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النظـر يف تاريـخ الدوائـر الحكوميـة املحـددة وثقافتهـا والتأكـد 
اد املبادريـن الذيـن ال تنقصهـم املعرفـة  مـن مـدى حضـور الـروَّ
والدرايـة يف مجـال إعـادة النقـل، وال بـد مـن الرتكيز عـىل قدرة 
ضبـاط االتصـال يف الحكومـة يف التغلـب عـىل التحديـات التـي 
سـيواجهونها يف القطاعـات ويف ظـل الالمركزية يف معـرض تنفيذ 

الحاميـة عـىل املسـتوى املحـيل.  

 jconnell@iom.int جييس كونيل 
مستشارة 

 scoelho@iom.int سابريا كويلو 
 مسؤولة الهجرة اإلقليمية والتغري البيئي واملناخي

املكتب اإلقليمي ملنطقة آسيا واملحيط الهادئ 

منظمة األمم املتحدة للهجرة )املنظمة الدولية للهجرة( 
 www.iom.int

 Georgetown University, UNHCR, IOM and United Nations University .1
 )2015( Guidance on protecting people from disasters and environmental

change through planned relocation
)إرشادات توجيهية حول حامية األشخاص منن الكوارث الطبيعية والتغري البيئي من خالل 

إعادة النقل املخطط له(
 bit.ly/Brookings-planned-relocation-2015;

 Georgetown University, UNHCR and IOM )2017( A Toolbox: Planning
 Relocations to Protect People from Disasters and Environmental Change
)مجموعة لألدوات: عمليات إعادة النقل املخطط لها لحامية األشخاص من الكوارث 

الطبيعية والتغري البيئي(
 bit.ly/GU-UNHCR-IOM-planned-relocation-toolbox-2017

 Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons 2. انظر مثاًل
 in the Context of Disasters and Climate Change

رين العابرين للحدود يف سياق الكوارث الطبيعية والتغري املناخي( )أجندة لحامية املُهجَّ
 bit.ly/Nansen-Initiative-Agenda

3. ال تغطي هذه املقالة كثرياً من القضايا املعقدة األخرى املتعلقة بإعادة التوطني 
املخطط له واألرايض وحقوق اإلنسان والحامية. انظر مصادر مبادرة نانس حول ‘إعادة 

’Planned Relocation‘ النقل املخطط له
 www.nanseninitiative.org/portfolio-category/planned

النُّزوح الداخيل ما بعد عام 8102: الطريق ُقَدماً 
ألكساندرا بيالك وأڨيغايل شاي 

من  كثرياً  لكنَّ  الداخيل.  بالنُّزوح  املتعلقة  والتحديات  اإلحصاءات  إليها  تشري  التي  األرقام  هي  مخيفة 
األشياء تعلمناها منذ إطالق املبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل يف عام 1998. وما نحتاج إليه اليوم 

هو بذل الجهود املنسقة والزخم املستدام للتأسيس عىل الوعي املتحقق ومواجهة التحديات الطارئة.

قبل عرشين عاماً، أُطلقت املبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل 
لتمثل نقطة فارقة يف االعرتاف الدويل لرضورة منع النُّزوح الداخيل 
املبادئ  وأسست  داخلياً.  للنَّازحني  واملساعدة  الحامية  وتوفري 
إىل  الرامية  الجهود  أفاد  الذي  التقنيني  العام  اإلطار  التوجيهية 
تطوير السياسات اإلقليمية والوطنية حول النُّزوح الداخيل. فهذه 

املبادئ دون أي شك إنجاز مهم بحد ذاته. 

العنف،  النزاعات وأعامل  السيايس واندالع  انعدام االستقرار  لكنَّ 
ومشاكل الطقس القاسية، والكوارث الطبيعية ما زالت تدفع بعض 
أكرث من أي وقت مىض.  العامل  الداخيل يف  النُّزوح  أعىل معدالت 
النزاعات  نازح جديد بسبب  ففي عام 2017 سجل 30.6 مليون 
أربعني  هناك  أن  ًقدر  العام  ذلك  نهاية  ويف  الطبيعية،  والكوارث 
النزاع  نتيجة  الداخيل  النُّزوح  وضع  يف  يعيشون  شخٍص  مليون 
)يضاف إىل ذلك عدد غري معروف من األشخاص الذين ما زالوا يف 

وضع النُّزوح نتيجة الكوارث الطبيعية(.1 

وهذه أرقام صادمة ومهولة. ونظراً للتحديات التي تواجه البيانات 
ر  فهي أيضاً عىل ما يبدو أقل بكثري من األرقام الحقيقية، إذ ُيقدَّ

أنَّ قرابة 8.5 مليون نازح داخيل ممن تشري التقارير عام 2017 إىل 
أنَّهم عادوا إىل ديارهم أو أعيد توطينهم أو نقلهم عرب 23 بلداً مل 
يعرثوا بالرضورة عىل الحلول الدامئة الحقيقية ذلك يعني أنَّهم ما 
الحساب هذه  أدرجنا يف  ما  فإذا  النُّزوح.  يعيشون يف وضع  زالوا 
األعداد أيضاً فذلك يجعل من األشخاص الذين يعيشون يف حالة 

النُّزوح الداخيل يصل أعدادهم إىل 45.5 مليون شخص. 

ما الذي ميكن فعله؟ 
النزاعات وتدهور الوضع املناخي، واشتداد الكوارث  مع استمرار 
تطوير  معدالت  وارتفاع  الحدوث،  وبطيئة  املفاجئة  الطبيعية 
وأعداد  أرقام  أن  باالعتقاد  يدعونا  سبب  من  ما  العاملي.  الحظر 
النَّازحني سوف تبدأ بالتقهقر والرتاجع يف مرحلة ما. إالَّ أن هناك 
عدداً من الخطوات التي ميكن اتخاذها من أجل نقل السياسات 
واإلجراءات حول النُّزوح الداخيل واالستفادة من املقاربات املنفذة 

حالياً. 

ارتفاع  رغم  أنه  نعرتف  أن  علينا  يجب  آخر  يشء  أي  وقبل  فأوالً 
السنوات  عرب  التوجيهية  املبادئ  قدمتها  التي  واملساهمة  األعداد 
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يف  اإلهــامل  طي  يف  الداخيل  النُّزوح  زال  ما  املاضية  العرشين 
السنوات املاضية، وال بد من إعادة اعتبار هذا املوضوع عىل أجندة 
صنع السياسات الدولية. وبهذا الصدد ظهرت نداءات تحت شعار 
الداخيل مبا يف  النُّزوح  الحلول  عدم ترك أي مخلف والبحث عن 
أن  لعام 2016. ويبدو  العاملية  اإلنسانية  القمة  اقرتح يف  ما  ذلك 
تلك التطورات إمنا هي إعادة مشاركة واعدة للموضوع واعرتاف 
الفاعلون  يستمر  بينام  أنه  إالَّ  املوحدة.  اإلجراءات  إىل  بالحاجة 
ملل  أو  كلل  دون  العمل  يف  املوضوع  لهذا  لجهودهم  املكرسون 
زلنا  ما  واإلقليمي  الوطني  املستويني  عىل  الحلول  عىل  للعثور 
للتصدي  الرضورية  الجامعية  الدولية  لإلرادة  كبريُا  غياباً  نالحظ 
الرتكيز  الداخيل. فمنذ أواخر عام 2016 كان جل  النُّزوح  ملشكلة 
الالجئني  حول  العامليني  العقدين  عىل  منصباً  الدويل  واالهتامم 
النُّزوح  وحول الهجرة، ومل يكن أي منهام يعالج معالجة حقيقية 

ضمن حدودها الوطنية.2  

زخاًم  ولََّدت  قد  التوجيهية  للمبادئ   20 ال  الذكرى  بأن  وال شك 
إليه  نحتاج  ما  لكنَّ   ،2018 عام  يف  املوضوع  هذا  حول  جديداً 
عدم  أريد ضامن  ما  إذا  املستوى  رفيعة  املستدامة  املشاركة  هو 
ضعف هذا الزخم وزواله يف النهاية. وأهم ما يف األمر أن عىل أي 
عملياِت رفيعة املستوى أو مفاوضات أن تؤمن املشاركة الجوهرية 
واملستمرة للدول األكرث تأثراً بالنُّزوح الداخيل والتي لديها الخربة يف 
التعامل معها عىل أنها واقع معاش. فدون تلك املشاركة لن نصل 
املشاركة  هذه  تكون  يك  امللموس.  والتنفيذ  السيايس  القبول  إىل 
النَّازحني  منظورات  وراء  السعي  من  بد  ال  بحق  وشاملة  دامجة 

التعامل معها بعد  داخلياً وتصوراتهم وال بد من فهمها بدالً من 
فوات األوان.

ما  غالباً  الداخيل  النُّزوح  أزمات  بأن  فهاًم  نعزز  أن  علينا  ويجب 
وتبعات  عواقب  عنها  وينجم  إشكاليِة  تنموية  مساراِت  تتضمن 
ملحركات  الكامل  وللتصدي  املبارشة.  اإلنسانية  العواقب  تتجاوز 
النُّزوح وآثاره ولتوفري ذلك النوع من اإلجراءات السياسية والعملية 
ملنع النُّزوح وخفضه ال بد لنا من الحصول عىل فهم أفضل وتطوير 
طرق االستجابة إىل اآلثار االقتصادية واإلمنائية بعيدة األمد للنزوح 
عىل النَّازحني داخلياً ، وعىل املجتمعات التي يعيشون بها ، وعىل 
الدول عىل العموم، وال بد من االستجابة أيضاً إىل الروابط القامئة 
االنتباه  من  بد  وال  للحدود  العابر  والتَّهجري  الداخيل  النُّزوح  بني 
والقواسم  املناخي  التغري  وآثار  الحرضي  النُّزوح  خصوصيات  إىل 
املرشوعات  ودور  والنزاع  الحدوث  بطيئة  الكوارث  بني  املشرتكة 

التنموية والعنف الجنايئ يف التسبب بالنُّزوح. 

وسيتطلب ذلك من الدول واملنظامت اإلنسانية وهيئات الصناعة 
وهيئات بناء السالم والجهات الفاعلة اإلمنائية التفكري بإبداع حول 
الطريقة التي تجمع فيها البيانات وتحلل، ليك يتمكنوا من تعقب 
حاجات النَّازحني داخلياً ومواطن ضعفهم والوقوف عىل الطريقة 
التي تتطور بها تلك الحاجات ونقاط االستضعاف مع مرور الوقت، 
ومعرفة األمور التي تنجح وغريها التي ال تنجح يف التصدي للنزوح 
هناك  إن  نقول  أن  القصد  وليس  السياقات.  مختلف  الداخيل يف 
حلوالً ثابتة تصلح لكل املشكالت الخاصة بأزمات النُّزوح الداخيل، 
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تجمع للنَّازحني داخلياً من خريستان، يقع عىل مسافة ستة كيلومرتات من مدينة كاال إيناو يف أفغانستان، سبتمرب/أيلول 2018.
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عليها  تقوم  أن  ميكن  مشرتكة  افرتاضات  هناك  إن  نقول  إننا  بل 
عملية بناء السياسات.

ا عندما تكون الحكومات هي نفسها سبب النُّزوح فوقتها يجب  أمَّ
عىل املجتمع الدويل أن يحسن من عملية التنسيق يف االستجابات 
املستوى  عىل  نفسه  الوقت  يف  والعمل  العمليات،  مستوى  عىل 
السيايس لدعم املبادرات املختلفة مثل بناء السالم وفض النزاعات 
والوصول إىل العدالة واملساءلة إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان. ومع 
ذلك يجب إعطاء الحكومات ما أمكن دور القيادة والريادة يف هذا 
املوضوع بدعم من املجتمع الدويل والهيئات اإلقليمية وبتنسيق 
وثيق مع السلطات املحلية. ويف سبيل ذلك سيكون عليهم إدماج 
للتكيف  اإلمناء بعيد األمد، والتخطيط  الداخيل يف  النُّزوح  مسألة 
مع التغريات املناخية واالستثامر يف جهود خفض مخاطر الكوارث 
لحاجات  تستجيب  أن  اإلنسانية  لالستجابات  وينبغي  الطبيعية. 
أما  فيها.  يعيشون  التي  املجتمعات  إهامل  دون  داخلياً  النَّازحني 
بخصوص الالجئني العائدين خاصة يف السياقات التي ينترش فيها 
االنفالت األمني فيجب دعمهم للتأكد من أال يصبح العائد نازحاً 

يف غياب الحلول الدامئة. 

وال شك أن هناك عوائق كثرية يجب التغلب عليها. منها املخاوف 
املتعلقة بالسيادة والجمود املؤسيس وجاذبية استخدام مقاربات 
األعامل بالطريقة املعتادة وانخفاض القدرات وغياب املوارد التي 

وصعوبة  مطولة  كبرية  أزمات  من  تعاين  التي  البلدان  تواجهها 
التحدي ال ميكن أن  لِكنَّ هذا  للظواهر.  الكاملني  القياس والفهم 

يكون مستحياًل بل هو تحد ينبغي لنا أن نحاول مواجهته. 

 alexandra.bilak@idmc.ch ألكساندرا بيالك 
املديرة 

 avigail.shai@idmc.ch أڨيغايل شاي 
مستشارة سياسية

مركز رصد النُّزوح الداخيل 
 www.internal-displacement.org

 Internal Displacement Monitoring Centre )2018( Global Report on .1
 Internal Displacement

)التقرير العاملي حول النُّزوح الداخيل(
www.internal-displacement.org/global-report/grid2018

2. لعل ذلك ال يدعو للدهشة نظراً ألنَّ النُّزوح الداخيل مَيَسُّ قضايا تتعلق بالسيادة. 
ولدرجة ما، تعكس أيضاً غياب تفويض قيادة واضح حول القضية ضمن منظومة األمم 

املتحدة.
3. جميع األسامء الواردة يف هذه املقالة مستعارة

4. انظر الحاشية 1، ص. 36 وانظر أيضاً مقالة مجيدي وتايلر يف هذا العدد.   

حلقات النُّزوح 

أجرى مركز رصد النُّزوح الداخيل بحثاً مؤخراً ضم فئة من الالجئني 
العراقيني يف األردن ويف السويد )وسوف يستكمل هذا البحث 
قريبا ببحث آخر مع الالجئني العائدين والنَّازحني الداخليني يف 

العراق( ويؤكد هذا البحث عىل العالقة بني النُّزوح الداخيل 
والتحركات العابرة للحدود. ومن أهم النتائج املبدئية التي توصل 

إليها البحث وجود ارتفاع كبري يف أعداد الالجئني الذين واجهوا 
من قبل حالة النُّزوح الداخيل نتيجة اضطرارهم للتحرك عدة 
ى إىل تدهور مواطن الضعف عندهم واستنزافهم  مرات ما أدَّ

لالسرتاتيجيات املحدودة التي كانوا يستخدمونها ملسايرة الظروف. 

فقد هربت سارة3 وعائلتها عىل سبيل املثال من بيتها يف بغداد 
عندما حاولت إحدى امليليشيات املحلية تجنيد ابنها اليافع 

قرساً. فهربت العائلة إىل بابل وعاشوا هناك مختفيني ألشهر عدة 
قبل اكتشاف امليليشيات ألمرهم مرة. ونتيجة لتخوفات العائلة 

حول ابنها هربت إىل أربيل ومل تكن العائلة قادرة عىل البقاء يف 
كردستان بسبب وجود متطلبات خاصة بالكفيل فاضطرت العائلة 

إىل عبور الحدود إىل تركيا ومن ثم وجدت طريقها إىل السويد. 

وأكرم أيضاً من بغداد غادر بيته بعد أن هددته مجموعة 
مسلحة بالقتل إذا رفض أن يبيعها بيته. فهرب إىل بيت أخته 

يف قراقوش. ثم بعد أن سيطر تنظيم الدولة اإلسالمية عىل 

قراقوش عاد أكرم إىل بغداد للبحث عن مالذ آمن له يف مكانه 
السابق الذي كان يعمل به، وبعد عودته بقليل إىل املدينة 

تلقى أيضاً اتصاالً هاتفياً تهديداً من الجامعة املسلحة نفسها 
ففر بجلده إىل األردن بحثاً عن السالمة واملالذ اآلمن. 

لكنَّ السالمة ال تكفي دامئاً. ألنَّ الالجئني إن مل يتمكنوا من إعالة 
أنفسهم يف البلدان املضيفة فسوف يفي األمر بكثري منهم إىل 

العودة الدامئة إىل بلدانهم األصلية التي قد ينتهي األمر فيها 
أيضُا بهم بأن يصبحوا نازحني داخلياً. وتتضاعف املخاطر عىل 
وجه الخصوص يف حالة العودات السابقة ألوانها أو العودات 
غري الطوعية. وبينام عاد 560 ألف الجئ ومهاجر غري موثق 

إىل أفغانستان من باكستان وإيران يف عام 2017 عجز كثري من 
العائدين عن إعادة التوطني يف مكانه األصيل بل واجهوا كثرياً من 

التحديات يف إعادة االندماج يف أماكن أخرى بسبب االنفالت األمني 
وغياب الخدمات أو فرص سبل كسب الرزق.4وكام أنَّ النَّازحني 
داخلياً يصبحون الجئني يف غياب أي تقدم نحو الحلول الدامئة، 

يقع الجئو اليوم تحت خطر التحول إىل نازحني داخلياً غداً.

 chloe.sydney@idmc.ch كلووي سيدين 
رشيكة بحث، مركز رصد النُّزوح الداخيل
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