال:   -4

“تنبيه” ي�سير اإلى اأن ُمجري المقابلة يتعين عليه قراءة خيارات الرّد وي�سمح للمجيب باختيار االأجوبة االأن�سب.
“عدم التنبيه” ت�سير اإلى اأن ُمجري المقابلة ال يتعين عليه قراءة قائمة بالردود الممكنة على المجيب. بل يتعين عليه 

باالأحرى اال�ستماع اإلى رد المجيب الحر واختيار الجواب )االأجوبة( االأقرب اإلى تعابيره.

“اختيار جواب واحد فقط« ي�سير اإلى اأن ال�سوؤال ال يمكن اأن يكون له اإال جواب واحد.
“اختيار جميع االأجوبة الممكنة« ي�سير اإلى اأن ال�سوؤال يمكن اأن تكون له عدة اأجوبة.

يدّون ُمجري المقابلة االأجوبة والمالحظات.  -5

اإذا كانت االأجوبة المختارة تحيل اإلى اأ�سئلة ا�ستي�ساحية )مثلما هو الحال في ال�سوؤال رقم 9(، ينتقل ُمجري المقابلة   -6

اإلى ال�سوؤال اال�ستي�ساحي )المعّلم عليه برقم ال�سوؤال الوارد بين قو�سين، مثل )»)10(«(.

ا�ستدامة اإعادة االإدماج

الذاتي  االكتفاء  في  ت�ساهم  االقت�سادي  االإدم��اج  الإع��ادة  موؤ�سرات  تت�سمن   10 اإل��ى   1 من  االأ�سئلة  االقت�شادي  الُبعد 

االقت�سادي

المالحظاتاالأجوبةاالأ�سئلة

ما مدى ر�ساك عن و�سعك 1

االقت�سادي الحالي؟ )الو�سع 

االقت�سادي اإجمااًل كما يقّيمه 

المجيب بنف�سه( 

اختيار رد واحد

عدم قراءة التنبيه

� 
را�سي جداً

�را�ٍس 

�مقبول 

�غير را�ٍس  يرجى �سرح ال�سبب 

�غ��ي��ر را�����سٍ ب��ال��م��رة  ي��رج��ى �سرح  

ال�سبب

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

الأغرا�س احتياجات الموظفين 

ومتابعة ال�سروح. كل ما يرد تحت 

هذا العمود ال ُي�ستخدم الأغرا�س 

ح�ساب النقاط والعالمات ولكن 

يمكن اأن يكون مفيداً الأغرا�س 

اإدارة الحالة.

عند اإجراء المقابلة ب�سكل مبا�سر يجب اأن تكون الموافقة خطية. وعندما ُتجرى المقابلة بالهاتف يجب التو�سيح ويجب اأن ُيطلب من   66

الم�ستفيد اأن يعّبر عن موافقته الم�ستنيرة �سفوياً ب�سكل وا�سح و�سريح.

5- كتابة معل�مات املتابعة متى احتاج الأمر 

اإىل ذلك مع الرمز   ... اأو مالحظات 

اأخرى هامة بالن�سبة لإدارة احلالة.

3- ال�ستماع للعائد

1-قراءة ال�س�ؤال

4- و�سع عالمة )عالمات( 

)يف هذا ال�س�ؤال بالتحديد يجب 

اختيار ج�اب واحد فقط.(

2 اتباع التعليمات )يف هذا ال�س�ؤال 

بالتحديد ل ُتقراأ الأج�بة ب�س�ت عاٍل.(
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درا�شة ا�شتق�شائية ال�شتدامة اإعادة االإدماج

67
لال�ستخدام اأثناء تقديم الم�ساعدة على اإعادة االإدماج وبعدها

توقيت اإجراء الدرا�سة اال�ستق�سائية ال�ستدامة اإعادة االإدماج متروك لتقدير برنامج اإعادة االإدماج.

معلومات اأ�سا�سية )يملوؤها الموظف قبل اإجراء المقابلة(

اال�سم: 

معّرف الحالة: 

تاريخ العودة:

تاريخ الوالدة:

ال�سن عند العودة:

الجن�س:      ذكر     اأنثى

بلد المغادرة الأغرا�س العودة: 

طول مدة الغياب عن البلد االأ�سلي

������������������������ )اأعوام(

حالة ه�سا�سة:      نعم       ال

اإذا كان الجواب بنعم يرجى التو�سيح ����������

بلد العودة: 

العنوان في البلد:

المحافظة/ الوالية:

المجتمع المحلي )اإذا تحدد مكانه(:

هل مجتمع العودة المحلي هو نف�س المجتمع االأ�سلي؟  نعم  ال

تاريخ المقابلة: ����/����/20

مكان المقابلة: مكتب المنظمة الدولية للهجرة

مكالمة هاتفية

على عين المكان )مكان العمل، منزل المهاجر، اإلخ(

تت�سمن قائمة معلومات المعلومات االأ�سا�سية الواجب تجميعها المتغيرات االأ�سا�سية الأغرا�س اإدارة الحالة وفهم تجربة 

المهاجر فيما يت�سل باإعادة االإدماج. ومن المو�سى به اأن يجّمع الموظفون ويتاأكدوا من هذه المعلومات قبل البدء في 

 
67

الدرا�سة اال�ستق�سائية ال�ستدامة اإعادة االإدماج.

تنبيه من مُجري المقابلة: 

اإذا كنت موافقاً بودي اأن اآخذ 40 دقيقة من وقتك الأطلب منكم االإجابة على بع�س االأ�سئلة بخ�سو�س تجربتك بعد العودة 

اإلى بلدك. واأجوبتك �ست�ساعد المنظمة الدولية للهجرة على فهم و�سع الرجال والن�ساء مثلك الذين مّروا ببرامج اإعادة 

اإدماج. وردودك هامة و�سوف ت�ساعدنا جميعاً على تح�سين م�ساعدتنا الأولئك الذين �سيعودون في الم�ستقبل.

�سوؤال  اأي  اأو  بالرد على كل  ُملزم  واأن��ت غير  واأخ��رى خاطئة.  ولي�ست هناك ردود �سحيحة  اختباراً  لي�ست  العملية  هذه 

وباإمكانك اأن توقف المقابلة في اأي لحظة متى �سئت. واإذا �سعرت بعدم الراحة في الرد على اأّي من هذه االأ�سئلة اأخبرني 

بذلك رجاًء حتى اأوقف المقابلة. و�ستكون ردودك �سرية ولن توؤثر ب�سيء على تعاوننا في الم�ستقبل. �سكراً لك على الوقت 

الذي تكرمت به.

بعد اإذنك هل يمكن اأن نبداأ؟

يجب عدم اإرغام العائدين اأبداً على الرد على اأي �سوؤال ولهم الحق في وقف المقابلة في اأي لحظة. وفي مثل هذه الحاالت 

الدرا�سة  اأ�سئلة  ال��رد على جميع  تم  اإذا  اإال  االإدم���اج  اإع��ادة  ا�ستدامة  تقييم  يمكن  اأن��ه ال  ذل��ك  كلياً  اأجوبتهم  يجب تجاهل 

اال�ستق�سائية بالكامل.

يمكن اإجراء هذه الدار�سة اال�ستق�سائية مراراً وتكراراً الإظهار التقدم المحرز في ا�ستدامة اإعادة االإدماج بعد عودة المهاجرين. ويرجى   67

الرجوع اإلى مذكرة المنهجية للمزيد من المعلومات.
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ا�ستدامة اإعادة االإدماج

الُبعـــد االقتصـــــادي تت�سم����ن االأ�سئل���ة 1 اإلى 10 موؤ�س���رات اإع�����ادة االإدم���اج االقت�سادي التي ت�ساهم في االكتفاء الذاتي 
االقت�سادي

المالحظاتاالأجوبةاالأ�سئلة

االقت�سادي 1 بو�سعك  را����سٍ  اأن��ت  ه��ل 

الحالي؟ )الو�سع االقت�سادي اإجمااًل 

كما يقّيمه المجيب بنف�سه( 

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
را�سي جداً

�را�ٍس 

�مقبول 

�غير را�ٍس       يرجى �سرح ال�سبب 

�غير را�ٍس بالمرة       يرجى �سرح  

ال�سبب

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

الأغرا�س احتياجات الموظفين 

ومتابعة التف�سيرات. وما كل 

�سيء في هذا العمود ُي�ستخدم 

الأغرا�س ح�ساب العالمات 

والنقاط ولكن يمكن اأن يفيد 

الأغرا�س اإدارة الحالة.

م��ن منا�سبة 2 ك���ّم  ف��ي  ُع����دت  اأن  م��ن��ذ 

للتقليل من  نف�سك م�سطراً  وج��دت 

تتناوله  الذي  الغذاء  نوعية  اأو  كمية 

ب�سبب تكلفته؟

)توزيع ح�س�س الغذاء كا�ستراتيجية 

يدل  ق��وي  موؤ�سر  التكلفة  من  للحد 

على و�سع اقت�سادي متقلقل.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
في اأحيان كثيرة جداً

�في غالب االأحيان 

� 
اأحياناً

� 
نادراً

� 
اأبداً

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال  

نظراً لكون هذا الموؤ�سر ي�سمل 

عدة قطاعات )وله م�ساعفات 

اأي�ساً على البعدين االجتماعي 

والنف�سي في اإعادة االإدماج(، فاإنه 

ُيعطى اأهمية اأكبر لنظام النقاط 

والعالمات ليعك�س اأهميته العامة 

في تحديد مدى ا�ستدامة اإعادة 

االإدماج. وترد معلومات اإ�سافية 

في مذكرة المنهجية.

اإذا 3 اأم��واًل  تقتر�س  اأن  بمقدورك  هل 

احتجت اإلى ذلك؟

ب�سرف  المت�سّور،  االئتمان  )توافر 

النظر عن الم�سدر – م�سرف، اأ�سرة، 

اأ����س���دق���اء، ن��ظ��ام اإق���را����س ت��ق��ل��ي��دي، 

النظر  – وب�سرف  �سغيرة  ائتمانات 

اإذا كان المجيب يقتر�س اأموااًل  عّما 

فعاًل اأم ال.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

�نعم 

�ال 

�ال اأدري 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

هل تقتر�س اأموااًل؟ وباأي وتيرة؟ 4

)اأوج�������ه ال�����س��ل��وك ال���ت���ي ي��ب��ل��غ عنها 

عن  النظر  ب�سرف  بنف�سه،  المجيب 

م�����س��در االئ��ت��م��ان وم����ق����داره، وح��ت��ى 

المبالغ ال�سغيرة جداً، مهمة(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
في اأحيان كثيرة جداً

�في اأغلب االأحيان 

� 
اأحياناً

� 
نادراً

�اأبداً )ال اأقتر�س اأموااًل( 

�جيب على هذا ال�سوؤال  
ُ
ال اأريد اأن اأ
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االأعلى: 5 المقدار  هو  ما  المعدل  في 

اإنفاقك ال�سهري اأم دينك؟

كان  اإذا  م��ا  بتبين  المقارنة  لنا  )ت�سمح 

ال��م��ج��ي��ب ق�������ادراً ع��ل��ى ت��غ��ط��ي��ة ن��ف��ق��ات��ه 

ال�سهرية من عائداته اأو ما اإذا كان يكّمل 

احتياجاته المعي�سية االأ�سا�سية بقرو�س، 

وهذا �سلوك اأقل ا�ستدامة بكثير.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم اختيار األجوبة الممكنة

�لي�ست لدي اأية ديون 

� الدين اأكبر 

� االإنفاق اأكبر 

�ه��ذا   ع��ل��ى  ج����ي����ب 
ُ
اأ اأن  اأري������د  ال   

ال�سوؤال

� ال ينطبق 

ك���ي���ف ت���ق���ّي���م م����ع����دل و����س���ول���ك اإل����ى 6

الفر�س المتاحة )العمل والتدريب(؟ 

)القدرة ال�سخ�سية المت�سّورة على الو�سول 

اإل������ى ف���ر����س ت���ول���ي���د ال����دخ����ل وال��ح�����س��ول 

ال��درو���س  – ال��وظ��ائ��ف،  الفر�س  على ه��ذه 

التدريبية لتعزيز المهارات، وما اإلى ذلك.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
 جيد جداً

� جيد 

� معقول 

� �سعيف 

� 
 �سعيف جداً

� ال اأدري  

هل تعمل حالياً؟7

)�سواء كان ذلك عماًل اأو ت�سغياًل ذاتياً، 

ر�سمياً اأو غير ر�سمي. واإذا كان المجيب 

غير  تدريباً  ال��راه��ن  ال��وق��ت  ف��ي  يتابع 

اأو يتردد على المدر�سة،  مدفوع االأجر 

يجب اختيار الخانة “ال ينطبق”.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� نعم 

� ال 

�ه���ذا   ع���ل���ى  اأج����ي����ب  اأن  اأري�������د  ال   

ال�سوؤال

� ال ينطبق  

هل تمتلك اأياً من االأ�سول المنتجة التالية؟ 8

اأ�سا�ساً محتماًل  )االأ�سول الُمنتجة تخلق 

ل��ن�����س��اط ُم����در ل��ل��دخ��ل. وب��م��ا اأن ال��ف��ئ��ات 

ت��خ��ت��ل��ف ب��اال���س��ت��ن��اد اإل�����ى ال�����س��ي��اق فمن 

اأن ي��ن��ظ��ر االأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن  ال��م��ق��ت��رح 

ُيجرون المقابالت في االأ�سول المحتملة 

ف����ي االق����ت���������س����ادات ال��م��ح��ل��ي��ة وت��ك��ي��ي��ف 

ال���ردود وف��ق��اً ل��ذل��ك. والأغ��را���س النقاط 

والعالمات من ال�سروري فقط معرفة اإذا 

يمتلك  ال  اأو  )نعم(  يمتلك  الُمجيب  كان 

)ال( اأ�سواًل ُمنتجة من اأي نوع كان. لكن 

يمتلكها  التي  المحددة  االأ���س��ول  معرفة 

عائد ما �ستدعم الحالة الأغرا�س االإدارة 

والم�سورة فيما يت�سل باإعادة االإدماج.(

اختيار جميع األجوبة المنطبقة
عرض األجوبة الممكنة

� اأرا�ٍس  

� حيوانات 

� اأ�سجار )ثمار، مك�سرات( 

� مباٍن وهياكل اأ�سا�سية 

� �سيارات 

� معدات واأدوات  

� اأ�سول اأخرى – يرجى ال�سرح   

.....

� ال 

� ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 
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هل اأنت حالياً تبحث عن عمل؟9

الُمجيب  ك��ان  اإذا  عّما  النظر  )ب�سرف 

يكون  اأن  وي��م��ك��ن  ال.  اأم  ح��ال��ي��اً  ي��ع��م��ل 

الُمجيب يعمل ولكنه غير را�ٍس بمرتبه 

اإل���ى ذل���ك، ويكون  وظ���روف عمله وم��ا 

يبحث عن فر�س عمل بديلة.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� نعم )يرجى االنتقال اإلى  

ال�سوؤال 10( 

� ال )يرجى االنتقال اإلى ال�سوؤال  

)11

� ال اأريد االإجابة على هذا  

ال�سوؤال )ال�سوؤال 11(

ي��رج��ى  ب��ن��ع��م  ال��ُم��ج��ي��ب  رّد  اإذا 

رّد  واإذا   .10 ال�������س���وؤال  اإدخ�������ال 

المجيب بال اأو بال اأريد االإجابة 

على هذا ال�سوؤال، يرجى تجاهل 

اإل����ى  واالن����ت����ق����ال   10 ال���������س����وؤال 

ال�سوؤال 11.

لماذا تبحث عن عمل جديد؟10

فقط اإذا تم اختيار “نعم” اأعاله

اختيار جميع األجوبة المنطبقة
عرض األجوبة الممكنة

�عاطل عن العمل 

�غير را�ٍس بالعمل في الوظيفة  

الحالية

�غير را�ٍس بظروف العمل  

)المكان و�ساعات العمل، وما 

اإلى ذلك(

�غير را�ٍس بالمرّتب في العمل  

الحالي

�اأ�سباب اأخرى – يرجى �سرح  

االأ�سباب .......

البعد االجتماعي

تت�سمن االأ�سئلة من 11 اإلى 21 موؤ�سرات الإعادة االإدماج االجتماعي تعك�س مدى بلوغ العائدين لال�ستقرار االجتماعي 

داخل مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك اإمكانية الو�سول اإلى الخدمات ذات ال�سلة بال�سكن والتعليم والع دالة وال�سحة 

وغير ذلك من مرافق البنى التحتية العامة.

ح�سولك 11 فر�سة  م��ع��ّدل  تقّيم  كيف 

على ال�سكن في مجتمعك المحلي؟

)القدرة المقّيمة ذاتياً على الح�سول 

وال��ع��ث��ور  ال�سكن  وتغيير  �سكن  ع��ل��ى 

على �سكن في المتناول(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
جيد جداً

�جيد 

�معقول 

��سعيف 

� 
�سعيف جداً

�ال اأدري  

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

ك��ي��ف ت��ق��ّي��م م�����س��ت��وى ال�����س��ك��ن ال���ذي 12

تعي�س فيه اليوم؟

)ت��ق��ي��ي��م ذات����ي ل��م�����س��ت��وى ال�����س��ك��ن – 

ال�سالمة والنظافة والحجم والجوار 

وغير ذلك من الظروف.(

اختيار جواب واحد فقط
عرض األجوبة الممكنة إذا لزم األمر 

� 
جيد جداً

�جيد 

�متو�سط 

��سعيف 

� 
�سعيف جداً

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 
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ك��ي��ف ت��ق��ّي��م ف��ر���س��ة و����س���ول���ك اإل���ى 13

التعليم في مجتمعك المحلي؟

)القدرة المقّيمة ذاتياً على الم�ساركة 

ف��ي االأن�����س��ط��ة وال��ب��رام��ج وال�����دورات 

الدرا�سية التعليمية، وما اإلى ذلك.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
جيدة جداً

�جيدة 

�معقولة 

��سعيفة 

� 
�سعيفة جداً

�ال اأدري 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

���س��ن 14 ف����ي  اأن ج��م��ي��ع االأط�����ف�����ال  ه����ل 

يترددون حالياً  اأ�سرتكم  الدرا�سة في 

على المدر�سة؟

الذين يكون  االأط��ف��ال  ي�سمل  )وه��ذا 

عليهم،  و�سياً  اأو  لهم  ولياً  المجيب 

اأ�سرة  في  االآخرين  االأطفال  وكذلك 

المجيب المعي�سية.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

�حتى   ال��ج��واب  ه��ذا  )اختيار  نعم 

اأط���ف���ال في  ه���ن���اك  ي��ك��ن  ل���م  اإذا 

االأ�سرة(

�ول��ي�����س   م���ن���ه���م  – ال���ب���ع�������س  ال 

جميعهم  يرجى ال�سرح

�ال اأحد  يرجى ال�سرح 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

ك��ي��ف ت��ق��ّي��م ف��ر���س��ة ال���و����س���ول اإل���ى 15

ال��ع��دال��ة وف��ر���س اإن��ف��اذ ال��ق��ان��ون في 

مجتمعك المحلي؟

)ال���ق���درة ال��م��ق��ّي��م��ة ذات���ي���اً ع��ل��ى ال��ل��ج��وء اإل���ى 

المحاكم  توفرها  التي  وال�سمانات  الخدمات 

وال�سرطة ويوّفرها الجي�س، وغيرها، والتمتع 

بحماية هذه الخدمات وال�سمانات.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
جيدة جداً

�جيدة 

�معقولة 

��سعيفة 

� 
�سعيفة جداً

�ال اأدري 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

هل لديك وثيقة هوية واحدة على االأقل؟16

)ج�����واز ���س��ف��ر اأو ب��ط��اق��ة ه��وي��ة وط��ن��ي��ة اأو 

ل الخ�سائ�س  محلية اأو �سهادة ميالد – ُتعدَّ

الممّيزة باال�ستناد اإلى ال�سياق المحلي.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم التنبيه 

�نعم  

�ال 

�ال اأدري  

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

ك��ي��ف ت��ق��ّي��م ف��ر���س��ة ال��ح�����س��ول على 17

ال�سخ�سية،  )ال��ه��وي��ة  الهوية  وث��ائ��ق 

و�سهادات الميالد، وما اإلى ذلك( في 

مجتمعك المحلي؟

��م��ة ذات���ي���اً لطلب وا���س��ت��الم  )ال���ق���درة ال��م��ق��يَّ

الوثائق ال�سخ�سية التي ُت�سدرها الدولة.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة 

� 
جيدة جداً

�جيدة 

�معقولة 

��سعيفة 

� 
�سعيفة جداً

�ال اأدري 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 
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المياه 18 اإل���ى  ال��و���س��ول  فر�سة  تقّيم  كيف 

ال�سالحة لل�سرب في مجتمعك المحلي؟ 

)القدرة المقيَّمة ذاتياً على الح�سول 

على الماء ال�سالح لل�سرب واالإ�سحاح 

ال�ستخدام هذا الماء.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
جيدة جداً

�جيدة 

�معقولة 

��سعيفة 

� 
�سعيفة جداً

�ال اأدري 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

بالرعاية 19 التمتع  اإمكانية  تقّيم  كيف 

ال�سحية في مجتمعك المحلي؟ 

)القدرة المقيَّمة ذاتياً على الح�سول 

على الخدمات الطبية والتمتع بها(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
جيدة جداً

�جيدة 

�معقولة 

�تقديم   يرجى   ......  f �سعيفة 

�سرح 

�يرجى    ......  f ج����داً  �سعيفة 

تقديم �سرح

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

يرجى �سرح �سبب عدم اإمكانية ح�سولك 

ب�سهولة على الرعاية ال�سحية: 

�ال ت���وج���د م���راف���ق رع��اي��ة  

�سحية بالقرب مني

�ال�سحية   ال��رع��اي��ة  تكلفة 

باهظة للغاية

�ال�سحية   ال��رع��اي��ة  م��رف��ق 

بعيد للغاية

�اأ�سباب اأخرى: 

ما نوع الرعاية ال�سحية المتوفر لك؟20

)معيار ذاتي الت�سّور للرعاية التي باإمكان 

المجيب الح�سول عليها لنف�سه.(

اختيار جواب واحد فقط
عرض األجوبة الممكنة إذا لزم األمر

� 
جيد جداً

�جيد 

�معقول 

��سيء 

� 
�سيء جداً

�ال اأدري 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

الو�سول اإلى الخدمات العامة يتحدد اإجمااًل من خالل متو�سط الردود على االأ�سئلة اأعاله )االأ�سئلة 13 و15 و17 و18 و19(.21

الُبعد النفسي - االجتماعي
تت�سمن االأ�سئلة من 22 اإلى 32 موؤ�سرات الإعادة االإدماج النف�سي ت�سمل عن�سري اإعادة االإدماج العاطفي والنف�ساني. 

ما مدى تواتر دعوتك اأو م�ساركتك في 22

)االح��ت��ف��االت،  االجتماعية  االأن�سطة 

المنا�سبات(  م��ن  ذل��ك  وغير  ال��زف��اف، 

داخل مجتمعك المحلي؟

)الدعوات والم�ساركة مهمة ذلك اأنها 

ال�سخ�سية  ال��ع��الق��ات  م��ت��ان��ة  ُت��ظ��ه��ر 

بالمجتمع المحلي.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
في اأحيان كثيرة جداً

�في غالب االأحيان 

�في بع�س االأحيان 

� 
نادراً

� 
اأبداً

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 
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المالحظاتاالأجوبةاالأ�سئلة

ما راأيك في �سبكة دعمك؟ هل يمكن 23

اأن تعّول على دعم ال�سبكة؟ 

والتي  ذات��ي��اً  المت�سّورة  الدعم  )�سبكة 

اأو  ع��اط��ف��ي��ة  م�����س��اع��دة  ت��وّف��ر  اأن  يمكن 

عملية عند الحاجة، ب�سرف النظر عن 

النوع الفعلي والحجم ومتانة الدعم.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
جيدة جداً – �سبكة متينة جداً

�جيدة 

�معقولة 

��سيئة 

� 
�سيئة جداً – �سبكة �سعيفة جداً

�ال اأدري 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

ب��اأن��ك ج��زء م��ن المجتمع 24 ه��ل ت�سعر 

المحلي الذي تعي�س فيه حالياً؟ 

)�سعور �سخ�سي باالنتماء.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

�موافق – اأ�سعر تماماً باأنني جزء  

من المجتمع المحلي

�موافق اإلى حد ما 

�غير موافق 

�غير موافق نوعاً ما 

�باأني   اأ�سعر  – ال  تماماً  اأواف���ق  ال 

جزء من المجتمع على االإطالق

�ال اأدري 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

لنف�سك 25 ج�سدية  ب��اأم��ان��ة  ت�سعر  ه��ل 

اليومية  االأن�سطة  اأث��ن��اء  والأ���س��رت��ك 

خارج البيت؟

)ال�������س���الم���ة ال���ج�������س���دي���ة ال���م���ت�������س���ّورة، 

وغير  واال�سطهاد  العنف  من  ال�سالمة 

ذلك من اأ�سكال انعدام االأمن. ويمكن اأن 

تكون لذلك �سلة باالنتماء اإلى مجموعة 

اجتماعية اأو بمركز العائد فقط.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

�اأ���س��ع��ر ب���االأم���ان ال��ت��ام ف��ي جميع  

االأوقات

�اأ�سعر باالأمان في اأغلب االأوقات 

�محايد  

�اأ�سعر بعدم االأمان معظم الوقت 

�اأ���س��ع��ر ب��ع��دم االأم�����ان ف���ي جميع  

االأوقات 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

�سامل  الموؤ�سر  ه��ذا  لكون  نظراً 

م�ساعفات  )ول��ه  قطاعات  لعدة 

االجتماعي  الُبعدين  على  اأي�ساً 

واالق��ت�����س��ادي الإع����ادة االإدم����اج(، 

ف���ه���و ي��ح��ظ��ى ب���ق���در اأك����ب����ر م��ن 

االأه����م����ي����ة ف����ي ن����ظ����ام ال���ن���ق���اط 

اأهميته  يعك�س  لكي  والعالمات 

اإج���م���ااًل ف���ي ت��ح��دي��د ا���س��ت��دام��ة 

اإعادة االإدماج.

م���ا وت���ي���رة ت��ع��ّر���س��ك ل���ت���وت���رات ه���ام���ة اأو 26

خالفات بينك وبين اأ�سرتك منذ اأن عدت؟

)وتيرة مت�سّورة ذاتياً. كل عائلة ت�سهد 

ال��ت��ع��ر���س  اأو م��ت��ع��ودة ع��ل��ى  خ���الف���ات 

ل���خ���الف���ات ب���وت���ي���رة م��خ��ت��ل��ف��ة – ه��ذا 

والتوترات  بالخالفات  يتعلق  ال�سوؤال 

التي ي�سعر العائد باأنها هامة ومقلقة، 

االأم����ر ال����ذي ي��ع��رق��ل ب��ال��ت��ال��ي عملية 

هذه  تكون  اأن  ويمكن  االإدم����اج.  اإع���ادة 

يرجع  اأن  يمكن  اأو  ج��دي��دة  ال��ت��وت��رات 

تاريخها اإلى ما قبل العودة.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

�في معظم االأحيان 

�في الكثير من االأحيان 

� 
اأحياناً

� 
نادراً

� 
اأبداً

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

الحالة:  اإدارة  متابعة  الأغ��را���س 

ه���ل ت�����س��ه��د ح�����وادث ت��وت��ر اأك��ث��ر 

م��م��ا ك��ن��ت ت�����س��ه��ده ق��ب��ل تجربة 

هجرتك؟
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المالحظاتاالأجوبةاالأ�سئلة

هل �سعرت بتمييز �سدك منذ عودتك؟ 27

)وتيرة هذا ال�سعور، وال حاجة اإلى معلومات 

اإ�سافية عن حاالت تمييز محددة.(

القدرة على  التمييز عدم  ي�ستتبع  تعريف: 

التمتع بالحقوق والحريات دون تمييز من 

اأي نوع كان، مثل العرق اأو اللون اأو الجن�س 

اأو  ال�سيا�سي  ال���راأي  اأو  ال��دي��ن  اأو  اللغة  اأو 

اأو  االجتماعي  اأو  الوطني  االأ�سل  اأو  غيره 

الثروة اأو المولد اأو اأي مركز اآخر.

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

� 
اأبداً

�نادراً فقط 

�اأحياناً f  ...... يرجى ال�سرح 

�  ......  f ًفي اأحيان كثيرة جدا

يرجى ال�سرح

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

بنعم  ال��ج��واب  ك��ان  اإذا  متابعة: 

يرجى ال�سرح.

من 28 �سكل  اأي  م��ن  اأح��ي��ان��اً  ت�سكو  ه��ل 

اأ�سكال ال�سعور التالية؟

- ال�سعور بالغ�سب

- ال�سعور بالحزن

- ال�سعور بالخوف

- ال�سعور باالإرهاق

- ال�سعور بالعزلة

- ال�سعور بقلة االعتزاز بالنف�س

- ال�سعور ب�سعوبة في التركيز

)ف��ي ح��ال��ة وج���ود ع��الم��ات يجب اأن 

يراعي الجواب تواتر االأعرا�س.(

عرض األجوبة الممكنة
اختيار جواب واحد فقط

� 
اأبداً

�نادراً فقط 

�اأحياناً f ...... يرجى ال�سرح 

�  ......  f اأح��ي��ان كثيرة ج��داً  في 

يرجى ال�سرح

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

ه��ل ت��رغ��ب ف��ي ال��ح�����س��ول ع��ل��ى دع��م 29

نف�ساني متخ�س�س؟

الدعم م�سورة  اأن ي�سمل هذا  )يمكن 

غير ر�سمية اأو ر�سمية واأ�سكااًل اأخرى 

ال��دع��م. وال ي�سير ذل��ك  اأ���س��ك��ال  م��ن 

ح�سراً اإلى عالج نف�ساني.(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

�نعم 

�ال 

�ال اأدري 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

ه���ل ت�����س��ع��ر ب���اأن���ك ق����ادر ع��ل��ى ال��ب��ق��اء 30

والعي�س في هذا البلد؟

)التركيز على القدرة على البقاء في البلد 

االأ���س��ل��ي ع��و���س��اً ع���ن ال��رغ��ب��ة ف���ي ال��ب��ق��اء 

الدولية  المنظمة  تعريف  في  ج��اءت  التي 

باأنها:  الم�ستدامة  االإدماج  الإعادة  للهجرة 

االإدم���اج  اإع����ادة  ال��ع��ائ��دون  يحقق  “عندما 
يجعلوا  اأن  باإمكانهم  ي�سبح  الم�ستدامة 

من اتخاذ اأية قرارات هجرة اأخرى م�ساألة 

خيار ولي�س م�ساألة �سرورة.”(

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

�نعم 

�ال�سوؤال   اإل��ى  االنتقال  )يرجى  ال 

)32

�ال اأدري 

�ال اأريد االإجابة على هذا ال�سوؤال 

ي�سمل  الموؤ�سر  هذا  لكون  نظراً 

م�ساعفات  )ل���ه  ق��ط��اع��ات  ع���دة 

االجتماعي  الُبعدين  على  اأي�ساً 

واالق��ت�����س��ادي الإع����ادة االإدم����اج(، 

ف���اإن���ه ي��ح��ظ��ى ب���ق���در اأك���ب���ر من 

االأه����م����ي����ة ف����ي ن����ظ����ام ال���ن���ق���اط 

اأهميته  تنعك�س  لكي  والعالمات 

اإجمااًل في تبّين مدى ا�ستدامة 

اإعادة االإدماج.
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المالحظاتاالأجوبةاالأ�سئلة

ما الذي يجعلك ت�سعر بذلك؟31

)من المهم التمييز بين الحاجة اإلى 

ال��م��غ��ادرة وال��رغ��ب��ة ف��ي ذل���ك – بما 

التعامل  على  المجيب  ق��درة  يعك�س 

م���ع م��ح��رك��ات ال��ه��ج��رة م���ج���دداً في 

المجيب  اأب���دى  واإذا  االأ���س��ل��ي.  البلد 

اإل��ى  الرغبة ف��ي ال��م��غ��ادرة وال��ح��اج��ة 

ذل���ك ف���ي اآن واح�����د، ي��رج��ى اخ��ت��ي��ار 

ك��ان  اإذا  م���ث���اًل،  ال��رئ��ي�����س��ي.  ال�����س��ب��ب 

المجيب ي�سارع من اأجل العثور على 

عمل اأو اإذا لم يكن قادراً على تغطية 

اأي�ساً  كان  واإذا  االأ�سا�سية،  احتياجاته 

يجب  بلجيكا  ف��ي  �سديقته  يفتقد 

اأن  بما   – “الحاجة”  خانة  اختيار 

عدم القدرة على اإقامة عي�س م�ستدام 

ه���و ال�����س��ب��ب ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��رغ��ب��ة في 

المغادرة.(

في حالة الرد ب “ال” اأعاله 

اختيار جواب واحد فقط
عدم عرض األجوبة الممكنة

�اأ�سرتي؛   اأفراد  اأ�سدقائي/  اأفتقد 

ع�����وام�����ل ث����ق����اف����ي����ة؛ رغ����ب����ة ف��ي 

م��وا���س��ل��ة ال��درا���س��ة ف��ي ال��خ��ارج 

)رغبة في المغادرة(

�قلة مواِطن ال�سغل؛ وقلة االأمن؛  

وان���خ���ف���ا����س ال����ع����ائ����دات؛ وق��ل��ة 

و�سغط  االأ���س��ا���س��ي��ة؛  ال��خ��دم��ات 

االأ�سرة.

�)�سعور بالحاجة اإلى المغادرة( 

من هم االأ�سخا�س الذين يدعمونك 32

هي  وم��ا  المحلي  المجتمع  ه��ذا  ف��ي 

المنظمات التي تدعمك؟

اختيار جميع األجوبة المنطبقة
عدم عرض األجوبة الممكنة مبدئيًا 

�االأ�سرة 

�االأ�سدقاء 

�ال��م��ن��ظ��م��ات ال���دي���ن���ي���ة وال����ق����ادة  

الدينيون

�قادة المجتمع المحلي 

�زمالء العمل 

�المنظمة الدولية للهجرة 

�المنظمات غير الحكومية 

�عائدون اآخرون 

�اآخ��رون   واأ�سخا�س  اأخ��رى  جهات 

– يرجى ال�سرح  ......
�ال اأحد 
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نموذج مواصفات التقييم جيم- 

العنوان )تقييم “المشروع” في منتصف المدة/ التقييم النهائي/ شكل آخر من أشكال التقييم(

بتكليف من: تحديد من ُيكلَّف باإعداد تقرير التقييم.

سياق التقييم

كتابة ب�سع فقرات حول �سياق التقييم. ويكفي عادة االقت�سار على ب�سع فقرات حول الم�سروع المراد تقييمه )الم�ساريع 

المراد تقييمها( وو�سف عام لل�سياق ال�سيا�سي والبيئي واالجتماعي واالقت�سادي والقانوني ذي ال�سلة.

الغرض من التقييم

م �سرح موجز ل�سبب اإجراء التقييم ومن يقوم به في هذه المرحلة. وتحديد الجمهور الم�ستهَدف من  في هذا الجزء، يقدَّ

التقييم والكيفية التي �سُي�ستخدم بها.

فيما يلي اأمثلة للجمهور الم�ستهدف والغر�س:

• التقييم ُيجرى لغر�س ا�ستخدامه في االإدارة، بحيث يت�سنى تح�سين تنفيذ مجموعة االأن�سطة اأو الم�ساريع اأو البرامج 	

الجارية. 

• للم�ساءلة 	 يت�سنى تقييم وجاهة م�سروع ما وخ�سوعه  له، بحيث  المعنية  الجهات  ا�ستخدام  التقييم ُيجرى الأغرا�س 

والمحا�سبة بالن�سبة للم�ستفيدين الم�ستهدفين.

• ُيجرى التقييم لغر�س ا�ستخدام فريق الم�سروع له، بحيث يت�سنى توثيق الدرو�س الم�ستفادة واأف�سل الممار�سات من 	

مجموعة اأن�سطة مكتملة.

• ُيجرى التقييم لغر�س ا�ستخدام اأحد المانحين له كيما يت�سنى تقدير القيمة النقدية لمجموعة االأن�سطة التي مّولها.	

• ُيجرى التقييم لغر�س ا�ستخدام االإدارة العليا له، كيما يت�سنى تقييم الفعالية التنظيمية في تنفيذ ا�ستراتيجية ما.	

اأن ت�ستخدمه مجموعة متنوعة من الجهات الم�ستهَدفة من قبيل  اأن يكون الغر�س من التقييم  اإلى حد ما  ال�سائع  من 

اإدارة الم�سروع واالإدارة العليا والجهات المعنية والمانحين. واإذا كان الحال كذلك يجب اإدراج و�سف موجز لجميع الجهات 

واال�ستخدامات الرئي�سية الم�ستهَدفة من خالل التقييم. ويجب اأال يغيب عن الذهن مبداأ النّية وراء التقييمات، ما يعني 

اإلى قواعد  التقييم )يرجى الرجوع  ا�ستنتاجات  اإذا كانت هناك نية وا�سحة ال�ستخدام  اإال  اأال ُتجرى  التقييمات يجب  اأن 

التقييم لفريق االأمم المتحدة المعني بالتقييم في منظومة االأمم المتحدة(.

نطاق التقييم

تقديم و�سف موجز لما �سي�سمله التقييم وما لن ي�سمله. ويجب اأن ي�سمل ذلك الفترة الزمنية التي �سيغطيها التقييم )اأي 

�سيغطيها  التي  الم�سروع  التقييم(، وكذلك مراحل  الإنجاز  المتاحة  الزمنية  الفترة  ولي�س  التقييم  التدّخل مو�سع  فترة 

التقييم والمنطقة الجغرافية التي �سيغطيها. واإذا كان هناك م�سروع محدد ال بد من ذكر ا�سم الم�سروع. واإذا كانت هناك 

ا�ستثناءات محددة – مثاًل اإذا كان م�سروع ما جاٍر تنفيذه في �ست محافظات ولكن محافظتين منها تعذر الو�سول اإليهما 

ولن ي�سملهما التقييم – يجب االإ�سارة اإلى ذلك بو�سوح.

يجب التاأكد من اأن نطاق التقييم كاٍف لتحقيق الغر�س من التقييم. مثاًل اإذا كان الغر�س هو تقدير القيمة النقدية ولكن 

لم يتم تقييم اإال االأ�سهر الثالثة االأولى من تنفيذ الم�سروع، من غير المرّجح اأن يكون باإمكان التقييم اأن يحقق غر�سه. 

وبالمثل، ال بد من ال�سهر على اأن يكون نطاق التقييم عملياً ومجدياً في اإطار القيود الزمنية وقيود الموارد.
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معايير التقييم

�سرد القائمة المحددة لمعايير التقييم التي �ست�سكل اأ�سا�س التقييم.

األسئلة المتعلقة بالتقييم

ويجب  المقّيم.  عليها  �سيرد  التي  التقييم  اأ�سئلة  تحديد  يجب  القائمة،  في  المحددة  المعايير  من  واح��د  لكل  بالن�سبة 

تجميعها في مجموعات بح�سب المعايير. وهذه االأ�سئلة يجب اأن تكون مكّيفة تحديداً وفق احتياجات التقييم.

منهجية التقييم

في هذا الجزء يجب و�سف اأ�ساليب جمع وتحليل البيانات التي �سُت�ستخدم الإجراء التقييم. ويرجى الرجوع اإلى المرفق 

4-األف لالطالع على و�سف لمختلف اأ�ساليب جمع البيانات وتحليلها. وال بد من بيان الطريقة التي �سيتناول بها التقييم 

المو�سوعات ذات ال�سلة ال�ساملة لعدة قطاعات في النهج القائم على الحقوق تجاه البرمجة ومراعاة اعتبارات الم�سائل 

الجن�سانية والح�سا�سية البيئية واال�ستدامة وا�ستدامة النتائج واالإجراءات االإن�سانية القائمة على مبادئ واإدماج الحماية 

في اال�ستجابة في حاالت االأزمات.

يجب اأال يغيب عن االأذه��ان اأنه قد يكون من ال�سروري اأن يكون هذا الجزء اأعّم في طبيعته، وانتظار ا�ستنباط منهجية 

اأكثر تف�سياًل بعد مناق�سات مع المقّيم المختار اأو فريق التقييم المختار. وهذا هو الحال ب�سكل خا�س عندما يفتقر مدير 

التقييم للخبرة التقنية ويزمع طلب م�سورة المقّيم ب�ساأن اأكثر المنهجيات مالءمة للتقييم.

واأخيراً يجب االإ�سارة اأنه ال بد للتقييم من اتباع قواعد ومعايير تقييم فريق االأمم المتحدة المعني بالتقييم والمبادئ 

التوجيهية االأخالقية ذات ال�سلة.

أهداف التقييم المراد تحقيقها

�سرد قائمة االأهداف المراد تحقيقها التي �سيكون المقّيم م�سوؤواًل عن اإنجازها. وهذا ي�سمل عادة تقريراً اأولياً وعر�ساً يبّين 

اال�ستنتاجات االأولية وتقريراً نهائياً.

خطة عمل التقييم

في هذا الجزء ال بد من و�سف ما يلي:

• االأن�سطة المراد القيام بها والوقت )عدد االأيام اأو االأ�سابيع اأو االأ�سهر( الذي �سُيخ�س�س الإنجاز كل ن�ساط من االأن�سطة.	

• اأدوار وم�سوؤوليات كل فرد من اأفراد فريق التقييم والجهات المعنية.	

• بين مدير 	 النهائية  االتفاق على االخت�سا�سات  )اأ(  يلي:  ي�سمل ذلك ما  اأن  اأدنى يجب  الجودة. كحد  تاأمين  عمليات 

التقييم والمقّيم اأو فريق التقييم؛ )ب( ا�ستعرا�س التقرير االأولي ومراجعته وقبوله؛ )ج( ا�ستعرا�س التقرير النهائي 

ومراجعته وقبوله. وهناك ممار�سة معيارية اأي�ساً تتمثل في عقد اجتماع اإدارة في بداية عملية التقييم ل�سمان تقا�سم 

التقييم  لعملية  م�ستركاً  االقت�ساء( فهماً  المعنية )عند  والجهات  التقييم  اأو فريق  المقّيم  اأو  التقييم  كل من مدير 

بعد  االأولية  اال�ستنتاجات  وعر�س  المعلومات  ال�ستخال�س  اجتماع  عقد  عن  ف�ساًل  والم�سوؤوليات،  االأدوار  ومختلف 

تف�سيرات  اأو  وا�سحة  ق�سور  اأوجه  اأية  ومعالجة  بتحديد  ي�سمح  وذلك  االأولي.  وتحليلها  البيانات  جمع  من  االنتهاء 

خاطئة اأو ثغرات فيما يت�سل بالمعلومات، قبل اأن ي�سرع المقّيم في �سياغة التقرير النهائي. 
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ويمكن اأن ُتقدم هذه المعلومات اإما في ن�س �سردي اأو في الجدول اأدناه. وفي حالة ا�ستخدام كليهما يتوجب ا�ستعرا�س 

المعلومات بعناية للتاأكد من اأن ما هو مكتوب في الن�س ال�سردي يتالءم مع ما هو مكتوب في الجدول. 

المكانالجهة الم�سوؤولةاالأيامالن�ساط
االأيام/االأ�سابيع/االأ�سهر

123456

اإدراج فرادى 

االأن�سطة المراد 

القيام بها اأثناء 

التقييم. 

بيان عدد االأيام 

الالزمة لكل 

ن�ساط.

تحديد الجهة 

الم�سوؤولة عن 

اإنجاز الن�ساط.

تحديد المكان الذي 

�سُيجرى فيه الن�ساط.

مثال: ا�ستعرا�س وثائق 

الم�سروع والكتابات ذات 

ال�سلة به. 

ن�ساط منزلي االأ�سا�سالمقّيم3

ميزانية التقييم

اإدراج هذا الجزء متروك لتقدير مدير التقييم. وفي بع�س ال�سياقات، من المنا�سب االقت�سار بب�ساطة على تحديد  اأمر 

الميزانية االإجمالية المتاحة للتقييم اأو توفير ميزانية اأكثر تف�سياًل )مثل المبلغ الواجب دفعه لدى تلقي وقبول المواد 

الم�ستلمة اأو تحديد المبلغ المتاح الأغرا�س النفقات وال�سفر واالإقامة اليومية والمعدات وجمع البيانات، اإلخ ...(. وفي 

�سياقات اأخرى، قد يكون من االأف�سل عدم تحديد الميزانية وترك مقدمي الطلبات عو�ساً عن ذلك يقترحون ميزانية في 

طلباتهم.
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قائمة مرجعية للتقييم باء- 

تعليمات: توّفر هذه القائمة المرجعية توجيهات ب�ساأن مختلف الخطوات الواجب اتباعها اأثناء عملية التقييم والمرحلة 

التي يجب اأن يتم فيها ذلك؛ وتاأكيد اأنه لم ُت�سقط اأية خطوة حا�سمة اأمر حيوي للتقييم. 

إعداد التقييم
لقد تم تحديد الهدف والغر�س االإجماليين من التقييم )تحليل اأداء وم�ساءلة برنامج الم�ساعدة على العودة 

الطوعية، وا�ستك�ساف طرائق جديدة للتنفيذ، وما اإلى ذلك(.

والفعالية  ال�سلة  ذات  التقييم  بمعايير  اأ�سا�ساً  يت�سل  )التركيز  التقييم  ونطاق  تركيز  مجال  تحديد  تم  لقد 

والكفاءة من حيث التكلفة والفاعلية والنتيجة واال�ستدامة واأثر برنامج الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة 

االإدماج في االأجل الطويل(.

لقد اُتخذ قرار بخ�سو�س ما اإذا كان التقييم �سُيجريه مقّيم داخلي اأم مقّيم خارجي وبخ�سو�س ما اإذا كان هناك 

�سمان لر�سد اعتمادات في الميزانية. 

والمقابالت  واال�ستبيانات  والتقرير  القائمة  الوثائق  )ا�ستعرا�س  البيانات  جمع  اأ�ساليب  تحديد  ت��م  لقد 

المتعّمقة والتقييم على عين المكان واأفرقة التركيز ومقّدمي المعلومات الرئي�سيين ودرا�سات الحاالت( تم�سياً 

مع التوقيت والموارد المتاحة للتقييم.

لقد تمت �سياغة موا�سفات التقييم مع مراعاة العنا�سر التالية اأدناه:

اإلى  وُي�سار  تقييمه.  �سيتم  ال��ذي  الم�سروع  �سياق  االأ�سا�سية  بالمعلومات  الخا�س  الجزء  -    يلخ�س 

النتائج والنواتج المتوقعة من الم�ساريع ذلك اأنها �ستكون المراجع الرئي�سية للتقييم )�سرد قائمة 

الموؤ�سرات في  قليل فقط من  اإدراج عدد  يتم  لم  اإذا  التف�سيل  يكون مفرط  اأن  الموؤ�سرات يمكن 

القائمة في وثيقة الم�سروع االأولية(.

-    ُيحدد هدف التقييم )ُتحدد اأهداف التقييم( “�سبب” وطبيعة التقييم المراد اإجراوؤه والنتيجة التي 

ُينتظر منه اإنجازها والجمهور الم�ستهَدف وفائدة التقييم واإ�سراك الجهات المعنية في التقييم.

-    يغطي الجزء الخا�س بالمنهجية النهج لجمع البيانات وتحليلها بطريقة دقيقة، مع ال�سهر على 

اأن يعك�س اختيار المدة وكذلك االأ�ساليب التي �سُتطبق اأثناء التقييم على النحو المالئم الميزانية 

المقابالت مع  كبير من  اإج��راء عدد  المحتمل في حالة  التكاليف  ارتفاع  المتاحة )معم مراعاة 

عائدين في بلدان اأ�سلية مختلفة(.

-    دور مختلف االأطراف المعنية بالتقييم )المنظمة الدولية للهجرة، �سركاء الم�سروع، الم�ستفيدون، 

واللجان التوجيهية، اإذا كانت معنية بالتقييم( محّدد ب�سكل وا�سح، بما يمّكن جميع االأطراف من 

معرفة من الم�سوؤول وما ُينتظر منه، من قبيل توفير المعلومات عن اإدارة الم�سروع بما يمّكن من 

الو�سول اإلى الوثائق ذات ال�سلة بالم�سروع وجمع البيانات من الحكومة.

-    ُتحدد الميزانية )بتف�سيل اإذا اأمكن( الموارد الالزمة الإجراء التقييم، بما في ذلك ر�سوم الخدمات 

اال�ست�سارية المحتملة وتكاليف جمع البيانات والدرا�سات اال�ستق�سائية؛ ويجب اأن تنعك�س بو�سوح 

الموارد العينية )من قبيل النقل اأو الدعم االإداري( التي �ستكون متاحة لفريق التقييم.

-    و�سف تركيبة الفريق )مقّيم واحد اأو فريق مقّيمين ذوي خبرات ومهارات مختلفة(.

-    االإنجازات المراد تحقيقها على مختلف مراحل عملية التقييم )مثل خطة العمل اأو التقرير االأولي 

اأو التقرير عند منت�سف المدة اأو التقرير النهائي والتو�سيات( ال بد من اإدراجها. 
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-    يحدد الجدول بح�سب الترتيب الزمني التواريخ التي يجب اأن ُتنجز بحلولها اأن�سطة معينة. وهذا ي�سمل النظر في المخاطر 

الممكنة التي قد يكون لها تاأثير على توقيت التقييم )مثل تعّذر االت�سال بالمهاجرين الأغرا�س لدى العودة(.

-    المراعاة الالزمة للجوانب ذات ال�سلة الم�ستركة بين القطاعات، مثل نوع الجن�س وحقوق االإن�سان، في موا�سفات 

التقييم وفي التقييم ككل.                

-    يجب تج�سيد مبادئ حماية البيانات في منهجية التقييم.ب�سم

-    يو�سع اإطار اأخالقي بما ي�سمل المجموعات ال�سعيفة.

للتقييم  االأخ��الق��ي��ة  والتوجيهية  وال��م��ب��ادئ  بالتقييم  المعني  المتحدة  االأم���م  ف��ري��ق  ومعايير  بقواعد  -    التقّيد 

.
68

والمقّيمين

إدارة وتنفيذ التقييمات
تم اختيار م�ست�سار اأو فريق التقييم على اأ�سا�س االعتبارات التالية:

)علوم  للتقييم  ال���الزم  وال��ت��دري��ب  المنا�سبة  التعليمية  الخلفية  )المقّيمون(  المقّيم  يمتلك   -

اجتماعية، تدريب متخ�س�س في التقييم، اإدارة م�ساريع، اإح�ساءات اجتماعية اأو بحوث وتحاليل 

رهناً  ال�سغيرة،  االئتمانات  اأو  االقت�سادية  العلوم  قبيل  اإح�سائية، خبرة محددة في مجاالت من 

بطيعة التقييم في جميع الحاالت(.

على  الم�ساعدة  تقييمات  مجال  في  الكافيتين  والتجربة  الخلفية  )المقّيمون(  المقّيم  يمتلك   -

اأو تقييمات االأمم المتحدة ب�سكل  اأو المنظمة الدولية للهجرة  اإعادة االإدماج  اأو  العودة الطوعية 

عام، ويكون ملّماً بمختلف المنهجيات المحددة لجمع البيانات ب�سكل خا�س.

يمتلك المقّيم )المقّيمون( المعرفة الكافية بالمجاالت االأخرى الُمراد تقييمها )مثل ال�سيا�سات   -

االإلمام  عن  ف�ساًل  االإدم���اج(  واإع���ادة  الطوعية  ال��ع��ودة  على  بالم�ساعدة  ال�سلة  ذات  والت�سريعات 

واالقت�سادية،  االجتماعية  واالأو���س��اع  االأ�سلي،  البلد  مقابل  الم�سيف  )البلد  المحلي  بال�سياق 

و�سيا�سات تر�سيخ االأمن واال�ستقرار( الذي يجرى فيه التقييم.

يمتلك المقّيم )المقّيمون( مهارات التوا�سل ال�سفوي والكتابي.   -

اأن يكون قد تم  اإلى المعلومات ال�سرية يجب  تيحت للمقّيم )المقّيمون( فر�سة الو�سول 
ُ
اأ اإذا ما   -

توقيع اتفاق �سري معه )معهم(.

تم تنظيم حلقة عمل تح�سيرية لمناق�سة الجوانب ذات ال�سلة بالتقييم، من قبيل تو�سيح االأدوار والتن�سيق 

بين مختلف الجهات المعنية )وب�سكل خا�س عند اعتماد الُنهج الت�ساركية(.

تم تقديم مقّيم )مقّيمي( الم�سروع اإلى فريق م�سروع الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج وغيره 

من الجهات المعنية ذات ال�سلة، وتم اإطالعهم على طبيعة التقييم وهدفه. 

طوال  )للمقّيمين(  للمقّيم  الم�ساعدة  االإدم��اج  واإع��ادة  الطوعية  العودة  على  الم�ساعدة  م�سروع  فريق  يقدم 

عملية جمع البيانات ح�سب اللزوم )مثاًل عن طريق الترتيب الإج��راء المقابالت مع المهاجرين وغير ذلك 

اجتماعات  اأو  عمل  الأماكن  الموقعية  الزيارات  وتنظيم  اال�ستبيانات،  على  المجيبين  وتحديد  الفاعلين،  من 

العائدين(.

تنظيم اجتماعات متابعة بين فريق اإعادة االإدماج والمقّيم )المقّيمين( لر�سد العمل وتقديم االإ�سهامات عند 

اللزوم، مع احترام ا�ستقاللية المّقيم. 

http://www.unevaluation.org/document/detail/1914
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الخا�سة  للهجرة  الدولية  المنظمة  �سفحة  على  متاحة  التقييم  وتقارير  موا�سفات  الأغرا�س  الجودة  ال�ستعرا�س  المرجعية  القوائم   69

بالتقييم على ال�سبكة/المراجع التقنية.

المرحلي مع فريق م�سروع  التقرير  و/اأو  االأول��ي  التقرير  تبادل  يتم  التقييم على ذلك،  اإذا ن�ست موا�سفات 

الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج اأو مع رئي�س البعثة اأو مع الجهات المعنية ذات ال�سلة وطلب 

اإ�سهاماتهم. 

تقرير التقييم النهائي ي�ستجيب ب�سكل وا�سح الأهداف التقييم وهو منّظم ب�سكل منطقي ويت�سمن اال�ستنتاجات 

القائمة على اأدلة والنتائج الم�ستخل�سة والتو�سيات والدرو�س الم�ستفادة.

وبنيته وطوله، مع مراعاة  التقرير  يت�سل بم�سمون  فيما  الُمدخالت  لتوفير  الفر�سة  الم�سروع  لفريق  ُتتاح 

ا�ستقاللية المقّيمين فيما يت�سل با�ستنتاجات وتو�سيات التقرير الفعلية.

ُيجرى ا�ستعرا�س لجودة تقرير التقييم النهائي قبل ن�سره، بما في ذلك ا�ستعرا�س ما اإذا كان التقرير يتطرق 

.
69

الأهداف التقييم وما اإذا كان تم اإعداده ب�سكل جيد وما اإذا كان معرو�ساً ب�سكل وا�سح

يتم ا�ستعرا�س ا�ستنتاجات وتو�سيات التقرير النهائي بتن�سيق مع الجهات المعنية ذات ال�سلة. 

ُينّظم ا�ستخال�س للمعلومات )مثل حلقة عمل اأو اجتماع( للمانح، والحكومة الوطنية، وال�سركاء، وغير ذلك 

للمكاتب  التقرير  ُيتاح  كما  المحتملة.  المتابعة  عن  ف�ساًل  التقييم  بنتائج  يت�سل  فيما  المعنية  الجهات  من 

االأخرى، والمقار، وال�سركاء، من اأجل تقا�سم اأف�سل الممار�سات في الم�ستقبل.

جري لهم التقييم. 
ُ
ُتناَق�س االإجراءات الملمو�سة لمتابعة تنفيذ التو�سيات مع الفاعلين الذين اأ
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المرفق 5:  مثال لخطة جدوى كاملة 

 المعيار 1: الفائدةالُنهج المحتملةاألبعاد
المعيار الفردي

 المعيار 2: 
معيار المجتمع المحلي

 المعيار 3: 
المعيار الهيكلي

الُبعد 

االقت�سادي

الم�ساعدة النقدية 

االأ�سا�س.

في حاالت وجود 

م�ستوى عاٍل 

من الديون غير 

المنتجة؛ انعدام اأو 

قلة االأن�سطة الُمدرة 

للدخل؛ اأو�ساع 

ه�سا�سة �سديدة؛ 

مناطق نائية اأو 

الو�سول اإليها 

محدود.

� 
للمجيب اأوجه �سعف 

ُملحة وعاجلة فيما 

يت�سل بمجتمعه 

المحلي.

� 
تقديم الم�ساعدة 

النقدية االأ�سا�س لن 

ي�سّكل خطراً محتماًل 

على الفرد المعني.

� 
الم�ساعدة النقدية 

االأ�سا�س �ستكون كافية 

لتمكين العائد من 

الخروج من دوامة 

مديونيته.

� 
اأفراد اآخرون من اأفراد 

المجتمع المحلي يتلقون 

م�ساعدة نقدية االأ�سا�س.

� 
هناك درجة منخف�سة من 

احتمال خطر التوتر بين 

العائدين وغير العائدين 

بخ�سو�س تلقي الم�ساعدة  

النقدية االأ�سا�س.

� 
هناك هياكل اأ�سا�سية 

لتوفير الم�ساعدة النقدية 

االأ�سا�س باأمان )مثل 

.)SIM بطاقات

تقديم الم�ساعدة 

غير النقدية.

في حاالت وجود 

م�ستوى عاٍل 

من الديون غير 

المنتجة؛ انعدام اأو 

قلة االأن�سطة الُمدّرة 

للدخل.

� 
للمجيب احتياجات 

ُملحة وعاجلة فيما 

يت�سل بمجتمعه 

المحلي.

� 
توفير الم�ساعدة 

العينية لن ي�سّكل خطراً 

محتماًل بالن�سبة للفرد 

المعني.

� 
اأفراد اآخرون من اأفراد 

المجتمع المحلي يتلقون 

م�ساعدة عينية.

� 
هناك �سيء من التوتر بين 

العائدين وغير العائدين 

بخ�سو�س تلقي هذه 

الم�ساعدة. 

� 
من الماأمون اقتناء اأ�سكال 

م�ساعدة محددة نيابة عن 

الم�ستفيدين. 

� 
ال�سركاء الذين ُتقَتنى منهم 

ال�سلع يمكن التعويل عليهم 

دون اأية �سواغل بخ�سو�س 

الف�ساد اأو اإ�ساءة ا�ستخدام 

االأموال.

انعدام اأو قلة الت�سغيل.

االأن�سطة الُمدّرة 

للدخل.

� 
المجيب يمتلك مهارات 

العمل ذات ال�سلة.

� 
المجيب مهتم 

بالح�سول على �سغل.

� 
المجيب باإمكانه 

الو�سول اإلى اأ�سواق 

العمل والمواقع 

االإلكترونية ذات ال�سلة 

بالوظائف.

� 
معدل العمالة مرتفع في 

المنطقة.

� 
هناك اأ�سحاب عمل يبحثون 

عن عاملين.

� 
هناك جهات ت�سغيل رئي�سية 

في المجتمع المحلي وفي 

المناطق المجاورة.

� 
هناك مخطط للت�سغيل في 

البلد يمكن اأن ينخرط فيه 

المجيب.

دعم تطوير 

الم�ساريع.

انعدام اأو قلة 

االأن�سطة الُمدّرة 

للدخل.

� 
الم�ستفيد ملتزم حقاً 

بنهج ريادة الم�ساريع 

ويمتلك القدرات 

والمهارات االأ�سا�سية 

الالزمة الإدارة م�سروع 

م�ستدام.

� 
للم�ستفيد خطة م�سروع 

تجاري ُمجدية وموّجهة 

نحو ال�سوق.

� 
التاأثير المتوقع للم�سروع 

على المجتمع المحلي ونظام 

ال�سوق اإيجابي اأو محايد.

� 
هناك �سوق كافية لنجاح 

الم�سروع التجاري في 

المجتمع المحلي.

� 
ال توجد بالفعل م�ساريع 

مماثلة عديدة من هذا 

القبيل.

� 
ال يوؤثر الم�سروع �سلباً على 

محيط المجتمع المحلي 

.
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الطبيعي

� 
ال ي�سّكل الم�سروع مخاطر 

بيئية على المجتمع المحلي 

)مثل اال�ستخدام غير 

الم�ستدام للموارد الطبيعية، 

واإدارة النفايات، والتلوث(.

� 
الم�سروع يمكن اأن ُي�سهم في 

بناء قدرة المجتمع المحلي 

على التكّيف مع تغير المناخ. 

� 
ال�سياق القانوني ي�سمح 

باإقامة الم�سروع.

� 
الم�سروع مالئم من 

الناحية االجتماعية – 

الثقافية.

� 
م�ستويات العنف 

وال�سرعات منخف�سة بما 

فيه الكفاية بما ي�سمح 

بنجاح الم�سروع.

� 
الم�سروع ال يخ�سع الأية 

مخاطر بيئية )من قبيل 

تغير المناخ، وترّدي 

اإمدادات المياه، وترّدي 

التربة، والمخاطر 

الطبيعية(.

ترد في نهاية كل وحدة من وحدات دليل م�ساريع المنظمة الدولية للهجرة )االإ�سدار الثاني، جنيف، 2017( اأمثلة لم�سائل التدقيق البيئي.   70

»Environmental and Social Screening Tool« )ن�سخة  االأداة  اأخرى مفيدة من قبيل  ب�سيطة  اأدوات م�سح  اأن تكون  ويمكن 

لالطالع( )روما، 2018(. وقد يكون من ال�سروري اأو من الم�ست�سوب االنخراط مع المنظمات المتخ�س�سة اأو الرجوع اإليها. وفي بع�س 

الحاالت قد يحتاج الت�سريع الوطني اإلى تقييم �سامل لالأثر البيئي ولكن ذلك يهم عادة الم�ساريع الوا�سعة النطاق فقط.

https://docs.wfp.org/api/documents/f4f8f01590c645fdbc8012a0121ed721/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/f4f8f01590c645fdbc8012a0121ed721/download/
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الُبعد 

االقت�سادي

ِمنح اإطالق 

الم�ساريع.

انعدام اأو قلة 

االأن�سطة الُمدّرة 

للدخل.

� 
المجيب له خطة 

م�سروع تتميز 

بالواقعية.

� 
المجيب يمتلك 

المهارات الالزمة 

لتحقيق الخطة.

� 
هناك اهتمام حقيقي 

باإطالق م�سروع ما.

� 
الم�سروع يزيد من 

توظيف مجموعات 

المهارات التي يمتلكها 

العائد.

� 
هناك �سوق كافية بما ي�سمح 

بنجاح الم�سروع في المجتمع 

المحلي.

� 
ال توجد بالفعل م�ساريع 

مماثلة عديدة من هذا 

القبيل.

� 
ال�سياق القانوني ي�سمح 

باإقامة الم�سروع.

� 
م�ستويات العنف 

وال�سراعات منخف�سة بما 

ي�سمح بنجاح الم�سروع.

� 
الم�سروع مالئم من 

الناحية الثقافية.

انعدام  اأو قلة التدريب المهني.

االأن�سطة الُمدّرة 

للدخل.

� 
المجيب يفتقر للمهارات 

ذات ال�سلة. والمجيب 

م�ستعد للم�ساركة في 

مخطط تدريبي.

� 
برنامج التدريب المهني يربط 

بفر�س ك�سب الرزق المتاحة 

في المجتمع المحلي.

� 
مخططات التدريب متاحة 

في البلد االأ�سلي.

الِمنح الدرا�سية 

للتعليم االبتدائي  

اأو الثانوي.

انعدام اأو قلة 

االأن�سطة الُمدّرة 

للدخل.

� 
المجيب يفتقر للتعليم 

االبتدائي اأو الثانوي.

� 
المجيب مهتم بالتعّلم.

� 
المجيب له فكرة غام�سة 

عن الكيفية التي يمكنه 

بها التخطيط ال�ستخدام 

تعليمه بعد الدرا�سة 

لك�سب دخل.

� 
للمجتمع المحلي مدار�س 

عامة اأو خا�سة يمكن اأن تلّبي 

الحتياجات المجيب.

� 
مزيد التعّلم �سوف ُيف�سي 

اإلى فر�س عمل اأف�سل.

� 
ال توجد اأية حواجز ثقافية 

اأو جن�سانية اأمام المجيب.

الِمنح الدرا�سية 

للتعليم الجامعي.

انعدام اأو قلة 

االأن�سطة الُمدّرة 

للدخل.

� 
اأكمل المجيب بنجاح 

التعليم الثانوي. 

� 
المجيب مهتم بالتعليم 

العالي.

� 
المجيب مهتم بالتعليم 

العالي.

� 
المجيب له فكرة حول 

كيفية ا�ستخدام تعليمه 

الجامعي بعد  اإتمامه.

� 
للمجتمع المحلي مدار�س 

عامة اأو خا�سة يمكن اأن تلبي 

احتياجات المجيب.

� 
اإذا لم يكن الحال كذلك توجد 

مدر�سة قريبة يمكن اأن توّفر 

التعليم.

� 
مزيد التعّلم ُيف�سي اإلى 

فر�س عمل اأف�سل.

� 
ال توجد اأية حواجز 

رئي�سية ثقافية اأو جن�سانية 

تواجه المجيب.

توطيد المكا�سب 

في مجالي العمل 

والتعليم.

انعدام اأو قلة 

االأن�سطة الُمدّرة 

للدخل.

� 
المجيب له الوثائق 

التي تثبت تجربة التعّلم 

والعمل التي اكت�سبها 

اأثناء العي�س بالخارج.

� 
ال�سهادات والدرجات العلمية 

لة في  الخارج ُينظر  المح�سّ

اإليها نظرة اإيجابية في 

المجتمع المحلي.

� 
ا�ستعرا�س اللوائح الوطنية 

المتعلقة بال�سهادات 

والدرجات العلمية 

لة في الخارج(  )المح�سّ

للح�سول على عمل.

� 
ت�سفي هذه الوثائق قيمة 

م�سافة لم�ساعدة الم�ستفيدين 

على الح�سول على وظائف 

مالئمة اأو براتب اأعلى.

التدريب في مجال 

االإدارة المالية.

م�ستوى عاٍل 

من الديون غير 

المنتجة.

� 
المجيب مهتم بالح�سول 

على تدريب في مجال 

االإدارة المالية.

� 
المجيب م�ستعد 

للم�ساركة ب�سكل كامل 

في التدريب.

� 
توجد في المجتمع المحلي 

برامج للتدريب في مجال 

االإدارة والتثقيف الماليين.

� 
هناك برامج تدريب في 

مجال االإدارة والتثقيف 

الماليين توفرها 

الحكومة.

م�ستوى عاٍل االدخار ال�سغير.

من الديون غير 

الُمنتجة.

� 
المجيب مهتم باالدخار 

والتوفير.

� 
المجيب يفتقر الإمكانية 

الو�سول اإلى الم�سارف 

التقليدية واتحادات 

االدخار واالئتمان.

� 
المجيب له الدخل الكافي 

لجعل مثل هذا التدّخل 

تدّخاًل وجيهاً وفي محله.

� 
برامج االدخار ال�سغيرة متاحة 

في المجتمع المحلي.

� 
توفر الحكومة اأو 

الم�سارف برامج 

للمدخرات ال�سغيرة على 

ال�سعيد الوطني.

� 
النظم الم�سرفية جديرة 

بالثقة وُيلجاأ اإليها على 

نطاق وا�سع.
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مجموعات العون 

الذاتي.

م�ستوى عاٍل 

من الديون غير 

الُمنتجة. 

� 
المجيب لي�س مهتم 

بالم�ساركة في مجموعة 

عون ذاتي.

� 
مجموعات العون الذاتي 

غير موجودة في المجتمع 

المحلي.

� 
مجموعات العون الذاتي 

تدعمها اللوائح الوطنية.

الُبعد 

االقت�سادي

جمعيات االدخار 

واالئتمان.

م�ستوى عاٍل 

من الديون غير 

الُمنتجة.

� 
الُمجيب غير مهتم 

باالدخار. وله ما يكفي 

من الدخل لجعل 

التدّخل وجيهاً.

� 
توجد في المجتمع المحلي 

جمعيات ادخار اأو ائتمان.

� 
ال ينطبق

تحويل االأ�سول 

الُمنتجة اإلى نقد

قلة اأو عدم كفاية 

الن�ساط الُمدر 

للدخل.

� 
الُمجيب لديه اأ�سول 

ُمنتجة.

� 
يمكن اأن ت�سّكل االأ�سول م�سدر 

رزق.

� 
هناك �سوق للخدمات المتاأتية 

من االأ�سول.

� 
ي�سمح ال�سياق القانوني 

بتحويل االأ�سول الُمنتجة 

اإلى نقد.

� 
تحويل االأ�سول الُمنتجة 

اإلى نقد ماأمون.

الم�ساعدة على 

تحديد ال�سكن 

)قائمة االأماكن(.

حالة �سكن غير 

مالئم. 

� 
يفتقر العائد 

للمعلومات عن خيارات 

ال�سكن المي�سور اأو في 

المتناول.

� 
هناك خيارات �سكن مي�سورة اأو 

متاحة في المجتمع المحلي.

� 
هناك خيارات �سكن موّفر 

على ال�سعيد العمومي.

دعم االإيجار و/اأو 

ال�سكن الموؤقت.

حالة ال�سكن غير 

مالئمة.

� 
العائد غير قادر على 

دفع اإيجار �سكنه.

� 
العائد من الم�ستبعد 

اأن يكون قادراً على 

دفع اإيجار �سكنه في 

الم�ستقبل القريب.

� 
االإيجار معقول مراعاة لو�سع 

ال�سوق.

� 
م�ستوى ال�سكن اإجمااًل في 

المجتمع المحلي الئق.

� 
توجد مخططات �سكن 

عمومي في البلد.

الُبعد 

االجتماعي

دفع ر�سوم الدرا�سة 

والكتب والزي 

المدر�سي.

الح�سول على 

التعليم بالن�سبة 

لالأطفال في �سن 

الدرا�سة.

� 
العائد غير قادر على 

دفع ر�سوم تعليم طفله.

� 
يلجاأ العائد اإلى 

اال�ستدانة لدفع ر�سوم 

التعليم.

� 
االأطفال ُيجبرون على 

العمل عو�ساً عن التردد 

على المدر�سة.

� 
هناك مدار�س في المجتمع 

المحلي تقع على ُبعد م�سافة 

معقولة.

� 
المدار�س من نوعية الئقة.

� 
و�سع التعليم في البالد 

الئق من حيث اإمكانية 

الح�سول عليه وجودته.

يرافق مدير 

الحالة بنف�سه 

العائد للح�سول 

على الخدمات.

قلة اإمكانية 

الح�سول على 

الوثائق المدنية؛ 

والو�سول اإلى 

مخططات الحماية 

االجتماعية؛ 

و�سبل االنت�ساف، 

والعدالة، والقانون؛ 

والرعاية ال�سحية؛ 

والتعليم.

� 
يحتاج العائد اإلى 

توجيه مبا�سر من اأجل 

الو�سول اإلى الخدمات 

ب�سكل اأف�سل.

� 
الخدمات العامة مي�سورة وفي 

المتناول ومالئمة في البلد.

� 
من المنا�سب اأن يرافق مدير 

الحالة العائد اإلى المكاتب 

الحكومية.

� 
هناك برامج تركز على 

�سبكات االأمان االجتماعي 

في البلد )مثل �سبكة 

الخدمات العامة في 

اإثيوبيا(.
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الُبعد 

النف�ساني - 

االجتماعي

تقديم المعلومات 

عن الخدمات 

)�سحيفة 

معلومات، موقع 

على ال�سبكة، 

م�سورة(

قلة فر�س الو�سول 

اإلى وثائق الحالة 

المدنية؛ الخدمات 

العامة؛ �سبل 

االنت�ساف اأو 

العدالة اأو القانون؛ 

الرعاية ال�سحية؛ 

التعليم.

� 
العائد يفتقر 

للمعلومات عن كيفية 

الو�سول اإلى نوع اأو اأكثر 

من اأنواع الخدمات.

� 
العائد يجيد القراءة. 

لكن اإذا لم يكن الحال 

كذلك فاإنه يجب اأن 

ُتقّدم المعلومات �سفوياً.

� 
العائد مهتم 

بالمعلومات عن كيفية 

الو�سول اإلى الخدمات 

الرئي�سية.

� 
قلة الوثائق توؤثر في الو�سول 

اإلى الخدمات في المجتمع 

المحلي.

� 
توجد خدمات عامة اأو �سبكات 

اأمان اجتماعي في المجتمع 

المحلي. 

� 
معظم النا�س في المجتمع 

المحلي يعتمدون على نظم 

العدالة الر�سمية اأو غير 

الر�سمية.

� 
هناك خيارات في مجال 

الرعاية ال�سحية في المجتمع 

المحلي تقع على ُبعد م�سافة 

معقولة وفي المتناول.

� 
هناك توجيهات وا�سحة 

بخ�سو�س عملية الح�سول 

على الخدمات الرئي�سية 

)وثائق الحالة المدنية، 

الخدمات العامة، العدالة 

والقانون، الرعاية 

ال�سحية، التعليم(.

� 
هناك قنوات غير ر�سمية 

للح�سول على هذه 

الخدمات.

تحديد موّفري 

الخدمات 

االإكلينيكية 

واالإحالة اإلى 

موّفري هذه 

الخدمات.

العائدون الذين 

يعانون من 

ا�سطرابات عقلية.

� 
هل يوجد في البلد 

االأ�سلي اأخ�سائيون 

في االأمرا�س النف�سية 

اأو اأخ�سائيون في 

االأمرا�س النف�سية 

االإكلينيكية اأو عاملون 

في مجال ال�سحة 

العقلية؟

� 
هل اأن المجتمع االأ�سلي 

على ِعلم باإ�سابة العائد 

بمر�س عقلي وهل هو م�ستعد 

ال�ستقباله؟

� 
هل خدمات الرعاية 

االإكلينيكية متاحة؟ هل 

هناك خدمات رعاية 

غير ر�سمية )مداوون 

تقليديون، مداوون 

باالأع�ساب(؟

تحديد موّفري 

الم�سورة النف�سانية 

وموّفري العالج 

النف�سي واالإحالة 

اإلى موفري هذه 

الخدمات.

العائدون الذين 

يبدون �سدمات 

ا�سطراب عاطفي 

�سديد.

� 
هل يوجد بالبلد 

االأ�سلي اأخ�سائيون 

في االأمرا�س النف�سية 

وعاملون اجتماعيون اأو 

م�ست�سارون نف�سانيون؟

� 
هل هناك خدمات دعم 

اجتماعي ومنظمات اأهلية؟

� 
هل هناك خدمات رعاية 

غير ر�سمية )رعوية اأو 

خدمات م�سورة اأخرى(؟

تحديد موّفري 

خدمات الدعم 

النف�ساني العامة 

واالإحالة اإليهم.

العائدون الذين 

يعانون من �سعوبات 

عاطفية ونف�سانية 

واجتماعية. 

� 
هل هناك خبراء في 

الدعم النف�ساني 

– االجتماعي اأو 
م�ست�سارون في هذا 

المجال؟

� 
هل هناك �سبكات مجتمعية؟ 

هل هناك اآليات دعم نظراء اأو 

جماعات دينية اأو اجتماعية؟ 

� 
هل هناك دوائر خدمات 

اجتماعية حكومية وغير 

حكومية؟

اإ�سداء الم�سورة 

لالأ�سرة قبل العودة 

وبعدها.

�خالف منزلي 
هل ترغب اأ�سرة العائد 

في الح�سول على 

م�سورة اأو معلومات 

عّما ينتظر من العائد؟ 

هل ُتبدي العائلة 

م�ستوى متدنياً من 

تفّهم الهجرة وتجارب 

العودة؟

� 
هل تلقى هذه المعلومات 

قبواًل جيداً لدى االأ�سر 

والمجتمعات المحلية؟

� 
هل اأن هذه الم�سورة 

مالئمة من الناحية 

الثقافية؟

التدّخالت للحد 

من احتمال 

التعر�س للعنف 

والجريمة )دعم 

العمل خالل النهار 

والم�ساعدة على 

النقل في حالة 

العمل لياًل، وما 

اإلى ذلك(.

�ال�سعور باالأمن 
هل هناك تدّخالت ذات 

�سلة يمكن اأن ت�ساعد 

العائد على ال�سعور اأكثر 

باالأمان؟

� 
هل اأن م�ساعر انعدام االأمن 

خا�سة بالعائد فقط اأم اأنها 

�سائعة في �سفوف المجتمع 

المحلي؟

� 
ما هو م�ستوى النزاعات 

والعنف في المنطقة؟
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 المعيار 1: الفائدةالُنهج المحتملةاألبعاد
المعيار الفردي

 المعيار 2: 
معيار المجتمع المحلي

 المعيار 3: 
المعيار الهيكلي

الُبعد 

النف�ساني 

 –
االجتماعي

دعم جمعيات 

العائدين.

العزلة عن المجتمع 

المحلي وغياب 

�سبكات الدعم.

� 
هل يفتقر المجيب 

الت�ساالت اجتماعية 

اأو ل�سبكة دعم؟ هل 

يرغب في االنخراط 

في جمعية من جمعيات 

العائدين؟

� 
هل هناك عائدون اآخرون في 

المجتمع المحلي مهتمون 

باالن�سمام اإلى مثل هذه 

الجمعيات؟

� 
ال ينطبق

الُعزلة عن المجتمع برنامج االإر�ساد.

المحلي وغياب 

�سبكة الدعم

� 
هل يرغب المجيب في 

التوا�سل مع مر�سد؟ 

هل يمكن اأن يفيد 

برنامج االإر�ساد العائد؟ 

هل يمتلك الُمر�سدون 

الموجودون الخبرة 

والتجربة اللتين من 

�ساأنهما دعم اإعادة اإدماج 

العائد النف�سية – 

االجتماعية؟

� 
من هو المر�سد المنا�سب في 

المجتمع المحلي؟

� 
هل توجد برامج اإر�ساد 

الأ�سحاب الم�ساريع في 

البلد؟ هل باإمكان الجالية 

في ال�ستات اأن تلعب هذا 

الدور؟

التعريف 

بالمنظمات االأهلية 

)المنظمات 

المجتمعية 

االأ�سا�س(، وقادة 

المجتمع المحلي، 

والجماعات 

الدينية والنوادي. 

العزلة عن المجتمع 

المحلي وغياب 

�سبكة الدعم.

� 
هل يفتقر المجيب 

الت�ساالت في المجتمع 

المحلي؟ هل يرغب في 

اأن يتم تعريفه بجهات 

ات�سال في المجتمع 

المحلي؟

� 
هل يحمل المجتمع المحلي 

انحيازاً اأو تحيزاً �سد 

العائدين؟ ما هي المواقف 

العامة اإزاء العائدين.

� 
ال ينطبق.

توفير الدعم 

النف�سي – 

االجتماعي اأثناء 

التدريب.

عالمات ا�سطراب 

نف�سي – اجتماعي

� 
هل ي�سارك المجيب 

في مخطط تدريب؟ 

هل تبدو عليه عالمات 

ا�سطراب نف�سي - 

اجتماعي؟

� 
هل هناك اأي تحيز �سد الدعم 

النف�سي – االجتماعي في 

المجتمع المحلي؟

� 
هل هناك محظورات 

اأو محرمات تحول دون 

الح�سول على خدمات 

الدعم النف�سي – 

االجتماعي في البلدان؟ 

هل هناك موفرو خدمات 

دعم نف�ساني – اجتماعي 

متواجدون على نطاق 

وا�سع؟

المحادثات داخل 

المجتمع المحلي.

العزلة عن المجتمع 

المحلي وغياب 

�سبكة الدعم.

� 
هل يفتقر المجيب 

لالت�ساالت االجتماعية 

و/اأو �سبكات دعم؟ هل 

يرغب في الم�ساركة في 

محادثات مجتمعية؟ 

هل هو م�ستعد لتقا�سم 

تجربته كعائد مع 

غيره؟

� 
هل يحمل المجتمع المحلي 

انحيازاً اأو تحيزاً �سد 

العائدين؟ 

� 
ما هي المواقف العامة 

تجاه العائدين؟
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وجودتها  بتوافرها  يتصل  فيما  القائمة  الخدمات  ثغرات  :     معالجة  المرفق 7
وإمكانية الحصول عليها 

الجودةالتوافر
إمكانية 

الحصول على 
الخدمات

التدخالتالتعليق

√√√

ف��ي ال���ح���االت ال��ت��ي تكون 

ف���ي���ه���ا ال���ه���ي���اك���ل ال���ع���ام���ة 

و�سهلة  و���س��ام��ل��ة  م��ت��اح��ة 

ال�������و��������س�������ول ب���ال���ن�������س���ب���ة 

االأمر  للعائدين ال يحتاج 

اإلى تدخالت عاجلة. 

• باأن 	 المهاجرين  غير  من  المحليين  ال�سكان  تح�سي�س 

العائدين ال ينتق�سون من الموارد المتاحة لهم؛ 

• ال�سهر على اأن تكون لدى العائدين معرفة �ساملة بملفات 	

خدمات الهياكل االأ�سا�سية العادية.

√√X

للوثائق  العائدون  يفتقر 

الالزمة.

• والمرتبطة 	 الخدمات  دون  تحول  التي  الحواجز  تقييم 

باالفتقار لوثائق الحالة المدنية؛

• تي�سير اإ�سدار الوثائق للعائدين.	

اف�������ت�������ق�������ار ال�����ع�����ائ�����دي�����ن 

اإمكانية  ع��ن  للمعلومات 

ال��و���س��ول اإل����ى ال��خ��دم��ات 

العامة.

• اآليات الإبالغ العائدين بوجود الخدمات العامة 	 ت�سميم 

وكامل طيف مجموعة الخدمات؛

• الح�سول 	 في  بحقوقهم  العائدين  الإبالغ  اآليات  ت�سميم 

على الخدمات العامة، وحول الخطوات االإدارية الالزمة، 

واأية اإجراءات اأخرى ذات �سلة.

ال������م������وظ������ف������ون ل���ي�������س���وا 

مالئماً  ت��دري��ب��اً  م��درب��ي��ن 

ل���م���ع���ال���ج���ة اح���ت���ي���اج���ات 

ال��ع��ائ��دي��ن ال��م��ح��ددة في 

مجال اإعادة االإدماج.

• الق�سير 	 االأجل  في  الموظفين  قدرات  بناء  اإنفاذ 

لتح�سي�سهم  العادية  االأ�سا�سية  بالهياكل  يت�سل  فيما 

واأف�سل  بالعائدين  الخا�سة  والتحديات  باالحتياجات 

الممار�سات الإدماجهم في �سير عمل توفير الخدمات.

• العائدين”( 	 “مكاتب  )مثل  محددة  و�سل  جهات  تعيين 

في الموؤ�س�سات الحيوية في المناطق ذات معدالت العودة 

المرتفعة.
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الجودةالتوافر
إمكانية 

الحصول على 
الخدمات

التدخالتالتعليق

√XX

الخدمات كافية من حيث 

لل�سكان  بالن�سبة  ال��ج��ودة 

م�����ن غ���ي���ر ال���م���ه���اج���ري���ن 

ر في معالجة  ولكنها ُتق�سّ

اح����ت����ي����اج����ات ال���ع���ائ���دي���ن 

الخا�سة. 

• )الم�ساركة في( تطوير 	 اأو  لتو�سيع  الخيارات  النظر في 

�سير  في  العائدين  اإدماج  )مثل  محددة  اأ�سا�سية  هياكل 

عمل مراكز الموارد واال�ستجابة القائمة بالفعل المعنية 

بالهجرة(.

• الم�ساركة مع موظفي االإدارة في الهيكل االأ�سا�سي العادي 	

بغر�س  المحددة  الخدمات  م�سارات  وفاء  عدم  لمعالجة 

تلبية احتياجات العائدين؛

• بناء 	 واأن�سطة  الخدمات  لتطوير  ا�ستراتيجية  اإنفاذ 

القدرات لتح�سين مجموعات الخدمات ل�سالح العائدين. 

وال بد من االهتمام بعدم ترك انطباع منح المهاجرين 

العائدين معاملة تف�سيلية مقارنة مع ال�سكان المحليين 

من غير المهاجرين؛ 

• تقا�سم 	 )الت�سغيل،  الخدمات  لتوفير  �سراكات  تنفيذ 

التكاليف، وما اإلى ذلك(.

بالغر�س  تفي  الخدمة ال 

ب����ال����ن���������س����ب����ة ل������ك������ل م���ن 

المهاجرين  غير  ال�سكان 

والعائدين. 

• االأ�سا�سية 	 الهياكل  في  االإدارة  موظفي  مع  الم�ساركة 

العادية ال�ستنباط ا�ستراتيجيات ترمي اإلى معالجة عدم 

وفاء تدفقات الخدمات المحددة بالغر�س؛

• لبناء 	 اأن�سطة  وخلق  الخدمات  لتطوير  ا�ستراتيجية  تنفيذ 

للعائدين  الخدمات  مجموعات  تح�سين  اأجل  من  القدرات 

وال�سكان من غير المهاجرين على حد �سواء؛

• )الت�سغيل، 	 الخدمات  توفير  اأجل  من  �سراكات  تنفيذ 

به  ت�سمح  ما  بقدر  ذلك(،  اإلى  وما  التكاليف،  تقا�سم 

م�ساريع  من  وللعديد  االإدماج.  اإعادة  ميزانية  عملياً 

اأن اتفاقات تقا�سم  اإعادة االإدماج مدة محدودة، ما يعني 

على  تدريجي  اإنهاء  اإلى  عموماً  تحتاج  �سوف  التكاليف 

من  وبالتالي  الزمن.  من  معينة  فترة  بعد  مراحل 

في  م�ستدامة  تمويل  ا�ستراتيجيات  تحديد  االأ�سا�سي 

االأجل الطويل منذ البداية.

XXX

الخدمات العادية باأكملها 

)ال�����رع�����اي�����ة ال�������س���ح���ي���ة، 

ال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م، ال����ح����م����اي����ة 

متاحة  غير  االجتماعية( 

في االإقليم المحلي.

• وغيرهم 	 الوطني  الم�ستوى  على  النظراء  مع  الم�ساركة 

جعل  خيارات  ال�ستك�ساف  الدولية  التنمية  في  ال�سركاء  من 

االإقليم  في  متوفرة  الناق�سة  العادية  االأ�سا�سية  الهياكل 

المحلي المعّين؛

• التنمية 	 في  االآخرين  ال�سركاء  مع  التعاون  خيارات  ا�ستك�ساف 

والتمويل  التنظيمي  والدعم  التقنية  الخبرة  لتوفير  الدولية 

لخلق الهياكل االأ�سا�سية العادية الالزمة؛

• �سير 	 في  العائدين  ل�سالح  االإدماج  اإعادة  خدمات  اإدراج 

عمل الهياكل االأ�سا�سية المحلية الجديدة.
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المرفق 8:      مسح موفّري الخدمات: موفّرو الخدمات األكثر شيوعًا واالعتبارات 
ذات الصلة 

يجب اأن يتم م�سح الخدمات بح�سب ال�سياق واحتياجات العائدين المتوقعة ونطاق البرنامج. وي�سرد الجدول اأدناه، بح�سب 

اإع��ادة  ببرمجة  االأحيان  غالب  في  �سلة  لهم  الذين  م�سحهم،  المراد  ال�سائعين  الخدمات  موّفري  قائمة  المعني،   البعد 

االإدماج. وي�سمل الجدول اأي�ساً بع�س االعتبارات بخ�سو�س المعلومات المراد جمعها واأين وكيف يتم جمعها. 

الُبعد االقتصادي

االعتباراتالدوائر والكيانات الواجب األخذ بها نوع الخدمة

•الت�سغيل )المواءمة 	 الت�سغيل  مجال  في  الو�ساطة  كيانات 

بين فرادى الباحثين عن عمل وال�سواغر(؛

• دوائر الت�سغيل العامة والخا�سة؛	

• العمل 	 ت�سجيع  اأو  لتوفير  العمل  �سوق  برامج 

للعاطلين عن العمل وغيرهم من االأ�سخا�س؛

• برامج خا�سة ل�سالح المعاقين؛	

• عمل 	 )توفير  العام  القطاع  في  العمل  مبادرات 

مع  الحكومة،  خالل  من  العمل  عن  للعاطلين 

التركيز على المنافع العامة(.

الُمنتجة  بالكيانات  لالت�سال  مفيدة  الخدمات  هذه 

البيانات  جميع  ت�سمل  )التي  العمل  �سوق  لمعلومات 

الكمية اأو النوعية والبحث والتحليل بما له �سلة من 

العمل والقوة العاملة(.

العليم في المجالين 

التقني والمهني

• برامج التعليم في المجالين التقني والمهني؛	

• العمل 	 اأ�سا�س  على  القائم  التعّلم  برامج 

والتدريب اأثناء الخدمة؛

• برامج التمّهن؛	

• برامج التدريب الداخلي؛	

• برامج التوجيه المهني؛	

• برامج التخطيط والتوجيه الوظيفيين.	

للربح  ال��ه��ادف��ة  وغ��ي��ر  الخا�سة  ال��ب��رام��ج  ف��ي  النظر 

والبرامج الحكومية.

دع�������������������م ت�������ط�������وي�������ر 

الم�ساريع

• التدريب في مجاالت تطوير الم�ساريع؛	

• مخططات الدعم النقدي.	

التنمية  ووكالة  التجارة  بغرفة  االت�سال  في  النظر 

الوطنية للح�سول على معلومات.

•الخدمات المالية الم�سارف؛	

• وموؤ�س�سات 	 المالية  الخدمات  موؤ�س�سات 

االئتمانات ال�سغرى؛

• برامج الم�سورة المالية.	

جمع معايير االأهلية العامة للح�سول على الخدمات.
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الُبعد االجتماعي

االعتباراتالدوائر والكيانات الواجب األخذ بها نوع الخدمة

الخدمات 

ال�سحية

• الخدمات ال�سحية في القطاعات االأولي والثانوي والثالث؛	

• موّفرو خدمات التاأمين على ال�سحة؛	

• ال�سيدليات؛	

• المراكز المخ�س�سة ل�سحايا العنف الجن�سي والعنف القائم 	

على نوع الجن�س؛

• المختبرات؛	

• العاملون ال�سحيون في المجتمع المحلي؛	

• البرامج المتخ�س�سة وبرامج االأمرا�س المنقولة عمودياً ) 	

من قبيل فيرو�س نق�س المناعة الب�سري اأو ال�ُسل(؛

• خدمات �سيارات االإ�سعاف؛	

• خطوط االت�سال المبا�سر بوحدات االأزمات؛	

• المداوون التقليديون؛	

• ماأوى االأ�سخا�س ذوي االحتياجات الخا�سة اأو الم�سابين 	

باإعاقة.

• نظام 	 اأو  الخدمات  وجاهزية  توافر  تقييم 

يكونا  اأن  يمكن  ال�سحية  الموارد  توافر 

مفيدين؛

• مجموعة المرافق ال�سحية الوطنية؛	

• الرعاية 	 اإدراج معلومات عن تكاليف  المهم  من 

على  التاأمين  مخططات  قبول  ي�سمل  بما 

ال�سحة؛

• النظر في اإمكانية الح�سول على الدواء )في 	

الدواء منف�سل  الح�سول على  البلدان  بع�س 

عن الخدمات ال�سحية(؛

• العقلية 	 ال�سحة  الخدمات  ت�سمل  اأن  يجب 

والعجز والخدمات ال�سحية الم�سّكنة؛

• القطاعين 	 في  االإحالة  خيارات  في  النظر 

غير  المنظمات  عن  ف�ساًل  والخا�س،  الحكومي 

والموؤ�س�سات  الدعم،  ومجموعات  الحكومية، 

االأكاديمية.

•ال�سكن ال�سكن الطارئ الموؤقت؛	

• الماآوى للمجموعات ال�سعيفة المحددة )مثل �سحايا االتجار 	

اأو االأطفال(؛

• موّفرو ال�سكن والُماّلك اأو الموؤجرون؛	

• الجمعيات ال�سكنية وجمعيات حقوق الم�ستاأجرين.	

• بما 	 ال�سكن،  الإيجار  العامة  الممار�سات  فهم 

والوثائق  االإيجار،  عقود  �سروط  ذلك  في 

الالزمة، والودائع، والمرافق، وما اإلى ذلك.

•االإدارة )التوثيق( �سجل الحالة المدنية؛	

• مكتب توفير وثائق الهوية؛	

• مكتب رخ�سة ال�سياقة وت�سجيل ال�سيارات.	

• تحديد ما اإذا كانت هناك محفوظات اأر�سيف 	

اإليها حيثما  الو�سول  التي يمكن  لل�سجالت 

يقع عبء االإثبات؛

• جمع المعلومات عن الر�سوم االإدارية.	

مخططات 

الحماية 

االجتماعية

• مكتب ال�سمان االجتماعي؛	

• م�ستحقات البطالة؛	

• مكتب المعا�سات التقاعدية؛	

• التاأمين ال�سحي المدعوم من الدولة؛	

• التاأمين على العجز؛	

• الم�ساعدة القائمة على الغذاء.	

• في 	 لالنخراط  وال�سروط  اللوائح  فهم 

مخططات الحماية االجتماعية.

الخدمات 

القانونية 

والق�سائية

• نظام العدالة الجنائية والمدنية؛	

• وكاالت اإنفاذ القانون؛	

• الق�ساء؛	

• نظم االإ�سالحيات؛	

• موؤ�س�سات حقوق االإن�سان؛	

• المكاتب القانونية )بما في ذلك المنظمات غير الحكومية 	

والجمعيات التي ال تهدف اإلى الربح(؛

• نظم العدالة غير الر�سمية القائمة.	

• بحث مذكرات تفاهم مع الفاعلين في نظام 	

اإنفاذ القانون والعدالة عند اللزوم؛

• فهم الخيارات المتاحة للمحامين وللدوائر 	

على  يقدرون  ال  الذين  الأولئك  القانونية 

الحكومي،  والتمثيل  والر�سوم؛  االأتعاب  دفع 

والعمل من اأجل ال�سالح العام، وما اإلى ذلك.

•التعليم مدار�س التعليم االبتدائي والثانوي؛	

• الجامعات؛	

• المدار�س الليلية وف�سول الدرا�سة الليلية؛	

• درو�س المهارات الحياتية؛	

• درو�س اللغة.	

• من االأهمية بمكان النظر في ر�سوم الدرو�س 	

المعدات  تكلفة  عن  ف�ساًل  واالمتحانات، 

بالكتب  يت�سل  فيما  )االإمدادات  والنقل 

واالأزياء المدر�سية(.

•رعاية االأطفال الرعاية النهارية في مراكز الرعاية؛	

• مربية الطفل في المنزل؛	

• االأن�سطة االجتماعية والتعليمية.	

• التكاليف 	 متو�سط  عن  المعلومات  جمع 

وتوافر الخدمات.
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الُبعد النفسي - االجتماعي

االعتباراتالدوائر والكيانات الواجب األخذ بها نوع الخدمة

الخدمات 

النف�سية - 

االجتماعية

• مجموعات دعم النظراء؛	

• الجماعات والمجموعات الدينية؛	

• المجموعات اأو الجمعيات الريا�سية؛	

• الجمعيات االجتماعية – الثقافية؛	

• الفرق الم�سرحية؛	

• فرق الرق�س؛	

• فرق المو�سيقى؛	

• جمعيات المهاجرين.	

الخدمات 

النف�سانية

• الخدمات النف�سانية االإكلينيكية؛	

• مراكز الم�سورة )العامة والخا�سة، بما في ذلك المراكز 	

الدينية(؛

• خطوط االت�سال الهاتفي المبا�سر.	

• بجمعية 	 االت�سال  في  النظر  يجب 

العقلية  االأمرا�س  في  اأخ�سائيين 

مثل  ُوجدت  متى  م�ست�سارين،  وجمعية 

هذه الجمعيات.

خدمات الطب 

النف�سي

• م�ست�سفيات وم�سحات الطب النف�سي ومهنيو الطب 	

النف�سي )في القطاعين العام والخا�س(؛

• وحدات ودوائر واأق�سام الطب النف�سي في الم�ست�سفيات 	

العامة؛

• اأق�سام الرعاية ال�سحية االأولية القادرة على توفير 	

الرعاية النف�سية المبا�سرة؛

• ال�سيدليات التي تبيع وتوزع الموؤثرات العقلية؛	

• مراكز اإعادة التاأهيل لمدمني العقاقير والمخدرات؛	

• خط االت�سال المبا�سر الخا�س باالنتحار؛	

• ماأوى االأ�سخا�س ذوي االحتياجات الخا�سة والم�سابين 	

باإعاقة اأو با�سطرابات عقلية حادة.

• يجب النظر في هذه الخدمات اإلى جانب 	

م�سح الخدمات ال�سحية اإجمااًل.
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المرفق 9:       أمثلة توصيفات مالمح الموظفين ألغراض برامج إعادة اإلدماج

الوصفالمالمح 

المن�سق/ مدير 

البرنامج

اإع��ادة االإدم��اج )بما في ذلك، متى كان منا�سباً، مع البلدان  التوا�سل عن كثب مع ال�سركاء في 

والمجتمعي  الفردي  الم�ستويات  اإجمااًل على  االإدم��اج  اإع��ادة  برمجة  واالإ�سراف على  الم�سيفة( 

والجهات  الم�ستفيدين  المقدمة من  والتعليقات  للمعلومات  وفقاً  البرمجة  وتعديل  والهيكلي، 

الموظف  ل��دى  يكون  اأن  ويجب  االأو���س��ع.  الهجرة  ا�ستراتيجيات  مع  تنا�سقها  و�سمان  المعنية 

المعني خبرة في مجال اإدارة الم�ساريع وفهم متعمق للعودة واإعادة الهجرة.

رئي�سي وع��دة من�سقين  اأن يكون هناك من�سق وطني  االإدم���اج، يمكن  اإع��ادة  برنامج  بحجم  رهناً 

محليين على الم�ستوى االإقليمي.

يعمل مدير الحالة ب�سكل مبا�سر مع العائدين ويمّدهم بالم�سورة ويحيلهم اإلى الدعم المالئم مديرو الحاالت

الخدمات  م��وّف��ري  م��ع  وي��ت��ع��اون  االإدم�����اج؛  اإع����ادة  وي��وّث��ق عملية  احتياجاتهم؛  وف��ق  وال��م��ك��ّي��ف 

والم�سوؤولين عبر مختلف القطاعات. وين�ّسق مدير الحالة اأي�ساً البرامج على م�ستوى المجتمع 

المحلي مع جهات الو�سل االأخرى )االت�ساالت، الحماية، الر�سد والتقييم(، متى ُوجدت هذه 

البرامج. 

من الناحية المثالية يجب اأن يكون هناك عدة مديري حاالت بمجاالت خبرة مختلفة ل�سمان 

مختلف  ف��ي  والمتاح  المقرر  االإدم���اج  اإع���ادة  لبرنامج  وف��ق��اً  االخت�سا�سات  متعدد  فريق  وج��ود 

المناطق التي يتواجد فيها العائدون. ويمكن اأن ي�سمل ذلك ما يلي:

مديرو الحاالت في البلدان الم�سيفة للقيام بدور جهة الو�سل بين العائدين والبلد االأ�سلي.

• �سبل 	 برمجة  اأو  العامة  الت�سغيل  االقت�سادي وخدمات  التن�سيط  في  له خلفية  ع�سو فريق 

ك�سب الرزق، ي�ساعد على تطوير مبادرات اإعادة االإدماج على الم�ستوى الفردي وعلى م�ستوى 

المتاحة  االقت�سادية  المبادرات  باأكثر  العائدين  ربط  على  ي�ساعد  كما  المحلي،  المجتمع 

وجاهة.

• ع�سو فريق له خلفية في العمل االجتماعي يقوم بانتظام بتحديث م�سح الخدمات واإقامة 	

الوطني والمحلي وو�سع  الم�ستويين  القائمين على  ات�ساالت وثيقة مع موّفري الخدمات 

اآليات االإحالة القائمة مو�سع التطبيق العملي.

• ع�سو فريق له خلفية في الم�سورة االإكلينيكية اأو الم�سورة في مجال علم النف�س اأو اإ�سداء 	

الم�سورة للعمل االجتماعي لتطوير مبادرات اإعادة االإدماج في المجال النف�سي – االجتماعي 

على الم�ستوى الفردي وعلى م�ستوى المجتمع المحلي. ويجب اأن يكون ع�سو الفريق قادراً 

على تدريب جميع الموظفين الذين هم على ات�سال بالعائدين في مجال االإ�سعافات النف�سية 

االأولية وفي مجال الخ�سائ�س النف�سانية للمهاجرين العائدين.

جهات الو�سل في 

مجال الحماية

توفير الدعم المحدد الخا�س بالمهاجرين في االأو�ساع اله�سة. ويجب اأن يكون لجهة الو�سل 

خلفية في العمل االجتماعي والم�سورة للتن�سيق عن كثب مع مديري الحاالت وجهات الو�سل 

الطبية.
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االت�ساالت والتوعية 

وجهة الو�سل 

المعنية بالحوار

لالت�ساالت  ا�ستراتيجية  وتنفيذ  وو�سع  المحلية،  المجتمعات  داخل  االت�ساالت  اأن�سطة  تن�سيق 

مع العائدين المحتملين ومع جميع الجهات المعنية. ويجب اأن تكون لجهة الو�سل خلفية في 

مجال االت�ساالت وفهم متين للعادات والتقاليد المحلية.

يقوم الخبير الطبي باإن�ساء اآليات االإحالة مع موّفري الخدمات الطبية وي�ساعد العائدين ذوي جهة الو�سل الطبية

االحتياجات ذات ال�سلة بال�سحة. 

يجب اأن يكون لل�سخ�س المعني في جهة الو�سل الطبية �سهادة في الطب من موؤ�س�سة اأكاديمية 

معتمدة ب�سكل عام اأو في الطب الباطني اأو الطب اال�ستعجالي. ومن االأمثل اأن يكون ال�سخ�س 

يمتلك موؤهالت اإ�سافية في ال�سحة المهنية.

اأخ�سائي )اأو فريق( 

الر�سد والتقييم

الم�ساعدة على اإن�ساء اآليات الر�سد لفرادى العائدين واأ�سرهم ف�ساًل عن االأن�سطة على م�ستوى 

منتظمة  ر�سد  بزيارات  الفريق  اأو  االأخ�سائي  ويقوم  الهيكلية.  والتدخالت  المحلي  المجتمع 

وي�سهر على تحليل البيانات المجّمعة وا�ستخدامها لتح�سين فعالية البرنامج.

يجب اأن تكون لدى اأخ�سائي الر�سد والتقييم خبرة في تطوير وتنفيذ وتن�سيق برامج الر�سد 

والتقييم والبحث.

موظفو �سوؤون 

الم�ستريات والتمويل 

واالإدارة

موظفو الدعم اأ�سا�سيون لل�سير ال�سل�س لبرنامج اإعادة االإدماج. ويجب اأن يكونوا يفهمون بالفعل 

على  مدربين  وظيفتهم،  ذلك  تطلبت  اإذا  و،  عليها  مدربين  اأو  االإدم��اج  اإع��ادة  برمجة  اأ�سا�سيات 

التفاعل مع العائدين، بما في ذلك فيما يت�سل بم�سائل ال�سرية ومبادئ حماية البيانات.
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المرفق 10:   المصطلحات الرئيسية في الدليل

اأو  اإقامة �سابق معتاد ل�سخ�س مهاجر  اأو بلد  اأنه »بلد جن�سية  »البلد االأ�سلي« على  ُيفهم م�سطلح  في �سياق الهجرة   71

مجموعة من االأ�سخا�س هاجرت اإلى الخارج، ب�سرف النظر عّما اإذا كان هوؤالء االأ�سخا�س قد هاجروا ب�سكل نظامي اأو 

ب�سكل غير نظامي« )IOM Glossary on Migration، جنيف، 2019(.

برامج المساعدة 
على العودة 

الطوعية وإعادة 
اإلدماج 

االإدم��اج  اإع���ادة  مجال  في  الم�ساعدة  تقديم  ذل��ك  في  بما  والمالي،  واللوج�ستي  االإداري  الدعم 

للعائدين غير القادرين على البقاء في البلد الم�سيف اأو في بلد العبور اأو غير الراغبين في ذلك 

.
71

والذين يقررون العودة اإلى بلدهم االأ�سلي

تلبية إدارة الحالة على  الم�ستفيدين  لم�ساعدة  ُت�ستخدم  نموذجية  اجتماعية  عمل  ممار�سة  الحالة  اإدارة 

الخدمات  م��وّف��ري  م��ن  متنوعة  مجموعة  م��ن  خ��دم��ات  يتلقون  عندما  الخا�سة  احتياجاتهم 

�سرهم 
ُ
المختلفين. وفي �سياق العودة واإعادة االإدماج باإمكان اإدارة الحالة اأن ت�ساعد العائدين واأ

على �سّق طريقهم في ما هو غالباً خدمات دعم مجزاأة.

عدد من االأ�سخا�س الذين يتفاعلون بانتظام مع بع�سهم البع�س في اإقليم جغرافي محدد وتكون المجتمع المحلي

لديهم نزعة اإلى تقا�سم قيم معتقدات ومواقف م�ستركة.

تعبئة المجتمع 
المحلي

اإدماج  اإع��ادة  اإيجابي تجاه  ال�سمولية وتوخي موقف  اإلى تطوير  المحلي تهدف  المجتمع  تعبئة 

المجتمع  اأف��راد  ن�ساط تح�سي�سي يقوم من خالله  المحتمل. وهو  العائدين، والت�سدي للو�سم 

اأجل  من  ت�ساركي  اأ�سا�س  على  االأن�سطة  وتنفيذ  بتخطيط  المنظمات  اأو  الجماعات  اأو  المحلي 

تح�سين اأو�ساع محددة اإما بمح�س مبادرتهم اأو من خالل حفز من غيرهم. وهي ت�سمل عمليات 

ا�ستك�ساف  فر�سة  المحلي  المجتمع  اأف���راد  ومنح  االل��ت��زام،  وبناء  الوعي  اإذك���اء  قبيل  من  هامة 

معتقداتهم ومواقفهم وممار�ساتهم القائمة، وتحديد االأولويات، والتخطيط للكيفية التي يمكن 

بها مواجهة تحدياتهم باأف�سل ما يمكن، وتنفيذ خططهم ور�سد مدى تقدمها وتقييم النتائج 

المحرزة.

مالمح المجتمع 
المحلي

اأن تدعم  التي يمكن  الكيفية  اإع��ادة االإدم��اج على فهم  ت�ساعد مالمح المجتمع المحلي منظمة 

بها اأن�سطة اإعادة االإدماج كاًل من العائدين والمجتمعات المحلية الم�ستِقبلة لهم، وكيفية تاأثير 

عملية اإعادة االإدماج على المجتمع المحلي.

ترمي المشورة التي  االت�ساالت  اإل��ى  باال�ستناد  الم�ساعدة  منهما  الغر�س  وعالقة  تفاعل  هي  الم�سورة 

اإلى دعم وتمكين ال�سخ�س على ا�ستي�ساح م�سكلة ما. وهي ُتذكي وعي الفرد بالم�سائل مو�سوع 

االهتمام، ف�ساًل عن قدرته على تقييم الخيارات واتخاذ قرارات م�ستنيرة. وبالتالي فهي لي�ست 

مجرد »التحدث« مع اأ�سخا�س هم بحاجة اإلى م�ساعدة، كما يحدث اأحياناً بين االأقارب واالأ�سدقاء 

الذين يناق�سون م�سكلة ما. لمعرفة المزيد عن الم�سورة، انظر الفرع 1-2.

الُبعد االقتصادي 
إلعادة اإلدماج

يغطي هذا الُبعد جوانب اإعادة االإدماج التي ت�ساهم في دخول الحياة االقت�سادية مجدداً و�سبل 

ك�سب الرزق الم�ستدامة.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
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منظمة ال�سحة العالمية، برنامج العمل العام الثاني ع�سر )جنيف، 2014(.  72

منظمة ال�سحة العالمية، تعزيز ال�سحة النف�سية. المفاهيم، البيانات الم�ستجدة، الممار�سة )جنيف، 2004(.  73

العنف القائم على 
نوع الجنس

العنف القائم على نوع الجن�س م�سطلح عام �سامل الأي فعل �سار ُيرتكب �سد �سخ�س على اأ�سا�س 

اختالفات جن�سانية محددة اجتماعياً ي�سلط اأذى ج�سدياً اأو عقلياً اأو معاناة اأو تهديدات اأو اإكراهاً 

اأو اأ�سكااًل اأخرى من اأ�سكال الحرمان من الحرية. 

وعقلياً الصحة بدنياً  ال�سالمة  اكتمال  م��ن  حالة  ه��ي  »ال�سحة  ف��اإن  العالمية  ال�سحة  منظمة  بح�سب 

واجتماعياً، ال مجرد انعدام المر�س اأو العجز«؛ وهي ت�سمل »التمتع باأعلى م�ستوى من ال�سحة 

اأو  الدين  اأو  العن�سر  ب�سبب  تمييز  دون  اإن�سان،  لكل  االأ�سا�سية  الحقوق  اأح��د  وه��و  بلوغه  يمكن 

”.
72

العقيدة ال�سيا�سية اأو الحالة االقت�سادية اأو االجتماعية

نهج إعادة اإلدماج 
المتكامل

المعقدة والمتعددة  االإدم��اج  اإع��ادة  اأن عملية  النهج هو  ال��ذي يقوم عليه هذا  المنطقي  االأ�سا�س 

االأبعاد تتطلب توخي نهج �سامل يقوم على االحتياجات، اأي نهج يراعي مختلف العوامل التي يمكن 

اأن توؤثر في اإعادة االإدماج، بما في ذلك االأبعاد االقت�سادي واالجتماعي والنف�سي – االجتماعي، 

لال�ستجابة الحتياجات فرادى العائدين والمجتمعات المحلية التي يعودون اإليها بطريقة تعود 

بنفع متبادل، ف�ساًل عن معالجة العوامل الهيكلية التي ينطوي عليها االأمر. 

يتغلب من خاللها على الصحة العقلية اأن  ويمكن  الخا�سة،  الفرد قدراته  فيها  التي يحقق  العافية  »حالة من 

في  الم�ساهمة  وي�ستطيع  مثمر،  ب�سكل  يعمل  اأن  ويمكن  الحياة،  ف��ي  العادية  االإج��ه��اد  ع��وام��ل 

73 
مجتمعه.«

اأن  غير  ع��ام.  رف��اه  حالة  واإن��م��ا  العقلية  اال�سطرابات  من  الخلو  مجرد  لي�ست  العقلية  ال�سحة 

التعريف وتكييفه  االأ�سعب بلوغها. وبتو�سيح  العائدين، من  بالن�سبة للمهاجرين  الحالة،  هذه 

اإعمال  العائدين لم يتمكنوا من  المهاجرين  اأن  افترا�س  العائدين يمكن  المهاجرين  مع حالة 

اأ�سباب هجرتهم. وما كل  من  �سبباً  كان  ربما  ال��ذي  االأم��ر  االأ�سلي،  بلدهم  الكاملة في  قدراتهم 

حاالت العودة يرجع �سببها اإلى ف�سل م�سروع الهجرة: فالمهاجرون يمكن اأن يعودوا اإلى بلدهم 

اأ�سباب اأو بب�ساطة الأنهم يعتبرون اأن تجربتهم في مجال الهجرة قد انتهت. غير  االأ�سلي لعدة 

اأن اأولئك الذين يعودون ب�سبب اإخفاق خطة هجرتهم ولم يتمكنوا من اإعمال قدراتهم الكاملة 

اإّنما يفعلون ذلك الأ�سباب مختلفة. فبالن�سبة للمهاجرين العائدين، ومهما  في البلد الم�سيف 

كان �سبب عودتهم، فاإن �سعورهم باالنتماء اإلى المجتمعات والثقافات يت�ساعف ويقترن بم�ساعر 

المهاجرين،  ومجتمع  االأ�سلي،  المجتمع  ت�سمل  والثقافات  المجتمعات  ه��ذه  اأن  ذل��ك  اأخ���رى، 

والمجتمع الم�سيف في بلد الهجرة، وهي مجموعات وثقافات لها جميعها توقعاتها المختلفة 

وقدراتها على االإدماج واال�ستبعاد. وباالإ�سافة اإلى ذلك قد ترافق دورة الهجرة عوامل اإجهاد غير 

عادية: الرحالت المحفوفة بالمخاطر، والتجارب الم�سّببة ل�سدمات، واال�ستغالل، والنبذ. وهذه 

العوامل وعوامل اأخرى تف�ّسر لماذا يمكن اأن توؤثر هجرة العودة على �سحة المهاجرين العقلية، 

كما عّرفتها منظمة ال�سحة العالمية.

https://www.who.int/southeastasia
https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/mental-health
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م�سرد المنظمة الدولية للهجرة، 2019.  74

المهاجرون في 
أوضاع هشة

متزايد  خطر  ف��ي  ه��م  االإن�����س��ان  بحقوق  ف��ع��ال  ب�سكل  التمتع  على  ال��ق��ادري��ن  غير  ال��م��ه��اج��رون 

عليه  يقع  بتحلي من  للمطالبة  لذلك، مخولون  وفقاً  واالع��ت��داءات وهم،  للتعر�س لالنتهاكات 

واجب الرعاية بقدر اأعلى من الم�سوؤولية والقيام بهذا الواجب. واالأو�ساع اله�سة التي يواجهها 

المهاجرون يمكن اأن تن�ساأ عن مجموعة وا�سعة من العوامل التي يمكن اأن تتقاطع اأو تتواجد معاً 

اأو  اأن تتطور  اأي�ساً  اأو يمكن  اآن واحد على بع�سها البع�س وتزيد من تفاقم العوامل،  فتوؤّثر في 

74 
تتغّير مع تغّير الظروف.

المهاجرون 
المعرضون للعنف 

واالستغالل 
واالعتداء

اأو  اال�ستغالل  اأو  العنف  تفادي  المهاجرين ممن لهم قدرة محدودة على  اأو مجموعة  المهاجر 

االعتداء اأو مقاومة ذلك اأو الت�سدي له اأو التعافي منه، في �سياق الهجرة، نتيجة لتفاعل فريد 

المحلي والخ�سائ�س والظروف  والعائالت والمجتمع  المعي�سية  �سر 
ُ
واالأ االأف��راد  بين  من نوعه 

الهيكلية.

ُبعد إعادة 
اإلدماج النفسي – 

االجتماعي

)االأ�سدقاء،  ال�سخ�سي  الدعم  �سبكات  في  العائدين  المهاجرين  اإدم��اج  اإع��ادة  الُبعد  هذا  ي�سمل 

االأقارب، الجيران( وهياكل المجتمع المدني )الجمعيات، ومجموعات العون الذاتي، وغير ذلك 

اإعادة االنخراط في القيم وطريقة العي�س واللغة والمبادئ  اأي�ساً  من المنظمات(. وهذا ي�سمل 

االأخالقية والتقاليد في مجتمع البلد االأ�سلي.

في نظام اإلحالة للعائدين  الم�ساعدة  لتقديم  متعددة  معينة  جهات  بين  تعاون  عملية  االإحالة  اآلية  اأو  نظام 

المخت�سة  الحكومية  ال��وك��االت  اأن�سطة  لتن�سيق  الزم��ة  الفعالة  واالآل��ي��ة  االإدم����اج.  اإع���ادة  مجال 

التقني  التعليم  ومعاهد  والخا�سة،  العامة  الت�سغيل  )دوائ���ر  ال�سلة  ذوي  الخدمات  وم��وّف��ري 

التعليمية، وموفري الخدمات  الم�ساريع، والموؤ�س�سات  والمهني والتدريب، ومراكز دعم تطوير 

اإعادة  لبرنامج  ال�سل�س  التنفيذ  وت�سمن  ذلك(  اإلى  وما  المدني،  المجتمع  ومنظمات  ال�سحية، 

االإدماج بين الجهات المعنية على الم�ستويين الوطني والمحلي.

خطة اإعادة االإدماج اأداة لتحديد العائد الأهدافه من اأجل عملية اإعادة اإدماجه وللتخطيط، بدعم خطة إعادة اإلدماج

وتو�سع هذه  الدعم.  ذلك  بها  �سيقدم  التي  والطريقة  ال��ذي يحتاجه  للدعم  الحالة،  من مدير 

الخطة بالجمع بين فهم موؤهالت العائد واحتياجاته ودوافعه وال�سياق الذي يعود فيه المهاجر، 

بما في ذلك التحديات والفر�س والخدمات المتاحة.

اإعادة االإدماج هي العملية التي تمّكن االأفراد من اإعادة اإقامة عالقاتهم االقت�سادية واالجتماعية إعادة اإلدماج

والنف�سية – االجتماعية الالزمة الإدامة الحياة و�سبل ك�سب الرزق والكرامة واالندماج في الحياة 

المدنية.

اإل��ى نقطة العودة اأو االإع���ادة  ال��ع��ودة  اأو االإج���راء المتمثل في  اإل��ى الفعل  ال��ع��ام،  ال��ع��ودة، بمعناها  ت�سير 

المغادرة. وهي غالباً ما ترتبط اأي�ساً بعودة الفرد مجدداً اإلى ثقافته واأ�سرته وبيته.

ُيفهم ب�سكل عام على اأنه �سخ�س يعود اإلى مكان من�سئه، ب�سرف النظر عن طول مدة الغياب اأو العائد

طريقة العودة. والأغرا�س هذا الدليل العائد هو المهاجر غير القادر على البقاء في بلد م�سيف 

اأو في بلد عبور اأو غير الراغب في ذلك، الذي يعود اإلى بلده االأ�سلي. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
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هذا التعريف يعني �سمنياً غياب ترابط مبا�سر بين اإعادة االإدماج الناجحة والهجرة مجدداً بعد العودة. والهجرة مجدداً يمكن اأن تتم   75

ويمكن اأن تظل خياراً ب�سرف النظر عّما اإذا كانت اإعادة االإدماج ناجحة اأم ال واإذا كانت ناجحة جزئياً اأو غير ناجحة. غير اأن العائدين من 

غير المحتمل اأن يندمجوا من جديد اإذا وجدوا اأنف�سهم في اأو�ساع ُيعتبر فيها التنقل من جديد اأو االعتماد على فرد من اأفراد االأ�سرة في 

الخارج �سرورياً الأغرا�س بقائهم الج�سدي اأو االجتماعي – االقت�سادي.

منطقة مسح الخدمات ف��ي  نف�سها  وال��خ��دم��ات  الخدمات  م��وّف��ري  جميع  وت��دوي��ن  تحديد  ه��و  الخدمات  م�سح 

المحليين  لل�سكان  المتاحة  المحلية  الخدمات  ل  يف�سّ وهو  منهجية.  بطريقة  معينة  جغرافية 

واأية  الخدمات،  هذه  يوّفر  ومن  الخدمات،  تلك  على  للح�سول  القائمة  والمعايير  والعائدين، 

مخاطر لها �سلة بتقييم الخدمات، وجودة الخدمات المتاحة.

ُبعد إعادة اإلدماج 
االجتماعي

في  االأ�سا�سية  والهياكل  العامة  الخدمات  اإل��ى  العائدين  المهاجرين  و�سول  الُبعد  ه��ذا  يعك�س 

بلدانهم االأ�سلية، بما في ذلك التمتع بمخططات ال�سحة والتعليم وال�سكن والعدالة والحماية 

االجتماعية.

تحليل الو�سع في البلد االأ�سلي ي�سف بتف�سيل �سياق العودة واإعادة االإدماج واالتجاهات ف�ساًل تحليل الوضع

عن اإطار ال�سيا�سات العامة االأو�سع.

مسح الجهات 
المعنية

يوّفر م�سح الجهات المعنية تقييماً �ساماًل للقدرة واالحتياجات واال�ستعداد واالإمكانات المتاحة 

ل�سراكات مختلف الجهات المعنية على الم�ستويين الوطني والمحلي.

إعادة اإلدماج 
المستدامة

الذاتي  االكتفاء  من  م�ستويات  العائدون  يبلغ  عندما  م�ستدامة  االإدم���اج  اإع��ادة  ُتعتبر  اأن  يمكن 

– االجتماعي  االقت�سادي واال�ستقرار االجتماعي داخل مجتمعاتهم المحلية ورفاههم النف�سي 

ي�سمح لهم بالتاأقلم مع محركات اإعادة الهجرة. وعندما يبلغ العائدون اإعادة االإدماج الم�ستدامة 

75
يكون باإمكانهم اتخاذ المزيد من قرارات الهجرة كم�ساألة خيار ولي�س ك�سرورة.



294

دليل إعادة اإلدماج

المرفق 11:   توجيهات إلدماج االعتبارات البيئية والمناخية في برمجة إعادة 
اإلدماج 

اإعادة االإدم��اج مجااًل نا�سئاً ولكن واعداً من مجاالت العمل وهو  اإدماج االعتبارات البيئية في برمجة  	••••ُيعد 
مناطق  من  العديد  في  الطبيعية  للمخاطر  والتعّر�س  البيئة  تردي  فتزايد  االهتمام.  من  مزيداً  يتطلب 

العودة يمكن اأن ُيهّدد فعاًل عملية اإعادة االإدماج.

	••••يمكن اأن تخلق اإعادة االإدماج الم�ستدامة بيئياً فر�ساً عديدة للعائدين ومجتمعاتهم المحلية، وال �سيما منهم 
ال�سباب، في القطاعات الخ�سراء التي ُت�سهم في القدرة على ال�سمود وعلى التكّيف مع اآثار تغير المناخ في  

اأماكن العودة.

	••••بم�ساعدة اأقاليم العودة على التكّيف مع تغير المناخ ُت�سهم مثل هذه الفر�س اأي�ساً في  التخفيف من دوافع 
الهجرة البيئية وفي تعزيز الوئام االجتماعي.

	••••لكي تكون برامج اإعادة االإدماج التي تاأخذ باالأبعاد البيئية م�ستدامًة ال بد اأن تعتمد نهجاً ت�ساركياً وُت�سرك 
مجموعة وا�سعة من الجهات الفاعلة المتخ�س�سة في القطاعين الخا�س والعام. 

الرسائل الرئيسية

�سانعو ال�سيا�سات وا����س���ع���و وم���دي���رو 

البرامج 

ال��������ح��������ك��������وم��������ات 

المحلية 

ال�������������س������رك������اء ف���ي 

التنفيذ 

موفرو الخدمات م���دي���رو ال���ح���االت 

وغ����ي����ر ذل�������ك م��ن 

الموظفين

مقدمة
اأهمية اإدماج ال�شواغل البيئية والمناخية في برمجة اإعادة االإدماج 

هناك وعي متزايد بالدور الذي تلعبه العوامل البيئية – بتزامن مع عوامل اأخرى – في تحريك الهجرة وبالطرق التي 

تزيد فيها اآثار تغير المناخ من تفاقم هذه العوامل. ومن المفهوم اأي�ساً اأن االأ�سخا�س الذين يعودون، الأي �سبب كان، اإلى 

مناطق متردية من الناحية البيئية اأو معّر�سة لمخاطر بيئية من المحتمل اأن يجدوا من ال�سعب جداً اإعادة اإقرار �سبل 

عي�س اآمنة غالباً ما تتوقف على الموارد الطبيعية. وهذه التحديات توؤثر في ا�ستدامة اإعادة اإدماج العائدين. ونظراً لذلك، 

بداأت المنظمة الدولية للهجرة تفكر في كيفية ربط برامجها الإعادة االإدماج بالتكيف مع تغير المناخ والحّد من مخاطر 

 .
76

الكوارث والجهود المبذولة في مجال اال�ستدامة البيئية

العائدين  م��ن  لكل  بالن�سبة  البرامج  ه��ذه  ن��وات��ج  ال�ستدامة  اأ�سا�سي  االإدم���اج  اإع���ادة  ب��رام��ج  ف��ي  البيئية  االأب��ع��اد  اإدم���اج  اإن 

ومجتمعاتهم المحلية. وت�سليماً بذلك، يو�سح تعريف المنظمة الدولية للهجرة ل� »اإعادة االإدماج الم�ستدامة« اأنه:

»يمكن اعتبار اإعادة االإدماج م�ستدامة عندما يبلغ العائدون م�ستويات من االكتفاء الذاتي االقت�سادي واال�ستقرار االجتماعي 

2019 في الرباط بالمغرب  3 و4 تموز/ يوليه  على �سبيل المثال، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتنظيم حلقة عمل ُعقدت في يومي   76

لمناق�سة فر�س اإعادة االإدماج الم�ستدامة بيئياً والقدرة على التكيف مع تغير المناخ للمهاجرين العائدين. 

https://www.iom.int/news/iom-experts-gather-environmental-migration-climate-resilient-reintegration-returning-migrants
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. ومن 
77

داخل مجتمعاتهم المحلية وم�ستويات رفاه نف�ساني – اجتماعي ت�سمح لهم بالتاأّقلم مع دوافع الهجرة« )من جديد(

بين هذه الدوافع ال�سدمات وال�سغوط البيئية )ب�سبب اندالع الكوارث المفاجئ والبطيء وعمليات تردي البيئة االأطول 

اأجاًل( التي يمكن اأن تفر�س �سغوطاً على �سبل العي�س وعلى المجتمعات المحلية وُتجبر النا�س على المغادرة من جديد«.

اإع��ادة االإدم��اج ولكن  اأدن��ى حد من االآث��ار البيئية المترتبة على عمليات  اإلى  وتحقيقاً لهذه الغاية، من االأ�سا�سي التقليل 

اأي�ساً الم�ساهمة طوال عملية اإعادة االإدماج في تنفيذ الممار�سات الم�ستدامة )في القطاع الزراعي مثاًل( داخل مجتمعات 

العودة المحلية. وهذه االأهداف يمكن ال�سعي اإلى تحقيقها من خالل اإ�سراك العائدين في تطوير االأن�سطة وت�سغيلهم، في 

القطاعات التي ت�ساهم في اإدارة النظم البيئية الم�ستدامة، وحفظ الموارد الطبيعية، والتكيف مع تغير المناخ، والحّد من 

مخاطر الكوارث، وما اإلى ذلك.

تنميته  م�ستوى  عن  النظر  ب�سرف  بلد،  اأي  في  خلقها  يمكن 
78

الخ�سراء ال�سغل  فمواِطن  ع��دة.  فوائد  يوّفر  النهج  وه��ذا 

باإ�سراك  ال�سناعة(،  الخدمات،  )الزراعة،  القطاعات  جميع  وفي  والريفية،  الح�سرية  المناطق  من  كل  في  االقت�سادية، 

اأ�سحاب الم�ساريع، وال�سركات من القطاع الخا�س، وال�سلطات العمومية، والمنظمات غير الحكومية، والعائدين اأنف�سهم 

واأفراد مجتمعاتهم المحلية. وبخلق مثل هذه الفر�س التي تعود بالنفع على كل من العائدين ومجتمعاتهم المحلية، فاإن 

هذا النهج ي�سّجع على اإعادة اإدماج المهاجرين بو�سف ذلك ا�ستراتيجية لمواجهة التحديات البيئية، بما في ذلك التحديات 

ذات ال�سلة بالمناخ، في مناطق العودة. ونتيجة لذلك، يمكن اأن ي�ساعد على التطرق للعوامل التي قد ترغم االأ�سخا�س على 

الهجرة )مجدداً( بعيداً عن هذه المناطق. واأخيراً فاإن برامج اإعادة االإدماج الم�ستدامة هذه تف�سي اإلى تمكين العائدين 

اإيجابية لعودتهم وتواجدهم في المجتمعات المحلية، بما ُي�سهم في تحقيق الوئام االجتماعي  اأكثر  وت�سّجع على ت�سّور 

واّتقاء اأو اإدارة التوترات المحتملة ذات ال�سلة. 

ال�سيا�سات  ا�ستجابة مبتكرة اللتزامات  اأي�ساً  االإدم��اج يمثل   اإع��ادة  اأن�سطة  البيئية في  االأبعاد  الفر�س الإدم��اج  وا�ستك�ساف 

الدولية الداعية اإلى معالجة المحركات البيئية للهجرة، من قبيل تلك المتعّهد بها في اتفاق باري�س للمناخ لعام 2015، 

اأن ُي�سهم ذلك، ب�سكل خا�س، في  2018. ويمكن  واالتفاق العالمي من اأجل الهجرة االآمنة والمنظمة والنظامية، في عام 

تحقيق الهدفين 2 )»الحّد من الدوافع ال�سلبية للهجرة والعوامل الهيكلية التي ُترغم النا�س على مغادرة بلدانهم االأ�سلية، 

5 )»تعزيز توافر  البيئة«(، والهدف  المناخ وتردي  ال�سلبية لتغير  بالكوارث الطبيعية واالآث��ار  الذي يت�سمن فرعاً خا�ساً 

االتفاق  اأه��داف  21 من  الهدف  تحقيق  على  اأي�ساً  ي�ساعد  وذلك  العالمي.  لالتفاق  النظامية«(  الهجرة  م�سارات  ومرونة 

العودة واإعادة القبول في كنف االأمان  اإعادة االإدماج الم�ستدامة والعودة والقبول )»التعاون لتي�سير  العالمي مما ي�سجع 

اأعمال  اأي�ساً مع جدول  تتفق  الوثيقة  المقّدمة في هذه  والتوجيهات  الم�ستدامة«(.  االإدم��اج  اإع��ادة  والكرامة، ف�ساًل عن 

. والمبادئ التوجيهية ت�ستجيب اأي�ساً لدعوات 
79

التنمية الم�ستدامة لعام 2030، واإطار �سنداي للحد من مخاطر الكوارث 

 لتح�سين التعاون ب�ساأن اإعادة االإدماج الم�ستدام.
80

الدول

نحو نهج متكامل تجاه اإعادة االإدماج في �سياق العودة )المنظمة الدولية للهجرة، 2017(.  77

ُتعّرف منظمة العمل الدولية الوظائف الخ�سراء باأنها »وظائف الئقة ت�ساهم في حفظ البيئة اأو اإ�سالحها، �سواء كان ذلك في قطاعات   78

تقليدية مثل الت�سنيع والبناء اأو في قطاعات خ�سراء نا�سئة جديدة مثل الطاقة المتجددة وكفاءة ا�ستخدام الطاقة«. المن�سور: برنامج 

منظمة العمل الدولية للوظائف الخ�سراء )2015(.

وال �سيما االأولوية 2 »تعزيز �سبل اإدارة مخاطر الكوارث من اأجل تح�سين الت�سدي لها«، واأولوية العمل 3 »اال�ستثمار في مجال الحّد من   79

مخاطر الكوارث من  اأجل زيادة القدرة على مواجهتها«، واأولوية العمل 4 »تعزيز التاأّهب للكوارث بغية الت�سدي لها بفعالية و«اإعادة البناء 

الحد من مخاطر  المهاجرين في  ب�سكل خا�س بدور  ي�سّلم  �سنداي  واإطار  واالإعمار«.  التاأهيل  واإعادة  التعافي  اأف�سل« في مرحلة  ب�سكل 

الكوارث: »ي�ساهم المهاجرون في قدرة المجتمعات المحلية والمجتمعات ب�سكل عام على ال�سمود، ومعارفهم ومهاراتهم وقدراتهم يمكن 

اأن تكون مفيدة في ت�سميم وتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث«.

 )2015( الهجرة  ب�ساأن  فاليتا  قمة  موؤتمر  بها  وتعّهد  االأفريقية  الدول  بها  وتعّهدت  االأوروبي  االتحاد  بها  تعّهد  التي  االلتزامات  مثاًل    80

»لتح�سين التعاون ب�ساأن العودة واإعادة االإدماج الم�ستدامة«، و«معالجة االأ�سباب الجذرية للهجرة غير النظامية والت�سّرد الق�سري الناتج 

عن ه�سا�سة الدولة وانعدام االأمن فيها، ف�ساًل عن االأ�سباب الجذرية الناتجة عن التوجهات البيئية«.

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.undrr.org/implementing-sendai-framework/what-sendai-framework
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/Towards-an-Integrated-Approach-to-Reintegration.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_371396/lang--en/index.htm.
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_371396/lang--en/index.htm.
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/publications/WCMS_371396/lang--en/index.htm.
https://www.consilium.europa.eu/media/21841/political_decl_en.pdf
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الغر�ص من هذا المرفق ونطاقه

باإدماج االأبعاد البيئية في برامج اإعادة االإدماج. وهي ترمي اأي�ساً اإلى توجيه المهنيين و�سانعي القرار في ت�سميم وتنفيذ 

برامج اإعادة االإدماج التي تاأخذ كلياً بالمنظور البيئي – وهذا مجال عمل ونهج نا�سئ وال يوجد بخ�سو�سه اإال عدد قليل 

من اأمثلة االأن�سطة ال�سابقة.

وفي جميع اأنحاء العالم تواجه المناطق التي يعود اإليها المهاجرون تحديات بيئية ومناخية عديدة من قبيل ترّدي التربة 

و�ُسح المياه والتلوث والظواهر المناخية المتطرفة. وعودة المهاجرين يمكن اأن تزيد من تفاقم ال�سغوطات على الموارد 

اأمراً غير مرغوب  اعتبارها  اله�سة، وبالتالي يمكن  البيئية  النظم  بالفعل وكذلك  الممكنة  الحدود  اأق�سى  اإلى  الم�ستغلة 

فيه بالن�سبة للمجتمعات المحلية. وبالتالي فاإن و�سع برامج اإعادة اإدماج ت�ساهم في بناء القدرة على الت�سدي للتحديات 

البيئية التي تواجهها المجتمعات المحلية اأ�سا�سي لتاأمين ا�ستدامة نواتج اإعادة االإدماج وفي نف�س الوقت اأي�ساً دعم المزيد 

من الممار�سات الم�ستدامة بيئياً واجتماعياً للمجتمع المحلي باأكمله. 

ويجب اأن ُينظر اإلى هذه الوثيقة على اأنها اأداة اأ�سا�سية الإذكاء الوعي وتقديم التوجيهات للجهات �ساحبة الم�سلحة المعنية 

باأن�سطة اإعادة االإدماج، وكاأ�سا�س للجهود المقبلة من اأجل اإيجاد المزيد من المبادئ التوجيهية العملية الرا�سخة لو�سع 

وتنفيذ برامج اإعادة االإدماج الم�ستدامة بيئياً، بالتعاون مع اأخ�سائيي اال�ستدامة. وهي تتاألف من مقترحات على م�ستوى 

ال�سيا�سات العامة والبرامج فيما يت�سل بالمنظور البيئي والتي هي هامة بالن�سبة لبرامج اإعادة االإدماج ولكنها ال تدخل في 

تفا�سيل االعتبارات المتعلقة ببرامج اإعادة االإدماج ب�سكل عام )مثل التقييم، والم�سورة، واإدارة الحاالت لفرادى العائدين، 

والدعم النف�ساني – االجتماعي، وما اإلى ذلك. ويجب اأن يرجع الُقراء اإلى وحدات دليل اإعادة االإدماج بخ�سو�س هذا النوع 

من المعلومات. و�ستكّمل هذه الوثيقة اأي�ساً التدقيق البيئي المعتاد لم�ساريع المقترحات، ولن تحل محّله )اأو تقييم االأثر 

البيئي كلما اقت�سى االأمر(. 

لها  كمنظمة  نوعه  الفريد من  اإلى موقفها  للهجرة  الدولية  المنظمة  ت�ستند  التوجيهية  الوثيقة  و�سع هذه  �سياق  وفي 

تجربة وا�سعة في كٍل من برامج اإعادة االإدم��اج وفي الروابط القائمة بين الهجرة والبيئة. وما انفكت المنظمة الدولية 

للهجرة ت�ستنبط وتنفذ وتدعم الم�ساعدة على العودة الطوعية واإعادة االإدماج في جميع اأنحاء العالم طوال 40 عاماً. وال 

لب الم�ساغل الدولية واالإقليمية والوطنية. وبدءاً باأن�سطة  تزال تت�سدر الجهود الرامية اإلى و�سع الهجرة البيئية في �سُ

البحث، التي ترجع اإلى ت�سعينات القرن الما�سي، ُرفع م�ستوى هذه الجهود اعتباراً من عام 2007، ا�ستجابة لطلب تقدمت 

.
81

به الدول االأع�ساء لتو�سيع نطاق عمل المنظمة في هذا المجال، بما في ذلك فيما يت�سل بتغير المناخ 

بنية المرفق

تدعم وثيقة التوجيهات هذه نهج المنظمة الدولية للهجرة المتكامل الإعادة االإدماج وبالتالي يجب اأن ُتقراأ بترافق مع 

المبادئ التوجيهية االأو�سع المتعلقة باإعادة االإدماج الواردة في وحدات دليل اإعادة االإدماج الرئي�سية. ومن ثم فاإنها تتبع 

فيها  ُتقّدم  التي  الم�ستويات  م�ستوى من  لكل  التوجيهية  الم�سائل  اأو مجموعة من  قائمة مرجعية  وتقترح  البنية  نف�س 

الم�ساعدة على اإعادة االإدماج – الم�ستويات الفردي والمحلي والهيكلي – وفرعاً يتعلق بالر�سد والتقييم. وهذه القوائم 

المرجعية من المفرو�س اأن ت�ساعد على اإدماج االعتبارات البيئية وتحديد الفر�س على كل م�ستوى من الم�ستويات، من 

قبيل دعم العائدين في خلق الم�ساريع اأو التدريب في قطاعات االقت�ساد االأخ�سر )الم�ستوى الفردي(؛ وتطوير الم�ساريع 

الت�سدي  القدرة على  اإلى تح�سين  وال�سعي  المحلي  المجتمع  واأف��راد  العائدين  ت�سمل كاًل من  التي  االأ�سا�س  المجتمعية 

كجزء من الروؤية اال�ستراتيجية للمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة للفترة 2019-2023، وا�ستجابة لطلب الدول االأع�ساء الداعي اإلى   81

قيام المنظمة الدولية للهجرة باال�ستثمار اأكثر في فهم دوافع الهجرة النا�سئة واال�ستجابة لها، وال �سيما منها ترّدي البيئة وتغير المناخ، 

تقوم المنظمة الدولية للهجرة بو�سع ا�ستراتيجية موؤ�س�سية ب�ساأن الهجرة والبيئة وتغير المناخ.

https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/110/C-110-INF-1%20-%20IOM%20Strategic%20Vision.pdf
https://governingbodies.iom.int/system/files/en/council/110/C-110-INF-1%20-%20IOM%20Strategic%20Vision.pdf
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وت�سجيع  والوطنية  المحلية  ال�سلطات  تح�سي�س  اأو  المحلي؛  المجتمع  )م�ستوى  الم�ستهَدف  المجال  في  واال�ستقرار 

ال�سراكات بين القطاعين العام والخا�س لخلق بيئة تمكينية من اأجل برامج اإعادة االإدماج الم�ستدامة )الم�ستوى الهيكلي(. 

درجت، اأو يمكن اأن ُتدرج، في برامج اإعادة 
ُ
و�سوف يت�سمن اأي�ساً كل فرع من الفروع درا�سات حاالت الأن�سطة العائدين، التي اأ

االإدماج لجعل نتائجها اأكثر ا�ستدامة. 

الجمهور الم�شتهّدف

هذه الوثيقة موّجهة اإلى جميع الجهات �ساحبة الم�سلحة المعنية ب�سيا�سات وبرامج اإعادة االإدماج، مثل ال�سلطات العامة 

الوطنية والمحلية )بما في ذلك الوزارات والوكاالت الفنية(، وموؤ�س�سات التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، 

ووكاالت التنمية، والمانحين، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات الدولية، واأخ�سائيي التكيف مع تغير المناخ والحد 

من مخاطر الكوارث، والخبراء في مجال �سبل العي�س. والتوجيهات التي تقدمها لها وجاهة خا�سة للموظفين الم�سوؤولين 

مثل 
82

الرائدة«( االإدم��اج  اإع��ادة  ب� »منظمة  اإليها فيما بعد  االإدم��اج )الم�سار  اإع��ادة  المنظمات عن و�سع وتنفيذ برامج  في 

وا�سعي الم�ساريع والبرامج وموظفي تنفيذ البرامج واأخ�سائيي الر�سد والتقييم. 

على المستوى الفردي

العائدين  التي تدعم ب�سكل مبا�سر فرادى  البيئية في االأن�سطة  اإدماج االعتبارات  يوّفر هذا الفرع توجيهات حول كيفية 

اأ�سئلة لكل خطوة من خطوات عملية  واأ�سرهم، وب�سكل خا�س من خالل عملية اإ�سداء الم�سورة. ويقّدم هذا الفرع عّينات 

اإعادة االإدماج. 

وعلى الم�ستوى الفردي يجب اإطالع العائدين على االعتبارات البيئية لدى اتخاذ قرار ب�ساأن خطة اإعادة اإدماجهم ويجب 

اأن يكون مديرو الحاالت قادرين على اإحالتهم اإلى برامج التدريب ومواِطن ال�سغل والمبادرات التي تراعي هذه االعتبارات. 

وال بد من الت�سديد لدى العائدين على اأن الوظائف الخ�سراء، على �سبيل المثال، من المحتمل اأن تكون في قطاعات النمو 

الواعدة وتوّفر بالتالي فر�س عمل ودخل على مدى االأجل االأطول. 

ويرّكز هذا الفرع باالأ�سا�س على الُبعد االقت�سادي للنهج المتكامل تجاه اإعادة االإدماج مع مراعاة ثالثة مجاالت اأ�سا�سية 

هي: 

• تقديم الدعم لتطوير الم�ساريع )»بعث الم�ساريع الخ�سراء«(؛	

• الو�سول اإلى التدريب؛	

• اإدماج العائدين في �سوق العمل. 	

جلسات المشورة

�في   والفر�س  والمخاطر  البيئية  التحديات  ب�ساأن  للعائد  المنا�سبة  المعلومات  االإدم��اج  اإع��ادة  قّدم مدير حالة  هل 

مجاالت اإعادة االإدماج؟

�طلع العائد على فر�س العمل والتدريب وبعث الم�ساريع في قطاعات االقت�ساد االأخ�سر )الطاقة المتجددة،  
ُ
اأ هل 

  
83

والزراعة الم�ستدامة، وما اإلى ذلك(؟

يجب، متى �سمحت الظروف بذلك، تقديم هذه المعلومات قبل مغادرة البلد الم�سيف كجزء من الم�سورة لما قبل 

الرحيل ويجب اأن ُتدرج في �سحائف الوقائع القطرية

82  رهناً بالبلد المعني يمكن اأن يكون كيان اإعادة االإدماج الرائد موؤ�س�سة عمومية وطنية )وزارة على �سبيل المثال( اأو منظمة دولية )مثل 

المنظمة الدولية للهجرة على �سبيل المثال( اأو منظمة غير حكومية. 

انظر تعريف منظمة العمل الدولية ل� »الوظائف الخ�سراء«، الحا�سية 2. واالقت�ساد االأخ�سر ُيعّرف اأي�ساً، ب�سكل اأعّم، في برنامج االأمم   83

المتحدة للبيئة بو�سفه اقت�ساداً منخف�س الكربون ويتميز بالكفاءة في ا�ستخدام الموارد و�ساماًل للجميع من الناحية االجتماعية.

https://www.unenvironment.org/
https://www.unenvironment.org/
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تقييم المهارات

�هل يمتلك العائد بالفعل المهارات اأو الموؤهالت والمعارف في االقت�ساد االأخ�سر )الحراجة الزراعية، والكفاءة في  

ا�ستخدام الطاقة، واإدارة النفايات، والبناء االأخ�سر، واإعادة اال�ستخدام، وا�ست�سالح النظم البيئية(، والتكيف مع تغير 

المناخ اأو قطاعات الحّد من مخاطر الكوارث؟

يجب باالأ�سا�س توجيه العائد نحو القطاعات التي يمتلك فيها بالفعل المهارات الالزمة اأو ُيبدي اهتماماً بالتدريب 

فيها. 

�هل هناك خيارات ذات �سلة باالئتمانات بالن�سبة لهذه االأنواع من االأن�سطة متاحة للعائدين؟ 

تقييم شبكة االتصال الشخصية

�اأو   االأخ�سر  االقت�ساد  في  يعملون  واأق��ارب(  واأ�سدقاء  )اأ�سرة  �سخ�سية  و�سبكات  قائمة  ات�ساالت  العائد  يمتلك  هل 

قطاعات التكّيف مع تغير المناخ والحّد من مخاطر الكوارث في منطقة العودة؟

تقييم الصحة والمخاطر

�هل يبدو اأن العائد يتمتع بظروف �سحية مالئمة للعمل في االقت�ساد االأخ�سر وفي قطاعات التكّيف مع تغير المناخ  

والحّد من مخاطر الكوارث، وال �سيما اإذا كان العمل فيها يتطّلب ُجهداً بدنياً )كما هو الحال في قطاعات الزراعة 

اأو البناء(؟

تخطيط إعادة اإلدماج والمتابعة

�هل تت�سمن خطة الجدوى التي ي�ستخدمها مدير الحالة لم�ساعدة العائد على ت�سميم خطة فردية الإعادة االإدماج  

المعايير البيئية؟

يجب اأن تت�سمن خطة الجدوى على االأقل فر�سة بخ�سو�س م�سروع يت�سل بالبيئة وكذلك معايير بيئية ل�سمان اأاّل 

تترتب عن خطة اإعادة االإدماج اأية اآثار بيئية �سلبية ولل�سهر على اأاّل تكون الم�ساريع المن�ساأة ُمهددة بمخاطر بيئية 

عالية من قبيل ندرة الموارد الطبيعية اأو مخاطر الكوارث اأو اآثار تغير المناخ ال�سلبية.

المساعدة االقتصادية واالجتماعية على إعادة اإلدماج

�مكّيفة   البيئية  والفر�س  التحديات  حول  وح��دة  التجارية  االأعمال  تطوير  م�ساريع  مجال  في  التدريب  ي�سمل  هل 

وفق ظروف منطقة العودة، ف�ساًل عن معلومات عن الفر�س المتاحة لخلق الم�ساريع في االقت�ساد االأخ�سر وفي 

قطاعات التكّيف مع تغير المناخ والحّد من مخاطر الكوارث؟

�هذا   على  للح�سول  المالي  )وال��دع��م  ال�سلة  ذي  والمهني  التقني  التدريب  اإل��ى  الو�سول  لفر�سة  تي�سير  من  هل 

التدريب( لمّد العائد بالمهارات الالزمة لالنخراط في الوظائف الخ�سراء اأو الم�ساريع التجارية الخ�سراء؟

�هل اأقامت منظمة اإعادة االإدماج الرائدة �سراكات مع كيانات متخ�س�سة )القطاعان العام والخا�س والتطوعي( لدعم  

الم�ساريع الخ�سراء )مثاًل الحّد من ا�ستهالك الطاقة والمواد الخام، والحّد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم 

الزراعية  الممار�سات  التمويل الخ�سراء، وتطوير  الم�ستدامة، وتحديد فر�س  اأو الخدمات  المنتجات  الطلب على 

الم�ستدامة، والتقليل اإلى اأدنى حد من النفايات والتلوث، وا�ستراتيجيات التخ�سير للم�ساريع، وما اإلى ذلك(؟

�حيثما ُوجدت بالفعل فر�س الإقامة م�ساريع في مجاالت لها �سلة بالبيئة هل باإمكان مدير الحالة اأن يقترح اإدراج  

العائد فيها، لتفادي ازدواجية الم�ساريع وت�سجيع الوئام االجتماعي؟
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.
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يجب اأي�ساً اإخ�ساع م�سروع اإعادة االإدماج المختار الأداة تدقيق بيئي 

تجدر االإ�سارة اإلى اأنه يجب ال�سعي اإلى االإدماج في م�سروع قائم فقط اإذا لم يكن هذا الم�سروع يديم حواجز اجتماعية 

قائمة مثل الديناميكا القائمة على االنتماء االإثني. 

             درا�شة الحالة 1: التدريب التقني المراعي للبيئة للعائدين من المغرب

اإن المهاجرين في المغرب الذين قّرروا العودة اإلى بلدانهم االأ�سلية غالباً ما يجدون اأنف�سهم في االنتظار لب�سعة 

اأ�سابيع قبل رحيلهم الفعلي. وال�ستغالل هذه الفترة لما قبل المغادرة وللم�ساعدة على اال�ستعداد للعودة باإمكانهم 

.)FORAS( »اال�ستفادة من وحدتين تقنيتين ب�ساأن التحويل وال�سناعات التقليدية، كجزء من م�سروع »فر�س

وقد تم و�سع هاتين الوحدتين نتيجة لدرا�سة لتحديد الفر�س االقت�سادية الرئي�سية في مجال اإعادة االإدماج في 

البلدان الخم�سة الم�ستهدفة في البداية )ال�سنغال، غينيا، الكاميرون، كوت ديفوار، مالي(. 

ويكت�سب الم�ستفيدون من التدريب في تحويل وحفظ المنتجات الزراعية المهارات في اإ�سافة القيمة للمنتجات 

يتعلمون،  فهم  والتجهيز.  الحفظ  مجال  في  مختلفة  تقنيات  وممار�سة  مالحظة  خ��الل  من  وذل��ك  ال��زراع��ي��ة، 

على �سبيل المثال، كيفية �سنع ال�سامبو وغير ذلك من الم�ستح�سرات الم�ستمّدة من الع�سل، وينتجون المربى، 

وُيجففون الغالل والخ�سر.

ويتعّلم الم�ستفيدون من در�س ال�سناعات التقليدية تقنيات ع�سرية وتقليدية مختلفة للزخرفة والر�سم، وا�ستخدام 

وتحويل المنتجات المعاد ا�ستخدامها الإنتاج قطع �سغيرة و�سنع اأثاث �سغير.

وهاتان الوحدتان تكلمهما دورة درا�سية حول المهارات الحياتية والمهارات ال�سخ�سية والتطور ال�سخ�سي ودورة 

درا�سية اأخرى حول تطوير الم�ساريع.

وت�ساهم هذه الدورات الدرا�سية في اإ�سراك الم�ستفيدين في االأن�سطة المدرة للدخل التي تراعي البيئة. ويمكن 

عي�سهم  �سبل  عليها  تتوقف  التي  االأن�سطة  تكون  بحيث  البيئة  حماية  باأهمية  الوعي  الإذك��اء  اأي�ساً  ا�ستخدامها 

م�ستدامة.

              ن�شائح للنجاح:

 القيام بتحليل لتحديد المجاالت الواعدة في االأن�سطة االقت�سادية المراعية للبيئة في البلد االأ�سلي.	•

 التن�سيق عن كثب بين االأن�سطة في البلد الم�سيف والبلد االأ�سلي للنهو�س بفر�س التدريب المتاحة في البلد 	•

الم�سيف، ليعود ذلك بالنفع على عملية اإعادة االإدماج في البلد االأ�سلي.

التدقيق  لم�سائل  اأمثلة   )2017 الثاني، جنيف،  )االإ�سدار  للهجرة  الدولية  المنظمة  دليل م�ساريع  نهاية كل وحدة من وحدات  ترد في    84

البيئي. وقد يكون من ال�سروري اأو من الم�ست�سوب االنخراط مع المنظمات المتخ�س�سة اأو الرجوع اإليها. وفي بع�س الحاالت قد يحتاج 

الت�سريع الوطني اإلى تقييم �سامل لالأثر البيئي ولكن ذلك يهم عادة الم�ساريع الوا�سعة النطاق فقط. 
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على مستوى المجتمع المحلي

 ، وهو اأحد 
85

يوّفر هذا الفرع توجيهات حول كيفية اإدماج االعتبارات البيئية في الم�ساريع على م�ستوى المجتمع المحلي

ال�سبل الرئي�سية التي يمكن من خاللها اأن ت�ساهم برامج اإعادة االإدماج في بناء القدرة على الت�سدي للتحديات البيئية في 

مناطق العودة. وعلى �سبيل المثال ال الح�سر، تتمّثل ميزة هامة من ميزات خلق الوظائف الخ�سراء على م�ستوى المجتمع 

اأ�سا�سية للرّي وتثبيت  اإن�ساء بنية تحتية  المحلي في كونه ال يتطلب عموماً يداً عاملة متخ�س�سة وعالية المهارات )اأي 

اإليها ب�سيء  العائدين واأفراد المجتمعات المحلية  التربة( بحيث ي�سُهل و�سول  الهياكل االأ�سا�سية لحفظ  اأو  المنحدرات 

من التدريب االأ�سا�سي. وبالم�ساهمة في الو�سول في االأجل الطويل اإلى الموارد الطبيعية اأو بزيادة القدرة على مواجهة 

اأي�ساً على تعزيز اال�ستقرار  اإعادة االإدماج التي لها ُبعد بيئي ت�ساعد  اآثار تغير المناخ والمخاطر الطبيعية، فاإن م�ساريع 

االجتماعي والوئام في المجتمع المحلي. 

وباالإ�سافة اإلى اإ�سهامات العائدين التقنية في الم�ساريع على م�ستوى المجتمع المحلي باإمكان اال�ستخدام الكامل للمهارات 

اإعادة  ُبعد  اإلى العائدين ك� »مهاجرين فا�سلين« ومن ثم معالجة  ال�سلبية المحتملة  اأي�ساً في تلطيف النظرة  اأن ي�ساهم 

االإدماج النف�ساني – االجتماعي والوئام االجتماعي. 

ويمكن اأن ت�سمل هذه الم�ساريع مجاالت تدّخل مختلفة من قبيل ما يلي:

• تح�سين الح�سول على توريد  م�ستدام للمياه والطاقة لال�ستهالك المنزلي، وذلك، مثاًل، من خالل اإعادة تاأهيل اأو 	

ت�سييد قنوات رّي، اأو م�سروع حراجة مجتمعي االأ�سا�س ي�سمن تزويداً م�ستداماً بحطب الوقود.

• منع 	 �سدود  �سبكات  مثل  الفي�سانات  لمنع  اأ�سا�سية  هياكل  اإقامة  خالل  من  مثاًل،  وذلك،  الكوارث  مخاطر  من  الحد 

الفي�سانات وال�سرف اأو تعزيز المباني لجعلها اأكثر قدرة على مقاومة العوا�سف اأو الزالزل.

• الحد من النفايات والتلوث وذلك، مثاًل، من خالل برامج التوعية ومخططات اإعادة اال�ستعمال واإدارة النفايات.	

• ا�ست�سالح االأرا�سي الزراعية من خالل حفظ التربة وممار�سات اإدارة المياه ب�سكل م�ستدام واإعادة زراعة الغابات، وذلك، 	

كبح  �سدود  بناء  اأو  المحلي  المجتمع  م�ستوى  على  االأ�سجار  وغر�س  الزراعية  الحراجة  مخططات  خالل  من  مثاًل، 

الفي�سانات.

واإذا كانت الم�ساريع من هذا القبيل موجودة بالفعل في منطقة العودة فاإن ذلك يمكن اأن يقّلل اإلى حد كبير التكاليف وعناء 

االإ�سراف وي�ساعد على التفكير في اإقامة �سراكة مع المنظمات المنّفذة لهذه الم�ساريع.

�سلة  لها  تحديات  اأي�ساً  يطرح  اأن  ذلك  مع  يمكن  الجارية  الم�ساريع  هذه  مثل  في  االإدم��اج  باإعادة  يتعلق  عن�سر  واإدم��اج 

بمواءمة مهارات وحوافز العائدين مع احتياجات الم�سروع المحلية والح�سول على موافقة المجتمعات المحلية الإعادة 

اإدماج العائدين. واإذا تمت معالجة هذه التحديات بال�سكل المالئم )مثاًل من خالل التدريب اأو اإذكاء الوعي  اأو تكييف 

الم�سروع( يمكن اأن ت�ساهم هذه النهج في تحقيق الوئام االجتماعي.

ولكي تكون المبادرات على م�ستوى المجتمع المحلي داعمة ومفيدة قدر الم�ستطاع ال بد من النظر في العنا�سر التالية:

تحديد المجتمع المحلي وإشراكه 

�هل اأن منظمة اإعادة االإدماج الرائدة اأبلغت المجتمع وال�سلطات المحلية بالم�سروع؟ 

�اإعادة االإدماج الرائدة تن�سيقاً وثيقاً مع المجتمعات وال�سلطات المحلية الإ�سراكها في الم�سروع   اأقامت منظمة  هل 

وتفادي االزدواجية مع الم�ساريع والمبادرات القائمة وتاأمين القبول المحلي واالأخذ بزمام اأمور الم�ساريع الجديدة 

ُتعرف عبارة »المجتمع المحلي« باأنها »عدد من االأ�سخا�س يتفاعلون بانتظام مع بع�سهم البع�س في اإقليم جغرافي محّدد ولديهم نزعة   85

للعنف  المعّر�سين  المهاجرين  وم�ساعدة  حماية  ب�ساأن  للهجرة  الدولية  المنظمة  دليل  م�ستركة«.  ومواقف  ومتعقدات  قيم  تقا�سم  اإلى 

واال�ستغالل واالعتداء )2019(.

https://publications.iom.int/books/iom-handbook-migrants-vulnerable-violence-exploitation-and-abuse
https://publications.iom.int/books/iom-handbook-migrants-vulnerable-violence-exploitation-and-abuse
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التي ُت�سرك العائدين؟

البد من مالحظة اأن االإدماج في م�سروع قائم يجب ال�سعي اإليه فقط اإذا كان ال يديم الحواجز االجتماعية القائمة 

المحتملة من قبيل الديناميكا القائمة على االنتماء االإثني.

�هل اأن الم�سروع يخلق فر�ساً )فر�س عمل( لكل من العائدين واأفراد المجتمع المحلي وُي�سهم بالتالي في التنمية  

االقت�سادية للمجتمع المحلي باأكمله وي�سجع الوئام االجتماعي؟

�هل يتم في اإطار اأفرقة التركيز التطرق للتحديات والفر�س البيئية ذات ال�سلة بالم�سروع لتاأمين تح�سي�س االأطراف  

المعنية في الم�سروع واإطالعها عليها؟

�هل اأن الدراية التقليدية والممار�سات الجيدة في المجتمع المحلي فيما يت�سل باال�ستدامة توؤخذ بعين االعتبار عند  

ت�سميم م�سروع اإعادة االإدماج؟

التقييمات والمشاريع على مستوى المجتمع المحلي

�ما هي التحديات البيئية الرئي�سية المحددة من ِقبل مجتمع العودة المحلي وفيه؟ 

�ما هي المخاطر الطبيعية التي يواجهها المجتمع المحلي في اأغلب االأحيان؟ ما هي التدابير المتخذة حالياً في  

المجتمع المحلي للتقليل من المخاطر والتاأقّلم مع اآثار هذه المخاطر؟

�كيف يتوّقع اأن تتغير مالمح المخاطر على م�ستوى المجتمع المحلي في الم�ستقبل؟ 

�ماذا عن التوافر المحلي للموارد الطبيعية وما هي التحديات التي يواجهها المجتمع المحلي؟ 

�هل اأن المنطقة  ت�سهد بالفعل توترات ونزاعات داخل المجتمعات المحلية اأو فيما بينها، بما في ذلك تلك التي تتعلق  

بالو�سول اإلى الموارد الطبيعية؟

�هل تم اإ�سراك الجهات المعنية المحلية والوطنية ذات ال�سلة، بما في ذلك خبراء و�سلطات اإدارة البيئة والحد من  

الكوارث الطبيعية والتكيف في التقييمات على م�ستوى المجتمع المحلي كجزء من ت�سميم برامج اإعادة االإدماج؟

�اإعادة االإدم��اج )كمثال   اأن التحديات والفر�س البيئية مدرجة في خطة الجدوى الم�ستخدمة النتقاء م�ساريع  هل 

لذلك، انظر المرفق 5 لدليل المنظمة الدولية للهجرة ب�ساأن اإعادة االإدماج، 2019(؟

يجب اأن ُتدرج التحديات والفر�س البيئية في خطة الجدوى لتاأمين اأال يكون لم�سروع اإعادة االإدماج عواقب بيئية 

المخاطر  اأو  الطبيعية،  الموارد  ندرة  المثال،  �سبيل  على  منها،  الأ�سباب  هامة  بيئية  لمخاطر  يتعر�س  واأال  �سلبية 

الطبيعية والكوارث اأو اآثار تغير المناخ ال�سلبية.

المساعدة في مجال إعادة اإلدماج على صعيد المجتمع المحلي

�اإليها( لمواجهة   اأفراد المجتمع المحلي )اأو قد يفتقرون  هل يتناول ت�سميم الم�سروع المهارات التي قد يمتلكها 

التحديات البيئية؟

�ما هي الثغرات القائمة فيما يت�سل بالمعارف والمهارات واالحتياجات التدريبية ذات ال�سلة على م�ستوى المجتمع  

المحلي ب�ساأن م�سائل من قبيل اإنتاج الطاقة وا�ستهالكها، اأو االإيكولوجيا الزراعية، اأو اإدارة المياه؟

هل اأن م�ساريع مجتمعية اأخرى لها تركيز على اال�ستدامة البيئية جاٍر تنفيذها في منطقة العودة؟ اإذا كان الحال 

كذلك فهل يمكن اإدماج العائدين في هذه الم�ساريع؟
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             درا�شة الحالة 2: م�شروع اإدارة النفايات على م�شتوى المجتمع المحلي في كوت ديفوار

اإدارة النفايات،  نتيجة لتزايد ال�سكان ال�سريع والتح�سر المت�سارع تواجه كوت ديفوار م�ساكل ح�سا�سة في مجال 

ذلك اأن مدافن القمامة توجد بالقرب من المراكز الح�سرية المكتظة. وفي غياب �سبكات جمع القمامة ونقلها 

على عين المكان غالباً ما تتراكم القمامة في مدافن مفتوحة داخل مدن البالد. ودالوا، وهي ثالث مدينة من 

حيث عدد ال�سكان في البالد، لي�ست ا�ستثناًء لهذه الم�سكلة ال�سحية البيئية والعمومية االآخذة في التفاقم.

واإع��ادة  المهاجرين  لحماية  للهجرة  الدولية  والمنظمة  االأوروب���ي  االت��ح��اد  بين  الم�ستركة  المبادرة  اإط��ار  وف��ي 

ديفوار الإطالق  الدولية في كوت   )CARE( سراكة مع موؤ�س�سة كير� للهجرة  الدولية  المنظمة  اأقامت  اإدماجهم، 

النفايات  واإدارة  المدن  على تطهير  يرّكز  ي��ورو   300  000 ق��دره  بمبلغ  االأ�سا�س  االإدم��اج مجتمعي  الإع��ادة  م�سروع 

 .
86

باإ�سراك العائدين واأفراد المجتمع المحلي

200 �سخ�س من كلتي المجموعتين لدعم البنى التحتية القائمة الإدارة النفايات  اأكثر من  وفي دالوا تم اختيار 

وتّم تجهيزهم بدراجات ثالثية العجالت مدفوعة بمحرك، وقفازات، وبِجَزم ومعدات اأخرى. ويقوم هوؤالء العمال 

حالياً بجمع النفايات مقابل اأجر �سهري يتراوح بين 000 1 فرنك من فرنكات االتحاد االأفريقي بالن�سبة للمنازل 

و000 5 فرنك من فرنكات االتحاد االأفريقي بالن�سبة للمطاعم )1.5 اإلى 7.5 يورو(.

والم�سروع له فر�س نمو هائلة؛ في حين اأن ن�سبة 2 في المائة فقط من �سكان دالوا انخرطوا في هذه الخدمة 

حتى االآن )والر�سم يمكن اأن يكون مرتفعاً نظراً لكون االأجر االأدنى في كوت ديفوار ال يتعدى 000 65 فرنك من 

فرنكات االتحاد االأفريقي(، فاإن الم�سروع يهدف اإلى تغطية ن�سبة 25 في المائة من ال�سكان في الم�ستقبل القريب. 

وباالإ�سافة اإلى ذلك، هناك مخططات للربط بين اإدارة النفايات و�سبكة الإعادة ا�ستخدام النفايات، بما يوّلد مواِطن 

�سغل ومداخيل اإ�سافية وي�ساعد على معالجة الم�ساكل البيئية االأو�سع.

وباالإ�سافة اإلى التاأثير االقت�سادي على الم�ستفيدين للم�سروع اأي�ساً تاأثير نف�ساني – اجتماعي هام على العائدين. 

فكل عائد يرافقه مر�سد من المجتمع المحلي يتمثل دوره في تلقينه مهارات جديدة لم�ساعدته على التكيف مع 

الحياة لدى العودة اإلى كوت ديفوار ومّده بالدعم العاطفي. وباالإ�سافة اإلى ذلك للم�سروع اآثار بيئية هامة ف�ساًل 

عن االآثار ال�سحية على ال�سكان الذين يعي�سون بالقرب من مدافن القمامة الموؤقتة.

ومنذ انطالق الم�سروع في كانون الثاني/ يناير 2019 اأّمنت المنظمة الدولية للهجرة الر�سد ال�سهري الأن�سطة 

الم�سروع ودعمته من خالل اأن�سطة التوعية بالحاجة اإلى اإدارة النفايات في جميع اأنحاء المدينة.

              ن�شائح للنجاح:

ال�سعي اإلى الجمع بين اإدارة النفايات واأن�سطة التح�سي�س بالحاجة اإلى اإدارة النفايات ومنافعها.	•

للمجتمع 	• اإ�سافية  خدمات  وتوفير  العملية  من  اال�ستفادة  لمزيد  اال�ستخدام  باإعادة  النفايات  جمع  ا�ستكمال 

المحلي.

 8 6

86  المبادرة الم�ستركة لحماية المهاجرين واإعادة االإدماج في منطقة ال�ساحل وبحيرة ت�ساد، 1 اأيار/ مايو 2017 اإلى 30 ت�سرين الثاني/ يناير 

2020، بتمويل من االتحاد االأوروبي وبتنفيذ من المنظمة الدولية للهجرة.

https://medium.com/@UNmigration/make-our-city-clean-again-3bf69f1dea94
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             درا�شة الحالة 3: م�شروع نموذجي للمزارعين العائدين اإلى منطقة كازامان�ص في ال�شنغال

تقع قرية مدينه توات في كولدا، وهي منطقة مت�سّررة من نزاع كازامان�س وهي من اأفقر المناطق في ال�سنغال. 

وفي حين اأن المنطقة كانت في ال�سابق خ�سبة جداً وقد كانت توّفر فر�ساً زراعية هامة اإال اأن تغير المناخ وتردي 

النظام البيئي قد اأديا اإلى ا�ستنفاد التربة المحلية وهي االآن ب�سدد تهديد �سبل عي�س المجتمعات المحلية التي 

اإزالة الغابات، االأمر الذي زاد  اإلى  اأجل البقاء، لجاأت المجتمعات المحلية  تعتمد في الغالب على الزراعة. ومن 

من خطورة فقدان التنوع البيولوجي وتردي النظام البيئي وممار�سات تثبيت التربة والهجرة. وعلى مدى العقود 

اإلى  المهاجرين  وع��ودة  ال�سكان.  من  عدد  اأكبر  منها  يهاجر  التي  ال�سنغال  منطقة  كازامان�س  اأ�سبحت  الما�سية 

المنطقة واإعادة اإدماجهم فيها �سعب ب�سبب قلة الفر�س االقت�سادية المحلية ودعم الهياكل االأ�سا�سية للعائدين، 

ف�ساًل عن ا�ستمرار ال�سغوط البيئية.

وكجزء من م�سروع اإدماج االأبعاد البيئية في دعم اإعادة االإدماج للحد من اآثار تغير المناخ على الهجرة في غرب اأفريقيا، 

قام مكتب المنظمة الدولية للهجرة بال�سنغال، في عام 2019، بتنفيذ م�سروع رائد في قرية مدينه توات. وقد خلق ذلك 

فر�ساً اقت�سادية للعائدين مما اأ�سهم في اإدارة اآثار تغير المناخ في المنطقة، واأدى اإلى الحد من ال�سغط على الموارد 

.
87

الطبيعية واإلى زيادة قدرة المجتمعات المحلية على الت�سدي من خالل زيادة االأمن الغذائي

Trees for the Fu- »االم�سروع النموذجي، الذي تموله حكومة فرن�سا ُينّفذ ب�سراكة مع المنظمة غير الحكومية 

ture« )»اأ�سجار للم�ستقبل«( وهو يرمي اإلى تثقيف وتدريب مجموعة مختارة من العائدين على تقنيات الحراجة 
ال�ُمدرة للدخل.  الممار�سات  الغابية. ف�ساًل عن  الب�ساتين  – على غرار نهج  الزراعية وتقنيات زراعية م�ستدامة 

توات.  بالقرب من مدينه  �سو )Sow Ranch(، وهي مزرعة نموذجية  درا�سية بمزرعة  دورة  المتدربون  وح�سر 

وُخ�س�ست هكتارات من االأرا�سي الإقامة محيط زراعي يزرع فيه العائدون الغالل والخ�سر، و�سوف ي�ساهم هذا 

اأي�ساً على حماية  باأكمله. وت�ساعد االأن�سطة  الم�سروع في  االقت�ساد المحلي واالأمن الغذائي للمجتمع المحلي 

البيئة المحلية عن طريق منع قطع اأ�سجار الغابات القريبة للح�سول على الحطب والمنتجات الغذائية وي�سهم 

اأي�ساً بالتالي في التخفيف من اآثار تغير المناخ.

نطاق  تو�سيع  تم  المحلية  وال�سلطات  المحلي  المجتمع  اأف��راد  �سفوف  في  باالأن�سطة  االهتمام  اإب��داء  اإث��ر  وعلى 

ب�سكل  ي�ساهم  االآن  اأ�سبح  �سمولية  اأكثر  نهج  واعتماد  العائدين،  غير  من  اأخ��رى  مجموعات  لي�ستهدف  الم�سروع 

متزايد في بناء الوئام االجتماعي. واأبدت اأي�ساً عدة مكاتب تابعة للمنظمة الدولية للهجرة وال�سلطات المحلية 

والوطنية اهتمامها بتكرار الم�ساريع من هذا القبيل في مناطق اأخرى في ال�سنغال وفي بلدان مختلفة.

              ن�شائح للنجاح:

 اإقامة �سراكات مع وكالة خبراء محلية يمكن اأن ت�ُدّرب الم�ستفيدين على تقنيات زراعية م�ستدامة محددة.	•

 ال�سهر على كون اأن�سطة التخفيف من حّدة اآثار تغير المناخ يمكن اأن توّلد اأي�ساً دخاًل منتظماً.	•

 على الم�ستوى الهيكلي
87

 https://reliefweb.int/report/senegal/green�return�returning�migrants�rebuild�their�lives�trees�fu�  87

https://medium.com/@ONUmigration_38700/au�s%C3%A9n%C3%A9gal�و  ture�and�international
 les�migrants�de�retour�luttent�ensemble�contre�lexploitation�foresti%C3%A8re�c6347cf4abc4 (in

.(French

https://reliefweb.int/report/senegal/green-return-returning-migrants-rebuild-their-lives-trees-future-and-international
https://medium.com/@ONUmigration_38700/au-s%C3%A9n%C3%A9gal-les-migrants-de-retour-luttent-ensemble-contre-lexploitation-foresti%C3%A8re-c6347cf4abc4
https://reliefweb.int/report/senegal/green-return-returning-migrants-rebuild-their-lives-trees-future-and-international
https://medium.com/@ONUmigration_38700/au-s%C3%A9n%C3%A9gal-les-migrants-de-retour-luttent-ensemble-contre-lexploitation-foresti%C3%A8re-c6347cf4abc4
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على المستوى الهيكلي 

اإعادة االإدماج.  اإدماج االعتبارات البيئية في برامج  اإعادة االإدماج الرائدة حول كيفية  يوفر هذا الفرع توجيهات لمنظمة 

والتدّخالت الهيكلية ترمي  اإلى خلق الظروف ال�سيا�سية والموؤ�س�سية واالقت�سادية واالجتماعية العامة من اأجل برمجة 

اإعادة االإدماج الم�ستدامة. وهي ت�سمل مبادرات  ت�سعى اإلى تاأمين الم�ساركة وبناء القدرات واإم�ساك الجهات المعنية بزمام 

 – – من قبيل ال�سلطات الوطنية والمحلية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الفاعلة في القطاع الخا�س  االأمور 

وتعزيز اأو اإن�ساء اآليات تن�سيق الإدماج االعتبارات البيئية في برامج اإعادة االإدماج. 

ويمكن اأن ت�سمل مثل هذه المبادرات ما يلي:

• مبادرات اإعادة التحريج اأو اإعادة اإحياء المراعي اأو ا�ست�سالح غابات المنغروف؛	

• اإدارة االأر�سي الم�ستدامة وممار�سات ا�ست�سالح االأرا�سي؛	

• اإدارة المياه والو�سول اإلى الماء؛	

• الطاقة النظيفة؛	

• البنى التحتية والم�ساكن القادرة على الت�سدي للمخاطر والحلول القائمة على الطبيعة لم�ساكل الكوارث اأو المخاطر. 	

ُيعد اإ�سراك ال�سلطات المحلية والوطنية اأ�سا�سياً لتاأمين م�ستوى اأدنى من االأخذ بزمام االأمور محلياً وا�ستمرارية التمويل. 

واإذا لم يت�سن ذلك يمكن النظر في خيارات تمويل اأخرى مثل فر�س ر�سوم �سغيرة على الماء الأغرا�س اال�ستهالك المنزلي 

اأو االإنتاج الزراعي اأو على خدمات جمع الف�سالت.

يجب، متى اأمكن ذلك، وال �سيما اإذا تجاوز الم�سروع حدود الميزانية المتاحة لبرنامج ما من برامج اإعادة االإدماج، ا�ستك�ساف 

ال�سراكة الممكنة مع ال�سلطات العامة المحلية والمنظمات الدولية ووكاالت التنمية و�سركات القطاع الخا�س والمنظمات 

غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني )بما في ذلك جمعيات ال�ستات(. وباالإ�سافة اإلى ذلك يجب اأن يكون 

العن�سر الجن�ساني وعن�سر االإدماج االجتماعي اعتباراً رئي�سياً في الم�سروع.

وقد ال يكون بع�س ال�سركاء قادرين على توفير الدعم المالي ولكن قد يكونون قادرين على الم�ساعدة بم�ساهمات عينية 

من قبيل االأر�س اأو التدريب على المهارات اأو دعم االإ�سراف على الم�ساريع. فقد تكون ال�سلطات الوطنية، مثاًل، قادرة على 

تقديم الدعم من خالل الوزارات والوكاالت الفنية مثل تلك الم�سوؤولة عن البنى التحتية اأو الحوكمة المحلية اأو حماية 

البيئة.

طر االأو�سع الإعادة االإدماج وهياكل 
ُ
ويجب التطّرق للعنا�سر التالية لتاأمين االإدماج المالئم للُبعد البيئي في ال�سيا�سات واالأ

التن�سيق والمبادرات.

إشراك الجهات المعنية وبناء القدرات واألخذ بزمام األمور

�اإدماج   اإع��ادة  ا�ستثمار لو�سع برامج  اإلى  االأم��ر  التي يحتاج فيها  االأولوية  الوطنية والمحلية ذات  القطاعات  ما هي 

م�ستدامة بيئياً؟ هل تمت ا�ست�سارة الجهات المعنية الوطنية ذات ال�سلة )مثل الوكالة المركزية المعنية باالإجراءات 

المناخية( والمنظمات الدولية )مثل منظمة العمل الدولية( في تحديد هذه القطاعات؟

�هل تمت عملية م�سح للجهات المعنية )من القطاعين العام والخا�س( اأثناء مرحلة ت�سميم برنامج اإعادة االإدماج  

لتحديد ال�سركاء ذوي ال�سلة وللتاأكد من كفاءاتهم وتجاربهم وطاقاتهم وقدراتهم على الدعم؟ 

مثاًل هل اأقيم ات�سال بال�سركات التي تعمل في االقت�ساد االأخ�سر؟
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�هل تمت ا�ست�سارة ال�سركاء )مثل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية والجهات المعنية الوطنية( التي لها  

كفاءات وخبرات في الم�سائل البيئية والتي تواجه نق�ساً محتماًل في الطاقات الداخلية، بغية ت�سميم وتنفيذ برامج 

اإعادة االإدماج التي تاأخذ باالأبعاد البيئية؟

�ال�سكان   ومجموعات  المهّم�سة  ال�سكان  ومجموعات  الجن�سانية  الم�سائل  ب�ساأن  المعنية  الجهات  ا�ست�سارة  تمت  هل 

االأ�سليين، بغية ت�سميم وتنفيذ برامج اإعادة االإدماج التي تاأخذ باالأبعاد البيئية؟

�هل اأن جميع الجهات المعنية ذات ال�سلة، بمن في ذلك مديرو حاالت اإعادة االإدماج، يتلقون تدريباً في مجال ال�سلة  

 
88

بين اإعادة االإدماج والبيئة؟

في  المتاحة  الفر�س  ب�ساأن  للعائدين  الم�سورة  اإ�سداء  في  رئي�سياً  دوراً  االإدم��اج  اإع��ادة  حاالت  مديرو  يلعب  •	
منطقة العودة فيما يت�سل ب�سبل العي�س، وبالتالي فاإن ذلك مهم لبناء الوعي والقدرات فيما يت�سل بالمو�سوع.

را  ُيوفَّ اأن  يجب  بعينها  بمنطقة  الخا�س  اأو  القطري  والتدريب  الم�ستطاع،  قدر  العام،  االأ�سا�سي  التدريب  •	
الحاالت  مديري  اأو  المحليين  الم�سوؤولين  مثل  االإدم��اج،  اإع��ادة  برامج  في  الم�ساِركة  ال�سلة  ذات  المعنية  للجهات 

ويجب اأن يغّطيا تحديات وفر�ساً بيئية م�ستركة لالأفراد والمجتمعات المحلية للم�ساركة في االأن�سطة الم�ساِهمة 

في اال�ستدامة البيئية والقدرة على الت�سدي الآثار تغير المناخ والكوارث.

التعاون الدولي الفعال

�هل تم ا�ستك�ساف الفر�س الإقامة ال�سراكات بين جهات معنية متعددة والم�ساركة في تمويل م�سروع اإعادة االإدماج؟ 

�باإعادة   المرتبطة  التحديات والفر�س  ب�ساأن  االأ�سل  الم�سيفة وبلدان  البلدان  الوعي في  اأن�سطة الإذكاء  اأقيمت  هل 

االإدماج في البلد االأ�سلي؟

�هل اأن اأن�سطة التوعية هذه ت�ستهدف المجموعات والجهات التالية؟ 

والمحلية؛ الوطنية  ال�سلطات  •	

والخا�سة؛ العامة  الت�سغيل  وكاالت  •	

التدريب؛ موفرو  •	

الخا�س؛ القطاع  من  الم�ساريع  اأ�سحاب  •	

اآثار تغير  اإعادة االإدماج والتكيف مع تغير المناخ والحّد من  المنظمات غير الحكومية التي تعمل في ميادين  •	
المناخ، واإدارة النظم االإيكولوجية وحفزها، والحد من مخاطر الكوارث؛

وال�سكان  المهم�سين  ال�سكان  وفئات  الن�سائية  المجموعات  ذلك  في  بما  ال�سلة،  ذات  االأخرى  المعنية  الجهات  •	
االأ�سليين وفئة االأ�سخا�س ذوي االإعاقة. 

88   قامت �سعبة الهجرة والبيئة وتغير المناخ في المنظمة الدولية للهجرة بو�سع دليل »الهجرة والبيئة وتغير المناخ: دليل للتدريب« بدعم 

والتوعية في �سفوف  للتدريب  الدليل  ا�ستخدام هذا  للهجرة. ويمكن  الدولية  للمنظمة  التابع  التنمية  االأوروبي و�سندوق  االتحاد  من 

�سانعي ال�سيا�سات والمهنيين ب�ساأن ال�سلة بين الهجرة والبيئة ولتوفير اأدوات عملية وملمو�سة ل�سياغة ال�سيا�سات الوطنية واالإقليمية 

ُي�ستخدم كاأ�سا�س  اأن  اإعادة االإدماج والبيئة واإنما يمكن  لمعالجة هذه الم�ساألة الح�سا�سة. وهذا الدليل ال يتطّرق بالتحديد لل�سلة بين 

لتوفير حلقات عمل تدريبية في �سياق برنامج اإعادة التاأهيل، ويمكن اأن ُيكّيف وفقاً لذلك. وللمزيد من المعلومات يرجى االت�سال ب�سعبة 

 .mecc@iom.int :الهجرة والبيئة وتغير المناخ

https://eea.iom.int/publications/migration-environment-and-climate-change-training-manual-facilitators-guide
https://www.iom.int/
https://www.iom.int/
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تعزيز األطر الوطنية

�هل اأن م�سروع اإعادة االإدماج من�ّسق ومتنا�سق مع برامج االقت�ساد االأخ�سر الوطنية وبرامج الوظائف الخ�سراء بما  

ي�سمن فر�ساً في االأجل الطويل والتزاماً تاماً من جانب الجهات المعنية المحلية والوطنية؟

عاماً  تموياًل  عادة  تمّول  الكوارث  مخاطر  من  والحّد  المناخ  تغير  مع  التكيف  ميادين  في  الخ�سراء  االأ�سغال  •	
زمنية  لمدة  تكون  ما  ع��ادة  ال�سلة  ذات  الخ�سراء  الوظائف  اأن  حين  وفي   .

89
العاملة  لليد  اال�ستخدام  كثيفة  وهي 

االأ�سا�سية  الهياكل  �سيانة  قبيل  االأط��ول من  االأج��ل  في  �سغل  مواِطن  تخلق  اأن  يمكن  الم�ساريع  ف��اإن هذه  محددة 

المن�ساأة اأو زراعة االأرا�سي الم�ست�سلحة، اإذا تم تن�سيقها ب�سكل جيد واإذا كانت متفقة مع برامج الوظائف الخ�سراء 

القائمة. 

ما هي القطاعات واتحادات أصحاب العمل القطاعية التي تمثل تلك القطاعات؟90 

�اإعادة االإدماج الم�ستدامة   العامة والمنا�سرة لتاأمين تج�سيد  ال�سيا�سات  اأّن الم�سروع ترافقه جهود في مجالي  هل 

 
91

بيئياً في ا�ستراتيجيات الهجرة والتنمية المحلية والوطنية والممار�سات القطاعية ذات ال�سلة في البلد االأ�سلي؟

اإعادة  نهج  في  البيئية  والفر�س  التحديات  اإدماج  وت�سجيع  البيئة  اال�ستدامة  ت�سجيع  االإدماج:  اإعادة  �سيا�سات  •	
االإدماج القائمة. 

 : تعبئة مجموعات ال�ستات لال�ستثمار في م�ساريع اال�ستدامة البيئية على م�ستوى المجتمع 
92

التنمية �سيا�سات  •	
المحلي واال�ستفادة من الدعم التقني الذي يقدمه اأفراد مجموعات ال�ستات من ذوي المهارات ذات ال�سلة )الهند�سة 

والهند�سة الزراعية واإدارة النفايات وما اإلى ذلك(.

الخارج  في  لة  المح�سّ بالبيئة  ال�سلة  ذات  العائدين  وخبرات  بموؤهالت  االعتراف  تي�سير  الت�سغيل:  �سيا�سات  •	
والمتو�سطة  ال�سغيرة  الموؤ�س�سات  لخلق  الدعم  وبرامج  المهارات  تطوير  �سيا�سة  اإل��ى  العائدين  و�سول  وتي�سير 

الحجم في القطاعات ذات ال�سلة الأغرا�س االقت�ساد االأخ�سر.

االأ�سا�سية. مجتمعية  التكيف  نهج  في  االإدماج  اإعادة  اعتبارات  اإدماج  المناخ:  تغير  مع  التكيف  �سيا�سات  •	

89  لتكوين فكرة عامة انظر منظمة العمل الدولية )2011(: اال�ستثمارات المحلية للتكيف مع تغير المناخ: الوظائف الخ�سراء من خالل 

االأ�سغال الخ�سراء. 

للنظر بمزيد من التف�سيل في م�ساركة القطاع الخا�س من اأجل اإعادة االإدماج، انظر الفرع 4-1-1 من دليل اإعادة االإدماج للمنظمة الدولية   90

للهجرة »م�ساركة الجهات المعنية« )ال�سفحة 145(.

91  هذه العنا�سر مقترحات ويجب اأال ُتعتبر مقترحات �ساملة. وقد توجد فر�س عديدة اأخرى الإدماج اعتبارات اإعادة االإدماج الم�ستدامة بيئياً 

في االأطر الوطنية ويجب ا�ستك�ساف هذه الفر�س رهناً بالخ�سائ�س المميزة لبلد ما.

االأ�سل  بلدان  التنمية االجتماعية واالقت�سادية في  في  اإيجابياً  اإ�سهاماً  الهجرة  ت�سهم  اأن  اإلى �سمان  الهجرة والتنمية  �سيا�سات  ت�سعى     92

والمّق�سد، واأن تعود بالنفع على و�سع المهاجرين واأ�سرهم.

https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_172716/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_172716/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_172716/lang--en/index.htm
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf
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درا�شة الحالة 4: حلقة عمل تقنية ب�شاأن القدرة على التكيف مع تغير المناخ في اإعادة اإدماج ين 

العائدين في الرباط بالمغرب

�سبل  تعتمد  حيث  الريفية  المناطق  من  الهجرة  انتقال  في  بالفعل  البيئية  التحديات  ت�ساهم  اأفريقيا  غرب  في 

العي�س في القطاعات الرئي�سية )الزراعة والتعدين وم�سائد االأ�سماك( اإلى حد كبير على الموارد الطبيعية. وفي 

نف�س الوقت توؤّثر هذه التحديات على ا�ستدامة اإعادة اإدماج العائدين وتحّد من خيارات �سبل عي�سهم وو�سولهم 

اإلى الموارد الطبيعية.

المنظمة  قامت  االإدم���اج،  اإع��ادة  اأن�سطة  في   البيئية  االأبعاد  الإدم��اج  الفر�س  وتحديد  التحديات  هذه  ولمناق�سة 

. وُعقدت حلقة 
93

الدولية للهجرة بتنظيم حلقتي عمل لمدة يومين في تموز/ يوليه 2019 بالرباط في المغرب

اآثار  اإعادة االإدماج للتقليل من  اإطار م�سروع المنظمة الدولية للهجرة »اإدماج االأبعاد البيئية في دعم  العمل في 

تغير المناخ على الهجرة في غرب اأفريقيا، وقد مّولت حلقة العمل هذه حكومة فرن�سا.

الواقعة جنوب  اأفريقيا والبلدان االأفريقية  واأكاديميين من �سمال  العمل خبراء و�سانعي �سيا�سات  و�سّمت حلقة 

ال�سحراء واأوروبا لتبادل المعارف والممار�سات الجيدة ب�ساأن اأن�سطة اإعادة االإدماج الم�ستدامة بيئياً، واإقامة فهم 

متبادل للفر�س والتحديات ذات ال�سلة بالبرمجة وجمع التو�سيات لتطوير برامج اإعادة االإدماج هذه.

والمهنيين  ال�سيا�سات  بعينها الإذك��اء وعي �سانعي  بلدان  اأو  اأخ��رى  تنظيم حلقات عمل مماثلة في مناطق  يمكن 

واإ�سراكهم في خلق بيئة �سيا�ساتية تمكينية من اأجل و�سع برامج اإعادة اإدماج م�ستدامة بيئياً. وهي اأي�ساً منا�سبة 

الإقامة ال�سراكات ذات ال�سلة مع الجهات المعنية، من كل من القطاعين العام والخا�س، الراغبة في الم�ساركة في 

اأن�سطة اإعادة االإدماج هذه واال�ستثمار فيها.

              ن�شائح للنجاح:

اإيجابي لت�سجيع تبادل المعارف والممار�سات الجيدة بين الم�ساركين ذوي مجاالت خبرة 	• اإقامة مناخ  ت�سجيع 

مختلفة. 

القيام، متى اأمكن ذلك، باإقران العرو�س والمناق�سات في االأفرقة العامة وفي االأفرقة ال�سغيرة بزيارة ميدانية 	•

لتوفير مثال عملي للمو�سوعات قيد المناق�سة.

 
93

https://environmentalmigration.iom.int/climate�resilient�reintegration�returning�migrants� انظر:    93

.technical�workshop

https://environmentalmigration.iom.int/climate-resilient-reintegration-returning-migrants-technical-workshop
https://environmentalmigration.iom.int/climate-resilient-reintegration-returning-migrants-technical-workshop
https://environmentalmigration.iom.int/climate-resilient-reintegration-returning-migrants-technical-workshop
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الرصد والتقييم

يوّفر هذا الفرع بع�س الموؤ�سرات للموظفين المكلفين بو�سع ور�سد م�ساريع اإعادة االإدماج الفردية والمجتمعية االأ�سا�سية 

واأخ�سائيي تقييم داخليين اأو خارجيين. ويجب اأن ُيقراأ باالقتران مع الوحدة 5 من دليل اإعادة االإدماج المكر�سة لر�سد 

وتقييم برامج اإعادة االإدماج ومن اأجل التوجيهات العامة ب�ساأن المو�سوعات الرئي�سية من قبيل اختيار الموؤ�سرات  اأو كيفية 

اإجراء التقييم. والتوجيهات والمقترحات اأدناه ال تحل محل االأدوات المتخ�س�سة للر�سد والتقييم على م�ستوى الم�ساريع 

المتاحة من مجموعة من الم�سادر. ويمكن، على �سبيل المثال ورهناً بتركيز الم�سروع، الرجوع اإلى اأدوات الر�سد والتقييم 

المتخ�س�سة ذات ال�سلة فيما يت�سل بم�ساريع التنمية االقت�سادية المحلية اأو التكيف مع تغير المناخ اأو الحّد من مخاطر 

 . 
94

الكوارث

ويجب التطرق للعنا�سر التالية ل�سمان االإدماج المالئم لالأبعاد البيئية في الر�سد والتقييم:

الرصد

الم�ساألة  ُت��درج  اأن  يجب  المتوخاة  النتائج  تحقيق  �سوب  المحرز  والتقّدم  الم�ستدامة  االإدم���اج  اإع���ادة  برامج  ر�سد  عند 

)الم�سائل( البيئية التي ترمي هذه البرامج اإلى معالجتها في اأ�سئلة مثل: 

• ماذا عن النجاح المحرز في �سياق برنامج اإعادة االإدماج هذا؟	

• كيف ُينتظر اأن يتحقق هذا النجاح؟	

• ما هي االأدلة الالزمة الإثبات نجاح البرنامج؟	

ولتحقيق النجاح، يجب النظر في االأ�سئلة التالية:

�هل تم النظر في الم�سائل البيئية في تحليل الو�سع والم�ساكل اأثناء مرحلة ت�سميم مفهوم الم�سروع؟ 

بيئي؟ تقييم  اإلى  االأمر  يحتاج  هل  •	

�هل اأن الروابط المن�سودة بين برنامج اإعادة االإدماج والنتائج البيئية المتوخاة ُمحددة بو�سوح؟ 

�هل اأن اأهداف تحقيق النتائج مبّينة بو�سوح؟ 

�هل اأن كيفية قيا�س التقدم المحرز �سوب تحقيق هذه النتائج ُمحددة بو�سوح؟ 

�درجت الجوانب البيئية في االأ�س�س المنطقية والفر�سيات التي تقوم عليها نظرية التغّير، بما في ذلك م�سارات  
ُ
هل اأ

»كيفية و�سبب« حدوث التغيرات؟

اإذا ح�سل العائدون على تدريب )باال�ستناد اإلى احتياجاتهم ودوافعهم( وكانوا مدعومين بمبادرات تتعلق ب�سبل  •	
العي�س الم�ستدامة؛

عندئذ �ستتعّزز معارفهم ومهاراتهم )المهنية( ب�ساأن البيئة، االأمر الذي يمكن اأن ي�ساعدهم على الم�ساركة  •	
في اأن�سطة االقت�ساد االأخ�سر وك�سب مرتب يمكن بدوره اأن يكون له تاأثير اإيجابي على دخلهم. واالأثر االإيجابي على 

دخلهم يمكن اأن ُيعّزز رفاههم االجتماعي واالقت�سادي والنهو�س في نهاية المطاف بقدرتهم على التكيف. واالأثر 

االإيجابي لالقت�ساد االأخ�سر يمكن اأن ُيخّف�س تردي البيئة وي�ساعد على التكيف مع تغير المناخ؛

https://www.adaptation�undp.org/projects/spa�community�based�adaptation� المثال:   �سبيل  انظر على    94

.project

https://www.adaptation-undp.org/projects/spa-community-based-adaptation-project
https://www.adaptation-undp.org/projects/spa-community-based-adaptation-project
https://www.adaptation-undp.org/projects/spa-community-based-adaptation-project
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الأن

و�سي�سجع  البيئية  الم�سائل  معالجة  في  العائد  دور  اأهمية  من  يزيد  �سوف  البيئية  والمهارات  المعارف  ‘1‘ تعزيز 
التنمية المحلية؛ اأو الأّن 

الأّن اأو  لها؛  التطّرق  تم  للهجرة  دفع  كعوامل  الم�ستدامة  العي�س  �سبل  خيارات  قلة  اأو  البيئة  ‘2‘ تردي 

القائمة  الم�ستدامة  الحلول  وتنفيذ  ت�سميم  في  للتحّكم  واالإمكانية  القدرة  لديهم  تكون  عندما  العائدين   ‘3‘
على اأدلة من االأرجح اأن يظلوا ي�ستفيدون من المنافع التي تن�ساأ لم�ساعدتهم على تثبيت اأو�ساع عي�سهم المحلية.

� ؟ 
95

هل اأن الجوانب البيئية تنعك�س في اإطار وم�سفوفة النتائج )االأن�سطة والنواتج واالأهداف(

�هل اأن اأداة جمع بيانات الر�سد ت�سمل اأ�سئلة وجيهة ب�ساأن العنا�سر البيئية؟ 

�هل اأن اأدوات جمع بيانات الر�سد ت�سمل اأ�سئلة وجيهة بخ�سو�س نوع الجن�س واالإدماج االجتماعي؟ 

�هل اأن موظفي الر�سد لهم القدرة على اإدماج الجوانب البيئية في خطط الر�سد واأدوات جمع البيانات؟ 

�هل اأن عنا�سر اال�ستدامة البيئية ُمدرجة في النواتج المعرفية؟  

�هل هناك مجاالت تعّلم يمكن اإدراجها في الم�سروع انطالقاً من مبادرات �سابقة؟ 

�هل هناك درو�س م�ستخل�سة يمكن اإدراجها في الم�سروع انطالقاً من مبادرات �سابقة؟ 

�ما هي الدرو�س الم�ستفادة التي يمكن توثيقها اأثناء فترة تنفيذ الم�سروع وكيف يمكن ا�ستخدام هذه الدرو�س لتوجيه  

و�سبط البرمجة الجارية والبرامج ذات ال�سلة في الم�ستقبل؟

التقييم

عمليات التقييم مو�سى بها بالن�سبة لجميع برامج اإعادة االإدماج الم�ستدامة، علماً واأن نوع ونطاق وتوقيت ونهج البرامج 

كّلها اأمور تتوقف على ا�ستخدامها المزمع. ولدى ت�سميم التقييمات ب�ساأن برامج اإعادة االإدماج الم�ستدامة يجب النظر 

في العنا�سر البيئية لدى تحديد المعلومات الالزمة ومن يحتاج اإليها وكيفية ا�ستخدام المعلومات المجّمعة. وفيما يلي 

نقاط اإ�سافية يجب النظر فيها الأغرا�س التقييمات:

�هل هناك عن�سر تقييم ُمدرج في ميزانية البرنامج وخطة العمل؟ 

�هل هناك م�سائل بيئية مو�سع بحث في ت�سميم معايير التقييم )الوجاهة، والتما�سك، والكفاءة، والفعالية، والتاأثير،  

واال�ستدامة(؟

�هل يمتلك المقّيم المهارات والمعارف الالزمة لتقييم الم�سائل البيئية ف�ساًل عن الم�سائل ذات ال�سلة باإعادة اإدماج  

العائدين الم�ستدامة؟

انظر الجدول 5-4: اإطار الر�سد القائم على النتائج في دليل المنظمة الدولية للهجرة ب�ساأن اإعادة االإدماج )ال�سفحة 194(.  95

https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_reintegration_handbook.pdf


310

دليل إعادة اإلدماج

مثال للموؤ�شرات )وهي لي�شت قطعية، رهنًا بنطاق الم�شروع(

قدر  الم�ستجيبة،  الجهة  ون��وع  واالإثنية  وال�سن  الجن�س  ن��وع  بح�سب  )م��وّزع��ة  النواتج  م�ستوى  على  للموؤ�سرات  اأمثلة 

الم�ستطاع(:

• الن�سبة المئوية للعائدين واأفراد المجتمع المحلي من غير المهاجرين الذين يفيدون باأنهم يعملون في قطاعات 	

خ�سراء )خط االأ�سا�س الزم(؛

• الن�سبة المئوية لقادة المجتمعات المحلية واأفراد المجتمع المحلي من غير المهاجرين والعائدين الذين يفيدون 	

باأنهم را�سون عن المبادرات البيئية والحلول الدائمة المنّفذة في اإطار الم�سروع؛

• الن�سبة المئوية للعائدين واأفراد المجتمع المحلي من غير العائدين والجهات المعنية الرئي�سية )الحكومية وغير 	

الحكومية( الذين يفيدون باأنه باإمكانهم تطبيق المهارات والمعارف التي اكت�سبوها من خالل التدريب الذي وّفرته 

المنظمة الدولية للهجرة في اإطار الم�سروع )6-12 �سهراً بعد التدريب؛ موّزعة بح�سب نوع التدريب(؛

• عدد حلول اإعادة االإدماج واال�ستجابات المنّفذة من جانب الجهات المعنية الرئي�سية )الحكومية وغير الحكومية( 	

ب�ساأن اال�ستدامة البيئية بدعم من الم�سروع )موّزعة بح�سب الحّل واال�ستجابة(؛

• عدد م�ستندات ال�سيا�سة العامة ذات ال�سلة باإعادة االإدماج )اال�ستراتيجيات واأطر ال�سيا�سات العامة والخطط( التي 	

تم تحديثها لت�سمل االعتبارات البيئية بدعم من الم�سروع؛

• الن�سبة المئوية للجهات الفاعلة من القطاعين العام والخا�س التي تفيد باأنها ت�سارك في مبادرات االقت�ساد االأخ�سر 	

بدعم من الم�سروع )خط االأ�سا�س الزم(. 

اأمثلة للموؤ�سرات على م�ستوى النواتج )موّزعة بح�سب نوع الجن�س وال�سن واالإثنية ونوع اال�ستجابة، قدر الم�ستطاع(:

• وغير 	 )الحكومية  الرئي�سية  المعنية  والجهات  المهاجرين  غير  من  المحلي  المجتمع  واأفراد  العائدين  عدد 

الحكومية( المدّربين على اإدارة النظم البيئية الم�ستدامة وحفظ الموارد الطبيعية والتكّيف مع تغير المناخ والحّد 

من مخاطر الكوارث )موّزعة بح�سب نوع التدريب(؛

• وغير 	 )الحكومية  الرئي�سية  المعنية  والجهات  المهاجرين  غير  من  المحلي  المجتمع  واأفراد  العائدين  عدد 

الحكومية( الذين ح�سلوا على ن�سبة 80 في المائة فما فوق في ا�ستبيان لما بعد التدريب؛

• المهارات 	 تطبيق  يعتزمون  باأنهم  يفيدون  الذين  المهاجرين  غير  من  المحلي  المجتمع  الأفراد  المئوية  الن�سبة 

والمعارف الجديدة المكت�سبة من خالل تدريب المنظمة الدولية للهجرة في اإطار الم�سروع )مبا�سرة بعد التدريب(؛

• تغير 	 مع  والتكيف  الطبيعية،  الموارد  وحفظ  الم�ستدامة،  البيئية  الُنظم  اإدارة  ب�ساأن  المنّظمة  العمل  حلقات  عدد 

المناخ، والحّد من مخاطر الكوارث، بدعم من الم�سروع )موّزعة بح�سب نوع حلقة العمل(؛ 

• عدد المجتمعات المحلية الم�ستفيدة من المبادرات البيئية المحلية المدعومة من الم�سروع؛	

• عدد المبادرات البيئية المحلية الجديدة المدعومة من الم�سروع والتي ت�سمل العائدين؛	

• عدد الم�ستفيدين الذين �ساركوا في تدريب مهني بيئي في اإطار الم�سروع؛	

• عدد تقارير التقييم البيئي المدعومة من الم�سروع المتاحة.	
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