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التمهيد 
ُيَعــد اســتئجار شــقة أو غرفــة أو منــزل أحــد أشــكال الســكن األكثــر شــيوًعا فــي األريــاف والمــدن 
اليــوم1. فبعــد انــدالع أزمــة مــا ، خصوًصــا فــي المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة، قــد يلجــأ 
األشــخاص المتضــررون إلــى اســتئجار مــكان للنــوم ولالحتمــاء أثنــاء مرحلــة تعافيهــم، أو يقــرروا 
االنتقــال أو العــودة أو االســتقرار أو إعــادة البنــاء. تقــّدم المســاكن المســتأجرة نوًعــا مــن المرونــة 
عندمــا يكــون المســتقبل غامًضــا والتنقــل ضرورًيــا وامتــالك منــزل مســتحياًل، وهــي كلهــا عوامــل 
غالًبــا مــا تصــّح فــي الفتــرات التــي تلــي األزمــات. ويمكــن أيًضــا اعتبــار االســتئجار خيــار إســكان 
طويــل األمــد بحــّد ذاتــه، وغالًبــا مــا يصــّح ذلــك لــدى الكثيــر مــن ســّكان المــدن. وغالًبــا مــا تســعى 
العائــالت النازحــة وال ســيما تلــك المقيمــة فــي المناطــق الحضريــة، إلــى الحصــول علــى مســاكن 
مســتأجرة بــداًل مــن العيــش فــي مــأوى أو مخيــم مؤقــت. كذلــك، تفّضــل العائــالت العثــوَر علــى 
مســكن تأجيــري بالقــرب مــن األصدقــاء واألقربــاء، وهــي تبحــث عــن مســاكن تقــع فــي مناطــق 
تمّكــن مــن الوصــول قريبــة مــن المرافــق الخدمّيــة، مثــل المــدارس واألســواق، بحيــث تتيــح لهــا 

الفــرص االقتصاديــة التعافــَي واالعتمــاد أكثــر علــى نفســها.

ا بالنســبة إلــى أصحــاب الملكيــات والمجتمعات  وتشــّكل مســاكن اإليجــار أيًضــا مصــدر دخــل بــارًز
المضيفــة فــي المناطــق الحضريــة وشــبه الحضريــة في الدول النامية، حيــث إّن معظم المالكين 
هــم مــن أصحــاب الملكيــات الصغيــرة الحجــم. وهــم يــزّودون ســوق اإلســكان بغــرف ومنــازل 
ــة لتقاعدهــم٢.  ــة مالي ــر مصــدر دخــل منتظــم يقــّدم لهــم ضمان بنوهــا بأنفســهم مــن أجــل توفي
تبقــى مســاكن اإليجــار جانًبــا مهمــاًل مــن سياســة اإلســكان الوطنــي فــي الكثيــر مــن البلــدان التــي 

غالًبــا مــا ترّكــز حصــًرا علــى ملكيــة المنــازل.

يكمــن أحــد أبــرز التحديــات فــي مجــال مســاكن اإليجــار فــي أّن تكلفــة اإليجــار غالًبــا مــا تشــّكل 
عبًئــا مالًيــا ثقيــاًل علــى العائــالت. ويصــّح ذلــك بشــكل خــاص عندمــا تتضــرر العائــالت المنخفضــة 
الدخــل مــن األزمــات، إذ يشــّكل عــبء اإليجــار مــا بيــن ٢5 و5٠ فــي المئــة مــن مدخــول العائــالت3. 
لقــد رّكــز الكثيــر مــن برامــج مســاعدات اإليجــار علــى تقديــم المــال فحســب مــن أجــل تغطيــة 

ــر أّن التطبيــق العملــي لهــذه السياســة أظهــر أّن هــذا األمــر تكلفــة اإليجــار. غي

1  برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، )٢٠٠٤( دليــل السياســة المعنــي باإلســكان التأجيــري فــي البلــدان الناميــة، 
سلســلة دليــل السياســة الســريع،  – المجّلــد األول، برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية.

٢  برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، )٢٠٠٤( دليــل السياســة المعنــي باإلســكان التأجيــري فــي البلــدان الناميــة، 
سلســلة دليــل السياســة الســريع،  – المجّلــد األول، برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية.

٣ منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، ٢.HC1. )٢٠1٩( معدل تكاليف اإلسكان إلى المدخول.

https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-07/policy_guide_to_rental_housing_in_developing_countries.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-07/policy_guide_to_rental_housing_in_developing_countries.pdf
https://www.oecd.org/els/family/HC1-2-Housing-costs-over-income.pdf
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ال يكفــي وحــده فــي غالبيــة األحيــان مــن أجــل توفيــر المســاكن المالئمــة والمضمونــة، وتبــرز 
الحاجــة إلــى المزيــد مــن الدعــم، بمــا فــي ذلــك المســاعدة علــى ضمــان الحيــازة، وتطبيــق المعاييــر 
الدنيــا المتعلقــة بالمــأوى، والحمايــة، واكتســاب ســُبل المعيشــة. وقــد يفيــد تقديــم الدعــم 
التكميلــي لســُبل المعيشــة إلــى جانــب مســاعدات اإليجــار النقديــة فــي ضمــان اســتدامة التدخــل 

وفــي ضمــان فعاليــة اســتراتيجية اإلنهــاء.

اعتبــار مســاعدات  يســتدعي  الــذي  الســبب  بخطــوة  ــل خطــوة  المفصَّ الدليــل  هــذا  يشــرح 
اإليجــار فــي الكثيــر مــن االســتجابات كخيــار اســتجابة إنســانية محتمــل. ويقتــرح أيًضــا طريقــًة 
ومالئمــة  آمنــة  إيجــار  مســاكن  إلــى  األزمــات  مــن  يــن  المتضرر األشــخاص  وصــول  لدعــم 

عليهــا. وحصولهــم 
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الشكر والتقدير 
يــود المؤلفــان كاروليــن ديواســت وديفيــد ديلغــادو أن يشــكرا كّل َمــن قــّدم دعمــه وآراءه فــي مــا 

ــل خطــوة بخطــوة.   يتعلــق بهــذا الدليــل المفصَّ

ونــوّد التعبيــر عــن امتناننــا خصوًصــا علــى التوجيــه البّنــاء الــذي تكــّرم بــه أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة 
فــي االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، وعلــى مقاربتهــم التعاونيــة، 
وتفانيهــم: ســانتياغو لوينغــو، ومارتــا بينيــا، وأيزيكييــل ســيمبرينغهام، ومارغــا ليــدو، ويولنــدا 
دافيــال ومــارك ســاوث. والشــكر موصــول للســيد مــارك ســاوث علــى الدعــم الكبيــر الــذي قّدمــه 

علــى صعيــد التصحيــح والتحريــر، وللســيدة مارتــا بينيــا علــى هــذه المراجعــة الدقيقــة.

معلومــات  لنــا  وّفــروا  الذيــن  الرئيســّيين  المعلومــات  مقّدمــي  كّل  أيًضــا  نشــكر  أن  ونــود 
وتعقيبــات قّيمــة، وشــاركوا فــي ورشــة العمــل خــالل صياغــة الدليــل: أيلينــا بيدرازانــي )االتحــاد 
الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر(، وماريــو ميدينــا )االتحــاد الدولــي لجمعيــات 
الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر(، وألبــا أغيــالر )االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر 
والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  )االتحــاد  باالتــا  وكريســتينا  األحمــر(،  والهــالل 
األحمــر(، وإفيليــن باييخــو )االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر(، ودينيــس 
ســوليس )االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر(، ونيــل بومــان )الصليــب 
األحمــر الكندي/االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر(، وفرانشيســكو 
الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  )االتحــاد  روميــرو  وروث  األرجنتينــي(،  األحمــر  )الصليــب  كرباخــان 
األحمــر والهــالل األحمــر(، وتاتيانــا مورينــو )الصليــب األحمــر اإلكــوادوري(، وأسينســيون مارتينيــز 
)عضــو ســابق فــي االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر فــي هايتــي(، 
وجايــك زارينــس )هابيتــات فــور هيومانيتــي(، ورنيــه وينفيــن )مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية 
لشــؤون الالجئيــن(، وماريانــو تيكنــا )االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر(، 
وهانــس ســتورغارد )الصليــب األحمــر الدنماركــي(، وألكســاندرا كابيليــر )اللجنــة الدوليــة للصليــب 

ــة للصليــب األحمــر(. ــة الدولي ــن )اللجن األحمــر(، وجــو بورت
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االختصارات 

المساعدات النقدية والقسائم   CVA
المشاركة المجتمعية والمساءلة   CEA

مقّدم الخدمات المالية   FSP
اأُلسر   HH

اإلسكان واألراضي والملكيات   HLP
اللجنة الدولية للصليب األحمر   ICRC

النازحون   IDPs
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر   IFRC

سّلة الحّد األدنى من اإلنفاق   MEB
الرصد، والتقييم، والمساءلة، والتعلم   MEAL

المنح النقدية المتعددة األغراض   MPC
الجمعية )الجمعيات( الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر   NS

المجلس النرويجي لالجئين   NRC
الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج   PGI

)الحركة( حركة الصليب األحمر والهالل األحمر   Movement
إجراءات التشغيل المعيارية   SOPs 

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين   UNHCR
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الملخص التنفيذي 
المقدمة

غالًبــا مــا يفّضــل األشــخاص الذيــن تجبرهــم أزمــة مــا علــى مغــادرة منازلهــم أن يســتأجروا غرفــًة 
أو شــقًة أو منــزاًل بــداًل مــن أن يعيشــوا فــي مــأوى أو مخيــم مؤقــت. ويصــّح ذلــك بشــكل خــاص 
فــي المناطــق الحضريــة. يمكــن اســتخدام المســاكن المســتأجرة كمــكان للراحــة، وهــي توفــر 
الســالمة والحمايــة بينمــا تســعى العائــالت إلــى التعافــي وتقــرر خطوتهــا التاليــة: االنتقــال أو 
العــودة أو االســتقرار أو إعــادة البنــاء. تقــّدم مســاكن اإليجــار نوًعــا مــن المرونــة عندمــا يكــون 
ــا وامتــالك منــزل أو العــودة إلــى منــزل متضــرر  المســتقبل غامًضــا والتنقــل الجغرافــي ضرورًي
أمــًرا مســتحياًل. وهــي مالئمــة فــي الحــاالت المؤقتــة واالنتقاليــة والطويلــة األمــد. كذلــك، فهــي 
مالئمــة بشــكل خــاص فــي الحــاالت الطويلــة األمــد عندمــا يكــون مــن الممكــن ضمــان الحيــازة، 

ويملــك األشــخاص مدخــواًل يمكــن التعويــل عليــه لتغطيــة بــدالت اإليجــار والخدمــات.

أهداف الدليل
ــل خطــوة بخطــوة إلــى تقديــم إطــار عمــل لكيفيــة التخطيــط لبرنامــج  يهــدف هــذا الدليــل المفصَّ
مســاعدات إيجــار ناجــح وتصميمــه وتنفيــذه. ويتضّمــن الدليــل أمثلــة وأدوات مــن أجــل شــرح 

طريقــة تقديــم تنفيــذ ناجــح وتقديــم الدعــم فــي هــذا المجــال.

أهداف برنامج مساعدات اإليجار
ال يقتصــر برنامــج مســاعدات اإليجــار علــى تقديــم النقــود مــن أجــل تغطيــة كّل تكاليــف اســتئجار 
مســكن أو جــزء منهــا. فتهــدف مســاعدات اإليجــار إلــى توفيــر الحمايــة لألشــخاص وضمــان 
ــق عليهــا مــن الوقــت، وذلــك  كرامتهــم، مــع إتاحــة الحصــول علــى مســكن مناســب لمــدة متَف
علــى  الحصــول  إمكانيــة  مــع  كريمــة  مســاحة  فــي  العيــش  مــن  األشــخاص  تمكيــن  بهــدف 
أيًضــا  المســاعدات  هــذه  وتحــول  المنزليــة.  واألغــراض  والكهربــاء  والميــاه  الدنيــا  الخدمــات 
دون قلــق األشــخاص مــن اإلخــالء أو االســتغالل، وتفيــد فــي حصولهــم علــى ضمــان الحيــازة، 
وتحــرص علــى تمّكنهــم مــن دفــع تكلفــة اإليجــار والخدمــات أو تغطيتهــا. يجــب، منــذ البدايــة، 
وضــع اســتراتيجية إنهــاء تحــرص علــى تمكيــن األشــخاص مــن الحفــاظ علــى ظــروف عيشــهم 

عندمــا تنتهــي مــدة الدعــم.



11

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

ــا مــا يتــم تنفيــذ برنامــج لســُبل المعيشــة إلــى جانــب برامــج مســاعدات اإليجــار كجــزٍء مــن  غالًب
اســتراتيجية مســتدامة تمّكــن العائــالت مــن الحصــول علــى مدخولهــا الخــاص واالســتمرار فــي 
ســداد كلفــة اإليجــار بعــد انتهــاء برنامــج دعــم اإليجــارات. فــي بعــض الســياقات، تقــّدم أيًضــا 
خطــط االســتجابة الحكوميــة اســتراتيجيَة إنهــاء محتملــة. إّن ضمــان الحيــازة، والتنســيق مــع 
خدمــات الحمايــة االجتماعيــة الحكومّيــة وبرنامــج ســُبل المعيشــة، تفيــد مجتمعــًة فــي التخفيــف 
مــن خطــر التشــّرد اإلضافــي وغيــر ذلــك مــن آليــات التأقلــم الســلبّية. ويمكــن أن يســاعد هــذا 
النــوع مــن المقاربــات الشــاملة العائــالت فــي التعافــي اقتصادًيــا، وأن يدعمهــا إلعــادة بنــاء 
حياتهــا وكســب ســُبل معيشــتها واســتعادة مرونتهــا وكرامتهــا واســتقاللها وتعزيــز اعتمادهــا 

علــى ذاتهــا. 

للحــدود،  العابــرة  الحــاالت  مــن  اللجــوء وغيرهــا  حــاالت  فــي  الســياقات، خاصــًة  بعــض  وفــي 
قــد يكــون مــن الصعــب الحــرص علــى حفــاظ األشــخاص علــى ظــروف عيشــهم متــى انتهــت 
مســاعدات اإليجــار. فقــد ال يتمتــع الالجئــون مثــاًل بالحــق فــي العمــل. وفــي هــذه الحالــة، يجــب 
اعتمــاد المناصــرة مــن أجــل ضمــان ظــروف العيــش الدنيــا لجميــع األشــخاص المتضرريــن مــن 
األزمــات. وينبغــي أن يســعى البرنامــج باســتمرار إلــى حفــظ ظــروف العيــش الدنيــا الحــّد مــن كّل 

ــم الســلبية، حتــى بعــد انتهــاء برنامــج المســاعدة. ــات التأقل آلي

مساعدات اإليجار كاستجابة متكاملة
يتطلــب تصميــم برنامــج مســاعدات اإليجــار وتنفيــذه مقاربًة شــاملة قائمة علــى مختلف مجاالت 
ــل أن تكــون متخصصــة فــي عــّدة مجــاالت لضمــان االلتــزام بالممارســات  الخبــرة لــدى ِفــَرق ُيفضَّ
التعبئــة  الخبــرة المطلوبــة:  بــأّي ضــرر. يمكــن أن تشــمل مجــاالت  الفضلــى وعــدم التســبب 
واإلدمــاج،  االجتماعــي  والنــوع  والحمايــة  والمســاءلة،  المجتمعيــة  والمشــاركة  المجتمعيــة، 
والمــأوى، وتحليــل الســوق وتقييمهــا، واإلســكان واألراضــي والملكيــات، والمســاعدات النقديــة 
والقســائم، والهجــرة، والنــزوح وســُبل المعيشــة، والمشــتريات، والشــؤون الماليــة وغيرهــا 
مــن المجــاالت. ويشــّكل التنســيق مــع الجهــات الفاعلــة الخارجيــة أمــًرا أساســًيا أيًضــا، بمــا فــي 
ذلــك اإلدارات الحكوميــة المعنيــة بالحمايــة االجتماعيــة باإلضافــة إلــى الجهــات الفاعلــة المعنيــة 

بالشــؤون اإلنســانية والجهــات المعنيــة المحليــة.

االعتبارات المتعلقة بسوق اإلسكان التأجيري
إّن فهــم ســوق اإلســكان التأجيــري مهــم لــكل برامــج مســاعدات اإليجــار. فهــي تختلــف بشــكل 
أساســي عــن أســواق الســلع األساســية، باعتبارهــا ســوًقا للخدمــات. وكّل وحــدة ســكنية فريــدة 

مــن نوعهــا بســبب االختالفــات الالمتناهيــة لجهــة
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الموقــع، والحجــم، والتكلفــة، والوصــول إلــى الخدمــات، والملكيــة، والترتيبــات التعاقديــة، وغيرهــا. 
ــاًل خطــوة بخطــوة لمــدراء البرامــج حــول االعتبــارات الواجــب  يقــّدم هــذا الكتّيــب دليــاًل مفصَّ

مراعاتهــا عنــد تحليــل ســوق اإلســكان التأجيــري.

عناصر برامج مساعدات اإليجار
تدعــم برامــج مســاعدات اإليجــار األشــخاص الذيــن يحتاجــون إلــى مــأوى وحمايــة، وذلــك عبــر 
اســتخدام المســاكن المتوفــرة لتلبيــة احتياجاتهــم. يمكــن أن يّتخــذ الدعــم أشــكاًلا عــّدة، بمــا 
فيهــا توفيــر المعلومــات حــول ســوق اإلســكان التأجيــري، والدعــم التقنــي بشــأن معاييــر مالءمــة 
اإلســكان الدنيــا، والمشــورة القانونيــة حــول العقــود والدفعــات، والدعــم االقتصــادي لتغطيــة 
ــدالت  ــى المحتاجيــن. يمكــن إعطــاء ب تكاليــف اإليجــار، والمناصــرة مــن أجــل ضمــان الوصــول إل
ــة وقســائم أو  ــى شــكل مســاعدات نقدي ــى مســكن مباشــرًة، عل ــالت المحتاجــة إل اإليجــار للعائ
ــالت المســتهدفة  ــن العائ ــات أو مقّدمــي الخدمــات، لتمكي ــى شــكل دفعــة ألصحــاب الملكي عل

مــن الحصــول علــى مســاكن إيجــار.

َمن يستفيد من مساعدات اإليجار؟
يهــدف برنامــج مســاعدات اإليجــار إلــى دعــم مجموعــة محــددة مــن األشــخاص الضعفــاء لتلبيــة 
احتياجاتهــم لجهــة المــأوى وحصولهــم علــى مســكن آمــن ومالئــم. غيــر أّن االســتجابة يجــب 
أن تفيــد أيًضــا المجتمــع األوســع، أي أصحــاب الملكيــات و/أو مقّدمــو خدمــة مســاكن اإليجــار، 
والمتاجــر المحليــة، وأصحــاب األعمــال، والموظفــون. ومــن الضــروري فهــم الســياق، ومواطــن 
الضعــف والهواجــس التــي تعّبــر عنهــا المجتمعــات المضيفــة حيــث ســيجري تنفيــذ برامــج 
مســاعدات اإليجــار، فقــد تكــون هــذه المجتمعــات متضــررة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن 

ــد لألشــخاص مــن المناطــق المجــاورة. األزمــة ومــن أّي تدفــق جدي

لماذا تشّكل مساعدات اإليجار خياَر استجابة إنسانية مفيًدا ومتى ُتَعّد كذلك؟
في ما يلي لمحة عامة تلخيصية عن بعض حسنات برنامج مساعدات اإليجار وسيئاته:



1٣

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

الجــدول 1: لمحــة عامــة تلخيصيــة عن الحســنات والســيئات المتعلقة ببرنامج 
مساعدات اإليجار

الحسنات

اســتخدام . 1 خــالل  مــن  بســرعة  ومناســب  آمــن  مســكن  علــى  الحصــول   إتاحــة 
المســاكن المتوّفــرة، وهــو مــا قــد يكــون مفيــًدا بشــكل خــاص فــي المــدن حيــث 

األخــرى. الخيــارات  تقــّل 
 تمكيــن العائــالت التــي تتلّقــى بــدالت اإليجــار مباشــرًة، مــن خــالل المســاعدة فــي تعزيــز . ٢

الكرامــة والقــدرة علــى االختيــار.
 غالًبــا مــا يقــّدم البرنامــج فرصــًة للعائــالت باالندمــاج4 فــي المجتمــع المضيــف األوســع، . ٣

مــع زيــادة رأســمالها االجتماعــي ودعــم إدماجهــا االجتماعــي وصمودهــا.
 قــد تفيــد بــدالت اإليجــار فــي توفيــر النقــد لتنشــيط االقتصــاد المحلــي، ممــا يخفــف مــن . ٤

التوتــرات بيــن العائــالت المتلقيــة لدعــم اإليجــارات والمجتمــع المضيــف.

السيئات

 إذا تعــّذر علــى العائــالت دفــع اإليجــار عنــد توّقــف المســاعدات، قــد يــؤدي ذلــك إلــى . 1
المزيــد مــن النــزوح واعتمــاد آليــات تأقلــم ســلبية أخــرى.

 فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا عــرض المســاكن اآلمنــة والمالئمــة غيــر كاٍف، تقــّل . ٢
فــرص تنفيــذ برامــج مســاعدات اإليجــار. فــي هــذه الحــاالت، قــد تــؤدي برامــج التأجيــر إلى 
تضّخــم فــي األســعار، ممــا يجبــر النــاس علــى اســتئجار منــازل ال تســتوفي المتطلبــات 
المجتمعــات  ســّكان  وبيــن  بينهــم  التوتــرات  ويزيــد  باالكتظــاظ،  ويتســبب  الدنيــا، 
ا إلــى أنهــم يتنافســون معهــم للحصــول علــى مســاكن اإليجــار عينهــا  المضيفــة نظــًر

فــي ظــّل ارتفــاع أســعار اإليجــارات.
ألنهــا . ٣ تأجيــري  ســكن  علــى  الحصــول  فــي  صعوبــًة  المجموعــات  بعــض  تجــد   قــد 

تتعــرض للتمييــز. وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك إلــى وضــع الهجــرة، أو االنتمــاء اإلثنــي، 
أو العوامــل الثقافيــة، أو الديــن، أو النــوع االجتماعــي، أو اإلعاقــة، أو عوامــل أخــرى.

٤   تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي بعــض الســياقات، مثــل حــاالت الهجــرة، قــد ال تحّبــذ الســلطات عمليــة اإلدمــاج، وبالتالــي ال 
ينبغــي اســتخدام إّلا النقــاط ذات الصلــة الــواردة فــي هــذا الجــدول لــدى تحضيــر النقــاط المتعلقــة بالمناصــرة.
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مسرد المصطلحات
الســّكان أو األشــخاص المتضــررون هــم األفــراد المتضــررون بفعــل أزمــة أو صدمــة. وقــد 
يشــمل ذلــك أولئــك المتضرريــن مــن األزمــات، واألشــخاص النازحيــن وغيــر النازحيــن، ولكــن 
أيًضــا أولئــك المتضرريــن بشــكل غيــر مباشــر )مثــل الســّكان المضيفيــن(، يحســب ســيناريوهات 
ويتضمــن  إســفير5.  دليــل  فــي  والمحــَددة  باألزمــات  الالحقــة  المتنوعــة  الســكاني  االســتقرار 
الســّكان المتضــررون أيًضــا المهاجريــن، والالجئيــن، والنازحيــن، وأشــخاًصا آخريــن بحاجــة إلــى 
مســاعدات إنســانية. ويتكّبــد بعضهــم خســائر تفــوق خســائر غيرهــم، وقــد يكــون بعضهــم 

ضعفــاء أّمــا البعــض اآلخــر فــال يحتاجــون إلــى أّي دعــم. 

المســاعدات النقديــة والقســائم يشــير هــذا المصطلــح إلــى كّل البرامــج التــي تقــّدم تحويــالت 
نقديــًة أو قســائم للســلع أو الخدمــات للمتلقيــن مباشــرًة. وفــي ســياق المســاعدات اإلنســانية، 
ُيســتخَدم المصطلــح لإلشــارة إلــى التحويــالت النقديــة أو القســائم المقّدمــة لألفــراد أو اأُلســر أو 
المتلقيــن فــي المجتمــع وليــس للحكومــات أو الجهــات الفاعلــة األخــرى تابعــة للدولــة. ويســتثني 
هــذا التعريــف التحويــالت الماليــة والتمويــل المتناهــي الصغــر فــي التدخــالت اإلنســانية )علــى 
ــي والتمويــل المتناهــي الصغــر مــن  الرغــم مــن إمكانيــة االســتعانة بمؤسســات التحويــل المال

أجــل التســليم الفعلــي للنقــود( )...(6.

المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة7 هــي عمليــة تنطــوي علــى تقديــم معلومــات مفيــدة 
ــنة لهــا إلــى المجتمــع فــي الوقــت المناســب، وعلــى االلتــزام  وفعالــة ومنِقــذة للحيــاة ومحسِّ
بذلــك. تشــمل المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة االســتعانة بمقاربــات التواصــل األنســب 
تمّكــن هــذه  بذلــك  المجتمعــات وتعليقاتهــا وشــكواها، فتضمــن  احتياجــات  إلــى  لالســتماع 
المجتمعــات مــن المشــاركة بفعاليــة ومــن توجيــه إجــراءات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر. 
)...( وهــي تعــزز إلــى أقصــى حــّد عالقــة الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر الفريــدة مــع المجتمــع 
لمســاعدته علــى التعبيــر عــن مشــاكله والتأثيــر فــي صانعــي القــرارات والسياســات وذلــك بهــدف 

إحــداث تغييــرات إيجابيــة8.

الجهــات المقدمــة للخدمــات الماليــة هــي كيانــات تقــّدم خدمــات ماليــة قــد تتضمــن خدمــات 
التحويــل اإللكترونــي. بحســب الســياق،

5   إســفير، )٢٠18( دليــل إســفير: الميثــاق اإلنســاني والمعاييــر الدنيــا فــي مجــال االســتجابة اإلنســانية، النســخة الرابعــة، 
جنيف، سويسرا، الصفحة ٢٤٣. 

6  شراكة التعلم النقدي، )٢٠18( مسرد المصطلحات الخاص بالمساعدات اإلنسانية والقسائم.

٧  المشاركة المجتمعية والمساءلة.

8   االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، )٢٠16( الدليــل الخــاص 
بالصليــب األحمــر والهــالل األحمــر بشــأن المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة، الصفحــة 6.

https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
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أو  اإللكترونيــة،  القســائم  شــركات  الماليــة  للخدمــات  المقدمــة  الجهــات  تضــم  أن  يمكــن 
كيانــات  أو  الصغــر،  المتناهــي  التمويــل  ومؤسســات  المصــارف  مثــل  الماليــة  المؤسســات 
تشــغيل شــبكات الهواتــف المحمولــة. تشــمل الجهــات المقدمــة للخدمــات الماليــة الكثيــر مــن 
الكيانــات، مثــل صناديــق االســتثمارات وشــركات التأميــن وشــركات المحاســبة، باإلضافــة إلــى 
التــي تقــّدم خدمــات التحويــالت النقديــة اإلنســانية أو خدمــات القســائم. بالتالــي، تشــير الجهــات 
النقديــة  بالمســاعدات  المتعلقــة  النصــوص  فــي  عــام  بشــكل  الماليــة  للخدمــات  المقدمــة 

والقســائم إلــى الجهــات التــي تقــّدم خدمــات التحويــل9.

بعــض  تتضــرر  وقــد  األزمــة،  قبــل  حاضــًرا  كان  الــذي  المجتمــع  هــو  المضيــف1٠  المجتمــع 
المجتمعــات بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر مــن األزمــة. ينــزح الســّكان المســتهَدفون الضعفــاء 
إلــى المجتمــع المضيــف الــذي غالًبــا مــا عليــه أن يرّحــب بالنازحيــن والمتضرريــن بفعــل أزمــة 
مــا. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن المجتمــع المضيــف قــد ال يكــون متجانًســا، وال ســيما فــي المناطــق 
الحضريــة، وقــد يتوفــر أعضــاء ضعفــاء ومجموعــات مهّمشــة فــي المجتمــع المضيــف قبــل 

األزمــات وبعدهــا.

العائلــة المضيفــة هــي العائلــة التــي تعــرض اســتقبال عائلــة أخــرى بشــكل مؤقــت بعــد وقــوع 
األزمــة. فــي ترتيبــات االســتضافة، تشــّكل العائلــة المضيفــة جــزًءا مــن المجتمــع المضيــف وتقــرر 
اســتضافة عائلــة مشــّردة، وغالًبــا مــا يكــون ذلــك بصــورة مجانيــة، وقــد تطلــب فــي بعــض األحيان 
الحصــول علــى الدعــم فــي المنــزل مقابــل االســتضافة. ال يجــب المــزج بيــن هــذا المصطلــح 
ــة المضيفــة تســاهم أيًضــا  ــى أّن العائل ا إل ــة أو صاحــب األرض، نظــًر ومصطلــح صاحــب الملكي
فــي مســاعدة عائلــة مســتضافة، بينمــا يطلــب صاحــب الملكيــة أو صاحــب األرض بــدل إيجــار 

بســعر الســوق أو بمــا يقــارب ســعر الســوق.

العائلة المستضافة هي العائلة التي تستقبلها عائلة مضيفة11.

النازحــون هــم أشــخاص أو مجموعــات مــن األشــخاص ُأرغمــوا أو ُأجبــروا علــى الهــروب مــن 
ــزاع المســلح، أو حــاالت  ــرات الن منازلهــم أو مســاكنهم أو مغادرتهــا، وذلــك بهــدف تفــادي تأثي
العنــف، أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان، أو الكــوارث الطبيعيــة أو مــن صنــع اإلنســان، وهــم أيًضــا 

ــا1٢. األشــخاص الذيــن لــم يعبــروا حــدود بلــد معتــرف بهــا دولًي

٩  شراكة التعلم النقدي، )٢٠18( مسرد المصطلحات الخاص بالمساعدات اإلنسانية والقسائم.

1٠  االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر والصليــب األحمــر الدنماركــي، )٢٠1٢( مســاعدة العائــالت 
ــل خطــوة بخطــوة. والمجتمعــات المضيفــة بعــد األزمــات والكــوارث الطبيعيــة، دليــل مفصَّ

11  مراجعة تعريف العائلة المضيفة.

1٢  اللجنة الدولية للصليب األحمر، )٢٠16( موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر حول النازحين

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/95186/IFRC DRC Assisting host family guidelines-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/95186/IFRC DRC Assisting host family guidelines-EN-LR.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/2006_idps_en_icrcexternalposition.pdf
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ســُبل المعيشــة هــي وســيلة لكســب العيــش. وهــي تشــمل قــدرات األشــخاص وأصولهــم 
ومدخولهــم وأنشــطتهم المطلوبــة مــن أجــل ضمــان أساســيات الحيــاة. تكــون ســُبل المعيشــة 
مســتدامة عندمــا تمّكــن األشــخاص مــن التأقلــم مــع الصدمــات والضغــوط والتعافــي منهــا 
)مثــل الكــوارث الطبيعيــة واالضطرابــات االقتصاديــة أو االجتماعيــة( وتحســين رفاههــم رفــاه 
وتشــمل  المتوفــرة13.  المــوارد  أو  الطبيعيــة  البيئــة  تقويــض  دون  مــن  المســتقبلية  األجيــال 
ســُبل المعيشــة القــدرات واألصــول واألنشــطة المطلوبــة لتوفيــر المدخــول وضمــان وســيلة 

للعيــش14.

التدخــالت القائمــة علــى الســوق أو البرامــج القائمــة علــى الســوق هــي المشــاريع التــي تعمــل 
مــع  المشــاركات  أنــواع  كّل  المصطلــح  تدعمهــا. ويشــمل  أو  المحليــة  األســواق  خــالل  مــن 
أنظمــة الســوق، بــدًءا مــن اإلجــراءات التــي توفــر اإلغاثــة الفوريــة وصــواًل إلــى تلــك التــي تعــزز 

أنظمــة الســوق المحليــة أو مراكــز الســوق بفعاليــة وتســّرع حركتهــا15.

ســّلة الحــّد األدنــى مــن اإلنفــاق تتطلــب تحديــد االحتياجــات األساســية مــن الســلع والخدمــات 
وتقديــر كميتهــا، علــى أن تكــون قابلــة للتحويــل إلــى نقــود ومتوفــرة بالنوعيــة المناســبة مــن 
خــالل الخدمــات واألســواق المحليــة. إّن الســلع والخدمــات المقّدمــة فــي ســّلة الحــّد األدنــى مــن 
اإلنفــاق هــي تلــك التــي مــن المرجــح أن توليهــا العائــالت أولويــًة فــي ســياق محــَدد، وذلــك بوتيــرة 
منتظمــة أو علــى أســاس موســمي. تتصــف ســّلة الحــّد األدنــى مــن اإلنفــاق بكونهــا شــاملة 
لقطاعــات عــّدة وبأنهــا تســتند إلــى متوســط تكلفــة الســلع الموجــودة ضمــن الســّلة. ويمكــن 

احتســاب هــذه الســّلة وفًقــا لحجــم األســرة16.

المهاجــرون هــم األشــخاص الذيــن يغــادرون مســكنهم أو يهربــون منــه للذهــاب إلــى أماكــن 
جديــدة، غالًبــا مــا تكــون خــارج البــالد، بهــدف الســعي وراء الفــرص أو البحــث عــن احتمــاالت ســكن 
آمنــة وأفضــل. يمكــن أن تكــون الهجــرة طوعيــة أو غيــر طوعيــة، لكــن فــي معظــم األحيــان تكــون 
بالتالــي، يشــمل اســتخدامنا لمصطلــح »مهاجــر«:  الخيــارات والقيــود.  نتيجــة مجموعــة مــن 
الذيــن تعتبرهــم  الجنســية، والمهاجريــن  العديمــي  العمــل، والمهاجريــن  المهاجريــن بهــدف 
الســلطات العامــة غيــر منتظميــن، والمهاجريــن النازحيــن ضمــن بلدهــم، والالجئيــن، وملتمســي 

اللجــوء17.

1٣  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر تعريف سُبل المعيشة

1٤   االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، )٢٠1٠( المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن االتحــاد الدولــي 
لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر بشــأن برامــج ســُبل المعيشــة

15  شراكة التعلم النقدي، )٢٠18( مسرد المصطلحات الخاص بالمساعدات اإلنسانية والقسائم.

16  شراكة التعلم النقدي، )٢٠18( مسرد المصطلحات الخاص بالمساعدات اإلنسانية والقسائم.

1٧  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، من هو المهاجر؟

https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/from-crisis-to-recovery/what-is-a-livelihood/
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/114438860/IFRC%2BLivelihoods%2BGuidelines_EN.PDF.pdf/73bdb19a-1a84-be09-f136-21232b13e3a0?t=1569430174761
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/114438860/IFRC%2BLivelihoods%2BGuidelines_EN.PDF.pdf/73bdb19a-1a84-be09-f136-21232b13e3a0?t=1569430174761
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/migration/what-is-a-migrant/
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النقــود المتعــددة األغــراض هــي التحويــالت النقديــة، التــي تجــري بشــكل دوري أو مــرة واحــدة، 
والتــي تهــدف إلــى تغطيــة احتياجــات األســر األساســية و/أو احتياجــات تعافيهــا بشــكل كامــل أو 
جزئــي. ُتحتَســب قيمــة تحويــل النقــود المتعــددة األغــراض لكــي تلّبــي عــّدة احتياجــات، وغالًبــا مــا 
تســتند إلــى ســّلة الحــّد األدنــى مــن اإلنفــاق أو حســابات أخــرى لمبالــغ مطلوبــة مــن أجــل تغطيــة 
االحتياجــات األساســية. يمكــن اســتخدام كّل النقــود المتعــددة األغــراض مــن دون أّي قيــد أو 

شــرط علــى المتلقــي الــذي يســتطيع صرفهــا بالطريقــة التــي يريــد18. 

الحمايــة19 فــي األعمــال اإلنســانية تســعى بشــكل أساســي إلــى إبقــاء األشــخاص بمنــأى عــن أّي 
ضــرر. وهــي تحــرص علــى احتــرام حقــوق األفــراد وضمــان ســالمة األشــخاص المتضرريــن بفعــل 
كــوارث طبيعيــة أو حــاالت طــوارئ أخــرى ونــزاع مســلح أو حــاالت عنــف أخــرى، والحفــاظ علــى 
صحتهــم الجســدية وكرامتهــم. إّن تعريــف الحمايــة الــذي حددتــه اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن 
الــوكاالت هــو األكثــر قبــواًل وشــيوًعا بيــن الجهــات الفاعلــة اإلنســانية )بمــا فيهــا حركــة الصليــب 
األحمــر والهــالل األحمــر(: »جميــع األنشــطة التــي تهــدف إلــى توفيــر االحتــرام الكامــل لحقــوق 
ــا )أي قانــون حقــوق اإلنســان،  ــا لمــا تعتمــده الهيئــات القانونيــة المعنيــة نًصــا وروًح الفــرد تبًع

والقانــون الدولــي اإلنســاني وقانــون الالجئيــن(«.

فــي مــا يتعلــق بهــذا الدليــل، تشــمل الحمايــة بشــكل خــاص الحــق فــي الســكن المالئــم٢٠ الــذي 
يتضّمــن العناصــر التاليــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

ضمان الحيازة	 
 صالحيــة الســكن )ضمــان الســالمة الجســدية، وتوفيــر المســاحة المالئمــة، والحمايــة مــن 	 

البــرد والرطوبــة والحــرارة والمطــر والهــواء وغيرهــا مــن التهديــدات التــي تضــّر بالصحــة 
والمخاطــر الهيكليــة(

توافر الخدمات والمواد والمرافق والبنى التحتية	 
الوصول	 
المالءمة الثقافية	 

الســياقي  الفهــم  إتاحــة  إلــى  الجهــود  هــذه  والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج تســعى  الحمايــة 
لالمســاواة االجتماعيــة التــي تتســبب بخطــر اإلقصــاء وحاالت انعدام الحماية. وتقوم أنشــطتها 
علــى أســاس تحليــل كيفيــة تأثيــر النــوع االجتماعــي وعوامــل التنــوع األخــرى فــي التعــرض للضــرر. 
وتشــمل المبــادئ األساســية للحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج: أال يبقــى أحــد فــي مرمــى 

الخطــر، وأال يبقــى أحــد مهمــاًل، وأال يبقــى أحــد مســتبعًدا.

18  شراكة التعلم النقدي، )٢٠18( مسرد المصطلحات الخاص بالمساعدات اإلنسانية والقسائم.

ــوع االجتماعــي  ــة والن ــا بشــأن الحماي ــر الدني ــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )٢٠18( المعايي ــي لجمعي 1٩   االتحــاد الدول
واإلدمــاج فــي حــاالت الطــوارئ

البشــرية، صحيفــة  للمســتوطنات  المتحــدة  األمــم  وبرنامــج  اإلنســان  لحقــوق  الســامية  المتحــدة  األمــم  ٢٠  مفوضيــة 
الوقائــع ٢1: الحــق فــي اإلســكان المالئــم

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
https://www.ohchr.org/en/issues/housing/toolkit/pages/righttoadequatehousingtoolkit.aspx
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حركــة الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، وُتســّمى »الحركــة« أيًضــا، وهــي تتضمــن العناصــر 
الثالثــة لحركــة الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر: الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل 
األحمــر؛ واالتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، واللجنــة الدوليــة للصليــب 

األحمــر.

تقييــم ســوق اإلســكان التأجيــري ينظــر فــي قــدرة ســوق اإلســكان التأجيــري علــى اســتيعاب 
االرتفــاع المفاجــئ فــي الطلــب. وفــي الســياق اإلنســاني، يرّكــز هــذا التحليــل عــادًة علــى خصائــص 
مثــل القــدرة علــى تحّمــل التكاليــف )بالنســبة إلــى الســكان المســتهَدفين(، ومالءمــة ظــروف 

العيــش، والعوائــق القانونيــة، وضمــان الحيــازة٢1.

وُيســتخَدم  اإليجــار،  مســاكن  مســاعدات  إلــى  تشــير  الدليــل  هــذا  فــي  اإليجــار  مســاعدات 
األنشــطة  كّل  المســاعدات  هــذه  تشــمل  اإليجــاز.  بهــدف  اإليجــار«  »مســاعدات  مصطلــح 
المرتبطــة بمســاعدات مســاكن اإليجــار، مثــل المعلومــات حــول أســواق التأجيــر والمســاعدات 

القانونيــة والتقنيــة، باإلضافــة إلــى بــدالت اإليجــار الفعليــة )انظــر أدنــاه(.

بــدل اإليجــار يشــير إلــى كّل أنــواع المعامــالت الماليــة التــي تغطــي تكلفــة مســكن اإليجــار. 
المســاعدات  خــالل  مــن  المســتهَدفة  للعائــالت  مباشــرًة  اإليجــار  بــدالت(  )أو  بــدل  وُيعطــى 
النقديــة والقســائم )المعروفــة بتمويــل الجانــب الطالــب(، أو مــن خــالل توجيــه الدفعــات، التــي 
تتــم بموجــب عقــد خدمــات، مباشــرًة إلــى مقّدمــي الخدمــات )أصحــاب الفنــادق أو األنــزال( و/أو 
أصحــاب الملكيــات )وُتعــرف هــذه الدفعــات بتمويــل الجانــب العــارض(. يشــمل بــدل اإليجــار 
الرســوم  مثــل  التقنيــة،  بالخدمــات  المرتبطــة  التكاليــف  يغطــي  وال  فحســب،  اإليجــار  تكلفــة 

القانونيــة لتوقيــع عقــد إيجــار مثــاًل.

ضمــان الحيــازة هــو اليقيــن مــن أّن حقــوق الشــخص فــي اإلســكان واألرض والملكيــة ســتكون 
محميــة. ويشــير ضمــان الحيــازة إلــى أّن الحمايــة القانونيــة ضــّد اإلخــالء التعســفي والمضايقــة 
وغيرهــا مــن التهديــدات مضمونــة. وفــي مــا يتعلــق بالمســكن المســتأجر، يمنــح ضمــان الحيــازة 
الحــق فــي اســتخدام المســكن أو األرض لمــدة محــَددة مــن الوقــت لقــاء ســعر محــَدد مــن دون 

نقــل الملكيــة، علــى أســاس عقــد خطــي أو شــفهي مــع صاحــب ملكيــة خاصــة أو عامــة٢٢.

الجهــات المقدمــة للخدمــات تشــمل فــي هــذا الدليــل أصحــاب األعمــال أو جهــات الخدمــات التــي 
ــرة  ــزال أو الشــركات الصغي ــادق واألن تتيــح الحصــول علــى مســكن: وهــي بشــكل أساســي الفن

التــي تقــّدم مســاكن لإليجــار.

٢1 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )٢٠1٩( المبادئ التوجيهية المعنية بدعم اإليجار )مسودة( 

٢٢ المجلس النرويجي لالجئين )٢٠1٠( ضمان الحيازة في عمليات تشغيل المآوى

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/nrc_securing_tenure_in_shelter_operations.pdf


٢1

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

المــأوى يقــّدم الحمايــة مــن العوامــل المناخيــة، ويحمــي األشــخاص مــن المــرض، ويقــّدم الدعــم 
للتمتــع بحيــاة كريمــة متصفــة بالخصوصيــة واألمــان ويتيــح فــرص كســب ســُبل المعيشــة فــي 

أماكــن غالًبــا مــا تكــون قريبــة مــن المــأوى،

المــآوي  مــن  متعــّددة  أنــواع  تتوّفــر  والمجتمعيــة٢3.  العائليــة  الحيــاة  لتعزيــز  الدعــم  ويوفــر 
اإلنســانية، فهــي تتــراوح مــن المــأوى الخــاص بحــاالت الطــوارئ، الــذي غالًبــا مــا يكــون قصيــر 
األمــد، والمســكن الطويــل األمــد. وقــد يتخــذ المــأوى أشــكال البنــاء المصنوعــة مــن مــواد مؤقتــة 
)مثــل الِخَيــم أو المســاكن المصنوعــة مــن األلــواح البالســتيكية(، أو العمــارات الســكنية المبنيــة 

ــة األخــرى. مــن الخرســانة المســلحة والمــواد المتين

تلقيهــم  المفتــرض  مــن  الذيــن  األفــراد  كّل  هــم  المســتهَدفون  األشــخاص  أو  الســّكان 
مســاعدات. وغالًبــا مــا يكــون هــؤالء متضرريــن بشــكل مباشــر بفعــل أزمــة أو صدمــة مــا، فضــًلا 
ويحتاجــون  عليهــا  المتَفــق  الضعــف  معاييــر  مــن  بعًضــا  ويســتوفون  ضعفــاء  كونهــم  عــن 
إلــى مســاعدات إنســانية. وقــد يشــمل الســّكان المســتهَدفون أيًضــا األشــخاص الضعفــاء 
فــي المجتمــع المضيــف الذيــن قــد يحتاجــون أيًضــا إلــى الدعــم المباشــر. وفــي ســياق برامــج 
أو  العائــالت  إلــى  عــام  المســتهَدفين بشــكل  الســّكان  اإليجــار، يشــير مصطلــح  مســاعدات 

األفــراد الذيــن هــم بحاجــة إلــى الدعــم للحصــول علــى مســاكن اإليجــار.

المستأجرون هم األفراد واأُلسر والعائالت الذين يستأجرون مسكًنا.

٢٣  دليل إسفير ٢٠18، الصفحتان ٢٤٠ و٢٤1

https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch008
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch008
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مقدمة الدليل
i. أهداف الدليل

يهــدف هــذا الدليــل إلــى مســاعدة الممارســين المعنييــن بالشــؤون اإلنســانية فــي فهــم برامــج 
مســاعدات  اعتبــار  ســبب  حــول  معلومــات  يقــّدم  وهــو  أفضــل.  بشــكل  اإليجــار  مســاعدات 
اإليجــار خيــاَر اســتجابة إنســانية مفيــًدا، وال ســيما فــي الســياقات الحضريــة. ويقــّدم هــذا الدليــل 
ــاَر اســتجابة مناســًبا، ويقتــرح  ــار هــذه المســاعدات خي توجيهــات لمعرفــة مــا إذا كان يجــب اعتب

طريقــًة لتصميــم برنامــج مســاعدات إيجــار والتخطيــط لــه وتنفيــذه.

تّمــت صياغــة هــذا الدليــل بفضــل المســاهمات القّيمــة مــن جانــب الكثيــر مــن جمعيــات الصليــب 
األحمــر والهــالل األحمــر التــي شــاركت خبراتهــا فــي تقديــم مســاعدات اإليجــار، وهــو يضــّم أيًضــا 
نصائــح مــن أعضــاء خبــراء آخريــن فــي حركــة الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر ومــن خبــراء 
غيــر منتميــن إلــى الحركــة. ويســتند الدليــل إلــى خبــرات مســتقاة مــن قطاعــات متعــددة، بمــا 
فيهــا المعلومــات المقَدمــة مباشــرة مــن القطاعــات المعنّيــة بالمــأوى، والنقــود، والحمايــة 
والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج، والهجــرة والنــزوح، والمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة، وســُبل 

المعيشــة، وإدارة المعلومــات.

ii. إلى َمن يتوجه هذا الدليل؟
يســتهدف هــذا الدليــل بشــكل خــاص أّي فريــق عمــل فــي حركــة الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر 
يســعى إلــى تقديــم مســاعدات إيجــار. وهــو يتيــح لــإلدارة العليــا اتخــاذ قــرار مســتنير فــي مــا إذا 
كان يجــب اعتبــار مســاعدات اإليجــار خيــاَر اســتجابة مناســًبا للســياق والســّكان المســتهَدفين. 
هــذا الدليــل مخصــص أيًضــا لمــدراء البرامــج ومنّســقيها، فهــو يســاعدهم فــي اختيــار نــوع 
برنامــج مســاعدات اإليجــار األنســب، باالســتناد إلــى الخطــوات الالزمــة فــي دورة إدارة المشــاريع، 
ــة،  ــواع األزمــات اإلنســانية: المخاطــر الطبيعي ــكّل أن والقابــل للتطبيــق فــي عمليــة االســتجابة ل
والمخاطــر التــي ترتبــط بالتكنولوجيــا أو مــن صنــع اإلنســان )بمــا فيهــا حــاالت الطوارئ/النزاعــات 
المعقــدة، والمجاعــة، واألشــخاص وحــاالت النــزوح وغيرهــا(، والتحديــات مثــل التغيــر المناخــي، 

والتمــدن غيــر المخطــط لــه، باإلضافــة إلــى خطــر تفشــي الجوائــح٢4.

٢٤ االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، أنواع الكوارث: تحديد مفهوم الخطر.

https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/
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iii. تصميم الدليل
لــة عــن األنــواع المختلفــة لبرامــج مســاعدات  يقــّدم الجــزء األول مــن الدليــل لمحــة عامــة مفصَّ
اإليجــار المتوفــرة، ويقتــرح كيفيــة تنفيــذ هــذه البرامــج بأفضــل طريقــة ممكنــة فــي مختلــف 
ــة  ــة احتياجــات النــاس. ويتحــدث القســم األول عــن مســاعدات اإليجــار كمقارب الســياقات لتلبي
متكاملــة. ويفّصــل بعــض الحســنات والســيئات المرتبطــة ببرنامــج مســاعدات اإليجــار، ويقــّدم 
النصائــح بشــأن هيكليــات الِفــَرق وكفاءاتهــا، ويقــّدم لمحــة عامــة عــن االعتبــارات المتعلقــة 
بســوق اإلســكان. ويعــرض الدليــل أيًضــا أمثلــة عــن االســتجابات فــي برامــج مســاعدات اإليجــار 
ــة بالحــّد األدنــى مــن الممارســات الفضلــى المعتَمــدة مــن شــركاء الحركــة ومنظمــات  المقرون

إنســانية أخــرى.

ويســتعين الجــزء الثانــي مــن الدليــل بــدورة إدارة المشــاريع لوصــف الخطــوات المهمــة فــي 
التحضيــر لبرنامــج مســاعدات اإليجــار والتخطيــط لــه ورصــده وتقييمــه.

الرسم ٢: خطوات دورة عمل برنامج 
مساعدات اإليجار

تشمل الدورة الخطوات األربع اآلتية:
الخطــوة صفــر - التحضيــر )خطــوة تمهيديــة( 

الخطــوة 1 - تحليــل الســياق
الخطوة ٢ - التصميم والتخطيط

الخطوة ٣ - التنفيذ والرصد
الخطوة ٤ - التقييم واإلبالغ والتعلم

ويقــّدم الدليــل تفاصيــل حــول كيفيــة تحضيــر الجمعيــات الوطنيــة لبرامــج مســاعدات اإليجــار 
المســتقبلية. ويعــرض األدوات الخاصــة باتخــاذ القــرارات مــن أجــل تقييــم مــا إذا كان مــن المفيــد 
تنفيــذ برنامــج مســاعدات اإليجــار. ويحــّدد الدليــل المســتوى األدنــى مــن البيانــات والتقييمــات 
البرنامــج  أهــداف  لتحديــد  أدوات  ويوفــر  الصلــة،  ذات  والمخاطــر  الســياق  لفهــم  المطلوبــة 
أهــم  حــول  المرجعيــة  والقوائــم  البيانيــة  والرســوم  الجــداول  وتقــّدم  اإلنهــاء.  واســتراتيجيات 
االعتبــارات، واألمثلــة التفســيرية إطــاَر عمــل إلعــداد برنامــج مســاعدات إيجــار مخصــص بحســب 

الســياق واحتياجــات الســّكان المتضرريــن٢5.

٢5 االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، )٢٠1٠( الدليل اإلرشادي المعني بتخطيط المشاريع/البرامج.

التحضير  (خطوة تمهيدية)

٤

١
تحليل السياق

التصميم 
والتخطيط

التنفيذ والرصد

التقييم واإلبالغ 
والتعلم

٣
٢

 صفر

https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-English.pdf
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iv. حاالت استخدام الدليل
البدايــة  نقطــَة  بعدهــا  أو  األزمــة  قبــل  االســتجابة  مراحــل  مــن  مرحلــة  أّي  تشــّكل  أن  يمكــن 
الســتخدام هــذا الدليــل. الخطــوة صفــر مــن هــذا الدليــل هــي خطــوة التحضيــر، ويجــري فــي خاللهــا 
تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة للتأكــد مــن أّن الجمعيــات الوطنيــة مســتعدٌة للتفكيــر فــي مســاعدات 

إيجــار وتنفيذهــا فــي المســتقبل.
الرسم 3: مراحل االستجابة٢6

1. مرحلة التحضير
٢. مرحلة الطوارئ

٣. مرحلة التعافي المبكر

كمــا يظهــر فــي هــذا الرســم البيانــي، غالًبــا مــا تتقاطــع مرحلتــا الطــوارئ والتعافــي، وفــي بعــض 
الســياقات قــد يكــون مــن الصعــب التمييــز بينهمــا. تبقــى هــذه المراحــل الثــالث المراحــل األكثــر 
ــدة وحــاالت الطــوارئ المعقــدة، قــد  شــيوًعا فــي االســتجابات اإلنســانية. وفــي األزمــات الممت

ــذ أيًضــا أنشــطة التحضيــر كجــزٍء مــن التخطيــط االحتــرازي فــي خــالل االســتجابة. ُتنفَّ

v. قيود الدليل
ال يضــّم هــذا الدليــل إّلا الحــاالت التــي تتمكــن فيهــا مجموعــة المســاكن المالئمــة المتوفــرة 
مــن اســتيعاب الطلــب الزائــد علــى مســاكن اإليجــار. وال يشــمل الدليــل الحــاالت التــي تعجــز 
فيهــا مجموعــة المســاكن عــن االســتجابة للطلــب الزائــد، وبالتالــي فهــو ال يتضمــن البرامــج 
التــي تزيــد كثيــًرا مــن مســتوى الطلــب علــى اإلســكان المالئــم. تبــرز أمثلــة عــن برامــج مســاعدات 
ــات مــن أجــل إنشــاء وحــدات ســكن  ــغ ألصحــاب الملكي ــي يتــم فــي خاللهــا دفــع مبال اإليجــار الت
باإليجــار مقابــل تخفيــض تكاليــف اإليجــار أو إلغائهــا. ويتــم الدفــع عــن طريــق البنــاء، والتقســيم، 
وإعــادة التأهيــل، وغيرهــا مــن التحســينات المقرونــة بعقــود اإليجــار وضمــان الحيــازة والخدمــات 
األخــرى. وتهــدف هــذه البرامــج إلــى زيــادة عــدد المســاكن المالئمــة المتوفــرة لإليجــار، ممــا يمّكــن 
األشــخاص المتضرريــن بفعــل األزمــات مــن اســتئجار هــذه الوحــدات مــع مراعــاة األثــر علــى 
المجتمــع المضيــف والتخفيــف منــه. وفــي الكثيــر مــن الســياقات، قــد تتمكــن ســوق اإلســكان 
مــن اســتيعاب الطلــب المتزايــد لكــن فقــط فــي حــال إدمــاج مســاكن دون المعاييــر المطلوبــة. 
وفــي هــذه الحالــة، يفــرض اعتمــاد مبــدأ »عــدم التســبب بــأّي ضــرر«٢7 إعطــاء األولويــة لمســألة 

٢6   وثيقــة السياســة الموضوعيــة رقــم ٩ الصــادرة عــن المديريــة العامــة للعمليــات األوروبيــة للحمايــة المدنيــة والمعونــة 
اإلنســانية، )٢٠1٧( المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بالمســتوطنات والمــآوي اإلنســانية، ص. 6٩.

٢٧   تضمين مبدأ »عدد التســبب بأّي ضرر«، منظمة اإلنســانية واإلدماج، ٢٠18. يعّرف التقرير مبدأ عدم التســبب على أنه »تفادي 
تعريــض األشــخاص إلــى المزيــد مــن المخاطــر عــن طريــق إجراءاتنا، والرجوع خطوة واحدة إلى الوراء في مســار التدخل للنظر 

إلى السياق األوسع والتخفيف من حّدة اآلثار السلبية المحتملة في النسيج االجتماعي، واالقتصاد، والبيئة.«
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https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/shelter_and_settlement_guidelines.pdf
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توفيــر المــأوى المالئــم للنــاس بــداًل مــن دعمهــم الســتئجار مــأوى غيــر مالئــم. وإذا تعــّذر علــى 
ــم، أو  برنامــج مســاعدات اإليجــار أن يتيــح لألشــخاص العيــش فــي مــأوى آمــن ومناســب ومالئ
إذا أّدى االلتــزام بتنفيــذ برنامــج مســاعدات اإليجــار إلــى إجبــار األشــخاص علــى الســكن فــي مــأوى 
غيــر آمــن أو غيــر مناســب أو غيــر مالئــم، فيجــب عندهــا إيجــاد طــرق وحلــول أخــرى. للحصــول علــى 
ــد مــن المعلومــات عــن هــذا النــوع مــن البرامــج، يمكــن االطــالع علــى التدخــالت اإلنســانية  مزي
المالجــئ٢8  بتوفيــر  المعنيــة  العالميــة  المجموعــة  عــن  والصــادرة  التأجيــر  بســوق  المتعلقــة 

ومراجعــة االســتجابة اإلنســانية فــي األردن ولبنــان بشــكل خــاص٢9.

برنامــج العائــالت المضيفــة غيــر مشــمول فــي هــذا الدليــل، فهــو يتطلــب مقاربــة محــددة تختلــف 
عــن مســاعدات اإليجــار. ففــي برنامــج العائــالت المضيفــة، تســاهم العائلــة المضيفــة فــي تقديــم 
مســكن عــن طريــق عــرض مســاحة غالبــًا مــا تكــون مجانيــة لتقيــم فيهــا العائلــة الضعيفــة. 
والمالبــس  الخدمــات،  علــى  الحصــول  وإمكانيــة  الطعــام،  أحياًنــا  المضيفــة  العائلــة  وتقــّدم 
وغيرهــا مــن اللــوازم المنزليــة. ولــدى تقديــم المســاعدة للعائلــة المضيفــة أو المســتضافة، 
يجــب أن تبقــى الجمعيــات الوطنيــة مدركــة الحتمــال التأثيــر فــي آليــة التأقلــم القائمــة بيــن األســر. 
فالعالقــة القائمــة والترتيبــات غالًبــا مــا تنتــج عــن صمــود المجتمــع، وقــد تلحــق بعــض التدخــالت 
الضــرر بهــذه العالقــات القائمــة، وتغّيــر محّفــزات االســتضافة، وتوّلــد الضغــوط بيــن العائــالت3٠.

وال يعــرض هــذا الدليــل أيًضــا الحــاالت التــي تطلــب فيهــا العائــالت مســاعدات لتغطيــة الديــون 
مثــل الرهــون العقاريــة أو أّي ديــن آخــر مرتبــط باإلســكان.

٢8   المجموعــة العالميــة المعنيــة بتوفيــر المالجــئ، التدخــالت اإلنســانية المتعلقــة بســوق التأجيــر، مراجعــة الممارســات 
الفضلــى، والنشــرات اإلرشــادية، نيســان/أبريل ٢٠٢٠.

٢٩   منظمــة »نوتيــو بارتنــرز«، )٢٠15(، تقييــم برنامــج المســاعدات القانونيــة واالستشــارية واإلعالميــة / المــأوى الحضــري 
المتكامــل فــي األردن الصــادر عــن المجلــس النرويجــي لالجئيــن،؛ وتقييــم األثــر الصــادر عــن المجلــس النرويجــي لالجئيــن، 

)٢٠18( تقييــم طريقــة اإلشــغال المجانيــة للمــآوي فــي لبنــان الصــادر عــن المجلــس النرويجــي لالجئيــن،

٣٠   االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر والصليــب األحمــر الدنماركــي، )٢٠1٢( مســاعدة العائــالت 
ــل خطــوة بخطــوة. والمجتمعــات المضيفــة بعــد األزمــات والكــوارث الطبيعيــة، دليــل مفصَّ

https://www.sheltercluster.org/resources/library/rental-market-interventions
https://www.sheltercluster.org/resources/library/rental-market-interventions
https://www.sheltercluster.org/resources/library/rental-market-interventions
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/evaluations/evaluation---shelter-icla-urban-programme-in-jordan.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/evaluations/evaluation---shelter-icla-urban-programme-in-jordan.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ofc-impact-evaluation-report-october-2018.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/95186/IFRC DRC Assisting host family guidelines-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/95186/IFRC DRC Assisting host family guidelines-EN-LR.pdf


الجزء 1



٢٧

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

الجزء األول  
لألشــخاص  هــة  الموجَّ اإليجــار  مســاعدات  عــن  لــة  مفصَّ عامــة  لمحــة  القســم  هــذا  يعــرض 

التالــي:  الشــكل  علــى  وينقّســم  األزمــات،  مــن  المتضرريــن 

1. تحديد ماهية برنامج مساعدات اإليجار
1.1 التعريف بمساعدات اإليجار

قة ومتكاملة 1.٢ مساعدات اإليجار كاستجابة منسَّ
1.٣ المهارات والكفاءات وتشكيل الِفَرق

1.٤ مساعدات اإليجار في الحاالت المختلفة
1.5 أهداف برنامج مساعدات اإليجار

1.6 حسنات مساعدات اإليجار وسيئاتها
1.٧ لمحة عامة عن االعتبارات المتعلقة بسوق اإليجارات

1.8 َمن يستفيد من مساعدات اإليجار؟

٢. أنواع برامج مساعدات اإليجار
٢.1 أنواع برامج مساعدات اإليجار

٢.٢ عناصر االستجابة القائمة على مساعدات اإليجار

1. التعريف ببرنامج مساعدات اإليجار
1.1 التعريف بمساعدات اإليجار

التعريف
والحمايــة31  المــأوى  إلــى  المحتاجيــن  لألشــخاص  الدعــم  اإليجــار  مســاعدات  برامــج  تقــّدم 
وتســتعين بســوق التأجيــر القائمــة لتلبيــة هــذه الحاجــة. ويتــم هــذا األمــر مــن خــالل عــدة الطــرق، 
بمــا فيهــا: المعلومــات عــن ســوق تأجيــر اإلســكان، والدعــم التقنــي، والمشــورة القانونيــة حــول 
العقــود والدفعــات، والدعــم االقتصــادي لتغطيــة تكاليفهــا، ومناصــرة جهــود تمكيــن المحتاجيــن 
إلــى مســكن  المحتاجيــن  لألشــخاص  اإليجــار  بــدالت  إعطــاء  يمكــن  مــآو.  إلــى  الوصــول  مــن 
مباشــرًة، علــى شــكل مســاعدات نقديــة وقســائم أو علــى شــكل دفعــة ألصحــاب الملكيــات أو 
مقّدمــي الخدمــات لتمكيــن َمــن هــم بحاجــة مــن الحصــول علــى مســكن لإليجــار. بالتالــي، ُتعتبــر 
بــدالت اإليجــار تدخــاًل قائًمــا علــى الســوق3٢ إذ البرنامــج فــي حصــول الســّكان المســتهَدفين علــى 

مســاكن مــن خــالل مــا تقّدمــه الســوق المحليــة.

٣1  مراجعة المسرد

٣٢ مراجعة المسرد
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أهداف مساعدات اإليجار
ــة كّل تكلفــة اســتئجار شــقة  ــم النقــود مــن أجــل تغطي تتخطــى مســاعدات اإليجــار مجــّرد تقدي
أو غرفــة أو جــزء منهــا. فتهــدف مســاعدات اإليجــار إلــى توفيــر الحمايــة لألشــخاص وضمــان 
ــك  ــق عليهــا مــن الوقــت، وذل كرامتهــم، مــع إتاحــة الحصــول علــى مســكن مناســب لمــدة متَف
علــى  الحصــول  إمكانيــة  مــع  كريمــة  مســاحة  فــي  العيــش  مــن  األشــخاص  تمكيــن  بهــدف 
الخدمــات الدنيــا والميــاه والكهربــاء واألغــراض المنزليــة33 لتلبيــة االحتياجــات األساســية. وتحــول 
هــذه المســاعدات أيًضــا دون تخــّوف األشــخاص مــن اإلخــالء أو االســتغالل، وتحــرص علــى 
تمّكنهــم مــن دفــع تكلفــة اإليجــار والخدمــات. يجــب أن تهــدف اســتراتيجية اإلنهــاء المخطــط 
لهــا إلــى تمكيــن األشــخاص مــن الحفــاظ علــى ظــروف عيشــهم عندمــا تنتهــي مــدة الدعــم. وقــد 
يتضمــن ذلــك البقــاء فــي مســكن إيجــار، أو االنتقــال إلــى موقــع و/أو مســكن آخــر، أو العــودة إلــى 

المســكن األساســي )مراجعــة الجــزء األول، القســم 1,5(.

فوائد مساعدات اإليجار بالنسبة إلى المجتمع المضيف
الملكيــات  أصحــاب  يتضمــن  قــد  الــذي  المضيــف،  المجتمــَع  اإليجــار  أيًضــا مســاعدات  تفيــد 
ضعــف  مواطــن  فهــم  الضــروري  ومــن  والفنــادق.  األنــزال  فــي  اإلقامــة  خدمــات  ومقّدمــي 

األزمــة. مــن  مباشــر  غيــر  أو  مباشــر  بشــكل  أيًضــا  يتضــرر  فقــد  المضيــف،  المجتمــع 

ويســتفيد أصحــاب الملكيــات ومقّدمــو الخدمــات فــي المجتمــع المضيف من برنامج مســاعدات 
اإليجــار وال ســيما عندمــا تشــّكل بــدالت اإليجــار جــزًءا مــن البرنامــج، كمــا يحصلــون علــى مدخــول 
إضافــي نتيجــة مســاعدات اإليجــار المقَدمــة. وقــد تســهم أيًضــا مســاعدات اإليجــار فــي إضفــاء 
الــذي قــد يخّفــض فــي بعــض  طابــع رســمي علــى ممارســات اإليجــار وعقــود اإليجــار، األمــر 
الحــاالت مــن الضغــوط بيــن المجتمعــات المضيفــة والمســتضافة. ويجــب البحــث بعنايــة فــي 
ا إلــى أنــه فــي بعــض الحــاالت قــد تؤثــر مســاعدات اإليجــار  الفوائــد والمخاطــر ذات الصلــة، نظــًر

ســلًبا فــي المجتمــع المضيــف )مراجعــة الجــزء األول، القســم 1,8(.

٣٣  قــد تشــمل األغــراض المنزليــة لــوازم المطبــخ، واألســّرة، ولــوازم التنظيــف، والمفروشــات وغيرهــا مــن األغــراض. 
مراجعــة دليــل إســفير، ٢٠18، المعاييــر المتعلقــة بالمســتوطنات والمــآوي ٤: األغــراض المنزليــة، ص. مــن ٢58 إلــى ٢61، 
وهــو يحــّل جزئًيــا محــل كتّيــب تحديــد المــواد غيــر الغذائيــة للمــآوي، اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكاالت، المجموعــة 

المعنيــة بتوفيــر المالجــئ فــي حــاالت الطــوارئ، ٢٠٠8، غيــر أّن هــذا المــورد يبقــى مفيــًدا
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قة ومتكاملة 1.٢  مساعدات اإليجار كاستجابة منسَّ

يكمــن الهــدف األساســي مــن برنامــج مســاعدات اإليجــار فــي تمكيــن األشــخاص المحتاجيــن إلــى 
مــأوى مــن الحصــول علــى مســكن آمــن ومالئــم. وعلــى الرغــم مــن أّن الهــدف مــن ذلــك هــو توفيــر 
مــأوى، تتطلــب الطــرق المســتخَدمة مــن أجــل تقديــم هــذه المســاعدة مقاربــًة شــاملة، وقــد 
ة بشــكل مثالي  تســتدعي مشــاركة أقســام متعــددة مــن الجمعيــات الوطنيــة وكفــاءات مســتمدَّ
مــن ِفــَرق متخصصــة فــي عــّدة مجــاالت لضمــان االلتــزام بالممارســات الفضلــى وعــدم التســبب 
بــأّي ضــرر. يمكــن أن تشــمل مجــاالت الخبــرة المناســبة: المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة، 
والملكيــات،  واألراضــي  واإلســكان  واألســواق،  والمــأوي،  واإلدمــاج،  االجتماعــي  والنــوع 
والمشــتريات،  المعيشــة،  وســُبل  والنــزوح،  والهجــرة،  والقســائم،  النقديــة  والمســاعدات 
والشــؤون الماليــة وغيرهــا مــن المجــاالت )مراجعــة الجــزء الثانــي، الخطــوة ٢، القســم 3,٢(.

يتضمــن برنامــج مســاعدات اإليجــار التنســيَق خارجًيــا مــع الحكومــة والــوكاالت اإلنســانية األخرى. 
علــى ســبيل المثــال، يصــّح ذلــك عندمــا تنّفــذ الحكومة/الــوكاالت األخــرى بعــض جوانــب برنامــج 
ــى برنامــج الجمعيــات  إيجــار، أو عندمــا تحيــل الحكومة/الــوكاالت األخــرى العائــالت الضعيفــة إل

الوطنيــة المعنــي بمســاعدات اإليجــار.

وقــد تتمتــع الجمعيــات الوطنيــة، بصفتهــا جهــة داعمــة للحكومــة، بعالقــات متينــة قائمــة أصــاًل 
مــع المؤسســات الحكوميــة، وال ســيما فــي مــا يتعلــق ببرنامــج الحكومــة المعنــي بالحمايــة 
االجتماعيــة، وقــد تشــّكل هــذه الجمعيــات الشــريك المفّضــل لــكّل مــن الحكومــة والجهــات 
الفاعلــة األخــرى نتيجــة هــذه العالقــات. بالتالــي، فــإّن المشــاركة المبكــرة مــع الجهــات الحكوميــة 
التــي تعمــل أصــاًل فــي مجــال اإلســكان، وال ســيما دعــم اإليجــار ضمــن إطــار برامــج الحمايــة 

ــة لبرامــج مســاعدات اإليجــار. ــقة وتكميلي ــر اســتجابة منسَّ ــة، تســاهم فــي توفي االجتماعي

عناصر االستجابة في برنامج مساعدات اإليجار
يتضمــن برنامــج مســاعدات اإليجــار مجموعــة واســعة مــن عناصــر االســتجابة، التــي تتــرك نتائــج 
وآثــاًرا مختلفــة تبًعــا للســياق واحتياجــات الســّكان المتضرريــن والجمعيــات الوطنيــة وقدراتهــا. 
ــار مــن قائمــة تتضمــن عناصــر  يتعيــن علــى مــدراء البرامــج تحليــل الســياق للتمكــن مــن االختي
االســتجابة )مراجعــة الجــزء األول، القســم ٢,٢(. تشــير الممارســات الســليمة إلــى ضــرورة أن 
تشــتمل المتطلبــات الدنيــا لبرنامــج مســاعدات اإليجــار علــى معاييــر مالءمــة المــأوى، وضمــان 

الحيــازة لَمــن يتلقــون المســاعدة، وتوقيــت االســتجابة الصائــب.
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          مثال: برنامج مساعدات اإليجار الخاص بالصليب األحمر الهايتي34 

ــا بالمــأوى وتوفيــر  شــّكلت المنحــة النقديــة لدعــم اإليجــار فــي هايتــي برنامًجــا متكامــاًل معنًي
الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة للجميــع، وســُبل المعيشــة، وقــد 
شــمل البرنامــج مقاربــًة شــاملة وفريًقــا متخصًصــا فــي عــّدة مجــاالت. وتــم تنفيــذ البرنامــج 
مــن خــالل تحويــل نقــدي مشــروط35 لمــدة تصــل إلــى 6 أشــهر، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار 
األهــداف القاضيــة بتقديــم النقــود لدفــع تكاليــف إيجــار مــأوى مالئــم، ممــا ســاعد فــي إفــراغ 
المخيمــات المكتظــة وإتاحــة االعتمــاد علــى الــذات والتعافــي. وتلّقــت العائــالت المســتهَدفة 
منحــًة نقديــة بعــد عثورهــا علــى مــأوى يســتوفي المعاييــر الدنيا المتَفق عليها، بمــا فيها أمان 
البنــاء وإمكانيــة توفيــر الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي والنظافة الصحية للجميــع. وإلتاحة 
عمليــة إنهــاء فعالــة، أضيــف إلــى دعــم اإليجــار برنامــٌج تكميلــي معنــي بســُبل المعيشــة، 
مــن أجــل مســاعدة النــاس فــي إعــداد مشــاريع األعمــال الصغيــرة، فتتمكــن العائــالت مــن 
االســتمرار بدفــع اإليجــار مــن مدخــول مشــاريع أعمالهــا متــى توقفــت مســاعدات اإليجــار 
المحــددة بمــدة 6 أشــهر. وتلّقــت بعــض العائــالت الضعيفــة للغايــة دعًمــا إضافًيــا لمــدة 6 

أشــهر، إلــى جانــب الخدمــات األخــرى المرتبطــة بالحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج.

1.٣ المهارات والكفاءات وتشكيل الِفَرق

ال بــّد مــن توافــر مجموعــة مــن الكفــاءات والمهــارات وفًقــا للســياق ونــوع مســاعدات اإليجــار. 
ويشــّكل االســتناد إلــى مجــاالت متعــددة أساًســا لوضــع برنامــج مســاعدات إيجــار ناجــح. وُيعتَبــر 
بعضهــا ضرورًيــا، أمــا بعضهــا اآلخــر فســياقي. وفــي بعــض الحــاالت، يكفــي االعتمــاد علــى 
بيــن مــن إنجــاز المهــام الرئيســية. وفــي حــاالت  المنطــق الســليم، مــع تمّكــن المتطوعيــن المدرَّ
أخــرى، ال بــّد مــن توافــر خبــرات محــددة كشــرط ضــروري. ُيعتَبــر تحديــد األدوار والمســؤوليات 
أمــًرا أساســًيا لضمــان المســاءلة إزاء األشــخاص المتضرريــن، والحــرص علــى تحقيــق األهــداف 
والنتائــج. وغالًبــا مــا يتحمــل مديــر العمليــات مســؤولية نتائــج البرنامــج. وفــي حــاالت أخــرى، يكــون 

مديــر البرامــج مســؤواًل. وقــد تتضمــن المهــارات المطلوبــة:
إدارة البرامج	 
المشاركة المجتمعية والمساءلة	 
المأوى	 
النقود واألسواق	 

٣٤   المستشــارون المتخصصــون فــي األداء فــي شــركة »ذا وولفغــروب«، )٢٠1٣( التقييــم الخارجــي للمقاربــة المرتبطــة 
ــة لدعــم اإليجــار والمنطبقــة فــي برامــج العــودة واالنتقــال فــي هايتــي. ــح النقدي بالِمَن

أن  بالمتلقــي  يجــدر  التــي  المطلوبــة  األساســية  االلتزامــات  أو  األنشــطة  إلــى  المشــروط  النقــدي  التحويــل  ٣5   يشــير 
ينّفذهــا مــن أجــل تلّقــي المســاعدات، وذلــك بحســب: شــراكة التعلــم النقــدي، )٢٠18( مســرد المصطلحــات الخــاص 

والقســائم. اإلنســانية  بالمســاعدات 

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf
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سُبل المعيشة	 
الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج	 
الشؤون القانونية	 
إدارة المعلومات	 
الرصد والتقييم	 
الدبلوماسية اإلنسانية	 
المسائل اللوجستية	 
الشؤون المالية	 

1.٤ مساعدات اإليجار في الحاالت المختلفة

وتضطلــع  واالســتجابة.  للســياق  تبًعــا  اإليجــار  لمســاعدات  مختلفــة  مقاربــات  فــرض  يتــم 
مجموعــة مــن العوامــل المتعــددة بــدور بــارز فــي تحديــد المقاربــة األنســب. وتشــمل هــذه 
العوامــل نــوع األزمــات اإلنســانية )المخاطــر الطبيعيــة، أو المخاطــر التــي ترتبــط بالتكنولوجيــا أو 
مــن صنــع اإلنســان36(، ومــدة االســتجابة، وحالــة األشــخاص المتضرريــن ونواياهــم. وقــد تشــمل 
حالــة األشــخاص المتضرريــن مــا إذا كانــوا نازحيــن داخلًيــا أو عابريــن للحــدود37، باإلضافــة إلــى 
ماضيهــم وحاضرهــم وحالتهــم المســتقبلية، والنوايــا المرتبطــة باإلســكان، والموقــع، واحتمــال 

نزوحهــم مــّرة جديــدة.

          أمثلة عن استجابة لكارثة وعبور للحدود:

تكــون مــدة برنامــج مســاعدات اإليجــار قصيــرة عندمــا ينــزح األشــخاص لفتــرة مؤقتــة، مثــل 
تدابيــر اإلخــالء قبــل هبــوب عاصفــة. وإذا تعــّذر علــى األشــخاص العــودة إلــى ملكيتهــم 
ــى حيــن  ــة إل ــد فتــرة مســاعدات اإليجــار لتصبــح انتقالي بســبب تضــرر منزلهــم، يمكــن تمدي
ــة  ــدى اكتمــال عملي ــى منازلهــم ل ــل األمــد. قــد يعــود بعــض األشــخاص إل إيجــاد حــل طوي
ــد. ُيفضــي كّل  إعــادة اإلعمــار، أمــا بعضهــم اآلخــر فقــد يقــرر االســتقرار فــي موقعــه الجدي
مــن هذيــن الســيناريوهين إلــى حــاالت طويلــة األمــد لألشــخاص المتضرريــن مــن األزمــات.

٣6    االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، أنــواع الكــوارث: يشــمل التعريــف بالمخاطــر: المخاطــر 
الطبيعيــة، والمخاطــر التــي ترتبــط بالتكنولوجيــا أو مــن صنــع اإلنســان )بمــا فيهــا حــاالت الطوارئ/النزاعــات المعقــدة، 
والمجاعــة، والنازحــون وغيرهــا(، وتحديــات مثــل التغيــر المناخــي، والتمــدن غيــر المخطــط لــه، باإلضافــة إلــى خطــر 

تفّشــي الجوائــح.

٣٧   يتخــذ األشــخاص الذيــن عبــروا الحــدود تســمية »الالجئيــن«، أمــا األشــخاص الذيــن عبــروا الحــدود الدوليــة فيحملــون 
اســم »المهاجريــن«.

https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/
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فــي حــال االســتجابة لمســألة مرتبطــة بعبــور الحــدود، تحــدد حالــة األشــخاص المحتاجيــن 
إلــى مســاعدة نــوَع مســاعدات اإليجــار التــي مــن الممكــن ومــن الواجــب تقديمهــا. مثــاًل، 
عندمــا يعبــر األشــخاص حــدوًدا، قــد ال يكونــون مطلعيــن علــى الممارســات المرتبطــة 
فــي  النموذجيــة  اإليجــار  وعقــود  باالســتئجار،  المتعلــق  القانونــي  اإلطــار  مثــل  باإليجــار 
بالدهــم الجديــدة، والمســؤوليات المترتبــة علــى صاحــب الملكيــة والمســتأجر - يجــب تقديــم 
معلومــات محــددة عــن ســوق اإلســكان التأجيــري والممارســات المرتبطــة باإليجــار. وتميــل 
الحكومــات أيًضــا إلــى فــرض القيــود علــى األشــخاص الذيــن يصلــون مــن بلــد آخــر، وقــد يؤثــر 
ذلــك أيًضــا فــي نــوع برنامــج مســاعدات اإليجــار الــذي تنّفــذه الجمعيــات الوطنيــة. عنــد 
االســتجابة لحالــة لجــوء، قــد تبــرز تحديــات إضافيــة مرتبطــة بالوضــع القانونــي للنازحيــن 
وقدرتهــم علــى الوصــول إلــى الخدمــات، وهــو أمــر يجــدر أخــذه بعيــن االعتبــار فــي برنامــج 

مســاعدات اإليجــار.

يقتــرح هــذا الدليــل االســتعانة بحــاالت مؤقتــة وانتقاليــة وطويلــة األمــد كإطــار لتحديــد مقاربــة 
االســتجابة األنســب فــي مســاعدات اإليجــار. يجــب أيًضــا التدقيــق فــي هــذه الحــاالت الثــالث 
إلــى جانــب حالــة األشــخاص، بهــدف التخطيــط لبرنامــج مســاعدات اإليجــار وتصميمــه بأفضــل 

طريقــة. ممكنــة يتــم تحديــد هــذه الحــاالت الثــالث كمــا يلــي:

  ُتصنَّــف الحالــة المؤقتــة علــى أســاس اإلطــار الزمنــي الــذي تتحــدد ضمنــه حالــة األشــخاص 	 
واالســتجابة. وغالًبــا مــا تبــرز هــذه الحالــة نتيجــة كارثــة أو صدمــة، ويســعى األشــخاص إلــى 
حــل مؤقــت لتلبيــة احتياجاتهــم الفوريــة. فــي الســياق الــذي يتطلــب برنامــج مســاعدات 
إيجــار، يكــون الدعــم المطلــوب لتلبيــة االحتياجــات مؤقًتــا وقصيــر األمــد إلــى أن يتمكــن 
ــا مــا تكــون  ــة األمــد. وغالًب ــة أو طويل ــة انتقالي ــة بديل األشــخاص مــن العــودة أو إيجــاد حال
الحــاالت المؤقتــة مرتبطــة بمرحلــة الطــوارئ وقــد تســتمر لمــدة تتــراوح بيــن صفــر إلــى ٣ 
أشــهر بعــد وقــوع أزمــة معينــة )تختلــف المــدة بحســب الســياق(. تبــرز حــاالت مؤقتــة أخرى 
مرتبطــة بوضــع األشــخاص، كمــا عندمــا ينتقــل األشــخاص مــن مــكان إلــى آخــر ويســعون 
إلــى الحصــول علــى مســكن مؤقــت. فــي الحــاالت المؤقتــة، وال ســيما تلــك التــي تلــي وقــوع 
لــة عــن الســياق،  أزمــة مفاجئــة، غالًبــا مــا تفتقــر الجمعيــات الوطنيــة إلــى معلومــات مفصَّ

لــة. ا إلــى أنــه لــم يتوفــر وقــت إلجــراء تقييمــات مفصَّ نظــًر
 تأتــي الحالــة االنتقاليــة بعــد انتهــاء الحالــة المؤقتــة ولكــن فــي ظــّل عــدم وضــوح كيفيــة 	 

ــا مــا يالَحــظ هــذا األمــر فــي خــالل المرحلــة الثانيــة مــن حالــة  معالجــة األزمــة الراهنــة. وغالًب
طــوارئ كبيــرة عندمــا تكــون االســتجابة ممتــدة لفتــرة تتخطــى األزمــة الفوريــة األوليــة
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          مثال عن االستجابة لحالة ما بعد اإلعصار في جزر الباهاماس 
في العام ٢٠19:

فــي األشــهر األولــى التــي تلــت إلعصــار دوريــان فــي جــزر الباهامــاس، وضعــت الجمعيــة 
المتضرريــن  لألشــخاص  وكان  مؤقتــة.  اســتجابة  وقّدمــت  للطــوارئ  خطــًة  الوطنيــة 
متعــددة  نقديــة  منحــة  تقديــم  الوطنيــة  الجمعيــة  قــررت  وبالتالــي  متعــددة،  احتياجــات 
األغــراض وغيــر مشــروطة )مدفوعــة علــى قســط واحــد(، وأخــذت ســّلة الحــّد األدنــى مــن 
اإلنفــاق بعيــن االعتبــار االحتياجــات األساســية المتعــددة، بمــا فيهــا المــأوى المؤقــت. 
ومــع أّن الحاجــة المــأوى الطويــل األمــد كانــت واضحــة منــذ بدايــة االســتجابة، لــم تكــِف 
المعلومــات حــول الســياق وســوق تأجيــر المســاكن، وكانــت القــدرة علــى تنفيــذ برنامــج 
مســاعدات إيجــار محــدودة فــي هــذه المرحلــة األولــى نتيجــة الحاجــة إلــى االســتجابة ســريًعا.

واألشــخاص ينتظــرون حلــواًل طويلــة األمــد. يمكــن ربــط الحــاالت االنتقاليــة بمرحلــة التعافــي 
للحــاالت  اإلنهــاء  اســتراتيجيات  وتشــّكل  األزمــات.  لبعــض  الممتــدة  الطبيعــة  أو  المبكــر 
ا إلــى الغمــوض الــذي يلــّف المســتقبل، وحالــة األشــخاص، والنوايــا،  االنتقاليــة تحدًيــا صعًبــا، نظــًر
ممــا يصّعــب عمليــة التخطيــط. مــع ذلــك، يجــب التوقــف عنــد اســتراتيجيات اإلنهــاء كمــا فــي 

كّل الحــاالت.  

          مثال عن االستجابة لحالة ما بعد اإلعصار في جزر الباهاماس 
في العام ٢٠19:

اإلعصــار  بعــد  المؤقتــة  األغــراض  المتعــددة  النقديــة  المســاعدات  مــدة  انتهــاء  عنــد 
)مراجعــة المثــال أعــاله( واســتقرار الحالــة، دخلــت االســتجابة فــي جــزر الباهامــاس مرحلــة 
ــى منازلهــم  ــم يســتطيعوا العــودة إل ــن ل ــة ألولئــك الذي ــة انتقالي التعافــي المبكــر، أي مرحل
المتعــددة  النقديــة  المســاعدات  تقديــم  مــن  الوطنيــة  الجمعيــة  وانتقلــت  المتضــررة. 
ــر، وضمــان  ــى برنامــج مســاعدات إيجــار تضمــن معلومــات حــول ســوق التأجي األغــراض إل
الحيــازة، والمســاعدات النقديــة والقســائم المشــروطة الســتيفاء معاييــر اإلســكان الدنيــا. 
وكان هــذا التحــول انتقالًيــا، إذ تــال االســتجابة الفوريــة فــي حــاالت الطــوارئ ولــم يشــّكل حــاًل 
ا إلــى أنــه كانــت لــدى معظــم العائــالت النيــة فــي العــودة إلــى منازلهــا  طويــل األمــد نظــًر
األساســية. بالنســبة إلــى الكثيــر مــن العائــالت المتضــررة، تمثلــت اســتراتيجية اإلنهــاء 
لبرنامــج مســاعدات اإليجــار هــذا فــي إعــادة بنــاء ملكياتهــا المتضــررة وإصالحهــا بهــدف 

العــودة إليهــا فــي نهايــة المطــاف.
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إلــى اســتمرار الحالــة واســتقرارها، وغالًبــا مــا ترتبــط بنيــة 	   تشــير الحالــة الطويلــة األمــد 
األشــخاص فــي االســتقرار فــي موقعهــم الحالــي وقدرتهــم علــى القيــام بذلــك. ويمكــن أن 
ــة عــودة األشــخاص إلــى موطنهــم، لكــن قــد تعنــي أيًضــا االســتقرار فــي  تعنــي هــذه الحال
مــكان جديــد أو موقــع جديــد. وقــد يختلــف برنامــج مســاعدات اإليجــار فــي كيفيــة دعمــه 
للمقيميــن فــي البلــد مقارنــًة بالمســاعدة التــي يقدمهــا لألشــخاص الذيــن عبــروا الحــدود.

           مثال عن برنامج مساعدات اإليجار الخاص بزلزال هايتي 
في العام ٢٠1٠:

ــر أنــه ســمح  ُوضــع برنامــج مســاعدات اإليجــار فــي هايتــي بعــد مرحلــة الطــوارئ أيًضــا، غي
للكثيــر مــن العائــالت التــي كانــت مســتأِجرة قبــل الزلــزال بالعــودة إلــى مســاكن مســتأَجرة 
كانــت  فقــد  بالتالــي،  المســاعدات.  انتهــاء  بعــد  باســتئجارها  االســتمرار  ينــوون  مالئمــة 
حالــة المــأوى طويلــة األمــد. وقــد ُأضيفــت مســاعدات اإليجــار إلــى برنامــج معنــي بســُبل 
المعيشــة مــن أجــل توفيــر اســتراتيجية إنهــاء، األمــر الــذي مّكــن العائــالت مــن البقــاء فــي 

مســاكنها المســتأَجرة لــدى انتهــاء البرنامــج.

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي ســياق واحــد، ينتقــل الســّكان المتضــررون مــن حلــول مؤقتــة إلــى 
حلــول طويلــة األمــد، تبًعــا لحالتهــم، ومواطــن ضعفهــم، وقدراتهــم. وقــد ينتقــل بعضهــم 
ســريًعا مــن حالــة مؤقتــة مباشــرًة إلــى حالــة طويلــة األمــد، بينمــا يضطــر بعضهــم اآلخــر إلــى عبــور 
ــا مــا تتداخــل  ــة األمــد. وغالًب ــة الطويل ــوغ الحال ــل بل ــة، قب ــة انتقالي ــة مــن الغمــوض ومرحل مرحل

الحــاالت، وتكــون بعــض العائــالت فــي حــاالت مختلفــة فــي الوقــت عينــه.

الرسم 4: الحالة المؤقتة واالنتقالية والطويلة األمد
يعــرض الرســم فــي الصفحــة التاليــة ثالثــة أســهم تشــير إلــى مســارات التعافــي المحتملــة 
المختلفــة بعــد المــرور بأزمــة معينــة. وقــد يمــّر بعــض األشــخاص بحالــة مؤقتــة وانتقاليــة قبــل 
بلــوغ الحالــة الطويلــة األمــد، كمــا يعرضــه الســهمان األول والثانــي. ويشــير الســهم الثالــث إلــى 
أنــه فــي الســياق عينــه قــد يمــّر بعــض األشــخاص بحالــة مؤقتــة لمــدة قصيــرة جــًدا ثــم ينتقلــون 
مباشــرًة إلــى حالــة طويلــة األمــد. تعتمــد هــذه الســيناريوهات المختلفــة علــى عوامــل متعــددة 

تتضمــن قــدرة األشــخاص علــى التعافــي ومســتوى ضعفهــم.
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1.5 أهداف برنامج مساعدات اإليجار

كمــا ســبق وُذكــر، يكمــن الهــدف األساســي مــن برنامــج مســاعدات اإليجــار فــي توفيــر الحمايــة 
ويحــرص  ومالئــم.  آمــن  علــى مســكن  إتاحــة حصولهــم  مــع  كرامتهــم،  لألشــخاص وضمــان 
البرنامــج علــى أن يكــون لــدى األشــخاص خيــار العيــش فــي مســاحة كريمــة مــع إمكانيــة الوصــول 
ويســعى  األساســية،  احتياجاتهــم  لتلبيــة  المنزليــة  واللــوازم  الخدمــات  مــن  األدنــى  الحــّد  إلــى 
البرنامــج أيًضــا إلــى اســتفادة األشــخاص مــن ضمــان الحيــازة وإلــى تمكينهــم مــن دفــع تكلفــة 
اإليجــار والخدمــات. وتهــدف اســتراتيجية اإلنهــاء إلــى تمكيــن األشــخاص الذيــن تتــم مســاعدتهم 
لتقييــم  خطــة  وضــع  يجــب  الدعــم.  مــدة  انتهــت  متــى  عيشــهم  ظــروف  علــى  الحفــاظ  مــن 
المخاطــر وتحليلهــا والتخفيــف منهــا، وينبغــي مراجعــة هــذه الخطــة طــوال دورة عمــل البرنامــج. 
فسيســاعد ذلــك فــي تحديــد أهــداف البرنامــج المناســبة واختيــار عناصــر االســتجابة المالئمــة. 
تشــّكل مشــاركة األشــخاص المتضرريــن وأولئــك المقيميــن فــي المجتمعــات المضيفــة، بمــن 

ــد أهــداف البرنامــج. ــدى تحدي فيهــم أصحــاب الملكيــات ومقّدمــو الخدمــات، أمــًرا أساســًيا ل

فتختلــف االســتجابة وأهدافهــا فبحســب حالــة األشــخاص المتضرريــن، )مراجعــة الجــزء األول، 
القســم 1.٤(، واحتياجاتهــم، وقدراتهــم )مراجعــة الجــدول أدنــاه(. وفــي بعــض الحــاالت، قــد تعطي 
ــة أخــرى أجــزاًء مــن المســاعدات، كمــا عندمــا توفــر إحــدى وكاالت األمــم المتحــدة  جهــات فاعل
ــة متعــددة األغــراض، أو عندمــا تقــّدم  اســتجابًة واســعة النطــاق علــى شــكل مســاعدات نقدي
الحكومــات تعويضــات ماليــة للعائــالت المتضــررة بعــد أزمــة معينــة. وقــد يهــدف هــذا التعويض 
المالــي إلــى تغطيــة االحتياجــات المتعــددة، بمــا فيهــا أجــزاء مــن تكاليــف اإليجــار أو كلهــا. وفــي 
هــذه الحالــة، قــد ال تحتــاج جمعيــة وطنيــة إّلا إلــى دعــم برنامــج الجهــة الفاعلــة األخــرى مــن أجــل 
بلــوغ هــدف برنامــج مســاعدات اإليجــار، وذلــك مــن خــالل تقديــم المعلومــات، والمشــورة التقنيــة 

والقانونيــة، والمبلــغ اإلضافــي لتغطيــة بــدل اإليجــار، مثــاًل.
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الجدول ٢: أمثلة عن أهداف برنامج مساعدات اإليجار تبًعا للحالة

الحالة الطويلة األمد الحالة االنتقالية الحالة المؤقتة
توفير الحماية وضمان الكرامة، 

بالتوازي مع إتاحة إمكانية 
الحصول على مسكن إيجار 
مالئم وآمن، وتعزيز فرص 

كسب سُبل المعيشة لزيادة 
إمكانية االعتماد على الذات.

توفيــر الحمايــة وضمان الكرامة، 
بالتــوازي مــع إتاحة إمكانية 

الحصول على مســكن إيجار 
مالئــم وآمن، وإيجاد حلول 

طويلــة األمــد ودعمها، من أجل 
العودة أو االنتقال أو االســتقرار.

توفيــر الحماية 
وضمــان الكرامة، 

بالتــوازي مع إتاحة 
إمكانيــة الحصول 
علــى مســكن إيجار 

مؤقــت مالئم وآمن.

استراتيجية اإلنهاء
تشــّكل اســتراتيجية اإلنهــاء جــزًءا أساســًيا مــن تحديــد أهــداف برنامــج مســاعدات اإليجــار، وهــي 
ترتبــط بشــكل مباشــر بغايــة البرنامــج. منــذ بدايــة االســتجابة، يجــب أن يهــدف البرنامــج إلــى 
اســتباق التطــورات المتوقــع حدوثهــا عنــد انتهــاء مســاعدة اإليجــار وتحديدهــا والتخطيــط لهــا. 
ويتيــح أيًضــا تحديــد اســتراتيجية اإلنهــاء والتخطيــط لهــا اتخــاَذ قــرارات حــول مــا إذا يجــب االلتــزام 
بتقديــم مســاعدة اإليجــار أساًســا. ففــي الكثيــر مــن الســياقات، يصعــب اســتباق طريقــة تطــور 
األزمــة واالســتجابة لهــا، لكــن يبقــى ضرورًيــا التخطيــُط لعمليــة إنهــاء البرنامــج منــذ البدايــة حتــى 

ــر الســياق واالســتجابة مــع مــرور الوقــت. إذا تغّيــر التخطيــط مــع تغيُّ

االعتبارات الرئيسية
 فــي معظــم الســياقات، يجــب أن تســعى الجمعيــات الوطنيــة إلــى تمكيــن األشــخاص 	 

الذيــن تتــم مســاعدتهم مــن الحفــاظ علــى ظــروف عيشــهم متــى انتهــت مــدة الدعــم. 
مــن  إمــا  ثابــت،  علــى مدخــول  األشــخاص  عبــر ضمــان حصــول  ذلــك  يجــري  مــا  وغالًبــا 
خــالل البرنامــج المعنــي بســُبل المعيشــة أو عــن طريــق الوصــول إلــى أنظمــة الحمايــة 

الحكوميــة. االجتماعيــة 
أمــام 	  المناصــرة  جهــود  تنفيــذ  يمكــن  المســتقبل،  حــول  اليقيــن  انعــدام  يســود   عندمــا 

المؤسســات الحكوميــة والجهــات الفاعلــة الخارجيــة لتعزيــز اســتدامة مســاعدات اإليجــار 
أو التشــديد علــى الحــق فــي التمتــع بالحــّد األدنــى مــن ظــروف العيــش، و/أو لتشــجيع 

الحمايــة االجتماعيــة الحصــول علــى  المعيشــة، و/أو  اكتســاب ســُبل 
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 فــي الســياقات التــي تكــون فيهــا مســاعدات اإليجــار مؤقتــة، يجــب أن تحــرص عمليــة اإلنهــاء 	 
علــى عــودة األشــخاص إلــى حالــة ســكن طويلــة األمــد، إمــا عبــر البقــاء فــي مســكنهم الحالــي 
ــى موطنهــم بعــد  ــق العــودة إل ــة تكاليــف اإليجــار أو عــن طري والتمتــع بالقــدرة علــى تغطي

إصــالح مســكنهم أو إعــادة بنائــه.
 يجــب أن تضمــن كّل الســياقات حصــول األشــخاص علــى ضمــان الحيــازة فــي خــالل برنامــج 	 

انتهــاء مــدة برنامــج  مســاعدات اإليجــار، وإلــى توفيــر إمكانيــة تمديــد عقــد اإليجــار بعــد 
مســاعدات اإليجــار.

ــر الســياقات فــي غالبيــة األحيــان، ممــا يعنــي 	  ا إلــى تغيُّ  يجــب رصــد اســتراتيجية اإلنهــاء نظــًر
أّن اســتراتيجية اإلنهــاء ســتتغير أيًضــا. كذلــك، فــإّن تتّبــع المخاطــر المرتبطــة باســتراتيجية 

)اســتراتيجيات( اإلنهــاء مهــّم أيًضــا.

          مثال عن إنهاء برنامج مساعدات اإليجار لدى االستجابة 
لحالة ما بعد الكارثة

فــي حالــة مــا بعــد الكارثــة، قــد تقــرر بعــض العائــالت البقــاء فــي مســكن اإليجــار المؤقــت، 
الــذي ســيصبح مســكنهم الطويــل األمــد. ويشــتمل العنصــر األول فــي اســتراتيجية اإلنهاء 
الــذي يجــب أخــذه فــي االعتبــار فــي برنامــج مســاعدات اإليجــار هــذا علــى ضمــان الحيــازة، الــذي 
يقّلــص الخــوف مــن اإلخــالء بفضــل إبــرام عقــد إيجــار ويقــّدم للنــاس إمكانيــة تمديــد العقــد 
بعــد انتهــاء مــدة مســاعدات اإليجــار. ويدعــم البرنامــج التكميلــي المعنــي بســُبل المعيشــة 

العائــالت لتتمكــن مــن الحصــول علــى مدخــول ودفــع اإليجــار متــى انتهــت مــدة الدعــم.

ــد إصــالح  ــى أعي ــى موطنهــا مت ــة المطــاف إل ــالت أخــرى العــودة فــي نهاي وقــد تفّضــل عائ
منزلهــا. بالتالــي، يفيــد البرنامــج التكميلــي المعنــي بســُبل المعيشــة فــي دعــم العائــالت 
لتتمكــن مــن دفــع اإليجــار واّدخــار المــال لتدفــع تكاليــف إصــالح منزلهــا. وســيمّكنها ضمــان 

ــازة فــي مســكنها المســتأَجر مــن البقــاء مــن دون الخــوف مــن اإلخــالء التعســفي. الحي

ُيســهم كّل مــن ضمــان الحيــازة والبرنامــج المعنــي بســُبل المعيشــة فــي التخفيــف مــن 
المخاطــر المرتبطــة بالنــزوح المتكــّرر وغيــر ذلــك مــن آليــات التأقلــم الســلبية. فيســاعد هــذا 
األمــر العائــالت فــي توفيــر أمــن اقتصــادي كاٍف لهــا لتتمكــن مــن التعافــي وإصــالح ملكياتهــا 
وأعمالهــا التجاريــة وإعــادة بنائهــا، والصمــود مــن جديــد، واســترداد كرامتهــا، وتعزيــز قدرتهــا 

علــى االعتمــاد علــى ذاتهــا.
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جدول تحليل المخاطر المرتبطة بمساعدات اإليجار
ــم المخاطــر وتحليلهــا والتخفيــف منهــا، ويجــدر مراجعــة هــذه الخطــة  ــذ خطــة لتقيي يجــب تنفي
بانتظــام لــكّل ســياق وكّل اســتجابة. عندهــا، ســيؤدي تقييــم المخاطــر إلــى وضــع خطــة لتحليــل 
المخاطــر والتخفيــف منهــا. ويجــب النظــر فــي عــدٍد مــن العوامــل، بمــا فيهــا العوامــل الداخليــة 

والخارجيــة الخاصــة بالجمعيــة الوطنيــة.

تشمل األمثلة عن المخاطر:
 التمييــز والتحيــز ضــد الســّكان المســتهَدفين أو مجموعــات ضعيفــة محــددة للوصــول إلــى 	 

ســوق التأجيــر.
ا 	   المخاطــر المرتبطــة بالحمايــة التــي تتعــرض لهــا النســاء العازبــات اللواتــي ُيِعلــن أســًر

معيشــية، وال ســيما مــن صاحــب الملكيــة أو أفــراد العائلــة؛ كمــا وعــدم القــدرة علــى دفــع 
اإليجــار أو تكلفــة الخدمــات فــي خــالل فتــرة الدعــم الــذي تقدمــه الجمعيــات الوطنيــة أو بعــد 
ــة  ــروز آلي ــى ب ــة أو إل ــر صحي ــات قــوة غي ــام عالقــات ودينامي ــى قي ــؤدي إل ــرة، ممــا ي هــذه الفت

تأقلــم ســلبية.
إنهاك المرافق الخدمية في األحياء التي تستهدفها مساعدات اإليجار.	 
يــؤدي وضــع برنامــج 	  التأجيــر علــى تغطيــة احتياجــات المــآوي، وقــد   عــدم قــدرة أســواق 

إحــداث خلــل فــي الســوق. إلــى  مســاعدات اإليجــار 
 عدم استيفاء مساكن اإليجار المتوفرة معايير الجودة المتَفق عليها.	 
 النقــص فــي الملكيــات الُمتاحــة للكبــار فــي الســّن الذيــن يعانــون صعوبــًة فــي التنقــل 	 

جســدية. بإعاقــات  المصابيــن  واألشــخاص 
)مراجعة الجزء الثاني، الخطوة 1، القسم 8 والخطوة ٢ القسم 1,9(

1.6 حسنات مساعدات اإليجار وسيئاتها

تعتمــد حســنات مســاعدات اإليجــار وســيئاتها علــى الســياق، ومــن الممكــن التخفيــف مــن 
بعــض الســيئات عبــر تصميــم برنامــج جيــد. وقــد تشــمل اإلجــراءات التخفيفيــة االســتعانة 
بالمســاعدات النقديــة والقســائم المشــروطة، أو المشــورة التقنيــة الفعالــة، أو المناصــرة أمــام 
الحكومــات مثــاًل. يقتــرح الجــدول أدنــاه بعًضــا مــن حســنات مســاعدات اإليجــار وســيئاتها التــي 

ــر: يتــم ِذكرهــا بشــكل متوات
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سيئات مساعدات اإليجار حسنات مساعدات اإليجار
 عندما تكون مساعدات اإليجار غير مقرونة . 1

ببرنامج معني بسُبل المعيشة، أو عندما ال 
تتمتع العائالت المستأِجرة بالحق في العمل 
م لها فرصة الحصول مدخول ثابت،  أو ال ُتقدَّ
قد ال تدوم نتيجة التدخل، وقد ينجم عن ذلك 

المزيد من النزوح.
 عندما تهدف مساعدات اإليجار إلى أن . ٢

تكون برنامًجا انتقالًيا أو طويل األمد، وتعجز 
الجمعية الوطنية عن ضمان عملية إنهاء 

مالئمة، قد تؤدي مساعدات اإليجار إلى المزيد 
من النزوح وآليات تأقلم سلبية أخرى في حال 
عدم استطاعة العائالت على أن تحافظ على 

ظروف عيشها أو على أن تستمر في دفع 
اإليجار لدى انتهاء مدة الدعم.

 عندما يكون عرض المساكن اآلمنة . ٣
والمالئمة غير كاٍف، تقّل فرص تنفيذ برامج 

مساعدات اإليجار. في هذه الحاالت، قد تؤدي 
برامج التأجير إلى تضّخم في األسعار، مما 

يجبر الناس على استئجار منازل ال تستوفي 
المتطلبات الدنيا، ويتسبب باالكتظاظ، ويزيد 
من التوترات بينهم وبين سّكان المجتمعات 

المضيفة نظًرا إلى أنهم يتنافسون معهم 
للحصول على مساكن اإليجار عينها في ظّل 

ارتفاع في أسعار اإليجارات.
 قــد تجــد بعــض المجموعات صعوبًة في . ٤

الحصــول علــى إســكان تأجيري ألنها تتعرض 
للتمييــز. وقــد يعــود ســبب في ذلك إلى وضع 

الهجــرة، أو االنتمــاء اإلثنــي، أو العوامل 
الثقافيــة، أو الديــن، أو النــوع االجتماعي، أو 

اإلعاقــة، أو عوامل أخرى.

 بإمكانهــا إتاحــة الوصــول . 1
بســرعة إلــى مســكن آمــن ومالئم 

)يســتوفي معاييــر الســكن 
الدائــم( مــن خالل اســتخدام 

البنيــة التحتيــة القائمــة 
)مجموعــة المســاكن، واألنــزال، 

والفنــادق(، المناســبة، بشــكل 
خــاص فــي المناطــق الحضرية.

 بإمكانها المساعدة في نقل . ٢
األفراد أو العائالت الضعيفة 

بشكل خاص من بيئات يرتفع 
فيها مستوى الخطر المرتبط 

بالحماية، مثل حاالت المخيمات، 
والنوم في العراء على الطرقات.

 بإمكانها تمكين العائالت التي . ٣
تتلقى مباشرًة بدالت اإليجار، 

مما يساعد في تعزيز الكرامة 
وإمكانية االختيار.

 تقّدم في غالبية األحيان فرصًة . ٤
للعائالت لالندماج38 في المجتمع 

المضيف األوسع، مما يزيد من 
رأسمالها االجتماعي ويدعم 

إدماجها االجتماعي وصمودها.
 تفيد بدالت اإليجار في توفير . 5

النقد لتنشيط االقتصاد المحلي، 
مما يخفف من الضغط بين 

األسر المتلقية لدعم اإليجارات 
والمجتمع المضيف.

 بإمكانها أن تكّمل برامج . 6
المساعدات االجتماعية 

الحكومية القائمة.

ــذ الســلطات اإلدمــاج، وبالتالــي ال ينبغــي  ٣8   تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي بعــض الســياقات مثــل ســياقات الهجــرة، قــد ال تحبِّ
اســتخدام إّلا الجوانــب المفيــدة الــواردة فــي هــذا الجــدول لــدى تحضيــر النقــاط المتعلقــة بالمناصــرة.
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1.٧ لمحة عامة عن االعتبارات المتعلقة بسوق التأجير

االعتبــارات المتعلقــة بســوق التأجيــر مهمــة لــكّل برامــج مســاعدات اإليجــار. إّن ســوق اإلســكان 
عبــارة عــن ســوق للخدمــات، وهــو يختلــف إلــى حــّد كبيــر عن أســواق الســلع األساســية. فــكّل وحدة 
ســكنية فريــدة مــن نوعهــا بســبب موقعهــا المميــز، وحجمهــا، وتصميمهــا، وتكلفتهــا، وســهولة 
ــى المرافــق فيهــا )أي المطبــخ، ومرافــق االغتســال والمراحيــض(، وتوفــر الخدمــات  الوصــول إل
)أي المــاء والكهربــاء(، والتهويــة، والملكيــة، والترتيبــات التعاقديــة، وغيرهــا الكثيــر مــن الخصائــص 

األخــرى. يجــب أن تشــتمل عمليــات تقييــم ســوق اإلســكان التأجيــري ورصدهــا علــى تحليــل:
سياسة اإلسكان الحكومية، ومعايير البناء، واألنظمة، والمسح العقاري )ملكية األرض(	 
العرض والطلب )اقتصاد سوق اإلسكان، والتكاليف، والسكن الرسمي وغير الرسمي(	 
واألدوار، 	  والضمانــات،  التأميــن  ومبلــغ  التعاقديــة،  )الترتيبــات  الحيــازة  نمــاذج   مراجعــة 

والمســؤوليات(
مجموعة المساكن المتوفرة )المعلومات الكمية حول مجموعة المساكن المتوفرة(	 
د مالءمة اإلسكان(	  نوعية اإلسكان )الحّد األدنى من الميزات التي تحدِّ
 حالــة الســّكان المســتأِجرين والســّكان المســتهَدفين فــي مــا يتعلــق بالوصــول إلــى ســوق 	 

ــزة المحتملــة. )مراجعــة الجــزء  اإلســكان التأجيــري، وكشــف العوائــق والعناصــر المحفِّ
ــي، الخطــوة 1، القســم 6( الثان

1.8 َمن يستفيد من مساعدات اإليجار؟

يكمــن أحــد أهــداف برنامــج مســاعدات اإليجــار فــي تلبيــة حاجــة الفئــات المســتهدفة إلــى المــآوي 
وحصولهــم علــى مســكن إيجــار آمــن ومالئــم. وقــد يفيــد البرنامــج أيًضــا المجتمــع المضيــف 
األوســع إمــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وال ســيما أصحــاب الملكيــات ومقّدمــي الخدمــات 
ــر البرنامــج. وفــي بعــض الحــاالت، قــد يتضــرر أصحــاب  عندمــا يحصلــون علــى بــدالت اإليجــار عب
الملكيــات ومقّدمــو الخدمــات أيًضــا مــن األزمــة، وقــد يصبحــون أيًضــا ضعفــاء نســبًيا. وقــد 
ــى ممارســات اإليجــار، وفــي  ــع رســمي عل يســتفيد أيًضــا المجتمــع األوســع نتيجــة إضفــاء طاب
بعــض الحــاالت التخفيــف مــن التوتــرات بيــن المجتمــع المضيــف والمســتضاف. ويجــب البحــث 
ا إلــى أن مســاعدات اإليجــار قــد تؤثــر ســلًبا فــي  بعنايــة فــي الفوائــد والمخاطــر ذات الصلــة، نظــًر
ــن  ــى أفــراد المجتمــع الضعفــاء القائمي ــد مــن تكاليــف اإليجــار عل المجتمــع المضيــف، ممــا يزي

ومعــدالت إخالئهــم مــن المســاكن.
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          مثال عن حالة يكون فيها لمساعدات اإليجار أثر سلبي 
في المجتمع المضيف:

الضعيفــة  العائــالت  مــع  اإليجــار  دعــم  يتلقــون  الذيــن  األشــخاص  يتنافــس  مــا  غالًبــا 
المقيمــة فــي المجتمــع المضيــف للحصــول علــى مســاكن إيجــار. فقــد يفّضــل أصحــاب 
الملكيــات تأجيــر ملكياتهــم لألشــخاص الذيــن يتلقــون دعــم اإليجــار مــن منظمــات اإلغاثــة 
ا إلــى إمكانيــة اعتبــار المدخــول أكثــر موثوقيــة مــن مدخــول  مثــل الجمعيــة الوطنيــة، نظــًر
عائــالت المجتمــع المضيــف. وقــد يــؤدي هــذا األمــر إلــى ازديــاد حــاالت االســتغالل للعائــالت 
الضعيفــة فــي المجتمــع المضيــف وإخالئهــا، وذلــك بهــدف إفــراغ المســاكن لتأجيرهــا 
لألشــخاص الذيــن تدعمهــم وكاالت اإلغاثــة. وســينجم عــن هــذا األمــر تزايــٌد فــي الضغــوط 

بيــن المجتمــع المضيــف واألشــخاص الذيــن يتلقــون دعــم اإليجــار.

وفــي هــذه الحالــة، قــد تضطــر منظمــات اإلغاثــة إلــى التفكيــر أيًضــا فــي تقديــم المســاعدات 
ــٍة منهــا لتفــادي هــذا  ــك فــي محاول ــى العائــالت الضعيفــة فــي المجتمــع المضيــف، وذل إل

التزايــد فــي االســتغالل واإلخــالء والضغــوط.

والقانونيــة  الفنيــة  المعلومــات والمشــورة  خــالل  مــن  اإليجــار  فــي  المســاعدة  توفيــر  يمكــن 
أدنــاه،  المذكورتيــن  المجموعتيــن  كلتــا  أو  إحــدى  إلــى  مباشــرة  ُتســلم  التــي  اإليجــار  ودفعــات 
بحســب األهــداف. المجموعتــان الرئيســيتان اللتــان تســتفيدان بشــكل أساســي مــن المســاعدة 

فــي اإليجــار همــا:
 األشــخاص الذيــن يتلقــون الدعــم فــي اإليجــار والوصــول الناتــج عــن ذلــك إلــى المســكن 	 

والمســتأجرين والعائــالت  واألفــراد 
مقدمو خدمات التأجير والنزل والفنادق وأصحاب األمالك واألراضي	 

)مراجعة الجزء ٢، الخطوة 1، القسم 4 والخطوة ٢، القسم 1,4(
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٢. أنواع برامج مساعدات اإليجار
٢.1 أنواع برامج مساعدات اإليجار

يتأثــر نــوع برنامــج مســاعدات اإليجــار المعتمــد باألهــداف المنشــودة والحالــة ووضــع األشــخاص 
)كمــا هــو موضــح فــي الجــزء 1، القســم 1.٤( وأوجــه الضعــف والحاجــات والقــدرات لــدى األســر 
المســتهدفة. فــي بعــض الحــاالت، يمكــن تقديــم أجــزاء مــن المســاعدة مــن قبــل جهــات فاعلــة 
أخــرى، علــى ســبيل المثــال، حيــن تقــدم وكالــة تابعــة لألمــم المتحــدة منًحــا مــن النقــد المتعــدد 
األغــراض علــى نطــاق واســع، أو عندمــا تقــدم الحكومــات تعويضــات مالية لألســر المتضررة بعد 
أزمــة مــا. قــد يهــدف هــذا التعويــض المالــي أو النقــد المتعــدد األغــراض إلــى تغطيــة احتياجــات 
عــدة منهــا تكاليــف اإليجــار بشــكل جزئــي أو كلــي. فــي حــاالت مماثلــة، قــد تحتــاج الجمعيــات 
ــة األخــرى،  ــة برامــج الجهــات الفاعل ــى تكمل ــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر فقــط إل الوطني
بالمعلومــات أو المشــورة التقنيــة والقانونيــة أو مبلــغ إضافــي لإليجــار علــى ســبيل المثــال، 
لتحقيــق أهــداف برنامــج مســاعدات اإليجــار. لــذا يعــد التنســيق مــع المؤسســات الحكوميــة 
والجهــات الفاعلــة اإلنســانية األخــرى أمــًرا أساســًيا عنــد تحديــد النــوع المناســب مــن برنامــج 
مســاعدات اإليجــار. يجــب مراعــاة كل المكونــات، ولكــن ليــس مــن الضــروري توفيرهــا كلهــا مــن 

قبــل جهــة فاعلــة واحــدة. تظهــر األمثلــة أدنــاه بعــض برامــج مســاعدات اإليجــار النموذجيــة.

الجدول 4: أمثلة عن برامج اإليجار النموذجية بحسب الوضع
الوضع المؤقت

المنتقلون عبر الحدود غير النازحين أو النازحين داخلًيا
الهجــرة الفنزويلية، األرجنتين. 

معلومات ومشــورة تقنية وقســائم 
لألســر المســتهدفة أثناء االنتقال لتمكين 

الوصــول إلــى مســكن لبضع لياٍل قبل 
مواصلة الرحلة.

تم تسديد دفعات اإليجار مباشرة إلى مقدمي 
الخدمات الذين يوفرون مساكن مؤقتة.

حركة السكان، اليونان39 معلومات 
ومشورة تقنية ودفعات اإليجار مباشرة إلى 

أصحاب الملكيات الستضافة المهاجرين في 
مرحلة االنتقال في اليونان

إعادة التوطين في أجزاء أخرى من أوروبا.

االستجابة الطارئة لإلعصار، جزر الباهاماس
النقد المتعدد األغراض لمدة ٣ أشهر 

إلى األسر المستهدفة لدعم االحتياجات 
األساسية، بما يشمل جزًءا مخصًصا لتغطية 

تكاليف المسكن باإليجار.
الفيضانــات، أفغانســتان. معلومات 

ومشــورة تقنية ومســاعدات مشروطة 
قائمة على النقد والقســائم لألســر المتضررة 

منازلهــا والقادرة على االســتئجار ضمن 
مجتمعها نفســه.

كوفيد19- معلومات ومشورة تقنية 
ومساعدات مشروطة قائمة على النقد 
والقسائم لألشخاص المعرضين لخطر 

اإلخالء بسبب فقدان الدخل.

٣٩   مجموعــة المــأوى العالميــة )٢٠1٩( مشــاريع المــأوى، اليونــان ٢٠16-٢٠18 / أزمــة الالجئيــن، المســكن الحضــري ودعــم اإليجــار 
وإعــادة تأهيــل المســاكن.

http://shelterprojects.org/shelterprojects2017-2018/SP17-18_A34-Greece-2016-2018.pdf
http://shelterprojects.org/shelterprojects2017-2018/SP17-18_A34-Greece-2016-2018.pdf
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الوضع المؤقت
المنتقلون عبر الحدودغير النازحين أو النازحين داخلًيا

اســتجابة التعافــي المبكــر لإلعصار، جزر الباهاماس 
معلومات ومشــورة تقنية ومســاعدة مشــروطة 

بالنقد والقســائم لمدة 6 أشــهر )تشــمل مكون 
اإليجار( لألســر المســتهدفة أثناء نزوحها، لتوفير 

مــأوى انتقالــي فيمــا تجري إعادة اإلعمار.

نزاع، أوكرانيا4٠ معلومات ومشورة تقنية ومساعدة 
مشروطة قائمة على النقد والقسائم لألسر 

المستهدفة مع دفعات اإليجار الموفرة على شكل 
شرائح بنسبة 5٠% من تكلفة اإليجار الستكمال 

اإلعانات الحكومية وبنسبة 1٠٠% من تكلفة اإليجار 
لألسر التي تواجه مخاطر حماية شديدة.

اســتجابة الالجئين، األردن 
معلومــات ومشــورة تقنية ودفعات 
اإليجار مباشــرة إلى أصحاب األمالك 

الذيــن يســتضيفون الجئين، باإلضافة 
إلــى مناصرة الالجئيــن ليتمكنوا من 
الوصول إلى ســبل كســب العيش 
وكســب الدخل، فيســتطيعون في 

نهاية المطاف تســديد دفعات 
اإليجار بأنفســهم.

الوضع الطويل األمد
المنتقلون عبر الحدودغير النازحين أو النازحين داخلًيا

االســتجابة للزلزال، هايتي معلومات ومشــورة 
تقنية ومســاعدة بالنقد والقســائم لألســر 

المســتهدفة للوصول إلى مســكن لإليجار على 
المــدى الطويــل. وقــد تــم دمج هذا مع برنامج 

ســبل المعيشــة لتمكين الناس من إدرار الدخل 
ودفــع اإليجــار فــي نهاية المطاف. كان هذا 

البرنامج مخصًصا لمن كانوا يســتأجرون مســاكن 
قبــل الزلــزال أو مــن هم مســتعدون وراغبون في 

االســتئجار في المستقبل.

الهجــرة فــي فنزويــال، األرجنتين 
معلومــات ومشــورة تقنية 

ودعــم بالنقــد لألســر الفنزويلية 
المســتهدفة لتغطيــة تكاليــف اإليجــار 

أثنــاء اســتخراجهم وثائــق مدنية 
رســمية لتمكينهــم مــن الوصــول إلى 

ســبل المعيشــة والدخــل لتغطية 
تكلفــة اإليجار.

التعريفات

مراجعة الجدول 4: مكونات استجابة مساعدات اإليجار 
المعلومات: المعلومات

المشــورة التقنيــة: تشــمل المشــورة التقنيــة التحقــق مــن أدنــى معاييــر المســاكن والزيــارات التقنيــة 
والحــرص الواجــب علــى ضمــان الحيــازة. 

دفعــات اإليجــار41: تــدل علــى كل أنــواع التحويــالت النقديــة التــي تغطــي تكلفــة المســكن المســتأَجر وتشــمل 
تمويــل جانَبــي العــرض )مقدمــو الخدمــات( والطلــب )مــن يبحثــون عــن مســكن(. 

المساعدات النقدية والقسائم4٢: النقد أو القسائم المقدمة إلى األسر المستهدفة لتسديد اإليجار.

٤٠  مجموعة المأوى في أوكرانيا )٢٠15( توصيات مجموعة المأوى في ما يتعلق بالنقد ألنشطة اإليجار في أوكرانيا. 

٤1  مراجعة مسرد المصطلحات

٤٢  مراجعة مسرد المصطلحات

https://www.sheltercluster.org/technical-working-groups-ukraine/documents/shelter-cluster-recommendation-cash-rent-activities
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٢.٢ عناصر استجابة مساعدات اإليجار

تكثــر عناصــر االســتجابة التــي يمكــن اســتخدامها عنــد تطبيــق برامــج مســاعدات اإليجــار. يتــّم 
تخصيــص بعــض العناصــر للســكان المســتهدفين، فيمــا يتــّم تصميــم البعــض اآلخــر ألصحــاب 
الملكيــات أو مقدمــي الخدمــات. فــي مــا يلــي قائمــة بعناصــر برنامــج مســاعدات إيجــار نموذجــي 
ينبغــي مراعاتهــا كلهــا كجــزء مــن اســتجابة متكاملــة وشــاملة. تعتبــر الحمايــة والنــوع االجتماعــي 
واإلدمــاج والمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة جــزًءا ال يتجــزأ مــن كل برنامــج، وبالتالــي لــم يتــم 

تضمينهــا علــى وجــه التحديــد فــي هــذا الجــدول.

تــم تحديــد أدنــى العناصــر الدنيــا الواجــب توافرهــا فــي كل برامــج مســاعدات اإليجــار باللــون 
األخضــر، والخيــارات المتكــررة جــًدا باللــون األزرق، والعناصــر االختياريــة التــي غالًبــا مــا تكمــل 
برنامًجــا مــا وتدعــم اســتراتيجية اإلنهــاء باللــون األصفــر. تجــدر اإلشــارة إلــى أن جهــات فاعلــة 
أخــرى قــد تتولــى تنفيــذ بعــض العناصــر، لــذا فمــن الضــروري التنســيق مــع الحكومــة والجهــات 

الفاعلــة اإلنســانية األخــرى.

الجدول 5: عناصر استجابة مساعدات اإليجار

نوع عناصر 
توضيحات وأمثلةاالستجابة

دعم السكان المتضررين إليجاد مسكن مناسب الستئجاره.	 1. المعلومات
ومتطلباتــه 	  اإليجــار  ســوق  فهــم  فــي  المتضرريــن  الســكان   دعــم 

وممارســاته.
 دعم المالكين ومقدمي الخدمات لفهم ممارسات اإليجار الفضلى.	 
برنامــج 	  فــي  وإشــراكه  بالمعلومــات  المضيــف  المجتمــع   تزويــد 

المجتمعيــة. التعبئــة  خــالل  مــن  اإليجــار  مســاعدات 
احتياجــات 	  تلبــي  معلومــات  لتطويــر  االتصــال  خبــراء   استشــارة 

الســكان المســتهدفين، مــع مراعــاة: التنســيق والطريقــة المرئيــة 
ذلــك. إلــى  ومــا  النشــر  ونهــج  والمســموعة  والخطيــة 

 ٢. معايير 
اإلسكان الدنيا

وضع معايير اإلسكان الدنيا.	 
تقييم ورصد جودة سوق اإلسكان والكمية والتكلفة.	 
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3.  الحد األدنى من 
ضمان الحيازة

ضمان الحيازة من خالل عقود إيجار مناسبة.	 
الترتيبــات 	  فــي  ومســؤولياتهما  لدورهمــا  الطرفيــن  فهــم   ضمــان 

الخطيــة(. أو  )الشــفوية  التعاقديــة 
4.  استراتيجية 

اإلنهاء
 الربــط ببرامــج تكميليــة لضمــان اعتمــاد اســتراتيجية إنهــاء وااللتــزام 	 

بمبــدأ عــدم إلحــاق الضــرر.
5.   المشورة   

التقنية
 زيارات تقنية مرتبطة باستخدام العقارات المؤجرة وصيانتها وتلفها.	 
 دعم األسر لتقديم مطالبات التأمين لدفع تكاليف المسكن المؤقت.	 

لمساعدة في الحصول على الدعم من أنظمة الدعم الحكومية.
 اإلحالــة إلــى االختصاصييــن االجتماعييــن للحصــول علــى دعــم فــي 	 

إدارة العالقــة بيــن المســتأجر والمالكيــن، وقــد يكــون هــذا األمــر جــزًءا 
مــن مراقبــة حــاالت اإلخــالء.

مشورة قانونية حول الوساطة والتسوية التعاونية للنزاعات.	 

6.  دفعات       
اإليجار

 مســاعدة فــي دفعــات اإليجــار لتغطيــة اإليجــار أو أجــزاء منــه و/أو 	 
تكلفــة المرافــق و/أو تكلفــة التأثيــث. 

 مــن خــالل الدفــع المباشــر إلــى مقدمــي الخدمــات أو – 
أصحــاب الملكيــات.

 مــن خــالل المســاعدة المشــروطة القائمــة علــى النقــد – 
والقســائم، مــع تســديد الدفعــات مباشــرة إلــى الســكان 

المســتهدفين.
 مــن خــالل المنــح النقديــة المتعــددة األغــراض مــع – 

 تخصيصهــا لإليجــار
)مراجعة الجزء ٢، الخطوة ٢، القسم 1,6(.

 المناصرة أمام الحكومة والجهات المانحة وغيرها من المؤسســات 	 7. المناصرة
ــال،  ــى ســبيل المث ــي قــد تشــمل عل ــة، حــول المشــاكل الت ذات الصل
التوثيــق  وتســهيل  اإليجــار  إلــى  بالوصــول  للمتضرريــن  الســماح 
ــى  ــن والوصــول إل ــى وضــع المتضرري ــي إلضفــاء الشــرعية عل القانون

ســبل المعيشــة.
8.  البرامج  

التكميلية
سبل المعيشة	 
الدعم النفسي واالجتماعي	 
الصحة	 
 المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية	 
المأوى )مثل األغراض المنزلية أو المساعدة في البناء أو اإلصالح(.	 
دعم الوثائق المدنية.	 
 اإلحالــة إلــى خدمــات المســاعدة االجتماعيــة وغيرهــا مــن 	 

خدمــات الحمايــة.
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الجزء الثاني
  

الدليل المفصَّل خطوة بخطوة
الجــزء الثانــي مــن هــذا الدليــل هــو القســم المفصــل خطــوة بخطــوة، حيــث ُتســتخدم دورة إدارة 
المشــروع لتقديــم النصائــح إلــى مــدراء البرامــج فــي مــا يخــص تصميــم برامــج مســاعدات اإليجــار 

وتنفيذهــا. ويغطــي هــذا الجــزء:

الشكل 5: خطوات دورة برنامج اإليجار
الخطوة صفر - التحضير )خطوة تمهيدية( 

الخطوة 1 - تحليل السياق
الخطوة ٢ - التصميم والتخطيط

الخطوة ٣ - التنفيذ والرصد
الخطوة ٤ - التقييم واإلبالغ والتعلم

تجــدر اإلشــارة إلــى أن بعــض الخطــوات قــد تجــري فــي الوقــت نفســه، علــى الرغــم مــن عرضهــا 
بشــكل متسلســل.

التحضير  (خطوة تمهيدية)

٤

١
تحليل السياق

التصميم 
والتخطيط

التنفيذ والرصد

التقييم واإلبالغ 
والتعلم

٣
٢

 صفر
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الغرض
الجمعيــات  بتحضيــر  الخطــوة  هــذه  تتعلــق 
األحمــر  والهــالل  األحمــر  للصليــب  الوطنيــة 
وليكــون  اإليجــار.  مســاعدات  برامــج  لتنفيــذ 
الجمعيــة  تكــون  أن  يجــب  فعــااًل،  التحضيــر 
الطابــع  إلضفــاء  مســتعدة  الوطنيــة 
كخيــار  اإليجــار  مســاعدات  علــى  المؤسســي 
الخطــوات  الخطــوة  اســتجابة. تشــمل هــذه 

التاليــة: الفرعيــة 

الشــكل 6: دورة برنامــج 
اإليجــار الخطــوة صفر

1. قائمة مرجعية للتحضير لبرامج مساعدات اإليجار43
تشــّكل  متــى  تفهــم  عندمــا  اإليجــار  مســاعدات  برامــج  لتنفيــذ  الوطنيــة  الجمعيــة  تتحّضــر 
هــذه البرامــج خيــار اســتجابة مناســًبا وتكــون قــادرة علــى تنفيذهــا، بســرعة وجديــة، مــع إيــالء 
االعتبــار الواجــب لمالءمــة المســكن وضمــان الحيــازة مــن بيــن اعتبــارات أخــرى، فــي أي وقــت 

وعلــى أّي مســتوى.
يقــدم الجــدول التالــي الئحــة بالمجــاالت التــي يجــب مراعاتهــا أثنــاء التحضيــر. مــن المفّضــل أن 
تتحّضــر الجمعيــات الوطنيــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر لتنفيــذ برامــج مســاعدات اإليجــار 

قبــل أن تضطــر إلــى تجريــب برنامــج مماثــل خــالل أزمــة كبــرى.

٤٣   مقتبســة مــن برامــج التحويــالت النقديــة للحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، المســاعدات النقديــة 
٢٠٢٠. المصــدر  - إرشــادات للتعميــم والتحضيــر، مــن المفتــرض الموافقــة المراجعــة فــي شــباط/فبراير  والقســائم 

الفعلــي: برامــج التحويــالت النقديــة: إرشــادات للتعميــم والتحضيــر ٢٠15.

التحضير  (خطوة تمهيدية)

١

٢
٣

٤

تحليل السياق

التصميم 
والتخطيط

التنفيذ والرصد

التقييم واإلبالغ 
والتعلم

 صفر

  قائمــة مرجعيــة. 1
امــج  للتحضيــر لبر

مســاعدات اإليجــار
امــج. ٢   مناصــرة بر

مســاعدات اإليجــار

الخطوة صفر - التحضير

https://cash-hub.org/resource/guidance-for-mainstreaming-cash-and-voucher-assistance-cash-preparedness-for-effective-response-chapter-1-cvap-areas/
https://cash-hub.org/resource/guidance-for-mainstreaming-cash-and-voucher-assistance-cash-preparedness-for-effective-response-chapter-1-cvap-areas/
https://preparecenter.org/resource/cash-transfer-programming-guidelines-for-mainstreaming-and-preparedness/
https://preparecenter.org/resource/cash-transfer-programming-guidelines-for-mainstreaming-and-preparedness/
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تّمت إحاطة قيادة الجمعية الوطنية واإلدارة العليا على برامج التزام القيادة
مساعدات اإليجار وجرى االتفاق على أن برامج مساعدات اإليجار، مبدئًيا، 

هي خيار استجابة ينبغي النظر في اعتماده في العمليات المستقبلية.

الهيكلية 
التنظيمية

عينت الجمعية الوطنية جهة تنسيق معنّية بمساعدات اإليجار - 
بالنسبة إلى بعض الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر، 

قد تتمثل جهة التنسيق بمدير عمليات أو جهة النسيق المعنية بالمأوى، 
أو جهة التنسيق المعنّية بالمساعدات النقدية والقسائم أو جهة 

التنسيق المعنية بالهجرة على سبيل المثال.
تــم تطويــر مخطــط تنظيمــي مؤسســي ومصفوفــة أدوار 

ومســؤوليات لتنفيــذ برنامــج مســاعدات اإليجــار. يشــير ذلــك بشــكل 
عــام إلــى الجهــات المعنية

في الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر )والحكومة( التي 
قد تشارك في البرنامج والمهام المنوطة بها. يجب التواصل مع الجهات 

المعنية بشكل منتظم تحسًبا لحاالت الطوارئ في المستقبل.

التأهب للكوارث 
والخطط 

التشغيلية

تمت مراجعة الخطط التشغيلية للجمعية الوطنية وتحديثها لتشمل 
خيارات استجابة مساعدات اإليجار وفق الحاجة.

تمت مراجعة وثائق التأهب للكوارث الخاصة بالجمعية الوطنية - 
استراتيجيات التأهب وعمليات تقييم مخاطر الكوارث على المستوى 

القطري، ووثائق التخطيط للطوارئ، لتسليط الضوء على مساعدات 
اإليجار كخيار استجابة محتمل وإدراج سيناريوهات مناسبة. قد تتضمن 

هذه الوثائق بعض المحفزات التي تستدعي النظر في تقديم برامج 
مساعدات اإليجار.

المناصرة 
القياديّة

المناصرة داخلًيا ضمن الصليب األحمر وخارجًيا مع الحكومة والجهات 
الفاعلة اإلنسانية األخرى ضرورية إلتاحة فرصة تنفيذ برامج مساعدات 

اإليجار في االستجابات المستقبلية.

العملية 
واألنظمة 

واألدوات

تمت مراجعة السياسات واإلرشادات الخاصة بالجمعية الوطنية، 
وتم وضع الئحة بالمستندات التي يجب النظر فيها عند تنفيذ برامج 
مساعدات اإليجار. كذلك، تم النظر في مراجعة سياسات األنشطة 

لتشمل إشارة صريحة إلى مساعدات اإليجار كخيار استجابة.

وضع مسودة المخطط التنظيمي للفريق التشغيلي واألدوار 
ومصفوفة المسؤوليات - قد يشير ذلك إلى عناوين المناصب 
والوظائف في مختلف اإلدارات التي ستشارك في تنفيذ برنامج 

مساعدات اإليجار.
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العملية 
واألنظمة 

واألدوات

تكييف األنظمة المالية لتشمل المساعدات النقدية والقسائم كأداة 
شائعة لبرامج مساعدات اإليجار، باإلضافة إلى الدفعات إلى أصحاب 

الملكيات )خاصة لعدد كبير من أصحاب الملكيات الصغيرة(، والدفعات 
عبر عقود الخدمات )التي يرجح أن تصبح بالفعل طريقة معتمدة لدى 

الجمعية الوطنية(.
تم تطوير أدوات برامج مساعدات اإليجار للسياق المحلي، وهي 

مذكورة في الخطوتان 1 و٢، وتشمل كأولوية:
 تطوير سيناريوهات األزمة حيث قد تكون مساعدات اإليجار خيار 	 

استجابة مناسًبا.
 تطوير ونشر إرشادات حول برامج مساعدات اإليجار المصممة 	 

خصيًصا لسياق الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر، 
ومن المحتمل استخدام العناوين الواردة في هذا الدليل لصياغة وثيقة 

قصيرة تحدد الخطوات الالزمة لتنفيذ برنامج مساعدات اإليجار.
 إعداد معايير األهلية لمساعدات اإليجار للسيناريوهات األكثر ترجيًحا. 	 

ينبغي تحديث هذه المعايير وتعديلها قبل االستخدام.
 وضع قوائم بالمعايير التي يجب مراعاتها عند تقييم مدى مالءمة 	 

المسكن وسالمته في سياقات محددة.
تقييم السوق.	 
 تحضير األدوات واإلجراءات الخاصة بالمشاركة المجتمعية 	 

والمساءلة لمساعدات اإليجار.
 إجراء تحليل للمخاطر التي يطرحها السياق واإلجراءات التخفيفية 	 

لبرنامج مساعدات اإليجار لتوفير المعلومات الالزمة لجهود 
المناصرة والبرامج المستقبلية.

االستعانة بمقدم الخدمات المالية - سيكون ذلك جزًءا من مرحلة 
التحضير لتقديم المساعدات النقدية والقسائم، ولكن ينبغي تسليط 

الضوء على هذه العملية نظًرا إلى الوقت المطلوب إلجرائها،
خاصة إذا كانت االستعانة بمقدمي الخدمات المالية خطوة جديدة 

بالنسبة لقسم الخدمات اللوجستية.
تكييف أنظمة إدارة المعلومات لتشمل برامج مساعدات اإليجار. على 

سبيل المثال، تطوير أدوات ODK/KOBO/RC٢ لعمليات التقييم والرصد.
تحليل التحضير لضمان الحيازة - إجراء تقييم سريع للحيازة44، ورسم 

خرائط مجتمعية لألراضي45، متى وحيثما كان ذلك مناسًبا.

التوجيهيــة  المبــادئ  للحيــازة،  الســريع  التقييــم   )٢٠15( الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر،  ٤٤   االتحــاد 
للتخطيــط لالســتجابة مــا بعــد الكارثــة.

الخرائــط  رســم  لمناهــج  الدنيــا«  »العناصــر   ،)٢٠15( األحمــر،  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  ٤5   االتحــاد 
الكــوارث. بعــد  مــا  ســياقات  فــي  لألراضــي  المجتمعيــة 

https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/Rapid-Tenure-Assessment-Guidelines_EN.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/Rapid-Tenure-Assessment-Guidelines_EN.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/1301400_Community Land Mapping_En_LR.PDF
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/1301400_Community Land Mapping_En_LR.PDF
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طوة
الخ

صفر

الموارد 
البشرية 
والقدرات

الفريق التشغيلي مدّرب على األنشطة التي سيقدمها لتنفيذ 
برنامج مساعدات اإليجار - احرص على تعيين مواعيد التدريب 

التنشيطي وتأكّد من أن حزمة التدريب
متوفرة لتدريب موظفين / متطوعين جدد في حال تنفيذ استجابة جديدة 

أو تغيير في الموظفين / المتطوعين أو توسيع طاقم العمل.
التواصل 

والتنسيق
القيام بجهود المناصرة الداخلية الخاصة بمساعدات اإليجار لتوفير 

المعلومات الالزمة والتماس الدعم من إدارات البرامج )خاصة القطاعات 
األخرى( والتمويل واللوجستيات ورصد التخطيط والتقييم والفروع، 

بشأن إمكانية تنفيذ برامج مساعدات اإليجار.
التنسيق الخارجي مع الجهات الفاعلة األخرى في مجال المأوى 

والمساعدات النقدية والقسائم، مثل الوكاالت والشبكات )كمجموعة 
المأوى أو مجموعة عمل المساعدات النقدية والقسائم أو هيئات 

التنسيق( اإلنسانية األخرى والجهات المعنية والتواصل معها، وتحديًدا 
في ما يتعلق بتحضيرات الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل 
األحمر لتنفيذ برامج مساعدات اإليجار في المستقبل )تنسيق تقييم 

سوق اإليجار وقيمة المنحة النقدية، إلخ(.
تم التواصل مسبًقا مع الحكومة )مثل وزارة التنمية االجتماعية(.

المشاركة 
المجتمعية 
والمساءلة

ُوضعت خطط لنظام / خطط اتصال ثنائي)ة( االتجاه )بما في ذلك 
تكييف اآلليات الحالية وتحسينها( لضمان المشاركة المبكرة لألشخاص 

المتضررين في تصميم برنامج مساعدات اإليجار )على سبيل المثال، 
المشاركة في وضع معايير االختيار أو قيمة دفع اإليجار، إلخ(.

التأكد من إمكانية توسيع أنظمة المالحظات والشكاوى الحالية 
بسرعة أو تكييفها لتتماشى مع برنامج مساعدات اإليجار.  إن لم يكن 

ذلك ممكًنا، فيجب تصميم نظام جديد.
االختبار والتعلم 

والتحسين
ل أن تتحّضر الجمعية الوطنية لتنفيذ برامج مساعدات اإليجار  من المفضَّ

قبل تجريبه فعلًيا. فعلى سبيل المثال، وقبل وقوع أزمة كبيرة،
يمكن للجمعية الوطنية السعي للحصول على تمويل لتشغيل برامج 

مساعدات إيجار تجريبية للتركيز على أنظمة التحضير واالختبار.
السعي إلى التعّلم من اآلخرين ومشاركة الدروس المستفادة من 

برامج اإليجار الخاصة بالجمعيات الوطنية.
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٢. مناصرة برامج مساعدات اإليجار
تهــدف جهــود المناصــرة إلــى تكريــس برامــج مســاعدات اإليجــار كخيــار مناســب لالســتجابة، 
وإلــى أخــذ مخــاوف الجمعيــات الوطنيــة والجهــات المعنيــة الحكوميــة فــي االعتبــار ومعالجتهــا 
مســبًقا. وغالًبــا مــن تبــرز مقاومــة داخليــة وخارجيــة عنــد اقتــراح نهــج برامــج جديــد. كثيــًرا مــا يعــود 
ذلــك إلــى المخاطــر المتصــورة التــي يمكــن تبديدهــا مــن خــالل المناقشــة وجهــود المناصــرة، كمــا 

ومــن خــالل فهــم المخاطــر بشــكل أفضــل والقــدرة علــى صياغــة االســتراتيجيات التخفيفيــة.

االعتبارات األساسية
تخصيص رسائل المناصرة بحسب السياق والجمهور.	 
برامــج 	  فــي  للتأثيــر  فــي أفضــل طريقــة  للنظــر  المعنيــة  الجهــات  أداة تحديــد   اســتخدام 

مســاعدات اإليجــار ومناصرتهــا. علــى ســبيل المثــال، فــي البلــدان التــي تقــدم فيهــا الحكومــة 
ــا التعامــل مــع  ــة االجتماعيــة، قــد يكــون مهًم مســاعدات اإليجــار كجــزء مــن برنامــج الرعاي

ــى هــذا األمــر. اإلدارة التــي تتول
 اســتخدام مصفوفــة تحليــل المخاطــر والتخفيــف مــن حدتهــا )مراجعــة الجــزء ٢، الخطــوة 	 

٢، القســم 1,9(
اإليجــار 	  مســاعدات  برامــج  لدعــم  ا  مــراًر ُتســتخدم  أساســية  مناصــرة  رســائل   صياغــة 

)1,1٠ القســم   ،٢ الخطــوة   ،٢ الجــزء  )مراجعــة 
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طوة 1
الخ

الغرض
ــة  ــى الجمعي تقــدم هــذه الخطــوة إرشــادات إل
إذا  مــا  لتحديــد  المشــاريع  ومــدراء  الوطنيــة 
كانــت برامــج مســاعدات اإليجــار خيار اســتجابة 
والســكان  واألزمــة  للســياق  نظــًرا  ممكًنــا 
التــي  المعلومــات  وتقتــرح  المســتهدفين.  
يجــب جمعهــا وتحليلهــا للتمّكــن مــن اختيــار 
اإليجــار  مســاعدات  برامــج  عناصــر  أنســب 
)مراجعــة الجــزء 1، القســم ٢,٢(. يشــمل هــذا 

التاليــة: الفرعيــة  الخطــوات  القســم 

الخطوة 1 - تحليل السياق

 صفر
التحضير  (خطوة تمهيدية)

تحليل السياق

التصميم 
والتخطيط

التنفيذ والرصد

التقييم واإلبالغ 
والتعلم

١

٢
٣

٤

فهــم الســياق بشــكل عــام. 1
ات االســتجابة. ٢ تحليــل خيــار
امــج مســاعدات اإليجــار. ٣ اعتمــاد / عــدم اعتمــاد بر
ات. ٤ أوجــه الضعــف واالحتياجــات والقــدر
تقييــم جــدوى المســاعدات النقديــة والقســائم. 5
ي. 6 عمليــات تقييــم ســوف اإلســكان التأجيــر

6.1  تحديد الجهات المعنية
6.٢  نظرة عامة على ممارسات السوق

6.٣  اختيار سوق اإلسكان التأجيري
6.٤  االختيار الجغرافي

6.5  تعريف الوحدة السكنية النموذجية
6.6  معلومات حول السعر والعرض والطلب

6.٧  اعتبارات بيئة السوق
تقييم ضمان الحيازة. ٧
تقييــم المخاطــر. 8

الشكل 7: دورة برنامج اإليجار الخطوة 1
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ا

االعتبارات العامة
يوصــى بإعــداد تقريــر موجــز لتحليــل الســياق لتوثيــق النتائــج التــي تتوصــل إليهــا، مســتخدًما 
األســئلة الرئيســية أدنــاه. وقــد يكــون هــذا التقريــر جــزًءا مــن تحليــل أوســع لخيــار االســتجابة وقــد 
يتطــور أيًضــا مــع تغيــر الوضــع وتوافــر المزيــد مــن المعلومــات. ال داعــي للحصــول علــى كل 

اإلجابــات عــن األســئلة المطروحــة فــي الخطــوات الفرعيــة التاليــة.

فهم السياق بشكل عام
يظهــر الجــدول أدنــاه الئحــة باألســئلة األساســية التــي يجــب اإلجابــة عنهــا عنــد النظــر فــي إعــداد 

برنامــج مســاعدات اإليجــار.

الجدول 7: أسئلة أساسية لتحليل السياق العام لبرامج مساعدات اإليجار

 إجراء تحليل للوضع: ما الحدث الذي وقع وتسبب بهذه األزمة؟ 	 السياق العام
ماذا يحدث حالًيا؟ كيف ُيتوقع أن تتطور األزمة؟ ماذا ُيتوقع أن 

يحدث على المدى القريب والمتوسط والبعيد
 هل تتأثر بعض المناطق الجغرافية أكثر من غيرها؟ أي منها؟ لماذا؟	 
 من المتضرر من هذه األزمة؟ هل تضررت بعض المجموعات أكثر 	 

من غيرها؟ أي منها؟ لماذا؟
 ما هي االحتياجات الفورية والمتوسطة والطويلة األجل لدى 	 

السكان المتضررين وما هي قدراتهم؟
 ما هي نوايا السكان المتضررين من حيث النزوح؟ كم من الوقت 	 

سينتظرون قبل أن يتمكنوا من العودة إلى موطنهم األصلي؟ 
هل هم في مرحلة عبور، ولكم من الوقت؟ ما هي نواياهم بشأن 

االستقرار أو إعادة التوطين أو العودة؟
 هل توجد مشاكل منهجية طويلة األمد تسببت في الوضع الحالي 	 

وأثرت عليه؟
 اجمع معلومات أساسية مهمة من مرحلة ما قبل األزمة للمناطق 	 

الجغرافية ذات األهمية والتي قد تشمل معلومات ديموغرافية 
واجتماعية واقتصادية.



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

مقدمة
ل
الدلي

55

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

طوة 1
الخ

الحكومة 
والمؤسسات 

والتنسيق

 فهم الجهات الفاعلة في األزمة الحالية، ومنها استجابة الحكومة 	 
والمجتمع المدني والقطاع الخاص والوكاالت اإلنسانية األخرى 

وآليات التنسيق بين هذه الجهات.
 هل توجد آليات تنسيق تتعلق ببرامج المأوى أو المساعدات 	 

النقدية والقسائم يمكن المشاركة فيها؟ وبشكل خاص، هل تنظر 
آلية تنسيق المأوى في مساعدات اإليجار كخيار استجابة، أو هل 

يمكن اقتراح ذلك؟ هل يتم استخدام آلية تنسيق النقد التي تتضمن 
تكاليف اإليجار في سلة الحّد األدنى من اإلنفاق46 لتحديد المنح 

النقدية المتعددة األغراض؟ هل توجد إرشادات ألي آلية تنسيق 
للنقد تؤثر على مساعدات اإليجار؟

االحتياجات إلى 
المأوى

 أين تعيش األسر حالًيا، وأين كانت تعيش قبل األزمة، وفي أّي نوع 	 
من المساكن؟

 ما هي العوائق األساسية التي تواجهها األسر في الوصول 	 
إلى المأوى المناسب، وما هي احتياجاتها الملحة في ما يتعلق 

بالمأوى؟ ما هي احتياجاتها ونواياها المتعلقة بالمأوى على المديين 
المتوسط والبعيد؟

يــن علــى تلبيــة احتياجاتهــم 	  ر  مــا هــي قــدرة الســكان المتضر
الســكنية الخاصــة؟

وضع سوق 
اإلبجار

 من هي الجهات الفاعلة في سوق اإلسكان التأجيري؟ )على سبيل 	 
المثال، مؤسسات اإلسكان والشركات العقارية ومقدمو الخدمات 

والفنادق واألنزال وأصحاب الملكيات الخاصة وجمعيات اإلسكان 
العامة(. وكيف تأثرت؟

 ما هي ممارسات إيجار المساكن في البالد؟ )مثل التكاليف 	 
اإلجمالية وفًقا لنوع األسواق والمواقع الجغرافية والترتيبات 

التعاقدية وعقود اإليجار(.
 كيف يتأثر مجموع المساكن المتوفرة لإليجار بشكل عام باألزمة؟ 	 

انظر في كل من المساكن الرسمية وغير الرسمية.
 ما هو وضع سوق اإلسكان التأجيري من حيث إمكانية الوصول 	 

والتوافر والجودة والسعر والطلب والعرض؟ )مراجعة الجزء ٢، 
الخطوة 1، القسم 6(

٤6   حتــى وإن تــم تضميــن عنصــر اإليجــار فــي ســلة الحــّد األدنــى مــن اإلنفــاق، فمــن غيــر المرجــح أن يــؤدي ذلــك إلــى الوصــول 
إلــى مســكن لإليجــار، ولكــن ال ينبغــي أن يثنيــك ذلــك عــن النظــر فــي اعتمــاد برامــج مســاعدات اإليجــار.
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الوضع 
االقتصادي

كيف تأثر االقتصاد وسبل المعيشة؟	 
 ما هو متوسط الدخل والنفقات ومستويات الديون شهرًيا لدى 	 

المجموعة المستهدفة، وهل غيرت األزمة هذه العوامل؟ كيف؟
 كمعدل عام، ما هي نسبة دخل األشخاص التي يتم إنفاقها على 	 

اإليجار وما مقدار دينهم المرتبط باإليجار؟
 ما هي استراتيجيات التأقلم السلبية الحالية والمحتملة المتعلقة 	 

بسبل كسب العيش والديون والحصول على االئتمان وما إلى ذلك؟
 ما هي المصادر األساسية لسبل كسب العيش والدخل، وماذا 	 

كانت قبل األزمة؟
 هــل يتمتــع الســكان المتضــررون بإمكانيــة الوصول إلى ســبل 	 

كســب العيش؟
 هل يتمتع السكان المتضررون بإمكانية الوصول إلى الخدمات 	 

المالية؟ إذا كان الجواب نعم، فمن أي نوع؟
 مــا هــي المخــاوف والمخاطــر المتعلقــة بالحمايــة التي تراود 	 الحماية

الســكان المســتهدفين، وأي منهــا يرتبــط أو يمكــن أن يتفاقــم 
بســبب العيــش فــي مســاكن مســتأجرة؟ مــا هو موقــف المجتمع 

المضيــف تجــاه األســر الوافــدة التي تســتأجر شــقًقا/منازل في 
المنطقــة أو تتلقــى مســاعدات اإليجــار؟

 مــا هــي مواصفــات مختلــف المجموعــات الضعيفــة وما هي 	 
اعتبــارات الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج التي ســتؤثر على 

المــأوى واإليجار والشــمول المالي؟
 مــا هــي ممارســات اإلســكان واألراضــي والممتلكات في الســياق 	 

الراهــن، ال ســيما فــي مــا يتعلق بضمــان الحيازة؟
 هل يتواجد السكان المستهدفون في الجزء الرسمي أو غير 	 

الرسمي من المدينة؟ هل من المحتمل أن ينتقلوا إلى المناطق غير 
الرسمية؟ ما هي اآلثار المترتبة على الحيازة في تلك المناطق؟
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٢. تحليل خيارات االستجابة
التحليل العابر للقطاعات

ســيتعين علــى الجمعيــة الوطنيــة أن تقــرر مــا إذا كانــت مســاعدات اإليجــار هــي خيــار اســتجابة 
مناســب مــن خــالل إجــراء تحليــل عالــي المســتوى لخيــارات االســتجابة والنظــر فــي االســتجابات 
القطاعيــة المختلفــة قبــل إجــراء تحقيــق أكثــر تفصيــاًل. ُتنفــذ المرحلــة األولــى مــن خــالل مقارنــة 
الحســنات والســيئات النســبية لخيــارات االســتجابة المختلفــة عبــر مختلــف القطاعــات، والتــي 
ُتبنــى علــى التقييمــات األوليــة والمشــاركة المجتمعيــة. يمكــن العثــور علــى بعــض المعلومــات 
الجمعيــة  قيــادة  وإشــراك  النقديــة  التحويــالت  برامــج  فــي  االســتجابة  خيــارات  تحليــل  حــول 
ــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )٢٠1٣(47 ودليــل ميســري  ــة، االتحــاد الدول الوطني

ــة. ــارات االســتجابة والتخطيــط48 الصــادر منظمــة إنقــاذ األطفــال الدولي تحليــل خي

التحليل ضمن قطاع ما
تكمــن المرحلــة الثانيــة مــن تحليــل خيــارات االســتجابة فــي مقارنة الحســنات والســيئات النســبية 

لخيــارات االســتجابة المختلفــة ضمــن قطــاع مــا، بنــاًء علــى بيانــات التقييــم األولية.

قيــادة  وإشــراك  النقديــة  التحويــالت  برامــج   )٢٠1٣( األحمــر  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  ٤٧   االتحــاد 
الوطنيــة الجمعيــة 

القطاعــات  بيــن  المشــتركة  االســتجابة  خيــارات  لتحليــل  الميســرين  دليــل   )٢٠18( الدوليــة  األطفــال  إنقــاذ  ٤8   منظمــة 
لهــا. والتخطيــط 

https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/IFRC-CTP-engaging-National-Society-leadership_EN.pdf
https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/IFRC-CTP-engaging-National-Society-leadership_EN.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd&amp;ved=2ahUKEwjIzP_RiK3qAhVuTRUIHVo3DdUQFjAAegQIBhAB&amp;url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Fsites%2Freliefweb.int%2Ffiles%2Fresources%2FResponse-Option-Analysis-Planning-Guide_FINAL.pdf&amp;usg=AOvVaw2QXvPwWqVQcyABUHWp2YF0
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd&amp;ved=2ahUKEwjIzP_RiK3qAhVuTRUIHVo3DdUQFjAAegQIBhAB&amp;url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Fsites%2Freliefweb.int%2Ffiles%2Fresources%2FResponse-Option-Analysis-Planning-Guide_FINAL.pdf&amp;usg=AOvVaw2QXvPwWqVQcyABUHWp2YF0
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الشكل 8: مختلف خيارات المساعدة في إيجاد المأوى إلى جانب عملية
االستجابة )في ما يتعلق باالحتياجات على المدى القريب والمتوسط والبعيد(49

يقــدم الجــدول التالــي نظــرة عامــة علــى خيــارات المســاعدة فــي إيجــاد مــأوى ضمــن إطــار زمنــي 
لالحتياجــات، باالســتناد إلــى القائمــة التفصيليــة الخاصــة بدليــل إســفير حــول خيــارات المســاعدة 
فــي إيجــاد مــأوى5٠. ويمكــن اســتخدام هــذه المعلومــات إلجــراء تحليــل عــن خيــارات المســاعدة 
المناســبة الســتجابة المــأوى. يعطــي ذلــك بعــض المؤشــرات حــول متــى يجــب التفكيــر فــي 
ــارات المســاعدة األخــرى الخاصــة بالمــأوى، كجــزء مــن المســار  ــة بخي مســاعدات اإليجــار مقارن

إلــى حــل طويــل األجــل فــي مــا يخــص المــأوى.

»المــأوى  بعنــوان  األحمــر  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  لالتحــاد  تدريبيــة  دورة  مــن:  ٤٩  مســتخرجة 
والمســتوطنات فــي حــاالت الطــوارئ والكــوارث الطبيعيــة«، الشــريحة المســتندة إلــى دليــل إســفير )٢٠18(، المرفــق ٤: 

المســاعدة خيــارات 

5٠  دليل إسفير )٢٠18(، المرفق ٤: خيارات المساعدة

االحتياجــات البعيدة المدى

األغراض المنزلية

مساعدة مقّدم المأوى في حاالت 

الطوارئ

دعم السكن الجماعي

مساعدات اإليجار

المأوى التدريجي / األساسي المأوى المؤقت / االنتقالي

التخطيط الحضري وتعديل أنظمة  التخطيط للبنية التحتية واالستقرار

إعادة البناء / إعادة اإلعمار

إعادة التوطين

إعادة التأهيل / تركيب البنية التحتية

التحديث استخدامات األراضي

إزالة األنقاض والتعامل مع الجثث

إعادة التأهيل / بناء المرافق

 دعم العودة والعبور

ضمان الحيازة / الخبرة القانونية واإلدارية / مراكز المعلومات

الحلول المحددة 
اإلجراءات التمكينية

االحتياجات المتوســطة المدى االحتياجــات القريبة المدى

https://media.ifrc.org/ifrc/course-initiative/master-level-short-course-shelter-settlements-emergencies-natural-disasters/
https://media.ifrc.org/ifrc/course-initiative/master-level-short-course-shelter-settlements-emergencies-natural-disasters/
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch008_013
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch008_013
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االعتبارات األساسية
 قــد يتوّجــب إجــراء تحليــل لخيــارات المســاعدة عــدة مــرات خــالل االســتجابة، مــع تطــور 	 

االحتياجــات واألولويــات االســتجابة والســياق وتغيــر 
المنزليــة 	  األغــراض  توفيــر  )مثــل  مًعــا  المســاعدة  خيــارات  بعــض  اتخــاذ   يجــب 

اإليجــار( ومســاعدات 
ستنطبق بعض الخيارات على مجموعات مختلفة من األشخاص المتضررين	 
 قــد تشــمل معاييــر النظــر فــي خيــارات االســتجابة المختلفــة عبــر القطاعــات وداخلهــا 	 

مــا يلــي51:
التكلفة المقدرة لكل أسرة– 
االستدامة– 
معيار مالءمة المسكن الذي سيتّم االلتزام به– 
سرعة التنفيذ )تختلف عن التوقيت الصائب(– 
أولويات السكان المتضررين وقدراتهم– 
أولويات الجمعية الوطنية وقدراتها– 
الترابط مع استراتيجية الحكومة أو شبكة األمان االجتماعي– 
التوقيت الصائب والموسمية– 
إمكانية االستدامة والترابط مع جهود التعافي– 
فرصة ضئيلة للتأثير السلبي على السكان أو االقتصاد– 
القدرة على تنفيذ االستجابة على نطاق واسع– 
التنفيذ ممكن والمخاطر تحت السيطرة– 
توفر الموارد )المالية واإلنسانية والمعدات( )مراجعة الملحق ٢(– 

يقــدم الجــدول التالــي مثــااًل عــن تحليــل لمختلــف خيــارات االســتجابة للمــأوى بنــاًء علــى ثالثــة 
خيــارات االســتجابة  األخــرى الستكشــاف  المعاييــر  مــن  الكثيــر  يجــب مراعــاة  معاييــر فقــط. 

بشــكل كامــل5٢.

51   قائمــة منقحــة تشــمل المعاييــر المقترحــة مــن االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )٢٠1٢(، دليــل 
برنامــج التعافــي الملحــق 1٢

5٢  مراجعة الملحق ٢ - »عينة عن تحليل خيار االستجابة« لمزيد من االقتراحات بشأن المعايير.

https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd&amp;ved=2ahUKEwiPwu-V17nqAhWFmFwKHZJBDSQQFjAAegQIBhAB&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.ifrc.org%2FPageFiles%2F41104%2FIFRC%2520Recovery%2520programming%2520guidance%25202012%2520-%25201232900.pdf&amp;usg=AOvVaw2XrL3k2QfGfh0cde-bHdsL
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd&amp;ved=2ahUKEwiPwu-V17nqAhWFmFwKHZJBDSQQFjAAegQIBhAB&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.ifrc.org%2FPageFiles%2F41104%2FIFRC%2520Recovery%2520programming%2520guidance%25202012%2520-%25201232900.pdf&amp;usg=AOvVaw2XrL3k2QfGfh0cde-bHdsL
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الجدول 8: مثال عن تحليل خيار المساعدة في إيجاد مأوى بعد وقوع كارثة مع مراعاة 
ثالثة معايير فقط )مراجعة الملحق ٢(

خيار المساعدة

التكلفة التقريبية 
بالدوالر األمريكي 

)باستثناء النفقات 
العامة(

معيار مالءمة االستدامة
المسكن

مرحلة الطوارئ
مساعدات الستئجار وحدة 

 سكنية نموذجية مؤلفة 
من سريرين

- مــن 1٠٠ إلــى 15٠ دوالر 
أمريكي شهرًيا

- ٣ أشــهر: من ٣٠٠ إلى 
٤5٠ دوالر أمريكــي

معيار السكن في الشهر
الدائم

مــأوى في حاالت الطوارئ 
- تشــمل تكلفة مجموعة 

المــأوى قطعتين من 
القماش المشــمع ومجموعة 

أدوات المأوى

6٠ دوالر أمريكــي + 
لوجســتيات + تكاليف 

التوزيع

من بضعة 
 أسابيع إلى 

٣ أشهر

معيار المأوى 
في حاالت 

الطوارئ )مأوى 
مؤقت(

المــأوى فــي حاالت الطوارئ - 
خيمة األسرة

٤٠٠ دوالر أمريكــي + 
 لوجستيات + 

تكاليــف التوزيع

من بضعة 
أســابيع إلى ٣ 

أشهر

معيار المأوى 
في حاالت 

الطوارئ )خيمة(

مرحلة التعافي المبكر
مساعدات الستئجار وحدة 

سكنية نموذجية مؤلفة من 
سريرين

- مــن 1٠٠ إلــى 15٠ دوالر 
أمريكي شهرًيا

-   ســنة واحدة: من 1٢٠٠
إلــى 18٠٠ دوالر أمريكي

- ســنتان: من ٢٤٠٠ إلى 
٣6٠٠ دوالر 

معيار السكن في الشهر
الدائم

مــن 8٠٠ إلى ٢٠٠٠ دوالر بناء حل المأوى االنتقالي53 
أمريكي

من 6 أشــهر
إلى سنتين

معيار المأوى 
االنتقالي

بناء وإصالحات وتحديث
لحل المأوى الطويل األمد

من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ دوالر 
أمريكي

 ٢٠ سنة 
وما فوق

معيار السكن 
الدائم

5٣  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، )٢٠11(، التصاميم الثمانية للمأوى االنتقالي.

https://www.ifrc.org/PageFiles/95186/900300-Transitional Shelters-Eight designs-EN-LR.pdf
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طوة 1
الخ

3.  هيكليــة اتخــاذ قــرار اعتمــاد / عــدم اعتماد برامج 
مســاعدات اإليجار

بمجــرد أن يشــير تحليــل خيــار االســتجابة إلــى أن مســاعدات اإليجــار هي خيار اســتجابة 
محتمــل، ينبغــي النظــر فــي إجــراء تحليــل أكثــر تفصيــاًل لتحديــد مــا إذا كان يجــب المضــي قدًما 

فــي برامــج مســاعدات اإليجــار. تراعــي هيكليــة اتخــاذ قــرار اعتمــاد / عدم اعتمــاد هذا النوع 
مــن المســاعدات أدنــاه عــدًدا مــن المجــاالت لتحديــد مــا إذا كانت مســاعدات اإليجار هي 

االســتجابة المناســبة. تســمح عمليــات التقييــم الســريعة باســتخدام المقابــالت مــع مقدمــي 
المعلومــات الرئيســيين وحلقــات النقــاش المركــزة ومراجعــة البيانــات الثانويــة بمراعــاة 

المجــاالت التاليــة عنــد اتخــاذ هذا القرار:

االعتبارات األساسية
جاهزية الجمعيات الوطنية وموافقة الحكومة على برامج مساعدات اإليجار	 
قبول المجتمع المضيف بتقديم مساعدات اإليجار للسكان المستهدفين	 
يضم سوق المساكن ما يكفي من الوحدات السكنية المتوفرة	 
 تمــت استشــارة الســكان المســتهدفين الذيــن اعتبــروا أن المــأوى حاجــة ملحــة والمســكن 	 

المســتأجر خيــاًرا مستحســًنا
 المســكن المســتأجر يلبــي االحتياجــات إلــى المــأوى والحمايــة )اعتبــارات الحمايــة والنــوع 	 

االجتماعــي واإلدمــاج، والعنــف الجنســي والقائــم علــى النــوع االجتماعــي، ومبــدأ عــدم إلحــاق 
الضــرر، ومــا إلــى ذلــك(

يمكن ضمان الحيازة	 
و/أو 	  الملكيــات  ألصحــاب  المناســب  الوقــت  فــي  اإليجــار  دفعــات  تســديد   إمكانيــة 

الخدمــات مقدمــي 
إمكانية وضع استراتيجية إنهاء واقعية.	 
الدعــم 	  برامــج مســاعدات اإليجــار مــع  تنفيــذ  بالقــدرة علــى  الوطنيــة   تتمتــع الجمعيــات 

)٢,3 القســم   ،٢ الخطــوة   ،٢ الجــزء  )مراجعــة  والخارجــي  الداخلــي 
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4. أوجه الضعف واالحتياجات والقدرات
بعــد األزمــة، ســتجري الجمعيــة الوطنيــة تقييمــات لفهــم أوجــه الضعــف واالحتياجــات والقــدرات 
والتفضيــالت لــدى الســكان المتضرريــن. مــن خــالل هــذه العمليــة، ســتحدد الجمعيــة الوطنيــة 
األولويــات واإلجــراءات المناســبة التــي يمكــن النظــر فيهــا لتقليــل التعــرض للمخاطــر وتلبيــة 
ــد مــا إذا  ــات التقييــم هــذه فــي تحدي االحتياجــات ودعــم التعافــي حيثمــا أمكــن. ستســاهم عملي
كانــت مســاعدات اإليجــار هــي خيــار اســتجابة مناســب، ومــا هــي عناصــر مســاعدات اإليجــار 
الواجــب توافرهــا. كذلــك، يجــب أن تقــدم عمليــات التقييــم هــذه نظــرة عامــة علــى االحتياجــات 

والقــدرات المتعلقــة بالمــأوى لــدى الســكان المســتهدفين والمجتمــع المضيــف.

االعتبارات األساسية
المتعــددة 	  الطارئــة  االحتياجــات  فــي  وقدراتــه  المــأوى  احتياجــات  إدراج  علــى   الحــرص 

التعافــي. تقييــم  وعمليــات  القطاعــات 
 تحديــد مختلــف المجموعــات الفرعيــة الضعيفــة من األشــخاص ذوي االحتياجــات المتعقّلة 	 

بالمــأوى، مــع االعتــراف باحتياجاتهــم وقدراتهــم المتفاوتــة، ومراعــاة طريقــة تأقلمهــم حالًيا 
واألشــخاص األكثــر حاجــة ومــن هــم بحاجــة ملحــة.   معرفــة أن بعــض األشــخاص الضعفــاء 

ســيحتاجون إلــى دعــم أكثــر مــن غيرهــم )مراجعــة الجــدول ٩أ و٩ب فــي هــذا القســم(.
 تحديــد الموقــع الجغرافــي للمتضرريــن وخصوًصــا أولئــك الذيــن تســتهدفهم. مراعــاة نوايــا 	 

األشــخاص فــي البقــاء أو المغــادرة أو االســتقرار أو االنتقــال مؤقًتــا.
 مراعــاة االحتياجــات المحــددة لألســر واألشــخاص الضعفــاء بشــكل خــاص. قــد يشــمل 	 

ذلــك مواطــن الضعــف االجتماعيــة واالقتصاديــة مثــل األســر التــي يرأســها كبــار الســن أو 
ــة  ــون مــن أمــراض مزمن ــي تعيلهــا امــرأة أو ذوي االحتياجــات الخاصــة أو مــن يعان تلــك الت
أو األســر الكبيــرة أو األســر ذات الدخــل المحــدود أو التــي ليــس لديهــا دخــل أو المهاجريــن 
ــز وكراهيــة األجانــب واإلقصــاء. ــر الشــرعيين أو مجتمــع الميــم54 أو مــن يواجهــون التميي غي

مراعاة تأثير األزمة على المجتمع المضيف واحتياجاته وقدراته.	 

5٤   اختصــار لألشــخاص المعروفيــن بأنهــم مثليــون جنســًيا ومزدوجــو الميــل الجنســي ومتحولــون جنســًيا وأحــرار الهويــة 
الجنســية وثنائيــو الجنــس.
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الجدول 9أ: أمثلة عن االحتياجات الناتجة عن مواطن الضعف ومصفوفة القدرات في 
االستجابة للكوارث 

المجموعة الفرعية للسكان 1
المجموعــة الفرعيــة للســكان 
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حالة(

ت )ال
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الق

نازحــون داخلًيــا، مع منازل متضررة 
ستســتغرق إعادة بنائها وقتًا، يعيشــون 

حالًيــا فــي مالجئ مؤقتة لحاالت 
الطــوارئ مصنوعة من ألواح بالســتيكية.

نازحون داخلًيا، مع منازل 
متضررة ستستغرق إعادة 

بنائها وقتًا، يستضيفهم 
حالًيا األصدقاء واألقارب.
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حّل المأوى الحالي غير مناسب ويعّرض 
األسر إلى مجموعة من المخاطر )منها 
المخاطر الصحية والمخاطر المتعلقة 

بالحماية( وفقدان الكرامة.
أّدى النزوح إلى فقدان القدرة على 

االستفادة من شبكة الدعم االجتماعي 
وعلى الوصول إلى سبل كسب العيش.

حل المأوى الحالي غير 
آمن ألن األسر المضيفة 

قد ال تقبل باالستمرار في 
االستضافة على المدى 
المتوسط، وأسر كثيرة 

تعيش في بيئات مكتظة.

ت
الحتياجا

ا

الوصول إلى مأوى مناسب أو استئجار 
مسكن يشمل خدمات المياه وخدمات 

الصرف الصحي والنظافة الصحية 
والوصول إلى الخدمات الصحية والخدمات 

التعليمية وفرص كسب سبل العيش 
والدعم إلعادة اإلعمار.

تخفيف العبء على 
األسرة المضيفة )في ما 

يخص مدفوعات المرافق 
وتكاليف الغذاء واستخدام 

المستلزمات المنزلية وزيادة 
المساحة الصالحة للسكن(. 

 تحسين الظروف 
الحياتية لألسر المضيفة 

والمستضافة.

ت
القدرا

 قد تتوفر مجموعة متنوعة 
من القدرات منها القدرة على بناء المأوى 

ومهارات سبل كسب العيش.

قد تتمكن بعض األسر 
المضيفة من استضافة 
األسر المستهدفة على 

المدى المتوسط إلى البعيد.
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الجدول 9ب: أمثلة عن احتياجات الضعف ومصفوفة القدرات في أزمة نزوح

المجموعة الفرعية للسكان 4المجموعة الفرعية للسكان 3
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الالجئــون غيــر القادريــن حالًيا على العودة 
إلــى منازلهــم والقادرين على العمل 

فقــط في قطاعــات اقتصادية محددة 
)منخفضــة األجر(. يعيشــون حالًيا في 

مســكن مســتأجر لكنهم استنزفوا 
مواردهــم المالية لالســتمرار في دفع 

اإليجار.

نازحون داخلًيا، مع منازل 
متضررة ستستغرق إعادة 

بنائها وقتًا، يستضيفهم حالًيا 
األصدقاء واألقارب.
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بسبب غياب الدخل أو انخفاض قيمته، 
يعيشون حالًيا في مسكن مستأجر 

ال يستوفي أدنى معايير المالءمة 
)اكتظاظ بشكل أساسي(، كما ليس 

لديهم وصول إلى المرافق أو الخدمات 
األساسية. ويواجهون مخاطر حماية 

كبيرة تشمل التهديد باإلخالء القسري.

حل المأوى الحالي غير آمن ألن 
األسر المضيفة قد ال تقبل 

باالستمرار في االستضافة على 
المدى المتوسط، وأسر كثيرة 

تعيش في بيئات مكتظة.

ت
الحتياجا

ا

الوصول إلى مأوى مناسب )مثل مسكن 
مستأجر مناسب( يشمل خدمات المياه 

وخدمات الصرف الصحي والنظافة 
الصحية والوصول إلى الخدمات الصحية

وخدمات التعليم والمناصرة للوصول إلى 
سبل كسب العيش. ويجب أيًضا دعم 

التماسك االجتماعي لتقليل التوترات بين 
المجتمعين المضيف والمستضاف.

تخفيف العبء على األسرة 
المضيفة )في ما يخص 

مدفوعات المرافق وتكاليف 
الغذاء واستخدام المستلزمات 

المنزلية وزيادة المساحة 
الصالحة للسكن(. 

 تحسين الظروف الحياتية 
لألسر المضيفة والمستضافة.

ت
القدرا

الوصول إلى مأوى مناسب )مثل 
مسكن مستأجر مناسب( يشمل 

خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي 
والنظافة الصحية والوصول إلى 

الخدمات الصحية

قد تتمكن بعض األسر 
المضيفة من استضافة 

األسر المستهدفة على المدى 
المتوسط إلى البعيد.
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5. تقييم جدوى المساعدات النقدية والقسائم
ــد مــا إذا  ــة والقســائم لتحدي ــم لجــدوى المســاعدات النقدي قــد يكــون مــن الضــروري إجــراء تقيي
كان هــذا النــوع مــن المســاعدة مناســًبا لدفــع اإليجــار. تملــك حركــة الصليــب األحمــر والهــالل 
األحمــر إرشــادات بشــأن تقييمــات جــدوى المســاعدات النقديــة والقســائم ضمــن مجموعــة 
ــز  ــه نظــًرا الســتثمار الحركــة فــي تعزي ــى أن أدوات النقــد فــي حــاالت الطــوارئ55. تجــدر اإلشــارة إل
جاهزيــة الجمعيــات الوطنيــة لتقديــم المســاعدات النقديــة والقســائم، فقــد تكــون عــدة جمعيــات 
ــدأت بالفعــل بتنفيــذ هــذا النــوع مــن البرامــج، مــا قــد يعطــي مؤشــًرا مبكــًرا عــن  الوطنيــة قــد ب

الجــدوى فــي مــا يتعلــق ببرنامــج مســاعدات اإليجــار.

االعتبارات األساسية
هل المساعدات النقدية والقسائم مسموحة بموجب السياسات الحكومية؟	 
اإليجــار 	  لقــاء  الدفــع  علــى  النــاس  اعتــاد  وهــل  النقــد  علــى  تعتمــد  اإليجــار  ســوق   هــل 

العامــة؟  والمرافــق 
 هــل يفضــل النــاس تلقــي المســاعدات النقديــة والقســائم ليتمكنــوا مــن تســديد اإليجــار 	 

مقدمــي  أو  الملــك  ألصحــاب  الوطنيــة  الجمعيــات  تدفــع  أن  يفضلــون  أم  بأنفســهم، 
المســكن؟ اســتئجار  تكاليــف  لتغطيــة  مباشــرة  الخدمــات 

هل ما زال سوق اإليجار على حاله بعد الصدمة وهل هو قادر على تلبية الطلب؟	 
والقســائم 	  النقديــة  المســاعدات  تقديــم  علــى  القــدرة  الوطنيــة  الجمعيــات  تملــك   هــل 

الخاضعــة للمســاءلة وفــي الوقــت المناســب وبالقــدر المطلــوب؟ وهــل الدعــم التقنــي 
مطلــوب؟  والقســائم  النقديــة  للمســاعدات  الخارجــي 

 هــل وضعــت الجمعيــات الوطنيــة خيــارات االســتجابة القائمــة علــى المســاعدات النقديــة 	 
والقســائم كجــزء مــن خططهــا لحــاالت الطــوارئ؟

 هــل ُوضــع نظــام تســليم للمســاعدات النقديــة والقســائم لتحويــل األمــوال فــي الوقــت 	 
المناســب إلــى المتضرريــن أو مقدمــي الخدمــات؟ هــل يســتطيع األشــخاص المســتهدفون 

الوصــول إلــى مقدمــي الخدمــات الماليــة المفضليــن؟
)مراجعــة 	  والقســائم؟  النقديــة  بالمســاعدات  المرتبطــة  المخاطــر  تخفيــف  يمكــن   هــل 

القســم 8(   ،1 الخطــوة   ،٢ الجــزء 

55 مراجعة مجموعة أدوات النقد في حاالت الطوارئ الخاص بحركة الصليب األحمر والهالل األحمر

http://rcmcash.org/
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6. تقييمات سوق اإلسكان التأجيري
يعــد فهــم ســوق اإلســكان التأجيــري أساســًيا ألي برنامــج مســاعدات إيجــار. فســوق اإلســكان 
ســوق خدمــات يختلــف إلــى حــد كبيــر عــن أســواق الســلع األساســية ألن المســاكن أصــول 
غيــر منقولــة.  باإلضافــة إلــى ذلــك، تعــد كل وحــدة ســكن فريــدة بســبب موقعهــا وحجمهــا 
ــل المطبــخ ومرافــق الغســل والمراحيــض(  ــى مرافــق )مث وتصميمهــا وكلفتهــا واحتوائهــا عل
وخدمــات )مثــل الميــاه والكهربــاء( والتهوئــة وترتيبات الملكية والترتيبــات التعاقدية، وخصائص 
أخــرى كثيــرة. تختلــف مصــادر المعلومــات المتاحــة ومســتوى التفاصيــل المطلوبــة لتقييــم 
ســوق اإلســكان التأجيــري باختــالف الســياقات واالســتجابات. ويجــب استشــارة المســتأجرين 
والمالكيــن ومقدمــي الخدمــات فــي عمليــة التقييــم، باإلضافــة إلــى أشــخاص آخريــن ذوي أهميــة 

فــي المجتمــع المضيــف. يتضمــن القســم الفرعــي لتقييــم ســوق اإلســكان مــا يلــي:
6.1 تحديد الجهات المعنية

6.٢ نظرة عامة على ممارسات السوق
6.٣ اختيار سوق اإلسكان التأجيري

6.٤ االختيار الجغرافي
6.5 تعريف الوحدة السكنية النموذجية

6.6 معلومات حول السعر والعرض والطلب56
6.٧ اعتبارات بيئة السوق

مستوى المعلومات المطلوب
رة والمســتهدفة، ســيختلف مــدى  بحســب حجــم االســتجابة وعــدد األســر المتضــر

تفصيــل المعلومــات
 

التــي ســيتم جمعهــا وتحليلهــا، ومســتواها. فــي حــال تأثــر بلــدة واحــدة فقــط، لــن يكــون مطلوًبــا 
إجــراء تحليــل معمــق لســوق المســاكن فــي كل أنحــاء البــالد، ويمكــن تطبيــق التركيــز الجغرافــي. 
إذا كان يجــري اســتهداف عــدة مواقــع وبلــدات ومــدن، بســبب حجــم االســتجابة، فقــد يكــون 

ضرورًيــا إجــراء تقييــم أكثــر شــمواًل لســوق اإلســكان التأجيــري.

ــة مثــل الضرائــب والرســوم والتكاليــف األخــرى المرتبطــة باســتئجار مســكن  ــى أن التكاليــف اإلضافي 56   تجــدر اإلشــارة إل
مناســب مدرجــة هنــا أيًضــا مثــل الكهربــاء والمــاء والغــاز والتدفئــة ومــا إلــى ذلــك.
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الجدول 1٠: أمثلة عن مصادر المعلومات إلجراء تقييم لسوق اإلسكان التأجيري:

المصدر الثانوي للبياناتالمصدر الرئيسي للبيانات

 الحكومة - السياسات 	 
والقوانين والسجل العقاري 
واإلحصاء الرسمي للسكان 

واإلحصاءات، إلخ.
 الجهات الفاعلة في المجال 	 

اإلنساني والتنموي
 السكان والتوجهات المتعلقة 	 

بالمساكن
 المواقع اإللكترونية العقارية	 
الصحف واإلعالنات	 
األوساط األكاديمية	 

 المتضررون والمستهدفون 	 
        والمجتمع المضيف

 المستأجرون الحاليون من المتضررين 	 
والمجتمعات المضيقة

 المستأجرون المحتملون من بين 	 
        السكان المستهدفين

أصحاب الملكيات	 
قادة المجتمع واللجان	 
جمعيات اإلسكان أو المستأجرين	 
الشركات العقارية وسماسرة العقارات	 
السلطات المحلية وهيئات الخدمات العامة	 
 المحامون وشركات المحاماة في مجال 	 

الحقوق / النزاعات الخاصة بالمساكن

6.1 تحديد الجهات المعنية

 تحديــد الجهــات المعنيــة فــي ســوق اإلســكان: أصحــاب الملكيــات أو مؤسســات اإلســكان 	 
أو الشــركات العقاريــة أو مقدمــي الخدمــات أو الفنــادق أو جمعيــات أصحــاب الملكيــات 

الخاصــة أو المســتأجرون، إلــخ.
إعداد رسم بياني لفهم دينامّيات القوة بين الجهات المعنية كما هو موضح أدناه.	 

الجدول 1٠: مصفوفة تحليل الجهات المعنية المحّددة

مرتفع

منخفضمرتفع االهتمام

التأثير

أهمية بالغة 
العبون استراتيجيون

إدارة عن كثب

أهمية متدنية 
العبون ضعفاء 

البقاء على اطالع

هام
العبون محتملون

الحفاظ على الرضا

أهمية متدنية
مراقبة منخفضة 

التأثير
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6.٢ نظرة عامة على ممارسات السوق

افهــم ممارســات ســوق إيجــار المســاكن لقطاعــات اإليجــارات الرســمية وغيــر الرســمية وضــع 
ملخًصــا قصيــًرا مــن صفحــة أو صفحتيــن لممارســات ســوق اإليجــار. بحســب ســياق األزمــة 
ونوعهــا، قــد يلــزم إجــراء مقارنــة بيــن الوضــع مــا قبــل األزمــة ومــا بعدهــا. مــن خــالل النظــر فــي 
مــا قــد يحــدث عــادة فــي حــال عــدم وجــود أزمــة، يمكــن اســتنتاج مؤشــرات علــى كيفيــة تطــور 
الممارســات بعــد األزمــة، ولكــن قــد ال يكــون ذلــك مناســًبا إذا تســببت األزمــة بتحــول جوهــري. 
ويمكــن تطويــر هــذا الملخــص ألغــراض داخليــة ولكــن يمكــن أيًضــا تكييفــه لمشــاركته بطريقــة 

يســهل علــى المتأثريــن باألزمــة الوصــول إليهــا. فكــر فــي أســئلة مثــل:

 كيــف يجــد المســتأجرون مســكًنا فــي هــذا الســياق؟ )مراعــاة األســاليب المناســبة للبلــد 	 
واإلقليــم والحــي(

هل يوجد وكيل أو ما يعادله، وما هو دوره ومسؤوليته وكلفته؟	 
 مــا هــو نــوع العقــد أو الترتيبــات المســتخدمة؟ وهــل هــي شــفوية أو مكتوبــة؟ ومــا الــذي 	 

تشــمله مــن حيــث الضمانــات واألدوار والمســؤوليات؟ والحقــوق وااللتزامــات؟
كيف ومتى يتم دفع اإليجار؟ وكم تبلغ قيمته؟ )مراجعة الجزء ٢، الخطوة 1، القسم 6,6(	 
ما هو مبلغ التأمين وكم تبلغ قيمته؟ هل ستتم إعادته في نهاية العقد؟	 

ما هي الضرائب والمرافق التي يتم دفعها ومن قبل من؟ كم هي الضرائب والمرافق؟
من المسؤول عن الصيانة ويتوالها؟

هل يوجد اختالفات جغرافية في ممارسات اإليجار وبين السوق الرسمي وغير الرسمي؟	 
 أيــن يعيــش صاحــب الملــك؟ )علــى ســبيل المثــال، فــي الريــف أو فــي المدينــة نفســها أو فــي 	 

المبنــى نفســه أو خــارج البــالد؟(
 مــن لديــه وصــول إلــى ســوق اإليجــار؟ ومــن يســتثنى مــن ســوق اإليجــار؟ )مراجعــة الجــزء ٢، 	 

الخطــوة ٢، القســم 1,9(

اختيار نوع سوق اإلسكان

أمثلة عن أنواع أسواق اإلسكان للنظر فيها في عملية االختيار:
المساكن الخاصة عبر أصحاب الملكيات الخاصة	 
الغرف الخاصة ضمن ملكيات / مساكن خاصة	 
المساكن الخاصة عبر شركات عقارية	 
 المساكن العامة عبر المساكن الحكومية بأسعار معقولة	 
مقدمو الخدمات والفنادق واألنزال إلخ.	 
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الجمعيــات  تســتهدفهم  أن  المرجــح  مــن  الذيــن  اقتصادًيــا  الضعفــاء  األشــخاص  ســيهتم 
الوطنيــة لمســاعدتهم عــادة فــي الجــزء األقــل تكلفــة مــن ســوق اإليجــار. وقــد يشــكل ذلــك 
ســوًقا محــدًدا بذاتــه، فــي منطقــة جغرافيــة محــددة ويتضّمــن وحــدات نموذجيــة ذات ميــزات 
ــام(. هــذا هــو الجــزء  ــوم مــع مطبــخ داخلــي وحّم ــي ن ــال، شــقة بغرفت محــّددة )علــى ســبيل المث
مــن الســوق الــذي يتعيــن علــى الجمعيــات الوطنيــة أن توليــه أكبــر قــدر مــن االهتمــام. فــي بعــض 
الحــاالت، قــد يكــون مناســًبا النظــر فــي غالبيــة أنــواع أســواق اإلســكان. ومــن الممكــن أن يحــدث 
نــزوح جماعــي علــى ســبيل المثــال. ســتحدد الجمعيــات الوطنيــة أســواق  ذلــك عنــد حــدوث 
اإلســكان الهامــة للتركيــز عليهــا كجــزء مــن تقييــم ســوق اإلســكان التأجيــري، ويمكــن تقييــم أكثــر 

مــن ســوق واحــد حيــوي.

6.٤ االختيار الجغرافي

ســيختلف ســوق اإلســكان التأجيــري باختــالف المنطقــة الجغرافيــة حتــى ضمن المدينة، بحســب 
القــرب مــن الخدمــات ونــوع األحيــاء، باإلضافــة إلــى عوامــل أخــرى. حــدد المنطقــة الجغرافيــة ذات 

األهميــة للتقييم.

6.5 تعريف وحدة السكن النموذجية

للتمكــن مــن التحقــق مــن أســعار اإليجــارات ومــدى مالءمتهــا وعــدد الوحــدات المتاحــة، يعــد 
ضرورًيــا تحديــد ميــزات وحــدات اإليجــار النموذجيــة

التي ســتنظر في شــملها. ويجب أن تعكس ميزات الوحدات الســكنية التي يرجح أن يســتأجرها 
الســكان المســتهدفون. تتوفــر فــي ســياقات عــدة هيئــة أو مجموعــة أو فرقــة عمــل لتنســيق 
المــأوى داخــل الدولــة. لــذا، يجــب أن تنســق الجمعيــات الوطنيــة مــع هــذه المجموعــات، ومنهــا 
المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة، لفهــم معاييــر المالءمــة الدنيــا واالتفــاق عليهــا. فكــر فــي 

وضــع جــدول لــكل وحــدة ســكن نموذجيــة، كمــا هــو موضــح فــي الصفحــة التاليــة:
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الجدول 11: مثال عن ميزات المساكن المستأجرة الدنيا

X السوق 1: الحيY السوق 3: الفنادق السوق ٢: الحي
Zو Yو X

النوع ٢النوع 1النوع ٢النوع 1النوع ٢النوع 1الوحدة
الحجم / م٢

عدد غرف النوم
المطبخ

المرحاض
المرافق

األغراض المنزلية 
 والحد األدنى 

من األثاث

إمكانية الوصول 
)مصعد أو منحدر أو 

ساللم أو وحدة في 
الطابق األرضي(

تكلفة اإليجار الشهري

ضمان الحيازة والعقد

6.6 معلومات متعلقة بالسعر والعرض والطلب

مــن خــالل المقابــالت مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين وحلقــات النقــاش المركــزة ومــن خالل 
مراجعــة البيانــات العقاريــة، حــاول فهــم الســعر والقــدرة االســتيعابية لســوق اإليجــار، مركًزا على 
الوحــدات النموذجيــة المحــددة مســبًقا. فــي االســتجابات المحــدودة التــي تطــال بضــع مئــات 
مــن األســر، قــد تكــون المعلومــات النوعيــة كافيــة لتقييــم قــدرة الســوق االســتيعابية. أمــا فــي 
االســتجابات األوســع نطاًقــا، فســتدعو الحاجــة إلــى إجــراء تحليــل كمــي وأكثــر تفصيــاًل لضمــان 
قــدرة الســوق االســتيعابية والحــد / التخفيــف مــن اآلثــار الســلبية علــى المجتمعــات المضيفــة. 
يجــب استشــارة المســتأجرين وأصحــاب الملكيــات فــي هــذه العمليــة، لفهــم الرغبــة فــي تأجيــر 
المعــدة  والغــرف  والمتاحــة  الشــاغرة  الســكنية  الوحــدات  ولتحديــد  المســتهدفين  الســكان 
لإليجــار. مــن المهــم أيًضــا النظــر فــي مــا إذا كانــت األســعار ســتختلف باختــالف الموســم، وأي 
شــروط قــد يضعهــا أصحــاب الملكيــات لتأجيــر الســكان المســتهدفين. فعلــى ســبيل المثــال، 
هــل ســيطرح المالكــون وحــدات إضافيــة فــي الســوق فقــط إذا ارتفعــت األســعار، ومــا هــو تأثيــر 

ذلــك علــى ســعر الســوق العــام؟



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

مقدمة
ل
الدلي

٧٣

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

طوة 1
الخ

يقدم الجدول أدناه مثاًلا عن سعر سوق اإلسكان التأجيري ونظرة عامة على العرض.

الجدول 1٢: مثال عن سعر سوق اإليجار ونظرة عامة على العرض لكل نوع سوق

 Market 1:
 neighbourhood

x

 Market 2:
neighbour-

hood y

 Market 3:
 Hotels 
X, Y & Z

Type 1Type 2Type 1Type 2Type 1Type 2
العدد المقدر للوحدات 

المستأجرة حالًيا
٢٠٠5٠5٠٢٠5٠٠٣٠

القدرة االستيعابية المقدرة = 
عدد الوحدات الشاغرة + 

المحتملة التي يمكن طرحها في 
السوق ضمن نطاق السعر

5٢+٠5+٢+٣٠+٢٠5٠+1٠٠+

٣٠٠-نطاق السعر المقدر
5٠٠

-٤٠٠
6٠٠

-٣5٠
55٠

-5٠٠
6٠٠

1٢٠٠-1٠٠٠16٠٠-1٤٠٠

متوسط السعر المقدر حالًيا 
في الشهر

٤٠٠ دوالر 
أمريكي

5٠٠ دوالر 
أمريكي

٤5٠ دوالر 
أمريكي

55٠ دوالر 
أمريكي

11٠٠ دوالر 
أمريكي

15٠٠ دوالر 
أمريكي

تكاليف السكن األخرى 
)الضرائب المحلية والمرافق، 

إلخ(

٢٠ دوالر 
أمريكي

٣٠ دوالر 
أمريكي

٢٠ دوالر 
أمريكي

٣٠ دوالر 
أمريكي

صفر 
دوالر 
أمريكي

صفر 
دوالر 
أمريكي

- نوع الوحدة 1: غرفة مفردة / غرفة نوم واحدة 
- نوع الوحدة ٢: غرفة مزدوجة واحدة / غرفتا نوم
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6.٧ اعتبارات بيئة السوق والبنية التحتية والخدمات

يجــب مراعــاة عــدد مــن اعتبــارات ســوق اإليجــار لتحديــد مــا إذا كان برنامــج مســاعدات اإليجــار 
مناســًبا للســياق.

الجدول 13: مثال عن األسئلة التي يجب النظر فيها

العقبات 
وعناصر التمكين 

التنظيمية

 مــا هــي العقبــات المتعلقــة بمــن يمكنــه االســتئجار؟ علــى ســبيل 	 
المثــال، قــد يكــون للمهاجريــن والالجئيــن قيــود ناتجــة عــن وضعهــم.

ما هي المعايير الخاصة باستئجار مسكن رسمي؟	 
 مــا هــي المســؤوليات التــي تقــع علــى عاتــق أصحــاب الملــك؟ هــل يجب 	 

أن يكونــوا مســجلين ويدفعــوا الضرائــب والمرافــق على الممتلكات؟
بالســكان 	  وبالتالــي  بالمســتأجرين  المرتبطــة  المتطلبــات  هــي   مــا 

يكونــوا  أن  يجــب  هــل  االســتئجار؟  فــي  الراغبيــن  المتضرريــن 
نــوع؟ أي  ومــن  كفــاالت؟  إلــى  بحاجــة  هــم  هــل  مســجلين؟ 

 هــل توجــد قوانيــن محــددة يجــب مراعاتهــا حــول إيجــار العقــارات 	 
ملكيتهــا؟ أو 

 مــا هــي القيــود والحوافــز التــي تضعهــا المصــارف ومقدمــو الرهــون 	 
العقاريــة للمالكيــن لتأجيــر ممتلكاتهــم؟

ــة 	  ــة وأنظمــة الضرائــب العالمي ــة الحكومي ــح التنظيمي  مــا هــي اللوائ
ــر ملكياتهــم؟ ــز المالكيــن أو تثنيهــم عــن تأجي ــة التــي تحّف والمحلي

الثقافية 
االجتماعية

العقــارات 	  ملكيــة  حــول  والثقافيــة  االجتماعيــة  المعاييــر  هــي   مــا 
الرســمي(. غيــر  اإليجــار  لســوق  )خصوًصــا  اإليجــار؟  وممارســات 

ما هي أشكال التمييز والتحيزات الحالية ضد مجموعات معينة؟	 
)النازحيــن 	  والمســتهدفين  المتضرريــن  الســكان  وضــع  هــو   مــا 

والمهاجريــن والالجئيــن والمهاجريــن غيــر الشــرعيين، إلــخ( وكيــف يؤثر 
ذلــك علــى وصولهــم للمــأوى والمســاعدات االجتماعيــة األخــرى؟

 كيــف تؤثــر ممارســات اإليجــار علــى عــدم المســاواة بيــن الجنســين؟ 	 
)مثــًلا، فــي أغلــب األحيــان، تشــمل عقــود اإليجــار اســم معيــل األســرة 

فقــط، فكيــف يؤثــر ذلــك علــى النســاء والمجموعــات األخــرى؟(
 مــا هــي ديناميــات القــوة بيــن مختلــف الجهــات المعنية؟ )مؤسســات 	 

حكوميــة وجماعــات دينيــة جهــات فاعلــة إنســانية ومــا إلــى ذلك(؟
ضع في اعتبارك حركة السكان والتحضر والنمو السكاني.	 



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

مقدمة
ل
الدلي

٧5

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

طوة 1
الخ

الثقافية 
االجتماعية

 مــا هــي تفضيــالت النــاس فــي مــا يتعلــق بالمســكن والمــأوى؟ )مثــاًل، 	 
مــا يشــير إلــى مكانــة اجتماعيــة أعلــى أو مناطــق تجّمــع المــدارس أو 

وصــول ســهل إلــى خدمــات أو أســواق معينــة(.
الشــبكات االجتماعيــة والعائليــة فــي 	  التــي تلعبهــا   مــا هــي األدوار 

مــا يخــص تفضيــالت القيــادة إلــى الموقــع وإيجــاد فــرص اســتئجار 
اإليجــار  لتســديد  )الضغــط  األمــالك  أصحــاب  مــع  والتفــاوض 

اإلخــالء(؟ مــن  والحمايــة 
مدخول األسر 
وسبل كسب 

العيش

الســكان 	  إلــى  بالنســبة  األهــم  العيــش  كســب  ســبل  هــي   مــا 
المســتهدفين )المســتأجرين المحتمليــن(؟ مــا الــذي يعنيــه ذلــك 

اإليجــار؟ الحتياجــات  الجغرافــي  الموقــع  لجهــة 
 مــا هــو متوســط الدخــل والنفقــات فــي األســبوع / الشــهر لــدى األســر 	 

المســتهدفة؟  مــا هــي مصــادر الدخــل )منهــا التحويالت(؟
 مــا هــي أوضــاع األشــخاص مــن حيــث قدرتهــم علــى الوصــول إلــى 	 

واالئتمــان؟ الماليــة  الخدمــات 
ما هو متوسط مستوى الديون لدى السكان المستهدفين؟	 

البنية التحتية 
والخدمات

ما هي مصادر المعلومات الموثوقة لدى األشخاص؟	 
ــو ووســائل 	  ــة والرادي ــه الشــبكات االجتماعي ــذي تلعب ــدور ال  مــا هــو ال

اإلعــالم األخــرى فــي مــا يخــص قيــادة عمليــة اتخــذ القــرار حــول مــكان 
إلــى  االســتئجار والتفــاوض مــع أصحــاب الملكيــات والعقــود ومــا 
ذلــك؟ مــن الــذي قــد يواجــه عقبــات فــي الوصــول إلــى المعلومــات 

ولمــاذا )أي اللغــة ومعرفــة القــراءة والكتابــة ومــا إلــى ذلــك(؟
 مــا هــو نــوع مقدمــي الخدمــات الماليــة المتوفريــن لتســديد بــدالت 	 

التــي تواجههــا المجموعــات  اإليجــار والمرافــق؟ مــا هــي العقبــات 
الضعيفــة فــي الوصــول إلــى مقدمــي الخدمــات الماليــة؟

 مــا هــي العمليــات والهياكل المســتخدمة )الرســمية وغير الرســمية( 	 
لحــل النزاعــات بيــن أصحاب الملك والمســتأجرين؟

إليهــا 	  يصــل  أن  يمكــن  التــي  والخدمــات  التحتيــة  البنيــة  نــوع   مــا 
)علــى ســبيل  رســمي؟  فــي مســكن  تواجدهــم  بمجــرد  األشــخاص 
المثــال، غالًبــا مــا تطلــب المراكــز الطبيــة والمــدارس مــن األشــخاص 

لتقديــم خدماتهــا(. عنــوان  لديهــم  يكــون  أن 
مجــال 	  لفــي  أكبــر  تحديــات  تواجــه  التــي  الســكانية  الفئــات  هــي   مــا 

االجتماعيــة؟ والمســاعدات  الخدمــات  إلــى  الوصــول 
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٧. تقييم ضمان الحيازة

ضمــان الحيــازة هــو الشــعور باليقيــن بــأن حــق الشــخص فــي الملكيــة محفــوظ، وبــأن ضمانــة 
قانونيــة متوفــرة للحمايــة القانونيــة ضــد اإلخــالء القســري والمضايقــة وغيرهــا مــن التهديــدات. 
فضمــان الحيــازة اإليجــاري يوفــر الحــق فــي اســتخدام ملكيــة لفتــرة زمنيــة محــددة وبســعر معيــن، 
مــن دون نقــل الملكيــة، علــى أســاس عقــد مكتــوب أو شــفوي مــع صاحب ملكية خاصــة أو عامة57. 

ْيــن لتوفيــر برنامــج مســاعدات إيجــار ناجــح. ويعــد ضمــان الحيــازة وفهمهــا عنصَرْيــن مهمَّ

االعتبارات األساسية
 فكــر فــي تحضيــر مســتند صغيــر مؤلــف مــن صفحتيــن إلــى ٣ صفحــات يلخــص نمــوذج 	 

الحيــازة فــي ســياقك.
 افهــم العالقــات وديناميــات القــوة بيــن المســتأجرين وأصحــاب الملــك والمجتمــع، ومــن 	 

لديــه ســلطة اتخــاذ القــرار والتأثيــر علــى أنظمــة الحيــازة والترتيبــات المرتبطــة بهــا. 
وحقوقهــم 	  ومســؤولياتهم  وأدوارهــم  ومصالحهــم  الملــك  أصحــاب  دوافــع   افهــم 

الضعــف. ومواطــن  والديــون  المالــي  والوضــع  وواجباتهــم 
 حــدد »الالعبيــن« الذيــن يؤثــرون علــى ســوق اإليجــار والوصــول إلــى الخدمــات أو يتحكمــون 	 

بــه: سماســرة العقــارات والمجموعــات الدينيــة وأصحــاب الملــك والمؤسســات الحكوميــة 
وأفــراد آخــرون فــي المجتمــع.

 افهم أدوار المستأجرين ومسؤولياتهم وحقوقهم وواجباتهم.	 
 افهــم أنــواع العقــود والشــروط واألدوار والمســؤوليات فــي القطاعيــن الرســمي )قــد يكــون 	 

لــدى الشــركات العقاريــة عقــود إيجــار نموذجيــة( وغيــر الرســمي )مكتوبــة أو شــفوية(.
 كيــف يتــم إنفــاذ العقــود فــي كل مــن القطاعيــن الرســمي وغيــر الرســمي؟ مــن يشــارك فــي 	 

اإلنفــاذ ومــا هــي العمليــات التــي يمــر بهــا أصحــاب األمــالك؟ هــل يوجــد فــرق فــي كيفيــة 
ــون العرفــي والقانــون الوضعــي؟ فهــم وتطبيــق كّل مــن القان

غيــر 	  اإلخــالء  أو  االســتغالل  خطــر  )مثــل  حمايــة  بالحمايــة  مرتبطــة  مخاطــر  تنشــأ   هــل 
الحيــازة؟ ضمــان  عــدم  بســبب  القانونــي( 

5٧  المجلس النرويجي لالجئين، )٢٠16(، ضمان الحيازة في العمليات الخاصة بالمأوى.

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/nrc_securing_tenure_in_shelter_operations.pdf
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8. تقييم المخاطر

يجــب وضــع خطــة لتقييــم المخاطــر وتحليلهــا والتخفيــف مــن حدتهــا، ومراجعتهــا بانتظــام لــكل 
ســياق ولــكل اســتجابة. خــالل مرحلــة تحليــل الســياق، ســيكون مفيــًدا تحديــد المخاطــر العاليــة 
المســتوى التــي قــد تنشــأ مــن برامــج مســاعدات اإليجــار. ضــع مصفوفــة تقييم للمخاطــر األولية 
تتألــف مــن صفحــة أو صفحتيــن وتتطــور مــع التخطيــط والتنفيــذ. يجــب مراعــاة تدابيــر تخفيــف 
المخاطــر بشــكل عــام حيثمــا أمكــن، وحيــث تعتبــر المخاطــر كبيــرة )مراجعــة الجــزء الثانــي، 

الخطــوة ٢، القســم 1,9(. يمكــن النظــر فــي النقــاط التاليــة:

الجدول 14: مثال عن االعتبارات لتقييم المخاطر األولية

االعتبارات 
الخارجية 

)خارج 
الجمعية 
الوطنية(

التــي 	  المحــدود للمســاكن  بالتوافــر  بالمــأوى مرتبطــة  الخاصــة   المخاطــر 
تســتوفي الحــد األدنــى مــن معاييــر المالءمــة فــي الســوق.

لبرنامــج 	  المحــددة  والقســائم  النقديــة  المســاعدات  مخاطــر   تتضمــن 
اإليجــار58:

 مخاطــر التضخــم إذا توفــر عــدد قليــل مــن وحــدات اإليجــار المناســبة – 
المتاحــة فــي الســوق، ويمكــن التخفيــف من ذلك من خــالل إجراء تقييم 

جيــد لســوق اإلســكان التأجيــري ومــن خــالل مراقبــة تكلفــة اإليجــار.
 إذا كان عــدد قليــل فقــط مــن األشــخاص أو العائــالت يمتلكــون عــدة – 

عقــارات مؤجــرة فــي الســوق، فقــد يكــون هنــاك خطــر متزايــد مــن 
أصحــاب  إلــى  مباشــرة  البــدالت  تســديد  تــم  إذا  والفســاد  االحتيــال 

الملــك أو مقدمــي الخدمــات.
 يمكــن أن تنشــأ توتــرات داخــل األســرة عندمــا يتــم التحويــل المشــروط – 

للمســاعدات النقديــة والقســائم لدفــع اإليجــار إلــى المتلقي.
برامــج –  فــي  جــًدا  كبيــرة  تكــون  قــد  الماليــة  المبالــغ  أن  إلــى  ا   نظــًر

ــد للفســاد وهــل األنظمــة الماليــة  اإليجــارات، هــل هنــاك خطــر متزاي
اإلمــكان؟ قــدر  االحتمــاالت  هــذه  لتقليــل  مناســبة  والعمليــات 

مناســب –  غيــر  التغطيــة(  )منهــا  الماليــة  الخدمــات  إلــى   الوصــول 
عبــر  ســتتم  اإليجــار  بــدالت  كانــت  إذا  )خصوًصــا  البرنامــج  لدعــم 
الطريقــة المشــروطة للمســاعدات النقديــة والقســائم للمتضرريــن 
آليــة  المســتهدفين(. يمكــن التخفيــف مــن ذلــك مــن خــالل تنويــع 

اإليجــار. دفــع  تحويــل 

58  تكييف من إرشادات برمجة التحويالت النقدية الخاصة بالحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )٢٠٠٧(

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiriquCjq3qAhXIURUIHYi0CwwQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ifrc.org%2FGlobal%2FPublications%2Fdisasters%2Ffinance%2Fcash-guidelines-en.pdf&usg=AOvVaw1fmic-oj5bCYvO_seTgUsK
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مخاطر الحماية:	 
والمســتضاف –  المضيــف  المجتمعيــن  بيــن  التوتــر  زيــادة   إمكانيــة 

المــوارد. علــى  التنافــس  بســبب 
 التمييــز وكراهيــة األجانــب والتحيــز ضــد الســكان المســتهدفين أو – 

فئــات ضعيفــة معينــة )مثــل األشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل 
فــي الحركــة أو المنتميــن إلــى مجتمــع الميــم علــى ســبيل المثــال( 

بحيــث يتعــذر عليهــم الوصــول إلــى مســكن لإليجــار. 
ضمان الحيازة - مخاطر اإلخالء أو اإلساءة.– 
 مخاطر الحياد المتصورة - دعم مجموعة على حساب مجموعة أخرى.– 
الخدمات في األحياء المستهدفة اإليجار فاقت قدرتها االستيعابية.– 

 المخاطــر المتعلقــة باســتراتيجية اإلنهــاء - مــاذا يحــدث بمجــرد انتهــاء دعــم 	 
اإليجــار، ومــا هــي المخاطــر التــي قــد تهــدد اســتراتيجية اإلنهــاء؟

االعتبارات 
الداخلية 

)داخل 
الجمعية 
الوطنية(

األنظمة المالية غير كافية لدعم برنامج اإليجار.	 
الموارد البشرية غير متوفرة لدعم برنامج اإليجار.	 
مخاطر الفساد الداخلي.	 
 عمليــات الموافقــة الداخليــة تســتغرق وقًتــا طويــاًل، مــا يــؤدي إلــى تأخيــرات 	 

الســكان  بيــن  توتــرات  فتنشــأ  المســتهدفين،  للســكان  الدفــع  فــي 
ذلــك  يحــدث  قــد  المثــال.  علــى ســبيل  الملــك  وأصحــاب  المســتهدفين 
المشــروطة  والقســائم  النقديــة  المســاعدات  طريقــة  اســتخدام  نتيجــة 
لدفــع اإليجــار، مــا يــؤدي إلــى تأخيــرات بســبب الوقــت المســتغرق للتحقــق 
المســكن  األدنــى مــن معاييــر  )الحــد  الشــروط الضروريــة  مــن اســتيفاء 
ومعاييــر ضمــان الحيــازة وتطبيــق المســاعدة التكميلّيــة لســبل كســب 
العيــش، إلــخ(. وقــد يحــدث ذلــك قبــل دفــع اإليجــار األول أو طــوال فتــرة 

الدعــم إذا كان التســديد يجــري علــى مراحــل.
 تحّقــق مــن قــدرات قســم الدعــم فــي الجمعيــة الوطنيــة )مثــل المشــتريات 	 

واللوجســتيات والتمويــل ومــا إلــى ذلــك(.
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الغرض
تعمــل هــذه الخطــوة علــى إرشــاد الجمعيــات 
مرحلتيــن  خــالل  البرامــج  ومــدراء  الوطنيــة 
برنامــج  تصميــم  هــي  األولــى  رئيســيتين: 
التخطيــط هــي  والثانيــة  اإليجــار،  مســاعدات 

الخطــوة  هــذه  وتشــمل  البرنامــج.  لتنفيــذ 
التاليــة: الفرعيــة  الخطــوات 

الشكل 11: خطوات دورة برنامج مساعدات اإليجار ٢

1  تصميم تدخل مساعدات اإليجار
1.1  تحديد الهدف من برنامج اإليجار

1.٢.  تحديد استراتيجية اإلنهاء
1.٣.  تصميم استجابة مساعدات اإليجار

1.٤.  معايير االستهداف واالختيار
1.5  المشاركة المجتمعية والمساءلة

1.6  تخطيط بدالت اإليجار
1.٧  وضع الحد األدنى من معايير مالءمة المساكن التأجيرية

1.8  ضمان الحيازة
1.٩  تحليل المخاطر والتخفيف من حدتها

1.1٠  الدبلوماسية اإلنسانية ومناصرة برامج مساعدات اإليجار
٢  التخطيط للتنفيذ

٢.1 تنفيذ إدارة البرنامج
٢.٢. أنظمة إدارة المعلومات

٢.٣  المهارات والكفاءات وتشكيل الفرق
٢.٤  التدريب وبناء القدرات

الخطوة ٢ - تصميم االستجابة والتخطيط لها
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االعتبارات العامة
حــاول إدراج برامــج مســاعدات اإليجــار فــي كل مــن الخطــط التنظيميــة واالســتراتيجية، وكذلــك 

خطــة االســتجابة التشــغيلية.

1. تصميم تدخل مساعدات اإليجار
1.1 تحديد الهدف من برنامج مساعدات اإليجار

األســر  حمايــة  ضمــان  فــي  اإليجــار  مســاعدات  برنامــج  مــن  الرئيســية  األهــداف  أحــد  يتمثــل 
للمحتاجيــن  وكافيــة  آمنــة  إقامــة  أماكــن  إلــى  الوصــول  تمكيــن  مــع  وكرامتهــا،  المســتهدفة 
ــة  ــى مــأوى. ومــع ذلــك، فــإن األهــداف تختلــف باختــالف االســتجابات، وبحســب األزمــة والحال إل
  .)1,4 القســم   ،1 الجــزء  )مراجعــة  المســتهدفين  بالســكان  الخاصــة  والقــدرات  واالحتياجــات 
يجــب أن تســتند األهــداف إلــى عمليــات التقييــم وتحليــل خيــارات االســتجابة )مراجعــة الجــزء ٢، 

الخطــوة 1، القســم ٢(.

للســكان  فيــه  المرغــوب  المســتقبلي  الوضــع  تخيــل  مفيــًدا  يعــد  البرنامــج،  أهــداف  لتحديــد 
المســتهدفين، وتطويــر االســتجابة للعمــل نحــو تحقيــق الوضــع المســتقبلي هــذا59. سيســمح 
ذلــك بالتخطيــط الســتراتيجية إنهــاء عندمــا تقــوم الجمعيــة الوطنيــة تدريجًيا بإيقاف مســاعدات 
اإليجــار منــذ البدايــة. يجــب إجــراء تقييمــات للمخاطــر وتحليلهــا والتخطيــط للتخفيــف مــن حدتهــا 
 ،1 الخطــوة   ،٢ الجــزء  )مراجعــة  الســياق  تحليــل  مــن مرحلــة  بــدًءا  االســتجابة،  فتــرة  طــوال 

القســم 8(. 

هنــاك مســتويات مختلفــة مــن األهــداف التــي ُتحــَدد ألي برنامــج، وهــي تشــمل: الهــدف والنتائــج 
والمخرجــات. وقــد يكــون لألهــداف مؤشــرات مرتبطــة بهــا يمكــن قياســها لرصــد التقــدم ومــا 
إذا كان برنامــج اإليجــار ناجًحــا. بعــض األهــداف تكــون مرتبطــة باإلطــار الزمنــي للمســاعدة، مــع 
أهــداف قريبــة ومتوســطة وبعيــدة المــدى، وغالًبــا مــا تكــون مرتبطــة بالتعافــي وإعــادة اإلعمــار 

واســتراتيجية اإلنهــاء علــى التوالــي )مراجعــة الجــزء ٢، الخطــوة ٢، القســم 1,3(.

يعــد التنســيق مــع المؤسســات الحكوميــة والجهــات الفاعلــة اإلنســانية األخــرى أمــًرا ضرورًيــا 
عنــد تحديــد أهــداف البرنامــج، علــى األقــل ألن جــزًءا مــن برنامــج مســاعدات اإليجــار قــد ُيقــدم مــن 
قبــل جهــات فاعلــة أخــرى - علــى ســبيل المثــال، فــي الحــاالت التــي تقــدم فيهــا وكالــة تابعــة لألمــم 
المتحــدة المنــح النقديــة المتعــددة األغــراض علــى نطــاق واســع، أو عندمــا تقــدم الحكومــات 

تعويضــات ماليــة.

 Manual de Orientación de Planificación de  )٢٠1٠( األحمــر  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  5٩   االتحــاد 
Proyectos/Programas

https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-SP.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-SP.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-SP.pdf


االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

مقدمة
ل
الدلي

81

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

طوة 2
الخ

النقديــة  المنــح  أو  المالــي  التعويــض  أزمــة مــا. قــد يهــدف هــذا  إلــى األســر المتضــررة جــراء 
المتعــّددة األغــراض إلــى تغطيــة احتياجــات متعــددة منهــا أجــزاء مــن تكاليــف اإليجــار أو التكاليــف 
كاملــًة. فــي هــذه الحالــة، قــد تحتــاج الجمعيــات الوطنيــة فقــط إلــى تكملــة برنامــج الجهــة الفاعلــة 
ــر المعلومــات والمشــورة  األخــرى لتحقيــق أهــداف برنامــج مســاعدات اإليجــار، مــن خــالل توفي

التقنيــة والقانونيــة، أو زيــادة بــدالت اإليجــار علــى ســبيل المثــال.

االعتبارات األساسية
 مرحلــة التقييــم: انطالًقــا مــن نتائــج الخطــوة 1، قــم بتحليــل المشــاكل لتحديــد األهــداف. 	 

لتحديــد  التاليــة(  الصفحــة  فــي  المثــال  إلــى  )انظــر  المشــاكل  شــجرة  أداة  واســتخدم 
بهــا. المرتبطــة  والحلــول  األساســية  المشــاكل 

ــر األهــداف وتحديدهــا اســتناًدا إلــى شــجرة المشــاكل. يشــمل ذلــك إعــادة صياغــة 	   تطوي
الحلــول واإلجــراءات إلــى أهــداف، ثــم ترتيبهــا بحســب األولويــة. مــن المهــم أيًضــا فهــم 
قــدرة الفريــق والجهــات الفاعلــة األخــرى فــي االســتجابة، ومــن هــو األنســب للتعامــل مــع 

كل هــدف.
دمج استراتيجية اإلنهاء في مرحلة تصميم األهداف.	 
والمنظمــات 	  الحكوميــة  الســلطات  ومنهــا  األخــرى  الفاعلــة  الجهــات  مــع   التنســيق 

األخــرى. اإلنســانية 

مثال عن أداة شجرة المشاكل والحلول6٠
باســتخدام أوراق المالحظــات الالصقــة، اطــرح أكبــر عــدد ممكــن مــن المشــاكل التــي تخطــر فــي 
بالــك وحــدد أســبابها الجذريــة، كمــا هــو موضــح فــي الشــكل األول أدنــاه. بعــد ذلــك، اقتــرح حلــواًل 
أو إجــراءات محتملــة لحــل هــذه المشــاكل، واضًعــا أوراق مالحظــات جديــدة فــوق المشــاكل 
األساســية. أمــا الخطــوة األخيــرة واألهــم فتشــمل التحقــق مــن عالقــة الســبب والنتيجــة بيــن كل 
مشــكلة وحــل. لبرنامــج إيجــار البســيط، قــد يســتغرق هــذا التحليــل مــا يصــل إلــى ســاعة واحــدة، 

بينمــا قــد يتطلــب عــدة األيــام لالســتجابات األكثــر تعقيــًدا.

6٠   االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )٢٠1٩( المــأوى والمســتوطنات فــي الحــاالت الطارئــة، مســار 
الكــوارث الطبيعيــة - مثــال عــن شــجرة المشــاكل.

https://media.ifrc.org/ifrc/course-initiative/master-level-short-course-shelter-settlements-emergencies-natural-disasters/
https://media.ifrc.org/ifrc/course-initiative/master-level-short-course-shelter-settlements-emergencies-natural-disasters/
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بعد وقوع الكارثة، يستطيع النازحون العثور على مسكن إيجار 
آمن ومناسب والوصول إليه

تتوفر بعض وحدات 
اإليجار المناسبة 

للنازحين

يملك النازحون موارد مالية تحسين ضمان الحيازة
إضافية للوصول إلى وحدات 

إيجار (مناسبة)

لمجتمع  ا
المضيف 

يمــارس تمييًزا 
ضــد النازحين 

بشــكل أقل

ازدادت فرص 
ســبل كسب 

العيــش للنازحين

يحظى 
المستأجرون بدعم 

للوصول إلى 
خدمات الوساطة 
ويمكنهم االعتماد 
على العقد المبرم

يستخدم 
المستأجرون 

والمّلاك عقد إيجار

تتمتع بعض وحدات 
اإليجار بالقدر 

المناسب من التهوئة 
والخصوصية واألمن 

والراحة الحرارية

بعد وقوع الكارثة، يعاني النازحون من صعوبات في العثور على مسكن إيجار 
آمن ومناسب وفي الوصول إليه

توفــر عدد قليل من 
وحدات اإليجار 

المناســبة للنازحين
عدم ضمــان الحيازة 

بشــكل موثوق

قد يمارس 
لمجتمع  ا

المضيــف تمييًزا 
بحــق النازحين

ال يمكن للنازحين 
إنفاذ عقود اإليجار

يتجنب 
أصحاب 
األراضي 

استخدام 
عقــود اإليجار

ال توّفر الوحدات 
المؤجرة القدر 

الالزم من التهوئة 
أو الخصوصية أو 

األمن
أو الراحة الحرارية 

يتمتع النازحون 
بفرص محدودة 
لكسب العيش

يملــك النازحــون موارد 
ماليــة محدودة 

للوصــول إلى وحدات 
إيجار (مناســبة)

الشكل 1٢: شجرة المشاكل

الشكل 13: شجرة المشاكل والحلول
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1.٢ تحديد استراتيجية اإلنهاء

أن  يجــب  الضــرر«،  إلحــاق  »عــدم  مبــدأ  ولتحقيــق  المتضرريــن  للســكان  المســاءلة  لضمــان 
ــة  ــذ بداي ــم البرنامــج. فمن ــة تصمي ــة مرحل ــذ بداي ــة إنهــاء البرنامــج من يحــّدد مــدراء البرامــج كيفي
االســتجابة، يجــب أن يســتبق هــدف البرنامــج النتيجــة المرجــّوة عنــد انتهــاء برنامــج مســاعدات 
اإليجــار ويحددهــا ويخطــط لهــا. كذلــك، مــن خــالل تحديــد كيفيــة إنهــاء البرنامــج والتخطيط لذلك، 
يمكــن اتخــاذ القــرار بشــأن مــا إذا كان ينبغــي تقديــم مســاعدات اإليجــار أصــاًل. فــي ســياقات عــدة، 
يصعــب اســتباق كيفيــة تطــور األزمــة واالســتجابة، ولكــن يبقــى مهًمــا التخطيــط إلنهــاء البرنامــج 

مــن البدايــة حتــى وإن كان ســيتغير مــع تطــّور الســياق واالســتجابة مــع الوقــت.

االعتبارات األساسية
 فــي معظــم الســياقات، يجــب أن تهــدف الجمعيــات الوطنيــة إلى تمكين متلّقي المســاعدة 	 

مــن الحفــاظ علــى ظروفهــم المعيشــية بعــد انتهــاء الدعــم. غالًبــا مــا يحــدث ذلــك مــن 
خــالل الحــرص علــى تأميــن دخــل ثابــت لألشــخاص، إمــا عبــر برامــج ســبل كســب العيــش أو 
الوصــول إلــى األنظمــة الحكوميــة للحمايــة المجتمعيــة. ُيقَصــد باإلنهــاء توقــف الجمعيــة 
الوطنيــة عــن تقديــم الدعــم للســكان المســتهدفين ولكــن مــع ضمــان محافظتهــم علــى 

ظروفهــم المعيشــية. وال يتعلــق األمــر بخــروج األســرة مــن مســكنها أو مغادرتهــا لــه.
 فــي الحــاالت التــي يكــون المســتقبل فيهــا غيــر مؤكــد، يمكــن بــذل جهــود المناصــرة أمــام 	 

أو  اإليجــار  مســاعدات  اســتمرار  لضمــان  خارجيــة  فاعلــة  وجهــات  حكوميــة  مؤسســات 
التأكيــد علــى حــق األشــخاص فــي الحــد األدنــى مــن الظــروف المعيشــية، وتعزيــز الوصــول 

إلــى ســبل كســب العيــش، و/أو الحمايــة االجتماعيــة.
 فــي الســياقات التــي تكــون فيهــا مســاعدات اإليجــار مؤقتــة، يجــب أن تضمــن اســتراتيجية 	 

اإلنهــاء تواجــد النــاس فــي مــأوى طويــل األمــد ال يتطلــب المزيــد مــن المســاعدة فــي اإليواء. 
ويحــدث ذلــك إمــا عندمــا يقــرر النــاس البقــاء فــي مســكنهم الحالــي ويكونــون قادريــن علــى 
تغطيــة تكاليــف اإليجــار؛ أو عندمــا يقــررون العــودة إلــى موطنهــم األصلــي، وغالًبــا مــا يكــون 

ذلــك بعــد إجــراء إصالحــات فــي المســاكن.
 يجــب أن تضمــن كل الســياقات حصــول األشــخاص علــى ضمــان الحيــازة خــالل برنامــج 	 

اإليجــار، وتمكينهــم مــن تجديــد عقــد اإليجــار بعــد انتهــاء برنامــج اإليجــار.
 يجــب رصــد اســتراتيجية اإلنهــاء بحيــث تتغيــر الســياقات فــي كثيــر مــن األحيــان، مــا يعنــي أن 	 

اســتراتيجية اإلنهــاء ســتحتاج أيًضــا إلــى التعديــل.
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أنشطة استراتيجية اإلنهاء النموذجية:
o  الوصــول إلــى دخــل ثابــت مــن خــالل برامــج ســبل كســب العيــش التكميليــة، لتغطيــة 

تكاليــف اإليجــار بعــد انتهــاء برنامــج مســاعدات اإليجــار الــذي تقدمــه الجمعيــة الوطنيــة 
.)8 الملحــق  )مراجعــة 

o .الوصول إلى نظام الحماية االجتماعية الحكومية ودعم اإليجار وتغطية تكاليف اإليجار
o .العودة إلى المنزل الذي تم ترميمه أو إعادة بنائه بعد اإلقامة في مسكن إيجار مؤقت

       مثال عن األسئلة التي تساعد في تحديد استراتيجية اإلنهاء

 ما هي الحالة المستقبلية المثالية للسكان المستهدفين؟ ما هي نواياهم؟ هل 	 
يأملون في البقاء لفترة أطول في مساكن إيجار بمجرد انتهاء الدعم، أم أنهم 

يأملون في االنتقال إلى مكان آخر، أو العودة إلى موطنهم األصلي؟
 هل سيسمح برنامج اإليجار للعائالت المستهدفة ببناء القدرة على الصمود من 	 

خالل تطوير رأس مالها االجتماعي على سبيل المثال، ودعمها للبقاء في مكان 
واحد وتمكينها من االنضمام إلى مجتمع قد يساعدها في الوصول إلى سبل 

المعيشة )بشكل رسمي أو غير رسمي(؟
 هل سيؤدي برنامج اإليجار إلى مزيد من المخاطر على السكان المستهدفين 	 

والمجتمع المضيف؟
اتيجية 	   هــل ســتوفر الحكومــة المســاعدة التــي يمكــن تكميلهــا أو تقــدم اســتر

إنهــاء محتملــة؟
 من المهم التأكد من أن السكان المستهدفين ومقدمي الخدمات وأصحاب 	 

الملكيات يعرفون فترة المساعدة في اإليجار المدعوم، وأن بدالت اإليجار لن يتم 
تقديمها بعد اإلطار الزمني المتفق عليه. ما مدى تأكدك من اإلطار الزمني؟ ما هي 

أفضل األساليب إليصال هذه المعلومات؟ سيكون من المهم إدارة التوقعات 
بفعالية منذ البداية وتوضيح مقدار الوقت المتاح ألولئك المشمولين في البرنامج 

لوضع استراتيجية للتأقلم أو إيجاد حل طويل األجل قبل انتهاء الدعم.
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 الجــدول 15: أمثلــة حــول االعتبــارات المتعلقة باســتراتيجية اإلنهاء التي 
تســتند إلى نوايا األسر

تقتــرح األعمــدة الثالثــة أدنــاه اعتبــارات متعلقــة باإلنهــاء اعتمــاًدا علــى مــا إذا كانــت األســر تنــوي 
البقــاء أو االنتقــال إلــى موقــع آخــر أو العــودة إلــى مــكان المنشــأ بمجــرد انتهــاء مســاعدة اإليجــار.

العودة إلى مكان االنتقال إلى موقع آخرالبقاء
المنشأ

هل ترغب األسر في البقاء في مساكن 
إيجار بعد انتهاء مساعدات اإليجار من 

الجمعيات الوطنية؟

هــل ســيوافق أصحــاب الملكيــات 
علــى تجديــد عقــد اإليجــار بموجــب 

الشــروط نفســها؟

هــل ســيتم توفيــر بدالت اإليجار لفترة 
كافية لألســر لتحســين دخلها بما 

يكفي )من خالل الوصول إلى ســبل 
المعيشــة أو الحمايــة االجتماعية 

علــى ســبيل المثــال( لدفع اإليجار بعد 
انتهاء الدعم؟

هل سيدعم برنامج 
اإليجار العائالت عند/ 

بعد انتقالها وكيف؟

هل يمكن تمديد 
اإليجار في حال تأخرت 
العائالت في االنتقال؟

هل سيكون حل المأوى 
طويل األجل

الذي تخطط العائلة 
للعودة إليه متاًحا عند 

انتهاء دعم اإليجار؟

ا، إذ لم تكن العودة خياًر
فهل يمكن للعائالت 
تمديد اإليجار الحالي؟

1.٣ تصميم استجابة مساعدات اإليجار

ســيتيح تحليــل الســياق وأهــداف البرامــج المحــددة للجمعيــات الوطنية البدء بتصميم اســتجابة 
مســاعدات اإليجــار. ستشــمل هــذه المرحلــة تفاصيــل مكونــات البرنامــج مثــل الميزانيــة العاليــة 
المســتوى )ميزانيــة موجــزة فحســب( وخطــة العمــل التنفيذيــة العاليــة المســتوى )األنشــطة 
ــار  ــة االختي ــة علــى عملي ــات الوطني الموجــزة فحســب(. ســيتطلب األمــر أيًضــا موافقــة الجمعي
لألشــخاص الذيــن ســيصلون إلــى دعــم اإليجــار، وكذلــك بالنســبة إلــى أصحــاب الملكيــات )راجــع 

الجــزء األول، القســم 1,8 والجــزء الثانــي، الخطــوة 1، القســم ٢ 4 والخطــوة ٢ ، القســم 1,4(
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االعتبارات األساسية
ــر اإلطــار المنطقــي 	  ــا فــي تطوي ــر جــدول بعناصــر االســتجابة، ممــا سيســاعد الحًق  تطوي

للبرنامــج.
 عقــد ورشــة عمــل مــع فريــق البرنامــج لتطويــر جــدول عناصــر االســتجابة. وينبغــي أن يضــم 	 

المشــاركون فــي ورشــة العمــل هــذه أكبــر عــدد ممكــن مــن الجهــات المعنيــة الداخليــة، 
المجتمعيــة  والمشــاركة  البرامــج،  العمليــات، ومديــري  ذلــك: مديــر  أن يشــمل  ويمكــن 
والخدمــات  والتمويــل،  والحمايــة،  المعيشــة،  وســبل  والمــأوى،  والنقــد،  والمســاءلة، 
اللوجســتية، ومديــر المتطوعيــن )حيــث ســيتم اســتخدام المتطوعيــن مــن أجــل تنفيــذ 

األنشــطة(. بعــض 
 تطويــر إطــار منطقــي يحــدد مؤشــرات النواتــج والنتائــج. إّنهــا الخطــوة األولــى فــي – 

تصميــم إطــار عمــل الرصــد والتقييــم والمســاءلة والتعلــم الــذي ســيبدأ فــي خــالل 
المرحلــة ٢ ويســتمر فــي خــالل المرحلتيــن الثالثــة والرابعــة.

إعداد تقرير يلخص استجابة مساعدات اإليجار التي قد تتضمن العناوين التالية:– 
تحليل السياق– 

وصف األزمة والحالة القائمة+ 
 نظــرة عامــة عــن االســتجابة غيــر الصــادرة مــن الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، + 

بمــا فــي ذلــك االســتجابة التــي تنفذهــا الحكومــة
نظرة عامة عن قدرات الصليب األحمر والهالل األحمر+ 

تحليل االحتياجات بحسب المنطقة الجغرافية وأنواع مجموعات السكان المتضررة– 
معايير االختيار– 
جدول عناصر االستجابة– 
 اإلطــار المنطقــي )بمــا فــي ذلــك هــدف المشــروع، والنتائــج، والنواتــج، واألنشــطة، – 

والمؤشــرات، ووســائل التحقــق، واالفتراضــات(
استراتيجية اإلنهاء– 
اإلطار الزمني لألنشطة– 
ميزانية وخطة عمل رفيعة المستوى– 



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

مقدمة
ل
الدلي

8٧

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

طوة 2
الخ

الجدول 16: مثال على جدول عناصر االستجابة
العائــالت  نزحــت  إلــى ســياق اســتجابة إلعصــار، حيــث  التاليــة  الجــدول فــي الصفحــة  يســتند 
بســبب العاصفــة وتعرضــت بعــض المنــازل ألضــرار كبيــرة لكــن المســاكن التأجيريــة الحاليــة غيــر 
المتضــررة قــادرة علــى اســتيعاب الطلــب المتزايــد. يشــمل الوضــع الحالــي للعائــالت المتضــررة 

الضعيفــة فئتيــن رئيســيتين:

 األســر النازحــة التــي تســتأجر مســبًقا مســاكن مؤقتــة، بعضهــا فــي وحــدات ســكنية الئقــة، . 1
والبعــض اآلخــر فــي وحــدات ســكنية غيــر الئقــة. يتعــرض الكثيــرون لخطــر اإلخــالء بســبب 
فقــدان الدخــل وغيــاب عقــود اإليجــار. يرغــب بعــض أصحــاب الملكيــات المتضرريــن فــي 

االنتقــال إلــى عقاراتهــم المؤجــرة أثنــاء إصــالح منازلهــم المتضــررة.
األسر النازحة تعيش في الشارع أو في مآٍو مؤقتة ال تستوفي المعايير. ٢

يقتــرح الجــدول الــوارد فــي الصفحــة التاليــة مجموعــة مختــارة مــن عناصــر االســتجابة لتلبيــة 
االحتياجــات المختلفــة لألســر اســتناًدا إلــى الجــدول ٤ )راجــع الجــزء األول، القســم ٢.٢(، ويتضمــن 
اســتراتيجية إنهــاء مدمجــة ضمــن برنامــج مســاعدات اإليجــار. يحــدد هــذا الجــدول أنشــطة 
البرنامــج وعناصــر المســاعدات اســتناًدا إلــى الوضــع الحالــي لألســر. قــد يكــون االنتقــال الطوعــي 
إلــى وحــدات ســكنية مناســبة ضرورًيــا بالنســبة إلــى بعــض مــن يعيشــون حالًيــا فــي مــآٍو غيــر 
مالئمــة. تتضمــن حزمــة مســاعدات اإليجــار معلومــات ومشــورة تقنيــة وضمــان الحيــازة وبــدالت 
اإليجــار والمناصــرة والبرامــج التكميليــة مثــل منــح ســبل المعيشــة والحمايــة والدعــم الصحــي. 
ترتبــط اســتراتيجية اإلنهــاء أيًضــا ارتباًطــا مباشــًرا بالوضــع الحالــي للعائــالت، مــع معلومــات 
إضافيــة عــن حزمــة إعــادة اإلعمــار الحكوميــة، والمشــورة التقنيــة بشــأن إعــادة البنــاء بشــكل 
أكثــر أماًنــا واإلعمــار الــذي ينفــذه صاحــب الملكيــة، جنًبــا إلــى جنــب مــع دعــم اإلســكان واألراضــي 
والملكيــات وزيــادة المســاعدات النقديــة والقســائم لمــن لحقــت بعقاراتهــم أضــرار عــدة لدفــع 

تكاليــف العمالــة اإلضافيــة إلعــادة اإلعمــار.
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الوضع الحالي
عناصر االستجابة لمساعدات اإليجار
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المستأجرة 
أصًلا

معيار 
الوحدة 

السكنية

ضرر 
شديد

سوق كال
وممارسات 

التأجير

صيانة الوحدة 
السكنية

عقد خطي وإدارة 
العالقات بين 
المستأجرين 

والمالكين 
والمجتمعات 

المضيفة

٩ )المساعدات 
النقدية 

والقسائم(

ضرر 
طفيف

صيانة الوحدة كال
السكنية

عقد خطي وإدارة 
العالقات بين 
المستأجرين 

والمالكين 
والمجتمعات 

المضيفة

6 )المساعدات 
النقدية 

والقسائم(

وحدة 
سكنية 

دون 
المستوى

ضرر 
شديد

إيجاد وحدات نعم
سكنية لإليجار
سوق التأجير 
والممارسات

معايير اإليجار 
الدنيا

والصيانة

عقد خطي وإدارة 
العالقات بين 
المستأجرين 

والمالكين 
والمجتمعات 

المضيفة

٩ )المساعدات 
النقدية 

والقسائم( +
ِمَنح نقدية 

متعددة األغراض 
لالنتقال وسداد 

مبلغ التأمين

ضرر 
طفيف

معايير اإليجار نعم
الدنيا والصيانة

عقد خطي وإدارة 
العالقات بين 
المستأجرين 

والمالكين 
والمجتمعات 

المضيفة

٩ )المساعدات 
النقدية 

والقسائم( +
ِمَنح نقدية 

متعددة األغراض 
لالنتقال وسداد 

مبلغ التأمين

عائالت 
ضعيفة 

في الشارع 
أو في 

المساكن 
والمآوي

وحدة 
سكنية 

دون 
المستوى

ضرر 
شديد

إيجاد وحدات نعم
سكنية لإليجار
سوق التأجير 
والممارسات

معايير اإليجار 
الدنيا والصيانة

عقد خطي وإدارة 
العالقات بين 
المستأجرين 

والمالكين 
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النقدية 
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ضرر 
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معايير اإليجار نعم
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المستأجرين 

والمالكين 
والمجتمعات 

المضيفة

المساعدات 
النقدية 

والقسائم( + ِمَنح 
نقدية متعددة 

تعريف المختصرات: 
BBS: إعادة اإلعمار على نحو أسلم

CVA: المساعدات النقدية والقسائم )ُتسّلم إلى األسر(
HH: األسر



8٩

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

  

 

 
استراتيجية اإلنهاء - التعافي )طويل األمد(

ت 
دا

اع
س

م
ال

ة 
دي

نق
ال

م
ائ

س
لق

وا

ة 
ور

ش
م

ال
ية

ون
ان

لق
ا

ة 
ور

ش
م

ال
م/

دع
ال

ية
قن

لت
ا

ج 
ام

بر
ال

ية
يل

م
تك

ال

ج 
ام

بر
ال

ية
يل

م
تك

ال

رة
ص

نا
م

ال

المساعدات 
النقدية والقسائم
استكمال العمل

دعم اإلسكان 
واألراضي والملكيات 

للوحدات السكنية

إعادة البناء 
على نحو أسلم 

والوصول إلى خبرة 
اإلعمار

الحزمة 
الحكومية إلعادة 

اإلعمار

سبل 
المعيشة، 

الحماية، 
الصحة

للمانحين 
لدعم إضافي 

إلعادة 
اإلعمار

دعم اإلسكان  
واألراضي والملكيات 

للوحدات السكنية

إعادة البناء على 
نحو أسلم والقدرة 

بناًء على قيام 
صاحب الملكية 

بالتعمير

الحزمة 
الحكومية إلعادة 

اإلعمار

سبل 
المعيشة، 

الحماية، 
الصحة

 

المساعدات 
النقدية والقسائم 

استكمال العمل

دعم اإلسكان 
واألراضي والملكيات 

للوحدات السكنية

إعادة البناء 
على نحو أسلم 

والوصول إلى خبرة 
اإلعمار

الحزمة 
الحكومية إلعادة 

اإلعمار

سبل 
المعيشة، 

الحماية، 
الصحة

للمانحين 
لدعم إضافي 

إلعادة 
اإلعمار

دعم اإلسكان  
واألراضي والملكيات 
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HU: وحدة سكنية
ODR:قيام صاحب الملكية بإعادة اإلعمار

RM: إدارة العالقات بين المستأجرين والمالكين والمجتمعات المضيفة 
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الجدول 17: مثال على اإلطار المنطقي لبرامج مساعدات اإليجار61

وسائلالمؤشراتاألهداف
االفتراضاتالتحقق

الهدف 
العائالت المتضررة 

تملك مأوى على 
المدى البعيد

وتمت تلبية احتياجات 
التوطين في خالل

فترة المساعدة 
وبعدها مباشرًة من 

خالل الوصول إلى 
مساكن إيجار مالئمة.

مؤشرات األثر
الهدف 1 % األسر 

المستهدفة المقيمة في 
مساكن إيجار آمنة ومالئمة 

في خالل فترة المساعدة. 
الهدف ٢ % األسر 

المستهدفة التي تستمر في 
اإلقامة في مساكن اإليجار 

بعد فترة المساعدة مباشرًة 
أو التي تنتقل إلى مساكن 

مالئمة أخرى.
الهدف 3 % األســر 

المســتهدفة التــي عّززت 
أمنهــا االقتصــادي بحلول 

نهايــة فتــرة المســاعدة بحيث 
يمكــن الحفــاظ على بدالت 

اإليجــار كمــا هــو مطلوب بعد 
انتهــاء فترة المســاعدة من 

الجمعيــات الوطنية

رصد المعلومات 
نسبة إشغال 

مساكن
اإليجار )بما في 

ذلك رصد ما بعد 
النشاط(. 

قوائم التحقق من 
مالءمة المأوى. 

سجالت عقود 
اإليجار.

رصد أمن األسر 
االقتصادي.

وال بد من 
اإلشارة 

إلى ما يلي: 
ستكون هذه 
االفتراضات 

خاصة 
بالسياق، 

ولكن يجب أن 
تمّثل شروًطا 
تؤثر على مدى 

النجاح في 
تحقيق الهدف. 

وال بد من أن 
تكون خارج 

سيطرة
المشروع أو 

تأثيره. بدًلا 
من أن تشّكل 

مسائل 
معروفة يمكن 

لتصميم 
المشروع أن 
يخّففها منذ 

البداية.

النتيجة 1 
تعزيز أمن سبل 

المعيشة
لألسر الضعيفة 

النازحة

مؤشــرات النتيجــة 1 النتيجة 1 
% المستأجرين

الذين يبّلغون عن تعزيز أمن 
سبل المعيشة

استبيانات الرضا.
رصد منح 

لألنشطة المدرة 
للدخل.

61   اإلطــار المنطقــي المبســط لتوضيــح غرض/هــدف واحــد لبرنامــج مســاعدات اإليجــار. ويتعلــق بمثــال شــجرة المشــكلة: 
ــات الصليــب  ــي لجمعي ــم اقتباســه مــن شــرائح االتحــاد الدول ــي، الخطــوة ٢، القســم 1.1(. ت الرســمان 1٢ و1٣ )الجــزء الثان
األحمــر والهــالل األحمــر، المــأوى والمســتوطنات فــي حــاالت الطــوارئ، شــرائح دورة خطــة العمــل فــي حــاالت الكــوارث 

الطبيعيــة ٢٠1٩، الربــع الرابــع مــن الســنة

https://media.ifrc.org/ifrc/course-initiative/master-level-short-course-shelter-settlements-emergencies-natural-disasters/
https://media.ifrc.org/ifrc/course-initiative/master-level-short-course-shelter-settlements-emergencies-natural-disasters/
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النتيجة ٢ تحسين 
ضمان الحيازة

لألسر الضعيفة 
النازحة

مؤشرات النتيجة ٢ النتيجة 
٢ أ % المستأجرين وأصحاب 

الملكيات الذين يدركون 
حقوقهم ومسؤولياتهم.

النتيجة ٢ ب % المستأجرين 
مع عقود إيجار في خالل الفترة 

المدعومة

بيانات الرصد.
سجالت عقد اإليجار.

النتيجة 3 تحسين 
ظروف العيش

في مساكن 
مستأجرة )آمنة 
وكريمة والئقة(.

مؤشرات النتيجة 3 % 
المستأجرين الذين أبلغوا عن 

تحسن في ظروف العيش 
)آمنة وكريمة والئقة(.

استبيانات الرضا.
سجالت المأوى الالئق

الناتج 1 تم تقديم 
الدعم إلعادة إطالق 

أو تحسين األنشطة 
الُمدّرة للدخل.

مؤشرات الناتج 1 أ # األسر 
التي تلقت منًحا لألنشطة 

الُمدّرة للدخل.

سجالت أنشطة 
منح األنشطة الُمدّرة 

للدخل

الناتج ٢ توفير الدعم 
للمستأجر وصاحب 
الملكية إلبرام عقد 

إيجار.

الناتج ٢ أ # األسر 
المستهدفة التي يشارك 

ممثلون عنها في دورة توعية 
لـ »معرفة حقوقهم« في ما 

يتعلق بضمان الحيازة. الناتج 
٢ ب # أصحاب الملكيات الذين 

شاركوا في دورة توعية لـ 
»معرفة حقوقهم«

في ما يتعلق بضمان الحيازة.
الناتج ٢ ج # األسر 

المستهدفة التي وقعت على 
عقد إيجار.

سجالت اجتماعات 
التوعية.

سجالت عقود اإليجار

الناتج 3 تتوافر 
مساكن اإليجار 

التي تستوفي 
معايير المالءمة 

الدنيا للسكان 
المستهدفين. 

الناتج 3 # وحدات السكن 
المتاحة التي تم تقييمها على 

أنها آمنة ومالئمة والتي حددها 
السكان المستهدفون.

قوائم التحقق من 
مالءمة المأوى.
قائمة الوحدات 
المتاحة لإليجار.
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لخ
ا

1.٤ معايير االستهداف واالختيار

األشــخاص  مــع  العمــل  إلــى  الوطنيــة  الجمعيــات  ســتحتاج  االســتجابة،  برامــج  جميــع  فــي 
المســتهدفين وكذلــك أصحــاب  الســكان  المعاييــر والعمليــات الختيــار  لتحديــد  المتضرريــن 
الملكيــات ومقدمــي الخدمــات. وســتقدم الجمعيــات الوطنيــة فــي معظــم الحــاالت المســاعدة 
مباشــرًة إلــى أولئــك الذيــن تســتهدفهم، ولكــن فــي بعــض الحــاالت يمكــن تقديــم أجــزاء مــن 
ــى أصحــاب الملكيــات أو مقدمــي  ــا مــا تتمثــل ببــدل اإليجــار، مباشــرًة إل مســاعدة اإليجــار، وغالًب
الخدمــات. تســتعرض هــذه الخطــوة الفرعيــة عمليــة االســتهداف واختيــار المجموعــات التاليــة:

 األشــخاص المتضــررون الذيــن يحتاجــون إلــى مســاعدات اإليجــار والذيــن يرغبــون فــي أن 	 
يصبحــوا مســتأجرين. ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أنــه فــي غالبيــة الســياقات، تختــار الجمعيــات 
الوطنيــة األســر واألفــراد بشــكل فاعــل، لكنهــم عــادة مــا يتولــون بأنفســهم مســؤولية 
العثــور علــى مســكن مناســب بعــد ذلــك مــع صاحــب ملكيــة قابــل للتكيــف أو مقــدم خدمــة، 

بنــاًء علــى الدعــم والتوجيــه مــن الجمعيــات الوطنيــة.
 أصحــاب الملكيــات - قــد يتــم أيًضــا اختيــار أصحــاب الملكيــات فــي عــدد قليــل مــن الحــاالت 	 

لخطــة اإليجــار بشــكل مباشــر. قــد يحــدث ذلــك عندمــا يكــون البرنامــج قصيــر األجــل ولــن 
ــا  يبقــى المتضــررون لفتــرة طويلــة فــي مســاكن اإليجــار، وعندمــا ال يكــون التركيــز منصبًّ
علــى بنــاء عالقــات طويلــة األمــد مــع أصحــاب الملكيــات والمجتمــع المضيــف األوســع. 
قــد تبــرز هــذه الحالــة أيًضــا عندمــا يكــون أصحــاب الملكيــات ضعفــاء أنفســهم ويمكــن 
بالتالــي تعظيــم فوائــد البرنامــج عــن طريــق اختيــار أصحــاب الملكيــات الضعفــاء الذيــن 
قــد ال يســتفيدون عــادًة مــن بــدالت اإليجــار المنتظمــة. قــد يحــدث ذلــك أيًضــا عندمــا ال 
يمكــن تقديــم بــدالت اإليجــار مباشــرة إلــى الســكان المســتهدفين، وبــداًل مــن ذلــك يمكــن 
الســكان  يدعمــون  الذيــن  الملكيــات  أصحــاب  مباشــرة  يســتهدف  أن  اإليجــار  لبرنامــج 
المســتهدفين مــن خــالل تزويدهــم بالســكن. ويصبــح كال الطرفيــن فــي هــذه الحالــة مــن 

المســتهدفة. المجموعــات 
 مقدمــو الخدمــات )الفنــادق واألنــزال( يتــم تنفيــذ ذلــك عــادًة مــن خــالل عمليــة شــراء عاديــة 	 

كمــا هــي الحــال فــي عقــود الخدمــة األخــرى. ومــن المرجــح أن يتــم اختيــار مقدمــي الخدمــات 
الصغــار مثــل أصحــاب األنــزال والفنــادق المحليــة مباشــرة مــن قبــل الجمعيــات الوطنيــة، 
وغالًبــا مــا يتــم اســتخدام هــذه الملكيــات لإلقامــات القصيــرة األجــل بســبب التكلفــة العاليــة 

الســتئجار غرفــة فــي فندق/نــزل مقارنــة باســتئجار شــقة أو منــزل.
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1,4,1  اختيار األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات اإليجار
يجــب تحديــد الســكان المســتهدفين واختيارهــم فــي ضــوء مجموعــة مــن المعاييــر المتفــق 
عليهــا التــي تســتند عــادة إلــى مواطــن الضعــف االجتماعيــة واالقتصاديــة والمتعلقــة بالمــأوى6٢. 
وال بــد مــن إشــراك المجتمعــات المتضــررة فــي هــذه العمليــة، والتشــاور معهــا واالســتماع 
إليهــا بعنايــة، مــن أجــل فهــم كيفيــة إعطــاء األولويــة للفئــات األكثــر ضعًفــا. علــى الرغــم مــن 
أنــه مــن المقــدر أن يكــون لــدى الجمعيــات الوطنيــة فهــم عميــق لكيفيــة تحديــد األولويــات مــن 
االســتجابات الســابقة، ينبغــي دائًمــا استشــارة المجتمــع المتضــرر طــوال مرحلــة التخطيــط 
النقــاط  نظــام  وُيعتبــر  وبعــده.  البرنامــج  تنفيــذ  أثنــاء  المشــاكل  وتقليــل  المشــاركة  لتعزيــز 
الممارســة األكثــر شــيوًعا لتحديــد األســر المــراد ترتيــب أولوياتهــا، ويبــرز الكثيــر مــن األمثلــة مــن 

الســابقة63. االســتجابات 

ضرورًيــا  األخــرى  الحكوميــة  والمؤسســات  اإلنســانية  الفاعلــة  الجهــات  مــع  التنســيق  ُيعــد 
لضمــان اتبــاع مقاربــة مشــتركة مــع التأكــد مــن أن األشــخاص األكثــر ضعًفــا يتلقــون المســاعدة 
التــي يحتاجــون إليهــا. ســتضع الجمعيــات الوطنيــة أيًضــا رقًمــا مســتهدًفا بنــاًء علــى الميزانيــات 
ــى اإلحــاالت  ــات اســتناًدا إل ــد األولوي ــّم تحدي وقدرتهــا علــى االســتجابة. فــي بعــض الســياقات، ت
ــر النقــاط  ــة األخــرى، مــع االســتغناء عــن معايي ــات الحكومي ــة أو الهيئ مــن الخدمــات االجتماعي
ا بالــغ األهميــة  المعتــادة. فــي هــذه الحــاالت، ُيعــد التحقــق والتشــاور مــع المجتمعــات أمــًر

ــا. ــر ضعًف لضمــان عــدم إغفــال األشــخاص األكث

ــار،  ــر االختي ــة فــي وضــع معايي ــغ األهمي ــا بال ــة والمســاءلة جانًب ســتكون المشــاركة المجتمعي
الحالــة،  وإدارة  والتعقيبــات،  والمالحظــات  المســاءلة  آليــات  إعــداد  أيًضــا  وســتدعمان 

اإلحالــة. ومســارات 

1,4,٢  اختيار أصحاب الملكيات ومقدمي الخدمات
ــار ألصحــاب الملكيــات ومقدمــي  ــر اختي ــر معايي قــد تحتــاج الجمعيــات الوطنيــة أيًضــا إلــى تطوي
الخدمــات لبرامــج مســاعدات اإليجــار. وينبغــي أن تضمــن هــذه المعاييــر اســتعداد أصحــاب 
الملكيــات ومقدمــي الخدمــات لتأجيــر المســاكن لألســر الضعيفــة واحتــرام نهــج عــدم إلحــاق 

الضــرر والعنايــة الواجبــة بمبــادئ الحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج.

6٢   ســتكون المعاييــر مالئمــة للســياق وقــد تشــمل: مســتوى تأثيــر الكارثــة )خســارة األصــول(، حالــة النــزوح، الوضــع 
المعتــرف بــه )الهجــرة، اللجــوء(، إلــخ.

6٣  راجع الملحق 5 – بطاقة النقاط
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لتحقيــق أقصــى حــد ممكــن مــن الفوائــد الثانويــة لبرنامــج مســاعدات اإليجــار، يوصــى بإعطــاء 
األولويــة، كلمــا أمكــن، الختيــار أصحــاب الملكيــات الصغيــرة بــداًل مــن الشــركات العقاريــة الكبيــرة 
التــي قــد تمتلــك أعــداًدا كبيــرة مــن العقــارات المؤجــرة ولديهــا قــوة كبيــرة فــي ســوق اإليجــار. قــد 
يكــون هــذا أمــًرا صعًبــا أثنــاء عمليــة االختيــار والمشــتريات، ولكــن ال بــد مــن أن يعطــي البرنامــج 
أثــًرا إيجابًيــا أوســع علــى المجتمــع المضيــف واالقتصــاد: فالعمــل مــع الكثيــر مــن أصحــاب 
الملكيــات الصغيــرة ســيضع األمــوال فــي أيــدي المزيــد مــن األشــخاص الذيــن مــن المرجــح أكثــر 

أن ينفقــوا دخلهــم هــذا محلًيــا.

قــد تجــري عمليــة اختيــار أصحــاب الملكيــات ومقدمــي الخدمــات مــن خــالل نظــام مشــتريات 
الجمعيــات الوطنيــة، وســيتطلب األمــر التنســيق مــع قســمي اللوجســتيات والتمويــل. عندمــا 
يكــون أصحــاب الملكيــات الصغيــرة المجموعــة المســتهدفة، قــد ال يتــم تســجيلهم كشــركات، 
ممــا يفضــي إلــى بعــض التحديــات فــي عمليــات شــراء الجمعيــات الوطنيــة. وقــد يكــون مــن 
الضــروري إعــادة النظــر فــي إجــراءات التشــغيل المعياريــة لقســَمي المشــتريات والتمويــل مــن 
أجــل التمّكــن مــن تقديــم هــذه المســاعدة. فــي بعــض الحــاالت، قــد يســتغرق األمــر عــدة أشــهر 

ــة للمشــتريات. لمراجعــة إجــراءات التشــغيل المعياري

1.5 المشاركة المجتمعية والمساءلة

تعــد المشــاركة الهادفــة لألشــخاص المتضرريــن، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن يبحثــون عــن 
مــأوى، وكذلــك األشــخاص مــن المجتمــع المضيــف، وأصحــاب الملكيــات، ومقدمــي الخدمــات، 
أمــًرا ضرورًيــا فــي جميــع مراحــل البرنامــج. ويشــمل ذلــك المشــاركة المباشــرة مــع األشــخاص 
لــة واألكثــر مالءمــًة لتلبيــة احتياجــات المــأوى، وتنفيــذ  والمجتمعــات العتمــاد األســاليب المفضَّ

البرنامــج وتكييفــه، ورصــد وتقييــم تأثيــره مــع مــرور الوقــت.

ال بــد مــن أن تقتــرن المشــاورات المباشــرة واالجتماعــات مــع المجتمــع لمناقشــة ووضــع 
معاييــر االختيــار ذات األولويــة بأنشــطة االتصــال. فسيســاعد ذلــك فــي ضمــان فهــم المعاييــر 
واألســباب الكامنــة وراءهــا ودور المجتمــع فــي اعتمادهــا - ســواء مــن أولئــك الذيــن يحــق لهــم 

الحصــول علــى الدعــم بموجبهــا، واألهــم مــن ذلــك، أولئــك الذيــن ال يحــق لهــم ذلــك.

وينبغــي إنشــاء قنــوات اإلعــالم واالســتعالم التــي يمكــن الوصــول إليهــا لتمكيــن األشــخاص 
مــن طــرح األســئلة وطلــب اإليضاحــات وتســجيل الطعــون إلدراجهــا فــي البرنامــج وتســجيل 
الشــكاوى.   ينبغــي إنشــاء عمليــات شــفافة ومتســقة وراســخة للنظــر فــي الطعــون ومعالجــة 
الشــكاوى. وينبغــي فهــم غــرض البرنامــج ومعاييــر األهليــة وعمليــة تقديــم الدعــم بوضــوح مــن 
ــن يســتوفون  ــن واألشــخاص فــي المجتمعــات المضيفــة؛ ومــن أولئــك الذي كل مــن المتضرري

ــر الحصــول علــى الدعــم أو ال يســتوفونها. معايي
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وال بــد مــن تطويــر آليــات التعقيــب والمالحظــات فــي مرحلــة التخطيــط وإدراجهــا فــي إدارة 
البرنامــج واتخــاذ القــرار. يضمــن ذلــك وجــود حلقــة مالحظــات فعالــة لالســتماع إلــى المجتمعــات، 

ــه، وتكييــف البرنامــج. واالســتجابة لمــا يقولون

يوفــر الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالمشــاركة المجتمعية والمســاءلة لالتحــاد الدولي لجمعيات 
الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر الحــد األدنــى مــن إجــراءات المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة64  
مــع إمكانيــة الوصــول إلــى دليــل المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة لالتحــاد الدولــي لجمعيــات 
الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر ومجموعــة أدوات المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة، بمــا فــي 
ذلــك »أداة المبتدئيــن« واألدوات األخــرى إلنشــاء آليــات التعقيــب والمالحظــات65. وتوفــر المــواد 
المتاحــة إرشــادات مفصلــة حــول كل الجوانــب، بــدًءا مــن تقييــم قنــوات االتصــال المفضلــة وحتــى 
تحديــد الثغــرات فــي المعلومــات وإنشــاء أنظمــة التعقيــب والمالحظــات. ويملــك الكثيــر مــن 
الجمعيــات الوطنيــة اآلن جهــات تنســيق رســمية للمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة. يرســل 
االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر بشــكل روتينــي مندوبــي المشــاركة 
أمــا  التقنيــة.  المســاعدة والمشــورة  لتقديــم  الطــوارئ  حــاالت  إلــى  المجتمعيــة والمســاءلة 
بالنســبة لبرنامــج مســاعدات اإليجــار، فمــن الضــروري اســتخدام هــذه المــوارد واالنخــراط مــع 

الزمــالء مــن قســم المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة عنــد االضطــالع باألنشــطة التاليــة:
التقييمات	 
التخطيط القائم على المشاركة	 
التشاور مع المجتمعات والتماس المالحظات حول األنشطة المقترحة	 
وضع معايير األهلية	 
عرض تصميم البرنامج، ومعايير األهلية، وعمليات تقديم الطلبات	 
 التواصــل المتعلــق بالمعلومــات والمســاعدة الفنيــة. تتضمــن مجموعــة األدوات علــى 	 

وجــه التحديــد توجيهــات حــول الرســائل
إنشاء نظام التعقيب المالحظات وتعزيزه	 
 االنخــراط مــع أفــراد المجتمــع والعائــالت لوضــع اســتراتيجية اإلنهــاء وإيصالهــا علــى 	 

نطــاق أوســع
 تأكــد مــن تزويــد قســم المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة بالمــوارد الكافيــة )الموظفــون، 	 

وتكاليــف وســائل التواصــل وتكاليــف نظــام التعقيــب والمالحظــات، وتكاليــف اجتماعــات 
التشــاور، ومــا إلــى ذلــك( لدعــم هــذه األنشــطة.

بالمشــاركة  يتعلــق  مــا  فــي  إرشــادات محــددة  الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر  الدولــي لجمعيــات  االتحــاد  6٤    وضــع 
التالــي: الموقــع  إليهــا عبــر  الوصــول  التــي يمكــن  المجتمعيــة والمســاءلة 
 5٧/https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement

ــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )٢٠18( مجموعــة أدوات التعقيــب والمالحظــات واالتحــاد  ــي لجمعي 65    االتحــاد الدول
الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )٢٠18( إنشــاء آليــات التعقيــب المجتمعــي المنهجيــة وإدارتهــا

https://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-15-feedback-starter-kit/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/establish-manage-systematic-community-feedback-mechanism/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-15-feedback-starter-kit/
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1.6 تخطيط بدل اإليجار

يمكن تقديم بدل اإليجار 66 مباشــرة لألســر المســتهدفة باعتبارها شــكًلا من أشــكال المشــاركة 
المجتمعيــة والمســاءلة، أو ألصحــاب الملكيــات أو مقدمــي الخدمــات كدفعــة لعقــد الخدمــة. 
يعــد تحديــد قيمــة بــدل اإليجــار ومــدة الدعــم ومقاربــة التوزيــع وآليــة التحويــل جــزًءا مهًمــا مــن 

مرحلــة التخطيــط ويتــم وصفــه فــي هــذه الخطــوة الفرعيــة.

قيمة بدل اإليجار
ينبغــي أن تســتند قيمــة بــدل اإليجــار إلــى متوســط التكلفــة الشــهرية لتأجيــر النــوع المختــار مــن 
الوحــدات الســكنية، ناقــص قــدرة الســكان المتضرريــن علــى تغطيــة احتياجاتهــم األساســية. 
ســيتم تحديــد القيمــة اإلجماليــة أيًضــا بحســب عــدد األشــهر التــي يعتــزم دعــم اإليجــار تغطيتهــا. 
يمكــن تقديــم المبلــغ بواســطة عمليــة تحويــل واحــدة أو يمكــن توزيعــه علــى عــدة أشــهر وربطــه 
بزيــارات الرصــد أو المكالمــات الهاتفيــة علــى ســبيل المثــال )راجــع الجــزء الثانــي، الخطــوة 1، 

القســم 6,6(.

ــي لديهــا فــرد  ــالت الت ــرة، أو العائ ــالت الكبي ــة، أو العائ ــاج بعــض األســر الضعيفــة للغاي قــد تحت
يعانــي مــن إعاقــة أو مــرض مزمــن، إلــى بــدالت دعــم إيجــار أكبــر أو إضافيــة للوصــول إلــى مســاكن 
مناســبة - مــع غــرف إضافيــة أو مســاكن يســهل الوصــول إليهــا، علــى ســبيل المثــال - وهــو غالًبــا 
ــب تكلفــة إضافيــة. ال بــد مــن أن تتســم قيمــة بــدالت اإليجــار بالمرونــة لتلبيــة متطلبــات  مــا يرّت

العائــالت ذات االحتياجــات الخاصــة.

ينبغــي أيًضــا مراعــاة تكاليــف المســاكن األخــرى المرتبطــة ببــدالت اإليجــار. يمكــن أن يشــمل 
ذلــك الضرائــب المحليــة والميــاه والغــاز والكهربــاء وجمــع النفايــات والتدفئــة، مــن بيــن رســوم 
أخــرى. عــادًة مــا يتــم تضميــن بعــض هــذه العناصــر علــى األقــل فــي بــدالت اإليجــار ولكــن يعتمــد 

هــذا علــى الســياق وممارســات اإليجــار المحليــة.
 

66 راجع مسرد المصطلحات
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مدة المساعدة
ينبغــي تحديــد مــدة المســاعدة بحســب الغــرض المقصــود مــع مراعــاة اســتراتيجية اإلنهــاء. 
علــى ســبيل المثــال، قــد نقــدم مســاعدة فــي ســياقات مــا بعــد الكارثــة لســداد اإليجــار لمــدة 6 
ــي دعــم  ــاء منزلهــا، ويأت ــة لدعــم العائــالت الضعيفــة إلعــادة بن أشــهر ألنهــا مــدة زمنيــة معقول
إعــادة البنــاء كجــزء مــن اســتراتيجية اإلنهــاء. ومــع ذلــك، ســيتم األخــذ فــي االعتبــار أيًضــا التمويــل 
المتــاح واالحتياجــات والعــدد المســتهدف مــن األســر التــي يمكــن دعمهــا. وال بــد من اإلشــارة إلى 
أنــه قــد يتوّجــب تخصيــص مســاعدات نقديــة وقســائم إضافيــة لألســر الضعيفــة التــي تتطلــب 
نقــوًدا إضافيــة لدفــع ودائــع اإليجــار، أو تكلفــة نقــل وتأثيــث مســاكنها المســتأجرة. يمكــن أيًضــا 
تقديــم منحــة إضافيــة محــددة ومشــروطة مــن المســاعدات النقديــة والقســائم لألســر التــي 
لحــق ضــرر كبيــر بملكياتهــا للتعاقــد مــع خبــراء فــي أثنــاء مرحلــة إعــادة اإلعمــار للمســاعدة فــي 
اســتراتيجية اإلنهــاء. فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا االســتدامة أو اســتراتيجية اإلنهــاء محــدودة 
- فــي لبنــان أو األردن علــى ســبيل المثــال حيــث ال تتمتــع عائــالت الالجئيــن بإمكانيــة الوصــول إلــى 
ا67 - قــد يــؤدي دفــع اإليجــار  ســبل معيشــة ودخــل مســتقرة، كمــا أن العــودة اآلمنــة ليســت خيــاًر
فحســب إلــى شــراء الوقــت لألســر المتضــررة. ُتســتخدم المناصــرة فــي هــذه الحالــة لتحســين 

نتيجــة اســتراتيجية اإلنهــاء.

طرق التسليم ومتلقي بدل اإليجار
ســواء قــررت تقديــم بــدالت اإليجــار إلــى األســر المســتهدفة مباشــرة أو إلــى أصحــاب الملكيــات، 
االعتبــار  فــي  األخــذ  الوطنيــة  الجمعيــات  علــى  ســيتعين  البرنامــج.  نتائــج  علــى  ذلــك  ســيؤثر 
بــدالت  اختيــار طريقــة تســليم  عنــد  المختلفــة، وحســناتها وســيئاتها،  المحتملــة  المقاربــات 

اإليجــار. تشــمل المقاربــات مــا يلــي:

خــالل 	  مــن  المســتهدفة  لألســر  اإليجــار  بــدالت  تقديــم  الوطنيــة  للجمعيــات   يمكــن 
مســاعدات نقديــة وقســائم مشــروطة. وســتتولى األســر مســؤولية إيجــاد مســكن مالئــم 
بعــد ذلــك، مــع صاحــب الملكيــة أو مقــدم الخدمــة، بنــاًء علــى دعــم وتوجيــه الجمعيــات 
الوطنيــة. تتحقــق الجمعيــات بعــد ذلــك مــن مالءمــة المســكن ومــن عقــد الحيــازة )كتابــي 

أو شــفهي( قبــل التحويــل
الخدمــات 	  مقدمــي  أو  الملكيــات  أصحــاب  علــى  العثــور  الوطنيــة  للجمعيــات   يمكــن 

المســتهدفة  لألســر  الطوعــي  االنتقــال  ودعــم  مباشــرًة،  لهــم  والدفــع  واختيارهــم 
الســكان  يكــون  عندمــا  غالًبــا  الخيــار  هــذا  ُيســتخدم  الجديــدة.  اإليجــار  مســاكن  إلــى 

االنتقاليــة. الحالــة  فــي  المســتهدفون 

ــن  ــن يتلقــون مســاعدات اإليجــار معتمدي ــان واألردن حيــث ظــّل أولئــك الذي 6٧  هــذه هــي الحــال بالنســبة لالجئيــن فــي لبن
علــى الدعــم، وحيــث لــم تتمكــن األســر مــن العــودة بأمــان أو مــن الوصــول إلــى ســبل المعيشــة لدفــع اإليجــار بأنفســها 

فــي نهايــة المطــاف.
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 يمكــن للجمعيــات الوطنيــة البحــث عــن عــدد مــن مقدمــي الخدمــات واختيارهــم مســبًقا 	 
الخدمــة  مقــدم  اختيــار  يمكنهــا  التــي  المختــارة  المســتهدفة  لألســر  قســيمة  وتقديــم 
علــى معلومــات  الحصــول  إلــى  المســتهدفون  األشــخاص  لديهــم. ســيحتاج  المفضــل 
حــول مــكان وكيفيــة اســترداد القســيمة، ومــا يمكــن أن يتوقعــوه مــن القســيمة، وكيفيــة 
اإلبــالغ عــن أي مشــاكل أو الحصــول علــى مســاعدة فــي هــذه العمليــة. يمكــن أن يتطلــب 
إعــداد برنامــج القســائم بنيــة تحتيــة وتدريًبــا )مثــل نظــام Red Rose للتحقــق مــن البيانــات( 

باإلضافــة إلــى عقــود مــع مــزودي الخدمــة.
تــرد فــي الجــدول أدنــاه حســنات ومخاطــر تقديــم بــدالت اإليجــار للســكان المســتهدفين مقابــل 
تقديمهــا ألصحــاب الملكيــات أو مقدمــي الخدمــات. يعتمــد ذلــك أيًضــا علــى الســياق، وقــد يتــم 
تخفيــف بعــض الســلبيات مــن خــالل التصميــم الجيــد للبرنامــج. قــد تتضّمــن إجــراءات التخفيــف 
اســتخدام المســاعدات النقديــة والقســائم المشــروطة، أو التوجيهــات التقنيــة األدّق، أو الرصــد، 

أو المناصــرة مــع الحكومــة علــى ســبيل المثــال.

الجدول 18: حسنات ومخاطر تحويل بدالت اإليجار لألسر المستهدفة بشكل مباشر 
مقابل الدفع لمقدمي الخدمات/أصحاب الملكيات

 

المخاطرالحسنات
يتلقى أصحاب الملكيات/مقدمو الخدمات بدل اإليجار

أصحــاب 	  اســتعداد  مــن  يزيــد   قــد 
الملكيات/مقدمــي الخدمــات للمشــاركة 

البرنامــج. فــي 
 قــد يزيــد الثقــة فــي ســداد بــدالت اإليجــار، 	 

التكاليــف  المسؤولية/تســديد  وتحمــل 
ــة وقــوع ضــرر. فــي حال

لألســر 	  الحيــازة  ضمــان   تعزيــز 
الجمعيــات  كانــت  إذا  المســتهدفة 
الوطنيــة طرًفــا متعاقــًدا وترصــد العمــل 

صحيــح. بشــكل 
 يفيد خالل إدارة الحاالت.	 
 قــد يكــون الخيــار الوحيــد فــي الســياقات 	 

حيــث تبــرز قيــود علــى مــن يمكنــه تلقــي 
أو  والقســائم  النقديــة  المســاعدات 
عندمــا تبــرز قيــود علــى مبلــغ النقــد الــذي 

تحويلــه. يمكــن 

اإليجــار 	  تكلفــة  تضخــم  إلــى  يــؤدي   قــد 
الوطنيــة  الجمعيــات  تســتطع  لــم  إذا 
أو  التفــاوض،  المســتهدفة  واألســر 
 عندمــا ال تكــون تكاليــف ســوق اإليجــار
ذلــك  يؤثــر  أن  يمكــن  جيــًدا.  مفهومــة 
المضيفــة  المجتمعــات  علــى  ســلًبا 

اآلخريــن. المتضرريــن  واألشــخاص 
لتفشــي 	  الســانحة  الفــرص  تــزداد   قــد 

الفســاد.
مــن 	  المزيــد  طلــب   يجــوز 

المســتمرة  النقديــة  الدفعــات 
تخفيفهــا )يمكــن  اإلنهــاء   بعــد 

من خالل التصميم الجيد للبرنامج(.
 يحتمــل أن يتوّجــب دفــع مبالــغ التأميــن 	 

التــي ال يمكــن اســتردادها.
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المخاطرالحسنات
تلقي السكان المستهدفين لبدالت اإليجار

 يعــزز الكرامــة والقدرة على 	 
االختيار

 يتحمل المستأجرون مسؤولية 	 
استخدام وصيانة الملكيات.

 قد يكون المســتأجرون قادرين 	 
على التفاوض على أســعار 

إيجــار أفضــل من الجمعيات 
الوطنية68 واســتخدام الوفورات 

للحصــول علــى الخدمات أو 
األولويات األخرى.

 يعّزز القدرة على الصمود 	 
واالعتماد على الذات

مــن 	  يــزال  ال  الشــروط،  عــن  النظــر   بصــرف 
الممكــن اســتخدام النقــود ألغــراض أخــرى غيــر 
تلــك المقصــودة، ممــا قــد يعــرض األســر لمزيــد 
يمكــن  المثــال،  ســبيل  )علــى  المخاطــر  مــن 
المخصصــة  النقديــة  األمــوال  إنفــاق  لألســر 
لإليجــار علــى الرســوم المدرســية، ونتيجــة لذلــك، 
ســيتعين عليهــا العثــور علــى مــكان أقــّل كلفــة 

المالءمــة(. معاييــر  يســتوفي  ال  الســتئجاره 
 قــد ال يفهــم المتلقــي عنــد اســتخدام القســائم 	 

الحصــول علــى  أو كيفيــة  كيفيــة اســتخدامها 
المنفعــة الكاملــة منهــا.

شروط وقيود المساعدات النقدية والقسائم
والقســائم  النقديــة  المســاعدات  علــى  المفروضــة  والقيــود  الشــروط  ُتســتخدم  مــا  غالًبــا 

اإليجــار69. مســاعدات  برامــج  أهــداف  تلبيــة  ضمــان  فــي  للمســاعدة 
 تشــير الشــروط إلــى األنشــطة أو االلتزامــات المطلوبــة مســبًقا التــي يتعيــن علــى المتلقــي 	 

مبدئًيــا  الشــروط  اســتخدام  يمكــن  المســاعدة.  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  بهــا  الوفــاء 
ــم الخدمــات(  ــة، وتقدي ــة، والقســائم، والعيني ــالت )النقدي ــوع مــن التحوي ــوازي مــع أي ن بالت
اعتمــاًدا علــى تصميــم التدخــل وأهدافــه. قــد تتطلــب بعــض المســاعدات مــن المســتفيدين 
تحقيــق النواتــج المتفــق عليهــا كشــرط لتكــون قــادرة علــى تلقــي الشــرائح الالحقــة. وال بــد 
مــن اإلشــارة إلــى أن الشــروط المفروضــة تختلــف عــن القيــود )التــي تحــدد كيفيــة اســتخدام 

المســاعدة( واالســتهداف )الــذي يحــدد معاييــر تحديــد أولويــات المســتفيدين(.
 تشــير القيــود إلــى الحــدود المفروضــة علــى كيفيــة اســتخدام المســاعدة مــن المســتفيدين. 	 

اســتخدام  يمكــن  التــي  والخدمــات  الســلع  مجموعــة  علــى  القيــود  تنطبــق  أن  يمكــن 
المســاعدة لشــرائها، واألماكــن التــي يمكــن اســتخدامها فيهــا. ال يمكــن فــرض القيــود إال 
باســتخدام الدعــم العينــي أو القســائم. إن المســاعدات النقديــة بطبيعتهــا غيــر مقّيــدة

ــى التفــاوض علــى ســعر أقــل، فمــن الضــروري أن تتمكــن مــن الحفــاظ  68   عندمــا تكــون األســر المســتهدفة قــادرة عل
علــى الوفــورات، وقــد تمكنــت بالفعــل مــن القيــام بذلــك فــي عــدد مــن البرامــج، بمــا فــي ذلــك برنامــج البهامــاس 
٢٠1٩. ومــع ذلــك، مــن الضــروري أن تفــي المســاكن المســتأجرة بمعاييــر المالءمــة الدنيــا )مالءمــة المــأوى ومالءمــة 

ضمــان الحيــازة(.

6٩  شراكة التعلم في مجال التحويالت النقدية، )٢٠18( مسرد مصطلحات المساعدات النقدية والقسائم.

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf
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قــد يتضمــن تصميــم البرامــج الجيــدة، ال ســيما للتخفيــف مــن المخاطــر المتعلقــة بتحقيــق 
أهــداف برنامــج اإليجــار، شــروًطا وقيــوًدا علــى المســاعدات النقديــة والقســائم.

في ما يلي الشروط الرئيسية المستخدمة في برامج مساعدات اإليجار:

 المعاييــر الدنيــا المتعلقــة بمالءمــة اإلســكان - شــرط أن يكــون المســكن الــذي تجــده 	 
األســر ألنفســها يفــي بالمعاييــر الدنيــا المتعلقــة بالمالءمــة. ســيتم التحقــق مــن ذلــك مــع 
ــة والقســائم. ــل المســاعدات النقدي ــة أو المتطوعيــن قبــل تحوي موظفــي الجمعيــات الوطني

 ضمــان الحيــازة - شــرط أن تجــد األســرة صاحــب ملكيــة مســتعًدا لقبــول عقــد اإليجــار، 	 
الــذي يســتوجب حضــور جميــع األطــراف المعنيــة )صاحــب الملكيــة، والعائلــة المدعومــة( 
والمســؤوليات،  واألدوار  الحيــازة،  ضمــان  تغطــي  العقــد  حــول  توجيهيــة  لجلســة 

والواجبــات. والحقــوق 

 اإلشــغال - جعــل الشــرائح الالحقــة بالمســاعدات النقديــة والقســائم مشــروطة بشــغل 	 
العائلــة المســتأجرة للمســكن واســتخدامه بشــكل جّيــد وصيانتــه.

القيود الرئيسية المفروضة في برنامج مساعدات اإليجار:

 اســتخدام نظــام القســائم لكــي يقتصــر الدفــع علــى فنــادق أو أنــزال مختــارة علــى وجــه 	 
التحديــد لألفــراد أو األســر التــي تبحــث عــن إقامــة قصيــرة األجــل. يمكــن للجمعيــات الوطنيــة 
ضمــان اســتخدام مقدمــي الخدمــة المناســبين المختاريــن الســتقبال األســرة المســتهدفة 
مــن خــالل اســتخدام القســيمة. ســيتم توقيــع عقــد )وإجــراء زيــارات الرصــد( مــع الفنــادق أو 

األنــزال المختــارة لتحديــد مــا ســيتم توفيــره عندمــا تســتخدم األســرة القســيمة.

تحويل البدالت على شرائح وتوقيتها
يعتمــد توقيــت صــرف بــدالت اإليجــار مــن خــالل الشــرائح علــى احتياجــات وقــدرات الســكان 
المســتهدفين، وأي شــروط محــددة للمســاعدة فــي ضمــان تحقيــق أهــداف البرنامــج )مثــل 

شــغل أماكــن اإلقامــة المتفــق عليهــا(.
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طوة 2
الخ

أمــا بالنســبة إلــى المســاعدات النقديــة والقســائم حيــث تكون األســرة المســتهدفة مســؤولة عن 
ســداد الدفعــة، فســيعتمد توقيــت الدفعــة األولــى علــى قــدرة األســرة علــى دفــع التكاليــف األوليــة 

والمخاطــر المرتبطــة بذلــك. فــي بعــض األحيــان قــد يتــم تحويــل المســاعدات النقديــة والقســائم:
مسبًقا لتجنب اضطرار األسرة إلى سداد الدفعة األولى.	 
األولــى مســبًقا كحافــز 	  الدفعــة  النشــاط األول، ممــا يتطلــب مــن األســرة تقديــم   بعــد 

البرنامــج. نتائــج  لتحقيــق 

ينبغــي تقليــل عــدد الشــرائح قــدر اإلمــكان لتقليــل رســوم المعامــالت ولكــن أيًضــا لمنــح األســر 
أكبــر قــدر ممكــن مــن اليقيــن بأنــه ســيتوفر لديهــم بــدل اإليجــار فــي الوقــت الــالزم للدفــع لصاحــب 
الملكيــة علــى الفــور. مــع ذلــك، إذا كان الدفــع ســيتّم بواســطة أكثــر مــن شــريحة واحــدة، فينبغــي 
رصــد العمليــة والتحقــق مــن أن المســكن ال يــزال مشــغواًل )راجــع الجــزء الثانــي، الخطــوة 3، 

القســم ٢(.

اختيار آلية تسليم المساعدات النقدية والقسائم
معلومــات  األحمــر  الصليــب  لحركــة  الطــوارئ7٠  حــاالت  فــي  النقــد  أدوات  مجموعــة  توفــر 
ذات صلــة عــن طــرق وآليــات المســاعدات النقديــة والقســائم. لــكل منهــا الحــد األدنــى مــن 
الشــروط والحســنات والســلبيات، وهــي موصوفــة بوضــوح فــي مجموعــة األدوات71 وينبغــي 
إجــراء تقييــم لمقارنــة الخيــارات المختلفــة آلليــة تســليم المســاعدات النقديــة والقســائم، التــي 

يمكــن أن تشــمل:
المصارف وشركات التحويل المالي ومكاتب البريد	 
مزودي خدمات الهواتف المحمولة أو المحفظة الرقمية )األموال المتنقلة(	 
ــا 	   التوزيــع النقــدي المباشــر مــن قبــل الجمعيــات الوطنيــة أو طــرف ثالــث، يشــار إليــه أحياًن

باســم »النقــد فــي مظاريــف«.
 القســائم )اإللكترونيــة أو الورقيــة( - التــي يمكــن اســتخدامها فــي األنــزال أو الفنــادق علــى 	 

ســبيل المثــال. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي بعــض األســواق، قــد تحتــوي سالســل الفنــادق 
الكبيــرة علــى بطاقــة هدايــا )أي قســائم( يمكــن شــراؤها واســتخدامها مــن قبــل الجمعيــات 

الوطنيــة بــداًل مــن تطويــر نظــام جديــد.

ــه، خــالل عمليــة التخطيــط وصنــع  إذا كان ينبغــي االتفــاق مــع مقــدم خدمــة ماليــة، ينبغــي التنّب
القــرار، إلــى أن عمليــة الشــراء الخاصــة بذلــك قــد تســتغرق وقًتــا طويــاًل )مــن شــهر إلــى أربعــة 

أشــهر علــى ســبيل المثــال(.

www.rcmcash.org ٧٠  متاح على

آليــات  األدوات: M٣_1_٣_٣_ حســنات  فــي مجموعــة  والقســائم وســيئاتها  النقديــة  المســاعدات  ٧1   حســنات مختلــف 
M٣_1_٣_٢ حســنات مختلــف طــرق االســتجابة وســيئاتها أيًضــا  النقديــة والقســائم وســيئاتها، وثمــة  المســاعدات 

http://www.rcmcash.org
http://webviz.redcross.org/ctp/docs/en/1. toolkit/Module 3 Response Analysis/M3_1 Feasibility, modality and mechanism/M3_1_3 Identify relevant comparison criteria/M3_1_3_3 Advantages & disadvantages CTP mechanisms.docx
http://webviz.redcross.org/ctp/docs/en/1. toolkit/Module 3 Response Analysis/M3_1 Feasibility, modality and mechanism/M3_1_3 Identify relevant comparison criteria/M3_1_3_3 Advantages & disadvantages CTP mechanisms.docx
http://webviz.redcross.org/ctp/docs/en/1. toolkit/Module 3 Response Analysis/M3_1 Feasibility, modality and mechanism/M3_1_3 Identify relevant comparison criteria/M3_1_3_2 Advantages and Disadvantages of response modalities.docx
http://webviz.redcross.org/ctp/docs/en/1. toolkit/Module 3 Response Analysis/M3_1 Feasibility, modality and mechanism/M3_1_3 Identify relevant comparison criteria/M3_1_3_2 Advantages and Disadvantages of response modalities.docx
http://webviz.redcross.org/ctp/docs/en/1. toolkit/Module 3 Response Analysis/M3_1 Feasibility, modality and mechanism/M3_1_3 Identify relevant comparison criteria/M3_1_3_3 Advantages & disadvantages CTP mechanisms.docx
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الجدول 19: مثال عن جدول ملخص تصميم المساعدات النقدية والقسائم
النقديــة والقســائم.  التالــي مثــااًل عــن تفاصيــل تصميــم عنصــر المســاعدات  الجــدول  يقــدم 
والقصــد مــن ذلــك مســاعدة الجهــات المعنيــة الداخليــة فــي الجمعيــات الوطنيــة )أقســام 
الماليــة، واللوجســتيات، والمشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة، والزمــالء فــي قســم المســاعدات 
النقديــة والقســائم( فــي فهــم الشــق المتعلــق بدفــع بــدل اإليجــار بشــكل أفضــل نظــًرا ألنهــم 
قــد يشــاركون فــي توفيــر مقــدم خدمــات ماليــة، واختيــار آليــات التســليم، والتخفيــف مــن المخاطر. 

كمــا ال بــد مــن أن يســاعد ذلــك الزمــالء فــي قســم التمويــل علــى النظــر فــي التدفــق النقــدي.

المالحظاتالقيمة العنصر

األعداد التي سيتم دعمها 
بمساعدة إيجار

قد تم تحديدها بناًء 5٠٠ أسرة
على تقييم االحتياجات 

والتمويل وتصميم 
البرنامج االستراتيجي.

قيمة منح المساعدات النقدية 
والقسائم بشكل عام

مؤشرات النتيجة 1 النتيجة 
1 % المستأجرين

الذين يبّلغون عن تعزيز 
أمن سبل المعيشة

استبيانات الرضا.
رصد منح لألنشطة المدرة 

للدخل.

6 أشهرمدة مساعدة اإليجار

الدفع نقدي لألسر طريقة الدفع
الضعيفة المستهدفة 
)أي العائلة المستأجرة 

المحتملة(

مشــروط بمعايير 
المالءمــة الدنيا )راجع 

القائمــة المرجعية( 
ومعاييــر ضمان الحيازة 

الدنيــا )نمــوذج عقد اإليجار 
المســتخدم والنسخة 

المأخوذة عنه(

َثُبت أن جميع األسر حوالة مصرفيةاآللية
المستهدفة تملك 

حسابات مصرفية )كما 
في حالة جزر البهاماس(

يتــم دفــع شــريحتين بقيمة الشرائح
ألــف دوالر أمريكــي عند 

بــدء إيجار المســكن وعند 
نهايــة الشــهر الثاني.

زيارة الرصد مطلوبة 
في نهاية الشهر الثاني 

للسماح باإلفراج عن 
الشريحة الثانية.



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

مقدمة
ل
الدلي

1٠٣

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

طوة 2
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َنح نقدية المتعددة األغراض
ِ
التعامل مع الم

فــي الكثيــر مــن الحــاالت، كمــا بعــد األزمــة مباشــرة، يمكــن إعطــاء7٢ ِمَنــح نقدية متعــددة األغراض 
لفتــرة قصيــرة. قــد تتضمــن ســّلة الحــّد األدنــى مــن اإلنفــاق73 التــي ُتســتخدم لتحديــد قيمــة 
تحويــل الِمَنــح النقديــة المتعــددة األغــراض عنصــًرا يتعلــق باإليجــار، بنــاًء علــى متوســط المبلــغ 
المطلــوب لتغطيــة مســكن اإليجــار األساســي أو جــزء منــه. ال ينبغــي توقــع تحقيــق جميــع 
األســر ألهــداف برنامــج مســاعدة اإليجــار مــع الِمَنــح النقديــة المتعــددة األغــراض، خصوًصــا 
عندمــا يتــم تضميــن نســبة فقــط مــن تكلفــة اإليجــار فــي قيمــة التحويــل. حتــى إذا تــم تضميــن 
المبلــغ بالكامــل، فــإن بــدالت اإليجــار وحدهــا ال تؤّكــد ضمــان الحيــازة أو اســتيفاء المســكن الحــد 
األدنــى مــن معاييــر المالءمــة. لذلــك، فمــن غيــر المحتمــل أن تســمح الِمَنــح النقديــة المتعــددة 

األغــراض بتحقيــق أهــداف برنامــج مســاعدات اإليجــار بالكامــل.

مــن المقبــول أن تشــمل الِمَنــح النقديــة المتعــددة األغــراض القصيــرة األجــل عنصــر إيجــار، 
برنامــج مســاعدات اإليجــار فــي  يكــون  المراحــل األولــى مــن االســتجابة عندمــا  خاصــة خــالل 
طــور التصميــم. ليــس مــن المناســب عــادًة تضميــن عنصــر بــدل اإليجــار فــي ســّلة الحــّد األدنــى 
ــح النقديــة المتعــددة األغــراض مــا بعــد الحالــة المؤقتــة، أو فــي مرحلــة  مــن اإلنفــاق وفــي الِمَن
الطــوارئ، أو لمــدة تزيــد عــن ٣ أشــهر. ويزيــد خطــر إلحــاق األذى كلمــا طالــت مــدة اســتقرار 
النــاس فــي مــأوى ُيحتمــل أن يكــون غيــر مالئــم مــن دون ضمــان الحيــازة. أظهــرت الممارســات 
ــذي  ــا مــا يتطلــب تصميــم برنامــج اإليجــار ال ــة للطــوارئ، غالًب ــه بعــد االســتجابة األولي الجيــدة أن

يراعــي مالءمــة المــأوى وضمــان الحيــازة شــروًطا و/ أو قيــوًدا علــى بــدالت اإليجــار.

إذا كانت جهة فاعلة أخرى - مثل الحكومة أو جهة فاعلة إنسانية أخرى
تقــدم ِمَنًحــا نقديــة متعــددة األغــراض تتضمــن جــزًءا مخصًصــا لإليجــار، وتــم تصنيفــه74 علــى هــذا 
النحــو داخــل ســّلة الحــّد األدنــى مــن اإلنفــاق، فقــد يكــون مــن المناســب إعــداد برامــج مصاحبــة. 
يتــم وصــف البرامــج المصاحبــة لمســاعدات اإليجــار فــي الجــدول 5 )راجــع الجــزء األول، القســم 
ــى المســكن المناســب )الموقــع،  ــور عل ــال الدعــم للعث ٢,٢(. قــد يشــمل ذلــك علــى ســبيل المث
ومعاييــر المالءمــة(، وضمــان الحــد األدنــى مــن فهــم ســوق اإلســكان التأجيــري )ممارســات 
اإليجــار، والتكاليــف، والمرافــق، واألدوار والمســؤوليات، والحقــوق وااللتزامــات، وعقــود اإليجــار 
النموذجيــة(.  وال بــد مــن أن تســمح اســتراتيجية اإلنهــاء للعائــالت بتحقيــق االعتمــاد علــى الــذات 
ــى مــأوى آخــر مناســب بمجــرد انتهــاء برنامــج مســاعدات اإليجــار. ويتطلــب األمــر  أو االنتقــال إل

مســتوى عالًيــا مــن التنســيق للبرامــج المصاحبــة.

٧٢  راجع مسرد المصطلحات

٧٣  راجع مسرد المصطلحات

٧٤   شــراكة التعلــم فــي مجــال التحويــالت النقديــة، )٢٠18( مســرد مصطلحــات المســاعدات النقديــة والقســائم ومجموعــة 
المــآوي العالميــة )٢٠1٩

https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/calp_glossary_shelter_companion_forpublication.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/calp_glossary_shelter_companion_forpublication.pdf
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1.٧ وضع معايير المالءمة الدنيا في ما يتعلق باإلسكان التأجيري

تعتبــر المعاييــر الدنيــا لمســاكن اإليجــار ضروريــة لتصميــم برنامــج إيجــار ناجــح وكريــم وآمــن. 
تســتند معاييــر المالءمــة الدنيــا إلــى:

معايير إسفير	 
المعايير الدنيا الخاصة بالسياق )معايير الحكومة و/ أو معايير مجموعة المآوي(	 

إذا لــم تتوفــر هــذه المعاييــر، فينبغــي تطويرهــا بدعــم مــن متخصــص بالمــأوى. وســتتضمن عــدًدا 
مــن المقاييــس، بمــا فــي ذلــك المؤشــرات القابلــة للقيــاس )علــى ســبيل المثــال متــر مربــع مــن 
المســاحة المغطــاة( كوســيلة للتحقــق. فــي الحــاالت التــي تعيــش فيهــا األســرة المســتهدفة 
ــات  ــى الجمعي ــن عل ــا المتفــق عليهــا، يتعي ــر الدني ــل للمعايي بالفعــل فــي مســاكن إيجــار ال تمتث
الوطنيــة النظــر فــي اتبــاع نهــج قائــم علــى مبــدأ عــدم إلحــاق الضــرر وتحديــد الخيــارات المختلفــة. 
ــا ومالءمــة، أو قــد تشــكل إعــادة  ــر أماًن ــى مــأوى أكث ــرح األشــخاص االنتقــال الطوعــي إل قــد يقت

ا آخــر. يوصــى بالتشــاور مــع مستشــار المــأوى. التأهيــل المســكن الحالــي وتحســينه خيــاًر

االعتبارات المتعلقة بمعايير السكن الدنيا75

المساحة الدنيا لحجم العائلة النموذجي	 
 التخطيــط )الفصــل بيــن غــرف النــوم والمطبــخ ومرافــق الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي 	 

والنظافــة الصحيــة(
تهوئة مساحات المعيشة وإنارتها )غرف المعيشة وغرف النوم(	 
)المــاء والكهربــاء والمراحيــض والصحــة والمرافــق 	  الخدمــات والمرافــق  إلــى   الوصــول 

االجتماعيــة(
إدارة النفايات	 
 الوصــول وإمكانيــة الوصــول )الوصــول إلــى مــأوى بواســطة الطــرق والمســارات، وإمكانيــة 	 

وصــول األشــخاص الذيــن يعانــون مــن صعوبــات فــي الحركــة( 

٧5  القائمة المقتبسة من دليل إسفير، ٢٠18.

https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch008_005
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch008_005
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مخاطر نواقل األمراض - البعوض، والبراغيث، والقراد، والخفافيش، والجرذان، إلخ.	 
سياق المناخ	 
عمر/ متانة المأوى	 
السالمة الهيكلية	 
أغطية السقف	 
الممارسات الثقافية	 
األمان والخصوصية	 
األنشطة المنزلية	 
التصميم وتوفير المساحة	 
وظائف المأوى األخرى )مثل سبل المعيشة ورعاية األطفال وما إلى ذلك(	 
ضمان الحيازة	 

االعتبارات األساسية

عدم إلحاق الضرر والمعايير الدنيا المتعلقة باإلسكان	 
 عندمــا تعيــش العائــالت أصــًلا فــي مســاكن دون المســتوى، قــد يكــون مــن الصعــب تقديــم 
الدعــم المناســب. تتعــرض العائــالت للخطــر عندمــا تعيــش فــي مســاكن دون المســتوى، 
وينبغــي علــى الجمعيــات الوطنيــة معالجــة ذلــك مــن خــالل الســعي إلــى توفيــر مــأوى بديــل 
أو إحالــة العائــالت إلــى جهــات فاعلــة أخــرى. يتعيــن علــى الجمعيــات الوطنيــة، أواًل، تحديــد 
مــا هــي المعاييــر الدنيــا المقبولــة المتعلقــة باإلســكان، ويمكنهــا تقديــم مســاعدة إيجــار 
ــة فــي حــال ُوجــدت أســر فــي مســاكن دون المســتوى.  ــول البديل ــد الحل ــاء تحدي ــة أثن مؤقت
ومــن المناســب دعــم األســر الضعيفــة التــي تعيــش فــي مســاكن دون المســتوى إذا كان 
هــذا هــو الحــل الوحيــد للطــوارئ بصــورة مؤقتــة فحســب. إال أّن الهــدف النهائــي يتمثــل فــي 

إيجــاد حــل لمســكن الئــق طويــل األجــل.
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ي  التأجيــر باإلســكان  المتعلقــة  الدنيــا  المعاييــر  عــن          مثــال 
هايتــي76  فــي 

النقديــة  المســاعدات  خــالل  مــن  اإليجــار  لبرنامــج  مؤهلــة  المســتهدفة  األســر  كانــت 
والقســائم المشــروطة، إذا كان بإمكانهــا إيجــاد مســكن إيجــار يحتــوي علــى عناصــر المعاييــر 
الدنيــا المتعلقــة باإلســكان الثالثــة التاليــة. وتولــى متطــوع فــي الجمعيــات الوطنيــة التحقــق 

مــن اســتيفاء هــذه المعاييــر.
السالمة الهيكلية )األبنية المراعية للبيئة(	 
 القــدرة علــى الوصــول إلــى مرافــق الميــاه وخدمــات الصــرف الصحي والنظافــة الصحية 	 

)يمكــن أن تكون مشــتركة(
عقد إيجار مع صاحب الملكية	 

1.8 ضمان الحيازة

تــم رصــد ضمــان الحيــازة خــالل الخطــوة 1 لتوفيــر نظــرة عامــة علــى نمــاذج الحيــازة المحليــة 
المختلفــة. خــالل الخطــوة ٢: التخطيــط لالســتجابة، حيــث ســتختار الجمعيــات الوطنيــة أكثــر 

المتضرريــن. الحيــازة مالءمــة للســياق والســكان  اتفاقيــات 

االعتبارات األساسية
 تصميــم أفضــل عقــد إيجــار للبرنامــج والســياق، بدعــم مــن خبــراء قانونييــن. التأكــد مــن 	 

أن الوثائــق معــّدة بشــكل صحيــح وتعكــس حقــوق جميــع األطــراف. يمكــن أن يتخــذ هــذا 
ــاًء علــى الســياق ومــا هــو أنســب: ــي بن العقــد الشــكل التال

 قائمــة شــفهية77 بالعناصــر التــي ينبغــي االتفــاق عليهــا بيــن المســتأجرين وأصحــاب – 
الملكيــات، وهــو مــا يكــون مناســًبا بشــكل خــاص عنــد حضــور أحــد أفــراد المجتمــع مــن 

الذيــن يحظــون باالحتــرام كشــاهد علــى ســبيل المثــال.
 نمــوذج مكتــوب تتلقــاه األســرة وأصحــاب الملكيــات المســتهدفين مــع توجيــه مــن – 

موظفــي الجمعيــات الوطنيــة/ المتطوعيــن عنــد االقتضــاء. التأكــد مــن أن الوثيقــة 
ــر قــدر ممكــن مــن الوضــوح وبشــكل مفهــوم، وباســتخدام لغــة بســيطة. ــة بأكب مكتوب

٧6  راجع الملحق ٧ - مثال على المعايير الدنيا المتعلقة باإلسكان للحصول على قائمة أكثر تفصياًل.

٧٧   لــن تكــون العقــود المكتوبــة مناســبة وســتكون االتفاقيــات الشــفهية أنســب فــي بعــض الســياقات. تكــون االســتجابة 
مناســبة عندمــا يــدرك المســتأجر وأصحــاب الملكيــة/ مقدمــو الخدمــة حقوقهــم والتزاماتهــم بشــكل كامــل، علــى أن 
تشــمل االتفاقيــة حــل النزاعــات. قــد تطلــب الجمعيــات الوطنيــة بالرغــم مــن ذلــك وثيقــة مكتوبــة مــن موظفيهــا 

لحفظهــا ضمــن الســجالت الداخليــة تتضمــن التاريــخ والوقــت واألشــخاص المشــاركين فــي االتفاقيــة الشــفهية.
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 يشــمل نموذج العقد المكتوب الثالثي األطراف توقيع كل من العائلة المســتهدفة – 
وصاحــب الملكيــة والطــرف الثالــث المناســب )زعيــم دينــي، ســلطة محليــة، الجمعيــة 
الوطنيــة(، ممــا يســاعد فــي تعزيــز الوثيقــة ويكــّرس مســؤوليات األطــراف المتبادلــة 

لضمــان تنفيــذ العقــد بسالســة.
األخــرى 	  والــوكاالت  الحكوميــة  والمؤسســات  األخــرى  الفاعلــة  الجهــات  مــع   التنســيق 

مشــتركة. مقاربــة  لتطويــر 
 تحديــد األدوار الثقافيــة الســياقية والمســؤوليات والحقــوق وااللتزامــات لــكال الطرفيــن 	 

مــن خــالل المقابــالت مــع مقّدمــي المعلومــات الرئيســيين. يمكــن هــذه األدوار بشــكل 
صريــح فــي العقــد، أو مناقشــتها واالتفــاق عليهــا فــي اجتمــاع مشــترك أثنــاء التنفيــذ. 

ويشــمل ذلــك:
بدل اإليجار )الوقت، الطريقة، إشعار تذكيرية، األحكام المتعلقة بالتأخير، إلخ.(– 
مسؤوليات الصيانة )صاحب الملكية والمستأجر(– 
اإلصالح في حالة التهالك– 
 دفــع رســوم الخدمــات والضرائــب المحليــة واإلقليميــة والوطنيــة )الوقــت ومتوســط – 

التكلفــة، وكيــف ســيتم تقســيمها فــي حالــة اإلشــغال المشــترك(. اتبــاع العــادات 
المحليــة بشــأن الطــرف الــذي يدفــع عــادًة الضرائــب ورســوم الخدمــات في ممارســات 

اإليجــار العاديــة مــا لــم تكــن هــذه العــادات تنطــوي علــى اســتغالل طــرف لآلخــر.
 دفــع أي رســوم خدمــات تتعلــق بتنظيــف المناطــق العامــة، والتخلــص مــن القمامــة، – 

وصيانــة المصاعــد، إلــخ.
دفع مبلغ التأمين/الكفاالت– 
ودعــوة –  الملكيــة،  فــي  يعيشــون  الذيــن  األشــخاص  )عــدد  الملكيــات   اســتخدام 

الخارجية/المشــتركة( المســاحات  واســتخدام  الغســيل،  وتجفيــف  الضيــوف، 
 اإلجــراءات فــي حالــة عــدم احتــرام العقــد أو الطعــن فيــه )اإلخــالء، إســاءة االســتخدام، – 

عــدم دفــع اإليجــار، حــل النزاعــات التعاونــي(
شروط الفسخ– 
شروط التمديد– 

)راجع الملحق 6(

1.٩ تحليل المخاطر والتخفيف منها

التخطيــط ومراجعتهــا  المخاطــر والتخفيــف منهــا فــي مرحلــة  لتحليــل  ســيتم وضــع خطــة 
طــوال مرحلــة التنفيــذ والرصــد، حيــث يتكيــف البرنامــج مــع الســياق واالحتياجــات المتغيــرة. 
تدابيــر  مــع  افتراضــات  شــكل  علــى  المنطقــي  اإلطــار  فــي  المخاطــر  تحليــل  دمــج  وســيتم 

الصلــة. ذات  التخفيــف 
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العتبارات األساسية
 تحديــد العوامــل والمخاطــر الخارجيــة الحرجــة78. ُيعــد التحليــل الرباعــي )تحليــل مواطــن 	 

القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات(79 أداة مفيــدة، ويمكــن أيًضــا النظــر إلــى كل هــدف 
فــي اإلطــار المنطقــي وتحديــد مــا قــد يمنــع تحقيقــه. ترتيــب المخاطــر بحســب أرجحيــة 
وقوعهــا وتأثيرهــا علــى البرنامــج والنتائــج للمســاعدة فــي تركيــز اســتراتيجيات التخفيــف 

مــن المخاطــر.
 إعــادة صياغــة المخاطــر علــى شــكل افتراضــات فــي اإلطــار المنطقــي وربــط االفتراضــات 	 

بأهــداف محــددة، مــع التحقــق مــن أن هــذه االفتراضــات مهمــة حًقــا.
تحديد تدابير التخفيف لكل افتراض كلما أمكن.	 

      أمثلــة علــى المخاطــر المتعلقــة ببرامــج اإليجــار

يبــرز الكثيــر مــن المخاطــر الشــائعة المتعلقــة ببرامــج اإليجــارات التــي يمكــن تلخيصهــا علــى 
النحــو التالــي8٠:

سوق التأجير
التمييز والتحيز ضد السكان المستهدفين أو مجموعات ضعيفة محددة.	 
التأثير سلبي على المجتمع المضيف بسب تضخم السوق.	 
 فــرض أســعار أعلــى علــى الســكان المتضرريــن مقارنــة بتلــك التــي يتحملهــا المجتمــع 	 

المضيــف، وقــد يتكبــدون تكاليــف إضافيــة أعلــى مــن ســعر اإليجــار المعلــن.
 افتقــار الســكان المتضرريــن إلــى المعلومــات حــول ســوق تأجيــر المســاكن، بمــا فــي 	 

ذلــك أســعارها وتوافرهــا.
علــى 	  ضرائــب  عــادة  يدفعــون  ال  الذيــن  الخدمــات  مقدمــو  أو  الملكيــات   أصحــاب 

الملكيــات ويصبحــون عرضــة للمســاءلة بســبب برنامــج مســاعدات اإليجــار، ممــا قــد 
ماليــة. لمخاطــر  يعرضهــم 

٧8   يصــف االفتــراض الخطــر بأنــه بيــان إيجابــي للشــروط التــي ينبغــي الوفــاء بهــا لكــي يتــّم تحقيــق أهــداف التدخــل. يمكــن 
اعتبــار الخطــر، »الوضــع األمنــي ســيزداد ســوًءا« مثــًلا، علــى أنــه افتــراض، فُيكتــب كالتالــي »مــا زال الوضــع السياســي 
ــي وُيعــاد ذكرهــا علــى أنهــا افتراضــات  ــاء مرحلــة التقييــم األول ــد المخاطــر أثن ــا مــا يتــم تحدي واألمنــي مســتقًرا«. وغالًب
أثنــاء تصميــم اإلطــار المنطقــي. مقتبــس مــن االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، تخطيــط 

المشــاريع/البرامج، الدليــل اإلرشــادي، ٢٠1٠.

مــن  لمزيــد  والتهديــدات،  والفــرص  والضعــف  القــوة  نقــاط  تحلــل  عــن مصفوفــة  عبــارة  هــو  الرباعــي  التحليــل  ٧٩   إن 
ــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، تخطيــط المشــروع/ البرنامــج، دليــل  ــي لجمعي المعلومــات راجــع االتحــاد الدول

         .٢٠1٠ التوجيــه، 

8٠   تــم اقتبــاس المخاطــر المدرجــة هنــا مــن التحديــات األمنيــة العالميــة لمســاعدات ســوق اإليجــار، ورقــة النصائــح ٢ - 
التصميــم والتنفيــذ.

https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-English.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-English.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-English.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-English.pdf
https://www.sheltercluster.org/global/documents/tipsheet2rentalmarkets
https://www.sheltercluster.org/global/documents/tipsheet2rentalmarkets
https://www.sheltercluster.org/global/documents/tipsheet2rentalmarkets
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الوصول إلى مساكن الئقة
الخدمات في األحياء المستهدفة بمساعدات اإليجار تفوق القدرة االستيعابية.	 
مساكن اإليجار المتاحة ال تفي بمعايير الجودة المتفق عليها.	 
غياب مساكن مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة	 
عدم تمّكن األسر من العثور على ملكيات لإليجار.	 
عدم إنفاق العائالت المساعدة النقدية على تكاليف اإليجار.	 

الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج
 غيــاب الملكيــات التــي يمكــن لكبــار الســن واألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل فــي 	 

التنقــل الوصــول إليها.
زيادة المخاطر األمنية لألسر نتيجة للمساعدة النقدية.	 
االستغالل واالعتداء من أصحاب الملكيات.	 
اإلخالء القسري وانعدام ضمان الحيازة.	 
  تعطيل آليات التأقلم الحالية - مثل االستضافة غير الرسمية 	 

- نتيجة لمساعدات اإليجار
الغش والتواطؤ بين صاحب الملكية والمستأجر.	 
التوترات االجتماعية والنزاع نتيجة للمساعدات اإلنسانية وارتفاع عدد األسر النازحة.	 
 إخــالء األســر مــن قبــل أصحــاب الملكيــات فــي نهايــة البرنامــج علــى افتــراض أنهــم لــن 	 

يتمكنــوا مــن االســتمرار فــي الدفــع.
حيازة األراضي والممتلكات بشكل غير قانوني لالستفادة من المساعدة النقدية.	 
خروج األسر قبل نهاية البرنامج.	 
 عــدم قــدرة األســر علــى دفــع اإليجــار فــي نهايــة البرنامــج وغيــاب الحلــول الســكنية 	 

البديلــة الطويلــة األجــل.
 عــدم قــدرة النســاء علــى توقيــع العقــود اإليجــار أو الموافقــة عليهــا ألســباب ثقافيــة 	 

أو قانونيــة.

1.1٠ الدبلوماسية اإلنسانية والمناصرة لبرامج اإليجار

برامــج  إلــى  ُينظــر  الصــدد هــو ضمــان أن  المناصــرة فــي هــذا  الغــرض مــن  يكــون  ينبغــي أن 
تبــرز أســباب متعــددة لالضطــالع  أن  اإليجــار كخيــار اســتجابة مناســب. ويمكــن  مســاعدات 
بالدبلوماســية اإلنســانية والمناصــرة لدعــم برامــج اإليجــار. وقــد تبــرز فــي بعــض الســياقات 
المؤسســات  أو  المضيــف  المجتمــع  ذلــك  فــي  بمــا  متعــددة  فاعلــة  جهــات  مــن  مقاومــة 
الحكوميــة أو المجتمــع المدنــي أو الجهــات الفاعلــة اإلنســانية األخــرى. ويمكــن أن يعــود ذلــك إلى 
اعتبارهــا نوًعــا جديــًدا مــن مقاربــة االســتجابة، أو أنهــا تتعــارض مــع سياســات الرعايــة االجتماعيــة 
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الحاليــة. قــد تتعلــق التحديــات األخــرى باألفــكار المتضاربــة حــول كيفيــة تنفيــذ برامــج اإليجــار 
عندمــا تتضمــن علــى ســبيل المثــال الِمَنــح النقديــة المتعــددة األغــراض مبلًغــا إليجــار المســاكن 
فــي ســّلة الحــّد األدنــى مــن اإلنفــاق، ولكنهــا ال تتضمــن أي عناصــر أخــرى لبرنامــج اإليجــار مثــل 

المســاعدة التقنيــة لضمــان معاييــر المالءمــة الدنيــا أو الحــد األدنــى مــن ضمــان الحيــازة.

االعتبارات األساسية
 اســتخدام تحليــل المخاطــر وتحديــد الجهــات المعنيــة المختلفــة )بمــا في ذلك رصــد الجهات 	 

المعنيــة فــي اإلســكان التأجيــري( لتحديــد المجاالت األساســية التــي تتطلب التغيير.
 صياغــة الرســائل واقتــراح األســاليب التــي مــن شــأنها معالجــة مخــاوف الجهــات المعنيــة، 	 

والمخاطــر المحــددة.
تخصيص رسائل مناصرة مناسبة للسياق والجمهور.	 
برامــج 	  فــي  النظــر  علــى  التشــجيع  إلــى  الراميــة  األساســية  المناصــرة  رســائل   تتضمــن 

حــول: رســائل  اســتجابة  كخيــار  اإليجــار  مســاعدات 
تعزيز الكرامة وحرية االختيار.– 
 القبول العام لخيار الدعم هذا نظًرا لبرامج الرعاية االجتماعية المماثلة ]إن وجدت[.– 
النظر في التخفيف من حدة المخاطر.– 
دعم سوق اإليجار.– 
 دعــم المجتمــع المضيــف، وتســليط الضــوء علــى تدفقــات الدخــل ألصحــاب الملكيــات – 

فــي المجتمــع المضيــف واالقتصــاد عموًمــا فــي المجتمــع المضيــف.
 إمكانيــة الوصــول إلــى مســاعدات اإليجــار للمجموعــات التــي قــد تتعــرض للتمييــز )مــن – 

المهاجريــن، واألقليــات اإلثنيــة أو الدينيــة، إلــخ.(.
 لدعــم المناصــرة الداخليــة فــي الجمعيــات الوطنيــة، قــد يكــون مــن المفيــد إجــراء مناقشــات 	 

أوليــة مــع الجهــات المانحــة المؤسســية )ضمــن الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر الداخليــة 
وخارجــه( لقيــاس مــدى حماســتها لتمويــل برامــج مســاعدات اإليجــار.
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٢ التخطيط للتنفيذ
٢.1 تنفيذ إدارة البرنامج

يشــبه التخطيــط لتنفيــذ برنامــج إيجــار الكثيــر مــن البرامــج األخــرى. وســيتعين تطويــر عــدد مــن 
أدوات إدارة المشــروع وخطــط العمــل والمخططــات البيانيــة ومخططــات غانــت والميزانيــات 
مــن أجــل اإلشــراف المســتمر وإنجــاز البرنامــج بشــكل ســلس. وليســت القائمــة المقترحــة 
ونطــاق  البرنامــج  حجــم  علــى  أيًضــا  تعتمــد  ألنهــا  شــاملة  )أدنــاه(  المشــروع  إدارة  ألدوات 

االســتجابة. ســتتضمن بعــض هــذه األدوات مــا يلــي:
 مخطــط البرنامــج البيانــي الــذي يوضــح بالتفصيــل عمليــة التنفيــذ، بمــا فــي ذلك مســؤوليات 	 

الموظفيــن. راجــع المثــال أدنــاه مــن اســتجابة جــزر البهاماس.
والمســؤوليات 	  النهائيــة  والمواعيــد  الزمنــي  اإلطــار  وتوضيــح  المشــروع،  عمــل   خطــط 

والفريــق والمــوارد والميزانيــات المطلوبــة بالتفصيــل لــكل نشــاط محــدد. قــد يتــم تطويــر 
يتــم  اإليجــار.  لبرنامــج  المطلوبــة  األنشــطة  مــن  الفرعيــة  للمجموعــات  العمــل  خطــط 
اســتخدام مجمــوع المــوارد والوقــت والتكاليــف لتقديــر جــدول المشــروع والميزانيــة )راجــع 

المثــال أدنــاه(.
 مخططات غانت تسرد أنشطة المشروع وتحدد التسلسل والمدة المقدرة لكل مرحلة81	 
 الميزانيــة تــوزع بشــكل مفصــل النفقــات المتوقعــة تعتبــر المقاربــة البســيطة التــي تســمح 	 

بتتبــع الميزانيــة لــكل نشــاط وتدعــم التحكــم فــي التكاليــف أمــًرا بالــغ األهميــة، وينبغــي أن 
تكــون الميزانيــات مرنــة وتتوقــع التغييــرات البرنامــج وتضخــم التكاليــف.

81   االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، )٢٠٠٠(، تخطيــط المشــروع، برنامــج التدريــب علــى التأهــب 
للكــوارث

https://www.ifrc.org/Global/Projplan.pdf
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 دفعة الشهر
األول

 دوالر 700
أميركي

إيصال دفع معاينة
الشقة 

 دوالر 700
أميركي

إيصال دفع
 دفعة الشهر

الثالث
 دوالر 700

أميركي

 معاينة
الشقة

 رصد ما بعد توزيع
الدفعة األخيرة

 دفعة الشهر
الخامس

 دفعة الشهر
السادس

 دفعة الشهر
الرابع

 دفعة الشهر
الثاني

إيصال دفع

إيصال دفع

 دوالر 700
أميركي

 دوالر 700
أميركي

 دوالر 700
أميركي

إيصال دفع

 معاينة
الشقة

مخطط بياني لتوزيع عمليات الشيكات وعمليات التفتيش
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رقم هاتف األسرة
- بطاقات هوية األسر 

- مستوى الضرر
- العنوان السابق إلعصار دوريان 

- العنوان المؤقت الحالي 
- اسم المالك

- رقم هوية دافع الضرائب الخاص بالمالك
- بدل اإليجار الشهري 

- معلومات لألسر والمالكين حول مساعدة
وشروط اإليجار

-خطاب موافقة مع معلومات حول تسليم تحويل 
األسرة المتصلة للمالك

- تقييم الشقة والقطاع العقاري

- عقد موقع من العائلة والمالك
- (نموذج) تقييم الشقة

- معلومات مالية من األسرة والمالك

- صحيفة بيانات (وثيقة حية) مع جميع 
المعلومات حول ا

إنفاقها  تاريخ  مع  البرنامج  في  المسجلة  لعائالت   -
لتتبع العملية

- طلب الموافقة على تسديد الدفعات
- وثيقة طلب البدالت 

- إقرار عملية الدفع

- الشيكات أو التحويالت المصرفية من الصليب األحمر 
لجزر الباهاماس إلى حساب األسرة

- إيصال الدفع> إثبات األسرة دفعها المبلغ إلى المالك
كل  البهاماس  لجزر  األحمر  الصليب  يتحقق   -
يعمل  أن كل شيء  للتأكد من  الملكية  شهرين من 

صحيح بشكل 
- إقرار عملية الدفع

- مدير المعلومات
- إدخال البيانات/موظفو المأوى المحليون

 بيانات إدارة
  الخدمات 82

 وبرنامج جمع
 البيانات مفتوح
ODK المصدر

الرقم/المعلو
مات/األسرة/

المالك

ملف لكل أسرة

 قاعدة بيانات الصليب
 األحمر لجزر

 البهاماس/االتحاد الدولي
 لجمعيات الصليب األحمر

 والهالل األحمر

تحضير الدفعة

 الدفعات
 المسددة إلى

األسر

عملية الرصد

موارد الموظفين

1- موظفو المأوى المحليون

5- المتطوعون

عن  المسؤول  قبل  من  البيانات  إدخال   -
المعلومات إدارة 

- موظفو المأوى المحليون

- المسؤول عن إدارة المعلومات
- التمويل إلعداد توزيع البيانات الواردة وتحليلها

- موظفو المأوى لتعبئة المعلومات

- مندوب المأوى
- مندوب مالي

- مدير العمليات

- مندوب مالي
- تمويل الصليب األحمر لجزر البهاماس

- موظفو المأوى المحلي

 الرسمان 14 و15 أمثلة على مخططات البرنامج البيانية من استجابة 
جزر البهاماس، ٢٠19

مخطط بياني للعملية8٢ 

8٢  يشير مختصر DoSS إلى إدارة الخدمات االجتماعية
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٢.٢ نظم إدارة المعلومات

مــن الضــروري إدارة المعلومــات فــي خــالل مرحلــة التخطيــط لضمــان المســتوى الصحيــح مــن 
البيانــات والتفاصيــل التــي يتــم جمعهــا. وســيدعم ذلــك إدارة البرنامــج ومتطلبــات إعــداد التقاريــر 
نظــام إلدارة  والرصــد إلنشــاء  التقييــم  فــرق  مــع  التنســيق  المهــم  مــن  األوســع. وســيكون 
المعلومات. يمكن اســتخدام أدوات بســيطة إلنشــاء نظام مناســب إلدارة المعلومات. يســتند 
النظــام الدقيــق إلــى حجــم ونطــاق االســتجابة واألنظمــة الحاليــة المســتخدمة مــن الجمعيــات 
الوطنيــة ومعرفــة الموظفيــن باألنظمــة واألدوات المختلفــة. يمكــن اســتخدام أدوات بســيطة 
مثــل برنامــج إكســل )Excel(. ولكــن مــع اتســاع نطــاق البرنامــج، قــد تكــون األدوات األخــرى أكثــر 

.ODK/Koboو Relief RCو٢ RedRose :مالءمــة، وقــد تشــمل هــذه األدوات

سيتعين على نظام إدارة المعلومات جمع البيانات حول:
الصلــة 	  ذات  والبيانــات  اإلعاقــة  وتصنيــف  والعمــر  )الجنــس  المســتهدفة   المجموعــة 

واالختيــار والتحقــق  التســجيل   - االختيــار(  بمعاييــر 
أصحاب الملكيات	 
نظام المساعدات النقدية والقسائم واسترداد القسائم واستخدام النقد المشروط	 
التقدم المحرز في المؤشرات من اإلطار المنطقي	 
معلومات لهيكل التنسيق	 
معلومات لرصد البرنامج	 

ــة للصليــب  ــة الدولي ــات. يقــدم دليــل اللجن ــة البيان ــاه للمخاطــر المتعلقــة بحماي ــد مــن االنتب ال ب
ــات فــي العمــل اإلنســاني83 إرشــادات مكثفــة حــول كيفيــة تصميــم  ــة البيان األحمــر بشــأن حماي
البرامــج بمــا يضمــن حمايــة البيانــات وإدارة المخاطــر المتعلقــة بهــا. قــد تكــون لــدى الحكومــات 
الوطنيــة والجهــات المانحــة متطلبــات حــول حمايــة البيانــات، مثــل متطلبــات االلتــزام بالنظــام 
األوروبــي العــام لحمايــة البيانــات84، وقــد تكــون لــدى الجمعيــات الوطنيــة إجــراءات ولوائــح خاصــة 
األحمــر سياســة لحمايــة  والهــالل  األحمــر  الصليــب  الدولــي لجمعيــات  االتحــاد  بهــا، ويملــك 
البيانــات )للعــام ٢٠1٩ وهــي متاحــة حالًيــا عنــد الطلــب، ومــن المتوقــع إتاحتهــا للجمهــور فــي أواخــر 
عــام ٢٠٢٠(. تتوفــر إرشــادات وتوصيــات عمليــة بشــأن المعالجــة المســؤولة للبيانــات مــن فريــق 

الصليــب األحمــر الهولنــدي 8551٠.

8٣  اللجنة الدولية للصليب األحمر، )٢٠٢٠( كتيب حول حماية البيانات في العمل اإلنساني.

8٤   اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، )٢٠18( المســارات الرقميــة يمكــن أن تعــرض األشــخاص الذيــن يتلقــون مســاعدات 
إنســانية للخطــر، راجــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ومؤسســة الخصوصيــة الدوليــة.

85  الصليب األحمر الهولندي،
 https://www.51٠.global/-51٠data-responsibility-policy/

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4305_002_DataProtection2020_web.pdf
https://www.icrc.org/en/document/digital-trails-could-endanger-people-receiving-humanitarian-aid-icrc-and-privacy
https://www.icrc.org/en/document/digital-trails-could-endanger-people-receiving-humanitarian-aid-icrc-and-privacy
 https://www.510.global/510-data-responsibility-policy/
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وتحــّدد شــبكة العمــل اإللكترونيــة لتعلــم التحويــالت النقديــة )ELAN(86 النقــاط الرئيســية التاليــة 
فــي مــا يتعلــق بحمايــة البيانــات والمســاعدات النقديــة والقســائم علــى وجــه التحديــد:

إجراء تقييم لتأثير حماية البيانات.	 
تقليل البيانات المجموعة إلى ما هو ضروري للمشروع.	 
التأكد من التحّكم بعناية في من لديه حق الوصول إلى البيانات.	 
ضمان تشفير البيانات الحساسة عند إرسالها )وربما تخزينها(	 
مشاركة البيانات بموافقة أصحابها وباستخدام وسائل آمنة فحسب.	 
 امتــالك سياســة/إجراءات ســارية بشــأن االحتفــاظ بالبيانــات وأرشــفتها والتخلــص منهــا، 	 

مــع األطــر الزمنيــة والموظفيــن المســؤولين المذكوريــن.

٢.٣ المهارات والكفاءات وتشكيل الفريق

فــي خــالل مرحلــة التخطيــط، ســيحتاج مــدراء البرامــج إلــى تحديــد المهــارات المتاحــة داخــل 
الجمعيــات الوطنيــة، والمهــارات المفقــودة التــي يلــزم تعيينهــا خارجًيــا والتي يمكن اســتخالصها 
مــن خبــراء إقليمييــن وعالمييــن فــي حركــة الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر. تعــد التخصصــات 
لتنفيــذ  الكفــاءات والمهــارات  توافــر مجموعــة مــن  الضــروري  المتعــددة ضروريــة ألنــه مــن 
برنامــج إيجــار ناجــح، مــع العلــم أّن بعــض المهــارات األساســية، فيمــا البعــض اآلخــر ســياقي. فــي 
بعــض الحــاالت، يكــون المنطــق الســليم كافًيــا، ويمكــن تدريــب المتطوعيــن علــى تنفيــذ المهــام 

ا بالــغ األهميــة. الرئيســية، وفــي حــاالت أخــرى تكــون الخبــرة والتجربــة المحــددة أمــًر

االعتبارات األساسية
العثــور 	  يمكــن  أيــن  تحديــد  مــع  القائمــة،  الوطنيــة  الجمعيــات   تحديــد مهــارات وثغــرات 

علــى المهــارات األخــرى مــن )خبــراء حركــة الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، والموظفيــن، 
والجهــات الفاعلــة األخــرى(.

لمناقشــة 	  مثالــي  تنظيمــي  ومخطــط  مبدئًيــا،  كان  ولــو  التنظيمــي،  المخطــط   وضــع 
التوظيــف. خطــط 

 وضــع جــدول بــاألدوار والمســؤوليات لجميــع أعضــاء الفريــق لضمــان المســاءلة فــي جميــع 	 
مراحــل تصميــم البرنامــج والتخطيــط والتنفيــذ والرصــد.

86   شــبكة العمــل اإللكترونيــة لتعلــم التحويــالت النقديــة )ELAN(، )٢٠16( مجموعــة أدوات البيانــات األوليــة للموظفيــن 
الميدانييــن العامليــن فــي األنشــطة اإلنســانية.

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/06/DataStarterKitforFieldStaffELAN.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/06/DataStarterKitforFieldStaffELAN.pdf
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الجدول ٢٠: قائمة المهارات والكفاءات األساسية المطلوبة دوًما في برامج اإليجار

ليــس مــن الضــروري أن يكــون الموظفــون متخصصيــن فــي جميــع أنــواع المهــارات والكفــاءات 
والمســاءلة  المجتمعيــة  والمشــاركة  المعلومــات  إدارة  مثــل  الكفــاءات،  مــن  فالكثيــر  هنــا، 
والحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج وغيرهــا، موجــودة فــي فــرق أخــرى ويمكــن اســتدعاؤها 

لتقديــم الدعــم بحســب الحاجــة.

أمثلة على الكفاءات )قائمة غير شاملة(نوع المهارات
إدارة المشروع 

)والقيادة(
مهارات تصميم 

البرنامج 
االستراتيجي 

)التقييم، معايير 
األهلية، إلخ(

محلل يتمتع 
بطريقة تفكير 

شاملة

خبرة إدارية )إدارة 
الفرق، الميزانيات، 

البدالت، إلخ(

ميل إلى 
القيادة والتأثير 

التنسيق مع 
البرامج األخرى 

داخل الجمعيات 
الوطنية

التنسيق مع 
الجهات الفاعلة 

الخارجية 
)الحكومة، 

المجموعات 
المانحون، إلخ(

تحليل المخاطر 
والتخفيف من 

حدتها

فهم األنظمة 
الداخلية

)مثل األنظمة 
المالية 

والعملية 
اللوجستية 

والموارد 
البشرية(

خبرة في مجال 
المشاركة 

المجتمعية 
والمساءلة

التعبئة 
المجتمعية 
والتصميم 

التشاركي

أخصائي اجتماعي 
إلدارة الحالة

إدارة العالقة 
بين المستأجرين 
وأصحاب الملكية 

والمجتمع

التواصل مع 
المجتمعات

أنظمة 
التعقيب 

والمالحظات
خبرة في المأوى 
و/أو المساكن87 

تحديد المعايير 
الدنيا لمالءمة 

المأوى

تقييم سوق تأجير 
المآوي

المهارات 
المتعلقة بمجال 
العقارات )يمكن 

أن تشمل على 
سبيل المثال
التفاوض مع 

صاحب الملكية(

فهم فواتير 
وتكاليف 

مرافق 
اإلسكان 

والخدمات

الحماية 
اإلنسانية

النوع االجتماعي 
واإلدماج والتنوع

العنف الجنسي 
والقائم على النوع 

االجتماعي

حقوق اإلسكان 
واألراضي 

والملكيات )مثل 
رصد حاالت 

اإلخالء(

8٧  ال بد من اإلشارة إلى أن خبير المأوى ليس بالضرورة خبيًرا في اإلسكان.
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أمثلة على الكفاءات )قائمة غير شاملة(نوع المهارات
حقوق اإلسكان الخبرة القانونية

واألراضي 
والملكيات

اتفاقيات اإليجار 
والممارسات 

التعاقدية

تسوية المنازعات 
والوساطة

وثائق مدنية 
وإمكانية 

الوصول إلى 
مساكن اإليجار

عقد الرهن التوكيل
العقاري 

والمشورة

وثائق اإليجار 
ومبالغ التأمين 

والضمانات
الخبرة في 

مجال تأمين 
)المساكن(

فهم تأمين 
المساكن

دعم متطلبات 
التأمين

فهم قروض 
الرهن العقاري

فهم قروض 
الرهن العقاري

المساعدات 
النقدية 

والقسائم

المساعدات 
النقدية 

والقسائم )تقييم 
السوق، اختيار 

آلية التحويل(

أنظمة الحماية 
االجتماعية 
وارتباطها 

بالمساعدات 
النقدية 

والقسائم
خبرة في مجال 

سبل المعيشة
المناصرة 

للوصول إلى 
سبل المعيشة

برامج سبل 
المعيشة

إدارة 
المعلومات

أنظمة إدارة 
المعلومات 

)برنامج جمع 
البيانات مفتوح 

 ODK المصدر
 Red Rose ونظام

إلخ.(

تحليل البيانات 
واإلبالغ

إدارة 
المتطوعين/ 
إدارة الموارد 

البشرية

التوجيه والتعريف إدارة المتطوعين
بالصليب األحمر

الرصد والتقييم 
والتعلم

تحديد إطار 
المؤشرات

نظم اإلجراءات 
التصحيحية في 

خالل مرحلة 
التنفيذ

تنظيم مبادرات 
التقييم والتعلم
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أمثلة على الكفاءات )قائمة غير شاملة(نوع المهارات
السياسة 

والدبلوماسية 
اإلنسانية

فهم سياسة 
اإلسكان

المناصرة للتأثير 
على السياسة 

الوطنية

المناصرة لدعم
المهاجرين إلخ.، 
وإلتاحة الفرصة 
أمام دعم اإليجار

معرفة األطر الهجرة والنزوح
القانونية 

والتنظيمية 
للهجرة

تجربة برامج 
الهجرة والنزوح

فهم العوائق 
والتحديات 

التي يواجهها 
المهاجرون 

والنازحون

فهم احتياجات 
الحماية التي 

يواجهها 
المهاجرون 

والنازحون

٤.٢ التدريب وبناء القدرات

ُيعــد تدريــب الموظفيــن والمتطوعيــن نشــاًطا أساســًيا ينبغــي التخطيــط ووضــع ميزانيــة لــه، 
مــع تخصيــص الوقــت الــالزم للتدريــب بشــكل صحيــح. وســتبرز الحاجــة إلــى تدريــب جميــع أعضــاء 
الفريــق حتــى يدركــوا بشــكل صحيــح مســؤولياتهم وكيفيــة االضطــالع باألنشــطة. وقــد يلــزم 

التدريــب علــى مــا يلــي وعلــى أنشــطة أخــرى:
عــن 	  أساســية  ومعلومــات  األحمــر  والهــالل  األحمــر  للصليــب  األساســية   المبــادئ 

الوطنيــة. الجمعيــات 
 عمليــات التقييــم المتعلقــة باختيــار العائــالت أو الملكيــات وأصحابهــا، بمــا فــي ذلك األدوات 	 

المتعلقــة بجمــع المعلومــات ومعالجتهــا )علــى ســبيل المثــال اســتخدام برنامــج جمــع 
.)ODK البيانــات المفتــوح المصــدر

تقييم مالءمة المأوى	 
تقييم مالءمة ضمان الحيازة أو دعم األسرة في تحسين ضمان الحيازة.	 
 العمليــات المتعلقــة بآليــات المســاعدات النقديــة والقســائم للموظفيــن الرئيســيين وحــل 	 

المشــكالت مــع المتلقيــن.
الوساطة بين المستأجرين وأصحاب الملكيات.	 
أدوار المستأجرين وأصحاب الملكية ومسؤولياتهم وحقوقهم والتزاماتهم.	 
 جمــع المالحظــات )لجميــع الموظفيــن الذيــن يمكن لألشــخاص المتضرريــن والمجتمعات 	 

المضيفــة التواصــل معهــم( وآليــات اإلحالة.
يســعون 	  الذيــن  أو  العمليــة  تشــغيل  عــن  للمســؤولين  والمالحظــات  التعقيــب   نظــام 

المالحظــات. علــى  للحصــول  اســتباقي  بشــكل 
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توجــه الخطــوة ٣ مــدراء البرامــج مــن خــالل 

اإليجــار برنامــج  ومراقبــة  تنفيــذ 
يأخــذ فــي االعتبــار أيًضــا العمليــات الضروريــة 
الســياق  مــع  البرنامــج  تصميــم  لتكييــف 
الخطــوة  هــذه  تشــمل  وتغييــره.  المتطــور 

التاليــة: الفرعيــة  الخطــوات 

الرسم 16: خطواط دورة برنامج التأخير 3

1. عملية تنفيذ برنامج اإليجار
1.1 اختيار العائالت المستهدفة وأصحاب الملكيات

1.٢ عقد اإليجار وبدل اإليجار
1.٣ رصد فترة اإليجار
1.٤ نهاية مدة العقد

٢. رصد البرنامج
٣. التخفيف من المخاطر

٤. استراتيجية اإلنهاء

االعتبارات العامة
ال بــد مــن النظــر فــي تطويــر حزمــة تنفيــذ ورصــد لتقديــم نظــرة عامــة علــى األنشــطة والجــداول 
إطــالق  كيفيــة  الفريــق فهــم  فــي  لــكل عضــو  يمكــن  بحيــث  المطلوبــة،  والعمليــات  الزمنيــة 

أنشــطة البرنامــج، وأدوار ومســؤوليات الموظفيــن داخــل الجمعيــات الوطنيــة

الخطوة 3 - التنفيذ والرصد

 صفر
التحضير  (خطوة تمهيدية)

تحليل السياق

التصميم 
والتخطيط

التنفيذ والرصد

التقييم واإلبالغ 
والتعلم

١

٢
٣

٤



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

مة
قد

م
ل
دلي

ال

1٢٠

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

3
وة 

ط
لخ

ا

1. عملية تنفيذ برنامج التأجير
يشــملها  التــي  والعناصــر  البرنامــج  تصميــم  باختــالف  التأجيــر  برنامــج  تنفيــذ  عمليــة  تختلــف 
ــذ بشــكل  ــة التنفي ــة لدعــم عملي ــغ األهمي ــة ســير العمــل أمــًرا بال ــد كيفي والســياق. وُيعــد تحدي

ســلس. قــد يشــمل ذلــك الخطــوات التاليــة:
1.1 اختيار العائالت المستهدفة وأصحاب الملكيات/مقدمي الخدمات

1.٢ عقد اإليجار وبدل اإليجار
1.٣ رصد فترة اإليجار
1.٤ نهاية مدة العقد

1.1 معايير االستهداف واالختيار

أيًضــا  الحــاالت  بعــض  فــي  وتحــدد  المســتهدفة،  األســر  تحديــد  الوطنيــة  الجمعيــات  تتولــى 
أصحــاب الملكيات/مقدمــي الخدمــات وتختارهــم. قــد تعمــل الجمعيــات الوطنيــة أيًضــا مــع 
إدارات الخدمــات االجتماعيــة الحكوميــة، كمــا ُذكــر أعــاله، لتحديــد األســر المســتهدفة أو تنســيق 
معاييــر الضعــف بحســب االقتضــاء. ومــع ذلــك، ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن الضــرورة اإلنســانية 
تعنــي أنــه ينبغــي مســاعدة الفئــات األكثــر ضعًفــا، علــى أن تكــون الجمعيــات الوطنيــة غيــر منحــازة 

فــي جميــع الحــاالت وُينَظــر إليهــا علــى أنهــا غيــر منحــازة.

قــد تحتــاج الجمعيــات الوطنيــة مــن حيــن إلــى آخــر إلــى تحديــد أصحــاب الملكيــات أو مقدمــي 
الخدمــات إذ ســيتم ســداد بــدالت اإليجــار لهــم مباشــرة. وقــد يحــدث ذلــك عندمــا ال يكــون مــن 
الممكــن ســداد بــدالت اإليجــار مباشــرة إلــى األســر المســتهدفة. ال يقتصــر ذلــك علــى عمليــة 
شــراء بســيطة، إذ قــد يجــد فريــق البرنامــج نفســه مضطــًرا للتعامــل مــع مئــات مــن أصحــاب 
لــدى  تبــرز أهــداف محــددة  الملكيــات، ويمتلــك كل منهــم عقــاًرا مؤجــًرا واحــًدا أو أكثــر. وقــد 
الجمعيــات الوطنيــة تتعلــق بهــذه المجموعــة، مثــل مســاعدة أصحــاب الملكيــات المعرضيــن 
للخطــر، أو االســتفادة مــن مســاعدة إضافيــة مــن أصحــاب العقــارات أو مقدمــي الخدمــات، أو 

مضاعفــة فوائــد بــدالت اإليجــار.

1,1,1 اختيار األسر المستهدفة
تســجيل  نظــام  اإليجــار،  مســاعدات  ببرامــج  المســتهدفين  الســكان  اختيــار  عنــد  ســُيعتَمد، 
النقــاط الــذي تــم تطويــره فــي خــالل مرحلــة التخطيــط. تعتبــر أنشــطة المشــاركة المجتمعيــة 
المالحظــات  جمــع  ســيتم  ســلس.  بشــكل  البرنامــج  تنفيــذ  لضمــان  ضروريــة  والمســاءلة 
مــن المجتمــع والنظــر فيهــا، وغالًبــا مــا تتطلــب تعديــل أهــداف البرنامــج وعملياتــه. وســتركز 

الجمعيــات الوطنيــة فــي الكثيــر مــن الحــاالت علــى
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كيفيــة اختيــار األســر المســتأجرة أصــًلا أو التــي يمكنهــا العثــور علــى مســكن إيجــار خــاص بهــا 
)راجــع الجــزء الثانــي، الخطــوة ٢، القســم 1,4  و 1,5(.

اعتبارات أساسية
الســكان 	  باحتياجــات  المتعلقــة  المعلومــات  تشــمل  مشــتركة  بيانــات  قاعــدة   إنشــاء 

المســتهدفين، والتأكــد مــن وجــود تدابيــر حمايــة البيانــات لحمايــة البيانــات الحساســة، 
وضبطــه. الحساســة  البيانــات  إلــى  الوصــول  وتقييــد 

ضمان وجود آليات التعقيب والمالحظات ألغراض المساءلة.	 
 إتاحــة الوقــت والميزانيــة للتمكــن مــن تعديــل البرنامــج بحســب تغيــر ســياق واحتياجــات 	 

األشــخاص المتضرريــن )راجــع الجــزء الثانــي الخطــوة ٢ القســم ٤.1(.

1,1,٢ اختيار أصحاب الملكيات أو مقدمي الخدمات
التأكــد مــن أن تتوافــق البرامــج التــي يتــم فيهــا اختيــار أصحــاب الملكيــات ومقدمــي الخدمــات مــن 
ــذي يحــدد األســر  ــق ال ــار المتفــق عليهــا. ســيحتاج الفري ــر االختي ــة مــع معايي ــات الوطني الجمعي
المســتهدفة بمســاعدات اإليجــار إلــى التنســيق عــن كثــب مــع أولئــك الذيــن يحــددون الملكيــات 

المناســبة وأصحابهــا.

يــة فــي اليونــان88:      مثــال علــى برنامــج مســاكن اإليجــار الحضر

فــي ســياق برنامــج مســاكن اإليجــار الحضريــة فــي اليونــان، إذا كانــت العائلــة تطلــب مســكًنا 
يســهل الوصــول إليــه بســبب إعاقــات جســدية، فــال بــد مــن أن يكــون مــن الســهل الوصــول 
إلــى الملكيــة المحــددة. يمكــن أن يــؤدي تطويــر قاعــدة بيانــات مشــتركة لتســهيل التنســيق 
بيــن الفــرق إلــى زيــادة فعاليــة إحالــة األســر إلــى نــوع المســكن المناســب89 )راجــع  الجــزء 

الثانــي، الخطــوة ٢، القســم 1,4(.

88   مجموعــة المــآوي العالميــة )٢٠1٩( مشــاريع المــآوي، اليونــان ٢٠16-٢٠18 / أزمــة الالجئيــن، برنامــج مســاكن إيجــار حضريــة 
فــي اليونــان.

المســتهدفين  الســكان  اختيــار  مســؤولية  تولــى  ومــن  المشــروع  فريــق  هيكليــة  هــذه  الحالــة  دراســة  8٩   وتوضــح 
ضرورًيــا. بينهمــا  التنســيق  كان  وكيــف  الملكيــات  علــى  العثــور  عــن  والمســؤولين 

http://shelterprojects.org/shelterprojects2017-2018/SP17-18_A34-Greece-2016-2018.pdf
http://shelterprojects.org/shelterprojects2017-2018/SP17-18_A34-Greece-2016-2018.pdf
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االعتبارات الرئيسية
دعم التنسيق بين فرق تحديد األسر والملكيات من خالل إنشاء قاعدة بيانات مشتركة.	 
 التنســيق مــع قســَمْي الشــؤون الماليــة واللوجســتيات بشــأن عمليــة الشــراء فــي مــا 	 

فــي    والنظــر  الخاصــة،  الملكيــات  أصحــاب  أو  الصغيــرة  الشــركات  بمدفوعــات  يتعلــق 
مراجعــة إجــراءات التشــغيل المعياريــة للمشــتريات لتســهيل ســداد أعــداد كبيــرة مــن 

الخدمــات  الملكيــات/ مقدمــي  مــن أصحــاب  للكثيــر  البــدالت 
 التنســيق مــع الزمــالء فــي قســم المشــاركة المجتمعيــة والمســاءلة بشــأن مقاربــات 	 

االتصــال مــع مقدمــي الخدمــات وأصحــاب الملكيــات.
لتحديــد 	  واإلدمــاج  االجتماعــي  والنــوع  الحمايــة  قســم  فــي  الزمــالء  مــع   التنســيق 

وتخفيفهــا. والمســتأجرين  الملكيــات  أصحــاب  بيــن  القــوة  بديناميــات  المتعلقــة  المخاطــر 
االمتثال لمدونة السلوك، بما في ذلك ما يتعلق بالفساد وسوء المعاملة واالستغالل. 	 

1.٢ عقد اإليجار وبدل اإليجار

ســتحتاج  الملكيــات،  الخدمات/أصحــاب  ومقدمــي  المســتهدفين  الســكان  تحديــد  بمجــرد 
الجمعيــات الوطنيــة إلــى التأكيــد رســمًيا علــى مصلحــة كل طــرف مــن المشــاركة فــي عقــد مــا 
وإبرامــه. قــد يشــمل ذلــك عــرض وحــدة ســكن العائلــة المســتهدفة وشــرح شــروط برنامــج 
يتفــق  إن  ومــا  ذلــك.  إلــى  ومــا  الخدمــات  رســوم  دفــع  ومســؤوليات  الدعــم،  وفتــرة  اإليجــار، 
الطرفــان، يتعيــن علــى الجمعيــة الوطنيــة االجتمــاع مــع كال الطرفيــن لالطــالع علــى تفاصيــل 
العقــد النموذجــي والموافقــة عليــه رســمًيا، إمــا كتابًيــا أو شــفهًيا وذلــك باالســتناد إلــى المقاربــة 
المتفــق عليهــا. وال بــد مــن التأكــد مــن أن األدوار والمســؤوليات والحقــوق وااللتزامــات لجميــع 

األطــراف مفهومــة جيــًدا.

 االعتبارات الرئيسية
تأكيد مصلحة كال الطرفين في إبرام عقد إيجار.	 
 عقــد اجتمــاع مشــترك لــكال الطرفيــن لالتفــاق علــى العقــد )شــفهًيا أو كتابًيــا( ولشــرح بنــوده 	 

واألدوار والمســؤوليات والحقــوق وااللتزامــات، التــي قــد تشــمل: 
دفع اإليجار ومبلغ التأمين– 
دفع فواتير الخدمات – 
تاريخ االنتقال )عند االقتضاء(– 
استخدام المساحة الداخلية– 
استخدام المساحة الخارجية المحيطة– 
التهالك– 
قائمة الجرد– 
بنود الفسخ– 
انتهاء مدة العقد والتمديد– 
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 تحديــد مســؤوليات الجمعيــات الوطنيــة تجــاه كل مــن األســرة المســتهدفة وصاحــب 	 
الملكيــة. علــى ســبيل المثــال، هــل يمكــن التواصــل مــع الجمعيــات الوطنيــة لتســاعد 
يــارات  بز الوطنيــة  الجمعيــات  ســتقوم  وهــل  المشــاكل،  وقــوع  عنــد  التوســط  فــي 

رصــد منتظمــة؟

فــي الحــاالت التــي تكــون فيهــا األســرة مســتأجرة ســلًفا لمســكن لكنهــا لــم تعــد قــادرة علــى 
تحمــل كلفــة اإليجــار نتيجــة لصدمــة اقتصاديــة )علــى ســبيل المثــال نتيجــة اإلغــالق التــام الحتــواء 
انتشــار وبــاء مــا(، ليــس مــن الضــروري إبــرام عقــد إيجــار جديــد. ينبغــي أن تولــي الجمعيــات 
الوطنيــة العنايــة الواجبــة المتعلقــة بضمــان الحيــازة، وتتحقــق مــن نــوع العقــد )المكتــوب أو 
الشــفهي( القائــم بيــن المســتأجر وصاحــب الملكيــة. فــي بعــض الحــاالت التــي ُتفــرض فيهــا 
ــًدا )ســواء أكان  ــرام عقــد مفهــوم جي ــة، وحيــث يكــون مــن الضــروري إب ــة قوي ــات تنظيمي ضمان
ــا أو شــفهًيا(، وإذا جمعــت المســتأجر ومالــك العقــار عالقــة تعاقديــة منــذ فتــرة، يمكــن  مكتوًب

االســتغناء بشــكل كامــل تقريًبــا عــن هــذه الخطــوة الفرعيــة.

ــواع  ــد-19 فــي مــا يتعلــق بمختلــف أن ــال علــى االســتجابة لكوفي          مث
بــدالت اإليجــار

مــع بدايــة جائحــة كوفيــد-1٩، باشــرت بعــض الجمعيــات الوطنيــة )مثــل الصليــب األحمــر 
فــي موناكــو والصليــب األحمــر األرمينــي والصليــب األحمــر الهولنــدي( االطــالع علــى خيــارات 
لدعــم المســتأجرين المســتضعفين، وتأميــن بــدالت اإليجــار التــي تغطــي تكلفــة كل من بدل 
اإليجار والخدمات. وســاهم ذلك في مســاعدة األســر على البقاء في مســاكنها المســتأجرة 
الحاليــة، كمــا اعُتبــر خيــاًرا مؤقًتــا لالســتجابة بســبب التداعيــات االقتصاديــة الناتجــة عــن 
اإلقفــال التــام الــذي فرضتــه الحكومــة. بالتالــي، انخفــض مســتوى العنايــة الواجبــة فــي مــا 
يتعلــق بمعاييــر مالءمــة اإلســكان وضمــان الحيــازة. نظــرت بعــض الجمعيــات الوطنيــة 
فــي ضــم ديــون اإلســكان )أي مدفوعــات الرهــن العقــاري( وبــدل اإليجــار وفواتيــر الخدمــات 
إلــى ســّلة الحــّد األدنــى مــن اإلنفــاق المســتخدمة لتحديــد قيمــة التحويــالت لبرنامــج الِمَنــح 
النقديــة متعــددة األغــراض فــي ظــل جائحــة كوفيــد-1٩. ونظــرت جمعيــات أخــرى فــي تقديــم 
المســاعدات النقديــة والقســائم ضمــن شــروط معينــة، مــع قوائــم مرجعيــة بالشــهادات 
الذاتيــة لمالءمــة اإلســكان وضمــان الحيــازة. يكمــن هــدف بعــض الجمعيــات الوطنيــة مــن 
هــذا الدعــم فــي تجنــب أن يتبــع األشــخاص آليــات تأقلــم خطيــرة مثــل النــزوح بســبب عــدم 
تســديد اإليجــار أو الديــون )أي الديــون المتعلقــة باإلســكان(، أو مثــل اســتئجار مســاكن 

مزدحمــة وغيــر مناســبة.
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        مثال على عقد إيجار في برنامج اإلسكان الحضري في اليونان9٠ 

األشــخاص  يأتــي  حيــث  العابريــن،  المهاجريــن  الســكان  أجــل  مــن  البرنامــج  هــذا  ُصّمــم 
المســتهدفون مــن بلــدان متعــددة ويتحدثــون لغــات تختلــف عــن لغــات المالكيــن فــي 
المجتمــع المضيــف. إضافــة إلــى ذلــك، بمــا أّن متوســط إقامــة العائلــة المهاجــرة هــو 
ثالثــة أشــهر تقريًبــا، لــم يهــدف البرنامــج إلــى بنــاء عالقــات بيــن المجتمعــات المســتهدفة 
والمجتمعــات المضيفــة. تمــت عقــود اإليجــار وُدفعــت بدالتــه مباشــرة بيــن مالــك العقــار 
والوكالــة اإلنســانية التــي تقــدم المســاعدة، فأصبحــت الوكالــة مســؤولة عــن الممتلــكات 
ولهــا الحــق فــي الســماح بســكن األســر المهاجــرة فــي المســاكن. لــم يتضمــن تصميــم 
البرنامــج أي اتفــاق بيــن مالــك العقــار واألســر المســتهدفة. ممــا أدى إلــى عــدم شــعور 
األســر المســتهدفة بالملكيــة، وبالتالــي إلــى عــدم قيامهــم برعايــة الممتلــكات المســتأجرة، 
وإلحــاق أضــرار جســيمة بهــا أحياًنــا، نظــًرا لقيــام الوكالــة اإلنســانية التــي تنجــز البرنامــج 

بتغطيــة التكاليــف.

1.٣ رصد اإليجار في خالل فترة تقديم المساعدة

أظهــرت الممارســات الجيــدة أن الرصــد فــي خــالل فتــرة اإليجــار، وبشــكل خــاص عندمــا يســتمر 
تقديــم دعــم اإليجــار لعــدة أشــهر، يســاهم أكثــر فــي إنجــاح البرنامــج. وقــد يعنــي ذلــك رصــد 
حــاالت اإلخــالء فــي بعــض األحيــان، لكنــه قــد يتمثــل أيًضــا فــي تأكيــد اســتمرار إقامــة األســرة 
ــة.  يســمح الرصــد الدقيــق  ــزل. ويعــد ذلــك شــرًطا لســداد مدفوعــات الدعــم اإلضافي فــي المن
قبــل  حدتهــا  مــن  والتخفيــف  المحتملــة،  والمخاطــر  التحديــات  بتوقــع  الوطنيــة  للجمعيــات 
أن تتحــول إلــى قضايــا مهمــة. فــي ســيناريوهات الهجــرة أو الالجئيــن، قــد تتضــارب توقعــات 
الســكان المســتهدفين والمجتمعــات المضيفــة فــي مــا يتعلــق بممارســات اإليجــار وترتيبــات 

المعيشــة وظروفهــا.

االعتبارات الرئيسية

 إجــراء زيــارات منتظمــة، ومقابلــة المجموعــات المســتهدفة، فضــًلا عــن أصحــاب الملكيــات 	 
والمجتمــع المضيــف. قــد تتطلــب بعــض الحــاالت إجــراء تلــك الخطــوة عبــر الهاتــف.

 التأكــد مــن أن الممارســات الثقافيــة مفهومــة تماًمــا طــوال فتــرة اإليجــار، ال ســيما عندمــا 	 
تعيــش األســر المســتهدفة فــي المــكان نفســه مــع أصحــاب الملكيــات.

اقتراح تسوية للنزاعات من خالل عملية تعاونية عند مواجهة تهديد باإلخالء.	 

٩٠   المجموعــة العالميــة الخاصــة باإليــواء للعــام ٢٠1٩، مشــاريع المــأوى، اليونــان ٢٠16-٢٠18/ أزمــة الالجئيــن، الســكن الحضــري، 
دعــم اإليجــار، إعــادة تأهيــل المســاكن
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واضحــة 	  خارجهــا(  أو  الوطنيــة  الجمعيــات  داخــل  )ســواء  اإلحالــة  آليــات  أّن  مــن   التأكــد 
بالرصــد. المعنييــن  للموظفيــن 

1.٤ انتهاء مدة العقد

مــدة الدعــم المقــدم مــن الجمعيــات الوطنيــة محــدودة وســيتعين النظــر، منــذ بدايــة البرنامــج، 
أيًضــا  ذلــك  يرتبــط  العقــد.  بانتهــاء  المتعلقــة  والخيــارات  للعقــد  المحتمــل  التمديــد  فــي 
باســتراتيجية اإلنهــاء.  ينبغــي أن يــدرك كل مــن األســرة المســتهدفة وأصحــاب الملكيــات و/ 
ــة وذلــك لدعــم مخططاتهــم علــى المــدى البعيــد. ــذ البداي أو مقدمــي الخدمــات مــدة الدعــم من

٢. رصد البرامج
يتــم رصــد البرامــج طيلــة فتــرة العمليــة وهــو يســتلزم جمــع المعلومــات حــول تســليم المنتجــات، 
والنقــد، والخدمــات، ومراجعــة التقــدم المحــرز فــي البرنامــج. فــي معظــم األحيــان، يتــم وضــع 
 .)MEAL( ــا خطــة الرصــد، والتقييــم، والمســاءلة، والتعلــم خطــة للرصــد والتقييــم، تســمى أحياًن

قــد يتــم وضــع هــذه الخطــوة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي91:

 الجدول ٢1: مثال على العناصر الواجب مراعاتها في رصد البرنامج

استخدام 
المعلومات 

والمتلقون

الشخص/
الفريق 

المسؤول

الوتيرة 
والجدول 

الزمني

أساليب 
جمع 

البيانات 
هــا ر د مصا و

تعريف 
المؤشرات 

)وحدة 
القياس(

المؤشرات

٩1  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر )٢٠1٢( دليل التخطيط والرصد والتقييم واإلبالغ ٢٠1٢.
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خــالل مرحلــة التنفيــذ، مــن المهــم تحديــد جوانــب البرنامــج التــي تتقــدم علــى النحــو المنشــود 
بصــورة  البرنامــج  رصــد  الرصــد  عمليــة  تتضمــن  وتغييرهــا.  تعديلهــا  ينبغــي  التــي  والجوانــب 

مســتمرة باإلضافــة إلــى الرصــد بعــد النشــاط. يجــب أن يتضمــن نظــام الرصــد الفعــال: 

المعلومات األساسية	 
المؤشرات التي يمكن رصد التقدم وقياسه على أساسها.	 
النهج الموحد ووسائل جمع المعلومات.	 
تحليل المعلومات	 
عرض النتائج وإرسالها لتحسين تنفيذ البرنامج.	 

د فيهــا بــدالت اإليجــار مــن خــالل المســاعدات النقديــة والقســائم،  فــي برامــج اإليجــار التــي ُتســدَّ
مــن الضــروري جمــع المعلومــات خــالل عمليــة تحويــل المســاعدات النقديــة والقســائم لفهــم 
ــل،  ــة )اإلخطــار بالتحوي ــة تحســين العملي ــة والقســائم وكيفي ــة إنفــاق المســاعدات النقدي كيفي

وعمليــة التحويــل، وصــرف المدفوعــات النقديــة، إلــخ(.

االعتبارات الرئيسية
جمع المعلومات بشكل استباقي خالل عملية تنفيذ البرنامج.	 
 تحديــد كيفيــة اســتخدام المســاعدات النقديــة والقســائم، ومــا إذا كانــت كافيــة للغــرض 	 

المقصــود منهــا.
هل كانت المعلومات المتعلقة بالمساعدات النقدية والقسائم وآلية التسليم كافية؟	 
 هــل تــم صــرف المدفوعــات فــي الوقــت المناســب؟  هــل واجهــت المجموعات المســتهدفة 	 

مشــاكل فــي الحصــول علــى المســاعدات النقدية؟
 رصد معدالت اإلشغال في المساكن المستأجرة.	 
النظر في معلومات تم جمعها من نظام التعقيب والمالحظات كجزء من عملية الرصد.	 
إتاحة الموارد والمدة الكافية للقيام بأنشطة الرصد.	 
والتعقيــب 	  الرصــد  أنظمــة  فــي  المشــاركين  والمتطوعيــن  الموظفيــن  أن  مــن   التأكــد 

والمالحظــات قــادرون علــى إحالــة األشــخاص بالشــكل المناســب إلــى اإلدارات/ الــوكاالت/ 
خاصــة  أهميــة  ذلــك  يكتســب  المســتوى.  الرفيعــي  البرنامــج  فريــق  وأعضــاء  الخدمــات 
بالنســبة إلــى المخــاوف المتعلقــة بالحمايــة علــى وجــه الخصــوص )بمــا فــي ذلــك رصــد 

حــاالت اإلخــالء(.
 وفيمــا يهــدف البرنامــج إلــى دعــم أصحــاب الملكيــات المســتضعفين، ينبغــي أن يهــدف 	 

الرصــد إلــى تحديــد تأثيــر البرنامــج عليهــم، باإلضافــة إلــى األســر المســتهدفة التــي تتلقــى 
الدعــم للوصــول إلــى مســاكن اإليجــار.
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3. التخفيف من المخاطر 
وتدابيــر                                                                                      المخاطــر  تحليــل  إلــى  العــودة  والرصــد  التنفيــذ  مرحلــة  تتطلــب 
.)1,9 القســم  الثانيــة،  الخطــوة  الثانــي،  الجــزء  )راجــع  وتحديثهمــا  المقترحــة  التخفيــف 

االعتبارات الرئيسية

الجوانــب 	  تحديــد  التنفيــذ.  عمليــة  لمراجعــة  البرنامــج  ضمــن  البــارزة  المحطــات   رصــد 
للبرنامــج  الناجحــة 

 ومــا يحتــاج إلــى التحســين مــن منظــور المجموعــات المســتهدفة، والمجتمــع المضيــف، 	 
وفريــق برنامــج الجمعيــات الوطنيــة.

ــة مفيــدة )انظــر 	  ــة األمــد، فقــد تكــون المراجعــة النصفي ــى البرامــج الطويل ــا بالنســبة إل  أّم
ــاه(. ــال أدن المث

عند تنفيذ البرنامج، يشكل حل المشاكل المتعلقة بالمخاطر والقضايا جزًءا من العملية.	 
 التأكــد مــن تخصيــص ميزانيــة ومــوارد كافيــة للتغييــرات المتعلقــة بالبرنامــج )أنظــر إلــى 	 

ــاه(                                                       ــال أدن المث
 النظــر فــي اســتخدام صنــدوق األدوات عنــد التعامــل مــع المشــاكل9٢ )أنظــر إلــى المثــال 	 

فــي الجــدول ٢٢( 
 إعــادة النظــر فــي اإلطــار المنطقــي وخطــة عمــل النشــاط وفًقــا لذلــك، إضافــة إلــى مخطــط 	 

جانــت والميزانية.

يــة لإليجــار فــي اليونــان93          برنامــج المســاكن الحضر

لالجئيــن  شــققهم  لتأجيــر  مســتعدين  مالكيــن  علــى  العثــور  فــي  األول  التحــدي  تمثــل 
والمهاجريــن لفتــرات قصيــرة تتــراوح بيــن شــهرين وثالثــة أشــهر. وبالتالــي، تغيــر تصميــم 
ــر علــى  ــر هــذا التعديــل بشــكل كبي البرنامــج، واســتضيفت أســر الالجئيــن فــي الفنــادق، فأث
الميزانيــة النهائيــة. مــن المهــم تخصيــص ميزانيــة كافيــة لتغييــر تصميــم البرنامــج، مــع 
ضمــان شــفافية التواصــل مــع الجهــات المانحــة بشــأن تغييــرات البرنامــج. فــي نهايــة 
المطــاف وبفضــل العديــد مــن الحمــالت اإلذاعيــة، تــم تحديــد أصحــاب الملكيــات المهتميــن 
وضمهــم إلــى المرحلــة الثانيــة مــن برنامــج االســتجابة، الــذي ســاعد المهاجريــن والالجئيــن 

علــى اإلقامــة فــي شــقق خاصــة ضمــن المدينــة.

٩٢  صندوق المشاكل المتعلق بالنهج التشاركي للتوعية حول المأوى اآلمن )PASSA( ص.6٣

٩٣   المجموعــة العالميــة الخاصــة باإليــواء لعــام ٢٠1٩، مشــاريع المــأوى، اليونــان ٢٠16-٢٠18/ أزمــة الالجئيــن، الســكن الحضــري، 
دعــم اإليجــار، إعــادة تأهيــل المســاكن.

https://www.ifrc.org/PageFiles/95743/305400-PASSA manual-EN-LR.pdf
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بالنســبة إلــى البرامــج الممتــدة علــى فتــرة أطــول، يمكــن أن يتضمــن تصميــم البرنامــج مراجعــة 
نصفيــة. تعــد المراجعــة النصفيــة وســيلة تســمح لفريــق البرنامــج بمراجعــة عمليــة التنفيــذ 
بشــكل رســمي، فضــًلا عــن األنشــطة التــي تــم االضطــالع بهــا حتــى اآلن. قــد يلــزم اســتقصاء 
المعلومــات عــن الحالــة الوســطية لدعــم هــذه المراجعــة ويمكــن تعييــن مستشــار خارجــي 
للبرامــج الضخمــة. يهــدف ذلــك إلــى الســماح لفريــق البرنامــج باتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة لحمايــة 

ــذ الفعــال ألهــداف البرنامــج. األنشــطة المســتقبلية وضمــان التنفي

        مثــال عــن المراجعــة النصفيــة التابعــة لبرنامــج جــزر البهامــاس 

تمــت مناقشــة الــدروس المســتفادة والتدابيــر التصحيحيــة، واتخــذت اإلجــراءات الالزمــة 
لتصحيــح أخطــاء البرنامــج، وهــي تشــمل مــا يلــي:

تنقيح أدوات التقييم لتحديد معايير اإلدماج واإلقصاء بدقة.	 
التحقق من بيانات التأمين والرهن العقاري.	 
تدريب المتطوعين على األدوات.	 
إجراء التقييمات من البداية إلى النهاية. 	 
الرصد/ الفحص الفوري لـ 1٠ % من الحاالت بواسطة فريق المأوى.	 
صقل البيانات بواسطة فريق المأوى.	 
 ُصنفــت بعــض األســر المعيشــية علــى أنهــا لــم تعــد بحاجــة إلــى الدعــم، بينمــا صنفــت 	 

أســر معيشــية أخــرى علــى   أنهــا بحاجــة إلــى الدعــم لفتــرة أطــول )مــن أجــل أن تحظــى 
األســرة بمزيــد مــن الوقــت إلصــالح المنــزل المتضــرر جــراء إعصــار أو إيجــاد حلــول 

بديلــة للســكن(.
إنشاء قائمة منقحة بالمستلمين.	 
 توقيــع ملحــق لعقــد اإليجــار يســمح بفســخ العقــد قبــل مــدة انتهائــه فــي حالــة األســر 	 

القــادرة علــى اســترجاع ممتلكاتهــا فــي وقــت أبكــر ممــا هــو متوقــع.
 إلغاء الشيكات المعدة مسبًقا لألسر التي لم تنطبق عليها معايير االختيار.	 
توقيع عقد مع األسر الجديدة 	 
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الجدول ٢٢ مثال عن صندوق األدوات لمواجهة المشاكل

 اســتخدام تقنيــة العصــف الذهنــي للتفكيــر مــع فريــق البرنامــج فــي المشــاكل التــي ُحــددت 
مــن خــالل بيانــات الرصــد وآليــة التعقيــب والمالحظــات ونهــج التنفيــذ ثــم تصنيفهــا بحســب 

الجــدول أدنــاه: 

 المشــاكل التــي يمكــن أن يتعامل معها . ٣
الوطنيــة  الجمعيــات  برنامــج  فريــق 
بنفســه مــن دون أي تغييــر فــي الخطــة

 المشــاكل التــي يمكــن أن يتعامــل معها  .٤
الوطنيــة  الجمعيــات  برنامــج  فريــق 
بنفســه، لكــن يتطلــب األمر إجــراء بعض 
التغييــرات فــي الخطــة. تســجيل التغييــر 

ــل الخطــة.. ــالزم لتعدي ال

فريــق . 5 يســتطيع  ال  التــي   المشــاكل 
إّلا  حلهــا  الوطنيــة  الجمعيــات  برنامــج 
بمســاعدة مــن جهــات خارجيــة. االطــالع 
الخارجيــة،  المســاعدة  مصــادر  علــى 

عليهــا. الحصــول  وكيفيــة 

فريــق . 6 يســتطيع  ال  التــي   المشــاكل 
أو  حلهــا  الوطنيــة  الجمعيــات  برنامــج 

لهــا. الحــل  تحديــد 

4. استراتيجية اإلنهاء
اســتناًدا إلــى مــا ُذكــر فــي الجــزء الثانــي، الخطــوة الثانيــة، القســم 1٬٩، يعــد التخطيــط الســتراتيجية 
اإلنهــاء أمــًرا بالــغ األهميــة منــذ بدايــة البرنامــج. أثنــاء مرحلــة التنفيــذ والرصــد، تجمــع الجمعيــات 
ــت االفتراضــات تســمح  ــة حــول مــدى تقــدم المشــروع، ومــا إذا كان ــة معلومــات إضافي الوطني

بتنفيــذ اســتراتيجية اإلنهــاء المخطــط لهــا. قــد تشــمل اســتراتيجية اإلنهــاء التالــي: 

الربط بين أنشطة التعافي، وبين الجهود المبذولة إلعادة اإلعمار على سبيل المثال.	 
 البرامــج التكميليــة وســبل كســب العيــش لضمــان قــدرة األســر المســتهدفة علــى تحمــل 	 

تكلفــة اإليجــار عندمــا تتوقــف الجمعيــات الوطنيــة عــن تقديــم مســاعدات اإليجــار.
اإلحاالت إلى الجهات الفاعلة األخرى أو خطة االستجابة الحكومية.	 
تأييد وضع خيارات أفضل لإلنهاء.	 

ا مــا تؤثــر   فــي بعــض الحــاالت، قــد تتقيــد اســتراتيجية اإلنهــاء بالســياقات السياســية التــي نــادًر
فيهــا الجمعيــات الوطنيــة. قــد تســاهم مجموعــة مــن البرامــج التكميليــة واالرتباطــات بأنشــطة 
التعافــي والمناصــرة، فــي دعــم األســر المســتضعفة ومســاعدتها علــى تفــادي اتبــاع آليــات 

التأقلــم الســلبية.
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الغاية
يعــرض هــذا القســم نظــرة عامــة موجــزة عــن 
األنشــطة والمســؤوليات المتعلقــة بالتقييــم 
واإلبــالغ والتعلــم. معظــم النصائــح المذكــورة 
اإليجــاري  اإلســكان  ببرامــج  تعنــى  ال  هنــا 
فحســب بــل تشــكل ممارســات جيــدة لجميــع 
الدولــي  االتحــاد  توجيهــات  مراجعــة  البرامــج. 
لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر 

للمزيــد مــن المعلومــات.94  

الصورة 17 خطوات دورة عمل برنامج التأجير

االعتبارات العامة
يمكــن دعــم التقييــم واإلبــالغ فــي برامــج االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل 
 )PMER( ــالغ ــم واإلب ــة مــن خــالل قســم التخطيــط والرصــد والتقيي ــات الوطني األحمــر والجمعي
أو أي قســم يقــوم بمهــام مشــابهة. غيــر أن مســؤولية تحديــد المعلومــات التــي يجــب جمعهــا 
فــي البدايــة تقــع علــى عاتــق مديــر البرنامــج، فضــًلا عــن تحديــد المســؤوليات داخــل الفريــق )راجــع 

الجــزء الثانــي، الخطــوة الثالثــة، القســم الثانــي(.

1. اإلبالغ
 

المتعلقــة  والنتائــج  المحــرز  والتقــدم  االســتنتاجات  عــن  عامــة  لمحــة  تقديــم  اإلبــالغ  يشــمل 
بالبرنامــج إلــى مختلــف الجهــات المعنيــة الداخليــة والخارجيــة.  ينبغــي أن ُتعــد التقاريــر دائًمــا 
يحســب احتياجــات المتلقيــن، وأن تقــدم فــي أقــرب وقــت ممكــن ليصبــح اتخــاذ القــرار المناســب 
ــا.  ُيطلــب إعــداد التقاريــر بانتظــام خــالل فتــرة البرنامــج ليتمكــن صانعــو القــرار مــن فهــم  ممكًن

التقــدم المحــرز وتحليــل الســياق المتغيــر واقتــراح التعديــالت وتنفيذهــا.

٩٤  مستخرج من صفحة الرصد والتقييم الخاصة باالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

الخطوة الرابعة – التقييم واإلبالغ والتعلم

 صفر
التحضير  (خطوة تمهيدية)

تحليل السياق

التصميم 
والتخطيط

التنفيذ والرصد

التقييم واإلبالغ 
والتعلم

١

٢
٣

٤

اإلبالغ. 1
تقييم البرامج. ٢
دراسات الحالة. ٣
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االعتبارات الرئيسية
األطــراف  لمختلــف  التقاريــر  إعــداد  إلــى  إضافــة  وتحليلهــا،  والكّميــة  النوعيــة  البيانــات  جمــع 

والمتلقيــن. المعنيــة 

يستند اإلبالغ عن البيانات الكّمية إلى مؤشرات اإلطار المنطقي في المقام األول.	 
 بنــاء علــى الجهــة المانحــة، قــد يلــزم اإلبــالغ عــن االتفاقيــة المتعلقــة بالمنحــة األصليــة وخطــة 	 

الرصــد والتقييــم. تجمــع البيانــات الكّمــي والنوعيــة ثــم تحلــل وُتعــرض فــي تقاريــر المانحيــن.
 أنظمــة معلومــات التعقيــب والمالحظــات، واإلجــراءات التصحيحيــة المتخــذة، ومرحلــة مــا 	 

بعــد التوزيــع
 يمكــن ألي شــخص اســتخالص الــدروس، كمــا أّن التعّلــم يحصــل فــي جميــع مراحــل دورة 	 

البرنامــج. قــد يســاعد الدمــج المنتظــم للتعلــم عنــد إعــداد التقاريــر فــي اعتمــاد اإلجــراءات 
التصحيحيــة والتقييــم النهائــي. 

٢. تقييمات البرامج
  

ــا. يجــب  ــا مــا تجــرى تقييمــات البرامــج بواســطة مستشــارين خارجييــن ولكــن ليــس دائًم غالًب
تخزيــن المعلومــات وتنظيمهــا بشــكل صحيــح طــوال دورة البرنامــج للمســاعدة فــي هــذه 
العمليــة. ينبغــي أن ينتــج عــن هــذه التقييمــات اســتخالص دروس تنظيميــة، ممــا يســاهم 
أي  وفــي  البــالد  داخــل  المســتقبل،  فــي  األخــرى  اإليجــاري  اإلســكان  برامــج  تحســين  فــي 
مــكان آخــر. يجــب مراجعــة تقييمــات البرامــج خــالل مرحلــة التحضيــر لتنفيــذ برامــج اإلســكان 
التأجيــري المســتقبلية. تتزايــد األدلــة المتعلقــة ببرامــج مســاعدات اإليجــار، كمــا ستســاهم 
ــدروس وفــي تحســن مســاعدات اإليجــار  ــد مــن ال ــة فــي اســتخالص المزي التقييمــات اإلضافي
فــي المســتقبل. يجــب تخصيــص ميزانيــة كافيــة فــي بدايــة البرنامــج لضمــان إجــراء التقييمــات، 

واســتمرار إمكانيــة التعلــم.

3. دراسات الحالة والتعلم
حيثمــا يســمح التمويــل بذلــك، يجــب جمــع دراســات الحالــة الخاصــة ببرنامــج اإلســكان التأجيــري 
إلثبــات تأثيرهــا والــدروس المســتفادة األساســية، وإللهــام برامــج االســتجابة والجمعيــات 

الوطنيــة األخــرى، مــع اإلشــارة إلــى األماكــن التــي يتناســب فيهــا ذلــك مــع الســياق



المالحق
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إلحــاق  عــدم  ومبــدأ  الفضلــى  الممارســات   - األول  الملحــق 
اإليجــار مســاعدات  برامــج  فــي  الضــرر 

مستخرج من الجزأين األول والثاني من الدليل

ــر اتبــاع النهــج الملّخــص فــي الجــدول التالــي كحــد  تتطلــب الممارســات الفضلــى لبرامــج التأجي
أدنــى. يشــير اللــون األخضــر إلــى الحــد األدنــى مــن العناصــر المطلوبــة فــي جميــع برامــج التأجيــر، 
ا، أّمــا اللــون األصفــر فيشــير إلــى العناصــر  ويشــير اللــون األزرق إلــى الخيــارات المتكــررة كثيــًر
االختياريــة التــي غالًبــا مــا تكمــل البرنامــج وتدعــم اســتراتيجية اإلنهــاء. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن 
بعــض العناصــر قــد توفرهــا جهــات فاعلــة أخــرى، وبالتالــي فــإن التنســيق مــع المؤسســات 

الحكوميــة والجهــات الفاعلــة اإلنســانية األخــرى أمــر ضــروري.

نوع عناصر 
الوصف واألمثلةاالستجابة

دعم السكان المتضررين إليجاد سكن مناسب لإليجار.	 المعلومات. 1
 دعــم الســكان المتضرريــن فــي فهــم ســوق اإليجــار ومتطلبــات 	 

اإليجــار والممارســات ذات الصلــة.
الممارســات 	  لفهــم  الخدمــات  ومقدمــي  المالكيــن   دعــم 

للتأجيــر. الفضلــى 
ــى برنامــج مســاعدات اإليجــار 	   إبــالغ وضــم المجتمــع المضيــف إل

ــة. ــة المجتمعي مــن خــالل التعبئ
 استشــارة خبــراء التواصــل لتطويــر معلومــات تلبــي احتياجــات 	 

المجموعــات المســتهدفة، فــي مــا يتعلــق بـــ: الشــكل، والجانــب 
المرئــي، والمكتــوب، المســموع، ونهــج النشــر، إلــخ..

 المعايير الدنيا . ٢
المتعلقة 
باإلسكان

وضع المعايير الدنيا المتعلقة باإلسكان 	 
والكميــة 	  الجــودة  حيــث  مــن  ورصــده  اإلســكان  ســوق   تقييــم 

والتكلفــة..
 الحد األدنى من . 3

ضمان الحيازة
ضمان الحيازة من خالل عقود اإليجار المناسبة.	 
ومســؤولياتهما 	  أدوارهمــا  الطرفيــن  كال  يفهــم  أن  مــن   التأكــد 

المكتوبــة(. أو  )الشــفهية  التعاقديــة  الترتيبــات  ضمــن 
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 استراتيجية . 4
اإلنهاء

 ربــط البرنامــج بالبرامــج التكميليــة لضمــان اســتراتيجية اإلنهــاء 	 
وااللتــزام بمبــدأ عــدم إلحــاق الضــرر.

 المشورة . 5
التقنية

 الزيــارات التقنيــة المتعلقــة بوجهــة اســتعمال الملكيــات المؤجرة 	 
وصيانتهــا والتهالــك الناتــج عن االســتعمال.

دعم األسر للمطالبة بالتأمين لدفع تكاليف اإلقامة المؤقتة.	 
الدعــم 	  أنظمــة  مــن  الدعــم  علــى  للحصــول  المســاعدة   تقديــم 

الحكوميــة.
 اإلحالــة إلــى العامليــن االجتماعييــن للحصــول علــى دعــم فــي إدارة 	 

العالقــة بيــن المســتأجر والمالــك، علًمــا أن هــذه الخطــوة قــد 
تشــكل جــزًءا مــن مرحلــة رصــد حــاالت اإلخــالء.

مــن 	  النزاعــات  الوســاطة وتســوية  القانونيــة بشــأن   المشــورة 
خــالل عمليــة تعاونيــة.

 تغطــي مســاعدات دفعــات اإليجــار بــدالت اإليجــار أو جــزًءا مــن 	 بدالت اإليجار. 6
بــدالت اإليجــار و/أو تكلفــة الخدمــات و/أو تكلفــة الفــرش.

من خالل الدفع مباشرة لمقدمي الخدمات وأصحاب الملكيات	 
 مــن خــالل المســاعدات النقديــة والقســائم ضمــن شــروط معينــة 	 

وتقديــم بــدالت اإليجــار مباشــرة إلــى المجموعات المســتهدفة.
ومن خالل ِمَنح نقدية متعددة األغراض مخّصصة لإليجار.	 

)راجع الجزء الثاني، الخطوة الثانية، القسم 1.6(

والمؤسســات 	 المناصرة. 7 المانحــة  والجهــات  الحكومــة  أمــام   المناصــرة 
تشــمل،  أن  يمكــن  التــي  القضايــا  بشــأن  الصلــة،  ذات  األخــرى 
علــى  بالحصــول  للمتضرريــن  الســماح  المثــال،  ســبيل  علــى 
اإليجــار، وتســهيل االســتحصال علــى الوثائــق القانونيــة إلضفــاء 
إلــى  الشــرعية علــى وضــع األشــخاص المتضرريــن، والوصــول 

العيــش. ســبل كســب 
 البرامج . 8

التكميلية
سبل كسب العيش	 
الدعم النفسي االجتماعي 	 
الصحة	 
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية	 
أو 	  البنــاء  فــي  المســاعدة  أو  المنزليــة  األغــراض  )مثــل   المــأوى 

اإلصــالح(.
المساعدة في الحصول على الوثائق المدنية.	 
وخدمــات 	  االجتماعيــة  المســاعدة  علــى  للحصــول   اإلحالــة 

األخــرى. الحمايــة 
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مبدأ عدم إلحاق الضرر في برامج مساعدات اإليجار
ــدأ عــدم  ــر مب ــدأ »عــدم إلحــاق الضــرر« منظمــة اإلنســانية واإلدمــاج، ٢٠18. يعــّرف التقري إدراج مب
إلحــاق الضــرر علــى أنــه »تجنــب تعريــض األشــخاص لمخاطــر إضافيــة مــن خــالل عملنــا، كمــا 
يعنــي التراجــع عــن التدخــل الفــوري للنظــر إلــى مــا هــو أبعــد مــن الســياق ولتخفيــف اآلثار الســلبية 

المحتملــة علــى النســيج االجتماعــي واالقتصــاد والبيئــة«.

يجــب أيًضــا أن تنظــر الممارســات الفضلــى لمســاعدات اإليجــار فــي عــدد مــن مبــادئ عــدم إلحــاق 
الضــرر الملخصــة أدنــاه:

 البرامــج المتكاملــة - علــى الرغــم مــن أن برامــج مســاعدات اإليجــار ينتــج عنهــا توفيــر 	 
المــأوى، إّلا أن األســاليب المســتخدمة لتحقيــق هــذه النتيجــة تتطلــب نهًجــا متكامــًلا. وقــد 
يشــمل ذلــك مشــاركة الكثيــر مــن أقســام الجمعيــات الوطنيــة والكفــاءات ضمــن فــرق 

متعــددة االختصاصــات، لضمــان تطبيــق الممارســات الفضلــى وعــدم إلحــاق أي ضــرر.
ــة تعريــف البرنامــج، يتعيــن علــى مــدراء البرامــج النظــر 	  ــذ مرحل  اســتراتيجية اإلنهــاء - من

فــي مســألة إنهائــه لضمــان المســاءلة أمــام الســكان المتضرريــن وعــدم إلحــاق الضــرر. 
منــذ بدايــة االســتجابة، يجــب أن تشــمل أهــداف البرنامــج توقــع مــا قــد يحصــل عنــد انتهــاء 
مســاعدات اإليجــار والتخطيــط لــه. ومــن خــالل وضــع اســتراتيجية اإلنهــاء والتخطيــط لهــا، 

يمكــن اتخــاذ قــرار بشــأن تقديــم مســاعدات اإليجــار أو عــدم تقديمهــا علــى اإلطــالق.
 المعاييــر الدنيــا المتعلقــة باإلســكان - عندمــا تعيــش األســر المســتهدفة فــي مســاكن 	 

دون المســتوى، قــد يصعــب إيجــاد طريقــة لتقديــم الدعــم. تتعــرض األســر للخطــر عندمــا 
تعيــش فــي مســاكن دون المســتوى، وينبغــي علــى الجمعيــات الوطنيــة معالجــة األمــر 
مــن خــالل الســعي لتوفيــر مــأوى بديــل أو عبــر اإلحالــة إلــى جهــات فاعلــة أخــرى. أوًلا، ينبغــي 
أن تحــدد الجمعيــات الوطنيــة المعاييــر الدنيــا المتعلقــة باإلســكان المقبــول، وعندمــا يتــم 
تحديــد األســر التــي تقيــم فــي مســاكن دون المســتوى، يمكــن أن تقــدم الجمعيــات الوطنيــة 
مســاعدات اإليجــار المؤقتــة فيمــا تبحــث عــن حلــول اإلســكان البديلــة. يعتبــر دعــم األســر 
ــاح  ــد المت المســتضعفة فــي المســاكن دون المســتوى مناســًبا إذا كان ذلــك الحــل الوحي
فــي حالــة الطــوارئ وإذا تــم علــى أســاس مؤقــت. يكمــن الهــدف فــي الســعي إلــى إيجــاد حــل 

مناســب للســكن طويــل األمــد.
 عــدد المســاكن المســتأجرة المتاحــة - فــي الكثيــر مــن الســياقات، قــد يســتوعب عــدد 	 

المســاكن الطلــب المتزايــد لكــن مــن خــالل المســاكن دون المســتوى فقــط، وفــي هــذه 
ــدأ عــدم إلحــاق الضــرر  ــزام بمب ــة يجــب أن االلت الحال
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إلعطــاء األولويــة إليجــاد مــأوى مناســب عوًضــا عــن تقديــم مســاعدات اإليجــار لتأميــن مــأوى 
غيــر مالئــم لألســر. فــي حــال كان عــدد الــم ســاكن المؤجــرة المناســبة محــدوًدا، قــد يــؤدي برنامــج 

مســاعدات اإليجــار إلــى تضخــم تكاليــف اإليجــار، ممــا يضــر بالمجتمــع المضيــف.

الملحق الثاني – نموذج تحليل خيار االستجابة لتأمين المأوى
يعــد إطــار عمــل تحليــل خيــارات االســتجابة مفيــًدا للمقارنــة المنهجيــة بيــن خيــارات المســاعدة 
المختلفــة. تكمــن الخطــوة األولــى فــي تحديــد المعاييــر )مثــل إنقــاذ الحيــاة، وتكلفــة الوحــدة، 
والمتانــة، إلــخ.( المهمــة عنــد مراجعــة خيــارات االســتجابة وتحديــد تأثيــر المعاييــر المختلفــة، 

ا إلــى أنهــا ليســت علــى القــدر نفســه مــن األهميــة. نظــًر

ــر مختلفــة وطريقــة  ــات واالحتياجــات، يتطلــب التحليــل معايي ــر األولوي ومــع تطــور األزمــة وتغي
مختلفــة لتقديــر حجــم األهميــة. وبالتالــي، يوصــى بإجــراء تحليــل مســتقل لعناصــر االســتجابة 
المختلفــة )التعافــي فــي حــاالت الطــوارئ(، بمــا أن المســاعدة المقدمــة لتلبيــة احتياجــات المأوى 

علــى المــدى القريــب أو المتوســط أو البعيــد مختلفــة.

تختلــف احتياجــات األســر المتضــّررة وأولوياتهــا. غالًبــا مــا يقســم األشــخاص )الذيــن يعانــون 
مــن ظــروف مماثلــة( إلــى فئــات لتســهيل تحديــد المســاعدة التــي يمكــن تقديمهــا. لالســتجابة 
الحتياجــات هــؤالء، يجــب أن نكــون قادريــن علــى تقديــم »قائمــة« للمســاعدات المتعلقــة بالمأوى 
حيثمــا أمكــن ذلــك )يفضــل توفيــر عــدة خيــارات مــن المســاعدة لــكّل مجموعــة(. وعنــد المقارنــة 
بيــن خيــارات المســاعدة المختلفــة، يجــب أن نقــارن مــا بيــن الحــاالت المتشــابهة وننظــر فــي 

الخيــارات المماثلــة )تلــك التــي تحقــق الهــدف نفســه(.

المثــال التالــي إلطــار عمــل تحليــل خيــارات االســتجابة لتأميــن المــأوى هــو مجــرد مثــال وهــو 
لحركــة  حضــري  ســياق  فــي  لالســتجابة  مشــابه  خيالــي  ســيناريو  علــى  كبيــر  بشــكل  يعتمــد 
ســكانية مثــل أزمــة الهجــرة فــي أمريــكا الالتينيــة فــي العــام ٢٠1٩. يعتبــر الســيناريو أن الجمعيــة 
الوطنيــة فــي البلــد المتضــرر جاهــزة لمعظــم أنــواع التدخــالت المتعلقــة بالمــأوى كمــا أنهــا 

تملــك المــوارد المطلوبــة.
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كمية القضايا والسياق الذي تم تطويره لهذا السيناريو:
المهاجــرون الذيــن يصلــون إلــى مدينــة الوجهــة )الســياق الحضــري( بنيــة االســتقرار. تتوفــر 
خيــارات مختلفــة لإلقامــة: األنــزال والفنــادق والشــقق و/ أو اغــرف اإليجــار والمراكــز الجماعيــة 

والمخيمــات ومــا إلــى ذلــك.

تّم تحليل خيارات المساعدات المتعلقة بالمأوى في المثال التالي:

مراكز السكن الجماعي المخيمات
يحــق للحكومــة تخصيص أرض إلنشــاء 

مخيــم مؤقــت. تتضمن المســاعدات 
المتعلقــة بالمــأوى توفيــر الخيم والشــوادر 

واألدوات المنزليــة مثــل الفراش 
واألغطيــة والســجاد. ينبغــي أيًضــا توفير 

خدمــات الميــاه وخدمات الصــرف الصحي 
والنظافــة الصحيــة، باإلضافــة إلــى مناطق 

طهــي مشــتركة. ســتقدم الحكومــة خدمات 
إدارة المخيــم.

يمكن توفير البنية التحتية للمساكن 
الجماعية في مراكز االستقبال/ الرياضة.
يشمل برنامج مساعدات تأمين المأوى 

توفير المواد الالزمة لوضع الفواصل 
وإنشاء مساحة مغطاة إضافية، كما 
يشمل مستلزمات األسرة كالفراش 

واألغطية والسجاد. الحكومة مسؤولة عن 
إدارة المركز.

مساعدات التأجيرمساعدة العائلة المضيفة

المســاعدة في تخفيف عبء اســتضافة 
الســكان المتضرريــن مــن قبل المتلقي. 

الدعم المادي
لتغطيــة تكاليــف الخدمات والطعام 

وغيرهــا مــن االحتياجات لتهيئة 
المســاكن.  المســاعدة التقنية )ضمان 

الحيــازة والمعايير الدنيــا المتعلقة 
باإلســكان(، والمعلومات حول 

الممارســات المحلية.

تقديم الدعم للحصول على مساكن اإليجار، 
ويشمل ذلك المساعدة التقنية للوصول 

إلى المسكن المناسب )ضمان الحيازة 
والمعايير الدنيا المتعلقة بالمساكن(، 

والمعلومات حول الممارسات المعتادة، 
والموقع، وسوق اإليجار، والدعم المادي 

لتغطية تكاليف اإلقامة والخدمات.

الســتخدام هــذه األداة، يتــم إدخــال المعلومــات فــي الخانــات باللــون الفاتــح )األهميــة والدرجــة 
والتعليقــات( وتحتســب النتيجــة فــي الخانــات الداكنــة اللــون )بمجــرد إضافة األهمية علــى الدرجة(. 
يجــرى التحليــل التالــي لالســتجابة األوليــة )التــي تغطــي االحتياجــات الفوريــة / القصيــرة األجــل( 

ويجــرى تحليــل مســتقل يتعلــق بالتعافــي )االحتياجــات لمــدة متوســطة إلــى طويلــة األمــد(.

ــة التكفــل بمســاعدات  ــى هــذا التحليــل، قــد تقــرر الجمعيــات الوطني اســتناًدا إل
ــة المضيفــة مــن أجــل دعــم األســر المتضــررة. اإليجــار ومســاعدات العائل
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المخيمات
االعتبــارات المتعلقــة بالتحليــل/ أهميــة 

المعاييــر )1- ليســت مهمــة جــًدا / 5- 
يةمهمــة جًدا(

م
ه

أل
ا

المالحظات )لتبرير الدرجة المقدمة( 

جة
در

ال

ة 
رج

لد
ا

ية
ائ

ه
لن

ا

نعم، يناسب األشخاص الذين ال 5منقذ للحياة
5٢5يملكون أي مسكن.

تكلفة الوحدة المقدرة لألسرة 
 )CHF( - الواحدة بالفرنك السويسري

)جميع التكاليف المرتبطة بتنفيذ 
المساعدة + النفقات العامة(

٢

1٠٠٠ فرنك سويسري لكل شهر 
)الخيمة، مستلزمات األسرة، 

مساحة المطبخ، أعمال التمكين، 
اإلشراف + تكاليف األعمال(

1٢

٣9ثالثة أشهر3االستمرارية )إلى متى تبقى المنتجات(
معيار مالءمة اإلسكان )مستوى 

٢6معيار المأوى المؤقت )خيمة(3شروط اإلسكان إذا تم تنفيذها(

سرعة التنفيذ - الوحدة األولى مكتملة 
٤٢٠أسبوعان )األعمال األولية(5)مختلفة عن التوقيت(

يتماشى مع تفضيالت السكان 
واألولويات والقدرات )بناًء على 

معلومات التقييم(
4

بحسب تقييم االحتياجات. لكن 
٢8ُتفضل معايير اإلسكان األعلى

يتماشى مع خطط الجمعيات 
الوطنية وقدراتها وصالحياتها 

3

تكفلت الجمعيات الوطنية 
بالمخيمات في السابق، وهي 
تملك القدرات، إّلا أنها تواجه 

بعض المخاوف بشأن مدة بقاء 
المخيمات

٣9

515الحكومة تعتبر ذلك أولوية3يتماشى مع أولويات الحكومة
يمثل فرصة جيدة لالستدامة بعد أن 

1يتوقف دعم الجمعيات الوطنية
استمرارية محدودة بسبب 

ظروف المعيشة وارتفاع تكلفة 
التشغيل

11

احتمال التأثير السلبي على السكان أو 
٢االقتصاد ضئيل 

يمكن أن تشكل عوامل الجذب 
المحتملة إلى المخيم مخاطر 

كبيرة على الحماية 
٢4

قابل للتنفيذ على نطاق واسع
5

األرصدة المتوفرة إقليمًيا. تملك 
الجمعيات الوطنية خبرة في 

العمل على نطاق واسع
٤٢٠

التنفيذ ممكن ويمكن إدارة المخاطر

4

األرصدة المتوفرة إقليمًيا. تملك 
الجمعيات الوطنية الخبرة، 

إّلا أنها تواجه مخاطر متعلقة 
بالسمعة عندما يدار المخيم 

بشكل سيئ

٣1٢

الموارد متوفرة
)أي الموارد المالية والبشرية 

والمعدات(
5٢٠نعم4
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مساعدة العائلة المضيفةمراكز المساكن الجماعية

المالحظات )لتبرير الدرجة 
جةالمقدمة( 

در
ال

ة 
رج

لد
ا

ية
ائ

ه
لن

ا

المالحظات )لتبرير الدرجة 
جةالمقدمة( 

در
ال

ة 
رج

لد
ا

ية
ائ

ه
لن

ا

نعم، يناسب األشخاص الذين ال 
5٢5يملكون أي مسكن.

نعم، وجد األشخاص مكاًنا ولكن 
األسرة المضيفة تحتاج إلى مزيد 

من الدعم لالستمرار
٤٢٠

6٠٠ فرنك سويسري لكل شهر 
)مواد، معدات، عمالة(

٢4

٢5٠ فرنًكا سويسري لكل 
شهر )٢٣٠ فرنًكا سويسري 

للمساعدات النقدية والقسائم 
يضاف إليها ٢٠ فرنًكا سويسري 

لدعم التوظيف(

٤8

٣9ثالثة أشهر٣9ثالثة أشهر
معيار المأوى المؤقت المشترك 

معيار السكن الدائم )سكن 13)مركز جماعي(
٤1٢مشترك(

5٢5أسبوع واحد5٢5أسبوع واحد
االحتياجات الواضحة غير أن 

العائالت تفضل الحلول الفردية بداًل 
14من المساكن المشتركة

بحسب تقييم االحتياجات. تحتاج 
األسرة المضيفة إلى الدعم 

لتتمكن من االستضافة.  تفضل 
األسرة المستضافة المأوى 

الخاص

٤16

مطلوب، ولكن خارج صالحيات 
الجمعيات الوطنية. الوكاالت 

اإلنسانية األخرى في وضع أفضل 
لالستجابة

٣9
خبرة الجمعيات الوطنية محدودة 

٣9في مجال االستضافة.

الحكومة ال تسلط الضوء عليها 515الحكومة تعتبر ذلك أولوية
٣9كأولوية بشكل صريح

دور محدود للمساكن الجماعية 
خارج حاالت الطوارئ. تكلفة إدارة 

11عالية
قد تستعيد األسرة المستضافة 

سبل كسب العيش بعد ثالثة 
أشهر للمساهمة في تكلفة 

االستضافة أو االنتقال 

٣3

يمكن أن تشكل عوامل الجذب 
المحتملة إلى المراكز الجماعية 

مخاطر كبيرة على الحماية
٢4

احتمال اإلعالة ضئيل إذا لم 
تتمكن األسرة من الوصول إلى 

سبل كسب العيش
٤8

محدود، تقوم الحكومة بتوفير 
المواقع قد ال تلزم على نطاق 

٢1٠واسع
تملك الجمعيات الوطنية بعض 

الخبرة في مساعدة العائالت 
المضيفة غير أن هذه الخبرة 

محدودة 

٣15

ال تملك الجمعيات الوطنية 
خبرة كبيرة في ما يتعلق بالمراكز 
الجماعية. تواجه مخاطر متعلقة 

بالسمعة عندما يدار المخيم 
بشكل سيئ

٢8

تملك الجمعيات الوطنية خبرة 
في ما يتعلق بالمساعدات 

النقدية والقسائم ينبغي النظر 
في االعتبارات المتعلقة بالحماية

٤16

5٢٠نعم5٢٠نعم
17٠ المجموع137المجموع 



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

مة
قد

م
ل
دلي

ال

1٤٠

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

ق
الح

لم
ا

مساعدات اإليجار
االعتبارات المتعلقة بالتحليل/ أهمية 

المعايير
ية)1- ليست مهمة جًدا / 5- مهمة جًدا(

م
ه

أل
ا

 المالحظات 
جة) لتبريــر الدرجــة المقدمة(

در
ال

ة 
رج

لد
ا

ية
ائ

ه
لن

ا

نعم، يناسب األشخاص الذين ال 5منقذ للحياة
5٢5يملكون أي مسكن.

تكلفة الوحدة المقدرة لألسرة الواحدة 
بالفرنك السويسري - )CHF( )جميع التكاليف 

٢المرتبطة بتنفيذ المساعدة + النفقات العامة(
٤٠٠ فرنك لكل شهر )٣5٠ فرنًكا 

لإليجار يضاف إليها 5٠ فرنًكا لدعم 
٣6الموظفين(

٣٣9 أشهر٣االستمرارية )إلى متى تبقى المنتجات(
معيار مالءمة اإلسكان )مستوى شروط 

515معيار السكن الدائم٣اإلسكان إذا تم تنفيذها(

سرعة التنفيذ - الوحدة األولى مكتملة )مختلفة 
في غضون ٣-٤ أسابيع )الجمعيات 5عن التوقيت(

٣15الوطنية جاهزة للدفع نقًدا(

يتماشى مع تفضيالت السكان واألولويات 
٤والقدرات )بناًء على معلومات التقييم(

بحسب تقييم االحتياجات.  تفضل 
األسر معيار اإلسكان الدائم بدًلا من 

اإليجار.
5٢٠

يتماشى مع خطط الجمعيات الوطنية 
وقدراتها وصالحياتها 

٣

تكفلت الجمعيات الوطنية بتحضير 
مساعدات اإليجار، لكن لم يتّم تجريب 

البرنامج. تملك الجمعيات الوطنية 
خبراء في مجال المساعدات النقدية 

والقسائم والمأوى.

٤1٢

الحكومة ال تسلط الضوء عليها ٣يتماشى مع أولويات الحكومة
٣9كأولوية بشكل صريح

يمثل فرصة جيدة لالستدامة بعد أن يتوقف 
دعم الجمعيات الوطنية

1

قد تستعيد األسرة المستضافة 
سبل كسب العيش بعد ثالثة أشهر 

٣3للمساهمة في دفع بدالت اإليجار

احتمال التأثير السلبي على السكان أو 
٢االقتصاد ضئيل 

إذا كان عدد مساكن اإليجار المتوفرة 
محدوًدا، قد يؤدي ذلك إلى زيادة 

تكلفة اإليجار
٤8

قابل للتنفيذ على نطاق واسع

5

تكفلت الجمعيات الوطنية بتحضير 
مساعدات اإليجار، لكن لم يتّم تجريب 

البرنامج. تملك الجمعيات الوطنية 
خبراء في مجال المساعدات النقدية 

والقسائم والمأوى.

٣15

التنفيذ ممكن ويمكن إدارة المخاطر

٤
أجرت الجمعيات الوطنية تقييم 

الضعف والقدرات من قبل. يمكن 
إدارة المخاطر في حالة تنفيذ نهج 

متكامل.

٣1٢

 الموارد متوفرة
5٢٠نعم٤)أي الموارد المالية والبشرية والمعدات(

169المجموع



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

مقدمة
ل
الدلي

1٤1

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

ق
المالح

 الملحــق الثالــث - مثــال علــى االســتجابة إلعصــار دوريــان فــي جــزر  البهامــاس 
عــام ٢٠19

مستخرج من خطة العمل الطارئة لالستجابة إلعصار دوريان في جزر البهاماس لعام ٢٠1٩

تهــدف المقتطفــات التاليــة مــن خطــة العمل الطارئــة لجزر البهاماس ومن النــداءات95، إلى النظر 
ســريًعا في إدراج معلومات مماثلة في نداءات الطوارئ وخطط عمل الطوارئ المســتقبلية.

مقتطفات من نداء الطوارئ:
“

احتياجــات اإلغاثــة الفوريــة تقــدم إدارة الخدمــات االجتماعيــة المســاعدة فــي تكاليــف اإليجــار 
ــا، تقــوم جمعيــة الصليــب  لـــ158 أســرة مــن أصــل ٢٩8 أســرة طلبــت الدعــم لتســديد اإليجــار. حالًي
األحمــر فــي جــزر البهامــاس والكثيــر مــن المنظمــات األخــرى بالبحــث فــي طــرق الســتكمال هــذا 

البرنامــج.
…

اســتجابة التعافــي المبكــر أجريــت المزيــد مــن التقييمــات فــي شــمال أباكــو )كــراون هافــن 
اإليجــار  ودعــم  المــأوى  االحتياجــات إلصــالح  تحديــد  تــم  حيــث  تــاون(  وكوبــرز  تــاون  وفوكــس 

المضيفــة... األســرة  ومســاعدة 
.…

مجال التركيز: المأوى
نتائــج التدخــالت المقترحــة 1: تقــوم المجتمعــات فــي المناطــق المتضــررة من الكوارث باســتعادة 

وتعزيــز ســالمتها ورفاههــا والتعافــي الطويــل األمــد مــن خــالل حلول المأوى واالســتيطان.
الناتــج 1.1: يتــم تقديــم مســاعدات المــأوى واالســتيطان لألســر المتضــررة علــى المدَيْيــن القريــب 

والمتوســط.
.…

ا أو لمــدة 	   تحليــل ضمــان الحيــازة لألشــخاص الذيــن يحصلــون علــى مســاعدات المــأوى فــوًر
متوســطة األجــل )دعــم اإليجــار أو إصــالح المــآوي المتضــررة أو إعــادة بنائهــا(

ــر حلــول المــأوى للمجموعــات المتضــررة لمــدة قصيــرة )مســاعدات اإليجــار أو دعــم 	   توفي
األســر المضيفــة( مــن خــالل النقــد / القســائم( لـــ ٧5٠ أســرة.

رصد حلول المأوى القصيرة األجل للمجموعات المتضررة	 

  
 )مساعدات اإليجار أو دعم العائالت المضيفة( من خالل النقد/القسائم لـ٧5٠ أسرة.

… 

٩5   االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )٢٠1٩ و٢٠٢٠( منصــة »Go« للوثائــق المتعلقــة بإعصــار دوريــان 
فــي جــزر البهامــاس



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات
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1٤٢

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

ق
الح

لم
ا

اآلمــن  المــأوى  تصميــم  فــي  الوعــي  وزيــادة  والتوجيــه  التقنــي  الدعــم  تقديــم  يتــم   1.٢ النتيجــة 
المتضــررة. لألســر  المحســنة  البنــاء  تقنيــات  إلــى  إضافــة  المســتوطنات،  وتخطيــط 

“
مقتطفات من خطة العمل الطارئة:

“
 المأوى

مرحلة الطوارئ
…

إضافــة إلــى ذلــك، يتــم توفيــر حلــول للمــأوى القصيــرة األمــد إلــى ٢5٠٠ أســرة مســتهدفة مــن خــالل 
المنــح النقديــة المتعــددة األغــراض )ضمــن اســتراتيجية ســبل كســب العيــش واالحتياجــات 
األساســية( والمســاعدات الماليــة الالزمــة للمســاعدة فــي اإليجــار أو دعــم األســر المضيفــة 

لمــدة ثالثــة أشــهر.
…

مرحلة التعافي
مساعدات اإليجار ودعم العائالت المضيفة لمدة ستة أشهر

المبلــغ: ٧٠٠ دوالر أمريكــي شــهرًيا لــكل أســرة مــن أجــل بــدالت اإليجــار و1٠٠ دوالر أمريكــي شــهرًيا 
عــن كل فــرد مســتضاف فــي عائلــة مضيفــة.

المواقــع: أباكــو، جــزر البهامــاس الكبــرى، الســكان النازحــون فــي ناســو. اإلجــراء يجــد المســتفيد 
]مــع مراعــاة معيــار مالءمــة اإلســكان[ منــزًلا لإليجــار أو أســرة مضيفــة، ]يتحقــق المتطــوع مــن 
المالءمــة[، ويقــدم العقــد بيــن المالــك / العائلــة المضيفــة ويحصــل / تحصــل علــى مدفوعــات 

شــهرية )بــدل إيجــار أو مســاهمة لتغطيــة عــبء تكلفــة االســتضافة(.
…

يواجــه أصحــاب الملكيــات أو المســتأجرون مشــكلة رئيســية أخــرى فــي األحيــاء الفقيــرة المدمــرة 
حيــث تــم منــع إعــادة اإلعمــار. فــال يمكنهــم إصــالح منازلهــم أو إعــادة بنائهــا كمــا ليــس لديهــم 
ممتلــكات قانونيــة، وبالتالــي فــإن الخيــار الوحيــد المتــاح لهــم هــو االســتئجار. وهــم مؤهلــون 
للحصــول علــى مســاعدات اإليجــار التــي يقدمهــا االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر 
والهــالل األحمر/جمعيــات الصليــب األحمــر لجــزر البهامــاس، أو علــى الدعــم لألســرة المضيفــة.

…
تتلقــى العائــالت التــي تعرضــت منازلهــا ألضــرار جســيمة مســاعدات نقديــة مــن الحكومــة وقــد 
تكــون مؤهلــة للحصــول علــى مســاعدات اإليجــار التــي يقدمها االتحــاد الدولي لجمعيــات الصليب 

األحمــر والهــالل األحمــر/ جمعيــات الصليــب األحمــر لجــزر البهامــاس لمــدة ســتة أشــهر.
…

الخطة التشغيلية: المأوى



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

مقدمة
ل
الدلي

1٤٣

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

ق
المالح

…
الســكان الذيــن ســتتم مســاعدتهم - مرحلــة التعافــي: 1٢5٠ أســرة معيشــية المســاعدة مــن خــالل 
توفيــر حلــول المــأوى علــى المــدى المتوســط، وهــي تشــمل خيــارات مختلفــة مثــل مســاعدات 
اإليجــار أو المســاعدات النقدية/القســائم إلصــالح hلمنــازل المتضــررة )لـــ٧5٠ أســرة( وبنــاء مــآو 

مؤقتــة )لـــ5٠٠ أســرة(.

البرنامج 
والميزانية 
رمز الناتج

النتائج المتعلقة بالمأوى 
1: تقوم المجتمعات في 
المناطق المتضررة من 

الكوارث باستعادة وتعزيز 
سالمتها ورفاهها والتعافي 

الطويل األمد من خالل 
حلول المأوى والمستقرات 

البشرية.

النسبة المئوية للمجموعات المستهدفة 
التي تعيش في مآو آمنة وكريمة وفي 

مستوطنات آمنة

الهدف: 8٠ % )حلقات النقاش المركزة، 
استقصاءات األسر المعيشية مع عينة 

تمثيلية دقيقة إحصائًيا بنسبة 5% على 
األقل( 

ناتج المأوى 1,1 تُقدَّم 
مساعدات المأوى 

والمستقرات البشرية لألسر 
المتضررة على المدى القصير 

والمتوسط   

عدد األسر التي تم تأمين المأوى الطارئ 
لها ومساعدتها على االستقرار - مجموعات 

األدوات المتعلقة بالمأوى )مجموعة 
واحدة(، والشوادر، وأدوات المطبخ، وأدوات 

التنظيف واألغطية.
الهدف: ٢٠٠٠ عائلة

عدد األسر 
التي تم تأمين مساعدات المأوى 
والمستقرات البشرية لها لمدة 

متوسطة األجل من خالل المساعدات 
النقدية والقسائم )مساعدات اإليجار أو 
المساعدات النقدية / القسائم من أجل 

إصالح المآوي المؤقتة أو بناءها(
الهدف: ٧5٠

عدد األسر المعيشية التي تم تأمين 
مساعدات المأوى المؤقت والمستقرات 

البشرية لها من خالل المساعدات النقدية 
والقسائم

الهدف: 5٠٠ 



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

مة
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ل
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1٤٤

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

ق
الح

لم
ا

1٢34األنشطة المخططة كل ثالثة أشهر

تقييم احتياجات التعافي المبكر والقدرات والثغرات وحلول المأوى 
على المدى المتوسط، بما في ذلك تقييمات السوق.

تحديد األسر المستهدفة )٢٠٠٠ أسرة خالل مرحلة الطوارئ قدمت 
لها أدوات منزلية و٧5٠ أسرة في مرحلة التعافي المبكر( بناًء على 

تقييم االحتياجات والتسجيل، والتحقق من المستفيدين في مختلف 
المجموعات والمواقع المستهدفة )نازحون وغير نازحين( - تشمل 
عوامل الشمول والنوع االجتماعي والتنوع واإلعاقة في االستجابة.

التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية األخرى.

تحليل ضمان الحيازة لألشخاص الذين سيحصلون على مساعدات 
المأوى الفورية أو المتوسطة األمد )مساعدات اإليجار أو إصالح 

المآوي المتضررة أو إعادة بنائها(.

المناصرة لضمان الحيازة لألشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة 
في حاالت الطوارئ ومساعدات المأوى على المدى المتوسط وتوفير 

الدعم التقني لتأمينها لمن يحتاج إليها.

شراء المستلزمات المنزلية وتوزيعها وتأمين المأوى لـ٢٠٠٠ أسرة 
في حاالت الطوارئ )الشوادر، واألغطية الرقيقة، وأدوات المطبخ، 

ومجموعات األدوات، وأدوات التنظيف(.

توفير حلول المأوى للمجموعات المتضررة لمدة متوسطة األمد 
)مساعدات اإليجار أو دعم األسر المضيفة( من خالل المساعدات 

النقدية / القسائم( لـ ٧5٠ أسرة.

رصد حلول المأوى للمجموعات المتضررة لمدة متوسطة األمد 
)مساعدات اإليجار أو دعم األسر المضيفة( من خالل المساعدات 

النقدية / القسائم لـ ٧5٠ أسرة.



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

مقدمة
ل
الدلي

1٤5

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

ق
المالح

الملحــق الرابــع - مثــال علــى جــدول النشــاط )تقييــم ســوق 
التأجيــري( اإلســكان 

ــره لتصميــم برنامــج مســاعدات اإليجــار )راجــع  ــم تطوي ــال علــى جــدول نشــاط ت فــي مــا يلــي مث
الجــزء الثانــي، الخطــوة األولــى، القســم الســادس(.

وصف النشاطالمرجع

المشــروع  جــدول 
احتياجات المواردالمسؤولالزمنــي / األســبوع

1٢345678

 …..          

تقييم سوق 1,6
  اإلسكان

تحديد الجهات 1.6.1
مدير البرنامجالمعنية

متطوعان + مترجم + 
سيارة + جهازان لوحيان + 

والبدالت اليومية

نظرة عامة على ٢.1.6
مدير البرنامجالممارسات

متطوعان + مترجم + 
سيارة + جهازان لوحيان + 

والبدالت اليومية

اختيار سوق ٣.1.6
غير محددمدير البرنامجاإلسكان

االختيار الجغرافي ٤.1.6
غير محددمدير البرنامج)مجال االهتمام(

1.6.5
تعريف وحدة 

اإلقامة 
النموذجية

غير محددمدير البرنامج

1.6.6

السعر والعرض 
في سوق 
اإليجارات 

وجمع بيانات 
المعلومات

مدير البرنامج
6 متطوعين + مترجم + 
سيارتين + 6 حواسيب 

لوحية + بدالت يومية

1.6.٧
تحديد االعتبارات 

المتعلقة ببيئة 
السوق

غير محددمدير البرنامج



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

مة
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ل
دلي
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1٤6

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

ق
الح

لم
ا

الملحق الخامس - مثال عن بطاقة الدرجات
من االستجابة إلعصار دوريان في جزر البهاماس في العام ٢٠1٩

مساعدات اإليجار المادية
 في مرحلة التعافي المتعلقة بالمأوى

معايير اختيار األسر / العائالت المستهدفة

نعم/كالمعايير األهلية
أ. مستوى الضرر في المنزل

كالالحد األدنى من الضرر
كالأضرار طفيفة

نعمأضرار جسيمة
نعم المنزل مدمر

 
معايير إضافية مستهدفة

أولويــة اختيــار المســتضعفين لمســاعدات المــأوى التــي يقدمهــا االتحــاد 
الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر / جمعيــة الصليــب 

األحمــر لجــزر البهامــاس حزمــة المســاعدات
SCORE

  أ. أفراد األسرة والخصائص االجتماعية
٣ معيل األسرة هو أحد الوالدين )أرمل/ة، غير متزوج/ة، مطلق/ة منفصل/ة(

٢ أسرة تتألف من كبار السن )ما فوق الـ6٠(
٢ أسرة تتألف من 5 أفراد أو أكثر

1 تتضمن األسرة طفًلا يقل عمره عن 5 سنوات
يعاني فرد )أفراد( في األسرة من إعاقات أو مرض مزمن أو احتياجات خاصة 

)جسدية أو عقلية أو حسية أو سلوكية أو معرفية أو عاطفية أو أوضاع 
مقيدة(

 ٢

  ب. الخصائص االجتماعية واالقتصادية
ال يشارك حالًيا أي فرد من األسرة في أنشطة مدرة للدخل كما ال يتلقى أحد 

٣ من أفرادها الرعاية االجتماعية / المزايا الحكومية أو أي دعم آخر

1 مالك العقار )منزل يملكه ويسكنه المستفيدون من المنح(
٢ الوضع القانوني غير معروف

درجة اختيار األولوية
٢٤681٠1٢1٤16

أكثر أهليةمؤهلأقل أهلية



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

مقدمة
ل
الدلي

1٤٧

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

ق
المالح

الملحق السادس - مثال على عقد اإليجار 
فــي مــا يلــي عقــدا إيجــار، األول مســتخرج مــن منشــور بعنــوان ضمــان الحيــازة فــي عمليــات 
المأوى، المجموعة العالمية الخاصة باإليواء، نســخة محدثة تشــرين األول/أكتوبر ٢٠1٩، الصفحة 

1٧، والثانــي مســتخرج مــن عمليــة المجلــس النرويجــي لالجئيــن فــي لبنــان حزيران/يونيــو ٢٠٢٠.

عقد اإليجار / اتفاقية اإليجار

بشكل عام، اتفاقية اإليجار هي عقد واجب اإلنفاذ قانوًنا بين طرفين:
المؤجر )المالك(: المالك القانوني للمسكن أو األرض	 
 المستأجر وهو يحصل على الحق في استخدام المسكن أو األرض )عادة مقابل المال(	 

فــي مــا يلــي أمثلــة علــى العناصــر التــي يجــب تضمينهــا فــي عقــد اإليجــار مــن أجــل توفيــر ضمــان 
تفاهــم/  تجنــب أي ســوء  فــي  المســاعدة  أجــل  المســتأجر والمالــك ومــن  مــن  لــكل  الحيــازة 

النزاعــات. ويجــب أن تظهــر شــروط البرنامــج والســياق المحــدد.
 

من هم األطراف؟ تحديد جميع المؤجرين والمستأجرين الملتزمين بالعقد.   

ــك النســاء واألطفــال( بواســطة اســمهم أو  ــع أفــراد األســرة )بمــا فــي ذل ــد جمي ــل تحدي ُيفضَّ
محــّددات الهويــة األخــرى، باإلضافــة إلــى تحديــد األطفــال الذيــن قــد يولــدون / يتــم تبنيهــم. كحــد 

أدنــى مــن المعلومــات، يجــب تحديــد هويــة كل مــن الزوجــة والــزوج باالســم فــي الوثيقــة.

 ماذا؟   وصف العقار )بأكبر قدر ممكن من الدقة( 

تحديــد ســياق المأجــور / األرض، علــى ســبيل المثــال، الشــارع، قطعــة األرض، نظــام تحديــد 
الحــدود.  / المناطــق   ،)GPS( العالمــي المواقــع 

القيمة، هل يعتبر البدل مطلًبا للتأجير بموجب األعراف / القانون المحلي؟

إذا لــزم دفــع بــدل إيجــار، يجــب تحديــد مبلــغ اإليجــار وتاريــخ اســتحقاقه باإلضافــة إلــى اشــتراط 
تقديــم إيصــال أو إقــرار آخــر بالدفــع مــن قبــل المؤجــر. هــل مــن قيــود علــى الطريقــة )مثــل الدفــع 
نقــًدا، أو بمبلــغ مقطــوع، أو الدفــع العينــي، أو عــن طريــق طــرف ثالــث، علــى ســبيل المثــال 
المانــح( أو علــى المبلــغ )مثــل ســعر الســوق مقابــل أســعار الفائــدة االســمية / الرمزيــة( بموجــب 

القانــون المحلــي أو األعــراف؟



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات
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1٤8

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

ق
الح

لم
ا

 ما هي القواعد؟ الحقوق والواجبات فضًلا عن أي عوائق تواجه المؤجر والمستأجر

 حــق المالــك فــي الدخــول إلــى المأجــور وفحصــه، ويشــمل ذلــك الوقــت واإلخطــار وغيــر ذلــك، 	 
بمــا يتماشــى مــع حــق المســتأجر فــي الحــّد مــن تدخــالت المالــك )أو المســتأجرين اآلخريــن(.

 ســواء أســمح المؤجــر للمســتأجر بالتأجيــر مــن الباطــن، وبإجــراء التعديــالت واســتقبال 	 
ضيــوف )لوقــت محــدود للتمييــز بيــن المقيميــن الحالييــن واإلضافييــن(، أو باقتنــاء حيــوان 

ــإذن مــن المالــك أو بــدون إذن. ــإدارة نشــاط تجــاري مــن المبنــى ب أليــف، وب
تحديد المسؤوليات بشكل واضح لدفع تكاليف المرافق والطريقة  تكلفة اإلصالحات.	 
 مســؤوليات المالــك فــي مــا يتعلــق بحالــة المأجــور عنــد التســليم، باإلضافــة إلــى مســؤولية 	 

المســتأجر فــي الحفــاظ علــى حالــة المأجــور وتحمــل مســؤولية األضــرار.
تحديد إمكانية وصول المستأجر أو حقه في استخدام المساحات أو المرافق المشتركة.	 
 إذا لــزم دفــع بــدل إيجــار، يحــدد التاريــخ أو الفتــرة التــي يجــب دفــع اإليجــار فــي خاللهــا وطريقــة 	 

ا آخــر يثبــت الدفــع. الدفــع كمــا يقــدم المؤجــر للمســتأجر إيصــاًلا خطًيــا أو إقــراًر
 الشــروط أو األحــداث التــي تســمح للمالــك أو المســتأجر بفســخ عقــد اإليجــار )مثــل عــدم 	 

الدفــع أو إلحــاق الضــرر(، باإلضافــة إلــى فتــرة اإلشــعار بالفســخ.
 إذا لــزم تســجيل عقــود اإليجــار بموجــب القانــون أو العــرف، يجــب تحديــد الشــخص الــذي 	 

ســيلتزم بهــذه الموجبــات ويدفــع التكاليــف المرتبطــة بهــا. تحديــد العقوبــات الناتجــة عــن 
مخالفــة شــروط العقــد وكيفيــة حــل النزاعــات بيــن المالــك والمســتأجر.

ما هي مدة العقد؟ يمكن أن تكون مدة اإليجار ثابتة أو دورية أو غير محددة.

التجديديمكن أن يفسخالفترة الدوريةالمدة الثابتة
تشــير إلى تواريخ 
البدء واالنتهاء 

ومدة العقد.

 إذا لم تحدد الفترة، 
القاعدة العامة هي 
تحديد فترة دورية 
من شهر إلى شهر

أي من الطرفين عقد 
اإليجار من دون أن 

تترتب غرامة.

شروط تجديد العقد 
لمدة إضافية.



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

مقدمة
ل
الدلي

1٤٩

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 
لألشخاص المتضررين من األزمات

ق
المالح

عقد اإليجار
مستخرج من أدوات برنامج المجلس النرويجي لالجئين لبنان، حزيران/يونيو ٢٠٢٠.

الطرفين. 1
 ........................................................... المكلــف:  الشــخص   / المؤجــر   1.1.    اســم 

)المؤجر(
1.٢.  عنــوان المؤجــر وبيانــات االتصــال بــه: .........................................................................

1.٣.  اسم المستأجر وبيانات االتصال به:
رب األسرة ....................... الزوج .............................. )المستأجر(  

........................................................................... األســرة:  أفــراد  هاتــف  )أرقــام(  رقــم   .1.٤
1.5.  أفراد األسرة )األسرة(

 

#NameAge Relationship to Household

1
2
3
4
…

ــر ويحــدد العنــوان المذكــور أدنــاه علــى أنــه محــل إقامــة  1.6.    يســتأجر المســتأجر المأجــور مــن المؤجِّ
المســتأجر فــي هــذه العقد.

موضوع عقد اإليجار والغاية منه. ٢
.................................................................................................................. المبنــى:   ٢.1

٢.٢ رقــم الســجل العقــاري )فــي حــال توفــره(: ....................................................................      
................................................................................................................... الشــارع:   ٢.٣

٢.٤ المدينة: ....................................................................)المأجور(.
كان  إذا  ومــا  المعــدات،  الغــرف،  عــدد  الطابــق،  المثــال،  ســبيل  )علــى  المأجــور   ٢.5         وصــف 
................................................................................................................ مفروًشــا(: 
                                          ...................................................................................................................................... 
٢.6 حالــة المأجــور الراهنــة )جيــد جــًدا، جيــد، مقبــول، ســيء(: ...................................................
تــم تحديدهــا عنــد تاريــخ البــدء: .............................................................. ٢.٧ العيــوب التــي 
٢.8 وجهــة اســتعمال المأجــور )علــى ســبيل المثــال، لغايــة ســكنية أو تجاريــة(: ....................
.....................................................................................................................................
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بدل اإليجار. 3
٣.1 بدل اإليجار )الســنوي / الشــهري(: .................................................................................
٣.٢ فتــرات تســديد الدفعــات )مثــل اليــوم األول أو األخيــر مــن كل شــهر أو كل ثالثــة أو ســتة 
أشهر(: ...........................................................................................................................
 ٣.٣ طريقة الدفع )على سبيل المثال نقًدا، بواسطة السلع(: ..................................................

مدة العقد. 4
٤.1  مــدة عقــد اإليجــار هــي ............. ، تبــدأ فــي ....................... )تاريــخ البــدء( ، وتنتهــي فــي.......

...............................
٤.٢ يحق للطرفين فسخ عقد اإليجار في أي وقت وذلك باالتفاق المتبادل.

٤.٣ يحق للمستأجر فسخ عقد اإليجار في الفترة األولية المتفق عليها )1.٤(.
٤.٤  ينبغــي أن يتفــاوض المســتأجر والمالــك بشــأن التمديــد المحتمــل لعقــد اإليجــار، وذلــك قبــل 
شــهر علــى األقــل مــن انتهــاء صالحيتــه. يتــّم تجديــد عقــد اإليجــار بشــرط االتفــاق المتبــادل 

بيــن الطرفيــن.

واجبات المستأجر. 5
5.1  يدفــع المســتأجر بــدل اإليجــار بالكامــل فــي الوقــت المحــدد وبالطريقــة المتفــق عليهــا )علــى 

ســبيل المثــال نقــًدا أو عبــر شــيك(.
5.٢ ال يحق للمستأجر أن يستخدم المأجور لغاية تختلف عن تلك المحددة في عقد اإليجار.

5.٣  يجــب أن يحافــظ المســتأجر علــى المأجــور ويعيــده عنــد انتهــاء العقــد فــي الحالــة التــي كان 
عليهــا، )باســتثناء حــاالت التهالــك العــادي الناتــج عــن االســتعمال(.

واجبات المؤجر. 6
6.1  يســّلم المالــك المأجــور، ويجــري جميــع التصليحــات الهيكليــة الالزمــة علــى نفقتــه الخاصــة 
ــر المالءمــة، باســتثناء  ويشــمل ذلــك توصيــالت الميــاه والكهربــاء والحــد األدنــى مــن معايي

تلــك الناتجــة عــن أي ســوء اســتخدام مــن قبــل المســتأجر.
6.٢ يجب أن يعطي المالك إيصاًلا للمستأجر مقابل كل دفعة إيجار.

عقود أخرى )مثل الكهرباء والضرائب(. 7
......................................................................................................................................

 تسوية النزاعات . 8
تتــم تســوية النزاعــات التــي ال يمكــن حلهــا بالمشــاورات المتبادلــة وفًقــا للقوانيــن اللبنانيــة 

الســارية المفعــول. ينبغــي أن تكــون جميــع اإلشــعارات خطيــة.
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فسخ العقد. 9
٩.1.  يحــق للمالــك فســخ هــذا العقــد إذا انتهكــت األســرة أحــد الواجبــات. يجــب أن يرســل المالــك 
إشــعاًرا خطًيــا إلــى األســرة لمعالجــة االنتهــاكات وذلــك فــي غضــون فتــرة زمنيــة ال تقــل 
عــن شــهر واحــد كمــا ينبغــي عليــه إخطــار المجلــس النرويجــي لالجئيــن كتابًيــا أو عــن طريــق 

الرســائل القصيــرة )رقــم الهاتــف( علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة الثامنــة.
٩.٢.  يحــق للمســتأجر فســخ هــذا العقــد مــن خــالل تقديــم إشــعار خطــي مدتــه خمســة )5( أيــام 
إلــى المالــك. ويجــب أن تبلــغ األســرة أيًضــا المجلــس النرويجــي لالجئيــن فــي غضــون 5 أيــام 

مــن إرســال اإلخطــار الخطــي.

عدد النسخ الموقعة. 1٠
حــرر هــذا العقــد علــى ثــالث نســخ أصليــة. يحتفــظ كل مــن الطرفيــن بنســخة أصليــة، وتعطــى 

النســخة الثالثــة إلــى المجلــس النرويجــي لالجئيــن.

تاريخ عقد اإليجار ومكانه: ...............................

توقيع المستأجر توقيع المؤجر      
 

...............................................    .............................................

هذا مجرد مثال مقترح عن عقد إيجار يمكن استخدامه كنموذج عند إبرام عقد إيجار فعلي. جميع 

المعلومات القانونية الواردة في هذا المستند هي ألغاض التوجيه بشكل عام وال تشكل بدياًل عن طلب 

المشورة القانونية من محاٍم مؤهل
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الملحق السابع - مثال عن معايير اإلسكان الدنيا
مقتبــس مــن برنامــج المجلــس النرويجــي لالجئيــن )NRC( بشــأن المأوى الحضــري األردني، 

الحــد األدنــى لمعايير اإلســكان، تشــرين األول/أكتوبر ٢٠17.

المقدمة
تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى توفيــر الحــد األدنــى مــن المعاييــر التــي يجــب اتباعهــا والتحقــق مــن 
صحتهــا فــي مشــروع المــأوى الحضــري بهــدف تحديــد مــا إذا كان المنــزل مالئــم لســكن األســرة.  
المواقــف  وتحديــد  بتقييــم  الميدانيــة  والفــرق  المختلفــة  للعائــالت  وتســمح  عامــة  المعاييــر 
ــا لتحديــد التعديــالت المحتملــة و/ أو الدعــم اإلضافــي و/  العامــة التــي يمكــن اســتخدامها الحًق

أو اإلجــراءات.

ضمان الحيازة. 1
يجــب أن يســاهم المنــزل فــي توفيــر مــكان مســتقر تســكن فيــه األســرة، وبالتالــي، ال يمكــن 
الموافقــة ســوى علــى المنــازل التــي يمكــن ضمــان حيازتهــا. يتــم تقييــم ضمــان الحيــازة مــن 

منظوريــن، وهمــا قانونيــة العقــد والعالقــة مــع المالــك.
 قانونيــة العقــد - ال يجــب أن يتضمــن المشــروع إال العقــارات التــي تســمح بإبــرام عقــد 	 

مضمــون. يمكــن إبــرام العقــد مســبًقا أو بعــد التحقــق مــن صحــة العقــار.
 العالقــة مــع المالــك -  ال تعتبــر العقــارات صالحــة إال إذا كان ســلوك مالكهــا إيجابًيــا )أو 	 

محايــًدا علــى األقــل( تجــاه المســتأجرين. ال يمكــن أن يوافــق المجلــس النرويجــي لالجئيــن 
مــن ســوء  نــوع  المســتأجرون ألي  فيهــا  يتعــرض  أن  يمكــن  التــي  المنــازل  علــى   )NRC(

المعاملــة و/ أو اإلســاءات.

السالمة الشخصية. ٢
يجــب أن يوفــر المنــزل األمــان لجميــع أفــراد األســرة، وخاصــة النســاء واألطفــال. يتــم تقييــم 

الســالمة اســتناًدا إلــى وجهتــي نظــر رئيســيتين، وهمــا البيئــة والجــوار، وأمــن المنــزل.
 البيئــة واألحيــاء. ال يمكــن النظــر فــي المنــازل التــي تقــع فــي مناطــق غيــر آمنــة وخطــرة، وهــذا 	 

يشــمل التهديــدات االجتماعيــة والبيئيــة. ال يمكــن النظــر في المنازل التــي تقع في المناطق 
المهــددة بالفيضانــات المتكــررة، ومخاطــر االنهيــارات، والفيضانــات المفاجئــة، ومــا إلــى 
ذلــك. إضافــة إلــى ذلــك، يجــب تجنــب المناطــق المعرضــة للعنــف بســبب العصابــات أو 

المليشــيات أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال الضغــط االجتماعــي.
 أمــن المنــزل. يجــب أن يكــون المنــزل آمًنــا لحمايــة األشــخاص والممتلــكات داخلــه. وبالتالــي، 	 

يجــب ضمــان إمكانيــة إقفــال بــاب الدخــول علــى األقــل، إضافــة إلــى جميــع النوافــذ التــي 
يمكــن الدخــول إلــى المنــزل مــن خاللهــا. يمكــن النظــر فــي إضافــة قضبــان حديديــة للطوابــق 

األرضيــة فــي بعــض الحــاالت، ولكــن ليــس األمــر مطلوًبــا.
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الهيكلية. 3
يجــب أن يكــون المنــزل ســليًما مــن الناحيــة الهيكليــة. ال يمكــن أن يوافــق المجلــس النرويجــي 
ــات  لالجئيــن علــى المنــازل التــي تحتــوي علــى شــقوق كبيــرة، وعناصــر هيكليــة مكســورة، وأرضّي

تالفــة، وجــدران تالفــة، وأعمــدة و/أو مشــاكل واضحــة فــي التصميــم الهيكلــي.

المساحة. 4
يجــب أن تكــون مســاحة المنــزل كافيــة لضــم جميــع أفــراد األســرة. فــي حــال ســكنت أكثــر مــن 
أســرة واحــدة فــي المنــزل، يجــب أن تتوفــر غــرف نــوم منفصلــة، كمــا ال يمكــن أن تســتوعب 
ــار أن المســاحة  ــى ذلــك، ال يمكــن اعتب ــر مــن أربعــة أشــخاص. باإلضافــة إل الغرفــة الواحــدة أكث
المســتخدمة للوصــول إلــى غرفــة أخــرى هــي غرفــة نــوم، مثــل الغــرف المشــتركة الواقعــة بيــن 

غــرف النــوم. ال يمكــن أن يتخطــى معــدل االزدحــام األربعــة أفــراد لــكل غرفــة نــوم.

صالحية السكن. 5
يجــب أن تتوفــر المعاييــر الدنيــا المتعلقــة بصالحيــة الســكن فــي المنــزل ممــا يســمح للفــرد 
العوامــل  والعقليــة.  الجســدية  العوامــل  مــع مراعــاة  بيئــة صحيــة،  فــي  بالعيــش  األســرة   /

الرئيســية التــي يجــب مراعاتهــا هــي:

الضــوء 	  بدخــول  علــى مصــدر يســمح  المســاحات  تحتــوي  أن  يجــب   التهوئــة واإلضــاءة. 
الطبيعــي والتهوئــة. فــي بعــض الحــاالت، يمكــن الحصــول علــى التهوئة واإلضــاءة من خالل 
مســاحة ثالثــة، لكــن يجــب مراجعــة هــذه الحــاالت بالتفصيــل مــع األخــذ فــي االعتبــار عناصــر 
أخــرى مثــل حجــم النوافــذ أو البــاب الــذي يوفــر التهوئــة للمســاحة الثانيــة، والمســافة إلــى 
أقــرب نافــذة أو مســاحة للتهوئــة و/ أو تدفــق الهــواء الداخلــي. فــي كلتــا الحالتيــن، ُيســَمح 
بتوفيــر التهوئــة واإلضــاءة مــن مصــدر ثــاٍن كحــد أقصــى )أي يجــب ربــط جميــع المســاحات 
بمســاحة واحــدة علــى األقــل تحتــوي علــى إضــاءة وتهوئــة مباشــرة، وال ُيســَمح بوصــول 

التهوئــة واإلضــاءة مــن مســاحة غيــر مّتصلــة مباشــرة بالمســكن(.
 ال تقبــل الطوابــق الســفلية أو المســاحات التــي ال تحتــوي علــى التهوئــة المناســبة واإلضاءة 	 

الطبيعيــة  لجــزء مــن اليــوم علــى األقــل.
الرطوبة ال يجب أن تظهر آثار كبيرة للرطوبة أو البلل في أي غرفة، وخاصة غرف النوم.	 
مــن 	  المســاحة  فيــه  تقــل  الــذي  الســكن  يقبــل  ال  للمعيشــة.  المخصصــة   المســاحة 

٢.5 متــر بعــد انتهــاء جميــع األعمــال. يشــمل ذلــك غــرف  األرضيــة حتــى الســقف عــن 
إلــى ذلــك. ولكــن ُيســَمح  النــوم والمســاحات المشــتركة والمطبــخ والمراحيــض ومــا 
بــأن تكــون مســاحات التخزيــن أو الخزانــات أو أي مســاحة أخــرى غيــر مخصصــة للســكن 

أصغــر مــن ذلــك.
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 تفــادي المخاطــر. يجــب حمايــة المســاحات التــي يمكــن أن تشــكل خطــًرا لوقــوع الحــوادث 	 
ــار الســن. يشــمل ذلــك بشــكل أساســي  ــزل، خاصــة فــي وجــود األطفــال و/أو كب فــي المن
الدرابزيــن عنــد الدرجــات العاليــة والشــرفات، والمصطبــات، ومــا إلــى ذلــك. يمكــن النظــر فــي 

عناصــر أخــرى قــد تكــون خطــرة بحســب الحالــة.

 الخصوصية. 6
يجــب أن يوفــر المنــزل مــا يكفــي مــن الخصوصيــة والمســاحة الالئقــة، بمــا يتناســب مــع األعــراف 
والتقاليــد الثقافيــة. يجــب توفيــر هيــاكل تضمــن إطــاًرا للخصوصيــة ضمــن المســاحات، وبشــكل 
خــاص عندمــا تســكن أســر متعــددة فــي المنــزل الواحــد. عندمــا تســكن أســر متعــددة فــي منــزل 
واحــد، يجــب أن يتوفــر بــاب يمكــن إغالقــه لغــرف النــوم علــى األقــل. يجــب أن تكــون النوافــذ 
المواجهــة للخــارج قابلــة لإلقفــال، وال ســيما فــي الطابــق األرضــي، وذلــك لمنــع األشــخاص 

الخارجييــن مــن النظــر إلــى الداخــل بشــكل مباشــر.

خدمات المياه والصرف الصحي. 7
 الميــاه يجــب أن تتوفــر إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه فــي المنــزل بمــا يكفــي لتغطيــة 	 

ر الحــد األدنــى مــن كميــة الميــاه المتاحــة لــكل عائلــة بنــاء علــى ســعة  احتياجــات األســرة. ُيقــدَّ
ــاه. ــن المي تخزي

ر الســعة التخزينيــة بـــ5٠ لتــًرا / للفــرد / يومًيــا. يعتمــد عــدد األيــام المســتخدم 	   الميــاه ُتقــدَّ
الحتســاب ســعة التخزيــن علــى منطقــة العمــل ووتيــرة توزيــع الميــاه فــي المنطقــة.

ــة 	  ــام باألنشــطة اليومي ــاه ونظافتهــا مناســبتين للقي ــاه:  ينبغــي أن تكــون جــودة المي  المي
ــزل مثــل غســل المالبــس واالســتحمام والتنظيــف. فــي المن

 الصــرف الصحــي يجــب أن يحتــوي المنــزل علــى نظــام شــّغال لتصريــف ميــاه الصــرف 	 
الصحــي. يجــب أن تتمكــن األســرة مــن صيانــة هــذا النظــام، كمــا يجــب أن يحــد مــن التلــوث 

فــي البيئــة.
 

خدمات الكهرباء. 8
يجــب أن يكــون المنــزل مــزوًدا بالكهربــاء. يجــب حمايــة الدائــرة الكهربائيــة بدائــرة واحــدة علــى 
 .)differential( األقــل تحتــوي علــى قاطــع دائــرة، ويفضــل أن تكــون قواطــع دائــرة تفاضليــة
ينبغــي أن تكــون جميــع األنظمــة آمنــة، ومــن دون أســالك غيــر محميــة أو مكشــوفة، خاصــة عنــد 
وجــود األطفــال. مــن المفتــرض مصــدر نقطــة إضــاءة واحــد علــى األقــل وقابــس كهربــاء واحــد 

فــي كل غرفــة.
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وحدات الحمامات واالستحمام. 9
 يجــب أن تكــون الحمامــات ووحــدات االســتحمام نظيفــة وآمنــة. يجــب أن تكــون أبــواب 	 

الحمــام ووحــدات االســتحمام قابلــة لإلقفــال للحفــاظ علــى الســالمة، وخاصــة بالنســبة 
واألطفــال. للنســاء 

لمنــع 	  وذلــك  الخارجــي،  العالــم  عــن  االســتحمام  ووحــدات  الحمامــات  عــزل  أيًضــا   يجــب 
األشــخاص مــن النظــر مــن الخــارج إلــى الداخــل أو عنــد دخــول /  خــروج النــاس منهــا. يجــب 

أن تســمح مواقــع النوافــذ و/ أو األبــواب أو تصميمهــا بتفــادي مثــل هــذه المواقــف.
 يجــب أن تكــون مســاحة الحمامــات كافيــة الســتيعاب مرحــاض واحــد علــى األقــل )أو مــا 	 

يعادلــه( ومســاحة لوحــدة االســتحمام/حوض االســتحمام. مــن الناحيــة المثاليــة، يجــب 
وضــع المغســلة داخــل الحمــام، لكــن فــي بعــض الحــاالت، يعتبــر وضعهــا فــي مــكان 

مجــاور مقبــوًلا.
 يجــب أن تكــون األرضيــات والجــدران قابلــة للتنظيــف والصيانــة. يوصــى باســتخدام البــالط 	 

أو ومــواد التشــطيب المماثلــة لألرضيــات وعلــى الجــدران علــى ارتفــاع يصــل إلــى 1٬5 متــر 
كحــد أدنــى.

 يجــب أن تتوفــر التهوئــة فــي الحمــام، ويفضــل توفــر نافــذة  تطــل مباشــرة علــى الخــارج 	 
ويمكــن فتحهــا.

المساحة المخصصة للطهي. 1٠
يجــب أن تتوفــر مســاحة واحــدة علــى األقــل يمكــن الطهــي فيهــا داخــل المنــزل. يجــب أن تكفــي 
هــذه المســاحة كحــد أدنــى الســتيعاب موقــد ومغســلة متصلــة بشــبكة الميــاه داخــل المنــزل. 
علــى النحــو األمثــل، يجــب أن تتســع الثالجــة فــي المطبــخ، غيــر أنــه يمكــن وضعهــا فــي غرفــة 

مجــاورة أو فــي مســاحة مالئمــة يســهل الوصــول إليهــا مــن المطبــخ.
 يجــب أن يتضمــن المطبــخ أيًضــا مســاحة مناســبة إلعــداد الطعــام، علــى ســبيل المثــال 	 

طاولــة ومــكان لتخزيــن بعــض المنتجــات.
 ينبغــي أن تتوفــر التهوئــة فــي المطبــخ، ومــن المثالــي توفــر نافــذة تطــل مباشــرة علــى 	 

الخــارج ويمكــن فتحهــا. يجــب أن يكــون تنظيــف مســاحة المطبــخ 
 بشــكل كامــل ممكًنــا. يوصــى باســتخدام البــالط أو المــواد المماثلــة لألرضيــات وعلــى الجــدران 

علــى ارتفــاع يصــل إلــى 1.5 متــر كحــد أدنــى.

المساحات المشتركة. 11
 معاييــر التشــطيب - يجــب أن تكــون جميــع الجــدران فــي هــذه المســاحات مغطــاة بالجــص 	 

بالكامــل وأرضيــة يمكــن تنظيفهــا بســهولة.
 المســاحة - علــى النحــو األمثــل، يجــب أن تتســع المســاحة المشــتركة لبعــض أفــراد األســرة 	 

كــي يقضــوا الوقــت مًعــا، وبالتالــي، يجــب أن تكــون المســاحة كبيــرة بمــا يكفــي الســتيعاب 
جميــع أفــراد األســرة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يفضــل أن تكــون هــذه المســاحة بأبعــاد عاديــة، 

ال أن تكــون طويلــة.



االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

مة
قد

م
ل
دلي

ال

156

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
 الدليل المفصَّل خطوة بخطوة بشأن مساعدات اإليجار الموجَّهة 

لألشخاص المتضررين من األزمات

ق
الح

لم
ا

غرف النوم. 1٢
 معاييــر التشــطيب يجــب أن تكــون جميــع الجــدران فــي هــذه المســاحات مغطــاة بالجــص 	 

بالكامــل وأرضيــة يمكــن تنظيفهــا بســهولة.
الذيــن 	  األشــخاص  جميــع  الســتيعاب  النــوم  غرفــة  مســاحة  تكفــي  أن  يجــب   المســاحة 

يحتاجــون إلــى النــوم المريــح فــي الغرفــة. ي يفضــل أن تكــون هــذه المســاحة بأبعــاد عاديــة، 
بمــا أنــه ينبغــي أن تتســع ألســّرة أو فــرش أو توزيــع مســاحات النــوم.

االحتياجات المحددة. 13
يجــب أن يتيــح المنــزل لألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة االســتفادة مــن الفــرص نفســها 
مثــل غيرهــم. لهــذه الغايــة، يجــب مراعــاة ذلــك فــي المنــازل التــي يســكن فيهــا األشــخاص ذوي 

الحركــة المحــدودة واحتياجــات خاصــة أخــرى.
 إمكانيــة الوصــول يجــب أن يتمكــن كل فــرد فــي األســرة مــن الوصــول إلــى المنــزل، وأن 	 

يتمكــن، علــى األقــل، مــن االنتقــال مــن / إلــى المنــزل أو إلــى مــكان قريــب.
 المدخــل يجــب أن يكــون كل فــرد فــي المنــزل قــادًرا علــى الدخــول / الخــروج مــن المنزل بشــكل 	 

مســتقل. يجــب تكييــف األبــواب، والــدرج، وغيــره، لضمــان القــدرة على الدخــول / الخروج.
 التجــول ينبغــي أن يكــون كل فــرد فــي األســرة قــادًرا علــى التنقــل بشــكل مســتقل فــي 	 

المنــزل، وال ســيما التنقــل بيــن المســاحات األكثــر أهميــة، علــى ســبيل المثــال التنقــل مــن 
غرفــة النــوم إلــى المرحــاض، وإلــى المســاحات المشــتركة.

االســتخدام - ينبغــي أن يتمكــن كل فــرد فــي األســرة مــن اســتخدام المرافــق األكثــر أهميــة علــى 
األقــل، مثــل المرحــاض، ووحــدة االســتحمام، والمغســلة، والمفاتيــح الكهربائيــة، ومــا إلــى ذلــك.

الوصول إلى الخدمات. 14
تجنب اختيار العقارات البعيدة عن الخدمات المحلية، أو تقليل عدد هذه الحاالت قدر اإلمكان.
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الملحق الثامن - جدول سبل كسب العيش
يوضــح الجــدول أدنــاه بعــض التدخــالت المحتملــة التــي يمكــن أن تنظــر فيهــا الجمعيــة الوطنيــة 

أثنــاء تقديــم مســاعدات اإليجــار للســكان النازحيــن المتضرريــن مــن األزمــة:

السياق الريفيالسياق الحضري

تدخالت الطوارئ

دعم األسر األكثر ضعفًا لتلبية االحتياجات 
األساسية )كالغذاء واالحتياجات المنزلية 

األخرى( من خالل المساعدات النقدية 
والمساعدة القائمة على السوق.

المبادرات المشروطة القائمة على النقد 
لسداد الديون، إلخ.

المناصرة إلدماج الفئات المهمشة في 
أنظمة الحماية االجتماعية الوطنية

دعم األسر األكثر ضعًفا لتلبية االحتياجات 
األساسية )الغذاء واالحتياجات األسرية 

األخرى( من خالل المساعدة النقدية 
والقسائم أو الدعم العيني.

حماية سبل كسب العيش عبر المساعدة 
النقدية والقسائم أو الدعم العيني وذلك 

من خالل:
تقديم المساعدة الزراعية للمجتمعات 
المتضررة لتأمين موسم الزراعة القادم 
)بما في ذلك اإلنتاج في الفناء الخلفي(.

تقديم المساعدة في مجال المواشي 
للمجتمعات المتضررة )مثل حمالت 

التطعيم، وتوفير األعالف، والصحة 
الحيوانية، إلخ(.

المبادرات المشروطة القائمة على النقد 
لسداد الديون، إلخ.

المناصرة إلدماج الفئات المهمشة في 
أنظمة الحماية االجتماعية الوطنية.
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يمكــن تكييــف التدخــالت متوســطة / طويلــة األمــد لتتــالءم مــع ســياق قــدرات / تجــارب 
الجمعيــات الوطنيــة واإلطــار القانونــي للبلــد.

تقديم منح إلطالق األعمال )منح نقدية 
مشروطة( تستهدف األفراد المتضررين 

يهدف تسهيل تعافي المؤسسات 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

في المجتمعات. 

تحسين إمكانية الحصول على الخدمات 
المالية )الرسمية وغير الرسمية( 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

توفير التعليم والتدريب التقني والمهني. 

تشجيع حاضنات األعمال لتوفير رأس 
المال األولي من أجل إعادة تأسيس 

المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر. 

فرص تدّرج لتنمية المهارات في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 

المبادرات الذكية مناخًيا التي تدعم األمن 
الغذائي واستعادة سبل كسب العيش 

)مثل مواقد الطهي الموفرة للطاقة(. 

المناصرة إلدماج الفئات المهمشة في 
أنظمة الحماية االجتماعية الوطنية..

برامج النقد مقابل العمل في المجتمعات 
المتضررة لتوفير الحصول على الدخل. 

 تقديم منح نقدية مشروطة ودعم قائم 
على السوق يستهدف األفراد المتضررين 

يهدف إلى تسهيل تعافي المؤسسات 
المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة 

في المجتمعات. 

استعادة التدفقات التجارية وضمان 
األداء السلس ألسواق المنتجات الزراعية 

ولوازمها )معالجة الفجوات نتيجة تغّير 
القيمة( - التكامل القائم على السوق. 

تسهيل الحصول على القروض و/أو 
االئتمانات الصغيرة من خالل استعادة 

أنظمة التمويل األصغر المجتمعية 
)مجموعات االدخار، ونوادي األمهات(. 

المبادرات الذكية مناخًيا التي تدعم األمن 
الغذائي واستعادة سبل كسب العيش 

)مثل مواقد الطهي الموفرة للطاقة(. 

المناصرة إلدماج الفئات المهمشة في 
أنظمة الحماية االجتماعية الوطنية
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الملحق التاسع - قائمة المراجع

شــراكة التعلــم النقــدي )CaLP( )٢٠18( مســرد مصطلحــات المســاعدات النقديــة والقســائم 
الوثيقــة ٩ مــن السياســات المواضيعيــة المرتبطــة بالمديريــة العامــة للمســاعدات اإلنســانية 
والحمايــة المدنيــة التابعــة للمفوضيــة األوروبيــة )DG ECHO( )٢٠1٧( المبــادئ التوجيهيــة بشــأن 

المــأوى اإلنســاني والمســتقرات البشــرية
»ELAN«، )٢٠16( مجموعة البيانات للموظفين الميدانيين في المجال اإلنساني. 

المجموعــة العالميــة الخاصــة باإليــواء )٢٠1٩(، مشــاريع المــأوى، اليونــان ٢٠16-٢٠18/ أزمــة الالجئيــن، 
الســكن الحضــري، دعــم اإليجــار، إعــادة تأهيــل المســاكن.

المجموعــة العالميــة الخاصــة باإليــواء )٢٠1٩( أداة Shelter« Companion« المرافقــة لمســرد 
مصطلحــات المســاعدات النقديــة والقســائم، مجموعــة العمــل النقديــة لمجموعــة العالميــة 

ــواء. الخاصــة باإلي
مجموعة العالمية الخاصة باإليواء لعام )٢٠1٩( ضمان الحيازة في عمليات المأوى.

المجموعــة العالميــة الخاصــة باإليــواء )٢٠٢٠( تدخــالت ســوق اإليجــارات ورقــة النصائــح 5-1 )1- 
التدخــالت  فــي  والممتلــكات  اإلســكان واألرض   -٣ والتنفيــذ،  التصميــم   -٢ والتحليــل،  التقييــم 
ــى المســكن  ــة، ٤- رصــد تدخــالت ســوق اإليجــار، 5- االســتراتيجيات القائمــة واالنتقــال إل اإليجاري

الدائــم(. 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، )٢٠٢٠( دليل حماية البيانات في العمل اإلنساني

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، )٢٠18( المســارات الرقميــة قــد تعــرض األشــخاص الذيــن يتلقــون 
مســاعدات إنســانية للخطــر، اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر ومنظمــة الخصوصيــة الدوليــة.

االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، الصليــب األحمــر فــي لوكســمبورغ 
)٢٠1٩( المآوي والمستقرات البشرية والمساعدات النقدية، دليل المساعدات النقدية والقسائم.
االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )٢٠٢٠(، تصميــم المشــاريع، برنامــج 
التدريــب علــى التأهــب للكــوارث. اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )٢٠٠6( موقــف اللجنــة الدوليــة 

ــا للصليــب األحمــر مــن النازحيــن داخلًي
االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، )٢٠1٠( المبــادئ التوجيهيــة بشــأن 
برامــج ســبل كســب العيــش. االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، )٢٠1٠( 
دليــل توجيهــي بشــأن تصميــم المشــاريع / البرامــج.  االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر 

والهــالل األحمــر، )٢٠11(، ثمانيــة تصاميــم للمــآوي االنتقاليــة.
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، )٢٠1٢( توجيهات بشأن برامج التعافي.

 االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، )٢٠1٢( دليــل التخطيــط والرصــد 
والتقييــم واإلبــالغ.

الدنماركــي،  األحمــر  والصليــب  األحمــر  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  االتحــاد 
)٢٠1٢( مســاعدة العائــالت والمجتمعــات المضيفــة بعــد األزمــات والكــوارث الطبيعيــة، الدليــل 

ــل خطــوة بخطــوة المفصَّ

https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/calp-glossary-english.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/shelter_and_settlement_guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/shelter_and_settlement_guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/shelter_and_settlement_guidelines.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/shelter_and_settlement_guidelines.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/06/DataStarterKitforFieldStaffELAN.pdf
http://shelterprojects.org/shelterprojects2017-2018/SP17-18_A34-Greece-2016-2018.pdf
http://shelterprojects.org/shelterprojects2017-2018/SP17-18_A34-Greece-2016-2018.pdf
http://shelterprojects.org/shelterprojects2017-2018/SP17-18_A34-Greece-2016-2018.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/calp_glossary_shelter_companion_forpublication.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/calp_glossary_shelter_companion_forpublication.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/calp_glossary_shelter_companion_forpublication.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/securing_tenure_shelter_operations_guidance_for_humanitarian_response_final.pdf.pdf
https://www.sheltercluster.org/resources/library/rental-market-interventions
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4305_002_DataProtection2020_web.pdf
https://www.icrc.org/en/document/digital-trails-could-endanger-people-receiving-humanitarian-aid-icrc-and-privacy
https://www.icrc.org/en/document/digital-trails-could-endanger-people-receiving-humanitarian-aid-icrc-and-privacy
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/shelters2c_settlements_and_cash_email.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Projplan.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/2006_idps_en_icrcexternalposition.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/2006_idps_en_icrcexternalposition.pdf
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/114438860/IFRC+Livelihoods+Guidelines_EN.PDF.pdf/73bdb19a-1a84-be09-f136-21232b13e3a0?t=1569430174761
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/114438860/IFRC+Livelihoods+Guidelines_EN.PDF.pdf/73bdb19a-1a84-be09-f136-21232b13e3a0?t=1569430174761
https://www.ifrc.org/Global/Publications/monitoring/PPP-Guidance-Manual-English.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/95186/900300-Transitional Shelters-Eight designs-EN-LR.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiPwu-V17nqAhWFmFwKHZJBDSQQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ifrc.org%2FPageFiles%2F41104%2FIFRC%2520Recovery%2520programming%2520guidance%25202012%2520-%25201232900.pdf&usg=AOvVaw2XrL3k2QfGfh0cde-bHdsL
https://www.ifrc.org/PageFiles/95186/IFRC DRC Assisting host family guidelines-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/95186/IFRC DRC Assisting host family guidelines-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/95186/IFRC DRC Assisting host family guidelines-EN-LR.pdf
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االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر )٢٠1٣(، برامــج التحويــالت النقديــة 
بمشــاركة قيــادة الجمعيــة الوطنيــة/

االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، )٢٠15(، التقييــم الســريع الخــاص 
بضمــان الحيــازة، المبــادئ التوجيهيــة لتصميــم االســتجابة بعــد الكــوارث.

االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، )٢٠15(، العناصــر الدنيــا لـــ »نهــج 
تخطيــط األراضــي المجتمعيــة فــي ســياقات مــا بعــد الكــوارث«.

األحمــر  الصليــب  دليــل   ،)٢٠16( األحمــر،  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  االتحــاد 
 .)CEA( والمســاءلة  المجتمعيــة  للمشــاركة  األحمــر  والهــالل 

االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، )٢٠1٧(، التقييــم النهائــي للبرنامــج 
األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  لالتحــاد  التابــع  األردن،  فــي  الســوريين  لالجئيــن  النقــدي 

والهــالل األحمــر وجمعيــات الصليــب األحمــر األردنــي. 
االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، )٢٠18( المعاييــر الدنيــا المتعلقــة 

بالحمايــة والنــوع االجتماعــي واإلدمــاج فــي حــاالت الطــوارئ.
التعقيبــات  مجموعــة   )٢٠18( األحمــر،  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  االتحــاد 

والمالحظــات.
تعقيــب  آليــات  إنشــاء   )٢٠18( األحمــر،  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  االتحــاد 

وإدارتهــا. منهجيــة  مجتمعيــة 
االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، مــا هــي ســبل كســب العيــش؟ 

االتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب األحمــر والهــالل األحمــر، مــن هــو النــازح؟ 
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، أنواع الكوارث: تعريف الخطر

المــأوى  بشــأن  تدريبيــة  دورة  األحمــر،  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  االتحــاد 
الطبيعيــة. والكــوارث  الطــوارئ،  حــاالت  فــي  والمســتوطنات 

النرويجــي  للمجلــس   »ICLA« برنامــج  تقييــم  الحضــري/  المــأوى   ،)٢٠15(  ،»Notio Partners«
األردن     لالجئيــن 

المجلــس النرويجــي لالجئيــن، )٢٠18( تقييــم برنامــج المجلــس النرويجــي لالجئيــن بشــأن المــأوى 
المجانــي فــي لبنــان. تقييــم األثــر.

المجلس النرويجي لالجئين )٢٠1٠( ضمان الحيازة في العمليات المتعلقة بالمأوى.
منظمــة  الحضــري.  المــأوى  لبرنامــج  االســتجابة  أدوات   )٢٠1٧( لالجئيــن  النرويجــي  المجلــس 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة، ظــروف اإلســكان )٢.HC1( )٢٠1٩( تكاليــف الســكن مقابــل قيمــة 

الدخــل
صحيفــة الوقائــع ٢1 للمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لحقــوق اإلنســان وبرنامــج األمــم 

المتحــدة للمســتوطنات البشــرية: الحــق فــي الحصــول علــى الســكن المالئــم 
 )٢٠٢٠( األحمــر  والهــالل  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  لحركــة  التابــع  النقديــة  التحويــالت  برنامــج 

والقســائم النقديــة  المســاعدات 
المبادئ التوجيهية بشأن التعميم واالستعداد

https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/IFRC-CTP-engaging-National-Society-leadership_EN.pdf
https://cash-hub.org/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/IFRC-CTP-engaging-National-Society-leadership_EN.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/Rapid-Tenure-Assessment-Guidelines_EN.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/Rapid-Tenure-Assessment-Guidelines_EN.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/1301400_Community Land Mapping_En_LR.PDF
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Shelter/1301400_Community Land Mapping_En_LR.PDF
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC-CEA-GUIDE-0612-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC-CEA-GUIDE-0612-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/IFRC-CEA-GUIDE-0612-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2018/11/Minimum-standards-for-protection-gender-and-inclusion-in-emergencies-LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-15-feedback-starter-kit/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/tool-15-feedback-starter-kit/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/establish-manage-systematic-community-feedback-mechanism/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/establish-manage-systematic-community-feedback-mechanism/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/from-crisis-to-recovery/what-is-a-livelihood/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/migration/what-is-a-migrant/
https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/definition-of-hazard/
https://media.ifrc.org/ifrc/course-initiative/master-level-short-course-shelter-settlements-emergencies-natural-disasters/
https://media.ifrc.org/ifrc/course-initiative/master-level-short-course-shelter-settlements-emergencies-natural-disasters/
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/evaluations/evaluation---shelter-icla-urban-programme-in-jordan.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/evaluations/evaluation---shelter-icla-urban-programme-in-jordan.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/evaluations/evaluation---shelter-icla-urban-programme-in-jordan.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ofc-impact-evaluation-report-october-2018.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ofc-impact-evaluation-report-october-2018.pdf
https://www.sheltercluster.org/sites/default/files/docs/nrc_securing_tenure_in_shelter_operations.pdf
https://www.oecd.org/els/family/HC1-2-Housing-costs-over-income.pdf
https://www.oecd.org/els/family/HC1-2-Housing-costs-over-income.pdf
https://www.ohchr.org/en/issues/housing/toolkit/pages/righttoadequatehousingtoolkit.aspx
https://cash-hub.org/resource/guidance-for-mainstreaming-cash-and-voucher-assistance-cash-preparedness-for-effective-response-chapter-1-cvap-areas/
https://cash-hub.org/resource/guidance-for-mainstreaming-cash-and-voucher-assistance-cash-preparedness-for-effective-response-chapter-1-cvap-areas/
http://rcmcash.org/
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiriquCjq3qAhXIURUIHYi0CwwQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ifrc.org%2FGlobal%2FPublications%2Fdisasters%2Ffinance%2Fcash-guidelines-en.pdf&usg=AOvVaw1fmic-oj5bCYvO_seTgUsK
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المالح

حركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، مجموعة أدوات النقد في حاالت الطوارئ
برامــج  بشــأن  التوجيهيــة  المبــادئ   ،)٢٠٠٧( األحمــر  والهــالل  األحمــر  للصليــب  الدوليــة  حركــة 

النقديــة. التحويــالت 
منظمــة إنقــاذ الطفولــة الدوليــة )٢٠18( دليــل الميســر لتحليــل وتخطيــط خيــارات االســتجابة 

المشــتركة بيــن القطاعــات.
بشــأن  باإليــواء  الخاصــة  المجموعــة  توصيــة   )٢٠15( باإليــواء  الخاصــة  األوكرانيــة  المجموعــة 

أوكرانيــا. فــي  باإليجــار  المتعلقــة  النقــد  أنشــطة 
اإلنســانية،  االســتجابة  فــي  الدنيــا  والمعاييــر  اإلنســاني  الميثــاق  إســفير  دليــل   )٢٠18( إســفير 

سويســرا. جنيــف،  الرابعــة،  الطبعــة 
ــة لدعــم  ــم الخارجــي لنهــج المنــح النقدي شــركة »Wolfgroup« الستشــارات األداء )٢٠1٣(، التقيي

اإليجــار المطبــق علــى برامــج العــودة وإعــادة التوطيــن فــي هايتــي.
برنامــج األمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية )٢٠٠٤( دليــل حــول سياســة تأجيــر المســاكن فــي 

البلــدان الناميــة، سلســلة دليــل السياســة الســريع - المجلــد 1
لشــؤون  المتحــدة  لألمــم  الســامية  المفوضيــة  اإليجــار،  بمســاعدات  المتعلقــة  التوجيهــات 

)٢٠1٩( الالجئيــن 

http://rcmcash.org/
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiriquCjq3qAhXIURUIHYi0CwwQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ifrc.org%2FGlobal%2FPublications%2Fdisasters%2Ffinance%2Fcash-guidelines-en.pdf&usg=AOvVaw1fmic-oj5bCYvO_seTgUsK
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiriquCjq3qAhXIURUIHYi0CwwQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ifrc.org%2FGlobal%2FPublications%2Fdisasters%2Ffinance%2Fcash-guidelines-en.pdf&usg=AOvVaw1fmic-oj5bCYvO_seTgUsK
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIzP_RiK3qAhVuTRUIHVo3DdUQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Fsites%2Freliefweb.int%2Ffiles%2Fresources%2FResponse-Option-Analysis-Planning-Guide_FINAL.pdf&usg=AOvVaw2QXvPwWqVQcyABUHWp2YF0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIzP_RiK3qAhVuTRUIHVo3DdUQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Freliefweb.int%2Fsites%2Freliefweb.int%2Ffiles%2Fresources%2FResponse-Option-Analysis-Planning-Guide_FINAL.pdf&usg=AOvVaw2QXvPwWqVQcyABUHWp2YF0
https://www.sheltercluster.org/technical-working-groups-ukraine/documents/shelter-cluster-recommendation-cash-rent-activities
https://www.sheltercluster.org/technical-working-groups-ukraine/documents/shelter-cluster-recommendation-cash-rent-activities
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-07/policy_guide_to_rental_housing_in_developing_countries.pdf
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-07/policy_guide_to_rental_housing_in_developing_countries.pdf




المبادئ األساسية
للحركة الدولية للصليب األحمر 

والهالل األحمر

اإلنســانية نشــأت الحركــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر والهــالل   األحمــر نتــاج رغبــة فــي إغاثــة 
تواصــل  وهــي  تمييــز.  بــدون  الحــرب  جرحــى 
والوطنــي  الدولــي  الصعيديــن  علــى  جهودهــا 
البشــرية  المعانــاة  مــن  والتخفيــف  للوقايــة 
حمايــة  فــي  هدفهــا  يكمــن  وجــدت.    حيــث 
الكرامــة  احتــرام  لضمــان  والصحــة  األرواح 
اإلنســانية، كمــا إنهــا تعــزز التفاهــم والصداقــة 
والتعــاون المتبــادل، والســالم الدائــم بيــن كل 

العالــم. شــعوب 

عــدم التحيــز التعامــل بــدون تمييــز أو تفرقــة 
بســبب الجنســية، أو العــرق، أو المعتقــدات 
والســعي  السياســية.  اآلراء  أو  الدينيــة، 
أســاس  علــى  المنكوبيــن  األفــراد  إغاثــة  إلــى 
األولويــة  إعطــاء  مــع  فحســب،  احتياجاتهــم 

ا. تضــرًر األكثــر  للحــاالت 

الحياد من أجل أن تحظى الحركة بثقة الجميع، 
يتوجــب عليهــا أال تأخــذ طرًفــا فــي النزعــات، أو 
تنخــرط فــي جــداالت سياســة أو عرقيــة أو دينيــة 

أو إيديولوجيــة فــي أي وقــت كان.

ففيمــا  مســتقّلة.   الحركــة  االســتقاللية 
تشــّكل الجمعيــات الوطنيــة هيئــات إنســانية 
للقوانيــن  وتخضــع  للحكومــات  داعمــة 
أيًضــا  تحافــظ  أن  يجــب  البــالد،  فــي  الســارية 
علــى اســتقالليتها لتتمكــن مــن التصــّرف وفقــًا 

األوقــات. جميــع  فــي  الحركــة  لمبــادئ 

الخدمــة التطوعيــة الصليــب األحمــر والهــالل 
إلــى  إغاثــة تطوعيــة ال تســعى  األحمــر حركــة 

تحقيــق أي ربــح.

الوحــدة تعمــل جمعيــة واحــدة فقــط للصليب 
األحمــر أو الهــالل األحمــر فــي الدولــة الواحــدة.  
وتقــوم  للجميــع  أبوابهــا  تفتــح  أن  ويجــب 

باألعمــال اإلنســانية فــي منطقتهــا. 

األحمــر  للصليــب  الدوليــة  الحركــة  العالميــة 
والهــالل األحمــر هــي حركــة عالميــة، وتتمتــع 
كل الجمعيــات المنضويــة فيهــا بالمســاواة 

والواجبــات.  المســؤولية  فــي  وتشــترك 



األحمــر  والهــالل  األحمــر  الصليــب  لجمعيــات  الدولــي  االتحــاد 
ــة  ــم، ويضــم 1٩٢ جمعي ــر شــبكة إنســانية فــي العال )IFRC( هــو أكب
مليــون   1٤ وحوالــى  األحمــر  والهــالل  األحمــر  للصليــب  وطنيــة 
متطــوع. متطوعونــا حاضــرون فــي المجتمعــات قبــل وأثنــاء وبعد 
وقــوع أزمــة أو كارثــة. يشــمل نطــاق عملنــا األماكــن التــي يصعــب 
العالــم،  فــي  تعقيــًدا  األكثــر  اإلطــارات  وضمــن  إليهــا  الوصــول 
المجتمعــات  نعــزز  اإلنســانية.  الكرامــة  وتعزيــز  األرواح  إلنقــاذ 
لتصبــح أقــوى وأكثــر مرونــة وليتمكــن األشــخاص مــن عيــش حيــاة 

آمنــة وصحيــة فيهــا، وكــي تتــاح لهــم فــرص النجــاح

تابعونا عبر:
 www.ifrc.org | twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc 

youtube.com/user/ifrc | tiktok.com/@ifrc 

http://www.ifrc.org
http://twitter.com/ifrc
http://facebook.com/ifrc
http://instagram.com/ifrc
http://youtube.com/user/ifrc
mailto:tiktok.com/@ifrc

