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التصدي للنُّزوح الداخيل يف إثيوبيا
بيهيغو هابتي ويون جني كويون 

ُيحِرز  القريب والبعيد،  النَّازحني عىل املدى  أثيوبيا ملعالجة حاجات  الجديدة يف  بني مختلف املبادرات 
فريق العمل املعني بالحلول الدامئة بعض التقدم رغم السياق امليلء بالتحديات.

مبـا  مقارنـة  داخليـاً  نـازح  مليـون   2.8 مـن  أكـرث  حاليـاً  يوجـد 
يقـارب 291 ألفـاً يف يوليو/متـوز 1.2012 وُيعَزى سـبب النزوح إىل 
إىل الجفـاف والفيضانـات والتوتـرات العرقية/القبليـة والنَِّزاَعـات 
وحـده.  النـزاع  عـن  ناتجـة  منهـا   %70 والحـدود،  املـوارد  عـىل 
وتحتضـن واليـة إقليـم الصومـال يف أثيوبيـا التـي تحـد الصومال 
يف الشـامل والـرشق والجنـوب العدد األكـرب من النَّازحـني داخلياً 
يف أثيوبيـا إذ هنـاك نـزاح داخيل واحـد من بني كل سـتة مقيمني 

 . فيها

وإقـراراً بتزايـد أعـداد النَّازحـني داخليـاً، طلبـت حكومـة واليـة 
إقليـم الصومـال يف عـام 2014 مـن املجتمـع الـدويل أن يقـدم 
لهـا الدعـم الفنـي، ونتـج عـن الجهـد املشـرتك بينهـام تأسـيس 
فريـق العمـل متعـدد أصحـاب املصالـح املعني بالحلـول الدامئة. 
وتشـارك يف رئاسـته مكتـب واليـة إقليـم الصومال ملنـع الكوارث 
)املنظمـة  للهجـرة  املتحـدة  األمـم  ومنظمـة  لهـا  واالسـتعداد 
الدوليـة للهجـرة(. ومـع أنَّ بيئـة السياسـات العامة كانـت مليئة 
بالتحديـات، فقـد أحـرز فريـق العمـل بعـض التقـدم يف تلبيـة 

الحاجـات اإلمنائيـة واإلنسـانية عـىل حـد سـواء.

أوجه القصور يف السياسـة الوطنية 
اآلن  أثيوبيـا حتـى  الداخـيل يف  للنُّـزوح  االسـتجابات  زالـت  مـا 
تركـز إىل حـد كبري عـىل العمـل اإلنسـاين املتمثل بإنقـاذ األرواح. 
ومـع أنَّ االسـتجابات اإلنسـانية تضطلـع بـدور حيـوي يف توفـري 
شـبكة أمـان ملـن هـم يف أمـس الحاجـة إىل املسـاعدة، فـال يقـل 
االسـتجابة  نحـو  السـلس  االنتقـال  ضـامن  ذلـك  عـن  أهميـة 
التنمويـة واملسـاعدة املوجهـة. لكـنَّ افتقـار أثيوبيا إلطار شـامل 
ومتخصـص لتوجيـه جهـود التصـدي للنـزوح الداخيل أعـاق هذا 
االنتقـال. ويف الوقـت الحايل، أقرب سياسـة لها هي سياسـة إدارة 
مخاطـر الكـوارث الطبيعيـة لعـام 2013، إضافـة إىل إطار الربامج 
االسـرتاتيجية واالسـتثامر املرتبـط بتلـك السياسـة. وتتمثـل أهـم 
أهـداف هـذه السياسـة يف خفـض املخاطـر املرتبطـة بالكـوارث 
مثـل هـذه  للخطـر يف  املعرضـني  األشـخاص  الطبيعيـة وحاميـة 
الظـروف، لكنهـا ال تعالـج عـىل وجـه الخصـوص حالـة الطـوارئ 
أو حاجـات املسـاعدة اإلمنائيـة للنَّازحـني داخليـًا. ومـن الالفـت 
لالنتبـاه أنَّ الحكومـة اإلثيوبيـة وإن وقعـت عـىل اتفاقية االتحاد 
النَّازحـني داخليـًا ومسـاعدتهم يف  األشـخاص  اإلفريقـي لحاميـة 

أفريقيـا )اتفاقيـة كامپـاال( فلـم تصـادق عليهـا بعـد، بحجـة أن 
لديهـا أطرهـا القانونيـة املحليـة وسياسـاتها الخاصـة بهـا التـي 
توفـر عـىل حـد زعمها إرشـادات كافيـة ملعالجـة مشـكلة النُّزوح 

الداخيل.

والكـوارث  الطبيعيـة  للمخاطـر  متكـرراً  منطـًا  هنـاك  أنَّ  ومبـا 
مـا  غالبـاً  املانحـني  أن  يعنـي  فذلـك  إثيوبيـا  يف  املنشـأ  برشيـة 
ينـزاح اهتاممهـم برسعـة مـن أزمـة إىل أخرى. وإضافـة إىل ذلك، 
دأبـت الحكومـة عـىل عـزو جميـع األزمـات التـي متـر بهـا إىل 
املخاطـر الطبيعيـة، عـىل اعتبـار أن مثـل هـذا العـزو لـن يؤثـر 
للتقـدم يف  تحقيقهـا  مـدى  ناحيـة  مـن  البـالد  يف سـمعة  كثـرياً 
النواحـي التنمويـة، لكـنَّ تلك النزعـة مل تسـاعد يف تقديم الزخم 
لعمليـة اإلصـالح والتطويـر. ونتيجـة لذلـك، رسعـان مـا تلقـى يف 
طـي النسـيان مواطـن اسـتضعاف النَّازحـني داخليـاً وخسـائرهم 
املنهجيـة  املشـكالت  تفـيش  إىل  إضافـة  الصدميـة  وخرباتهـم 
املضيفـة  املجتمعـات  عـىل  األمـد  بعيـدة  واآلثـار  والبنيويـة 

والبيئـة. 

هـذا  يف  اإليجابيـة  الخطـوات  بعـض  هنـاك  حـال،  كل  وعـىل 
األقـل  عـىل  منهـا  عوامـل  عـدة  إثيوبيـا  دفـع  فقـد  السـياق. 
املتكـررة  الطبيعيـة  الكـوارث  إىل  املعـزو  التَّهجـري  نطـاق 
إدخـال  إىل  والتنمويـة  اإلنسـانية  الفاعلـة  الجهـات  ومشـاركة 
الحاجـات  تلبيـة  يف  للمسـاعدة  جديـدة  مؤسسـية  آليـات 
املبـارشة للنَّازحـني داخليـًا، وتلبيـة حاجاتهـم بعيـدة األمـد مـن 
املبـادرات  هـذه  بـني  ومـن  والتنمويـة.  اإلنسـانية  املسـاعدات 
املمثـل  مـن  )تتألـف  داخليـًا  للنَّازحـني  االستشـارية  املجموعـة 
املقيـم لألمـم املتحدة/املنسـق اإلنسـاين ومكتـب األمـم املتحـدة 
لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية ومنظمة الهجرة الدوليـة واملفوضية 
للصليـب  الدوليـة  واللجنـة  لالجئـني  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
الحمـر واملجلـس الرنويجـي لالجئـني( إضافـة إىل لجنـة توجيـه 
وطنيـة )تحـت قيـادة نائـب رئيس الـوزراء( بهدف توفـري الدعم 
الحـدود بـني  نـزاع  نتيجـة  ـَر  نـازح ُهجِّ ألكـرث مـن مليـون فـرد 
املنطقتـني الصوماليـة واألوروميـة يف إثيوبيـا. كـام أن الحكومـة 
اإلثيوبيـة تطبـق بدعـم مـن املجتمـع الـدويل مقاربـة الطريـق 
الجديـد للعمـل الـذي نتـج عن القمـة اإلنسـانية العاملية وتعرف 
هـذه املقاربـة بأنهـا “تعمـل عىل مـدى عدة سـنوات وتقوم عىل 
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أسـس امليـزة املقارنـة لنطـاق واسـع مـن الجهـات الفاعلـة مبـا 
فيهـا الجهـات الواقعـة خارج منظومـة األمم املتحـدة بغية بلوغ 

والجامعيـة”.2  املشـرتكة  األهـداف 

مقاربة إقليمية جديدة
الصوماليـة  املنطقـة  اسـتحدثت   2017 األول  أكتوبر/ترشيـن  يف 
مـن  األوىل  وهـي  وأقرتهـا  إقليميـة  دامئـة  حلـوالً  إثيوبيـا  يف 
نوعهـا يف كل مـن املنطقـة الصوماليـة وإثيوبيـا.3 وتتبنـى هـذه 
االسـرتاتيجية تعريـف الشـخص النَّـازح داخليـاً حسـبام تقرتحـه 
املبـادئ التوجيهيـة حـول النُّـزوح الداخـيل، بينام تعـرتف بوجود 
تحديـات خاصـة يف إثيوبيـا بشـأن هـذا التعريـف خاصـة فيـام 

بالرعـاة. يرتبـط 

للحلـول  العمـل  مجموعـة  االسـرتاتيجية  هـذه  قيـادة  َر  وَتَصـدَّ
الدامئـة كـام أنهـا تنسـجم مـع املبادئ واألطـر العامـة الدولية مبا 
فيهـا املبـادئ التوجيهيـة وللجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الهيئـات 
واإلطـار العـام للحلول الدامئـة للنَّازحـني داخلياً واتفاقيـة كامپاال 
هـذا  أنَّ  ومـع  بهـا.  الصلـة  ذات  الوطنيـة  األدوات  إىل  إضافـة 
اإلطـار جـاء إقليميـاً يف نطاقـه فهـو أول إطـار يطـور ويعتمـد يف 
إثيوبيـا ليسـتهدف النُّـزوح الداخـيل عـىل وجـه الخصـوص. كـام 
أنـه حفـز اهتـامم املناطـق اإلثيوبيـة األخـرى )مبـا فيهـا عفـار 
وجامبيـال وأوروميـة( لتبنـي مقاربـة شـمولية للتصـدي ملشـكلة 
النُّـزوح الداخـيل، وقـد جذبـت هـذه املقاربـة بدورهـا اهتـامم 
صانعـي السياسـات عـىل املسـتوى الوطنـي، ثـم عقدت الجلسـة 
لـيك   2017 عـام  أواخـر  إلثيوبيـا يف  األوىل  الوطنيـة  التشـاورية 
تحفـز الخطـوات املبدئيـة نحـو تطويـر سياسـة وطنيـة للنَّازحني 
داخليـاً، وانعكسـت حاجـات التعـايف للنَّازحـني داخليـاً يف عمليـة 

التخطيـط اإلنسـانية الوطنيـة للبـالد للمـرة األوىل.

ورغـم إحـراز بعـض التقـدم، مـا زالـت هناك مهـام عاجلـة ال بد 
مـن التصـدي لهـا ودراسـتها. ومـن هـذه التحديات جمـع جميع 
األشـخاص عـىل طاولـة النقاشـات يف تنفيـذ االسـرتاتيجية ألنهـا 
تتطلـب جهـداً منسـقاً لجميع أصحـاب املصلحة املعنيـني مبا فيها 
جميـع القطاعـات الخاضعة لقيـادة الحكومـة. وإضافة إىل ذلك، 
ال بـد مـن بـذل مزيـد مـن االهتامم إىل واقـع املصـادر املحدودة 
وعـدم كفايـة القدرات الفنيـة للمنفذين اإلقليميـني. وقد يتطلب 
معالجـة التحـدي األول مـن هـذه الهيئات امُلَشـارَِكة يف مجموعة 
ـا  العمـل نحـو الحلـول الدامئـة تطويـر اسـرتاتيجية جامعيـة. أمَّ
بالقـدرات، فتعمـل منظمـة  املتعلقـة  الثانيـة  للقضيـة  بالنسـبة 
األمـم املتحـدة للهجـرة )املنظمـة الدوليـة للهجـرة( عـىل توفـري 
بنـاء القـدرات عـىل الحلـول الدامئة ومنها عىل سـبيل املثـال أنها 
عقـدت جلسـتني تدريبيتـني ملـدة يومـني يف أواخـر عـام 2017 

اشـتملت عـىل 73 مسـؤوالً حكوميـاً إقليميـاً )يعملـون يف املجال 
العـديل والتمويـل األصغر والصحـة وغريها( يف جامبيـال واملنطقة 
الصوماليـة وعفـار، وتطرقت ورشـات العمل تلـك إىل موضوعات 
مختلفـة مثـل التعـايف املبكـر ومختلـف األطـر العامـة الدوليـة/

اإلفريقية/اإلثيوبيـة التـي تتعلـق بالنُّـزوح الداخيل. 

لكـنَّ القضيـة األكـرث أهميـة تتمثـل يف غيـاب التحليـل الطـويل 
ومتعـدد األبعـاد والعابـر للقطاعـات لتسـتنري بـه عمليـة رسـم 
السياسـات. ومـن هنـا ينبغـي توسـيع وظائـف منظومـة إدارة 
املعلومـات الحاليـة حـول النُّـزوح الداخـيل مثـل مصفوفـة َتَتبُّـع 
الدوليـة  )املنظمـة  للهجـرة  املتحـدة  األمـم  ملنظمـة  النُّـزوح 
للهجـرة(، فبـدالً مـن أن تقتـر تلـك الوظائف عىل مجـرد جمع 
بيانـات األهداف إلرشـاد عمليـة التخطيط والتنسـيق لالسـتجابة 
اإلنسـانية قصـرية املـدى ينبغي لهـا أن تضم توليـد األكادمييني و/

أو مختلـف الهيئـات املتعاونـة لألدلـة واإلثباتـات التـي ميكن بها 
دعـم التقـدم نحـو الحلـول وتعزيـز قـرارات السياسـات. 

فقبـل عـدة سـنوات مل تكـن هنـاك أي معلومـات عامـة حـول 
تجـاه  الحكومـة  حساسـية  يعكـس  )وذلـك  داخليـًا  النَّازحـني 
ورسـم  املنهجيـة  البيانـات  جمـع  عمليـة  وكانـت  املوضـوع(. 
الخرائـط الخاصـة بالنُّـزوح قـد بدأت بهـا منظمة األمـم املتحدة 
املسـتويات  أدىن  عـىل  للهجـرة(  الدوليـة  )املنظمـة  للهجـرة 
اإلداريـة، لكـنَّ زيـادة اهتـامم كثري مـن الجهات الفاعلـة األخرى 
باسـتخدام البيانـات مـن أجـل تنويـر عمليـة تخطيطهـم أدى إىل 
توسـيع منظومـة إدارة املعلومـات تدريجيـاً إىل أن غطـت البـالد 
برمتهـا. وقـد أصبـح جميـع قـادة املجموعـات املعنيـة يف إثيوبيا 
القطاعـي.  لتخطيطهـم  املصفوفـة  هـذه  عـىل  يعتمـدون  اآلن 

ومنـذ عـام 2017، تبنـت الحكومـة االتحاديـة هـذه األداة. 

ومـن أهـم مـا يجب النظـر به رضورة توفـري الحوار االسـرتاتيجي 
عـىل  السياسـية  والصبغـة  الحساسـية  صفـة  نـزع  أجـل  مـن 
وال  الداخـيل.  النُّـزوح  حـول  الدائـرة  والعمليـات  النقاشـات 
يقـل أهميـة عـن ذلـك االنتبـاه إىل أنَّ املشـاركة الناشـئة عـىل 
املسـتوى الوطنـي حـول النُّـزوح الداخـيل عـىل العمـوم والحلول 
الدامئـة عـىل وجـه الخصـوص إمنـا متخضـت مـن العمـل الـذي 
مثـل  اإلقليميـة  الواليـات  يف  اإلقليمـي  املسـتوى  عـىل  أجـري 
املنطقـة الصوماليـة وجامبيـال التـي عانـت مـن موجـات كبـرية 
ـا مشـاركة الحكومات اإلقليميـة يف توفري  متكـررة مـن النُّزوح. أمَّ
املسـاعدات ويف إجراء النقاشـات حـول حاجات النَّازحـني داخلياً 
فقـد مهـدت الطريـق تدريجياً نحو مشـاركة الحكومـة االتحادية 
وهـي  الداخـيل  للنـزوح  اإلنسـانية  االسـتجابة  مبدئيـاً يف  ذاتهـا 

تسـعى اآلن نحـو الوصـول إىل الحلـول الدامئـة.



42 نرشة الهجرة القرسية 59عرشون عاماً عىل املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل42

أكتوبر/ترشين األول 2018 www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20

 bhabte@iom.int بيهيغو هابتي 
مسؤول برنامج الطوارئ وما بعد األزمة

 ykweon@iom.int يون جني كويون 
 مسؤول بناء السالم 

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

1. وفقاً ملصفوفة تتبع النُّزوح الخاصة مبنظمة األمم املتحدة للهجرة )املنظمة الدولية 
للهجرة(. وتعود بعض أسباب ارتفاع األرقام إىل تحسن منهجيات جمع البيانات وزيادة 

شمولية التغطية وتوسيع نطاق الجهات الفاعلة التي تصل إىل النَّازحني داخلياً يف املناطق 
التي كان من الصعب الوصول إليها. وينبغي االنتباه إىل أنَّ اإلحصاءات حول النَّازحني 

داخلياً ما زالت محل جدل يف إثيوبيا 
 https://displacement.iom.int/node/3929; 
 https://displacement.iom.int/node/4012

 www.agendaforhumanity.org/initiatives/5358 .2
  bit.ly/SRS-durable-solutions-strategy .3

املبادئ التوجيهية يف محاكم حقوق اإلنسان الدولية
ديبورا كزلني

للمبادئ التوجيهية القدرة عىل دعم قانون حقوق اإلنسان الدويل املتعلق بالنُّزوح الداخيل ورفده بأداة 
لة له، لكنَّ قلياًل من محاكم حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ولجانها تويل االهتامم املناسب لها.  مكمِّ

ــوق  ــون حق ــن قان ــزز م ــة أداة تع ــادئ التوجيهي ــل املب متث
ــا تنــص عــىل حقــوق النَّازحــني  ــك أنه اإلنســان العامــة، ذل
داخليــاً، وتحــدد مســؤوليات الــدول وغريهــا مــن الجهــات 
ــذه  ــد ه ــى، تؤك ــذا املعن ــوق. وبه ــك الحق ــة إزاء تل الفاعل
التــي  اإلنســان  حقــوق  مبــادئ  عــىل  مجــدداً  املبــادئ 
تطبقهــا يف العــادة هيئــات حقــوق اإلنســان الدوليــة. لكــنَّ 
ــة  ــادئ التوجيهي ــذه املب ــا ه ــة تقدمه ــة مضاف ــاك قيم هن
ــني  ــل يف مجال ــدويل تتمث ــوق اإلنســان ال ــون حق أيضــاً لقان
اثنــني عــىل األقــل هــام االعــرتاف الريــح بحــق النــاس يف 

ــكات. ــن املمتل ــض ع ــق التعوي ــم، وح ــدم تهجريه ع

وجــه  عــىل  الســادس  التوجيهــي  املبــدأ  جــاء  وقــد 
يف  الحــق  إنســان  “لــكل  أنــه  عــىل  لينــص  الخصــوص 
مــكان  أو  بيتــه  مــن  العشــوايئ  التهجــري  مــن  الحاميــة 
ــال  ــرياً يف مج ــاً كب ــك تقدم ــكان ذل ــادي”، ف ــه االعتي إقامت
ــرة األوىل  ــك امل ــت تل ــع التهجــري.  وكان االعــرتاف بحــق من
التــي يعــرب بهــا صــك دويل عــن هــذا الحــق الــذي مل 
يكتســب صفــة اإللــزام القانــوين منــذ ذلــك الوقــت إالَّ 
يف أفريقيــا. ويف غيــاب مثــل هــذه التوجيهــات، مــا كان 
إ|ال  ــزوح  والنُّ التهجــري  قضيــة  مــع  التعامــل  باإلمــكان 
بطريقــة غــري مبــارشة مــن خــالل قانــون حقــوق اإلنســان، 
ومــن هنــا تتبــني األهميــة الكــربى لوجــود اعــرتاف رصيــح 
النُّــزوح  تعريــف  يف  أثــر  مــن  لذلــك  ملــا  الحــق  لهــذا 
ــة متــس حقــوق اإلنســان، وتقــدم  ــه قضي الداخــيل عــىل أن
رســالة واضحــة ألصحــاب املســؤوليات والواجبــات، وتوفــر 
أصحــاب  بهــا  يتقــدم  التــي  لالدعــاءات  متينــاً  أساســاً 

املنتهكــة.1  الحقــوق 

ويتضــح أثــر هــذا التأطــري يف حــاالت هيئــات الــدول األمريكيــة 
ــة عــىل  ــادئ التوجيهي ــي اســتخدمت املب لحقــوق اإلنســان الت
ــىل أنَّ  ــد ع ــل التأكي ــن أج ــوص م ــه الخص ــىل وج ــدوام، وع ال
ــزوح الداخــيل يقــع ضمــن نطــاق الحــق بالحريــة يف الحركــة  النُّ
اإلفريقيــة  اللجنــة  أيضــاً  تبنتهــا  واإلقامــة ضمــن مقاربــة 
ــأنَّ  ــرتاض ب ــن االف ــك، ميك ــعوب. ولذل ــان والش ــوق اإلنس لحق
ــىل  ــه ع ــوق اإلنســان وأنَّ ــاكاً لحق ــل انته ــزوح الداخــيل ميث النُّ
أصحــاب الواجبــات أن يتحملــوا عــبء إثبــات مــدى مرشوعيــة 
ــا  ــه. وم ــم ل ــوين لعــدم منعه ــم التســويغ القان التَّهجــري أو تقي
مــن شــك يف وجــود مســاحة لتعزيــز الحاميــة القانونيــة مــن 
ــزوح الداخــيل باتبــاع مثــل هــذه املقاربــة. وال تقتــر هــذه  النُّ
ــل  ــني، ب ــارج األمريكيت ــة خ ــياقات اإلقليمي ــىل الس ــة ع الحال
ــات  ــع آلي ــزت جمي ــي عج ــزوح الت ــباب النُّ ــاً بأس ــط أيض ترتب
حقــوق اإلنســان عــن معالجتهــا بطريقــة جيــدة، ومثــال ذلــك 
ــة أو تدهــور األحــوال  ــج عــن الكــوارث الطبيعي التَّهجــري النات

ــة. البيئي

ــادئ اإلرشــادية،  ــة أخــرى قدمتهــا املب ــاك مســاهمة جليل وهن
وهــي تأكيدهــا عــىل حــق النَّازحــني الداخليــني باســتعادة 
ــزوح، أو تعويضهــم إزاء تلــك  ممتلكاتهــم املفقــودة نتيجــة النُّ
املمتلــكات إن مل يكــن مبقدورهــم اســتعادتها. فلــم يســبق ألي 
صــك قبــل هــذه املبــادئ أن أقــر بهــذا الحــق بذلــك الوضــوح.2 
ــي  ــات الت ــاً للواجب ــاً عملي ــي 29 وصف ــدأ التوجيه ــدم املب يق
ــىل  ــدد ع ــزوح. ويح ــياقات النُّ ــض يف س ــق التعوي ــا ح يفرضه
ــىل  ــة يف مســاعدة النَّازحــني ع وجــه الخصــوص واجــب الدول
ــىل  ــد ع ــع التأكي ــا م ــم عنه ــم أو تعويضه ــتعادة ممتلكاته اس
ــادئ  ــذه املب ــع أنَّ له ــض. وم ــىل التعوي ــتعادة ع ــة االس أولوي
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