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ــي  ــزوح الت ــب الســلبية للن ــم بالعواق ــأي عنه ــني والن الداخلي
رمبــا مل يكــن مــن املمكــن التوقــع بهــا قبــل حدوثهــا وخــالل 

ــزوح الداخــيل.  ــرتة النُّ ف

ــاً حــول  ــاراً إقليمي ــاال لتكــون معي ــة كامپ ــد جــاءت اتفاقي لق
املبــادئ  أهميــة  كثــرياً  تعكــس  وهــي  الداخــيل  ــزوح  النُّ
التوجيهيــة عــىل أســاس أنهــا البيــان املبــديئ الجــازم للمبــادئ 
الدوليــة حــول حاميــة النَّازحــني داخليــاً ومســاعدتهم. وبينــام 
تكيفــت اتفاقيــة كامپــاال يف بعــض النواحــي لتعكــس الوجــه 
األفضــل للســياق اإلفريقــي، فهــي أوضــح تعبــري حتــى هــذا 

التاريــخ ملســاهمة املبــادئ التوجيهيــة نحــو املعايــري امللزمــة 
ــزوح الداخــيل.  املتالحقــة حــول النُّ
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اللغة واملبادئ التوجيهية
إييل كيمپ

ال بد من إيالء مزيد من االهتامم إىل اللغات وحاجات التواصل لألشخاص املعرضني لخطر النُّزوح الداخيل، 
وتضع  املسائل،  الضوء عىل هذه  نيجرييا  من  حالة  دراسة  وتسلط  منه.  ويتعافون  يواجهونه  الذين  أو 

تحديات أمام املجتمع الدويل لبذل جهود أفضل.

لكنَّ  داخلياً  النَّازحني  حقوق  عىل  املحافظة  يف  للغة  دور  هناك 
هذا الدور غالباً ما ُيهَمل مع أنَّ االنتباه إىل اللغة والتواصل عنر 
املبادئ  الداخيل.1 وتذكر  للنزوح  التوجيهية  املبادئ  يف  محوري 
التوجيهية رصاحة حق النَّازحني يف التواصل باللغة التي يفهمونها 
وذلك ضمن مكون نبذ التمييز )املبدأ 22(. وتقر هذه املبادئ أيضاً 
الثقافية ولغته ودينه  بالتعليم الذي يحرتم هويته  بحق الشخص 

)املبدأ 23(. 

ا حق النَّازحني بالحصول عىل املعلومات باللغة التي يفهمونها  أمَّ
أن  فينبغي  املبادئ.  من  كثري  آخر  عدد  يف  ضمنّياً  مذكورة  فهي 
دعت  التي  واإلجــراءات  باألسباب  كاف  إطالع  عىل  الناس  يكون 
الناتج  غري  للنزوح  املدروسة  موافقتهم  يقدموا  وأن  نزوحهم،  إىل 
عن الحاالت الطارئة )7ب و ج(. وتنص املبادئ أيضاً عىل حقوق 
)املبدأ  وتلقيها  اإلنسانية  واملساعدة  الحامية  بطلب  األشخاص 
طوعاً  توطينهم  إعادة  أو  األصلية،  مناطقهم  إىل  والعودة   ،)3
ومساهمتهم يف التخطيط لهذه العمليات )املبدأ 28(. وكل هذه 

الحقوق ال ميكن تلبيتها إالَّ مبراعاة الحاجات اللغوية.

فهناك بعض األفراد ممن يواجهون تحديات لغوية خاصة. منهم، 
من  كثرياً  متتلك  ال  قد  التي  املجموعات  بعض  املثال،  سبيل  عىل 
أو  الرقمية  التكنولوجيا  إىل  الوصول  أو  القراءة،  لتعلم  الفرص 
اللغة  الناس، تكتسب  الفئة من  ثالثة. فلهذه  أو  ثانية  إتقان لغة 

أهمي محورية وكذلك طريقة التعبري عنها )الخطية، والتصويرية، 
أو  املكتوب،  أو  الشفوي،  )االتصال  االتصال  وقنوات  والسمعية( 
الرقمي(. فال بد إذاً من تلبية حاجاتهم ألنَّ ذلك أمر رضوري جّداً 
ملشاركة النساء يف التخطيط، وإدارة تدابري إعادة النقل )7د( وتوفري 
املساعدات )املبدأ 18( وتلبية الحاجات الخاصة لألطفال، وبعض 
املجموعات الخاصة بالنساء وكبار السن وذوي اإلعاقة )املبدأ 4(. 

النَّازحني يف شامل رشقي  اإلنسانية لحاجات  االستجابة  لنا  وتقدم 
نيجرييا دراسة حالة تبني لنا جسامة العائق اللغوي فيام لو أغفل 
عىل  للتغلب  املناسبة  العملية  الخطوات  توفري  اإلنساين  املجتمع 

ذلك العائق.2

تحديات التنوع اللغوي يف نيجرييا
النَّازحني داخلّياً يف شامل رشق  لدعم  تخيل لو أنك تدير برنامجاً 
البالد  تتعامل مع 500 لغة أصلية يف  أنك  نيجرييا. ستجد عندها 
مبا فيها 28 لغة يف والية بورنو وحدها. وستجد أّن معظم الكوادر 
الكانوري  لغة  بعضهم  يتكلم  حني  يف  الهوسا  لغة  تتكلم  املحلية 
لها.  املجاورة  واملنطقة  بورنو  يف  والشائعة  الدارجة  اللغة  وهي 
النَّازحني  مع  يجرونها  التي  املقابالت  إنَّ  املديرين  كبار  ويقول 
بني  مراحل  أربع  من  معقدة  ترجمة  عملية  تتضمن  ما  غالباً 
اللغات  من  وغريها  والكانورية  والهاوسية،  اإلنجليزية،  اللغات 
ال  إنهم  املديرون  هؤالء  يقول  ذلك  ضوء  وعىل  املحكية  املحلية 
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حة العقليَّة من منظمة األمم املتحدة للهجرة )املنظمة الدولية للهجرة( يعقدون مع مرتجمي منظمة مرتجمون بال حدود ينفذون نشاطاً بحثياً يف مايدوغوري يف نيجرييا حول مدى إحسان فهم  عامل تواصل الصِّ

حة العقليَّة’ تحمل الشعور بالوسم بالعار.  كلامت مثل ‘التوتر’ و‘اإلساءة’ باللغتني الكانورية والهاوسية وما إذا كانت بعض املصطلحات مثل ‘الصِّ

من  بأنهم متكنوا  الثقة  من  كافية  درجة  إىل  الوصول  يستطيعون 
ا نقاشات مجموعات  توفري تحليل دقيق للحاجات واألولويات. أمَّ
الرتكيز فتعقد باللغتني الهاوسية والكانورية عىل أساس أنَّ هاتني 
ميكن  ال  ولذلك  فريقك.  أعضاء  بهام  يتحدث  اللتان  اللغتان  هام 
ال  ألنهم  الجلسات  هذه  يف  يشاركوا  أن  داخلّياً  النَّازحني  لبعض 
أن  أخرى  الكوادر من جهة  يستطيع  وال  اللغتني  هاتني  يتكلمون 
الذين ال يستطيعون التواصل بهاتني  يعرفوا عدد النَّازحني داخلّياً 

اللغتني السائدتني. 

وعندها ستقلق إزاء عدم وصول املعلومات التي قد تكون حساسة 
مثل  القضايا  بعض  متس  كانت  ما  إذا  اإلنسان  حياة  تنقذ  ألنها 
وعدم  املساعدات،  عىل  للحصول  واألهلية  األمراض،  من  الوقاية 
الحصول عىل  الخدمات ملن يستحقها. وحتى مجرد  وصول هذه 
إشكاالت  من  تخلو  ال  والكانورية  الهاوسية  باللغتني  املعلومات 
ألنك تطلب إىل متحديث الهاوسية والكانورية يف فريقك أن يرتجموا 
يرتجموها  أن  آخرين  أشخاص  من  تطلب  ثم  الرئيسية،  الرسائل 
العمليات  وهذه  دقتها  من  تتأكد  ليك  اإلنجليزية  للغة  مجدداً 
الداخليني  النَّازحني  لتدريب بعض  بطيئة جّداً. ثم يتوجه فريقك 
التواصل  تسهيل  بهدف  الحشد يف مجتمعاتهم  قادة  من  ليكونوا 
تتمكن  لن  مجدداً  لكنك  األخرى.  املحلية  باللغات  االتجاه  ثنايئ 
وال بأي طريقة من التحقق من جودة فهمهم للرتجمة الكانورية، 
اللغات  املرتجمة يف  الرسائل  بها  تظهر  التي  الدقة  ناحية  وال من 
الحشد  قادة  كان  ما  إذا  تتأكد  أن  تستطيع  وال  املحلية،  املحكية 

مجتمعيني يلبون الحاجات اللغوية لجميع النَّازحني داخلياً يف كل 
موقع.

عندها ستسأل نفسك: ما مدى سهولة قدرة النَّازحني عىل املطالبة 
بحقهم يف الحامية واملساعدة؟ وهل ميكن لألفراد األكرث استضعافاً 
اإلبالغ  أو  حاجاتهم  عن  والتعبري  األخرى  الجهات  مع  التواصل 
املضيف  املجتمع  يكن  مل  وإذا  اإلساءة؟  أو  للتمييز  تعرضهم  عن 
يعني  فهل  نفسها،  اللغة  يتكلمون  الداخليني  النَّازحني  ومجتمع 
التوترات بني هذين املجتمعني إذا ما  أننا دون قصد نغذي  ذلك 

عمدنا إىل التواصل بلغة أحدهام دون اآلخر؟

عامل  يعيشه  الذي  الكابوس  من  بعضاً  متثل  األسئلة  هذه  كل 
التي  اللغات  الكافية حول  املعلومات  ال متلك  فأنت  املساعدات. 
املعلومات  امتلكت هذه  لو  وحتى  ويفهمونها.  الناس  بها  يتكلم 
سينتابك  ثم  اللغة.  بهذه  للتواصل  الالزمة  املصادر  إىل  ستفتقر 
بالحقوق  بالكامل  متمسكاً  لست  النهاية  يف  أنك  من  الخوف 
النوايا التي  املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية رغم كل حسن 

لديك.

من منظور النَّازحني داخلّياً 
الصورة محبطة لعامل املساعدات لكنها قد تكون مذلة ومحطة 
للكرامة ومخيفة ومرعبة للنَّازحني داخلّياً أنفسهم. فتخيل اآلن أنك 
امرأة نازحة داخلّياً تعيش يف واحدة من هذه املخيامت. وكغريك 
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من النساء األخريات يف شامل رشقي نيجرييا ليس لديك حظ يف 
ناطقة  وأنت  القراءة.  تستطيعني  ال  يَّة  أُمِّ وأنت  الرسمي  التعليم 
ولهجة  لغة   30 من  واحدة  وهي  املارجية  باللغة  أصلية  أساسية 
من  أكرث  تأثرت  التي  املنطقة  عرب  داخلّياً  النَّازحون  بها  يتحدث 
غريها بالنزاع. وهذه اللغة هي اللغة األم ملائتي ألف شخص لكنها 
ال تستخدم للتواصل مع األشخاص يف املخيم الذي تعيشني فيه. ومل 
تتح لك الفرص أبداً لتعلم اللغة الهاوسية ومع أنَّك تفهمني بعض 
طرق التعبري الكانورية املحكية فأنت لست مبستوى الثقة الكاملة 

للتمكن بالحديث بها.

من  هربت  أن  منذ  املراهقني  أبنائك  وال  زوجك  تري  مل  إنك  ثم 
قريتك، وأنت خائفة جّداً عىل سالمتهم. وال تعرفني كيف ميكنك 
ينتابك  ثم  أرستك.  من  املفقودين  املعلومات حول  الحصول عىل 
الخوف مجدداً حول بيتك وأرضك فلرمبا استوىل أحد ما غريك عليها 
خالل السنوات التي غادرت ذلك البيت. وأنت تعرفني أنَّ غريك من 
النَّازحني قد حصلوا عىل املشورة من منظمة غري حكومية بشأن 
مضطرين  كانوا  لكنهم  هجروها  التي  للعقارات  ملكيتهم  توثيق 
له  ويدفعون  املضيف،  املجتمع  من  مثقف  رجل  عىل  لالعتامد 
ما يحدث مع تلك املنظمة.  املال من أجل أن يرتجم لهم شفوّياً 
يعودون  إنَُّهم قد  قريتك  اآلخرين من  النَّازحني  ويقول لك بعض 
فتشعرين  أنت  ا  أمَّ هنا.  آمن  غري  وضعهم  لو  حتى  ديارهم  إىل 
الديار،  بحرية لعدم توافر املعلومات املوثوق بها حول الوضع يف 
وال تستطيعني اتخاذ قرار مدروس إذا ما كان عليك االنضامم إىل 

العائدين أم ال.

وكانت  اإلسهال.  من  سيئة  نوبة  أصابته  فقد  األصغر  طفلك  ا  أمَّ
األمالح الفموية الخاصة بعالج اإلسهال قد أُعطيت إليك ملعالجته 
لكنَّ التعليامت التي جاءت مع هذه األمالح كانت باللغة الهاوسية 
لك  يقرأها  أن  املخيم  يف  الشباب  أحد  تسأيل  أن  إذاً  عليك  فكان 
ا عن مصدر دخلك فأنت تكسبني املال  ويخربِك ما املطلوب فيها. أمَّ
للحصول عىل الطعام من خالل إعادة بيعك للسلع الرخيصة التي 
ميكنك رشاؤها من السوق القريب إليك باستخدام بعض الكلامت 
من  أطفالك  عىل  وتخافني  تعرفينها.  التي  الكانورية  يف  البسيطة 
أنهم غري قادرين عىل تناول ما يكفي من طعام ولذلك تريدين أن 
تسأيل املعنيني إذا ما كان مبقدورهم تقديم مزيد من املساعدة. 
لكنَّ املشكلة أنَّ عامل املساعدات ال يتحدثون لغتك املارجية، وال 

يستطيعون قراءة البوسرتات التي يضعونها أصاًل. 

فهذا إذاً ال يقل عن كابوس حقيقي لك. أنت تفعلني كل ما بوسعك 
لكنَّك لست أكيدة إزاء املساعدة التي تستحقينها وحتى لو كنت 
عارفًة لذلك ال تستطيعني الوصول إىل تلك املساعدة بطريق مبارش. 
اإلرشادية، ويف مثل هذه  املبادئ  قبل عن  وأنت مل تسمعني من 

املنصوص  بالحقوق  املطالبة  تستطيعني  ال  بأنك  شك  ال  الظروف 
عليها يف تلك املبادئ التوجيهية.

الثغرات اللغوية 
التابعة  الدولية  الهجرة  منظمة  يف  النُّزوح  تعقب  مصفوفة  تشري 
لألمم املتحدة إىل أنَّ 38 باملائة من النَّازحني داخلّياً يف شامل رشق 
نيجرييا ال يتلقون املعلومات بلغتهم األم. ويتأثر بذلك عىل وجه 
 8.3 من  أكرث  يتلقى  ال  إذ  األقليات.  بلغات  املتحدثون  الخصوص 
باملائة من النَّازحني داخلّياً املتحدثني باملارجية املعلومات بلغتهم 
األصلية، وتقول التقارير إنَّ غياب املعلومات مشكلة خطرية لحوايل 

53 باملائة من متحديث املارجية. 

عقد  حدود  بال  مرتجمون  منظمة  بدأت   ،2017 يوليو/متوز  ويف 
غريل  ومنظمة  الحكومية،  غري  أوكسفام  منظمة  مع  الرشاكات 
املخيامت  يف  املقيمني  من  عينة  استقصاء  أجل  من  إيفيكت 
لتفضيالتهم  أفضل  فهم  عىل  للوقوف  املضيفة  واملجتمعات 
اللغوية.3وتبني لنا أنَّ النَّازحني داخلّياً يتحدثون عدة لغات أكرث من 
اللغات األولية والثانوية التي ُأبِلَغ عنها لباحثي املصفوفة املذكورة، 
إذ يشري استقصاؤنا إىل وجود ما ال يقل عن عرشة بل أحياناً عرشين 

لغة أم يف كل واحد من املواقع الخمسة.

يتلقوا  أن  لدراستنا  مستجيبني  خمسة  أصل  من  أربعة  ل  وَفضَّ
منهم كانوا أميني يف تلك  املعلومات بلغتهم األصلية مع أنَّ كثرياً 
اللغة. ومبا أن معظم املعلومات إن مل يكن كلها تقريباً تقدم باللغة 
الهاوسية أو الكانورية أجرت منظمة مرتجمون بال حدود اختباراً 
عىل فهم الرسائل اإلنسانية يف تلك اللغات. وتبني لنا أن ما ال يزيد 
عىل 23 باملائة من املقيمني كانوا قادرين عىل اإلجابة عىل سؤال 
استيعاب قراءة بسيطة حول نص مكتوب قصري بواحدة أو أكرث من 
هذه اللغات. وارتفع ذلك الرقم إىل 37 باملائة عندما صاحب النص 
الرسائل  تكن  والكانوري مل  الهاوسا  للغتي  وبالنسبة  رسم بسيط. 
فعالة باستثناء الرسائل الصوتية، وذلك عرب كل مجموعات العينة 
الخاصة باالستقصاء وينطبق ذلك عىل األقل عىل العنارص البسيطة 
املتعلامت  غري  النساء  من  باملائة   91 أن  وتبني  املعلومات.  من 
كن  الكانورية  أو  الهاوسية  عن  مختلفة  األم  لغتهن  كانت  ممن 
ا املشاركة وإبداء املوافقة  غري قادرات عىل فهم النص املكتوب. أمَّ
أمل مفقود ملثل هذا  أنه  فبدا  الخدمات  إىل  والوصول  املدروسة 

السياق.

الشخيص  االتصال  وهي  وفاعلية  تفضياًل  األكرث  الطريقة  وكانت 
املرتجمني  من  بدعم  توفريه  ميكن  ما  هو  املسموع  أو  املبارش 
من  املدربة  أو  العاملة  امليدانية  الكوادر  أو  املدربني،  الشفويني 
من  ترجمتها  عرب  الرسالة  مترير  أنَّ  ومبا  النَّازحني.  فئات  مختلف 
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لغة إىل أخرى ال يرتك قيداً أو سجاّلً دامئاً للمستمع فأفضل ما ميكن 
لالتصال  وبالنسبة  بالصور.  املصحوب  البسيط  النص  استخدامه 
بيانات  لكنَّ  الواضح،  الخيار  هو  املذياع  بأن  شك  ال  الجامهريي 
باملائة من األرس  الحظ تشري إىل أن أقل من 40  املصفوفة لسوء 

لديها القدرة عىل الوصول إىل املذياع. 

الحل: البيانات والقدرات والتقانة
االتصال.  تحديات  عىل  التغلب  يف  محورّياً  عنراً  البيانات  متثل 
اللغات  تعرف  أن  داخلّياً  النَّازحني  تدعم  التي  املنظامت  وعىل 
التي تتحدثها تلك الفئات ليك تتمكن من التواصل معهم بفاعلية. 
مستوى  عىل  كثرياً  املعلومات  هذه  تتوافر  ال  الحايل،  الوقت  ويف 
التفصيالت املطلوبة لغايات التخطيط، وليس من السهل أبداً جمع 

تلك املعلومات عىل ذلك املستوى وال التشارك بها. 

وبفضل قدرة جمع البيانات لدى القطاع اإلنساين ميكن القول إن 
تلك املشكلة يسهل حلها نسبّياً. فقد كانت مصفوفة تتبع النُّزوح 
لدى منظمة األمم املتحدة للهجرة )املنظمة الدولية للهجرة( تجمع 
عام  منتصف  منذ  نيجرييا  يف  املواقع  مستوى  يف  اللغات  بيانات 
التخطيط.4وميكن الختيار  لغايات  عاّماً  بذلك مؤرشاً  لتوفر   2017
استيعاب القراءة من هذا النوع الذي نفذته منظمة مرتجمون بال 
حدود يف عام 2017 أن تغطي كثرياً من التفاصيل وأن تدخل يف 
املنظامت  كان عىل  ما  وإذا  املحددة.  االستضعاف  أعامق حاالت 
استقصاءات  إىل  اللغة  حول  معيارية  أسئلة  تضيف  أن  اإلنسانية 
تقييم حاجات األرس، فسوف يكون من شأن ذلك تزويد معلومات 
الرشقي  الشامل  عىل طول  داخلياً  النَّازحني  مع  للتواصل  أساسية 

للبالد.

وبتلك املعلومات، ميكن للمنظامت أن تستنبط املهارات اللغوية 
وأساليب  ستستخدمها  التي  اللغات  تقرر  ليك  إليها  تحتاج  التي 
الراجعة  التغذية  آليات  تخصيص  وميكن  بها.  املعلومات  توفري 
األكرث  لدى  واالتصالية  اللغوية  التفضيالت  حسب  املجتمعية 
استضعافاً من النَّازحني داخلياً وغريهم ممن يصعب الوصول إليهم 

مبن فيهم النساء األميات وكبار السن وذوي اإلعاقة.

التنوعات  فيها  وترتفع  التعليم  مستويات  فيها  تنخفض  بيئة  ويف 
تقديم  يعتمد  سوف  نيجرييا،  رشق  شامل  يف  الحال  كام  اللغوية 
الخدمات اعتامداً كبرياً عىل توافر القدرات عىل الرتجمة التحريرية 
والشفوية إىل اللغات التي ال تتوافر عىل مرتجمني أكفياء. وسوف 
يحتاج كثري من املتخصصني اللغويني يف اللغات األقوى من ناحية 
األرقام والتجارة أي لغتي الهاوسية والكانورية إرشاداً توجيهياً حول 
املصطلحات املستخدمة يف االستجابة اإلنسانية وترجمتها لجمهور 
تكاد األمية تطغى عليه بل غالباً ما تكون اللغة التي يتحدثون بها 

لغة ثانوية. وينبغي للعامل اإلنسانيني أن يتعلموا السبل األفضل 
للعمل مع املرتجمني الشفويني وكيفية كتابة محتوى واضح بسيط 
من  مكتبة  بناء  وميكن  االستيعاب.5  من  ممكن  حد  أكرب  لضامن 
املصادر وموداها باللغات الصحيحة الستخدام مقدمي الخدمات. 
تقانة  بناء  يف  تساهم  أن  املكتبة  لتلك  ميكن  املطاف،  نهاية  ويف 
الحوارات  إقامة  من  داخلياً  النَّازحني  متكن  التي  اآللية  الرتجمة 
والحصول عىل املعلومات التي يريدونها مبارشة. ويف غضون ذلك، 
سوف يكونوا قدرين عىل الوصول إىل الرتجامت املبارشة والحصول 

عىل ترجمة آلية لكلامتهم باللغات التي يفهمها املستجيب.

القدرات  وبناء  بها  والتشارك  البيانات  جمع  من  النوع  وهذا 
وتطوير املوارد والتقانة يجري العمل به يف نيجرييا بفضل الرشاكة 
بني منظمة مرتجمون بال حدود ومنظمة الهجرة الدولية بتمويل 

من عمليات الحامية املدنية واإلنسانية األوروبية. 6

التَّهجري  حاالت  ويف  استثنائياً  لغوياً  تنوعاً  تعيش  دولة  نيجرييا 
املنظامت  وأنَّ  مشكلة  تكون  سوف  اللغة  أنَّ  نعلم  القرسي، 
يواجهها  التي  العوائق  تحديد  عن  مسؤولة  ستكون  املستجيبة 
القلق  يظهر  وعندما  االتصال.  أو  اللغة  بسبب  داخلياً  النَّازحون 
مثل  اللغة،  حول  املعلومات  تشارك  حول  الحامية  إزاء  املرشوع 
خطر مواجهة بعض متحديث اللغات األقلية للتمييز أو العنف إذا 
ما استخدموا لغتهم األم يف العلن، علينا أن نعرث عىل الطرق الكفيلة 
مبواجهة تلك املخاطر. ونحن إذ نحتفل بالذكرى العرشين للمبادئ 
البيانات  ل  ُيفعِّ بأن  اإلنساين  للقطاع  األوان  آن  فقد  التوجيهية، 
من  الداخليني  النَّازحني  متكني  لضامن  والتقانة  واملوارد  القدرات 

املطالبة بحقهم يف املعلومات التي ميكنهم فهمها.
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