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مذكرة الممارسين الرابعة:
1
الحماية االجتماعية الشاملة للنازحين قسرا
لوكاس ساتو (مركز السياسات الدولية للنمو الشامل)

تضم منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أهم البلدان المضيفة والبلدان األصلية
للنازحين قسرا ً 2في العالم .ويتأثر النازحون قسرا على نحو خاص بأزمة كوفيد -19واآلثار
االجتماعية واالقتصادية المترتبة عليها .وال يحظى هؤالء في معظم بلدان الشرق األوسط
وشمال إفريقيا بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية ،وفرص العمل الرسمية ،وظروف
المعيشة المالئمة ،والصرف الصحي .وقد عززت تلك الظروف من تعرضهم لخطر
العدوى بكوفيد .19-وفي الوقت نفسه ،فإن وصولهم المحدود إلى أنظمة الحماية االجتماعية
واالستجابات لـكوفيد 19-من شأنه أن يُضعف آلياتهم في التعامل مع اآلثار االجتماعية
واالقتصادية الناجمة عن الوباء.

▪تقديم مستويات من المزايا المناسبة لتلبية االحتياجات المحددة واإلضافية
لالجئين وطالبي اللجوء  ،بما في ذلك عن طريق تعزيز التوسعات
الرأسية للبرامج.
▪ضمان الحقوق القانونية لالجئين في االشتراك في مخططات التأمين
االجتماعي واالستفادة من استجابات التأمين االجتماعي الطارئة.
الممارسة الفُضلى الثانية) إزالة العقبات التنفيذية ،واإلدارية ،والعقبات المرتبطة بالمعلومات
▪اعتماد عملية إدارية وتسجيلية مرنة من خالل تحديد متطلبات مرنة
لبطاقات الهوية وتمديد صالحية وثائق المهاجرين ،والالجئين ،وطالبي
اللجوء

وبالنظر إلى المخاطر التي يتعرض لها النازحون قسرا ،وجسامتها ،والصعوبات التي
تواجهها الحكومات والوكاالت الدولية في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
لتقديم استجابات الحماية االجتماعية لتلك المجتمعات ،قام مركز السياسات الدولية من أجل
النمو الشامل بالشراكة مع مكتب اليونيسف اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بإعداد مذكرات للممارسين حول الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات للنازحين قسرا.
وتعتمد المذكرة تعريفا للحماية االجتماعية الشاملة المستجيبة للصدمات ،وهذا التعريف يقر
بأن المجموعات المتنوعة من األفراد المعرضين للمخاطر يتأثرون بالصدمات بدرجة متفاوتة،
كما أنه يوفر استجابة مرنة تستهدف دعم عدد كبير من الناس .وهكذا فإن التعريف يأخذ في
االعتبار اختالف احتياجات هؤالء األفراد عند تصميم االستجابة وتنفيذها .وهذه هي المذكرة
الرابعة في سلسلة ممتدة أعدتها الوكالتان حول الحماية االجتماعية المستجيبة للصدمات ،والتي
تجمع أمثلة على أفضل الممارسات المتعلقة بشمولية ما يلي:

▪استخدام حواجز وقائية تحظر تبادل المعلومات بين مقدمي خدمات الحماية
االجتماعية وسلطات الهجرة ،وال تتطلب أسئلة حول الوضع القانوني
كشرط لتقديم الخدمات األساسية
▪تعزيز السجالت االجتماعية من خالل إدراج بيانات الالجئين وطالبي
اللجوء وتحديثها
الممارسة الفُضلى الثالثة) تنسيق االستجابات بين الجهات الفاعلة اإلنسانية والحكومية
▪المواءمة قدر اإلمكان بين البرامج اإلنسانية والحكومية من حيث مبلغ
المساعدة ،ومدتها ،ومعايير استحقاق الفئات الضعيفة ،وآليات الدفع،
وأنظمة الرصد.

1 .االستهداف ،والتحديد ،والتسجيل
2 .قيمة التحويل ،ونوعه ،وطريقة الدفع

▪تنسيق قواعد البيانات ،وأنظمة المعلومات ،وأدوات االستهداف للجهات
الفاعلة الوطنية والدولية المشاركة في االستجابة ،مع مراعاة تدابير أمن
البيانات و /أو إبرام اتفاقيات مناسبة لتبادل البيانات

3 .االتصال ،وإدارة الحاالت ،والمساءلة
4 .الحماية االجتماعية للنازحين قسرا

▪بناء عالقات قوية وطويلة األمد بين الجهات الفاعلة الحكومية واإلنسانية
من خالل مبادرات الحوار المفتوح ومنتديات التنسيق الطويل األمد

وتعرض المذكرة الرابعة نبذة مختصرة عن السكان النازحين في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،مع تسليط الضوء على المخاطر الخاصة وأوجه الضعف التي تفاقمت جراء األزمة .وتقدم
المذكرة بعد ذلك توصيات فورية وطويلة األمد لتعزيز شمولية تلك الممارسات باإلضافة إلى
عرض أمثلة توضيحية من البلدان .وقد روعيت المبادرات الحكومية واإلنسانية في هذا السياق.
وترد أدناه أفضل الممارسات الثالثة الرئيسية المحددة في المذكرة الرابعة ،باإلضافة إلى بعض
التوصيات الرئيسية المتعلقة بتنفيذ تلك الممارسات .ولالطالع على األمثلة توضيحية التي
تعرض مختلف التوصيات ،يرجى الرجوع إلى المذكرة كاملة.
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الممارسة الفضلى األولى) تصميم أطر قانونية وبرامج حماية اجتماعية شاملة

:مالحظات

▪ضمان أن تكون برامج الحماية االجتماعية الطارئة الجديدة شاملة ،بما
يسمح بشكل واضح لالجئين وطالبي اللجوء باالستفادة ،أو التخلص من
عقبات االستحقاق المرتبطة بوضع الهجرة.

اآلراء الواردة هنا ليست بالضرورة آراء برنامج األمم
المتحدة اإلنمائي أو منظمة األمم المتحدة للطفولة أو
الحكومة البرازيلية.

www.ipcig.org

 .1مالحظة :قائمة المراجع الكاملة موجودة في المذكرة كاملة ويمكن اإلطالع على المذكرات األخرى في هذه السلسلة من خالل الرابط:
<https://www.ipcig.org/publications>.
 .2يشمل ذلك كال من الالجئين والسكان النازحين داخليا.
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