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4. مرشوع سفري للمعايري الدنيا يف إمداد املياه واإلصحاح والنهوض بالنظافة، امللحوظة 

http://bit.ly/SPHERE-water-AR 90 التوجيهية 4، ص
5. واعتادت لجنة حقوق اإلنسان عىل تويل نشاطات الرَّصد يف املناطق املتأثرة بأزمة 

ماراوي وتنفذها بالتشارك مع الجهات األخرى من خالل املكاتب اإلقليمية للجنة واللجنة 
اإلقليمية لحقوق اإلنسان يف الحكومة اإلقليمية التي تتبع لها ماراوي. 

االنتقال املخطط له للمهجرين يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ  
جييس كونيل وسابريا كويلو

ملشكلة  التصدي  إىل  الرامية  السياسات  مجال  يف  واعدة  تطورات  الهادئ  واملحيط  آسيا  منطقة  تشهد 
التهجري الناتج عن الظروف املناخية والكوارث، لكنَّ هياكل الحوكمة العميقة املطلوبة لتضمني الحامية 
رين. وال بد من إيالء مزيد من االهتامم والرتكيز  مل تجهز بعد خاصة للتعامل مع النقل املخطط له للُمهجَّ
عىل مساعدة الحكومات يف تأسيس بنياتها الوزارية املشرتكة وتجهيزها مبا هو الزم للتعامل مع مختلف 

القضايا املعقدة واملتقاطعة التي تفرضها عملية إعادة النقل املخطط له.

املناخـي والكـوارث  التغـري  فيهـا  البيئيـة مبـا  العمليـات  تتضافـر 
الطبيعيـة مع األشـكال األخـرى من الضغوطات لتزيـد من مخاطر 
التَّهجـري أمـام املجتمعـات املسـتضعفة يف منطقـة آسـيا واملحيـط 
الطبيعيـة  الكـوارث  ظهـور  نتيجـة  التهجـري  ويحـدث  الهـادئ. 
املفاجئـة التـي يتكـرر ظهورهـا دامئـاً )مثـل الزوابـع والفيضانـات 
الظهـور  بطيئـة  العمليـات  إىل  إضافـة  املناخيـة(  غـري  واملخاطـر 
)مثـل ارتفـاع منسـوب سـطح البحـر(. ومـع أنَّ نقـل املهجريـن 
هـو الخيـار األخـري يف العـادة، فلـم مينـع ذلـك عـىل مـا يبـدو من 
حـدوث حـاالت مـن الهجـرة التلقائيـة بقيـادة املجتمعـات ونقـل 
املهجريـن ‘املخطـط لـه’ بدعم مـن الحكومـة يف املناطـق الريفية 
والحرضيـة عـىل حـد سـواء، ومـرد ذلـك إىل أن السـكان يف سـعي 
دائـم عـن مناطـق أكـرث سـالمة، وأرض أكـرث إنتاجـاً وسـبل بديلـة 

لكسـب الـرزق. 

أمـور  عـدة  تتضمـن  إذ  بطبيعتهـا  معقـدة  االنتقـال  وعمليـة 
والقانونيـة  والبيئيـة  السياسـية  النواحـي  فيهـا  تتشـارك 
بـني  مفاوضـات عسـرية  الدخـول يف  ذلـك  مبـا يف  واالجتامعيـة 

ـرة واملضيفة حول األرض والسـكن  السـلطات واملجتمعـات امُلهجَّ
واملمتلـكات. كـام أنَّ هـذه العمليـة تتطلـب تأسـيس أنـواع من 
الحاميـة لخفـض مـا أمكـن مـن اآلثـار الضـارة إلعـادة النقـل.1 

أنَّ االستشـارات مـع  يتبـني  تلـك املنطقـة،  تاريـخ  وعـىل ضـوء 
ناحيـة  مـن  )خاصـًة  أبـداً  كافيـة  تكـن  املحليـة مل  املجتمعـات 
مشـاركة النسـاء والفئـات املهمشـة( يف خطط إعـادة النقل التي 
تقودهـا الحكومـات، بـل غالبـاً مـا اعرتتهـا مشـكالت كثـرية مثل 
محدوديـة آليـات الشـكاوى وسـوء اختيـار املواقع وغيـاب الحد 
ـا املجتمعـات التـي تسـعى إلعـادة  األدىن مـن دعـم التعـايف. أمَّ
النقـل فغالبـاً مـا تكـون اإلرشـادات التـي تتلقاها من السـلطات 
الوطنيـة واملحليـة محـدودة مـن ناحيـة اإلجـراء الـالزم إلعـادة 
الجديـدة  املواقـع  يف  الخدمـات  إىل  الوصـول  وكيفيـة  النقـل 
وكيفيـة التفـاوض حـول الرتتيبـات الجديـدة لـألرايض. وينتـج عـن 
ذلـك تحديـات متعـددة يف مواقـع جديـدة مبـا فيهـا الصعوبـات 

يف إعـادة تأسـيس سـبل كسـب الـرزق واملشـكالت يف الوصـول 
املضيفـة  املجتمعـات  مـع  والنزاعـات  األساسـية  الخدمـات  إىل 
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والتقطـع يف تلقـي خدمـات التعليـم والرعايـة الصحيـة. وميثـل 
فقـدان االرتبـاط بـاألرض والهويـة الثقافيـة واملعـارف األصليـة 
آبائهـم  أرايض  عـن  يرتحلـون  الذيـن  لألشـخاص  جديـداً  واقعـاً 

وأجدادهـم. 

اسـتجابات السياسات املستحدثة 
لضـامن دميومـة الحل الـذي يقدمه النقـل، تضع حكومات 
للتصـدي  للسياسـات  الهـادئ صكـوكاً  املحيـط  يف  الجـزر 
لتحديـات إعـادة النقل. ومنها جزيرة فيجي التي أوشـكت 
عـىل االنتهـاء مـن صياغة األدلـة اإلرشـادية الوطنيـة لنقل 
ريـن، وتهـدف تلـك األدلـة إىل مسـاعدة املجتمعـات  امُلهجَّ
وذلـك  الظهـور،  وبطيئـة  الفجائيـة  بالعمليـات  املتأثـرة 
الشـئون  املناخـي يف وزارة  التغيـري  بقيـادة قسـم  الجهـد 
فيهـا  أعـدت  التـي  فانواتـو  حكومـة  وكذلـك  الخارجيـة. 
وزارة التكيـف مـع التغـريات املناخية سياسـة وطنية حول 
التغـري املناخـي والتَّهجـري الناتـج عـن الكـوارث الطبيعيـة، 
وتتضمـن هـذه السياسـة فقـرات تعالـج تحديـات تنفيـذ 

عمليـات النقـل املخطـط لـه. 

وهنـاك باملثـل اسـتجابات متنوعـة للتصـدي لتحديـات 
والكـوارث  املناخـي  بالتغـري  املرتبـط  والتَّهجـري  الهجـرة 
الطبيعيـة يف آسـيا. ففـي نيبـال، نسـقت وزارة السـكان 
والبيئـة عمليـة تشـاورية لالنتهـاء من إعداد اسـرتاتيجية 
اسـرتاتيجّياً  تدخـاًل  تتضمـن  والهجـرة  املناخـي  للتغـري 
مـن أجـل إحـداث نقـل ‘كريـم’ للمهجريـن. ويف جـزر 
ـَذت عمليـة نقـل للسـكان ضمـن مـرشوع  املالديـف ُنفِّ
الجـزر اآلمنـة بعـد حادثـة تسـونامي لعـام 2004، لكـنَّ 
إطـار  بنـاء  تجـاه  التـزام  أي  تبـد  مل  هنـاك  الحكومـة 
ُأعيـد  ڨيتنـام،  ويف  للسياسـات.  ورصيـح  واضـح  عـام 
ـرة ضمـن برنامـج التعايـش مـع  نقـل املجتمعـات امُلهجَّ
الفيضانـات إذ نقـل السـكان مـن املناطـق غـري اآلمنـة 

لإلقامـة يف دلتـا نهـر ميكونـج.

الهياكل املؤسسية  بناء 
صحيـح أنَّ هنـاك تطـورات إيجابيـة تحـدث اآلن، إالَّ أنَّ 
كثـرياً مـن املبـادرات مـا زالـت قارصة عن تأسـيس أشـكال 
الحاميـة الرضورية والالزمـة لضامن عملية إعـادة التوطني 
املخطـط لـه، خاليـة مـن اآلثـار السـلبية عـىل املجتمعـات 
املتأثـرة. ومـن أهـم التحديات ذلـك التحـدي املرتبط ببناء 
آليـات وهيـاكل للتنسـيق املشـرتكة بـني الـوزارات بحيـث 
ميكنهـا معالجـة القضايـا املعقـدة املرتبطـة باألرض وسـبل 
كسـب الـرزق واملـأوى والبنيـة التحتيـة األساسـية واملـاء 

واإلصحـاح والنقـل والثقافـة والصحـة والتعليـم الناتجـة عن 
التَّهجـري بسـبب التغـري املناخـي والكـوارث الطبيعيـة. 

ويتطلـب إعـادة النقـل املخطط لـه وجود قيادة مؤسسـية 
مخصصـة لهـذا املجـال تضـم أعضاء نشـطني من الـوزارات 
متعـددة  التخطيـط  لعمليـة  التنسـيق  بهـدف  املختلفـة 
القطاعـات. ومـع ذلـك، هنـاك عائق أسـايس يعيـق التقدم 
إىل  الراميـة  السياسـات  مسـودات  صياغـة  بعـد  مـا  إىل 
تحديـد  هـو  العائـق  وهـذا  الحاميـة،  مبـادرات  تضمـني 
وكذلـك  املسـؤولية.  بهـا  سـتناط  التـي  الحكوميـة  الجهـة 
يف ظـل عـدم وجـود مقاربـة متكاملـة قـد تظهـر عمليـات 
وزارة  أصـدرت  بنجـالدش،  ففـي  للسياسـات.  متوازيـة 
إدارة الكـوارث واإلغاثـة إسـرتاتيجية وطنيـة إلدارة النُّـزوح 
الداخـيل الناتـج عن الكـوارث الطبيعيـة والتغيـري املناخي، 
أمـا وزارة البيئـة والحـراج فدعمـت يف الوقـت نفسـه بنـاء 
خطـة منوذجيـة للعمـل حـول إدارة الهجـرة الناتجـة عـن 

تغـري املنـاخ والتدهـور البيئـي. 

تطورهـا  التـي  واإلرشـادات  األدوات  أنَّ  نجـد  لذلـك 
النقـل  إعـادة  سياسـات  تطبيـق  إىل  تدعـو  الحكومـات 
املخطـط لـه2 مـن خـالل هيئـات وزاريـة مشـرتكة وآليات 
لـدى  املوجـودة  الخـربات  اسـتخدام  لضـامن  للتنسـيق 
كل الـوزارات وارتبـاط جهدهـا بالتخطيـط اإلمنـايئ بعيـد 
مـن  السياسـات  تنفيـذ  املثـايل  الوضـع  ويقتـي  األمـد. 
سـيتطلب  ذلـك  أنَّ  مـع  قامئـة،  مؤسسـية  آليـات  خـالل 
الـوزارات.  بـني  متخصـص مشـرتك  فريـق عمـل  تأسـيس 

ومتيــل وزارات البيئــة والتغــري املناخــي و/ أو مكاتــب 
ــادة  ــة إىل قي ــوارث الطبيعي ــة والك ــوارئ الوطني إدارة الط
ــام  ــة )ك ــذه املنطق ــات يف ه ــة بالسياس ــات الخاص النقاش
إالَّ أنَّ هــذه  الحــال يف فانواتــو وبنجالديــش ونيبــال(. 
الجهــات وإن كان مبقدورهــا تــويل دور الريــادة يف الجهــد، 
فهــي محصــورة بواليــات اختصــاص محــددة وضيقــة لــكل 
واحــدة منهــا لدرجــة ال تجعــل منهــا بالــرضورة الجهــات 
أو  الفعليــة  التنفيــذ  عمليــة  لقيــادة  املثاليــة  الفاعلــة 
ــن  ــد م ــؤدي إىل الح ــد ي ــك ق ــل، وذل ــرق العم ــة ف مراقب
ــات  ــني الجه ــعة ب ــدة واس ــىل قاع ــم ع ــم القائ ــاء الدع بن
ــة. ويف األوضــاع التــي ال تســتطيع فيهــا  ــة الحكومي الفاعل
ــة  ــدد طويل ــم مل ــودة إىل منازله ــة الع ــات النَّازح املجتمع
مــن الزمــن، يواجــه مكاتــب إدارة الكــوارث املســؤولة 
للتخطيــط،  تحديــات  الطارئــة  اإلجــالء  عمليــة  عــن 
ــع  ــك ال يق ــو كان ذل ــى ل ــة، حت ــول الدامئ ــد الحل ولتحدي
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بالــرضورة ضمــن مجــال خربتهــا. ويف هــذه الحالــة، قــد تفتقــر 
ــذ.  ــم التنفي ــة لدع ــة الالزم ــب إىل املوازن ــك املكات تل

ــا  ــي مب ــري املناخ ــة والتغ ــز وزارات البيئ ــني ُتجهَّ ــل، يف ح وباملث
يلــزم لتحديــد الكــوارث الطبيعيــة وتطويــر السياســات البيئيــة، 
ــل أو األرايض  ــادة النق ــة بإع ــا املرتبط ــص بالقضاي ــي ال تخت فه
ــا  ــة أبعاده ــن ناحي ــة م ــرضي، خاص ــي والح ــط الريف والتخطي

ــة.  ــانية واإلمنائي اإلنس

ــي  ــاألرايض ه ــة ب ــوزارات املعني ــاركة ال ــني أنَّ مش ــك يتب وكذل
ــد األرايض  ــّداً يف تحدي ــم ج ــا مه ــع أنَّ دوره ــا األدىن م يف حده
الجديــدة  للرتتيبــات  القانــوين  االمتثــال  وضــامن  املناســبة 
ــات  ــني املجتمع ــة ب ــات املربم ــح االتفاق ــة دون أن تصب للحيلول
ــل  ــا’. وباملث مجــرد حــرب عــىل ورق ال تعكــس إالَّ ‘حســن النواي
الخدمــات  توفــري  يف  خــربة  لهــا  التــي  الــوزارات  أنَّ  نجــد 
االجتامعيــة والحفــاظ عــىل املعــارف الثقافيــة واإلقليمية ليســت 
ــر يف نقاشــات السياســات والتغــري املناخــي  لهــا مشــاركات ُتذَك

والكــوارث والتَّهجــري. 

ــة  ــلطات الوطني ــني الس ــيق ب ــات للتنس ــري آلي ــن توف ــد م وال ب
واإلقليميــة واملحليــة لدعــم التنفيــذ الالمركــزي إضافــة إىل 
تقديــم املــوارد املاليــة والفنيــة الكافيــة عــىل املســتوى املحــيل. 
وقــد تختلــف أيضــاً األقســام التــي يجــب إرشاكهــا حســبام 
ــة.  ــة أو الحرضي ــق الريفي ــيحدث يف املناط ــال س إذا كان االنتق
عــىل  واملــايل  االســرتاتيجي،  الدعــم  لتوفــري  رضورة  وهنــاك 
ــري  ــيك يكــون لفــرق العمــل التأث أعــىل املســتويات للحكومــة ل
الســيايس الــرضوري. ونظــراً إىل عــدد الجهــات الفاعلــة املعنيــة، 
ــل  ــا متث ــىل أنه ــات ع ــك الجه ــة لتأطــري تل ــة القوي ــزداد النزع ت
‘كامــل املبــادرات الحكوميــة’، وإذا كان التفكــري بهــذه الطريقــة 
ــالك  ــعور أي وزارة بامت ــدم ش ــرة بع ــؤدي إىل املخاط ــوف ي فس

ــادرات.  ــي للمب حقيق

فانواتــو،  ففــي  التحــدي.  هــذا  حكومــات  عــدة  وتــدرك 
ــه اســتجابة للمخاطــر  وقعــت مهمــة إعــادة النقــل املخطــط ل
ــب إدارة  ــاً عــىل مكت ــاي مبدئّي ــركان أمب ــوران ب ــن ث الناتجــة ع
الكــوارث الوطنيــة، ثــم نقلــت املســؤولية إىل قســم السياســات 
االســرتاتيجية والتخطيــط وتنســيق املســاعدات الخاضــع ملكتــب 
رئاســة الــوزراء. ومــع أنَّ هــذه املقاربــة تركــز عــىل الخــربات مــن 
مختلــف الــوزارات، فقــد تــؤدي يف النهايــة إىل نــوع مــن اللبــس 
ــه مســؤولية  ــاط ب ــذي يجــب أن تن ــان ال ــاك حــول الكي واالرتب
إعــادة النقــل املخطــط لــه، وذلــك قــد يرتتــب عليــه مضمونــات 

ــع.  ــرة عــىل أرض الواق ــة تلمســها املجتمعــات املتأث عملي

تساؤالت حول املسؤولية والحامية
اإلجالء  عمليات  إىل  أيضاً  معرضة  املجتمعات  تكون  عندما 
وإعادة النقل املخطط له ألهداف إمنائية وإلنشاء البنى التحتية 
فهل  التساؤالت.  من  عدد  املجال  هذا  يف  يثار  فسوف  العامة، 
ينبغي أن تتوىل املؤسسات الحكومية مسؤولية توفري املساعدة 
بغض  املحلية  املجتمعات  لجميع  له  املخطط  النقل  إعادة  يف 
سيايس  كيان  تحديد  يجب  رمبا  أم  تهجريهم؟  سبب  عن  النظر 
املرتبط  له  املخطط  النقل  إعادة  مسؤولية  به  لتناط  منفصل 
باألعامل اإلمنائية؟ ففي فانواتو، سعت بعض املجتمعات املحلية 
إنسانية  مساعدات  عىل  الحصول  إىل  اإلجالء  بعمليات  املتأثرة 
أسئلة شائكة حول  أثار  ما  الكوارث،  الوطني إلدارة  من مكتبها 
الجديدة لسياسة  املسودة  املكتب خاصة عىل ضوء  مسؤوليات 
نقلها  ُأعيد  التي  املحلية  للمجتمعات  ينبغي  وهل  التهجري. 
نفسها  والحامية  نفسها  املساعدة  تلقي  باإلمناء  ألسباب مرتبطة 
التي تقدم لألشخاص الذين يحتاجون إليها بعد انتقالهم ألسباب 
مناخية وبيئية. وتزداد تعقيدات هذه األسئلة ازدياداً كبرياً عند 
املخطط  التوطني  إلعادة  النهاية  يف  دعت  التي  األسباب  تعدد 
له، كام يحدث مع األشخاص الذين يعيشون يف التجمعات غري 
حيازة  أمن  تضمن  ال  للخطر  معرضة  مناطق  ضمن  الرسمية 

األرايض. 

بحيث  الطارئة  للسياسات  االستجابة  ُأعدت  فيجي،  جزيرة  ويف 
املناخي  بالتغري  واملرتبط  له  املخطط  النقل  إعادة  إدارة  ميكنها 
املحفزة  بالعوامل  املرتبط  له  املخطط  النقل  إعادة  عن  مبعزل 
األخرى. فالذين يعجزون عن التكيف مع املناطق التي يرحلون 
عمل  فريق  لجنة  من  مساعدات  عىل  يحصلون  مبدئياً  إليها 
ا يف بعض الحاالت األخرى التي حددت  إعادة النقل الوطنية. أمَّ
فيها الضغوط التنموية عىل أنها هي سبب إعادة النقل املخطط 
الريفية والبحرية مسؤولية توفري رفاه  التنمية  له، فتتوىل وزارة 
املجتمعات املتأثرة. وسوف تقدم فانواتو وفق مسودة السياسة 
عن  النظر  بغض  لألشخاص  الحامية  من  نفسه  القدر  الجديدة 
مل  الحامية  لهذه  الدقيقة  التنفيذ  آلية  لكنَّ  تهجريهم،  سبب 

ل حتى اآلن.  ُتفعَّ

حوكمـة  منـاذج  لتقديـم  والواضحـة  املاسـة  الحاجـة  وتظهـر 
إبداعيـة يف إعـادة النقـل املخطـط لـه، مـع رفـد تلـك النـامذج 
باملـوارد الالزمـة والكافيـة ودعمهـا بالخـربات التقنيـة الكافيـة 
الجهـات  مختلـف  بـني  املسـؤوليات  يف  للتشـارك  يـروج  مبـا 
الفاعلـة الحكوميـة عـىل املسـتويني الوطنـي واملحـيل.3 وال شـك 
للنُّـزوح  لالسـتجابة  مالءمـة  األكـرث  املؤسسـية  الهيـاكل  أّن  يف 
املرتبـط بالتغـري املناخـي والكـوارث الطبيعيـة سـوف تختلـف 
الـة، ال بـد مـن  مـن موقـع آلخـر. ولـيك تكـون تلـك الهيـاكل فعَّ
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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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