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صورة الغالف: نازحة شابة متيش عرب املزارع التي تربع زانا بوكا مصطفى لدعم أكرث من 800 عائلة نازحة يف نيجرييا. وكان السيد زانا 
مصطفى قد أسس مؤسسة براعة املستقبل اإلسالمية يف عام 2007 يف مايدوغوري يف خضم األعامل العسكرية التي نفذتها ماعة بوكوحرام 

يف نيجرييا. وُتعَنى مدرسته باأليتام وأطفال النَّازحني داخلياً وتقوم عىل مبادئ التعايش السلمي واملساواة بني الذكور واإلناث. وبدأت 
املدرسة بصف درايس واحد و36 طفاًل ثم تطورت لتستوعب اآلن مئات الطالب عدا عن ألفي طالب ينتظرون شغور أماكن لهم فيها.

ويبذل السيد زانا مصطفى أيضاً جهود الوساطة بني الدولة النيجريية وجامعة بوكوحرام وكان له دور يف املفاوضات التي أسفرت عن 
تحرير 103 طفلة مختطفة من قبيلة تشيبوك. وحتى أطفال مقاتيل جامعة بوكوحرام وأيتامهم فيجدون مكاناً لهم يف املدرسة. 

ُمِنَح زانا بوكو مصطفى جائزة نانسن لالجئني يف عام 2017. 

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/ رحيمو غامبو

يف تصدير هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية، أثارت املقررة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان للنَّازحني داخلياً تساؤالً: إىل 

مت  أين سنذهب بعد ذلك؟ يصادف هذا العام الذكرى العرشين إلطالق املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل التي قدَّ

منذ ذلك الحني املساعدة لكثري من الدول املستجيبة للنُّزوح الداخيل، بل ُأدِخَلت يف كثري من القوانني والسياسات الوطنية 

اإلقليمية وأصحبت جزءاً ال يتجزأ منها. إالَّ أنَّ النُّزوح الداخيل ما زال يحدث بنطاق هائل وما زالت آثاره تهيمن عىل حياة 

املتأثرين به.

ويف هذا العدد، يتقدم املؤلفون مبقاالتهم التي تؤكد عىل قصص النجاح التي نتجت عن تطبيق املبادئ التوجيهية مع التأمل 

يف الوقت نفسه بالقيود والتحديات التي تواجه تطبيقها عىل أرض الواقع، وتنظر يف صلتها بحاالت النُّزوح الداخيل املعارصة 

ومختلف دوافعها ومحركاتها والتحديات املستقبلية التي قد تواجه العمل معها إضافة إىل احتاملية تطبيق ما استجد من 

فهم ومقاربات.

نتقدم بالشكر الجزيل إىل كلٍّ من إيرين موين )قسم قدرات الحامية يف األمم املتحدة( وكاثرين ستاراپ )املجلس الدامناريك 

لالجئني( عىل مساعدتهام كمستشارتني للموضوع الرئييس لهذا العدد، كام نشكر للامنحني التالية أسامؤهم عىل دعمهم لهذا 

العدد وهم: حكومة دولة ليختنشتني واللجنة الدولية للصليب األحمر ومركز رصد النُّزوح الداخيل ومنظمة األمم املتحدة 

للهجرة )املنظمة الدولية للهجرة( ومؤسسات املجتمع املنفتح والوزارة االتحادية السويرسية للشؤون الخارجية واملفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )مجموعة الحامية العاملية وقسم النَّازحني داخلياً( ومكتب األمم املتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية.

انظر www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20 لالطالع عىل املجلة و‘امللخص’ املرافق لها وملخص أرسة التحرير 

وجميع املقاالت املنفردة. وهناك مدونة صوتية )بودكاست( لكل مقالة أيضاً.

سوف يتاح هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية باللغات اإلنجليزية والعربية واإلسبانية والفرنسية.

.fmr@qeh.ox.ac.uk للحصول عىل نسختك املطبوعة من العدد، يرجى التواصل معنا عىل الربيد اإللكرتوين

)www.fmreview.org/ar/forthcoming لألعداد القادمة )انظر 

 • العدد 60 من نرشة الهجرة القرسية: التَّعليم )شباط/فرباير 2019(

ص هذا العدد تكرمياً  • العدد 61  من نرشة الهجرة القرسية: األخالقيات واملسؤوليات )يونيو/حزيران 2019(. وسوف ُيخصَّ

للراحلة باربارا هاريل-بوند. انظر الغالف الخلفي للحصول عىل مزيد من املعلومات.
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الدعم املايل الرئييس لنرشة الهجرة القرسية
يستهلك السعي وراء الحصول عىل متويل خاص لكل عدد من أعداد نرشة الهجرة القرسية قدراً كبرياً من وقتنا ويعيق عملية التخطيط لدينا وحصولنا عىل مصدر متويل رئييس أو سنوي 

 ستكون له فائدة عظيمة لنا ويساعدنا يف عملنا علاًم أنَّ نرش أعداد نرشة الهجرة القرسية باللغات األربع تكلف قرابة 350 ألف دوالر أمرييك سنوياً )مبا فيها تكلفة رواتب املوظفني(. 
هالَّ طلبنا إليك أن تناقش األمر مع زمالئك واقرتح إدراج متويل نرشة الهجرة القرسية يف بنود موازنتكم )يف البنود املتعلقة عىل سبيل املثال بالتعلم املبني عىل األدلة والتواصل ودعم 

املجتمع املدين واملساءلة ومصادر املعلومات واملنارصة(؟ نحن نسعى للحصول عىل متويل ثابت مهام كان املبلغ بدءاً بـ 500 دوالر أمرييك فام فوق ألنَّ ذلك سيساعدنا كثرياً. يرجى 
مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk  ملناقشة اإلمكانات املتاحة. ونود أن نذكر أنَّ نرشة الهجرة القرسية تقدم منرباً عاملياً للتعلم، ودون هذا املنرب سوف تعاين الربامج 

رين كثرياً عىل املدى القريب والبعيد معاً. وجموع امُلهجَّ

http://www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20
http://www.fmreview.org/ar/online-giving


4 نرشة الهجرة القرسية 59عرشون عاماً عىل املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل4

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

تصدير: الذكرى العرشون للمبادئ العامة- بناء التضامن وااللتزام
سيسيال جيمينيس-دامري

يصادف عام 2018 الذكرى السنوية العرشين للمبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل وقد تحقق كثري 
من التقدم خالل السنوات العرشين املاضية، إالَّ أنَّ الوضع الذي يعيش فيه ما يفوق أربعني مليون نازح 
داخلياً نتيجة النزاع والعنف وعدم وجود أي إشارة إىل انخفاض األعداد تجعلنا نطرح سؤااًل مهاًم عىل 

أنفسنا: إىل أين سنذهب بعد ذلك؟ 
املـرور بتجربـة النـزوح الداخـيل تعنـي الصدمة ملـن خاضها، 
فهـي تجربـة ُتَغـريِّ حيـاة النـاس وتهددها. ويف وضـع النُّزوح، 
يؤويـه  الـذي  بيتـه  إىل  ليـس  الوصـول  حـق  النـازح  يفقـد 
فحسـب بـل إىل قدرتـه يف الحصـول عـىل األمـان والكرامـة 
وشـعوره  والذكريـات  الـرزق  كسـب  وسـبل  واملمتلـكات 

وديـاره.  مجتمعـه  إىل  باالنتـامء 

ـا لألطفـال، فقـد تكـون هـذه التجربة عىل وجـه الخصوص  أمَّ
قـد  وغالبـاً  ومربكـة  وصادمـة  شـديدة  نفسـية  وطـأة  ذات 
تقـود إىل ظهـور مشـكالت نفسـية واجتامعية ال متحـى ندبها 
التعليـم  مـن  ويحرمـون  عـالج،  دون  تبقـى  قـد  وصعوبـات 
واالسـتقرار ألشـهر أو لسـنوات، فـال مبالغـة إذ قلنـا إن جيـل 
الضيـاع هـو جيـل اليافعـني الذيـن يظهـر إبَّـان النـزوح. ويف 
ـرات مزيداً  كثـري مـن األحيـان، تواجـه النسـاء والفتيات امُلهجَّ
الجنـيس  للعنـف  تعرضهـن  بسـبب  املريـرة  املعانـاة  مـن 
واالسـتغالل تحـت تهديـد العنـف. وهنـاك أدلـة متزايدة بأنَّ 
ريـن أيضـاً قـد  العنـف الجنـيس تجـاه الرجـال واألوالد امُلَهجَّ

يكـون منتـرشاً لدرجـة تفـوق اسـتيعابنا وفهمنـا. 

وكبـار السـن الذيـن بنـوا روابـط قويـة وثيقـة مـع بيوتهـم 
والذيـن غالبـاً مـا تضعـف عندهـم آليـات املسـايرة مام لدى 
الشـباب األصغـر سـناً، فقـد تكـون تلـك التجربـة يف النـزوح 
أكـرث صدمـة وإربـاكاً. وال يسـتطيع ذوو اإلعاقـة النـأي عـن 
تبعـات النـزوح الـذي قـد يجلـب لهـم مشـكالت كبـرية بـل 
قـد يعاقـون يف بعـض األحيـان مـن التنقـل أو الوصـول إىل 
املسـاعدة والخدمـات األساسـية. وهنـاك مـن يواجـه التمييز 
يف حياتـه اليوميـة عـىل وجـه العمـوم مثـل األقليـات العرقية 
والدينيـة والشـعوب األصليـة، أو أفـراد الــ )إل جـي يب يت(، 
فيـأيت النـزوح والتَّهجـري وتتفاقـم بهـم التحديـات واملخاطـر 
التـي يواجهونهـا والتـي قـد تجـد هـذه الفئـات بهـا نفسـها 

ـاة مـن الحاميـة واملسـاعدة. مهـددة أو مهمشـة أو ُمَقصَّ

الـدويل  التوجيهيـة املعيـار  املبـادئ  الواقـع، متثـل  إزاء هـذا 
تعريفـاً  تقـدم  فهـي  الداخـيل،  النـزوح  حـول  الرئيـيس 

يجـب  التـي  حقوقـه  وتحـدد  داخليـاً،  النـازح  للشـخص 
النـزوح وخاللـه ويف  قبـل  لـه  املسـاعدة  حاميتهـا وتقديـم 
أثنـاء سـعيه نحـو الحصـول عـىل حلـول دامئـة بعـد النزوح. 
الرئيسـية  املسـؤولية  الوطنيـة  السـلطات  متنـح  أنهـا  كـام 
الرئيسـية  املبـادئ  وتوضـح  داخليـًا  النَّازحـني  حاميـة  يف 
الجهـات  تقدمهـا  التـي  اإلنسـانية  باملسـاعدات  املرتبطـة 

الحكوميـة.  وغـري  الدوليـة 

ومـا زالـت الحاجـة قامئـة إىل العمـل عـىل هـذه العنـارص 
اإلهـامل.  مـن  نوعـاً  لقيـت  التـي  التوجيهيـة  املبـادئ  مـن 
عـام  كل  يتأثـرون  املثـال،  سـبيل  عـىل  النـاس،  فماليـني 
بالنـزوح املرتبـط بالتنميـة، لكـنَّ حاميتهـم غالباً مـا ال ترقى 
يف  رفـض  هنـاك  كان  وباملثـل،  عليهـا.  املتفـق  املعايـري  إىل 
بعـض السـياقات األخـرى باالعـرتاف باألوضـاع التـي تتسـم 
األرس  أو  األفـراد  يف  تؤثـر  التـي  املتفرقـة  النـزوح  بحـاالت 
عندمـا  الجامعيـة،  بالتحـركات  النـزوح  حـر  مـن  بـدالً 
ُيجـرَب النـاس عـىل الفـرار نتيجـة العنـف املعمـم وانتهاكات 

اإلنسـان.  حقـوق 

 GP20 ومـع مـرور الذكـرى العرشيـن، أطلقنا خطـة العمل
يف  ودعمهـم  املعنيـني  املصلحـة  أصحـاب  عمـل  لتحفيـز 
تحقيـق الهـدف العـام املنشـود لخفـض النُّـزوح الداخيل مبا 
ينسـجم مـع املبـادئ التوجيهيـة. ويف هـذا العـدد الخـاص 
مـن نـرشة الهجـرة القرسيـة، تتحـدث املقـاالت عـن خطـة 
التـي  املختلفـة  العنـارص  إىل  كثـب  مـن  وتنظـر  العمـل 
اإلسـرتاتيجي  اإلجـراء  تجـاه  االلتـزام  هـذا  عليهـا  ينطـوي 
امللمـوس التشـاريك، مبـا يف ذلـك إدخـال املبـادئ التوجيهيـة 
إىل القوانـني والسياسـات الوطنيـة وتحسـني قاعـدة األدلـة 
بحقـوق  الوعـي  ورفـع  اإلحصائيـة  واملـوارد  واإلثباتـات 
اإلنسـان واملبـادئ التوجيهيـة وجعلهـا قابلـة للوصـول أمـام 
أكـرب عـدد مـن املسـتفيدين وتعزيز األطـر العامـة اإلقليمية 
تجـاه  والعمـل  الداخـيل  بالنـزوح  املتأثـرة  الـدول  لدعـم 
تحقيـق النواتـج الجامعيـة مـن خـالل الطريـق الجديد نحو 

الـدول. التضامـن والتعاضـد بـني  العمـل وبنـاء 
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معنـى  نفهـم جميعـاً  أن  الحتميـة  األمـور  مـن  أصبـح  وقـد 
النـزوح الداخـيل ليـس عـىل اعتبـار أنـه تحـد خـاص يواجـه 
قلـة مـن الـدول التـي تأثـرت بالنـزاع والعنـف أو الكـوارث، 
وال عـىل أنـه مجرد قضيـة ال تهم إالَّ الشـؤون الداخلية لدولة 
لهـا  إقليميـة رسعـان مـا تصبـح عامليـة  إنَّـه قضيـة  بـل  مـا، 
مضموناتهـا عـىل جميـع الـدول األخـرى. واملهمـة األساسـية 
للنَّازحـني داخليـاً  للمقـرر الخـاص املعنـي بحقـوق اإلنسـان 
إمنـا هي مسـاعدة أصحـاب املصلحـة املعنيني يف اسـتجاباتهم 
وإننـي  التوجيهيـة.  للمبـادئ  وتنفيذهـم  الداخـيل  للنُّـزوح 
هـذه  ملهمتـي  اسـتخدامها  زيـادة  عـىل  الـدول  ألحـث 
وللمـوارد املتاحـة يل. ونحـن جاهـزون عـىل أهبة االسـتعداد 
فيهـا  مبـا  االستشـارية  والخدمـات  الفنيـة  املسـاعدة  لتوفـري 
التوجيهـات  وتوفـري  والسياسـة  القانـون  حـول  االستشـارات 

الالزمـة. 

وكـام الحـال مـع مـن جاء مـن قبيل ممـن سـاهموا مبقاالتهم 
يف نـرشة الهجـرة القرسيـة عندما أطلقـت املبـادئ التوجيهية 
ثـم   1998 عـام  يف  األوىل  للمـرة  الداخـيل  النـزوح  حـول 

أرحـب  إلطالقهـا،  العـارشة  بالذكـرى  العـامل  احتفـى  عندمـا 
للمبـادئ  العرشيـن  بالذكـرى  يحتفـي  الـذي  العـدد  بهـذا 
التوجيهيـة وأحثكـم عـىل اسـتخدامه ونـرشه. فهـذه الذكـرى 
العـرشون للمبـادئ التوجيهيـة تقـدم لنـا فرصـة فريـدة مـن 
نوعهـا لنعـود ونؤكـد مـراراً وتكـراراً عـىل تضامننـا ومؤازرتنـا 
لألشـخاص النَّازحـني داخليـًا بإنشـاء التـزام أقـوى نحـو منـع 
ودعـم  داخليـاً  النَّازحـني  حاميـة  وتعزيـز  الداخـيل  النـزوح 

الحلـول الدامئـة لهـم. 

 @cejjimenez سيسيال جيمينيس-دامري 
 املقررة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان للنَّازحني داخلياً

www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/
 idpersonsindex.aspx

ملزيد من املعلومات، يرجى االتصال بكاترين غريتس 
شلندت، الخبري املشارك املقدم للدعم للمقررة الخاصة 

 .idp@ohchr.org

خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية: دعوة تشجيعية ألصحاب 

املصلحة
نادين والييك وإليزابيث آيسرت ومارتينا كاتريينا

تسعى إحدى خطط العمل الجديدة إىل تشجيع اتخاذ مزيد من اإلجراءات االسرتاتيجية فيام يتعلق بدفع 
إصالح السياسات واملامرسات يف مجال النُّزوح الداخيل. 

منذ أن ُعرَِضت املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل عىل لجنة 
كبري  تقدم  أُحِرَز   ،1998 عام  يف  اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم 
والعثور عىل  عند حدوثه  له  واالستجابة  الداخيل  النُّزوح  منع  يف 
النُّزوح الداخيل مشكلة عاملية  حلول له. ورغم ذلك كله، ما زال 
داخلياً.  النَّازحني  لغالبية  املنال  بعيدة  الحلول  زالت  وما  مؤرقة 
إىل  إضافة  للعملية  جديد  زخم  دفع  إىل  الحاجة  تتبني  هنا  ومن 
تضافر الجهود يف عمل إسرتاتيجي تتشارك به مختلف الجهات من 

أصحاب املصلحة. 

ويصادف عام 2018 الذكرى السنوية العرشين للمبادئ التوجيهية 
العاملي  العقد  حول  التفاوضات  فيها  ُأطِلَقت  التي  السنة  وهي 
لالجئني والعقد العاملي للهجرة، ولذلك، ميثل هذا العام فرصة ال 
يجب تفويتها يف رفع مستوى النقاش واتخاذ مزيد من اإلجراءات 
حول النُّزوح الداخيل. ولتحقيق ذلك الهدف، ُأطِلَقت خطة عمل 
منع  لتعزيز  فيها  املشاركني  املصلحة  أصحاب  ناحية  متعددة من 
لهم  الحلول  وتوفري  داخلياً  النَّازحني  وحامية  الداخيل  النُّزوح 
القامئون  الخطة  وتبنى   2018 أبريل/نيسان  يف   )2020–2018(

َمت إىل لجنة األمم  تعيد املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل )E/CN.4/1998/53/Add.2( التأكيد عىل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املرتبطني بالنَّازحني داخلياً. وُقدِّ
املتحدة املعنية بشؤون حقوق اإلنسان يف عام 1998 وهي متاحة اآلن بـ 54 لغة.

 www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/standards.aspx

http://www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/idpersonsindex.aspx
http://www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/idpersonsindex.aspx
mailto:idp@ohchr.org
http://www.globalprotectioncluster.org/news/2018/gp20-draft-plan-of-action.html
http://www.globalprotectioncluster.org/news/2018/gp20-draft-plan-of-action.html
http://www.globalprotectioncluster.org/news/2018/gp20-draft-plan-of-action.html
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التايل.1وتدعو  الشهر  الهيئات يف  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  عىل 
جهودهم  تصعيد  إىل  املعنيني  املصلحة  أصحاب  العمل  خطة 
عمليات  يف  داخلياً  النَّازحني  إرشاك  أولويات هي:  ألربع  للتصدي 
اتخاذ القرارات، والرتويج للقوانني والسياسات الوطنية وتطويرها 
ألوضاع  والتصدي  وتحليلها،  البيانات  جودة  وتعزيز  وتنفيذها، 

النُّزوح املطول يف أثناء البحث عن الحلول الدامئة.

ُبِنَيت عليها هذه املبادرة املهمة حول النُّزوح  وتقوم الرؤية التي 
املنشود  الهدف  يف  األول  العنر  يتعلق  عنرين.  عىل  الداخيل 
واملساعدة  الحامية  خالل  من  داخلياً  النَّازحني  حياة  بتحسني 
التَّهجري  تجدد  إىل  تقود  التي  الظروف  منع  مع  الدامئة  والحلول 
والنزوح الثانوي. أما الهدف الثاين فيتمثل يف جعل اإلجراء املتخذ 
وعىل  وإسرتاتيجيًة.  ومتاسكاً  شمولية  أكرث  الداخيل  النُّزوح  بشأن 
املستوى  عىل  مجملها  يف  العمل  خطة  ذ  سُتنفَّ التنفيذ،  صعيد 
كذلك  امليدانية  ومكاتبهم  املنفذين  الرشكاء  خالل  من  الوطني 
اإلنسانيني.  واملنسقني  املتحدة  لألمم  املقيمني  املنسقني  من خالل 
أصحاب  مختلف  فيها  يشارك  عاملية  توجيه  مجموعة  وهناك 
فيها  يشارك  وسوف  التنفيذ  تيسري  مهمة  تتوىل  سوف  املصلحة 
للنازحني  اإلنسان  حقوق  لشؤون  املتحدة  لألمم  الخاص  املقرر 

داخلياً بصفته مستشاراً خاصاً. 

فرادة الخطة 
تتجاوز  فهي  جوانب.  بعدة  غريها  عن  هذه  العمل  خطة  تنفرد 
حدود املنظامت الدولية لتشتمل عىل املجتمعات املحلية املضيفة 
للّنازحني داخلياً واملجتمع املدين املحيل وحكومات البلدان املتأثرة 
أفضل  دراية  عىل  الجهات  هذه  أنَّ  اعتبار  عىل  الداخيل  بالنُّزوح 
املسؤولية  أنَّ  افــرتاض  وعىل  والتحديات  والحاجات  بالسياق 
عاتق  عىل  تقع  ومساعدتهم  داخلياً  النَّازحني  لحامية  الرئيسية 
اإلنسانية  املتحدة  األمم  هيئات  وتتجاوز  الوطنية.  السلطات 
املعنيني  املصلحة  أصحاب  تضم  ألنَّها  الحكومية  غري  واملنظامت 
بالتنمية وبناء السالم وألنَّ دعم السلطات الوطنية يف مجال النُّزوح 
بناء  ويف  اإلمنايئ  الجانب  يف  خربات  وجود  أيضاً  يتطلب  الداخيل 
النُّزوح  أسباب  من  سبب  بوصفه  النِّزاع  تتجاوز  أنَّها  كام  السالم. 
والكوارث  املناخي،  التغري  مثل  األخرى  األسباب  لتشمل  الداخيل 
التي  املناقشات  يف  النظر  وجهات  تقريب  ألنَّ  واإلمناء  الطبيعية، 
أن  ميكن  عليها  والعمل  للنُّزوح  املختلفة  األسباب  حول  تجري 
يساعد عىل صقل تفكرينا بشأن النُّزوح الداخيل وتعزيز الدعوة إىل 

املنارصة والعمليات املشرتكة.2

وتقدم خطة العمل فرصة ميكنها تعزيز العمل عىل ربط سياسات 
السياسات  أجندات  تجاه  والتزاماتها  اإلمنايئ  بتخطيطها  األقطار 
العاملية وأطرها مثل أجندة 2030 للتنمية املستدامة وإطار عمل 

الجديدة  الحرضية  واألجندة  الكوارث  مخاطر  من  للحد  سنداي 
واالتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة حول التغري املناخي. وهي فرصة 
يستفاد منها يف تسهيل مشاركة النَّازحني داخلياً يف عمليات صنع 

السياسات والتخطيط تلك.

النيجر: التنفيذ يف سياق األزمة
م فريق الحامية يف النيجر خطة العمل للفريق  يف أبريل/نيسان، قدَّ
نطاقاً  تستهدف  تجريبية  جلسات  مثاين  ذ  ونفَّ اإلنساين  الُقطري 
الدفاع  الحكومة وقوات  املستهدفة مبن فيهم ممثيل  الفئات  من 
واألمن وأعضاء املجموعة وكوادر األمم املتحدة. أما ورشات العمل 
النُّزوح  ظهور  زيادة  فهدت  وتيالبريي  وديفا  نيامي  يف  التدريبية 
الداخيل يف النيجر ونرش املبادئ التوجيهية بني أصحاب املصلحة 
والرتويج  التوجيهية  للمبادئ  مشرتك  لفهم  والرتويج  املعنيني 
للتطبيق العميل للمبادئ التوجيهية لتعزيز حامية النَّازحني داخلياً 
ومنع النُّزوح الداخيل إذا حدث والوصول إىل حل له. وللوصول إىل 
عدد أكرب من املستفيدين، ُتسَتخَدم اإلذاعات لبث الرسائل حول 
خالل  من  وذلك  النيجر  يف  أهميتها  وتوضيح  التوجيهية  املبادئ 
حكومية.  غري  منظمة  وهي  مشرتكة’  أسس  عن  ‘البحث  منظمة 
وسوف ُترَتَجم املبادئ التوجيهية أيضاً إىل اللغات املحلية )إضافة 

إىل لغة الهوسا التي سبق ترجمة املبادئ إليها3(.

التدريبية  العمل  ورشــات  يف  بها  خرجنا  التي  التوصيات  ومن 
التوجيهية  للمبادئ  العرشين  الذكرى  عمل  خطة  مع  التكيف 
ذلك  للنيجر،  املتنوع  السياق  يف  الجامعي  العمل  توجيه  بهدف 
السياق الذي يضم النُّزوح الداخيل املطول يف ديفا وحالة النُّزوح 
الداخيل الناشئة يف تيالبريي. وقد بدأ هذا العمل يف يونيو/حزيران 
الخاصة  املقررة  مع  وبالتعاون  الحامية  مجموعة  بقيادة   2018
أغسطس/ وبحلول  الرسمية.  والسلطات  وفريقها  املتحدة  لألمم 

آب 2018، صيغت خطة عمل محلية للذكرى العرشين للمبادئ 
التوجيهية للنيجر بناء عىل ورشات العمل اإلقليمية وروجعت قبل 

إقرارها وقبولها. 

ويف الوقت نفسه، بدأت حكومة النيجر من خالل اللجنة املشرتكة 
بني الوزارات يف ديسمرب/كانون األول 2017 بإعداد مرشوع قانون 
للنُّزوح الداخيل حسب متطلبات اتفاقية الوحدة األفريقية لحامية 
التي  كامپاال(  )اتفاقية  ومساعدتهم  أفريقيا  يف  داخلياً  النَّازحني 
املعنية  الــوزارات  اللجنة  وتضم   .2012 عام  يف  النيجر  قتها  صدَّ
وأعضاء مجلس النواب واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وتعمل 
االستشارات  وتجري  القامئة  الترشيعات  مراجعة  عىل  اللجنة 
من  وغريهم  املضيفة  واملجتمعات  داخلياً  النَّازحني  مع  الوطنية 

أصحاب املصلحة املعنيني. 
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مجموعة من السكان األصليني يف تشوكو يف كولومبيا يستعدون الفتتاح مركزهم املجتمعي. وقد عاىن مجتمع الپوريا من ثالث موجات نزوح وترضر بآثار األلغام األرضية نتيجة وجود مختلف املجموعات العسكرية. 

كولومبيا: الدروس التي قد تستفيد 
خطة العمل GP20 منها

صعباً  واقعاً  كولومبيا  عاشت  املاضية،  الخمسني  السنوات  خالل 
للنُّزوح الداخيل بسبب النزاع والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان. 
ويف أغسطس/آب 2018، قالت الحكومة الكولومبية إنَّ هناك أكرث 
عام  السالم يف  اتفاق  إىل  التوصل  رغم  فيها4  داخيل  نازح  من7.7 
النُّزوح  منع  أنَّ  إىل  االنتباه  من  بد  ال  الواقع،  ذلك  وإزاء   .2016
يتفق  مبا  لهم  الحلول  وتوفري  داخلياً  النَّازحني  وحامية  الداخيل 
مع خطة العمل يف هذا السياق ما زالت بحاجة إىل وفري املصادر 
من  كولومبيا  به  مرت  ما  االلتزام. وعىل ضوء  من  وكثري  والوقت 
التصدي  يف  مهمة  جوانب  ستة  حددت  املجال،  هذا  يف  تجربة 
التنسيق  وتفعيل  داخلياً  النَّازحني  تسجيل  وهي  الداخيل  للنُّزوح 
عىل  الحكومية  غري  واملنظامت  الحكومة  بني  القطاعات  متعدد 
داخلياً  النَّازحني  ومشاركة  والوطني  والواليات  املحيل  املستوى 
داخلياً  النَّازحني  وصول  من  والتأكد  بهم  تؤثر  التي  العمليات  يف 
املجتمعات  حاجات  ودراسة  إليها  يحتاجون  التي  املعلومات  إىل 
القطاع  وإرشاك  الدولية  الفاعلة  الجهات  مع  والتعاون  املضيفة 
العمل  خطة  تحددها  التي  باألولويات  يرتبط  ذلك  الخاص.5وكل 

التي  املثىل  واملامرسات  منها  املستفاد  الدروس  توليفة  إىل  إضافة 
بها  االنتفاع  ميكن  والتي  املحددة  املجاالت  كولومبياي  يف  تظهر 

لتنفيذ خطة العمل يف سياقات أخرى. 

َذت يف كولومبيا وجاءت بدروس كثرية يستفاد  وهناك مرشوعات ُنفِّ
العمل  خطة  أولوية  عىل  العاملة  املرشوعات  من  غريها  يف  منها 
املرتبطة بالحلول الدامئة للّنازحني داخلياً، وأحد هذه املرشوعات 
َذ يف 17 مجتمعاً محلياً يف كولومبيا  مبادرة الحلول االنتقالية الذي ُنفِّ
بني عامي 2012 و2015 بهدف تيسري الحلول للّنازحني داخلياً عن 
طريق تحسني الظروف املعيشية للمجتمعات املحلية التي يعيش 
فيها النَّازحون داخليا وتقوية املنظامت األهلية والكيانات العامة 
الحقيقة  عىل  الحصول  يف  وحقه  النِّزاع  ضحايا  وحامية  املحلية 
ت  أعدَّ املجتمعات  هذه  من  واحدة  وكل  الرضر.  وجرب  والعدالة 
الحرضي.  واالندماج  النقل  وإعادة  العودة  تضمنت  عمل  خطة 
ومن نتائج املرشوع أن رفع مستوى ظهور املجتمعات والسلطات 
ن من مستوى  نها وحسَّ العامة والخاصة ومكَّ البلدية واملؤسسات 
التقاليد  تعايف  ل  وسهَّ االجتامعية  والبنى  العقارات  حيازة  أمن 

للمجتمعات األصلية.6 
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الدعوة إىل العمل

متثل خطة العمل نداًء عاجاًل ومناشدة موجهة للمجتمع األوسع 
نطاقاً العامل عىل النُّزوح الداخيل لتضافر الجهود والعمل من كثب 
عىل جميع املستويات ال سيام املستوى الوطني وتحقيق التواؤم 
اإلسرتاتيجي مع األولويات املحددة يف خطة العمل. ولتحقيق ذلك 
الهدف، ال بد من تبادل املامرسات الجيدة يف مختلف السياقات 
وبناء الجهود يف إحراز التقدم عىل ما انتهت إليه الجهود السابقة. 
عىل  االتصاالت(  عمل  خطة  دعمتها  )التي  العمل  خطة  وتقرتح 
مبقدورهم  التي  اإلجراءات  من  عدداً  املعنيني  املصلحة  أصحاب 

اتخاذها ومنها:

خطة    حول  الهيئات  بني  املشرتكة  التشاورية  النقاشات  عقد 
عىل  والتوافق  التوجيهية  للمبادئ  العرشين  الذكرى  عمل 

مبادرات مشرتكة يف دعم خطة العمل

املبادئ    أهمية  حول  التأييد  وكسب  املنارصة  يف  املشاركة 
التوجيهية 

تيسري مشاركة النَّازحني داخلياً واملجتمع املضيف ودعمهم يف   
العمليات الرئيسية الخاصة بالتنمية وبناء السالم مثل األجندة 

2030 حول التنمية املستدامة.

الدراسية    والحلقات  الندوات  وعقد  االتصال  حمالت  إجراء 
الوطنية  والسياسات  القوانني  لتطوير  الفني  الدعم  وتقديم 

املتامشية مع املبادئ التوجيهية.

الداخيل    النُّزوح  بيانات  جمع  يف  الوطنية  القدرات  تعزيز 
وتحليلها واستخدامها. 

أنَّها    من  للتأكد  الوطنية  الحكومات  مع  الحوار  يف  املشاركة 
أولويات  رأس  عىل  الداخيل  للنُّزوح  الدامئة  الحلول  ستضع 
باستخدام  واإلقليمية  الوطنية  التنموية  التخطيط  عمليات 
إطار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات حول الحلول الدامئة.

توقيع بيان حملة الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية7 لبلوغ   
الهدف املرجو بالنسبة لعدد الجهات املوقعة عليها لعام 2018 
ليك تستخدمها املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحقوق 

اإلنسان للّنازحني داخلياً يف حمالت املنارصة التي تطلقها.

 GP20@unhcr.org نادين والييك 
منسقة خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية. 

 eyster@unhcr.org إليزابيث آيسرت 
رئيسة قسم النَّازحني داخلياً، املفوضية السامية لألمم املتحدة 

www.unhcr.org لشؤون الالجئني

 caterina@unhcr.org مارتينا كاتريينا 
مستشارة قانونية للمقررة الخاصة لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان 

 bit.ly/OHCHR-IDPs .ًللنَّازحني داخليا

1. خطة العمل متاحة عىل الرابط التايل مع اإلطار املرجعي للمجموعة التحضريية إضافة 
 إىل خطة عمل التواصل ومنشورها 

 .www.globalprotectioncluster.org/news/2018/gp20-plan-of-action
 Cernea M M )2006( ’Development-induced and conflict-induced IDPs: .2

 bridging the research divide‘, Forced Migration Review special issue
)‘نزوح األشخاص يف الداخل بسبب األعامل التنموية وبسبب النزاعات: تجسري فجوة 

األبحاث’ عدد خاص يف نرشة الهجرة القرسية(
www.fmreview.org/brookings/cernea
 3. املبادئ التوجيهية متاحة اآلن بـ 54 لغة: 

www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/standards.aspx
 http://internal-displacement.org/countries/colombia/ .4

5. حكومة كولومبيا، مداخلة شفوية يف مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، الجلسة 
38، 26 يونيو/حزيران 2018.

 Econometría )2016( External Assessment of the UNHCR – UNDP Joint .6
 Program “Transitional Solutions Initiative - TSI”: Final Report

)تقييم خارجي للربنامج املشرتك بني املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بعنوان مبادرة الحلول االنتقالية: التقرير الختامي(

 bit.ly/Econometria-TSI-2016
 https://crowd360.org/internal-displacement-campaign-mission-statement .7

إيصال أفكارك وطلب الدعم 

نحث جميع أصحاب املصلحة املعنيني عىل تبادل نشاطاتهم 
املخططة مع منسقة خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ 

التوجيهية. وميكنك فعل ذلك بالتواصل معنا عىل العنوان التايل 
 GP20@unhcr.org أو من خالل الرابط التايل 

www.globalprotectioncluster.org/en/news-and-events/
 gp20-activities-and-initiatives 

وسوف يساعد ذلك يف تعّقب نشاطات الذكرى العرشين للمبادئ 
التوجيهية ورصد تنفيذ خطة العمل. 

ملحوظة: تهدف خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية 
أيضاً إىل التصدي ألوضاع أكرث صعوبة عندما تفتقر الحكومة للرغبة 
يف مواجهة النُّزوح الداخيل أو عند تعاظم تحديات الحامية أو عند 

محدودية القدرة عىل الوصول إىل املساعدات اإلنسانية. ومبا أنَّ 
قة  هذه السياقات قد تتطلب مقاربة مختلفة ودعاًم، ترحب املنسِّ
أيضاً بأفكار العاملني يف مثل هذه البيئات بخصوص الطرق املثىل 

ملساعدة جهودهم. وميكن مشاركة املنسقة باملبادرات التي تتطلب 
الدعم املايل أو الفني عىل شكل ورقة مفهومية وستسعى املنسقة 

 GP20@unhcr.org .عندها لتحديد قنوات الدعم

mailto:GP20%40unhcr.org?subject=
mailto:eyster@unhcr.org
http://www.unhcr.org
mailto:caterina@unhcr.org
http://bit.ly/OHCHR-IDPs
http://www.globalprotectioncluster.org/news/2018/gp20-plan-of-action
http://www.fmreview.org/brookings/cernea
http://www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/standards.aspx
http://internal-displacement.org/countries/colombia/
http://bit.ly/Econometria-TSI-2016
https://crowd360.org/internal-displacement-campaign-mission-statement
mailto:GP20@unhcr.org
http://www.globalprotectioncluster.org/en/news-and-events/gp20-activities-and-initiatives
http://www.globalprotectioncluster.org/en/news-and-events/gp20-activities-and-initiatives
mailto:GP20@unhcr.org
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القوانني والسياسات املتعلقة بالنزوح الداخيل: التبني العاملي والثغرات
إيالنا نيكوالو وأنآييس پاغو

الخاصة بهم املجاالت  النَّازحني داخلياً، والسياسات  بيانات عاملية جديدة حول قوانني  لنا قاعدة  ُتظِهر 
الجغرافية واملوضوعية التي ما زالت النصوص القانونية غري كافية بشأنها.

يف عام 1998 أُطلقت املبادئ التوجيهية للنزوح الداخيل ثم تبعها 
ما  داخلياً،  النَّازحني  األشخاص  حول  الوطنية  للصكوك  واسع  تنٍب 
وقد  عاملية،  ظاهرة  أنه  عىل  الداخيل  بالنزوح  االعرتاف  يعكس 
طورت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني من أجل 
والسياسة  القانون  حول  العاملية  الحامية  مجموعة  عمل  فريق 
داخلياً،  النَّازحني  قوانني  حول  عاملية  محدثة  بيانات  قاعدة 
والسياسات الخاصة بهم وتستحوذ هذه القاعدة مبعلومات حول 
النَّازحني داخلياً،  التي يتوافر فيها قوانني وسياسات حول  البلدان 
القوانني  هذه  مثل  بناء  صدد  يف  اآلن  هي  التي  البلدان  تلك  أو 
ِضيَُّة األمم املتحدة السامية لشؤون  حت ُمَفوَّ والسياسات. وقد َنقَّ
قوانني  حول  عاملية  محدثة  بيانات  قاعدة  وراجعت  الالجئني 
فريق  أجل  من  وذلك  بهم  الخاصة1  والسياسات  داخلياً  النازحني 
عمل مجموعة الحامية العاملية حول القانون والسياسة. وتستحوذ 
هذه القاعدة عىل معلومات حول البلدان التي يتوافر فيها قوانني 
وسياسات حول النازحني داخلياً، أو البلدان األخرى التي هي اآلن 

يف صدد بناء مثل هذه القوانني والسياسات. 

و55 سياسة2  قانوناً  التاريخ 27  البيانات حتى هذا  وتضم قاعدة 
طورت يف الفرتة ما بني عام 1998 إىل عام 2018. وُتُبنَِّي 12 قانوناً 
أوىل  بينها  من   1998 عام  قبل  مختلفة3  دول  تسع  يف  وسياسًة 
أذربيجان  تبنتها  التي  الداخيل  النزوح  بشأن  ُسنَّت  التي  القوانني 
يف عام 1992 إضافة إىل السياسة األوىل حول النزوح الداخيل التي 
ز للمبادئ التوجيهية  تبنتها كولومبيا يف عام 1995. لكنَّ األثر امُلَحفِّ
واضح متاماً يف الغالبية العظمى للقوانني والسياسات وهي 70 من 

أصل 82 ممن تبنتها الدول منذ عام 1998. 

ورغم االنتشار العاملي لقوانني وسياسات النَّازحني داخلياً، ما زال 
هناك غياب كامل للقوانني والسياسات يف األماكن التي هي بأمس 
للنُّزوح  سياستني  سوى  األوسط  الرشق  يف  يوجد  وال  لها.  الحاجة 
 ،)2013( اليمن  يف  واألخرى   )2008( العراق  يف  األوىل  الداخيل، 
مع أنَّ تلك املنطقة واحدة من أكرث املناطق تأثراً مبوجات النُّزوح 
الداخيل الجديدة نتيجة النزاع والعنف. أما غالبية موجات النزوح 
الجديدة الناتجة عن الكوارث الطبيعية يف عام 2017، فقد حدثت 
قانوناً   15 تحتوي عىل  أنَّها  مع  املنطقة  تلك  أن  إال  آسيا  قارة  يف 
تشري  منها  سبعة  سوى  يوجد  ال  الداخيل  النزوح  حول  وسياسة 
إشارة محددة للكوارث الطبيعية. وإضافة إىل ذلك، رغم أنَّ قارة 

عن  الناتج  بالنزوح  تأُثراً  األكرث  املناطق  من  واحدة  أوقيانوسيا 
محددة  سياسة  تبنت  فانواتو  دولة  فوحدها  الطبيعية  الكوارث 

حول النزوح الداخيل. 

العاملية  البيانات  القوانني والسياسات املسجلة يف قاعدة  ومعظم 
)إذ حللت 73 من أصل 80 منها(4 تحدد النزاع و/أو العنف عىل 
أنَّه سبب رئييس للنزوح الداخيل لكنَّ 30 منها فقط يعالج مسألة 
التَّهجري الناتج من العمليات اإلمنائية. ومن ذلك سياستان تبنتهام 
ارتباطاً حرياً  وترتبطان  و 2007  عامي 2004  الهند يف  حكومة 
بهذا السبب من أسباب النزوح. إضافة إىل ذلك، ال تقر أكرث من 
الكارثة  أن  مع  بالكوارث   )29( والسياسات  القوانني  هذه  ثلث 

كانت املحرك الرئييس ملوجات النزوح الجديدة يف عام 2017. 

التي تتعامل مع  إالَّ أن مشكلة محدودية عدد الصكوك الوطنية 
الكوارث الطبيعية تخف وطأتها بازدياد عدد القوانني والسياسات 
فهي  الداخيل  النزوح  معالجة  عىل  محصورة  تكن  مل  وإن  التي 
تتضمن أحكاماً ونصوصاً قانونية حول النزوح الناتج عن الكوارث 
التي شهدت أكرب عدد من موجات  الصني  الطبيعية. ومثال ذلك 
عدد  )وصل  العامل  يف  الطبيعية  الكوارث  بسبب  الجديدة  النزوح 
فقد   )2017 عام  يف  مليون شخٍص   4.5 قرابة  الداخليني  النَّازحني 
تبنت الصني قانون منع الكوارث واالستجابة5 تضمن أحكاماً حول 
نقلهم  وإعادة  بالكوارث،  املتأثرة  املناطق  يف  األشخاص  مساعدة 

إىل أماكن أخرى.

الثغرات وتحديات التنفيذ 
أكرث مرحلة تعالجها القوانني والسياسات املسجلة يف قاعدة بيانات 
العاملية هي مرحلة ما بعد التَّهجري والنزوح. إذ إنَّ 73 من أصل 80 
قانوناً وسياسة ُحلَِّلت تعالج مسألة مرحلة ما بعد التهجري مبا فيها 
25 صكاً ينظر حراً يف القضايا املتعلقة بالعودة واالنتقال وإعادة 
التوطني أو أي عنٍر منها. ويتضح ذلك عىل سبيل املثال يف حالة 
سرييالنكا من خالل سياستها الوطنية للحلول الدامئة إزاء النزوح 
املتأثر بالنزاع إذ تنظر تلك السياسة يف خيار عودة النَّازحني داخلياً 

أو نقلهم إىل أماكن أخرى أو إدماجهم محلياً. 

القوانني  من   )55( العظمى  الغالبية  أّن  تبني  ذلك،  إىل  وإضافة 
والسياسات املحللة التي بلغ عددها 80 صكاً تحتوي عىل أحكام 
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تتعلق ‘بالحامية واملساعدة’، يف حني أنَّ ما ال يزيد عىل ثلث هذه 
القوانني والسياسات املحللة تعالج مرحلة ما قبل التَّهجري والنزوح، 
وتشري يف نصوصها إشارة محددة إىل منع التَّهجري القرسي وتجنبه 
أو خفض آثار التَّهجري والنزوح الذي ال ميكن تفاديه إىل أقىص درجة 
التي  الدول  أوىل  من  واحدة  فهي  كولومبيا،  ذلك  ومثال  ممكنة. 
تصدت ملوضوع الحامية من التَّهجري والنزوح، فهناك مادة كاملة 
يف قانونها األول حول النزوح الداخيل )القانون 387 لعام 1997( 

وتلك املادة مكرسة بالكامل ملنع التَّهجري القرسي. 

واملصادر  والقدرة  السياسية  اإلرادة  الدول عىل  تتوافر  أن  بد  وال 
يرتبط  ما  وسياساتها  قوانينها  يف  تتبنى  أن  لها  أريد  ما  إذا  أيضاً 
بالنَّازحني داخلياً ومنع النزوح الداخيل واالستجابة له، وتنفيذ تلك 
الصكوك. وقد وصلت بعض عمليات صناعة السياسات تقريباً إىل 
طريٍق مسدود كام الحال يف جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية 
أنَّ  فنجد  العامل  من  أخرى  أماكن  يف  ا  أمَّ الدميقراطية،  الكونغو 
تعمل  والنيجر  ومايل  وهندوراس  فيجي  مثل حكومة  الحكومات 
الداخيل.  النزوح  حول  سياسة  أو  قانون  تطوير  عملية  يف  قدما 
أمر  الداخيل  بالنزوح  املتعلقة  والسياسات  القوانني  وتطوير هذه 
مهم جداً وأسايس يف ضامن حقوق النَّازحني داخلياً وخفض التَّهجري 

مع أنَّ التنفيذ ما زال واحداً من أكرب التحديات الباقية أمامها.6

 Ileana.Nicolau@EUI.eu إيالنا نيكوالو 
 مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، معهد الجامعة األوروبية، فلورنسا

 www.eui.eu

 pagot@unhcr.org أناييس پاغو 
مسؤول قانوين مشارك، املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 

 www.unhcr.org الالجئني

ر النسخة السابقة مركز رصد النُّزوح الداخيل   1. طوَّ
َثة  َحة وامُلَحدَّ www.internal-displacement.org/law-and-policy أما النُّسَخة امُلَنقَّ

www.globalprotectioncluster.org :فتستضيفها مجموعة الحامية العاملية
2. ألغراض قاعدة البيانات، نعرف القانون عىل أنه »منظومة القواعد التي ُتصِدرُها 

الحكومة لتنظم من خاللها الحقوق والواجبات املناطة بأفراد املجتمع، والتي تعرتف بها 
ا السياسة،  رسمياً عىل أنها ُملزِمة وتنفذها من خالل سلطة إنفاذ القانون املعنية.” أمَّ

فنعرِفها عىل أنها “الدليل اإلرشادي الذي يحدد األهداف العامة للحكومة )أو جزءاً منها( 
باإلضافة إىل الطرق واإلجراءات املتبعة لتحقيق تلك األهداف. وإلدراج قانون أو سياسة ما 

يف قاعدة البيانات هذه، يجب أن يكون ذلك القانون أو تلك السياسة متعلقة بالتحديد 
مبوضوع النزوح الداخيل.

3. عىل التوايل: أذربيجان، والبوسنة والهرسك، وكولومبيا، وكرواتيا، وجورجيا والجبل 
األسود، وبريو، واالتحاد الرويس، وطاجاكستان. 

4. مل ُيحلَّل سوى 8  من أصل 82 قانوناً وسياسة ُجِمَعت يف قاعدة البيانات العاملية. 
وسوف تتاح التحليالت اإلضافية قريباً جداً.

5. ُيَصنَّف هذا الصك القانوين ضمن بند ’الصكوك ذات الصلة األخرى‘ يف قاعدة البيانات 
العاملية.

6. انظر مقالة أورتشارد يف هذا العدد.

تنفيذ املبادئ التوجيهية عىل املستوى املحيل
فيل أورتشارد 

هناك أمثلة من عدد الدول التي نجحت يف تنفيذ قوانينها الخاصة بها بشأن النَّازحني داخلياً وسياساتها، 
وتعكس هذه األمثلة وجود عدد من العوامل التي ميكن أن تساعد يف ضامن فاعلية التنفيذ.

ابتـداًء مبنتصـف عـام 2017، أدخلـت 40 دولـة ممـن واجهـت 
محلّيـاً  ترشيعّيـاً  صـكاً   69 حـوايل  الداخـيل  النُّـزوح  مشـكلة 
َثـت السياسـات األقـل شـأناً أو أحدثـت تعديـالت  وسياسـًة )وَحدَّ
عليها(.1ويتبـني للمتصفـح لهـذه القوانني والسياسـات وجود قبول 
الحاميـة  مـن  نـوع  إىل  يحتاجـون  داخلّيـاً  النَّازحـني  بـأن  واضـح 
الدوليـة. ومـع ذلـك، ال تذكـر سـوى 30 قانونـاً وسياسـة موضـوع 
ـا عـن تعريـف املبـادئ التوجيهيـة  املبـادئ التوجيهيـة رصاحـة، أمَّ
للنَّازحـني فـال يتبناهـا رصاحـة إالَّ 19 قانونـًا. وقـد أثـريت املخاوف 
منـذ أمـد بعيـد حـول مـدى نجـاح إدخـال القوانـني والسياسـات 
املتعلقـة بالنُّـزوح الداخـيل عـىل املسـتوى املحيل، وما زال مشـهد 

التنفيـذ مختلطـاً.2 

ـَذ  ُنفِّ القوانـني والسياسـات ممـن  ثلـث  أقـل مـن  وهنـاك عـدد 
دون مواجهـة مشـكالت كبرية.3وهكـذا، عـىل سـبيل املثـال، مـع 

أنَّ السياسـة الوطنيـة يف اليمـن لعـام 2013 ملواجهـة النُّـزوح 
الداخـيل تذكـر إشـارات مرجعيـة إىل املبـادئ التوجيهية وتنص 
عـىل أهـداف واضحـة للحاميـة، تبقـى مشـكلة عـدم وجـود 
القـدرات الحكوميـة عـىل التنفيـذ أمـراً معيقـاً لتلـك السياسـة 
أنَّ  ذلـك  ويعنـي  اليمـن،  األهليـة يف  الحـرب  السـتمرار  نظـراً 
الحكومـة ال ميكنهـا فعـل الـيشء الكثـري لتنفيـذ هذه السياسـة 
فيـام وراء تسـهيل عمـل الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية الدوليـة. 

وهنـاك أحـد عـرش قانونـاً وسياسـة مل تنفـذ إطالقـاً فإمـا أنهـا 
مـرشوع  )مثـل  عـدة  لسـنوات  املسـودة  صيغتهـا  يف  بقيـت 
جمهوريـة  حكومـة  سـنته  الـذي  الداخليـني  النَّازحـني  قانـون 
يف  عالقـاً  زال  مـا  لكنـه   ،2014 لعـام  الدميقراطيـة  الكونغـو 
مرحلـة املراجعـة(، أو رمبـا كانـت هـذه القوانـني ال تعكـس إالَّ 
املطالـب الطموحـة التـي مل تكـن الحكومـة قـادرة أو راغبة يف 
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تنفيذهـا. ففـي نيبـال عـىل سـبيل املثـال، أبـدت الحكومـة 
التزامـات مبدئيـة قويـة بعـد وقف إطـالق النار عـام 2006 
وتبـع ذلـك إدخـال سياسـة للنَّازحـني لقيـت ثنـاًء وترحيبـاً 
لكنهـا مل  أنهـا سياسـة شـاملة.  الـدويل عـىل  املجتمـع  مـن 
تحصـل عـىل املوافقـة الرسـمية من مجلـس الـوزراء النيبايل 
الالزمـة  السياسـية”  اإلرادة  إىل  “يفتقـر  إنـه  يقـال  الـذي 

التخـاذ اإلجـراءات املطلوبـة حـول هـذا املوضـوع.4 

ويف حـاالت أخـرى، كان هنـاك سياسـات نشـطة وجيـدة يف 
السـابق لكنهـا جميعـاً ُأحبطـت. وهكـذا، مـع أنَّ برونـدي 
أسسـت سلسـلة مـن التدابري الراميـة إىل مسـاعدة النَّازحني 
 2000 عـام  يف  األهليـة  الحـرب  نهايـة  عقـب  داخلّيـاً 
بدرجـات متنوعـة مـن النجـاح، وقفـت الحكومـة مكتوفـة 
األيـدي خـالل السـنوات الثـالث املاضيـة إزاء االسـتجابة إىل 
التدفقـات الجديـدة مـن النَّازحـني الداخليني نتيجـة تصعيد 
اإلنسـان  لحقـوق  الجسـيمة  االنتهـاكات  وانتشـار  العنـف 

عـىل يـد الحكومـة.5

التنفيـذ  الحـاالت، هنـاك إخفاقـات يف جوانـب  ويف بعـض 
العـراق  تحـدد حكومـة  السياسـة. ففـي حـني  أو  للقانـون 
الدعـم  النُّـزوح  حـول   2008 لعـام  الوطنيـة  سياسـتها  يف 
للنَّازحـني مبـا يف ذلـك  الدامئـة  الحلـول  املطلـوب ملختلـف 
زالـت  مـا  التوطـني،  وإعـادة  املحـيل،  واالندمـاج  العـودة 
عـىل  اإلرغـام  مـن  حـاالت  عـن  تتحـدث  تقاريـر  هنـاك 
العـودة.6 ويف أوكرانيـا، مـا زالـت عمليـة تسـجيل النَّازحـني 
فـام  الدوليـة،  التخوفـات  رغـم  إشـكالّياً  موضوعـاً  داخليـاً 
زالـت الحكومـة تطلـب إىل النَّازحـني داخلّيـاً أن يؤكدوا عىل 

الفعـيل.  إقامتهـم  مـكان  الـدوام 

ما سـبب إخفاق التنفيذ؟
يحـدث  أولهـا  التنفيـذ.  إلخفـاق  تفسـريات  ثالثـة  هنـاك 
عندمـا تلتـزم حكومـة مـا باملعايـري التـي تجسـدها املبـادئ 
يف  قدمـاً  املـي  عـن  بعـد  فيـام  تعجـز  لكنهـا  التوجيهيـة 
عمليـة التنفيـذ. وقـد يعـود ذلـك إىل عـدم وجـود القـدرة 
لـدى الدولـة، مبعنـى أن تفتقـر الحكومـة للمـوارد املاليـة 
أيضـاً  ذلـك  يحـدث  وقـد  الرضوريـة،  الرمزيـة  والعمليـة 
الحكومـة  دوائـر  ضمـن  محليـة  معارضـة  وجـود  بسـبب 

وخارجهـا.

ـا السـبب الثـاين إلخفـاق التنفيـذ فيعـود إىل أنَّ العوامـل  أمَّ
األساسـية التـي تدفـع الحكومـات محكومـة باملخـاوف إزاء 
خطـايب  اسـرتاتيجي  التـزام  إبـداء  حينئـذ  فتقـرر  السـمعة 

للمبـادئ التوجيهيـة دون أن يكـون لديهـا أي خطـة ملتابعـة 
التزاماتهـا مـن خـالل التنفيـذ. 

وأخـرياً قـد تكـون الـدول يف وضـع االسـتجابة لجهـود كسـب 
الحكوميـة.  الدوليـة وغـري  املنظـامت  واملنـارصة مـن  التأييـد 
وقـد ُتقِنـع هـذه املشـاركة املؤسسـية الخارجيـة الحكومـات 
أي  الحكومـة  اتخـذت  ملـا  وإالَّ  قوانـني  أو  سياسـات  بإنشـاء 
إجـراء وعندمـا يتوقـف فرض الضغـوط عليها فذلـك يؤدي إىل 

التنفيـذ.  تراخيهـا وعـدم متابعتهـا يف عمليـة 

ولسـوء الحـظ، ال يبـدو أنَّ مشـاركة الجهـات الفاعلـة الدوليـة 
يف  كبـري  أثـر  ذات  السياسـات  ورسـم  القوانـني  صياغـة  يف 
إحـداث فـرق لناحيـة التنفيـذ فقـد شـاركت بعـض الجهـات 
لشـؤون  السـامية  املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  مثـل  الفاعلـة 
الصياغـة  عمليـة  يف  الرنويجـي  الالجئـني  ومجلـس  الالجئـني 
لــ33 قانونـاً وسياسـًة. وثبـت أنَّ هـذه الجهـود أنتجـت أقوى 
تعكـس  أنهـا  يف  شـك  وال  الـورق،  عـىل  املمكنـة  السياسـات 
املبـادئ التوجيهيـة، ومـرة أخـرى نجـد أن مشـهد التنفيـذ مل 
يكـن بذلـك الوضـوح. ومـن بـني القوانـني والسياسـات التـي 
بلـغ مجموعهـا 33 صـكاً ُأعـد مبثـل هـذه املسـاعدة مل ينقـل 
منهـا إالَّ 13 صـّكاً إىل وضـع التنفيـذ، وهنـاك عـدد مامثـل لهـا 
يواجـه مشـكالت وصعوبـات كبـرية يف التنفيذ. يف حـني مل تنفذ 

سـبعة منهـا عـىل اإلطـالق. 

للنَّازحـني  الوطنيـة  السياسـة  وصفـت  املثـال،  سـبيل  فعـىل 
أنهـا صـك محـوري  أفغانسـتان عـىل  لعـام 2013 يف  داخليـاً 
ـَس إلطـار عام شـامل لحقـوق النَّازحني  وَمعَلـٌم يف ألطريـق أسَّ
داخليـا.7 وصيغـت هـذه السياسـة مبسـاعدة قدمتهـا كثـري من 
املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  منهـا  للحكومـة  الدوليـة  الجهـات 
السـامية لشـؤون الالجئـني، ومكتـب األمـم املتحـدة لتنسـيق 
ومنظمـة  لالجئـني،  الرنويجـي  واملجلـس  اإلنسـانية،  الشـئون 
لكـنَّ  للهجـرة(،  الدوليـة  )املنظمـة  للهجـرة  املتحـدة  األمـم 
تنفيذهـا مـا زال إشـكالية كبـرية لثالثة أسـباب. أهمها وأكرثها 
حساسـية اسـتمرار العمليـات املسـلحة لطالبـان. لكـنَّ وزارة 
الالجئـني والعائديـن التـي ُأنيـط بهـا الـدور الرئيـس يف تنفيـذ 
السياسـية.  والرغبـة  والقـدرات  املـوارد  إىل  تفتقـر  السياسـة 
الداخليـني  النَّازحـني  مـن  أنَّ كثـرياً  الثـاين، فمـع  السـبب  ـا  أمَّ
وا عـن اهتاممهـم يف االندمـاج محليـًا، مـا زالـت هنـاك  عـربَّ
مشـكالت كبـرية حـول حقـوق األرايض التـي انعكسـت عـىل 
ظهـور معارضـة كبـرية جـداً عىل املسـتويني اإلقليمـي واملحيل، 
إىل خطـط  الوصـول  نحـو  يذكـر  تقـدم  أي  يحـرز  مل  وهكـذا 

الفعليـة. العمـل 



12 نرشة الهجرة القرسية 59عرشون عاماً عىل املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل12

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

ما العوامـل التي تقود إىل إنجاح التنفيذ؟

عـرب الـدول التـي نفـذت قوانينهـا وسياسـتها الخاصـة بالنَّازحني 
داخليـاً بنجـاح يتضـح لنـا ثالثـة عوامـل منها: 

بقـوة  يرتبـط  التنفيـذ  إنجـاح  أّن  ذلـك  يف  غرابـة  وال  أولهـا 
القـدرات التـي تتمتـع بهـا الدولـة. ففـي أذربيجـان، انتقلـت 
أن  الحكومـة  أقـرت  أن  بعـد  الضعيفـة  األساسـية  االسـتجابة 
التَّهجـري يف األمـد  يبقـوا يف وضـع  النَّازحـني داخليـًا يرجـح أن 
بالعمـل   2001 عـام  منـذ  الحكومـة  بـدأت  وهكـذا،  البعيـد. 
بنشـاط عـىل تحسـني إطارهـا الترشيعـي مـن أجـل أن تضمـن 
بعيـد  والسـكن  املسـاعدة  تلقـي  مـن  داخليـًا  النَّازحـني  ـن  مَتكُّ
األمـد ملتزمـة مببلـغ 5.5 مليـار دوالر أمرييك مـن صندوق نفط 
الدولـة. لكـنَّ مثـل هـذه الجهـود ال تتطلـب بالـرضورة مصـادر 
محليـة كبـرية. فقـد متكنـت ليبرييـا مـن بنـاء قدراتهـا بالتعـاون 
الوثيـق مـع هيئـات املسـاعدة الدوليـة لدعـم جهـود العـودة 
الفعالـة. وباملثـل، قـادت سـرياليون إسـرتاتيجية فعالـة للعـودة 

مبسـاعدة بنـاة السـالم يف البـالد. 

وثانيـاً هنـاك موضوع املسـاءلة أمـام املؤسسـات املحلية، وعىل 
األخـص منهـا املحاكـم وهـو مـن العوامـل الحرجة والحساسـة. 
أحـرزت  وقـد  الكولومبيـة  الدسـتورية  املحكمـة  نـرى  وهكـذا 
مفـاده  حكـاًم  أصـدرت  إذ  املجـال  هـذا  يف  ملموسـاً  تقدمـاً 
وجـوب إدخـال املبـادئ التوجيهيـة كجـزء ال يتجـزأ مـن الكتلـة 
الدسـتورية.8 وذلـك مـا منـح املحكمـة القـوة عىل توجيـه النقد 
للحكومـة إذا مـا أخفقـت يف إنفـاذ الترشيع الحـايل أو عند عدم 
فعاليـة تنفيذهـا للسياسـة. وباملثـل، بعـد أن سـجلت الحكومـة 
الجورجيـة إخفاقـات أولية يف االسـتجابة لوضـع النُّزوح الداخيل 
نحـو  الحكومـة  الجورجيـة  الدسـتورية  املحكمـة  فيهـا دفعـت 
تعديـل قوانينهـا مبـا يتـواءم وينسـجم مـع املبـادئ التوجيهية.9

ميكـن  التـي  املحليـني  السـكان  أمـام  املسـاءلة  هنـاك  وثالثـاً 
أن تدفـع عمليـة التنفيـذ نحـو األمـام. ففـي كل مـن جورجيـا 
بعـد  جـداً  كبـرياً  التنفيـذ تحسـناً  ورسيالنـكا، تحسـنت جهـود 
إحـداث تغيـريات يف الحكومـة إحداهـا كان عـن طريـق الثورة، 
واآلخـر عـن طريـق االقـرتاع واالنتخـاب. كـام أنَّ املسـاءلة عـىل 
املسـتوى الـدويل ميكـن أن تكـون عاماًل جيـداً وقويـاً. ففي حالة 
كرواتيـا، مارسـت الجهـات الفاعلـة الدوليـة مبـا فيهـا االتحـاد 
األوريب الضغـوط عـىل الدولـة إلنهـاء املامرسـات التمييزية التي 
متارسـها إزاء النَّازحـني الداخليـني مـن ذوي العرقيـة الربيـة.

وهنـاك دور للفاعلـني الدوليـني لدعـم هـذه الجهـود وتحسـني 
معـدالت إنجـاح تنفيـذ هـذه الصكوك. وقـد تتضمـن الخطوات 

املطلوبـة توفـري املسـاعدة للحكومـات للتأكـد مـن أنهـا تتمتـع 
بالقـدرة الالزمـة عـىل تنفيـذ هـذه الصكـوك، وقـد يتضمن ذلك 
تحديـث الـوزارات الرئيسـية القائـدة والداعمـة، وضـامن تلقي 
والسياسـات  القوانـني  عـىل  للتدريـب  الحكوميـني  املسـؤولني 
الجديـدة. وينبغـي للجهـات الفاعلـة الدوليـة أيضـاً أن تحـدد 
برامـج التدريـب وتدعمهـا إلفـادة املؤسسـات املسـتقلة املحلية 
مثـل املحاكـم، ومؤسسـات حقوق اإلنسـان الوطنيـة التي ميكن 
بدورهـا أن تدعـم تنفيـذ القوانـني والسياسـات، وأن متارس دور 

الضابـط الرقـايب للمسـألة يف هـذه العمليـة.

 orchardp@uow.edu.au فيل أورتشارد 
بروفيسور مشارك يف العالقات الدولية، جامعة وولونغونغ  

https://lha.uow.edu.au/hsi/contacts/
UOW244088

1. انظر مقالة نيكوالو وباغوت يف هذا العدد.
 2. بنيت هذه املقالة عىل كتاب سيصدر قريباً للمؤلف بعنوان: 

Protecting the Internally Displaced: Rhetoric and Reality )Routledge(
)حامية النَّازحني داخلياً: بني الخطاب البالغي والواقع العميل(

bit.ly/Orchard-Protecting-Internally-Displaced-2018
3. ُبِنَيت النتائج عىل دراسة مكتبية شملت الدول األربعني بناًء عىل البيانات املتاحة 

العامة من مختلف املنظامت.
 Wyckoff M and Sharma H )2009( Trekking in Search of IDPs and Other .4

 Lessons from ICLA Nepal: Evaluation Report Norwegian Refugee Council
 Evaluation Report 45–6

)الرتحل بحثاً عن النَّازحني داخلياً وغريها من الدروس من منظمة املشورة واملساعدة 
 bit.ly/NRC-Nepal-IDPs-2009 )القانونية-نيبال: تقرير التقييم

 United Nations Human Rights Council ’Report of the United Nations .5
 Independent Investigation on Burundi‘, 20 September 2016,

 A/HRC/33/37, 19
)‘تقرير التحقيق املستقل لألمم املتحدة حول بوروندي’(

 bit.ly/UNHRC-UNIIB-finalreport-2016
 International Rescue Committee, Norwegian Refugee Council and .6

 Danish Refugee Council )2018( The Long Road Home: Achieving Durable
Solutions to Displacement in Iraq: Lessons from Returns in Anbar

)بيت طويلة طريقه: تحقيق الحلول املستدامة للنُّزوح يف العراق: دروس من رويرتز يف 
 bit.ly/IRC-NRC-DRC-Iraq-returns-Anbar-2018 )األنبار

 IDMC )2014( Hope on the Horizon! Media Guide to Afghanistan’s .7
 National Policy on Internal Displacement

)‘أمل يلوح عىل األفق’، الدليل اإلعالمي للسياسة الوطنية ألفغانستان حول النُّزوح 
الداخيل(

 www.internal-displacement.org/publications/hope-on-the-horizon
 IDMC ’Law and Policy Database: Colombia‘ .8

)‘قاعدة بيانات القوانني والسياسات: كولومبيا’(
 www.internal-displacement.org/law-and-policy/country/CO

 Public Defender of Georgia )2013( Human Rights Situation of Internally .9
 Displaced Persons and Conflict Affected Individuals in Georgia

)وضع حقوق اإلنسان للنَّازحني داخليا واألفراد املتأثرين بالنِّزاع يف جورجيا (
bit.ly/Georgia-human-rights-2013

mailto:orchardp@uow.edu.au
https://lha.uow.edu.au/hsi/contacts/UOW244088.html
https://lha.uow.edu.au/hsi/contacts/UOW244088.html
http://bit.ly/Orchard-Protecting-Internally-Displaced-2018
http://bit.ly/NRC-Nepal-IDPs-2009
http://bit.ly/UNHRC-UNIIB-finalreport-2016
http://bit.ly/IRC-NRC-DRC-Iraq-returns-Anbar-2018
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عمل يف طور اإلنجاز: املبادئ التوجيهية يف جورجيا
كارولني فونكيه وتومار بولكڨادزي

تتمتع املبادئ التوجيهية بتاريخ طويل من الدعم يف جورجيا. لكنَّ إنجاح التنفيذ ما زال عماًل قيد اإلنجاز. 

ُروا نتيجة النـزاع منذ أمد بعيد  يتمتـع النَّازحـون داخلياً ممـن ُهجِّ
بحاميـة خاصـة ِوفق القانـون الجورجي. ففي عـام 1996، أي قبل 
سـنتني مـن إطـالق املبـادئ التَّوجيهيـة بشـأن النُّـزوح الداخـيل، 
سـنَّت جورجيـا قانونهـا الخـاص بالنُّـزوح الداخـيل. وكان الهـدف 
مـن هـذا القانـون حاميـة األشـخاص الذيـن أُجـرِبوا عـىل الفـرار 
مـن اإلقليمـني االنفصاليـني ألبخازيـا وجنـوب غوشـيتا يف أوائـل 
التسـعينيات، ومنـح هـذا القانـون صفـة قانونيـة خاصـة للنَّازحني 
الداخليـني إذ سـمح لهـم تلقـي املنافـع مبـا فيها مخصصـات مالية 

شـهرية مـن الدولة. 

الحاجـات  لتغطيـة  كافيـة  تكـن  مل  املخصصـات  هـذه  أنَّ  ومـع 
األساسـية، فتبقـى مصـدراً مهـاًم للدعـم، ويف أقل تقديـر لها قيمة 
يحظـى  داخليـاً  النَّازحـني  وضـع  أنَّ  إىل  تشـري  إذ  مهمـة  رمزيـة 
املعونـات  عـن توفـري هـذه  أنَّـه بعيـداً  الحكومـة.1 إالَّ  باهتـامم 
املاليـة الشـهرية الصغـرية، كانـت الحكومـة الجورجيـة تفتقـر إىل 
وحاميتهـم.  داخليـًا  النَّازحـني  ملسـاعدة  الرضوريـة  اإلسـرتاتيجية 
ولذلـك أصبـح النَّازحـون داخليـاً لعـدة سـنوات كثرية مهمشـني يف 
املجتمـع الجورجـي، فـام زالـوا يعيشـون ضمـن مبـان حكومية أو 
خاصـة متهالكـة هـي األماكـن التـي وجـدوا فيهـا مأوى لهـم بعد 

هروبهـم.

 وعندمـا ُأطلقـت املبـادئ التوجيهيـة يف عـام 1998، مل تحـدث 
تغيـرياً جذريـاً يف منظومـة التفكـري إالَّ أنَّ األثـر مـا زال ملموسـًا 
لهـذه املبـادئ عـىل أي حـال، فقـد سـارعت الحكومـة إىل قبـول 
املبـادئ عـىل أنهـا إطـار عـام دويل تقنينـي ينبغـي االعتـامد عليه 
يف اتخـاذ اإلجـراءات الوطنيـة واملحليـة. ويف عـام 2000، كيَّفـت 
الحكومـة قانونهـا الوطنـي حـول النُّـزوح الداخيل وعدلتـه مبا هو 
مالئـم بإزالـة عـدد مـن األحـكام القانونيـة التـي كانت تحـد دون 
وصـول النَّازحـني داخليـاً إىل حقوقهـم الكاملـة عىل قدم املسـاواة 
مـع غريهـم بصفتهـم مواطنـني جورجيـني. ثـم صـدر اإلطـار العام 
للسياسـة الوطنيـة حـول النُّـزوح الداخيل يف عـام 2007 )املعروفة 
التـزام  باسـرتاتيجية الدولـة للنَّازحـني الداخليـني( لتؤكـد مجـدداً 
التوجيهيـة مبـا يف ذلـك للمـرة  الثابـت تجـاه املبـادئ  الحكومـة 
األوىل االعـرتاف بوجـود حـل مفتـوح للنَّازحـني الداخليـني عدا عن 
حـل العـودة. لكـنَّ بناء الزخم السـيايس وجمع التمويـالت الالزمة 
لتطويـر االندمـاج املحـيل للنَّازحـني الداخليني مل يكتب لـه النجاح 
إالَّ بعـد تجـدد انـدالع أحـداث العنـف املسـلح يف أغسـطس/آب 

2008 ومـا صاحـب ذلك مـن انطالق موجات جديـدة من التَّهجري 
القـرسي. ومـع ذلـك، مل تتخـذ الحكومـة مقاربـة واسـعة النطـاق 
ا املانحون األساسـيون لهـا فانصب معظم  قامئـة عـىل الحاجـات، أمَّ

تركيزهـم عـىل توفـري حلـول السـكن الدامئـة للنَّازحـني داخلياً.2

ويف عـام 2014، إضافـة إىل الرتكيـز املسـتمر عـىل حلـول السـكن 
الدامئـة، تبنـت الحكومـة أيضـاً اسـرتاتيجية لسـبل كسـب الـرزق 
النَّازحـني  لدونـة  لتقويـة  الخاصـة  التدابـري  خاللهـا  مـن  عـززت 
داخليـاً وقدرتهـم عـىل مقاومـة الظـروف. ويف السـنة ذاتهـا، دخل 
قانـون جديـد حـول النَّازحـني داخلياً حيـز التنفيذ بهـدف مواءمة 
اإلطـار العـام القانـوين مـع متطلبـات املعايـري الدوليـة. ويحمـي 
القانـون الجديـد النَّازحـني داخليـاً مـن اإلجـالء مـن األماكـن التي 
ميتلكونهـا قانونـاً، كـام ينـص عـىل وجـوب متكـني جميـع النَّازحني 
ويقـدم  املتسـاوية،  املاليـة  املعونـة  عـىل  الحصـول  مـن  داخليـاً 
القانـون أيضـاً إجـراء مبسـطاً ملنـح صفـة النُّـزوح الداخـيل كـام 
يعـرتف بحـق النَّازحني داخلياً يف اسـرتداد ممتلكاتهـم أو التعويض 
عنهـا ويعيـد تعريـف مفهـوم العائلـة واألرسة بغـرض احـرتام حق 

مل شـمل األرسة.3

ورغـم كل هـذه التغـريات التـي حدثـت يف القانون والسياسـة، ما 
زال االقتنـاع العـام سـائداً بـني السـلطات بأن توفري السـكن الدائم 
للنازحـني داخليـاً هـو األمر الوحيـد الذي ميكن عملـه للوصول إىل 
حـٍل نهايئ ومسـتدام لهـم. ويف غضون ذلك، يثبت الرصد املسـتمر 
وتنميـط سـامت النَّازحـني داخليـاً أنَّ النَّازحـني داخليـًا، حتـى من 
حصـل منهـم عىل سـكٍن دائم مـن الحكومة، مـا زالوا مـن الفئات 
املــستضعفة ومـا زالـوا يف حاجـة للدعـم املـايل وغـري املـايل. فـام 
زالـت املشـكالت مسـتمرة بـني النَّازحـني الداخليـني منهـا العزلـة 
واإلقصـاء مـن الشـبكات االجتامعيـة األكـرب نطاقـاً كـام يفتقـرون 
إىل فرص سـبل كسـب الرزق، وال يسـتطيعون الوصول إىل األرايض 
املجـاورة لتجمعاتهـم السـكانية ويعانـون مـن مشـكالت صحيـة 
أو عـدم  الالزمـة  املعلومـات  الصحيـة وغيـاب  الرعايـة  وضعـف 
كفايتهـا إن كانـت موجـودة حـول حقوقهـم وفرصهـم يف الحصول 

الدعم. عـىل 

ومقارنـة مـع املجموعات املــستضعفة األخـرى، يعتمـد النَّازحون 
الداخليـون أكـرث مـن غريهـم عـىل الحـواالت أو املزايـا االجتامعية 
للحقـوق  الوصـول  أمـام  الكبـرية  العوائـق  ويسـتمرون مبواجهـة 
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واالسـتحقاقات ذاتهـا املمنوحـة لآلخرين.4ومبعنـى آخـر، مل ترتجـم 
املبـادئ التوجيهيـة بعـد عـىل أرض الواقـع يف جورجيـا. 

عوائق أمام التنفيذ
لقد ظهرت ثالثة عوائق أساسية متنع التنفيذ الكامل للمبادئ. أولها 
أنَّ النُّزوح الداخيل قضية سياسية بامتياز يف جورجيا ألنها ترتبط 
ارتباطاً جوهرياً ووثيقاً بوحدة األرايض للدولة الجورجية. ومع أنَّ 
الحكومة تقر بأنها فقدت سيطرتها عىل إقليمي أبخازيا وجنوب 
غوشيتا االنفصاليني حتى هذه اللحظة، ما زالت تضع نصب عينيها 
ترسيخ سيطرتها  إعادة  املتمثل يف  األهم  السيايس  تحقيق هدفها 
الحكومية عىل تلك املنطقتني من خالل استخدامها لحق النَّازحني 
املحيل  االندماج  أنَّ  بالنتيجة  ذلك  ويتبع  بيوتهم.  إىل  بالعودة 
إىل حني  مؤقت  يكون سوى حٍل  أن  ال ميكن  الداخليني  للنَّازحني 
أنفسهم  الداخليني  النَّازحني  أنَّ  بيوتهم خاصة  إىل  متكني عودتهم 
يفضلون العودة عىل كل الخيارات املستدامة األخرى.5 لكنَّ الرتكيز 
أعاق  سواء  حد  عىل  والنَّازحني  الحكومة  جهة  من  العودة  عىل 
املناطق  يف  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  عملية  ترسيع  إمكانية  من 

الخاضعة لسيطرة الحكومة الجورجية. 

واضحة  للنازحني مهمة  للسكن  الدامئة  الحلول  توفري  يعد  وثانياً، 
نسبياً ميكن قياسها بسهولة، أما يف الجانب املقابل فمن الصعب 
قياس البعد الكمي للمقاربة القامئة عىل الحاجات يف توفري الحامية 
واملساعدة للنازحني داخلياً فهذه املقاربة تعتمد اعتامداً كبرياً عىل 
مثل  الجوانب  مختلف  حول  والدقيقة  الشاملة  البيانات  توافر 
سبل كسب الرزق والتعليم والرعاية الصحية. وما زالت الحكومة 

إىل  تفتقر  ــة  ــجــورجــي ال
واملالية  املؤسسية  القدرات 
الحاجات  هــذه  لتلبية 

األوسع نطاقاً. 

أيضاً  يرتبط  الثالث  األمر 
وهــو  الــثــانــيــة  بالنقطة 
إىل  تسعى  الحكومة  أنَّ 
الرسيعة  النتائج  ــرض  ع
سعت  وعندما  واملنظورة. 
نتيجة  لتحقيق  الحكومة 
إرشاك  يف  أخفقت  رسيعة، 
يف  الداخليني  ــازحــني  ــنَّ ال
وعمليات  السياسات  رسم 
تنفيذها وذلك ميثل مخالفة 

للمبادئ التوجيهية. 

من املقاربة القامئة عىل الوضع 
إىل القامئة عىل الحاجات

زالت  ما  التوجيهية،  املبادئ  إطالق  عىل  عاماً  بعد مي عرشين 
جورجيا تفتقر إىل خطة دعم وطنية تعكس انعكاساً كاماًل الحاجات 
الفردية للنَّازحني الداخليني. ولتغيري ذلك الواقع، اقرتحت الحكومة 
عىل  املبنية  املقاربة  إىل  الوضع  عىل  املبنية  املقاربة  من  االنتقال 
من  والقصد  داخلياً.  النَّازحني  مساعدة  مع  التعامل  يف  الحاجات 
ذلك أنَّ النَّازحني داخلياً لن يعود مبقدورهم تلقي مساعدة مالية 
الفردية.  حاجاتهم  د حسب  امُلحدَّ الدعم  يتلقون  بل سوف  ثابتة 
وقد لقي ذلك االقرتاح ترحيباً من املجتمع الدويل يف جورجيا كام 
لقي الرتحيب يف املجتمع املدين املحيل إذ ُنِظَر إىل ذلك الحل عىل 
أنَّه طريق أكرث فاعلية وكفاءة يف التصدي لثغرات الحامية املتبقية. 
كام أنه يساعد يف مواءمة املقاربة الوطنية ومحاذاتها مع املبادئ 

التوجيهية.

اإلصالح  عملية  حول  املطلوبة  التفاصيل  يف  تبقى  املشكلة  لكنَّ 
والتطوير تلك فهي غري معروفة حتى اآلن وكذلك يحتمل تأجيل 
فقد  الحديثة.  الحكومة  تشكيل  إعادة  ضوء  عىل  التنفيذ  عملية 
الوزراء  رئيس  فعله  مبا  املعنيني  العالقة  أصحاب  من  كثري  دهش 
الجورجي الجديد ماموكا باختادزة الذي ألغى عدة حقائب وزارية 
ألغيت  التغيري،  ذلك  وعىل ضوء  الحكومة.  كفاءة  تحسني  بهدف 
كل  وأحيلت   2018 يوليو/متوز  يف  رسمياً  داخلياً  النَّازحني  وزارة 
املهام املناطة بها إىل الوزارات األخرى مبا فيها وزارة البنية التحتية 
والتنمية التي تنفذ اآلن خطة حل السكن الدائم للنَّازحني داخلياً، 
عن  مسؤولة  أصبحت  التي  االجتامعية  والشؤون  الصحة  ووزارة 

هذا املبنى يف تيبلييس يف جورجيا كان يف السابق مستشفى إىل أن تقرر أنَّه ال يصلح للخدمة، ثم أعيد افتتاحه يف عام 1993 الستيعاب النَّازحني داخلياً القادمني من أبخازيا. 
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هناك  زال  وما  داخلياً.  بالنَّازحني  املرتبطة  األخرى  القضايا  جميع 
أنَّ  إىل  يشري  ما  حلها  من  بد  ال  التي  العملية  الجوانب  بعض 
اإلصالحات املطلوبة عىل قضايا النَّازحني داخلياً ستوقف مؤقتاً إىل 

حني االنتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة. 

النَّازحني  أنَّ  إىل  داخلياً  النَّازحني  وزارة  إلغاء  عملية  تشري  وقد 
يتبع  وقد  للحكومة،  األولويات  سلم  عىل  يعودوا  مل  الداخليني 
ذلك انخفاض يف الدعم املقدم لهم. ونتيجة لذلك، تتزايد أهمية 
املحيل  املدين  واملجتمع  الدويل  املجتمع  عاتق  عىل  امللقى  الدور 
الحكومة  وفاء  من  والتأكد  داخلياً  النَّازحني  بحقوق  التمسك  يف 
بالتزاماتها. وعىل العموم، نستطيع القول إنَّ املبادئ التوجيهية قد 
ا من جهٍة أخرى فال بد  لقيت الدعم يف جورجيا. هذا من جهة، أمَّ
أنها عمل قيد  الفعال والكامل عىل  التنفيذ  النظر إىل عملية  من 

اإلنجاز قد يستغرق وقتاً طوياًل يف املستقبل. 

 carolin.funke@rub.de كارولني فونكيه 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، معهد القانون الدويل والسالم 

www.ifhv.de ،والنِّزاع املسلَّح، جامعة رور يف بوتشوم

 tamunabolkvadze@gmail.com تومار بولكڨادزي 
منسق الرصد والتقييم وضابط ارتباط الجندر، املجلس الدامناريك 

 https://drc.ngo لالجئني- جنوب القوقاز

اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبتني وال تعكس بالرضورة 
آراء املجلس الدامناريك لالجئني.

1. كانت املبالغ املالية املقدمة لهم أساساً تعتمد قيمتها عىل ما إذا كانوا يعيشون ضمن 
مركٍز جامعي )فكانت تعادل 5.5 دوالراً شهرياً ارتفعت فيام بعد إىل 12 دوالراً شهرياً( أو 

يف سكن الخاص )7 دوالرات ارتفعت إىل 15(. ومنذ عام 2014، يتلقى النَّازحون داخلياً 
املقدار نفسه من املال )17 دوالراً( ما مل يتجاوز إجاميل دخلهم الشهري سقفاً معيناً.

2. ويقدم القانون الجورجي تعريفاً لهذه الحلول إذ يقول إنها تعني “...توفري السكن، 
ونقل الوحدات املعيشية إىل امللكية، أو توفري املساعدة املالية الكافية، أو غريها من أنواع 

املساعدات ألرس النَّازحني داخلياً.”
 3. قانون جورجيا للنازحني داخلياً املضطهدين من املناطق الجورجية املحتلة،

 http://mra.gov.ge/res/docs/201406171444442634.pdf 2014 1 مارس/آذار
 World Bank )2016( Georgia - Transitioning from Status to Needs Based .4

 Assistance for IDPs: A Poverty and Social Impact Analysis
)جورجيا- عبور املرحلة االنتقالية من تقييم مبني عىل وضع النازحني داخلياً إىل تقييم 

مبني عىل حاجاتهم: تحليل الفقر واألثر االجتامعي(
bit.ly/WorldBank-Georgia-2016

 UNHCR )2015( Intentions Survey on Durable Solutions:  5. انظر 
 Voices of Internally Displaced Persons in Georgia, p12. 

وفقاً لالستقصاء، يفضل %73.4 من النَّازحني داخلياً العودة إىل أماكنهم األصلية. 
 www.refworld.org/pdfid/55e575924.pdf )استقصاء النوايا حول الحلول الدامئة(

اتفاقية كامپاال والحق يف عدم التَّهجري التعسفي
روموال أدايوال       

اعتمد األشخاص الذين صاغوا اتفاقية كامپاال اعتامداً هائاًل عىل املبادئ التوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل 
آخذين يف االعتبار السياق اإلفريقي، ويتضح ذلك جلياً يف إدراكها لحق الناس يف عدم التسبب بنزوحهم 

تعسفياً. 

تبنــى االتحــاد اإلفريقــي اتفاقيتــه الخاصــة بحاميــة األشــخاص 
النَّازحــني داخليــاً ومســاعدتهم املعروفــة باتفاقيــة كامپــاال يف 
ــادئ  ــها إىل املب ــل يف تأسيس ــلُّ الفض ــود ُج ــام 2009، ويع ع
ــزوح الداخــيل. فهــي تعكــس حقــوق  التوجيهيــة الخاصــة بالنُّ
اإلنســان الدوليــة ومبــادئ القانــون اإلنســاين الراســخة يف 
ــب  ــف الجوان ــاً مختل ــم أيض ــي تض ــة، وه ــادئ التوجيهي املب
ــر  ــا األط ــص عليه ــي تن ــادئ الت ــراف واملب ــة باألع ذات الصل

ــان.  ــوق اإلنس ــة لحق ــة اإلفريقي ــة اإلقليمي العام

ــام  ــاال ع ــة كامپ ــا اتفاقي ــربِّ فيه ــي ُتع ــرق الت ــرث الط ــن أك وم
ــبب  ــدم التس ــق ع ــا بح ــة اعرتافه ــادئ التوجيهي ــاء يف املب ج
بنــزوح األشــخاص داخليــاً رغــاًم عنهــم. وَينَصــبُّ هــذا املبــدأ 
ــتوى  ــع مس ــاً، ورف ــني داخلي ــة النَّازح ــة حامي ــب قضي يف صل

ــار أخالقــي  ــزوح الداخــيل مــن اعتب ــة مــن النُّ ــة الحامي أهمي
إىل واجــب قانــوين ُتســاَءل عنــه الدولــة. وهنــاك عــىل وجــه 
الخصــوص أربعــة جوانــب أساســية لهــذا الحــق تغطيهــا 
ــاال.  ــة كامپ ــك اتفاقي ــاً لذل ــا تبع ــة وتغطيه ــادئ التوجيهي املب

التَّهجــري  أنَّ أي فعــل يقــود إىل  الجانــب األول يف  يتمثــل 
ــامداً  ــدويل. واعت ــون ال ــزوح يجــب أن ينســجم مــع القان والنُّ
ــأنها يف  ــاال، ش ــة كامپ ــر اتفاقي ــة، تذك ــادئ التوجيهي ــىل املب ع
ذلــك شــأن القانــون الــدويل، تفاصيــل القواعــد األساســية 
ــزوح الداخــيل نتيجــة التطهــري  الخاصــة بعــدم إجــازة النُّ
العرقــي أو الفصــل الدينــي أو العرقــي. كــام أنهــا ترفــض 
ــزوح كوســيلة إليقــاع العقــاب الجامعــي وترفــض  اســتخدام النُّ
ــوق  ــاكات حق ــم أو انته ــف املعم ــن “العن ــج ع ــزوح النات النُّ

mailto:carolin.funke@rub.de
mailto:tamunabolkvadze@gmail.com
https://drc.ngo
http://mra.gov.ge/res/docs/201406171444442634.pdf
http://bit.ly/WorldBank-Georgia-2016
http://www.refworld.org/pdfid/55e575924.pdf
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اإلنســان”، كــام حــدث عــىل ســبيل املثــال يف عــام 2007 
الــذي شــهد اندالعــاً للعنــف بعــد االنتخابــات يف كينيــا وقــاد 
ــذي  ــزوح ال ــض النُّ ــك ترف ــاس. وكذل ــي للن ــري جامع إىل تهج
يرقــى إىل اإلبــادة الجامعيــة وجرائــم الحــرب أو الجرائــم 

ــانية.  ــد اإلنس ض

ــة تشــويه الجســد والعنــف  ــادئ التوجيهي وبينــام تحظــر املب
القائــم عــىل الجنــدر املــامرس ضــد النَّازحــني داخليــاً )املبــدأ 
ــك إذ تحظــر  ــاال إىل أبعــد مــن ذل ــة كامپ 11( تذهــب اتفاقي
ــزوح.  ــري والنُّ ــن التَّهج ــة ع ــارة الناتج ــات الض ــع املامرس جمي
ــي  ــاق اإلفريق ــول امليث ــرياً عــىل بروتوك ــد كث ــا تعتم ــي هن فه
ــوق  ــا حق ــص منه ــىل األخ ــعوب وع ــان والش ــوق اإلنس لحق
ــة(1  ــرأة اإلفريقي ــول امل ــة بربوتوك ــا )املعروف ــرأة يف أفريقي امل
وهــي أداة تتقــدم عــىل املعاهــدات الدوليــة األخــرى يف 
ــة. ومــن األســباب التــي  دعمهــا وترويجهــا للحقــوق اإلنجابي
تــؤدي إىل فــرار الفتيــات مــن بيوتهــن الهــرب مــن تهديــدات 
الــزواج  عــىل  إجبارهــن  أو  التناســلية  أعضائهــن  تشــويه 
خاصــًة يف ســن مبكــرة. ويف بعــض أطــراف القــارة األفريقيــة، 
تهــرب الفتيــات مــن ديارهــن لتجنــب يك الثــدي وهــي مــن 
العــادات التــي متارســها بعــض املجتمعــات اعتقــاداً بــأنَّ ذلــك 
يســاهم يف منــع وقــوع حــاالت مامرســة الجنــس غــري الرشعي 
بــني الفتيــات. ومــن الواضــح أنَّ الحظــر الــذي نصــت عليــه 
ــبب يف  ــارة كس ــات الض ــذه املامرس ــل ه ــاال ملث ــة كامپ اتفاقي

ــي.  ــا يســتجيب للســياق اإلفريق ــزوح جــاء مب النُّ

ــزوح عــىل أســس  ــواع النُّ ــاال لبعــض أن ــة كامپ وتســمح اتفاقي
معينــة منهــا عــىل ســبيل املثــال أوضــاع النــزاع املســلح 
ــذه  ــني. وه ــكان املدني ــة الس ــكرية أو لحامي ــرضورة العس لل
األرضيــة املســموح بهــا جــاءت أيضــاً مــن املبــادئ التوجيهيــة 
ــىل الوجــه  ــدويل وع ــون اإلنســاين ال ــىل القان ــد ع ــي تعتم الت
الخــاص منــه الربوتوكــول الثــاين التفاقيــات جنيــف لعــام 
ــزوح  بالنُّ يســمح  الطبيعيــة،  الكــوارث  أوضــاع  1949. ويف 
عنــد الحاجــة إليــه مــن أجــل الحفــاظ عــىل ســالمة الســكان 
ــن  ــة ع ــزوح الناتج ــاالت النُّ ــا يف ح ــم. أمَّ ــن وصحته املتأثري
منعطفــاً  كامپــاال  اتفاقيــة  فرتســم  التنمويــة،  العمليــات 
مختلفــاً متامــاً. فقــد عكســت املســودة األوليــة التفاقيــة 
ــوع  ــذا الن ــة له ــادئ التوجيهي ــوارد يف املب ــر ال ــاال الحظ كامپ
واســعة  اإلمنائيــة  املرشوعــات  حــاالت  »يف  ــزوح  النُّ مــن 
ــدأ  ــة« )املب ــح العام ــة املصال ــوغها َغَلَب ــي ال تس ــاق الت النط
َل فيــام بعــد يف املــادة  التوجيهــي 6 ج( لكــنَّ هــذا البنــد ُعــدِّ
تعمــل  أن  الــدول  إىل  لتطلــب  كامپــاال  اتفاقيــة  مــن   10
ــزوح الناتــج عــن املرشوعــات  »قــدر اإلمــكان« عــىل منــع النُّ

ــع  ــا من ــَب إليه ــن ُيطَل ــدول ل ــد أن ال ــذا نج ــة. وهك التنموي
ــا  ــي له ــة الت ــة املجتمعــات املحلي ــزوح إالَّ يف حال حــدوث النُّ
روابــط قويــة مــع األرض التــي تعتمــد عليهــا، إذ ميكــن 
ــزوح إذا كان يخــدم »مصالــح عامــة قهريــة  الســامح لهــذا النُّ

وغالبــة« )اتفاقيــة كامپــاال 4 )5((.

بالنُّــزوح  التســبب  الثــاين مــن حــق عــدم  الجانــب  ــا  أمَّ
ــزوح حتــى لــو كان يف بعــض الحــاالت  التعســفي فهــو أنَّ النُّ
مســموحاً بــه مبوجــب القانــون الــدويل فيجــب أن ينفــذ مبــا 
ــات  ــتيفاء أدىن الضامن ــون أي باس ــح القان ــع صحي ــجم م ينس
ــزوح، تؤكــد  النُّ اإلجرائيــة. وفيــام يخــص جميــع أشــكال 
ــف  ــة جني ــه اتفاقي ــاءت ب ــا ج ــىل م ــة ع ــادئ التوجيهي املب
ــرب2 إذ  ــت الح ــني يف وق ــخاص املدني ــة األش ــة بحامي الخاص
ــي  ــم 7 الت ــادة رق ــا يف امل ــة الدني ــات اإلجرائي ــدد املتطلب تح
تتطلــب إيجــاد بدائــل معقولــة واستكشــافها مــن أجــل 
ــزوح كليــاً كــام أنهــا تتطلــب توفــري الســكن املالئــم  تجنــب النُّ
للنَّازحــني. ومــع أنَّ املبــادئ التوجيهيــة ال تفــرض معايــري دنيــا 
محــددة فيــام يخــص الكــوارث الطبيعيــة وعــىل األخــص منهــا 
ــاال. فالتغــري  ــة كامپ ــي مدرجــة يف اتفاقي ــري املناخــي فه التغي
ــت  ــرور الوق ــع م ــري م ــامم كب ــى باهت ــة تحظ ــي قضي املناخ
ــدة  ــة جدي ــل إضاف ــي متث ــاالت الت ــن املج ــدة م ــي واح وه
جــاءت بهــا اتفاقيــة كامپــاال ملــا قدمتــه املبــادئ التوجيهيــة، 
التغــري  مبشــكلة  ووضــوح  رصاحــة  بــكل  أقــرت  إنهــا  إذ 
ــوم  ــة تعــرتف عــىل العم ــادئ التوجيهي ــع أنَّ املب املناخــي )م
بالكــوارث التــي ال تعرِّفهــا رصاحــة لكنهــا تربــط بينهــا وبــني 

ــي(.  ــري املناخ ــر التغ أث

ــص  ــع التَّهجــري التعســفي فين ــث لحــق من ــب الثال ــا الجان أمَّ
مــن  ــزوح  النُّ عــىل  النــاس  إجبــار  ينبغــي  ال  أنــه  عــىل 
أماكنهــم بطريقــة تنتهــك حقوقهــم اإلنســانية. وكــام الحــال 
ــدول  ــاال إىل ال ــة كامپ ــب اتفاقي ــة، تطل ــادئ التوجيهي يف املب
ــق  ــام يتعل ــان في ــوق اإلنس ــة بحق ــا الخاص ــرتام التزاماته اح
ــزوح وذلــك يف حــاالت  بالطريقــة التــي تنفــذ بهــا عمليــات النُّ

ــال.  ــبيل املث ــىل س ــة ع ــات التنموي املرشوع

وأخــرياً تطلــب اتفاقيــة كامپــاال إىل الــدول أن تدخــل التدابــري 
الالزمــة للتصــدي لآلثــار الســلبية للنــزوح عــىل النَّازحــني 
داخليــاً. وكــام الحــال يف املبــدأ 3)2( مــن املبــادئ التوجيهيــة، 
تنــص املــادة 5)9( مــن اتفاقيــة كامپــاال عــىل حــق النَّازحــني 
ــن  ــا. ويتضم ــول عليه ــاعدة والحص ــعي للمس ــاً يف الس داخلي
جوهــر هــذا النــص، كــام الحــال يف معظــم نصــوص الصكــني 
للنَّازحــني  واملســاعدة  الحاميــة  توفــري  ضــامن  اإلثنــني، 
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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

 romola.adeola@up.ac.za روموال أدايوال 
باحثة زائرة، مدرسة أوسغود هول للقانون، جامعة يورك، كندا. 
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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 

mailto:romola.adeola@up.ac.za
http://www.up.ac.za/centre-for-human-rights
http://www.achpr.org/instruments/women-protocol/
http://www.achpr.org/instruments/women-protocol/
http://www.refworld.org/docid/3ae6b36d2.html
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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.

ellie@translatorswithoutborders.org إييل كيمپ 
 رئيسة االستجابة لألزمات، مرتجمون بال حدود 

 https://translatorswithoutborders.org

 1. املبادئ التوجيهية متاحة اآلن بـ 54 لغة: 
www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/standards.aspx

 Translators without Borders )2017( Language barriers in the .2
humanitarian response in north-eastern Nigeria

)الحواجز اللغوية يف االستجابة اإلنسانية يف شامل رشقي نيجريياس(
  bit.ly/TWB-2017-barriers-NENigeria

 Translators without Borders )2017( Language profile of five IDP sites in .3
 Maiduguri, north-east Nigeria

)سامت النميط اللغوي لخمسة مواقع للنازحني الداخليني يف مايدوغوري شامل رشقي 
 bit.ly/TWB-2017-Maiduguri )نيجرييا

 bit.ly/TWB-northeastNigeria .4
  TWB Field guide to humanitarian interpreting and  5. انظرعىل سبيل املثال

 cultural mediation. bit.ly/TWB-field-guide
6. من خالل هذه الرشاكة للعامني 2018–2019، نأمل أن نوسع دعمنا اللغوي عرب 

االستجابة اإلنسانية يف شامل رشق نيجريا بالتعاون مع الرشكاء املهتمني. يرجى التواصل 
مع املؤلف ملزيد من املعلومات. 
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تحسني بيانات النَّازحني داخلياً للمساعدة يف تطبيق املبادئ التوجيهية
ناتاليا كرينسيك بال ولورا كيڨيال وميليسا وامياير

البيانات الشاملة واملوثوق بها متطلب أسايس إلقامة برامج فعالة وتطبيقها. وميكن تحسني جودة البيانات 
بعدة طرق لتكون أفضل يف تعبريها عن املبادئ التوجيهية وتوفريها لألدلة عىل دعم تطبيقها. 

وتنامي  العاملي  املستوى  الداخيل عىل  النُّزوح  الرتفاع وترية  نظراً 
تتضح  بالبيانات’،  ‘املدفوعة  الربامج  وبناء  السياسات  االهتامم يف 
يف هذه الفرتة بالذات التي توافق الذكرى العرشين إلعالن املبادئ 
التوجيهية أهمية التساؤل حول ما إذا كانت تلك الجهود تعكس 
من خالل  ويتبني  ال.  أم  الداخيل  النُّزوح  التوجيهية حول  املبادئ 
 )JIPS( املشرتكة  داخلياً  النَّازحني  تنميط  مؤسسة  كوادر  خربات 
وجود ثغرة كبرية بني البيانات املتاحة حالياً واألفكار املحورية التي 
الفجوات  تلك  تحليل  من  بد  وال  التوجيهية.  املبادئ  عليها  تقوم 
لتوفري التوصيات حول تحسني األدلة القامئة عىل النُّزوح الداخيل 

ألنَّها سوف تساعد يف إنارة طريق تفعيل املبادئ التوجيهية.

تأطري سياق تعريف النَّازحني داخلياً 
يأيت تعريف النَّازحني داخلياً يف املبادئ التوجيهية عاماً، فهو يضم 
التي  األحداث  أو  الطبيعية  الكوارث  رهم  ُتهجِّ الذين  األشخاص 
يتسبب بها اإلنسان، إالَّ أنَّه ال يوجد أي منظومة مرجعية شاملة 
تعكس هذا التعريف. وحتى املنهجيات املستخدمة حالياً فتميل 
إىل استخدام تعريف ضيِّق يوائم الواقع العميل والسيايس بل قد 
إىل  تهدف  التي  الفنِّية  القرارات  من  ِسلِسلٌة  استخدامها  ُد  ُيحدِّ
َست  ُأسِّ التي  بالغرض  تفي  لسياقها  مراعية  مفيدة  بيانات  إنتاج 

من أجلها.1 

جمع  نطاق  من  تحد  قد  التي  العمليات  يف  التحديات  وهناك 
البيانات لدرجة ترض بجودة البيانات وتؤثر فيها. فضعف القدرة 
عىل الوصول إىل مناطق جغرافية معينة تؤثر يف البيانات من ناحية 
تغطيتها الجغرافية، ومثال ذلك األماكن التي تحول فيها املخاطر 
األمنية دون الدخول إىل التجمعات البرشية غري الرسمية. وكذلك 
االعتبارات السياسية قد تؤثر يف تعريفات النُّزوح الداخيل وتجعلها 
ذلك  ومثال  التوجيهية.  املبادئ  لها  تقرره  الذي  املسار  تحيد عن 
التعريف الذي استخدمته ساحل العاج يف إحصائها السكاين لعام 
املسلحة،  النزاعات  عن  الناتج  بالتَّهجري  محدوداً  كان  فقد   2014
أوقات أخرى ألسباب  روا يف  الذين ُهجِّ ما يعني إقصاء األشخاص 

أخرى غري النزاع. 

الكايف،  بالقدر  والسياسية  العملية  القيود  َضت  ُخفِّ لو  وحتى 
املنهجيات،  بنية  بتصميم  املرتبطة  الفنية  القرارات  هناك  تبقى 
لجمع  إذا حدد معامالت  التعريف  ُيضيِّق  قد  ذاته  التصميم  ألنَّ 

عىل  الرتكيز  أو  معني  زمني  إطار  اختيار  معامالت  مثل  البيانات 
النظرة  أنَّ  ومع  الجغرافية.  املناطق  أو  للنُّزوح  معينة  أسباب 
األوىل لهذه القرارات تشري إىل أنَّها سليمة عىل أساس أنَّ التضييق 
والرتكيز يؤديان إىل تحسني ربط عملية جمع البيانات مبستخدمني 
معيني، فهي يف الوقت نفسه قد تحد من القدرة عىل فهم الصورة 
بعض  إزالة  ذلك  يعني  وقد  والنُّزوح  للتَّهجري  الكاملة  الشمولية 

املجموعات املستضعفة.

ال  داخلياً،  النَّازحني  لتحديد  املصاحبة  التحديات  إىل  وباإلضافة 
يوجد أي مامرسة معيارية للتوصل إىل قرار بأنَّ النُّزوح قد انتهى 
عىل ضوء البيانات، رغم القبول الواسع للتعريف املفهومي الذي 
نص عليه اإلطار العام للجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات للحلول 
الجهات  بعض  اتخذته  الذي  القرار  ا  أمَّ داخلياً.2  للنَّازحني  الدامئة 
الفاعلة لوقف رصد بعض الحاالت فغالباً ما كان مبنياً عىل معايري 
)مثل  سياسية  بعوامل  متأثرة  كانت  ما  وغالباً  للغاية،  مبسطة 
العودة املادية( لتحديد ما إذا كان الحل املستدام قد حقق أم ال 
حتى لو بقيت التحديات املرتبطة بالنُّزوح قامئة، وهذا ما يجعل 
املبادئ  رسمته  الذي  املسار  خارج  املعايري  هذه  مثل  استخدام 
التوجيهية. ومن جهة أخرى، قد يبقى النَّازحون داخلياً مقيدين يف 
البيانات ملدة غري محدودة نظراً لغياب أي معايري واضحة لتقييم 
الحلول وما من شك يف أنَّ تلك مشكلة تتسبب يف ظهور يشء من 
التحديات، لكنَّ ذلك األمر لقي ترحيباً من بعض الجهات الفاعلة 
عىل أساس أن تلك العملية تتحاىش مخاطر إزالة النَّازحني داخلّياً 

من البيانات قبل األوان، أو بطريقة عشوائية غري مرغوب بها.

تطبيق مبدأ عدم التمييز
ال بد من فهم موقف النَّازحني داخلياً إزاء املجتمعات غري النَّازحة 
التي يعيشون بني ظهرانيها، وعدم تحقيق هذا الفهم سوف يحد 
املبادئ  الذي تنص عليه  التمييز  القدرة عىل فهم مبدأ عدم  من 
التوجيهية وتطبيقه. كام أنَّ إغفال ذلك الفهم سينتج عنه نوع من 
الذي  النَّازحني داخلياً يف الوقت  التي متنح أولويتها إىل  املساعدة 
تهمل به حاجات الفئات األخرى، أو التي قد ال تعكس بالرضورة 
التحديات الخاصة التي ما زال النَّازحون داخلياً يواجهونها. وميكن 
تفادي ذلك إذا ما انتهجنا مقاربة مقارنة بني فئات السكان، وإذا 
ما وظفنا املناهج النوعية التي تصمم خصيصاً للوقوف عىل أدلة 

تثبت وجود التمييز.3 
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الحرضية  العامة  السامت  تنميط  عملية  ذلــك  أمثلة  ومــن 
الفئات  جميع  أنَّ  خاللها  من  تبني  إذ  مقديشيو  يف  )الربوفايل( 
السكانية التي تعيش يف التجمعات السكانية غري املخطط لها وغري 
الرسمية عانت من الفقر، لكنَّ فئة النَّازحني داخلياً كانت تواجه 
التي  الحياة  لنوعية  مقارن  انخفاض  عنها  نتج  خاصة  تحديات 
كانوا يعيشونها وارتفاع أرجحية إجالئهم عن املناطق التي سكنوا 
فيها. وأوضحت هذه النتائج االستجابات التي تطلبت إبداء تركيز 
الفقراء  تستهدف  التي  واالستجابات  داخلياً  النَّازحني  لعىل  خاص 

الحرضيني ككل.

إنارة الطريق نحو الحلول الدامئة 
اتخاذهم  يف  داخلياً  النَّازحني  حق  عىل  التوجيهية  املبادئ  تركز 
)سواء  املستقبيل  استقرارهم  والطوعي بخصوص  املدروس  للقرار 
خالل  من  أم  األصلية،  سكناهم  مناطق  إىل  بالعودة  ذلك  أكان 
اإلقامة يف موقع آخر( كام أن تلك املبادئ تركز أيضاً عىل مسؤولية 
السلطات الوطنية يف توفري البيئة التي ميكن للنَّازحني داخلياً من 
لكنَّ  والنُّزوح.  بالتَّهجري  املرتبطة  التحديات  عىل  التغلب  خاللها 
فهم كيفية دعم هذه العملية يتطلب تحضري بيانات مفصلة حول 
وقدراتهم  بها  يتمتعون  التي  واملهارات  داخلياً  النَّازحني  خيارات 
ومواطن ضعفهم وحاجاتهم، إذ ال بد من إدماج كل ذلك ضمن 

استعراض عام للسياق االجتامعي واالقتصادي والبيئي والسيايس.

من  سيمكن  الذي  هو  الطريقة  بهذه  سياقها  يف  األمور  فوضع 
واإلمنائية.   اإلنسانية  التدخالت  بني  ومتامسك  مستنري  عمل  إنتاج 
وتتبني أهمية ذلك عىل وجه الخصوص يف املناطق الحرضية التي 
تقيم فيها الغالبية العظمى من النَّازحني داخلياً وتضم عدداً من 
املنظومات املعقدة التي ال بد من دراستها مبا يف ذلك الخدمات 
لإلدارة  الرسمية  وغري  الرسمية  البنى  ومجموع  التحتية  والبنية 
الربامج  وبناء  السياسات  صنع  عملية  تكون  والحوكمة.4 وليك 
مستدامة، ال بد لها من أن تكمل البنى القامئة وتدعمها وأن تعزز 
النَّازحون  فيها  يقيم  التي  الحاالت  ويف  االجتامعية.  اللحمة  من 
داخلياً يف املخيامت عىل مقربة من املناطق الحرضية كام الحال 
املحيل  االندماج  دعم  فسيتطلب  السودان،  يف  الفارش  منطقة  يف 
تقديم  الحرضي مع  والتنظيم  التخطيط  املستدام دراسة حاجات 
تكون  أن  يجب  التي  املستدامة  للعودة  نفسه  الوقت  يف  الدعم 
جسدية  سالمة  من  العودة  منطقة  تقدمه  ما  عىل  بناًء  مستنرية 
إضافة إىل درجة الوصول إىل الخدمات األساسية والتعايش السلمي 

مع املقيمني الحاليني فيها.5

مشاركة النَّازحني داخلياً يف صياغة الحلول 
تتطلب املبادئ التوجيهية تقديم ضامن باملشاركة الكاملة للنَّازحني 
رضورة إرشاك  التخطيط للحلول وإدارتها. ويعني ذلك  داخلّياً يف 

النَّازحني داخلياً يف تحديد طبيعة عمليات البيانات وتنفيذها إىل 
التي تثبت ما ميرون به من  إنتاج األدلة  ن من  التي مُتكِّ الدرجة 
أوضاع، كام ينبغي متكينهم من الوصول إىل تلك األدلة من أجل 
تحديد قرارتهم الخاصة بهم بطريقة مدروسة. وعىل أرض الواقع، 
نادراً ما يحدث ذلك، ومع أنَّ النقاش دائر حول التشارك بالبيانات 
إالَّ  الرتكيز  من  يوجد  ال  للمساعدات،  َمة  امُلَقدِّ الهيئات  بني هذه 
ما قل حول انتشار التشارك بالبيانات و/أو النتائج مع األشخاص 
النَّازحني  أن  وهي  أخرى  مشكلة  ذلك  إىل  ويضاف  أنفسهم. 
املعلومات  عىل  للحصول  الخاصة  حاجاتهم  لديهم  الداخليني 
الحاجات  تلك  لكنَّ  املدروسة،  لقراراتهم  اتخاذهم  أجل  من 
نادراً ما تحظى باألولوية مقارنة مبكانة البيانات املطلوبة لتوفري 

املساعدات وغري ذلك من التخطيط للعمليات.

ففي كولومبيا، تستخدم البيانات املكثفة التي ُتجَمع حول فئات 
الحكومة  عليه  تعتمد  أساس  أنها  عىل  داخلياً  النَّازحني  السكان 
نتج  التحليل  هذا  أنَّ  ومع  الربامج.  يف  استجاباتها  إعــداد  يف 
خالل  من  تبني  داخلياً،  النَّازحني  من  لكثري  مهمة  إجراءات  عنه 
االستشارات مع املجتمعات املحلية أنَّ بعض مجموعات الفئات 
السكانية مثل املجتمعات األصلية نظرت إىل أوضاعها وحاجاتها 
السكان  غالبية  نظر  طريقة  عن  مختلفة  بطريقة  األولوية  ذات 
املقاربة  هذه  لتحسني  اإلنجاز  قيد  العمل  زال  وما  النَّازحني. 

وللتأكد من تطبيق مقاربة تحليلية أكرث تشاورية.

وعىل العموم، مع أنَّ هناك عماًل يحدث لتعزيز مشاركة النَّازحني 
داخلياً يف عمليات البيانات6 ما زالت الحاجة قامئة إىل بذل جهود 
لجميع  والحقيقية  الكاملة  املشاركة  من  للتأكد  شجاعة  أكرث 

املجتمعات املتأثرة مبن فيهم مستخدمو البيانات.

املسؤولية الرئيسية للسلطات الوطنية
بالفعل  تشارك  السياقات  من  كثري  يف  الوطنية  السلطات  أنَّ  مع 
الحكومة  أنَّ  نجد  الداخيل،  بالنُّزوح  املتعلقة  البيانات  جمع  يف 
قليلة جداً. وحتى  إالَّ يف حاالت  الحقيقي  القيادة  مل متارس دور 
اإلحصاء  ومنظومات  البيانات  منظومات  بني  الربط  يخص  فيام 
الوطنية، مل يحدث ذلك إالَّ يف حاالت قليلة جداً، وهذا ما يعني 
السياسات  ووضع  التخطيط  عمليات  يف  البيانات  إدماج  ضعف 

عىل املستوى الوطني. 

لكنَّ كولومبيا تقدم لنا مثاالً عن مؤسسة حكومية )وحدة مساعدة 
الضحايا والعودة( التي ُمِنَحت والية االختصاص واملوارد الرضورية 
إىل  ترمي  خطوة  يف  داخلياً  النَّازحني  بيانات  جمع  عملية  لتقود 
ضامن استخدام البيانات يف إرشاد العمل الوطني وتوجيهه. كام 
يف  القيادي  دورها  عىل  الصومال  يف  االتحادية  السلطات  أثبتت 
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تطوير منظومات بياناتها الخاصة بها بدعم من الرشكاء الدوليني 
الوطني  التخطيط  عمليات  يف  داخلياً  النَّازحني  دمج  بهدف 
وإبالغ  املستدامة  التنمية  أهداف  وتنفيذ  الحضاري  والتنظيم 

التقارير حولها.

حول  املتاحة  البيانات  معظم  تنتج  السياقات،  من  كثري  ويف 
يقدمون  الذين  الدوليني  الرشكاء  خالل  من  داخلياً  النَّازحني 
ذا قيمة جيدة  املساعدات اإلنسانية.  ومع أنَّ ذلك يعد مصدراً 
أو قدرة  الوطنية رغبة  السلطات  فيها  تبدي  التي ال  الحاالت  يف 
أو  الحكومية  القيادة  غياب  فإنَّ  بفاعلية،  العمل  تبني هذا  عىل 
انفصام  إىل  يؤدي  قد  البيانات  إنتاج  يف  لها  الحقيقية  املشاركة 
يكون  وقد  الوطني.  املستوى  القرارات عىل  واتخاذ  البيانات  بني 
لذلك أثر ضار يف أزمات النُّزوح املطولة التي متثل فيها التدخالت 

التنموية والتخطيط عوامل حرجة مهمة.

بناء  اسرتاتيجيات  يف  االستثامر  من  مزيد  بذل  من  البد  ولذلك، 
القدرات من أجل سد تلك الفجوة. وينبغي لتلك االسرتاتيجيات 
القيادة يف تصميم  العالقة املعنيني ألدوار  انتهاج أصحاب  ضامن 
وجه  عىل  الجهات  تلك  ومن  وتنفيذها،  البيانات  عمليات 
الخصوص السلطات الحكومية وهيئات اإلحصاء عىل املستويات 
املحلية واإلقليمية والوطنية. ولتفعيل كل ذلك، ال بد من االستثامر 
يف الرشاكات بعيدة األمد التي تويل األولوية لبناء الثقة، والتحاور 
الواضح  والسيايس  املؤسيس،  االلتزام  توفري  إىل  باإلضافة  والتبادل 

نحو إنجاح ذلك العمل.7

هذه  من  جانب  بكل  املرتبطة  للقضايا  التصدي  خالل  ومن 
الدامئة  والحلول  التمييز  ونبذ  السياق  تحديداً  وهي  الجوانب، 
ومشاركة النَّازحني داخلياً ومسؤوليات السلطات الوطنية، فعندها 
والبيانات  التقنينية  العامة  األطر  بني  أقوى  روابط  إيجاد  ميكننا 
التي ميكن أن نبني عليها عملنا. وذلك سيساعد يف أن ننفذ عماًل 
مدروسة  بطريقة  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  تحسني  يف  جامعياً 

وقامئة عىل األدلة واإلثباتات.

coordinator@jips.org ناتاليا كرينسيك بال 
منسقة 

kivela@jips.org لورا كيڨيال 
نائبة املنسقة 

weihmayer@jips.org ميليسا وامياير 
مسؤولة إدارة املعلومات 

www.jips.org مؤسسة خدمة تنميط النَّازحني داخلياً املشرتكة

 Chemaly W S, Baal N K and Jacobsen K )2016(  ً1. انظر أيضا 
Forced Displacement Go Figure: Shaking the Box of IDP Profiling

)التهجري القرسي: اذهب واكتشف بنفسك إن مل تصدق- إعادة النظر يف تنميط النازحني 
 bit.ly/Chemaly-Baal-Jacobsen-2016 )ًداخليا

 and Baal N and Ronkainen L )2017( Obtaining representative data on
 IDPs: challenges and recommendations UNHCR Technical Series: 2017/1

 .www.unhcr.org/598088104.pdf
)الحصول عىل بيانات متثل الالجئني: التحديات والتوصيات(

2. انظر بياين ت، وبال ن ك، وكاترينا م )2016( ‘التحديات املفهومية والحلول العملية 
 لحاالت النُّزوح الداخيل’  نرشة الهجرة القرسية، العدد 52 

 www.fmreview.org/ar/beyani-baal-caterina
3. تقدم مجموعة األدوات الرئيسية ملنظمة خدمات تنميط النَّازحني الداخليني املشرتكة 

)JIPS( مجموعة من األدوات سهلة الوصول وأدلة إرشادية للمناهج التي ميكن اتباعها يف 
https://jet.jips.org/ .جميع مراحل تحديد الصفات النمطية من األلف إىل الياء

 bit.ly/UrbanCrisesCharter 4. انظر التحالف العاملي مليثاق األزمات الحرضية
5. نتج عن عملية مشرتكة بني الهيئات أجريت بقيادة املقرر الخاص لحقوق اإلنسان 

ما  للنَّازحني داخلياً مكتبة مؤرشات الحلول الدامئة والدليل اإلرشادي للتحليل اللذين قدَّ
أدوات خاصة بتحليل الحلول الدامئة بناًء عىل إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني 

الهيئات حول الحلول الدامئة للنَّازحني داخلياً. 
https://inform-durablesolutions-idp.org

6. مثال ذلك ثورة املشاركة التي قادها فريق مهام اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات 
حول املساءلة أمام السكان املتأثرين.

 Making Data Useful: How to improve the evidence-base for joint 7. انظر
responses to forced displacement?, JIPS Conference Report

 )جعل البيانات مفيدة: كيفيية تحسني قاعدة األدلة لالستجابات املشرتكة للتَّهجري؟(  
   bit.ly/JIPS-conf-2017

تحسني اإلحصاءات حول النُّزوح الداخيل 

طوَّرت مجموعة الخرباء حول إحصاءات الالجئني والنَّازحني داخلياً تقريراً فنياً حول إحصاءات النَّازحني داخلياً التي تحدد اعتبارات وضع 

التعريفات واملنهجيات والعمليات عىل أساس املامرسات الحالية املرتبطة بإنتاج اإلحصاءات الرسمية حول النَّازحني داخلياً. وبعد أن تبنَّتها 

لجنة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عام 2018، أوكلت إىل املجموعة والية االختصاص للمي قدماً يف املرحلة الثانية من العمل التي 

سوف تشهد وضع توصيات دولية حول إحصاءات النَّازحني داخلياً والتصدي لكثري من التحديات التي أثارتها هذه املقالة مبا يف ذلك اإلطار 

 اإلحصايئ الكامل للنُّزوح الداخيل واإلرشاد التوجيهي لتنفيذه عىل أرض الواقع. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics
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أهداف التنمية املستدامة والنَّازحون داخلياً
غريتا زيندير

بعد تبني الدول ألهداف التنمية املستدامة، حان الوقت ملساعدتها يف الوفاء بوعدها بأنَّها لن تغفل أي 
نازح. 

يف عام 2015، ُأِقرَّ باألشخاص النَّازحني داخلياً يف أجندة عام 2030 
للتنمية املستدامة، لتكون بذلك املرة األوىل التي يقر فيها إطار عام 
دويل بأهمية اشتامل الخطط اإلمنائية ألي بلد كان عىل النَّازحني 
داخلياً. وكانت األهداف اإلمنائية لأللفية قد أطلقت يف عام 2000، 
الشديد،  الفقر  عىل  القضاء  تتضمن  ملموسة  أهدافاً  وحددت 
إالَّ  العام.  للتعليم  والرتويج  األطفال،  الوفيات بني  والحد من تيل 
أن األهداف اإلمنائية لأللفية أهملت حاجات األشخاص املتأثرين 
داخلياً.  النَّازحني  األشخاص  مثل:  والنزاعات،  الطبيعية،  بالكوارث 
املستدامة  التنمية  أهداف  عىل  فيه  ِفَق  اتُّ الذي  الوقت  وبحلول 
النَّازحني  ماليني  بأنَّ  املختلفة  الجهات  وعي  ازداد   ،2015 عام  يف 
داخلياً والالجئني منسيون يف العمليات اإلمنائية وبرضورة تصويب 

ذلك الوضع. 

وعرب السنني يف املايض، ُأطِلَقت كثري من املبادرات امللموسة )خاصة 
روا قرساً عن ديارهم  لالجئني( سعياً لتنفيذ حلول إمنائية للذين ُهجِّ
املفوضية  عملت  الثامنينيات،  ففي  داخلياً.  النَّازحون  فيهم  مبن 
السامية لألمم املتحدة لالجئني عىل إعادة دمج الالجئني يف أعقاب 
األول  العقد  الوسطى. ويف  بأفريقيا، وأمريكا  التي أملت  النزاعات 
من القرن الواحد والعرشين، ركزت مبادرات مثل عملية بروكنجز 
عىل تجسري الهوة بني الجهود اإلنسانية واإلمنائية للالجئني )برتكيز 
مستدامة.  حلول  إيجاد  وراء  والسعي  داخلياً(  النَّازحني  عىل  أقل 
ويف مرحلة الحقة أطلقت ُكلٌّ من املفوضية السامية لألمم املتحدة 
لشؤون الالجئني وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف عام 2012 مبادرة 
الحلول االنتقالية بالتعاون مع البنك الدويل، وحددت تلك املبادرة 
هذه  وركزت  صغري.  نطاق  عىل  مشرتكة  وإمنائية  إنسانية  برامج 
لتعزيز  امليسور؛  والسكن  الرزق،  كسب  سبل  تأمني  عىل  الربامج 

االعتامد الذايت للالجئني، والنَّازحني داخلياً. 

ثم بذلت جهود أخرى إلحداث تغريات منهجية يف مقاربة املجتمع 
الدويل للحلول من بينها اآللية التي قدمتها اللجنة الدامئة العبارة 
الدامئة  للحلول  العام  اإلطار  يف  املتمثلة  2010م  عام  يف  للهيئات 
الحل  إىل توضيح مفهوم  التي تسعى  النَّازحني داخليا1ً  لألشخاص 
ثم  الحل،  ذلك  تحقيق  كيفية  حول  العام  اإلرشاد  وتوفر  الدائم، 
جاء قرار لجنة السياسات التابعة لألمني العام لألمم املتحدة يف عام 
2011م حول الحلول الدامئة يف مرحلة ما بعد النزاع،2 وقد ناشد 
اإلطار املذكور املنسقني املقيمني/اإلنسانيني لألمم املتحدة التخاذ 

دور الريادة يف بناء االسرتاتيجيات بالتشاور مع الحكومات الوطنية 
باإلجراءات  وبرامجها  وصناديقها،  املتحدة  األمم  هيئات  لرفد 
امللموسة التي ميكنها تطبيقها يف مرحلة ما بعد النزاعات يف سبيل 
إعادة إدماج العائدين من الجئني، ونازحني داخليني عىل حد سواء. 
يطبق  مل  لكنه  الدول  بعض  يف  العام  اإلطار  هذا  تطبيق  وجرب 
كافياً  إدماجاً  الوطنية  الحكومات  إدماج  من  يتمكن  ومل  منهجياً، 
هذه  َمنحت  ذلك  ومع  وتطبيقها.  االسرتاتيجيات  بناء  عمليٍة  يف 
إشارة  املتحدة  لألمم  مستوى  أرفع  عىل  اتخذت  التي  القرارات 
قوية برضورة بذل مزيد من الجهود للعثور عىل حلول للمهجرين 
قرساً. يف عام 2014م توىل كل من مكتب األمم املتحدة لتنسيق 
لالجئني،  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية  اإلنسانية،  الشؤون 
الخاص  واملقرر  املتحدة،  لألمم  التابعة  الدولية  الهجرة  ومنظمة 
لألمم املتحدة حول حقوق اإلنسان للنَّازحني داخلياً جهداً مشرتكاً 
لكسب التأييد، واملنارصة نحو قضية تشجيع شمل النَّازحني داخلياً، 
قيد  وقتها  كانت  التي  املستدامة  اإلمنائية  األهداف  يف  والالجئني 

التفاوض يف نيويورك. 

ومن بني النقاشات التي أثريت مبا يتعلق بالنَّازحني داخلياً ما ذكر 
بخفض  يعنى  ومحدد  خاص،  هدف  تحديد  رضورة  مدى  حول 
عام  حلول  مع  معينة  بنسبة  والالجئني  داخلياً،  النَّازحني  أعداد 
لهم.3 ومع  مستدامة  حلول  عىل  النص  خالل  من  وذلك   ،2030
عانت  التي  البلدان  حكومات  فيها  مبا  الحكومات  من  كثرياً  أنَّ 
يتوصل  مل  الهدف،  هذا  إدراج  عىل  وافقت  الداخيل  النُّزوح  من 
القامئون عىل هذه املبادرات إىل إجامع حول ذلك؛ ونتيجًة لذلك 
تعريف  ضمن  جزئياً  إالَّ  الالجئون  وال  داخلياً،  النَّازحون  يدرج  مل 
املجموعات املستضعفة يف اإلعالن السيايس الذي يعرف باألهداف. 
)تحت  إمنائيون  مسئولون  تولها  املفاوضات  أن  ذلك  يف  والسبب 
تتضمن  فلم  االقتصادي(،  اإلمناء  عن  املسؤولة  الوزارات  إرشاف 
تلك املفاوضات خرباء إنسانيني أو معنيني بحقوق اإلنسان األكرث 
الداخليون،  النَّازحون  التي يعاين منها  بالقضايا، واملشكالت  دراية 

والالجئون. 

التقدم نحو إنجاز األهداف اإلمنائية لأللفية
مع أنَّ األهداف اإلمنائية لأللفية ال تتضمن أهدافاً محددة حول 
مجموعة  رين  امُلهجَّ بأن  تقر  فهي  الداخليني،  والنَّازحني  الالجئني، 
مستضعفة تتطلب إىل االهتامم الخاص. كام أن األهداف اإلمنائية 
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لأللفية تدرك العوامل التي متثل خطراً، وعقبًة أمام إحراز التقدم، 
وتتضمن تلك العوامل التحديات الصحية العاملية، وازدياد حاالت 
واألزمات  العنف،  ودوامات  حدتها،  واشتداد  الطبيعية،  الكوارث 
األهداف  هذه  تبني  ذاته.4 ومنذ  القرسي  والتَّهجري  اإلنسانية، 
شمولية  مقاربة  انتهاج  رضورة  حول  واالتفاق  الوعي  ازداد 
ملعالجة وضع التَّهجري بحيث ميكن لتك املقاربة أن تتجاوز مجرد 
املبارشة، وتخفف وتحد من مواطن  اإلنسانية  للحاجات  التصدي 
يف  املقاربة  هذه  ترسخ  أن  عىل  الوقت،  مرور  مع  االستضعاف 
الخطط اإلمنائية الُقْطِريَِّة. ويقع ذلك يف محور دراسة طلبها مكتب 
األمم املتحدة لتنسيق شؤون اإلنسانية،5 إذ تركز تلك الدراسة عىل 
رضورة متكني النَّازحني داخلياً من إعادة بناء حياتهم وفقاً للمعايري 
إىل  التوصل  عدم  مع  حتى  والكرامة  اإلنسان  لحقوق  األساسية 
الطبيعية. وتشجع  الكوارث  آثار  تتوقف  لو مل  للنزاع، وحتى  حل 
اإلنسانية،  الفاعلة  الجهات  الدراسة  بها  خلصت  التي  التوصيات 
داخلياً،  النَّازحني  لحاجات  تحليالت مشرتكة  إجراء  واإلمنائية عىل 
إىل  الوصول  أمام  املاثلة  والعوائق  وقدراتهم،  ضعفهم،  ومواطن 
الجهات  تلك  تتفق  ليك  ممكن  وقت  أقرب  يف  الدامئة  الحلول 
فيام بعد عىل اإلسرتاتيجية املطلوبة للوصول إىل النتائج الواضحة 
الجامعية التي ميكن تقيمها كمياً. وتروج الدراسة أيضاً للتعاون مع 
التَّهجري  الحكومات  تلك  ُتدمج  بأن  تويص  إذ  الوطنية  الحكومات 
منها  يتعلق  ما  خاصًة  الوطنية  اإلمنائية  خططهم  ضمن  الداخيل 
بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. ويف الواقع العميل عملت عدة 
دول مبا فيها أفغانستان، والعراق، ونيجرييا، وأوكرانيا عىل تضمني 
حاجات النَّازحني داخلياً يف خططها للوصول إىل األهداف اإلمنائية 
املستدامة مع أنَّها مل تحدد بالضبط أهدافاً معينة للنَّازحني داخلياً. 

ويف هذا الصدد تقدم األمم املتحدة الدعم للحكومات يف تنفيذ 
بالدعم  الخاصة  بعثاتها  املستدامة من خالل  اإلمنائية  األهداف 
الفني والخرباء. ففي السلفادور، وأوكرانيا قدمت األمم املتحدة 
املستدامة.  التنمية  أهداف  لبلوغ  خاصة  مشورة  للحكومات 
ضمن  املتحدة  األمم  بدعم  الصومال  حكومة  حددت  وباملثل 
)النتائج  التَّهجري  حول  الجامعية  النتائج  الدامئة  الحلول  مبادرة 
اإلسرتاتيجية القابلة للقياس التي تسمح بإجراء تدخالت تعاونية 
تضمني  يف  الجهود  تبذل  أوكرانيا  ويف  سنوات(  عدة  مدار  عىل 
الجهات  بني  الجامعية  النتائج  من  كجزء  الداخليني  النَّازحني 

الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية.

ومع كل ما ذكر من جهود هناك إمكانية لفعل املزيد ملساعدة 
اإلمنائية  خططهم  يف  داخلياً  النَّازحني  تضمني  يف  الحكومات 
اإلمنائية  ــداف  األه بلوغ  نحو  طريقها  وخارطات  الوطنية، 
للوفاء  املطلوبة  الجهود  تبذل  أنها  من  والتأكد  املستدامة، 
ارتباط  ضابط  تخصص  أن  أوالً  للحكومات  وينبغي  بالتزاماتها. 
املعنية،  الوزارات  مختلف  بني  األفعال  لتنسيق  املستوى  رفيع 
والرشكاء الوطنيني، والدوليني، والنَّازحني الداخليني مام ميكنهم أن 
يقدوا الجهود نحو إدماج النَّازحني الداخليني يف الخطط اإلمنائية 
الوطنية. ثم البد للحكومات ثانياً من أن تتوافر عىل تقديٍر دقيٍق 
أماناً؛ ولتقدير حاجتهم  الذي وجد فيه األشخاص مالذاً  للمكان 
وخططهم  أولوياتهم  عىل  والوقف  الزمن،  مرور  مع  املتغرية 
للمستقبل، والوضع القائم يف مناطقهم األصلية وكل ذلك يتطلب 
البد  الوطنية.6 وثالثاً،  اإلحصاء  منظومات  تحسينات يف  إحداث 
للجهود التي تبذلها األمم املتحدة دعاًم لخرائط طرق األهداف 
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امرأة من مايدوغوري، نيجرييا )22 عاماً(: “هاجم املسلحون حيَّنا وأطلقوا النار يف مكان، وعاش الجميع يف رعب تام. ُقِتل أيب وأمي يف أثناء محاولتهام للهرب. بينام متكنت وأشقايئ وشقيقايت من الهرب يف مختلف 

االتجاهات. وال أعرف أين هم اآلن. عرثت مؤسسات املساعدات يل عىل غرفة مع عائلة مضيفة لكنني أشتاق ألرسيت.” 
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يف  الداخيل  النُّزوح  يف  اهتامماً  تبدي  أن  من  املستدامة  إمنائية 
كام  فيها،  داخلياً  النَّازحني  عدد  ارتفاع  من  تعاين  التي  البلدان 
أوكرانيا،  ففي  وأوكرانيا.  والصومال،  السلفادور،  يف  حدث 
التخصصات  متعددة  املتحدة  األمم  فرق  قدمت  والسلفادور، 
الوطنية،  للحكومات  املشاورة  الداخيل  النُّزوح  حول  والخربات 
وركزت تلك املشاورة يف السلفادور عىل ضامن تقديم نظام فعال 
الذين  األشخاص  فيهم  مبن  والشهود  للضحايا  للحامية  وشامل 
التي  التدابري  الرتكيز يف أوكرانيا عىل  العنف، فيام كان  هجرهم 
املنظومة  ضمن  داخلياً  النَّازحني  إدماج  لتحسني  انتهاجها  ميكن 

املستدامة مالياً لخدمات الحامية االجتامعية ومنافعها.7 

وتزامناً مع هذه الجهود ينبغي للجهات اإلنسانية، واإلمنائية أن 
تتعاون يف بداية األزمة لضامن التامسك املتبادل يف دعم الجهود 
الوطنية وتعزيزها بغية تحقيق الهدف األسمى لضامن الحلول 

الدامئة بعيدة األمد للنَّازحني داخلياً. 

 zeender@un.org غريتا زيندير 
مستشارة حول النُّزوح الداخيل، فرع السياسات 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة 
 www.unocha.org

1. اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات )2010( ‘اإلطار املتعلق بالحقوق الدامئة ملشكلة 
املرشدين داخلياً’

 bit.ly/IASC-Framework-Durable-Solutions-AR
 UN Secretary-General Policy Committee )2011( ’Decision No.2011/20 .2
 – Durable Solutions: Follow up to the Secretary-General‘s 2009 report on

peacebuilding‘
 )‘القرار رقم 2011/-20 الحلول الدامئة: متابعة تقرير األمني العام لعام2009 حول بناء 

السالم’(
 bit.ly/UNSG-201120-Durable-Solutions-2011

جاء اقرتاح هذا الهدف يف عام 2014 يف رسالة مفتوحة وجهتها إىل الدول األعضاء كل   .3
من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومكتب األمم املتحدة لتنسيق 

املساعدات اإلنسانية واملقرتح
 https://sustainabledevelopment.un.org/ .4

 Kälin W and Chapuisat-Entwisle H )2017( Breaking the Impasse: .5
 Reducing Protracted Internal Displacement as a Collective Outcome

)كرس الجمود: خفض النُّزوح الداخيل باعتباره ناتجاً جامعياً(
bit.ly/Kalin-Chapuisat-Entwhistle-2017

 EGRIS )2018( ’Technical Report on Statistics of Internally Displaced .6
 Persons: Current Practice and Recommendations for Improvement‘

)‘التقرير السنوي حول إحصاءات النَّازحني داخلياً: املامرسة الحالية وتوصيات للتحسني’(
 bit.ly/EGRIS-technicalreport-IDPs-2018

هناك مجموعة من الدول ومنظامت األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية التي تقدم 
بالفعل املشورة الفنية حول هذا املوضوع، وكذلك هناك مكتبة مؤرشات الحلول الدامئة 

 https://inform-durablesolutions-idp.org/.التي تعد أداة جديدة مهمة
مت املشورة من خالل مبادرة مابس MAPS )التعميم والترسيع ودعم السياسات(  7. ُقدِّ

الخاصة مبجموعة األمم املتحدة اإلمنائية وذلك ضمن الجهود التي تبذلها األمم املتحدة 
يف مساعدة البلدان عىل تبني مقاربات موضوعية متقاطعة لتنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة.

مصادر إضافية
عدد خاص من نرشة الهجرة القرسية يف الذكرى السنوية العارشة للمبادئ التوجيهية

 www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples10

يعكس هذا العدد الخاص من نرشة الهجرة القرسية نقاشات املؤمتر الدويل حول الذكرى السنوية 
العارشة للمبادئ التوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل )GP10( الذي ُعِقَد يف أكتوبر/ترشين األول من 
ة من بعض العروض التقدميية للمؤمترات إضافة إىل طائفة  عام 2008. ويتضمن اإلصدارات امُليرسَّ

مختارة من املقاالت األخرى التي تعرض يف معظمها دراسات الحالة حول تطبيق املبادئ التوجيهية 
يف مختلف البلدان.

انظر أيضاً www.fmreview.org/ar/issues لالطالع عىل مقاالت أخرى من نرشة الهجرة القرسية 
التي تركز عىل النُّزوح الداخيل.

أو ميكنك استخدام خاصية البحث يف موقع نرشة الهجرة القرسية للبحث عن مقاالت منفردة أو 
دراسات حالة محددة.

أرشيف بروكنغز للنَّازحني داخلياً متاح اآلن عىل اإلنرتنت

م منحًة إىل مكتبات بودلني يف جامعة  أصبح متاحاً عىل اإلنرتنت اآلن أرشيف مرشوع معهد بروكنغز حول النَّازحني داخلياً بعد أن ُقدِّ
 أكسفورد. وميكن االطالع عىل األرشيف يف مكتبة ويستون التابعة ألكسفورد من خالل الرابط التايل 

bit.ly/Brookings-IDP-archive. )فهرسة مركز دراسات الالجئني والوزارة االتحادية السويرسية للشؤون الخارجية(.

كانون األول/ديسمرب 2008

 عرش سنوات عىل املبادئ

التوجيهية بشأن النزوح الداخيل

BROOKINGS

mailto:zeender@un.org
http://www.unocha.org/
http://bit.ly/IASC-Framework-Durable-Solutions-AR
http://bit.ly/UNSG-201120-Durable-Solutions-2011
https://sustainabledevelopment.un.org/
http://bit.ly/Kalin-Chapuisat-Entwhistle-2017
http://bit.ly/EGRIS-technicalreport-IDPs-2018
https://inform-durablesolutions-idp.org/
http://bit.ly/Brookings-IDP-archive
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أهمية رصد النُّزوح الداخيل للتنمية املستدامة 
كريستيل كازابا

تقر أجندة التنمية املستدامة 2030 بوجود ارتباط بني النُّزوح الداخيل، والتنمية ما يفرض عىل الدول 
محبط  الواقع  لكنَّ  التنموية.  أهدافها  تحقيق  نحو  املحرز  للتقدم  عند رصدها  الداخيل  النُّزوح  مراعاة 

ويقول غري ذلك. 

تقر أجندة التنمية املستدامة 2030 بأن التَّهجري القرسي واحد من 
الحكومات  إنه عىل  إذ تقول  التنمية  أمام  املاثل  التهديدات  أهم 
كام  الخاصة،  حاجاتهم  ومراعاة  داخلياً  النَّازحني  األشخاص  متكني 
السالمة والنظام  الحكومات كافة عىل ضامن توفري  تلزم األجندة 
اإلنسانية  املعاملة  وتقديم  اإلنسان،  حقوق  واحرتام  الهجرة،  يف 
يف  املدرجة  املستدامة  التنموية  األهداف  من  للمهجرين.1 وكثري 
الداخيل  بالنُّزوح  ترتبط  ومؤرشات  أهدافاً  2030تتضمن  أجندة 
لة حسب  املفصَّ البيانات  توليد  تشجيع  إىل  الرامي  الهدف  ومنها 
وضع الهجرة مبا يف ذلك النُّزوح الداخيل، ومنها أيضاً مؤرش النُّزوح 

الناتج عن الكوارث الطبيعية.2 

التنمية  أهــداف  من  واحد  كل  إنَّ  العموم  عىل  القول  وميكن 
بالعكس. وبالفعل  الداخيل، والعكس  بالنُّزوح  املستدامة له صلة 
ال تخطئ العني أهمية املبدأ العام يف األجندة 2030 الذي يقول ‘ال 
ينبغي أن نرتك وراءنا أي أحد’ فهذه العبارة ال شك بأنها تشتمل 
أيضاً عىل كل شخص تأثر بالنُّزوح الداخيل. واعتامداً عىل السياق 
الوطني وأولويات الحكومات ميكن إدراج هذه القضية يف األهداف 
والتجمعات  والرفاه،  الصحة  وتعزيز  الفقر،  من  بالحد  املرتبطة 
البرشية، والتغريات املناخية وغريها. فالنُّزوح الداخيل له تأثريات 
االجتامعية  ــؤرشات  امل من  مؤرش  كل  يف  مبارشة  وغري  مبارشة 
االقتصادية بدءاً من األمني إىل التعليمي، ومن العمل إىل البيئة. 
هذه  من  واحــد  كل  يف  املحرز  التقدم  مستوى  عىل  واعتامداً 

املؤرشات قد يرتفع خطر التَّهجري وأثاره، أو تنخفض تبعاً لذلك.

الرصد: متجاهل ومتباين
يف  كبرية  لدرجة  مهماًل  الداخيل  النُّزوح  زال  ما  ذلك،  كل  رغم 
2030نصاً  أجندة  تتضمن  الصدد  وبهذا  الوطنية.  االسرتاتيجيات 
الوطنية  املراجعة  تقارير  تقديم  خالل  من  التقدم  رصد  حول 
بذلتها  التي  الجهود  مبينة  الحكومات  تصدرها  التي  الطوعية 
عام 3,2030 وبني  املستدامة مع حلول  التنمية  األهداف  لتحقيق 
عامني 2016 و2018 سلمت 100 دولة تقاريرها الوطنية الطوعية. 
لكنَّ قلياًل من الدول األكرث تأثرا بالنُّزوح الداخيل سلمت تقاريرها 
النُّزوح  موضوع  منها  واحدة  دولة  إال  تذكر  مل  بل  ومراجعاتها، 
الداخيل يف حني أدرجت واحدة من عرش دول اهتاممها املحدود 

بعواقب النُّزوح الداخيل وأثاره يف التنمية وسبل معالجته. 

وحتى املراجعات التي تذكر النُّزوح الداخيل فعادة ما تذكرها 
يف  أفغانستان  تركز  إذ  األهداف  من  متنوع  عدد  إىل  نسبة 
دون  يحول  عائق  أنه  عىل  الداخيل  النُّزوح  عىل  مراجعتها 
إحراز التقدم النمو االقتصادي، وخفض الفقر، وتربط النُّزوح 
ا مراجعة  الداخيل مع الهدف التنموي األول )خفض الفقر(. أمَّ
التَّهجري  وضع  حسب  البيانات  بتفصيل  فتطالب  أذربيجان، 
الهدف  ضمن  الداخيل  النُّزوح  ترصد  أنها  وتبني  والنُّزوح. 
التنموي األول وضمن الهدف التنموي الخامس أيضاً )املساواة 
جهوداً  تبذل  أنها  إىل  املراجعة  هذه  وتشري  الجنسني(  بني 
الرتكيز  الحكومة  تنوي  الجهود  هذه  وضمن  الفقر.  لخفض 
وتقر  داخلياً.  النَّازحون  ومنهم  استضعافاً  األكرث  الفئات  عىل 
نيجرييا بالتَّهجري الناتج عن النزاع عىل أنه عقبة أساسية تقف 
حائال أمام إنجاز األهداف التنموية املستدامة. وتناقش ذلك 
ضمن الهدف التنموي 16 )السالم والعدالة وقوة املؤسسات( 
الجودة(  ذو  )التعليم   4 رقم  املستدام  التنموي  والهدف 
ويف  األهداف(.  تحقيق  تجاه  )رشكات   17 التنموي  والهدف 
الهدف  الداخيل ضمن  النُّزوح  عىل  قربص  تركز  ذلك  غضون 
ويعكس  مستدامة(  محلية  ومجتمعات  )مدن   11 التنموي 
ذلك حقيقة أنَّ املناطق الحرضية تستضيف كثرياً من النَّازحني 
يف  الداخيل  النُّزوح  ذكر  ويأيت  السبعينيات.  منذ  الداخليني 
)اإلجراء   13 املستدام  التنموي  الهدف  ضمن  مر  مراجعة 
ارتفاع  مع  املاليني  تهجري  توقع  إىل  وتشري  باملناخ(  الخاص 
البحر، والفيضانات، والحت والتعرية. وأخرياً  منسوب سطح 
التنموي  الهدف  ضمن  للتهجري  خاصاً  مؤرشاً  أوغندا  تبنت 

املستدام 6 )مياه نظيفة، وإصحاح(. 

خيارات عملية لرصد التقدم 
ُتَبنيِّ هذه املراجعات املتنوعة أنَّ االحتامالت مفتوحة أمام كل 
للجهود  إدخالها  ناحية  الداخيل من  بالنُّزوح  املتأثرة  البلدان 
العامة  واألطر  الوطنية  التنموية  إسرتاتيجياتها  يف  املحددة 
الراصدة لألهداف التنموية املستدامة. فإذا مل تكن قد فعلت 
النُّزوح الداخيل ما هو إالَّ  ذلك بعد، فرمبا ألنَّها افرتضت أنَّ 
قضية إنسانية ال تنموية، أو رمبا مل تكن ترغب أصاًل باالعرتاف 
من  التملص  تريد  كانت  رمبا  أو  الداخيل،  النُّزوح  بظاهرة 

تخصيص املوارد لحل تلك الظاهرة. 
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ورمبـا يعـود السـبب أيضـاً إىل تعقيد اإلطـار العام الخـاص برصد 
هـذا  أن  يف  شـك  ال  العامليـة.  املسـتدامة  التنمويـة  األهـداف 
العـدد الكبـري جـداً مـن مـؤرشات األهـداف التنموية املسـتدامة 
العامليـة )بلـغ عددهـا 232( ميثـل عبئاً ال يسـتهان بـه عىل عاتق 
املؤسسـات اإلحصائيـة يف األقطـار املشـاركة. وقد أشـارت معظم 
عـن  العـايل  املـادي  الدخـل  بلـدان  فيهـا  مبـا  بالفعـل  البلـدان 
عجزهـا الحـايل لتوفـري البيانـات املتعلقـة بـكل واحـد مـن هـذه 
املـؤرشات. وإذا اسـتمر هـذا العـبء عـىل املكاتـب اإلحصائيـة 
لرصـد  تكريـس كل مواردهـا  إىل  ذلـك  يدفعهـا  فقـد  الوطنيـة، 
األهـداف التنمويـة املسـتدامة، وذلـك يعنـي الحـد مـن قدرتهـا 
السـنوات  خـالل  األخـرى  القضايـا  حـول  البيانـات  جمـع  عـىل 
االثنـي عـرش القادمـة. وإذا مل تـدرج قضيـة النُّـزوح الداخـيل يف 
العمليـات، فقـد تصبـح محجوبـة عـن األنظـار إحصائيـاً  هـذه 
لغايـة عـام 2030. ومـع ذلـك هنـاك ارتفـاع يف الوعـي بـرضورة 
جمـع مثـل هـذه البيانـات، فـإذا مـا تضافـر مـع هـذا الوعـي 
تخصيـص بعـض املصـادر اإلضافيـة قد ميكـن بذلك ضـامن ظهور 

هـذه القضيـة عـىل الـدوام. 

املسـوحات  مـن  تـأيت  بالتنميـة  الخاصـة  البيانـات  فمعظـم 
تسـتخدم  التـي  والدوليـة  املعياريـة  املنزليـة  واالسـتقصاءات 
السـجالت اإلداريـة لتحديد أربـاب األرس الذين سـوف يخضعون 
للمقابـالت يف تلـك املسـوحات. وهـذه الطريقة تسـتثني مبارشة 
كثـرياً مـن النَّازحـني داخليـاً ألنهـم غـري مسـجلني لدى السـلطات 
املعنيـة يف مجتمعاتهـم املضيفـة، أو رمبـا يعيشـون مـع أقـارب 
أو أصدقـاء لهـم، وبذلـك ال ميكـن يف املقابلـة اعتبـار أي منهـم 
عـىل أنـه رب أرسة، أو رمبـا يتمثـل العائق األسـايس يف تحديدهم 
بأنهـم مسـتمرون يف تنقلهـم مـن مـكان إىل آخـر. وقـد سـعت 
اسـتقصاءات  بإجـراء  املشـكلة  تلـك  مواجهـة  إىل  الـدول  بعـض 
أو  املاشـية  رعـاة  مثـل  ‘املحجوبـة’  املجموعـات  مـع  خاصـة 
املقيمـني يف العشـوائيات، وال شـك يف أنَّ مثل هـذه املقاربات قد 
تخـدم يف تحسـني متثيـل النَّازحـني داخليـًا. وميكـن كخيـار إدراج 
سـؤال إضـايف يف اسـتقصاءات األرس املوجـودة )مثل اسـتقصاءات 
املجموعـة العنقوديـة للمـؤرشات املتعـددة لليونيسـف( وذلـك 
لتحديـد وضـع التَّهجـري للشـخص الخاضـع ملقابلـة. ويعنـي ذلك 
إمكانيـة توفـري معلومـات أخـرى مبـا فيهـا مـا يتعلـق بالدخـل، 
ومسـتوى التعليـم والوضـع الصحـي، ثـم ُتحلَّـل تلـك املعلومـات 
كلٌّ عـىل حـدة لألشـخاص الذيـن نزحـوا أو مل ينزحـوا ملعرفـة إذا 

مـا كان وضـع النَّازحـني الداخلـني أسـوء مـن غريهـم أم ال.

إجـراء  املعلومـات مـن خـالل  مثـل هـذه  وقـد يصعـب جمـع 
اسـتقصاء تقـوده الحكومـة يف البلدان التي يعتقـد فيها النَّازحون 
غ لـه أم ال أن بـأن السـلطات سـوف  سـواء كان اعتقادهـم ُمَسـوَّ

متـارس التمييـز ضدهـم. ويجـب االنتبـاه إىل هـذه املشـكلة عىل 
أنهـا سـبب محتمـل يف أن تكـون التقارير والتقديـرات أقل بكثري 
وباملقابـل،  للوضـع.  الكاملـة  الحقيقيـة  الصـورة  ترسـم  أن  مـن 
افـرتاض أنَّ رب  نتيجـة  قـد تكـون هنـاك مبالغـات ف األرقـام 
النُّـزوح  صفـة  إعطـاء  يعنـي  فذلـك  نازحـًا  كان  مـا  إذا  األرسة 
لـألرسة بكامـل أفرادهـا. ومن هنـا، تويص مجموعـة الخرباء حول 
إحصـاءات الالجئـني والنَّازحـني داخليـًا تجميـع البيانـات لتفادي 
املبالغـة يف التقديـرات ذلـك أنَّـه ليـس مـن الـرضوري أن يكـون 
ـروا معـه. بـل تـويص املجموعـة  النَّـازح وأطفالـه قـد ُهجِّ زوج 
اسـتخدام فئتـني هام فئـة النَّازحني داخليـًا وفئة ‘ُمعـايَِل النَّازحني 

داخليـاً’ أو طـرح األسـئلة عـىل كل فـرد مـن األرس عـىل حـدة.4

يتمتـع رصـد النُّـزوح الداخـيل بأهميـة كـربى. فهـو أوالً يجـذب 
االنتبـاه نحـو الظاهـرة بتسـليط الضـوء عـىل مسـتواها وشـدتها. 
وال غنـى عنـه، ثانيـاً، إلعـالم الفاعلـني اإلمنائيـني واإلنسـانيني مبـا 
يلـزم لـيك يصممـوا جهودهـم وبرامجهـم بطريقـة أكـرث كفـاءة. 
ـا األمـر الثالـث فهـو أنَّـه لرصـد النُّـزوح الداخـيل دور مهـم  أمَّ
عليهـا  ُتعـرََض  بـأن  وذلـك  الحكومـات  مـن مسـاءلة  التأكـد  يف 
وعـىل سـكانها وعـىل املجتمع الـدويل نتائـج ترفاتهـا أو تعبات 
امتناعهـا عـن التـرف. ويف حالـة االمتنـاع أو عـدم القـدرة عـىل 
املحـرز نحـو تحقيـق  التقـدم  الداخـيل يف رصـد  النُّـزوح  إدراج 
األهـداف التنمويـة املسـتدامة، فقـد يكـون ذلـك مشـكلة كبرية، 
أمـام  أساسـياً  عائقـاً   2030 أجنـدة  تحـذر  كـام  يكـون  قـد  أو 
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تعزيز قدرات الدول املتأثرة يف تنفيذ املبادئ التوجيهية
أنجيال كوترونيو

ُن التعاون مع الدول املتأثرة بالنُّزوح الداخيل من خالل تيسري التبادل بني النظراء للتحديات املشرتكة  مُيكِّ
ومن خالل االستفادة من إمكانات التعبئة التي تبادر بها املنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية من دفع 

العمل الوطني وتعزيز عملية تنفيذ املبادئ التوجيهية.

تقوم املبادئ التوجيهية للنُّزوح الداخيل عىل ركيزة أساسية وهي 
فكرة ‘السيادة بوصفها مسؤولية’.1 فالنُّزوح الداخيل، بحكم تعريفه 
يف  إالَّ  الغالب  يف  تؤثر  وال  الدولة  حدود  ضمن  تحدث  كظاهرة 
مواطنيها، مسؤولية تقع أوالً وآخراً عىل السلطات الوطنية يف ذلك 
الُقطر املعني. وينبغي للدول إدخال ترشيعات وسياسات وطنية 
ووضع تدابري ملموسة لالمتثال لاللتزامات املنوطة بها من حامية 
التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  فتعزيز  ومساعدتهم.  داخلياً  الّنازحني 
من خالل دمجها يف القانون الوطني واإلعامل التام له أمٌر أسايس 
الداخيل  بالنُّزوح  املتأثرة  الدول  أنَّ  إالَّ  االستجابة.2  فعالية  لضامن 
غالباً ما تفتقر إىل اإلمكانات )البرشية والفنية واملالية( لالستجابة 
لهذه الظاهرة. وذلك ما يدفع الجهات الفاعلة يف املجالني اإلنساين 
واإلمنايئ وغريها من الجهات الفاعلة الدولية واملحلية إىل التدخل 

للمساهمة يف االستجابة. 

السلطات  دعم  إىل  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وتسعى 
خالل  من  داخلياً  النَّازحني  نحو  بالتزاماتها  للوفاء  الحكومية 
لحاجات  االهتامم  من  مزيد  لجذب  ثنايئ:  حــوار  يف  إرشاكهم 
النَّازحني داخلياً ومخاوفهم املتعلقة بالحامية ولتشجيع السلطات 
لالضطالع مبسؤولياتها كاملة، ولتقديم توصيات ملموسة للسلطات 
القانونية  اإلرشــادات  ولتقديم  االستجابة،  تحسني  كيفية  حول 
والفنية بشأن تنفيذ األطر القانونية املعمول بها، مبا يف ذلك املبادئ 
املصاعب  الثنايئ  التعاون  هذا  يكتنف  قد  ذلك،  ومع  التوجيهية. 

والتحديات. 

وقد تفتقر الدول إىل اإلرادة السياسية لالستجابة لظاهرة النُّزوح 
الداخيل ألنها قد تكون أصاًل سبباً رئيسياً للنُّزوح أو قد تنظر إليه 
االعرتاف  لديها رغبة يف  أو قد ال يكون  أولوية.  أنه غري ذي  عىل 
اعرتافاً  يعد  أنَّ ذلك  أساس  البالد عىل  يف  داخلياً  النَّازحني  بوجود 
منها بعجزها عن حامية مواطنيها، أو أنَّ ذلك ُيقوِّض من التقارير 
تحت  واألمر  البالد،  آمنة يف  األوضاع  أنَّ  فيها  تورد  التي  الرسمية 
السيطرة أو أنَّ األمور عادت إىل نصابها. وبصفة عامة، متيل الدول 
املتأثرة إىل تناول ظاهرة النُّزوح الداخيل من وجهة نظر السيادة 
إىل  أدى  الذي  األمر  الداخلية،  التدخل يف شؤونها  الوطنية وعدم 
رفض هذه الدول مناقشة هذه القضية عالنيًة مع الجهات الفاعلة 

الدولية. 

الدروس املستفادة من وضع مقاربات 
موحدة للتحديات املشرتكة 

ميكـن للتعـاون اإلقليمـي ودون اإلقليمي املسـاعدة يف تغيري 
هـذه اآلليـات السـلبية وتهيئـة السـبل إلجـراء حـوار بنَّـاء 
الصعيـد  عـىل  بالنُّـزوح  املتأثـرة  الـدول  مـع  أكـرب  بدرجـة 
للتحديـات  النظـراء  بـني  التبـادل  تيسـري  ـن  ومُيَكِّ الُقطـري. 
مـن  واالسـتفادة  املتأثـرة  البـالد  مسـتوى  عـىل  املشـرتكة 
إمكانـات التعبئـة التـي قـد تبـادر بهـا املنتديـات اإلقليميـة 
الوطنـي  العمـل  بتنفيـذ  التعجيـل  مـن  اإلقليميـة  ودون 
ومـن ثـم تعزيـز تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة. وأفريقيـا هـي 
املنطقـة الوحيـدة حتـى اآلن التـي ُترِجَمـْت فيهـا املبـادئ 
اتفاقيـة  وهـو  قانونـاً  ملـزم  إقليمـي  صـٍك  إىل  التوجيهيـة 
يف  النَّازحـني داخليـاً  األفريقـي لحاميـة ومسـاعدة  االتحـاد 
أفريقيـا )املعروفـة أيضـاً باتفاقيـة كامپـاال( مـا يقـدم مثـاالً 

لهـذه املقاربـة.3  جيـداً 

ويف 2016، نـرشت اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر، كجـزء 
يسـتعرض  املتواصـل التفاقيـة كامپـاال، تقريـراً  مـن دعمهـا 
املنصـوص  االلتزامـات  ترجمـة  يف  وخرباتهـا  الـدول  تقـدم 
أرض  عـىل  حقيقيـة  تحسـينات  إىل  االتفاقيـة  يف  عليهـا 
الواقـع تفيـد النَّازحـني داخليـاً.4 واسـتعرض التقرير مامرسـة 
حـوايل 25 دولـة أفريقيـة ال تشـتمل عـىل الـدول األطـراف 
دوالً رشَّعـت  أيضـاً  بـل تضـم  اتفاقيـة كامپـاال فحسـب،  يف 
تدابـري معياريـة، وسياسـية ملموسـة تسـتند كليـاً أو جزئيـاً 

الداخـيل.  للنُّـزوح  لالسـتجابة  التوجيهيـة  املبـادئ  إىل 

ومـن خالل هـذا التقريـر، تتعـاون اللجنـة الدوليـة للصليب 
األحمـر مـع املنتديـات دون اإلقليمية ومـع االتحاد اإلفريقي 
والـدروس  الجيـدة،  املامرسـات  ملناقشـة  الـدول  لجمـع 
الحاميـة  حاجـات  لتلبيـة  املشـرتكة  والتَّحديـات  املسـتفادة 
ومسـاعدة النَّازحـني داخليـاً. وقد أتت هـذه الجهود أكلها يف 
تحفيـز التفاعـالت اإليجابيـة عـىل مسـتوى الـدول األفريقية 
اتخـاذ هـذه  عـىل  لهـا وحملهـا  تشـجيع  كانـت مصـدر  إذ 
الخطـوة اإلضافيـة والتصديـق عـىل اتفاقية كامپـاال أو اتخاذ 

تدابـري ملموسـة عـىل املسـتوى املحـيل لتعزيـز التنفيـذ. 
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فعـىل سـبيل املثـال، نظمـت اللجنـة الدولية للصليـب األحمر 
يف أكتوبر/ترشيـن األول 2016 بالتعـاون مـع الهيئة الحكومية 
اتفاقيـة كامپـاال، إذ  بالتنميـة مؤمتـراً حـول  الدوليـة املعنيـة 
الدوليـة  الحكوميـة  الهيئـة  يف  األعضـاء  الـدول  املؤمتـر  ضـم 
واملنظـامت  اإلفريقـي  االتحـاد  وممثـيل  بالتنميـة  املعنيـة 
وزارة  طلبـت  املؤمتـر،  هـذا  يف  املشـاركة  وعقـب  الدوليـة. 
السـودان  جنـوب  يف  الكـوارث  وإدارة  اإلنسـانية  الشـؤون 
األحمـر دعمهـا يف مسـاعدة  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  مـن 
اتفاقيـة  حـول  الوعـي  لرفـع  الرئيسـيني  حكومتهـا  أعضـاء 
كامپـاال. وأدى ذلـك إىل التعـاون إىل تنظيـم مؤمتـر ملـدة يـوم 
اعتـامد  إىل  َخُلـَص   2017 يونيو/حزيـران  يف  جوبـا  واحـد يف 
مجموعـة مـن نقـاط العمـل للمي قدمـاً يف تصديـق جنوب 
التعـاون  هـذا  وأمثـر  وتنفيذهـا.  كامپـاال  اتفاقيـة  السـودان 
عـن إيـالء مزيـد مـن االهتـامم مـن جانـب سـلطات جنـوب 
االتفاقيـة والتخفيـف مـن مخاوفهـا  السـودان لالنضـامم إىل 
بشـأن اآلثـار املرتتبـة عـىل ذلـك االنضـامم. وتجـري حاليـاً يف 
جنـوب السـودان مناقشـات حـول وضع إطـار قانـوين لحامية 
االلتزامـات  مـع  يتـامىش  مبـا  ومسـاعدتهم  داخليـًا  النَّازحـني 

االتفاقيـة.  عليهـا يف  املنصـوص 

الحكوميـة  الهيئـة  عقدتـه  الـذي  األول  املؤمتـر  نجـاح  وأدى 
الدوليـة  اللجنـة  مـع  بالتعـاون  بالتنميـة  املعنيـة  الدوليـة 
عـام  يف  التخطيـط  عـىل  تحفيزهـام  إىل  األحمـر  للصليـب 
2017 ليـس لعقـد مؤمتـر متابعـة للـدول األعضـاء يف الهيئـة 
الحكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة فحسـب بـل أيضـاً عـىل 
تنظيـم فعاليـات دون إقليميـة أخـرى بالتعاون مـع مجموعة 
الجامعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي واملجموعـة االقتصادية 
والنـدوات  املؤمتـرات  هـذه  وقدمـت  أفريقيـا.  غـرب  لـدول 

األحـكام  لتطبيـق  طرقـاً  لتستكشـف  األخـرى  للـدول  منـرباً 
املعنيـة. بلدانهـم  كامپـاال يف  اتفاقيـة  الـواردة يف 

أهمية الحوار اإلقليمي
بالطبـع، لوجـود اتفاقيـة كمبـاال يف أفريقيـا أهميـة كبـرية يف 
إحـداث تعـاون بنَّـاء مـع الحكومـات عـىل املسـتوى اإلقليمي 
قائـم  إقليمـي ملـزم  إطـار  اإلقليمـي حيـث ال يوجـد  ودون 
عـىل املبـادئ التوجيهيـة املعمـول بهـا. وما متس إليـه الحاجة 
هـو تحديـد أمنـاط النُّـزوح املشـرتكة وقضايـا النَّازحـني داخلياً 
املتداخلـة يف املنطقـة التـي ميكـن مـن خاللهـا تشـجيع الدول 
املعنيـة عـىل تبـادل خرباتهـم وتجاربهـم وللتفكـري معـاً حـول 
فجـوات  معالجـة  يف  التوجيهيـة  املبـادئ  مـن  االسـتفادة 

الحاميـة واملسـاعدة. 

يف  اإلقليمـي  الحـوار  مـن  النـوع  هـذا  يسـاهم  أن  وميكـن 
مـا  الداخـيل،  النُّـزوح  بشـأن  أقـوى  وطنـي  تعـاون  إحـداث 
يـؤدي يف نهايـة املطـاف إىل تحسـني أوضـاع النَّازحـني داخليـاً 
واملجتمعـات املضيفـة لهـم يف البلـدان املعنيـة. كـام ميكن أن 
يدفـع هـذا التعـاون الـدول املتأثـرة إىل استكشـاف إمكانيـة 
وضـع إطـاٍر إقليمـي مشـابه التفاقيـة كامپـاال. وميكـن أيضـاً 
لحقـوق  األمريكيـة  البلـدان  لجنـة  مثـل  اإلقليميـة  للهيئـات 
الجمعيـة  أو  األمريكيـة  الـدول  ملنظمـة  التابعـة  اإلنسـان 
الربملانيـة ملجلـس أوروبـا أن يكـون لهـا دور مهـم يف حشـد 
وتعبئـة الـدول األعضـاء بشـأن التحديـات املحـددة املرتبطـة 
الحاجـة  ومواجهـة  منهـا  كلٍّ  مناطـق  يف  الداخـيل  بالنُّـزوح 
امللحـة إىل املـي قدمـًا يف تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة لخدمـة 

داخليـًا. النَّازحـني 
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ورشة عمل )جوبا، جنوب السودان( حول اتفاقية كامپاال نظمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر وحرضها املفوض املساعد لشؤون الالجئني والرئيس املساعد للجنة اإلغاثة وإعادة التأهيل ورئيس اللجنة الربملانية 

لحقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية ووزير الشؤون اإلنسانية وإدارة الكوارث ومنظمة التمكني املجتمعي والتقدم يف جنوب السودان واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واللجنة الدولية للصليب 

األحمر. يونيو/حزيران 2017.
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توطني املبادئ التوجيهية يف أفغانستان
نسيم مجيدي ودان تايلر

عىل مدى عرشين عاماً، وضعت كثري من الحكومات صكوكاً قانونية وسياسات لتساعدها يف إدماج املبادئ 
التوجيهية يف ترشيعاتها الوطنية أو أطر سياساتها العامة. لكنَّ تحويل هذا النوايا إىل واقع ملموٍس وفعال 

ليس باألمر السهل كام تبينه الحالة األفغانية.

عندما أصدرت أفغانستان السياسة الوطنية حول النَّازحني داخلياً 
يف عام 2013، كان الهدف املساعدة يف تعزيز االستجابة الوطنية 
لتزايد أعداد النَّازحني داخلياً يف طول البالد وعرضها.1 وكان القصد 
أساسية  مرجعية  نقطة  تكون  أن  الجديدة  السياسة  من  الرئييس 
اإلدماج  ليحققوا  والوطنيني  الدوليني  املعنيني  العالقة  ألصحاب 
والخطط  الوطنية،  األولوية  ذات  الربامج  يف  للنَّازحني  الكامل 
التنموية املدعومة من الجهات الدولية باإلضافة إىل ترسيخ حسٍّ 

باملسؤولية الوطنية واملساءلة بني السلطات الوطنية. 

السياق قد بدأت يف فرباير/ بناء صك وطني بهذا  وكانت عملية 
الوفيات  ألحداث  للصحافة  الدولية  التغطية  بعد   2012 شباط 
غري  السكانية  التجمعات  يف  داخلياً  النَّازحني  ألطفال  املأساوية 
الرسمية للنَّازحني يف كابول نتيجة برودة طقس الشتاء. وذلك ما 
حث الرئيس األفغاين حامد كرزاي والحكومة األفغانية عىل إيكال 
مهمة لوزير الالجئني والعودة تتمثل يف رسم سياسة وطنية شاملة 
استمرت  تشاورية  عمل  ورشة  فُعِقَدت  الداخيل.  النُّزوح  حول 
اثنني يف كابل يف يوليو/متوز 2012 حرضها كبار املسؤولني  يومني 
الحكومية  غري  املنظامت  وأهم  السياسات  وصانعي  الحكوميني 
بحقوق  املعني  الخاص  واملقرر  النَّازحني  من  أفراد  إىل  إضافة 

اإلنسان للنَّازحني داخلياً. 

ومتثل محور عملية صنع السياسة يف بناء فهم أكرث وضوحاً لحاجات 
النَّازحني داخلياً والوقوف عليها. وُجِمَعت األدلة واإلثباتات كجزء 
حامية  حول  أفغانستان  أرجاء  جميع  ت  غطَّ أساسية  دراسة  من 
النَّازحني داخليا2ً وأثبتت أن النَّازحني داخلياً كانوا يعانون معاناة 
املضيفة  املجتمعات  أو  العائدين  الالجئني  معاناة  من  بكثري  أكرب 
وكانوا  بها  يقطنون  كانوا  التي  املجتمعات  يف  مهمشني  كانوا  بل 
ظروف  يف  وعاشوا  والسكن،  األرايض  إىل  الوصول  إىل  يفتقرون 
معدالت  ارتفاع  مع  سوءاً  الوضع  ويتفاقم  خطورة.  أكرث  سكن 
للخدمات.  الوصول  عىل  القدرة  وانخفاض  الغذايئ  األمن  انعدام 
وأصدرت املسوحات االستقصائية التي أُجِرَيت واحدة تلو األخرى 
حني  يف  املحيل،  باالندماج  رغبتهم  عن  وا  عربَّ داخلياً  النَّازحني  أنَّ 

زت عىل العودة.  ُيالَحظ أنَّ استجابة السلطات ركَّ

إخفاق التنفيذ 
منـذ البـدء، مل يكـن مسـتوى الحـس مبلكيـة السياسـة كـام هـو 
لعـدم  مـا  نوعـاً  والفشـل  االضمحـالل  لهـا  ُكِتـَب  بـل  مطلـوب، 
وجـود أصحـاب العالقـة املعنيـني األفغـان يف موقـع قيـادة عملية 
الصياغـة )علـاًم أن صياغـة السياسـة قادهـا مسـؤول متخصـص 
يف الحاميـة منتـدب للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لالجئـني 
ووزارة الالجئـني والعـودة(. وبعـد سلسـلة مـن ورشـات العمـل 

 acotroneo@icrc.org أنجيال كوترونيو 
مستشارة عاملية حول النُّزوح الداخيل اللجنة الدولية للصليب 

 األحمر 
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-

 persons/refugees-displaced-persons

اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبة وال تعكس بالرضورة آراء 
اللجنة الدولية للصليب األحمر.

 Kälin W )2008( Guiding Principles on Internal Displacement: .1
 Annotations, The American Society of International Law and the

 Brookings Institution, Studies in Transnational Legal Policy Number 38,
Washington, pp18-19.

)املبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل: التعليقات التوضيحية(
 bit.ly/Kalin-GP-Annotations

2. حول األسس القانونية للمبادئ التوجيهية وقيمتها كمعيار وغري ذلك من قضايا، راجع 
دروغي ك. )2008( ‘تطورات قضية الحامية القانونية للنازحني داخلياً’، نرشة الهجرة 

 GP10 القرسية، العدد الخاص بالذكرى السنوية العارشة عىل إطالق املبادئ التوجيهية
 http://bit.ly/NHQ-GP10 

وراجع أيضاً الخدمات االستشارية للجنة الدولية للصليب األحمر ، املنشور القانوين بعنوان 
‘النَّازحون داخلياً والقانون اإلنساين الدويل’ 

 bit.ly/ICRC-FactSheet-IDPs-law
3. ُتُبنَِّيت يف أكتوبر/ترشين األول 2009 

  bit.ly/KampalaConvention-ar
 ICRC )2016( Translating the Kampala Convention into Practice: .4 

A Stocktaking Exercise
)ترجمة اتفاقية كامپاال إىل الواقع العميل: مترين التقييم(

bit.ly/ICRC-Kampala-stocktaking

mailto:acotroneo@icrc.org
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protected-persons/refugees-displaced-persons
http://bit.ly/Kalin-GP-Annotations
http://bit.ly/NHQ-GP10
http://bit.ly/ICRC-FactSheet-IDPs-law
http://bit.ly/KampalaConvention-ar
http://bit.ly/ICRC-Kampala-stocktaking
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التشـاورية التـي ُعِقـَدت يف كل أرجـاء البـالد، صيغـت سياسـة 
ضمـن سـتة أشـهٍر وُتُبنَِّيـت يف نوفمرب/ترشين الثـاين 2013 ثم 
املفـرتض  ُأطِلَقـت رسـمياً يف فرباير/شـباط 2014. وكان مـن 

البـدء بالتنفيـذ يف سـبتمرب/ أيلـول 2014.

يف  ووطنيـة  محليـة  تكـون  أن  ينبغـي  الحلـول  بـأنَّ  وإدراكاً 
الوقـت نفسـه، ُأوِكَلـت املسـؤولية الرئيسـية يف صياغة خطط 
املسـتوى  عـىل  ـا  أمَّ اإلداريـني،  املناطـق  ام  ُحـكَّ إىل  التنفيـذ 
الوطنـي فكانـت وزارة الالجئـني والعـودة مسـؤولة عـن جمع 
الخطـط اإلقليميـة تلـك وإدماجهـا يف خطـة تنفيـذ وطنيـة. 
وكان مـن املفـرتض البـدء بتطبيـق تجريـب السياسـة يف عـام 
وهـريات  )رشق(،  نانجارهـار  هـي:  أقاليـم  أربعـة  يف   2015

)غـرب(، وبلـك )شـامل(، وكابـل )وسـط(. 

نانجرهـار  إقليمـي  يف  عقـدت  العمـل  ورشـات  أنَّ  ومـع 
وقندهـار يف عـام 2014، مل يكـن بـدء اإلطـالق مؤثـراً جـداً. 
ومتثـل أحـد أهـم جوانـب ورشـة عمـل نانجارهـار يف التـزام 
جميـع أصحـاب املصلحـة املعنيـني بالحاجـة للتدريـب عـىل 
محتـوى سياسـة النَّازحـني داخليـاً، والرتكيـز عـىل املعلومـات 
التـي يجـب التشـارك بهـا ضمـن مجتمعـات النَّازحـني داخلياً 
حـول حقوقهـم ورفع مسـتوى املشـاركة مـع املجتمـع املدين، 
ورصـد تنفيـذ السياسـات جنبـاً إىل جنـب مـع تنفيـذ عمليـة 
شـفافة لـرف التمويـالت املخصصـة. إالَّ أنـه مـن بـني كل 
هـذه االلتزامـات مل تتمسـك هـذه الجهـات املعنيـة إالَّ بأولها 
وهـو توفـري التدريـب )من خالل مبـادرات املنظـامت الدولية 
غـري الحكوميـة مثـل منظمـة ويـل ثنجـر هايلـف واملجلـس 

الرنويجـي لالجئـني(. 

ومنـذ ذلـك الحـني، أصبـح مـن الواضـح أنَّ تصميـم الخطـط 
التجريبيـني  اإلقليميـة مل يحـرز أي تقـدم يتجـاوز اإلقليمـني 
االثنـني. وكانـت نانجارهـار )يف عامـي 2014- 2015( وهريات 
)يف عـام 2016( يف مقدمـة مطـوري خطط عمـل التنفيذ عىل 
املسـتوى اإلقليمـي، وكانـا أيضـاً الحكومتان اإلقليميتـان اللتان 
أبديتـا الرغبـة األكرب يف بحـث موضوع االندمـاج املحيل كجزء 
مـن خطـط اسـتجابتها للنَّازحني داخليا. وقـادت خطط العمل 
اإلقليميـة يف هـريات إىل إيجـاد مبادرة الحلـول الدامئة العابرة 
للهيئـات بهـدف تيسـري الحلول الدامئـة وتنفيذ خطـط العمل 
يـزداد  معقـداً  الوضـع  فـكان  نانجارهـار،  يف  ـا  أمَّ اإلقليميـة. 
بسـبب حمـالت العـودة الجامعيـة لالجئـني مـن أفغانسـتان 
منـذ عـام 2015 ومـا بعدهـا مـا قـاد إىل انتقـال يف الرتكيـز 
العمليـات ملسـاعدة العائديـن )وكثـري منهـم ممـن سـيصبح 

نازحـني داخلـني مجـدداً أو مبعنـى آخـر ‘عائديـن نازحـني’(. 

تحديات قانونية وتحديات السياسات

تواجـه سياسـة النَّازحني داخلياً يف أفغانسـتان اليـوم خطر إهاملها 
وتركهـا عـىل الـرف. فكثـري مـن املامرسـات املتعلقـة باالسـتجابة 
للنَّازحـني داخليـًا أصبحـت تنتهـج مسـارات واتجاهـات جديـدة 
دون أن تكـون بالـرضورة متوامئـة مـع السياسـة مـع أنَّهـا مل تكـن 
بالـرضورة مناقضـة لهـا عـىل حـد سـواء. ويتضمـن ذلـك عمليـة 

التسـجيل وإنشـاء إطـار عـام وطنـي جديـد.

منظومـة  بتأسـيس  داخليـاً  النَّازحـني  سياسـة  طالبـت  حـني  ويف 
لتسـجيل  وطنـي  نظـام  أي  توفـر  مل  املعلومـات،  إلدارة  ـَدة  ُمَوحَّ
النَّازحـني، بـل عمـدت بـدالً مـن ذلـك إىل إنابـة عمليـة تحديـد 
املديريـات  إىل  منهـم  والتثبـت  والتحقـق  الداخليـني  النَّازحـني 
لكـنَّ  والعـودة.  الالجئـني  بشـؤون  املعنيـة  األقاليـم  يف  املوزعـة 
نظامـاً جديـداً لالسـتدعاءات اسـتحدث ليكون املنظومة الرئيسـية 
لتسـجيل النَّازحـني داخليـاً وتوفري املسـاعدة اإلنسـانية لهـم. لكنَّ 
التغذيـة الراجعـة مـن املسـتخدمني مل تكـن إيجابيـة حـول هـذه 
املنظومة3ألنهـا أوالً كانـت مقيـدة يف املناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
الحكومـة دون غريهـا. وثانيـاً، ألنَّ مكاتـب وزارة الالجئني والعودة 
تقديـم  أجـل  مـن  زيارتهـا شـخصياً  النَّازحـني  إىل  تطلـب  كانـت 
االسـتدعاء، ومل تكن تقبل قوائم املسـتفيدين من املنظامت، وذلك 
يعنـي إعاقـة الوصول إىل األشـخاص غري القادرين عـىل التنقل من 
أجـل التسـجيل. واألمـر الثالث تَعـرُّض النَّازحـني الداخليني بعيدي 
األمـد واألشـخاص الذيـن شـهدوا موجـاٍت مختلفة مـن النُّزوح إىل 
اإلقصـاء مـن عمليـة التقـدم بطلباتهم ألنَّ الطلبـات مل تكن متاحة 
إالَّ مـرة واحـدة فقط حتى لـو أنَّ الحاجات كانت مسـتمرة وحتى 
ـا املعلومات فهناك  لـو أنَّ النَّـازح نزح مجـدداً إىل إقليـم جديد. أمَّ
نقـص شـديد بهـا، وكذلـك هنـاك مشـكلة التكاليـف التـي تنطوي 
عليهـا العمليـة فهـي متنـع كثـرياً من األشـخاص من االسـتفادة من 
العمليـة، كـام متنع أكـرث املجموعات املسـتضعفة مـن الوصول إىل 

املعلومات.  هـذه 

ويف أبريل/نيسـان 2018، بـدأ املجتمـع اإلنسـاين باتخـاذ خطـوات 
قيـادة  تحـت  معياريـة  عمـٍل  إجـراءات  تأسـيس  نحـو  ترحيبيـة 
مكتـب األمم املتحدة لتنسـيق الشـؤون اإلنسـانية بهدف تخفيض 
اعتـامد الهيئـات اإلنسـانية عـىل منظومـة االسـتدعاءات الوطنيـة. 
لكـنَّ دور املجتمـع الـدويل يف تأسـيس منظومـة اإلنـذار ومقاربـة 
التنسـيق املبسـط التـي يقودهـا مكتـب األمـم املتحـدة لتنسـيق 
امللكيـة  مفهـوم  حـول  التسـاؤل  يسـتدعي  اإلنسـانية  الشـؤون 
الوطنيـة. ففي ورشـة عمٍل عقـدت مؤخراً يف هيئـة إدارة الكوارث 
املطلـوب  مسـارها  عـن  النقاشـات  حـادت  األفغانيـة،  الوطنيـة 
بسـبب اسـتفاضة املشـاركني بنقاشـاتهم حول منظومة االسـتدعاء 

مـا يعكـس وجـود توتـرات ضمـن املؤسسـات الوطنيـة ذاتهـا.
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تطالـب  داخليـاً  للنازحـني  الوطنيـة  السياسـة  كانـت  حـني  ويف 
والعـودة  الالجئـني  وزارة  بـني  وتشـاركها  املسـؤوليات  بتقسـيم 
مـن جهـة، وهيئـة إدارة الكـوارث الوطنيـة األفغانيـة مـن جهـٍة 
التـي  أفغانسـتان  يف  الوطنيـة  الوحـدة  حكومـة  عمـدت  أخـرى 
أسسـت يف عـام 2014 إىل إزالـة هـذه الخطـط وإحـالل هيـكل 
منقـح للتعامـل مـع التهجـري والنُّـزوح، كـام وضعـت إطـار عمـل 
سياسـات جديـدة تشـتمل عىل العائديـن والنَّازحني داخليـاً. وبعد 
التوتـرات السياسـة والدسـتورية التـي أعقبـت تأسـيس حكومـة 
الوحـدة الوطنيـة، مل تعـد سياسـة النَّازحـني داخليـاً مسـألة أولوية 
وطنيـة. وأصبحـت اللجنـة التنفيذية للنـزوح والعائديـن اآلن هي 
املجموعـة املشـرتكة بـني الـوزارات واملسـؤولة عـن تنفيـذ اإلطـار 
مرسـوم  صياغـة  اسـتكامل  يف  مهمـة  واتخـذت خطـوات  العـام. 
األرايض )املرسـوم الرئـايس 305( الجديد والحصـول عىل إقراراه ملا 
ميثلـه ذلـك املرسـوم مـن أداة حيويـة يف دعم إعـادة العائدين من 
الجئـني ونازحـني. لكـنَّ املرسـوم املذكور سـوف تواجهـه عقبات يف 
التنفيـذ كالتـي واجهت سياسـة النَّازحـني داخلياً الوطنيـة. وكذلك 
قـد يواجـه املرسـوم تحديـات يف ترجمتـه إىل الواقـع العمـيل كـام 

حـدث مـع سياسـة النَّازحـني داخليـاً الوطنيـة.

والهيئـات  املعنيـة  الـوزارات  بـني  والتعـاون  التنسـيق  وكان 
التحديـات  أكـرب  مـن  اإلقليميـة  الفاعلـة  والجهـات  الحكوميـة 
التـي واجهـت السياسـة الوطنيـة للنَّازحـني داخليـاً. فقـد عملـت 
املانحـني عـىل  مـن  بدعـم  الدوليـة  الفاعلـة  الجهـات  مـن  كثـري 

عـىل  العمـل  وورشـات  الـدورات  وتقديـم  والفهـم  الوعـي  بنـاء 
مختلـف مسـتويات الحكومـة. إالَّ أنَّ هـذه الجهـود مل يصاحبهـا 
دعـم بـاإلرادة السياسـية. فقـد كانت املؤسسـات ضعيفـة وتفتقر 
إىل املـوارد املاليـة والقـدرات الفنيـة، وهـذا مـا يفـرس عـدم التزام 

السياسـة.  يف  إليهـم  املوكلـة  باملسـؤوليات  القـادة 

الخامتة والتوصيات
يف كثـري مـن النواحـي، ميكـن القـول إنَّ أصحاب املصلحـة املعنيني 
املشـاركني يف دعـم السياسـة الوطنيـة ألفغانسـتان حـول النَّازحـني 
وإنجاحهـا اتبعـوا العمليـة ذاتهـا كـام هـو محـدد لهـا وذلـك مـن 
خـالل بنـاء الدعـم الوطني وتأسـيس عملية تشـاورية للمسـاعدة 
الفنـي  الدعـم  وتوفـري  بامللكيـة  الحكومـة  إحسـاس  ضـامن  يف 
لـوزارة الالجئـني والعـودة ورفـع الوعي لبقيـة الهيئـات الحكومية 
وإيصـال السياسـة عـىل جميع املسـتويات دون الوطنيـة. لكنَّ كل 
هـذه الجهـود مل يتبعهـا التنفيـذ يف نهايـة املطـاف، ولهذا السـبب 
تسـاعدنا أفغانسـتان يف توضيـح التحديـات املوجودة أمـام إضفاء 
الـروح عـىل قوانـني النُّـزوح الداخـيل وسياسـاتها. ورمبـا نسـتنج 

رضورة اتخـاذ بعـض اإلجـراءات لتغيـري هـذه املحصلـة.

فـأوالً، كان مـن املفـروض تعزيـز سـلطة املقـرر الخـاص املعنـي 
بحقـوق اإلنسـان للنَّازحـني داخليا4ً بحيـث ميكنه أن يقـدم الدعم 
ـز أكـرث عـىل املسـتوى الوطنـي  القـدرات املخصـص وامُلَركَّ لبنـاء 
لقانـون النَّازحـني الداخليـني وصناعـة السياسـات املتعلقـة بهـذا 

تجمع كاماركاال للنَّازحني داخلياً يف أطراف مدينة هريات، أفغانستان. 
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املوضـوع. وفيـام وراء مجرد الصياغة األساسـية للسياسـات، 
مل يتوفـر مـن الدعـم الكثـري سـوى بعـض الدعـم املؤسـيس 
الـدويل للبلـدان التي تسـعى إىل إدمـاج سياسـاتها الجديدة 
ترشيـع  أو  اإلقليميـة،  دون  اسـتجاباتها  وخطـط  املعقـدة 
بعـض الحقـوق والحاميـة للنَّازحـني داخليـاً. ورمبـا، يف هـذا 
السـياق، ميكـن ملكتـب املقـرر الخـاص أن ميثـل دوراً حيويـاً 
يف  النظـر  ناحيـة  مـن  خاصـة  ذلـك  كل  عـىل  اإلرشاف  يف 
مقـدار الدعـم املطلـوب يف التنفيـذ عـىل أرض الواقـع ويف 
التقـدم املحـرز للرصـد وكل ذلـك إزاء معـامل متفـق عليهـا.

الدعـم  مـن  مزيـد  توفـري  املمكـن  مـن  كان  رمبـا  وثانيـاً، 
الوطنـي منـذ البدايـة فيـام لـو ُأرشَِكـت منظـامت املجتمـع 
املمثلـني ملجتمعـات  العمليـة. فعـدا عـن بعـض  املـدين يف 
كافيـة  إحاطـات  أي  هنـاك  يكـن  مل  الداخليـني،  النَّازحـني 
ُتـرَشك مبـا يكفـي يف  املـدين ومل  املجتمـع  تقـدم ملنظـامت 
ـس لسياسـة النَّازحني  العمليـة وذلـك يعني أن التصور امُلَؤسِّ
ُفـرَِض عليهـم فرضـاً مـن املجتمـع الـدويل، إذ كان  داخليـاً 
ذلـك نتيجـة ال مفـر منهـا. ولـو أرشكـت املنظـامت األهليـة 
واملنظـامت غـري الحكوميـة املحليـة لرمبـا كان لهـا أثر طيب 
يف التغلـب عـىل العوائـق أمـام الوصـول للخدمـات. وميكـن 
للمجتمـع املحـيل الوطني أن ميثـل دوراً كبرياً ومهاًم يف رصد 
تنفيـذ الصكـوك الوطنيـة حـول النَّازحـني داخليـاً وتقييمهـا 
باإلضافـة إىل إطـالق حمـالت كسـب التأييـد واملنـارصة مـع 

املعنيـني. الحكوميـني  النظـراء 

وثالثـاً، ال بـد مـن إبـداء التزامـات التمويـل بعيـد األمـد إذا 
مـا أريـد للقـدرات الوطنيـة أن تبنـى بطريقـة صحيحـة إىل 
مسـتوى ميكنهـا أن تحـدث تأثـرياً يف االلتزامات املعـرب عنها. 
وال ميكـن تقييـد بنـاء القـدرات بورشـات عمـل تحسـيس أو 
تدريبـات تطلـق مـرة واحـدة فقـط. بـل ال بـد مـن وجـود 
برنامـج مخصـص لدعـم التنفيـذ املحـدد للـوزارة الحكومية 
وزارة  )وهـي  داخليـاً  النَّازحـني  عـن  املسـؤولة  الرئيسـية 

اللجـوء والعـودة يف أفغانسـتان(. 

نظرة نحو املستقبل
يف عـام 2018، أي بعـد مـرور عرشيـن عامـاً عـىل إطـالق 
إطـالق  مـن  سـنوات  أربـع  وبعـد  التوجيهيـة  املبـادئ 
النَّازحـني داخليـاً، مـا  السياسـة الوطنيـة أفغانسـتان حـول 
الوعـي  أنـواع  أبسـط  إىل  يفتقـرون  داخليـاً  النَّازحـون  زال 
بحقوقهـم ومسـتحقاتهم والتعويضـات املتاحـة لهم. وتشـري 
االسـتقصاءات إىل وجـود ثغـرة هائلـة بـني 70% مـن الذيـن 
يحـددون حقهـم يف الغـذاء واملـاء وبـني 7% ممـن يحددون 

مبـن  داخليـاً  النَّازحـني  بعـض  ويبقـى  بالتصويـت.5  حقهـم 
يف  مفتقريـن  جسـيمة  اسـتضعاف  حالـة  يف  النسـاء  فيهـم 
عائـالت  ـا  أمَّ املسـتدام.  عـم  الدَّ ُسـُبل  إىل  األحيـان  أغلـب 
إىل  فتعمـد  املسـاعدات،  تتلقـى  ال  التـي  داخليـاً  الّنازحـني 
األطفـال  عاملـة  مثـل  ضـارَّة  مسـايرة  اسـرتاتيجيات  اتِّبـاع 
والـزواج املبكـر. ويف الوقـت نفسـه، مـا زال النِّـزاع والعنف 
ـران أعـداداً متزايـدة مـن األفغـان، يقابـل ذلـك عـودة  يهجِّ
متزايـدة أيضـاً لالجئـني األفغـان لينضمـوا بذلـك إىل جمـوع 
حلـول  إىل  الوصـول  زال  ومـا  البـالد.  يف  داخليـًا  النَّازحـني 
مسـتدامة حلـاًم صعـب املنـال أمـام الغالبيـة السـاحقة من 
األزمـة  بـني  علقـوا  ممـن  أفغانسـتان  يف  داخليـًا  النَّازحـني 

األمنـي.  االنفـالت  وتـرية  وارتفـاع  السياسـية 

ولذلـك، ال بـد مـن اتخـاذ الخطـوات الالزمـة لضـامن توفـري 
مجـايل  يف  خاصـًة  وحاميتهـم  داخليـًا  النَّازحـني  حاميـة 
القانـون وصناعـة السياسـات ومـن الـرضوري إبـراز هـذه 
الـدويل  املجتمـع  أعـامل  جـدول  عـىل  كأولويـة  الخطـوات 
ـا سياسـة أفغانسـتان الوطنيـة  والحكومـة الوطنيـة معـاً. أمَّ
توفـري  يف  تسـاهم  أن  فيمكـن  داخليـاً  النَّازحـني  حـول 
التوجيهـات اإلرشـادية املهمـة للسـلطات الوطنيـة وغريهـا 
وميكـن  باالسـتجابة.  املعنيـة  العالقـة  ذات  الجهـات  مـن 
لتلـك السياسـة أيضـاً أن متثـل أداة مهمـة لضـامن حقـوق 
النَّازحـني داخليـًا وفـق نصـوص املبـادئ التوجيهيـة. وإذا ما 
كانـت بدايـة العمليـة بيـد املجتمـع الـدويل، كـام الحـال يف 
معظـم األحيـان، فـال بـد مـن تنفيذهـا وطنيـاً إذا مـا أريـد 

لهـا النجـاح.
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حامية املمتلكات: التجربة العراقية
سيال سومنيز وشاهان مريي ومارتن كالترباك

متثل الحامية العادلة لحقوق املمتلكات واملبنية عىل نبذ التمييز ضمن املجتمع العراقي متعدد األعراق 
دوراً محورياً يف إنهاء النزوح وبدء مرحلة الحلول الدامئة. 

يف السـنة التـي تصـادف الذكـرى العرشيـن للمبـادئ التوجيهية 
حـول النـزوح الداخـيل، مـن املالئـم التفكـري بالـدور املحـوري 
لحقـوق املمتلـكات يف كل مرحلـة مـن حلقـة النـزوح إذ ميكـن 
لقوانـني املمتلـكات العادلة والشـفافة واملوضوعيـة التي تضمن 
أمـن حيـازة املمتلـكات أن متثـل دوراً مهـاًم يف منـع النـزاع ويف 
حاميـة حقـوق املمتلـكات للنَّازحـني داخلياً خالل النـزوح. وقد 
ميكـن لحاميـة حقـوق ممتلكات النَّازحـني داخلياً خـالل النزوح 
أن تسـاهم يف تيسـري عمليـة عـودة النَّازحـني، كام ميكـن إلعادة 
املمتلـكات إىل أصحابهـا فيـام بعـد النـزاع أن تكـون محورية يف 
عمليـة الوفـاق وفـض النزاعـات بعيـدة األمـد التي قد تتسـبب 

إن مل ُتَحـل يف مزيـد مـن النزاعـات والتَّهجري. 

وبهـذا الصـدد، يالحـظ املبـدأ 21 مـن املبـادئ التوجيهيـة أن 
ينبغـي  وراءهـم  داخليـاً  النازحـون  خلفهـا  التـي  “املمتلـكات 
حاميتهـا مـن التدمـري أو املصـادرة التعسـفية وغـري القانونيـة 
 29 املبـدأ  ـا  أمَّ حـق”،  وجـه  دون  اسـتخدامها  أو  إشـغالها  أو 
فيؤكـد عـىل مسـؤولية الحكومـة يف مسـاعدة النَّازحـني داخليـاً 
ممكنـة  درجـة  أقـىص  إىل  “اسـتعادتهم  مجـال  يف  العائديـن 
ملمتلكاتهـم التـي خلفوهـا وراءهـم أو التـي ُنِزَعـت ملكيتهـم 
عـىل  أيضـاً  التوجيهيـة  املبـادئ  وتنـص  نزوحهـم”.  فـور  عنهـا 
وجـوب تقديـم السـلطات املسـاعدة للنَّازحني داخليـاً للحصول 
عـىل التعويـض املالئـم عـن املمتلـكات أو أي شـكل آخـر مـن 

اسـتعادتها.  اسـتحالة  العـادل عنـد  التعويـض  أشـكال 

ومسـتوى الدمـار الـذي لحـق باملمتلـكات بعـد النـزاع األخـري 
يف العـراق عظيـم جـداً. ففـي التقييـامت التـي أجرتهـا منظمـة 
األمـم املتحـدة للهجـرة )املنظمـة الدولية للهجـرة( لعام 2016، 
يقـدر بـأنَّ مـا وصلـت نسـبته 90% مـن املسـتجيبني للدراسـة 
يف محافظـة نينـوى التـي تضـم املوصـل وسـنجار، و78% مـن 
الدمـار  إن  قالـوا  قـد  الديـن  صـالح  محافظـة  يف  املسـتجيبني 
ـا التقديـرات التـي توصـل إليهـا  الكامـل لحـق مبمتلكاتهـم.1 أمَّ
املجلـس الرنويجـي لالجئـني منذ فرباير/شـباط 2018 فتشـري إىل 
أن 55% مـن املسـتجيبني مـن قضـاء الحويجـة الذيـن يقيمـون 
يف املخيـامت قـرب مدينـة كركـوك قالـوا إن بيوتهم قـد أحرقت 
أو دمـرت. ويف محافظـة األنبـار التـي تتضمـن قريتـي الفلوجـة 
والرمـادي، أشـار 25 % مـن املسـتجيبني إىل أن الدمـار الشـامل 

لحـق ببيوتهـم، بينـام أشـار 19 % إىل تعـرض بيوتهـم لـألرضار 
سلسـلة  باملمتلـكات  لحـق  الـذي  الدمـار  الجسـيمة.2ويتبع 
مـن التبعـات مبـا فيهـا اإلشـغال الثانـوي للممتلـكات وفقـدان 
سـجالت املمتلكات وسـندات متليكها، وحـاالت اإلخالء القرسية 
منهـا والسـلب والنهـب وعمليات البيـع والرشاء غـري القانونية. 

ويـزداد الوضـع سـوءاً ويتفاقـم لعـدم كفـاءة منظومـة حيـازة 
األرايض يف العـراق. فقـد أشـارت الدراسـة التـي أجرتهـا منظمة 
األمـم املتحـدة للهجرة )املنظمة الدوليـة للهجرة( يف عام 2017 
إىل اختـالف مسـتويات تسـجيل العقـارات الرسـمية يف جميـع 
أنحـاء البـالد، إذ تشـري التقديـرات إىل انخفاض امللكية الرسـمية 
إىل درجـة 10% يف محافظـة نينـوى. ونتيجـة التعقيـدات التـي 
تسـم منظومـة حقـوق األرايض والتكاليـف املرتبطـة بتسـجيل 
ومسـتندات  بوثائـق  لحـق  الـذي  الشـامل  والدمـار  األرايض 
تسـجيل األرايض نتيجـة النـزاع، مل يعـد لدى كثري مـن العراقيني 
قدرتهـم  زالـت  ومـا  ملكيتهـم.  تثبـت  دليـل  أو  وثيقـة  أي 
محـدودة يف كثـري مـن األحيـان من ناحيـة مامرسـة حقوقهم يف 
املمتلـكات مبوجـب القانـون الرسـمي املحـيل وكذلـك مبوجـب 
املعايـري الدوليـة ذات الصلـة بها وخاصة إذا كان قـادة املجتمع 
أو  املمتلـكات  اليـد عـىل  يدعمـون وضـع  والسـلطات  املحـيل 
يحرضـون عـىل ذلـك. وتتضمن املجموعـات التي تواجـه عوائق 
خاصـة يف وصولهـا إىل تلـك الحقـوق النسـاء واألقليـات العرقية 
أو الدينيـة إضافـة إىل النَّازحـني داخليـاً الذيـن ُيتََّهُمـون بوجـود 

روابـط بينهـم وبـني تنظيـم الدولـة اإلسـالمية. 

املسـتجدات العاملية يف حقوق 
السكن واألرض واملمتلكات

ظهـرت  الدامئـة،  الحلـول  عـىل  املتزايـد  الرتكيـز  إىل  إضافـة 
كثـري مـن التطـورات املهمـة عـرب السـنوات العرشيـن املاضيـة 
واألرايض  السـكن  حـول  الـدويل  القانـوين  العـام  اإلطـار  يف 
واملمتلـكات وإعـادة حقـوق املمتلكات ألصحابهـا لها والعودة 
واملمتلـكات  واألرض  السـكن  حقـوق  إعـادة  تقـود  إذ  إليهـا 
ألصحابهـا إىل ثالثـة نواتـج عمليـة تسـاعد يف متهيـد الطريـق 
القانـوين  للتعويـض  طريقـة  فهـي  الدامئـة،  الحلـول  نحـو 
وتسـاعد النَّازحـني داخليـاً يف العـودة ومتنـع ظهـور موجـات 

النـزوح.  جديـدة مـن 
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رة لتقديـم تحليـل خـاص بالتنفيـذ العمـيل  ـا الحاجـة امُلَتَصـوَّ أمَّ
للسـكن  بينـريو  مبـادئ  عنـه  تولـد  فقـد  التوجيهيـة  للمبـادئ 
وإعـادة حقـوق العقـارات ألصحابهـا االجئـني والنَّازحـني داخليـاً 
)2005(، واإلطـار العـام للجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الهيئـات 
)2010(.3 وبينـام  داخليـاً  للنَّازحـني  الدامئـة  الحلـول  حـول 
تحـدد املبـادئ التوجيهيـة الـرشوط واألحـكام والحقـوق فهي ال 
ـا مبـادئ بينـريو  تواجـه التعقيـدات العمليـة وال تتصـدى لهـا. أمَّ
عـودة  حـول  العمليـة  التوجيهـات  فتقـدم  اآلخـر  الجانـب  يف 
وتؤيـد  النـزاع  قبـل  الحـال  كان  كـام  أصحابهـا  إىل  املمتلـكات 
تقديـم التعويـض املـادي عنـد عـدم إمكانية ذلـك. وكذلك يحلل 
اإلطـار العـام للجنـة الدامئة املشـرتكة بـني الهيئات عمليـة إعادة 
الحقـوق ألصحابهـا مـن زاوية الحلـول الدامئة مع إقرار التشـابك 
املوجـود بـني عمليـة إعـادة الحقوق ألصحابهـا والحلـول الدامئة، 
وأنَّ التعويـض ال بـد مـن أن ميتـد ليشـتمل عـىل جميـع النَّازحني 
داخليـاً ممن فقـدوا “ممتلكاتهم أو حقـوق حيازتهم أو وصولهم 
ل اإلطار  إىل اسـتحقاقاتهم يف السـكن واألرض واملمتلكات”. وُيَفصِّ
العـام أهميـة حقـوق السـكن واألرض واملمتلـكات، واألهـم مـن 
ذلـك أنَّـه يوفـر املـؤرشات املحتملـة لإلنجـاز يف األعـامل نحـو 
إعـادة  برنامـج  بنـاء  حالـة  ويف  املسـتدامة.  األهـداف  تحقيـق 
العـام فسـوف  املمتلـكات ألصحابهـا عـىل أسـاس هـذا اإلطـار 
يدعـم ذلـك إنجـاز الحلـول الدامئة ويطـور ثقافة سـيادة القانون 
مـع تعزيـز التعـايف االقتصـادي واالجتامعـي مـن خـالل احـرتام 

حقـوق السـكن واألرض واملمتلـكات وحاميتهـا. 

تطوير األطر العامة القانونية يف العراق
ضمـن القانـون العراقـي الرسـمي، يحـدد القانـون املـدين لعـام 
1951 وقانـون تسـجيل العقـارات لعـام 1971 إطار عمـل قانونياً 
معقـداً لحاميـة حقـوق املمتلـكات. كـام تأسسـت يف عـام 2004 
لجنـة املطالبـات باملمتلـكات العراقيـة التـي أعيد تسـميتها فيام 
بعـد إىل لجنـة فـض النزاعـات املرتبطـة بالعقـارات، وذلـك بعـد 
إشـارة  للجنـة  املبكـرة  النـامذج  البعـث. وتشـري  نظـام  سـقوط 
رصيحـة إىل اللجـان األخـرى التـي ُأسسـت يف كل مـن جنـوب 
إفريقيا والبوسـنة والهرسـك وكوسـوفو، فهي بذلـك تعكس قبوالً 
متزايـداً لنـامذج إعـادة املمتلـكات ألصحابهـا بتطبيـق املبـادئ 
العامـة. ويف عـام 2009، أقـر الربملـان العراقـي القانـون رقـم 20 
حـول تعويـض املترضريـن جـراء العمليـات الحربيـة واألخطـاء 
َمعَلـاًم  القانـون  ذلـك  وكان  اإلرهابيـة.  والعمليـات  العسـكرية 
أساسـياً يف إدخـال منظومـة تعويـض لألشـخاص الذيـن عانوا من 
اإلصابـات واالنتهـاكات يف حقـوق املمتلـكات خـالل العمليـات 
نطـاق  امتـد  ثـم  العـراق.  يف  اإلرهابيـة  واألحـداث  العسـكرية 
القانـون يف عـام 2015 بعـد اعتـداءات تنظيـم الدولة اإلسـالمية، 
ليضـم الفئـات الجديـدة واملعقـدة لفقـدان املمتلـكات واألرضار 

بأثـر رجعـي عـىل جميـع  ينطبـق  أنـه  بهـا كـام  التـي لحقـت 
الحـوادث التـي وقعـت يف عـام 2003 أو مـا بعـده. وبينـام تناط 
باللجـان الفرعيـة يف كل املحافظـات مهمـة تلقـي جميـع أنـواع 
الطلبـات الخاصـة بإعـادة املمتلـكات ألصحابهـا فهنـاك اللجنـة 
املركزيـة يف بغـداد التـي تتـوىل مسـؤولية البـت النهـايئ وإصدار 
القـرارات القطعيـة يف اسـتئناف مطالبـات التعويضـات الخاصـة 

باملمتلـكات وجميـع الطعـون املقدمـة بشـأنها. 

ومـع عـودة 3.9 مليـون من أصل 5.8 مليـون عراقي مهجر ما بني 
عامـي 2014-2017 يبـدو أن العراق سـيكون قصـة نجاح جيدة. 
فقـد دأبـت الحكومـة العراقيـة عـىل بـذل جهـود كبرية لتسـهيل 
عمليـات العـودة مثـل اسـتبدال آالف الوثائـق القانونيـة وإعادة 
فتـح املكاتـب الحكوميـة يف أماكـن النـزوح والعـودة. وباملقابـل، 
هنـاك عـد كبـري ال بـأس بـه مـن العائدين مـن املخيـامت الذين 
ى ذلـك إىل مزيـد  عـادوا قبـل األوان أو أجـربوا عـىل العـودة وأدَّ
مـن التَّهجـري والعـودة إىل املخيـامت أو ظهـور مخـاوف أخـرى 
حـول الحامية.4ويعتمـد مـدى النظـر يف معظـم حـاالت العـودة 
عـىل أنهـا مسـتدامة ودامئـة عـىل عـدة عوامل مبـا فيها اسـتعادة 

املمتلكات.  حقـوق 

َمـت مـن أجـل اسـتعادة السـكن واألرض  إالَّ أن اآلليـات التـي ُقدِّ
واملمتلـكات والحصـول عـىل التعويـض جـراء فقدانهـا مل تكـن 
فعالـة ومل تـأت بوقتهـا أصـاًل. فاإلجـراءات تأخـذ وقتـاً طويـاًل 
ـا اللجـان فـال تعمـل بـدوام ثابـت وترتاكـم  وسـنوات عـدة، أمَّ
القضايـا املرفوعـة بهـذا الشـأن كـام ترتاكـم عىل عاتق السـلطات 
يجعـل  مـا  بالتعويـض  الكبـرية  املطالبـات  العراقيـة  الحكوميـة 
أصحـاب املطالبـات يفقـدون الثقـة يف قـدرة الحكومـة عىل دفع 
املطالبـات وسـدادها يف املسـتقبل القريـب املنظـور. فالتظلامت 
التاريخيـة والجديـدة واالعتـامد عىل آليـات العدالـة العرفية إمنا 
تتسـبب يف ظهـور عوائـق كبـرية جـداً يف الوصـول لحـق إعـادة 
احـرتام  زال  ومـا  والتعويـض.  الرشعيـني  ألصحابهـا  املمتلـكات 
حقـوق السـكن واألرض والعقـارات ضعيفـاً يف العـراق خاصـة 
أنَّ الحكومـة ال تبـذل كثـرياً مـن اإلجـراءات لتطبيـق الحاميـات 
املحليـة وال املعايـري الدوليـة. وميثـل ذلـك خطـراً عـىل الحلـول 
الدامئـة يف العـراق ويهـدد يف املسـاهمة باسـتمرار حلقـة العنف 

والنـزوح. 

وإذا مـا أريـد التطبيق الفعال للمبـادئ التوجيهية ومبادئ بينريو 
واإلطـار العـام للجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الهيئـات يف العـراق 
فسـيعتمد ذلـك أوالً عىل االعـرتاف بالطبيعـة التعددية للمجتمع 
العراقـي وتنـوع حقـوق السـكن واألرايض واملمتلـكات والدروس 
املسـتفادة مـن التاريـخ العراقـي. وال بـد أيضـاً مـن إدراج جميع 
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فـروع املنظومـة القانونية )العرفية والدينية والرسـمية( والنسـاء 
واألقليـات العرقيـة والدينية والدعم املسـتمر والنزيه للسـلطات 
الحكوميـة عـىل جميـع املسـتويات ملـا متثله مـن دور محوري يف 
بنـاء منظومـة شـاملة وعادلـة تحـرتم حـق إعـادة املمتلـكات إىل 

أصحابهـا يف العـراق وإنجـاح تنفيذها.
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املبادئ التوجيهية والفاعلون املسلحون من غري الدول
كارال روتا وإيلويس روديل وپاسكال بونغارد

يعيش ماليني النَّازحني داخلياً يف مناطق تسيطر عليها الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول. وال مفر 
من أن تدخل الجهات اإلنسانية يف مشاركة مبارشة مع هذه الجهات الفاعلة ملساعدتها عىل تحقيق فهم 

أفضل للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل واالمتثال إليها.
تكاد الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول ال تغيب عن مشهد 
معظم الدول التي تعاين من تصاعد يف مستويات النُّزوح الداخيل، 
بل كانت تلك الجهات يف كثري من األحيان باألصل مجموعات من 
املناطق  عىل  الجهات  تلك  تسيطر  قرسا1ً إذ  رين  امُلهجَّ النَّازحني 
يكون  قد  األحيان  بعض  ويف  داخلياً،  النَّازحون  فيها  يعيش  التي 
هم من يدير املخيامت، وقد يعيقون وصول املساعدات اإلنسانية 
رمبا  بل  املساعدات  تسليم  يسهلون  قد  أو  إليها،  للمستفيدين 
التوجيهية  املبادئ  أنَّ  ومبا  مبارشة.  املساعدة  يقدمون  باملقابل 
إليها ويحرتمها  الداخيل صممت باألساس ليك ميتثل  النُّزوح  حول 
وضعهم  عن  النظر  بغض  واألشخاص  والجامعات  السلطات  كل 
الثاين(  القانوين وأن يطبقوها دون أي متييز بني األشخاص )املبدأ 
فهي توفر اإلرشادات والتوجيهات وتستدعي للذاكرة املسؤوليات 
التي ال تنحر عىل الدول فحسب بل تقع أيضاً عىل عاتق الفاعلني 

املسلحني من غري الدول. 

ومنذ عام 2012، أدخلت منظمة نداء جنيف موضوع حظر التَّهجري 
غري  من  املسلحني  للفاعلني  قدمتها  التي  التدريبات  إىل  القرسي 
الدويل. وأقرت  القانون اإلنساين  إزاء  االلتزامات  الدول حول أهم 
العام  اإلطار  يسم  الذي  التعقيد  مستوى  وفهمت  جنيف  نداء 

استشارية  20132 وجوالت  عام  أجرتها يف  دراسة  وبعد  التقنيني، 
عقدتها مع عدد من املنظامت اإلنسانية والفاعلني املسلحني من 
غري الدول، قررت نداء جنيف يف عام 2017 ترسيخ مشاركة عملها 

ومشاركتها حول املعايري املرتبطة بالنُّزوح. 

بني  الوعي  لرفع  تدريبياً  برنامجاً  جينيف  نداء  ت  أعدَّ وهكذا 
الفاعلني املسلحني من غري الدول إزاء مسؤولياتهم تجاه النَّازحني 
داخلياً، وذلك بناًء عىل املبادئ التوجيهية واتفاقية الالجئني لعام 
1951 واتفاقية االتحاد األفريقي الخاصة بحامية النَّازحني داخلياً 
أربع  مع  اختربتها  ثم  كامپاال(  )اتفاقية  ومساعدتهم  أفريقيا  يف 
جمهورية  ويف  سوريا  يف  الدول  غري  من  مسلحة  فاعلة  جامعات 
الجامعات  بعض هذه  وكانت  ميامنار.  الدميوقراطية ويف  الكونغو 
قد اتُِّهَمت بأنها قد نفذت أعامالً غري مرشوعة يف التَّهجري الداخيل 
لألشخاص أو أجربت األشخاص عىل العودة أو منعت عودتهم أو 
أخرى  إساءات  ارتكبت  أو  مخيامت،  يف  داخلياً  النَّازحني  حبست 
الفاعلة  الجهات  تلك  كانت  وبينام  النَّازحني.  األطفال  تجنيد  مثل 
بأنفسها،  االنتهاكات  هذه  ملثل  ارتكابها  األحيان  بعض  يف  تنكر 
إيجابية  استجابة  الجامعات  تلك  من  واحدة  كل  استجابة  كانت 
إذا أقرت مبحدودية معارفها ومداركها وأظهرت اهتاممها يف التعلم 
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أكرث يف هذا املجال والتعرف عىل ما غاب عن معرفتها. كام أن كثرياً 
من الجهات الفاعلة من غري الدول التي شاركت يف الحوار مع نداء 
ويف  النَّازحني  متثله يف حامية  أن  ميكن  الذي  بدورها  تقر  جنيف 

التأكد من وصول جميع النَّازحني داخلياً إىل الخدمات األساسية. 

وسوف تدرج نداء جينيف اآلن التدريب حول النُّزوح وتعممه يف 
عملها الذي ستشارك به مع املنظامت والجهات املسلحة من غري 
املسلحني  للفاعلني  املدنية  الفروع  أيضاً  تستهدف  الدول. وسوف 
من غري الدول التي تدير و/أو تراقب عىل املخيامت. وباإلضافة إىل 
الفاعلني املسلحني من غري  ذلك، سوف تستحدث أدوات لتمكني 
الدول من االلتزام بتوفري املساعدة للنَّازحني داخلياً )مثل اإلعالن 
إىل  تسعى  سوف  جنيف  نداء  أن  كام  الجانب(  أحادي  املعياري 
التعاون مع الهيئات اإلنسانية املتخصصة من أجل دعم عملها يف 
هذا امليدان. ومبا أنَّ هذه الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول 
مشاركة فعاًل حول هذا املوضوع، سوف يهدف الحوار القادم إىل 
تحقيق تغريات ملموسة وحقيقية يف سلوك تلك الجهات الفاعلة 

إليقاف االنتهاكات وتعزيز املامرسات اإليجابية. 

تقييم االمتثال
الفاعلة  الجهات  بها  متتثل  التي  الدرجة  قياس  السهل  من  ليس 
الخصوص  وجه  وعىل  الدولية،  للمعايري  الدول  غري  من  املسلحة 
االمتثال  قياس  أن  ذلك  صعوبة  وسبب  التوجيهية،  املبادئ  منها 
تقود  التي  األهــداف  أو  الحوافز  مثل  عوامل  عدة  عىل  يعتمد 
التي  العالقات  ونوع  الدول  غري  من  املسلحة  الفاعلة  الجهات 
أقامتها مع السكان املدنيني. ومع أنَّ بعض هذه الجهات الفاعلة 
املسلحة من غري الدول معروف عن أنها ارتكبت بالفعل انتهاكات، 
خاصة  إجراءات  اتخذت  ممن  غريها  مثلها  أخرى  جهات  فهناك 
الفلبني إذ مثل  النَّازحني داخلياً. ومثال ذلك ما حدث يف  لحامية 
الجناح النسوي لجبهة التحرير مورو اإلسالمية دور مهاًم يف توفري 
املشورة وتحذير السكان مسبقاً من االعتداءات التي سوف توجهها 

الحكومة لهم، كام ساعد ذلك الجناح يف عمليات اإلخالء املدنية. 
وباإلضافة إىل ذلك، ُيعرَف عن كثري من الجهات الفاعلة املسلحة 
من غري الدول أنها تقدم أو/و ُتيرسِّ بالفعل املساعدات اإلنسانية 
للنازحني داخلياً كام الحال يف ميامنار حيث قدمت منظمة التحرير 
املساعدات  بتقديم  داخلياً  للنازحني  الدعم   Pa-Oh الوطنية 
كام  غذائية(  مساعدة  الخصوص  وجه  )وكانت عىل  لهم  املبارشة 
عملت عىل إعادة إنشاء مدرستني اثنتني، وأمنت بعض الدفعات 
املساعدات  وصــول  ويــرست  املعلمني،  بعض  برواتب  الخاصة 
اإلنسانية. وُيعرَف عن كثري من الجهات الفاعلة املسلحة من غري 
الدول أنها تنتهج مامرسات جيدة وأخرى سيئة. فبعض الجامعات 
املسلحة من غري الدول يف العراق عىل سبيل املثال، مع أنها تيرس 
داخلياً  للنَّازحني  املبارشة  املساعدة  وتقدم  اإلنسانية  املساعدات 
وتدعم عودتهم مبساعدتهم يف إعادة بناء بيوتهم، فكانت متارس 
التمييز بني األشخاص مانحة األولوية لبعض النَّازحني داخلياً عىل 

غريهم عىل أساس العرق أو الدين أو كالهام. 

غري  من  املسلحة  الفاعلة  الجهات  بعض  قدمت  اإلطــار،  وبهذا 
لهذه  مراجعة  وتظهر  النَّازحني.3  بحامية  ترتبط  التزامات  الدول 
من  جزءاً  ميثل  وأغلبها  أولها  توجهات،  ثالثة  وجود  املنظامت 
اتفاقات السالم أو إيقاف إطالق النار التي تتوصل إليها الجهات 
إشارة  هناك  وثانياً  والحكومات،  الدول  غري  من  املسلحة  الفاعلة 
والالجئني،  داخلياً  النَّازحني  من  كل  إىل  االلتزامات  هذه  ضمن 
االندماج.  وإعادة  العودة  بقضايا  االلتزامات  معظم  ُتعَنى  وثالثاً، 
كام أنَّ قلياًل جّداً من االلتزامات تضمن بالفعل إشارات إىل حظر 
أو إىل حامية حقوق  الداخيل وعدم مرشوعيته،  القرسي  التَّهجري 
للنَّازحني داخلياً. ويستثنى من ذلك بيان عام 2008 لحركة العدالة 
كال  التزم  البيان،  ذلك  ففي  السودان،4  تحرير  وحركة  واملساواة 
وقصداً  النُّزوح  يف  املدنيني  السكان  إجبار  عن  باالمتناع  الطرفان 
عنهم، ووقف عملية عسكرة مخيامت النَّازحني داخلياً أو الالجئني. 
وهناك عدة عوامل متنوعة ميكن أن تحفز امتثال الجهات الفاعلة 
يف  داخلياً  النَّازحني  حامية  ذلك  ومثال  الدول.  غري  من  املسلحة 
املسلحة  الفاعلة  الجهات  تساعد  قد  قضية  فتلك  املسلح،  النزاع 
من غري الدول عىل جذب الدعم األكرب من السكان املدنيني ورفع 
مستوى رشعيتهم يف عيون املجتمع الدويل. باإلضافة إىل ذلك، ميكن 
لتيسري عملية عودة النَّازحني داخلياً أن يعزز من عملية حل النزاع 

بعد انتهائه. 

بعض التحديات واملعضالت
أوالً، ال إنكار بأنَّ املبادئ التوجيهية مفيدة فهي تقدم مصدراً واحداً 
فيه إرشادات شاملة مبنية عىل املعايري القامئة حالياً، لكنَّ اللبس 
تصنيف  تحت  يقع  وماذا  من  موجودين حول  زاال  ما  والغموض 
السلطات وما هي التزاماتها. ومن الواضح والجيل أن بعض هذه 

ف
جني

ء 
دا

ة ن
ظم

من

عن  للدفاع  ندوما  اسمها جامعة  منظمة مسلحة غري حكومية،  مع  تدريباً  تعقد  نداء جنيف  منظمة 

الكونغو يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، حول مسؤولياتهم تجاه النَّازحني داخلياً.



3939 عرشون عاماً عىل املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل نرشة الهجرة القرسية 59

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20أكتوبر/ترشين األول 2018

العنف  التعسفي، وحظر  التَّهجري  االلتزام بحظر  )مثل  االلتزامات 
الجنيس، والتجنيد العسكري( تنطبق مبارشة عىل الجهات الفاعلة 
املسلحة من غري الدول إالَّ أن غريها )مثل التأكد من تلقي جميع 
للتعليم(  الخصوص  األطفال عىل وجه  النَّازحني داخلياً مبن فيهم 
فهي ليست بهذا الوضوح. باإلضافة إىل ذلك، ال ميكن اعتبار حظر 
التَّهجري التعسفي أمراً مطلقاً، وكل ما ميكن القول بأنه يرقى إىل 
)املبدأ  والنُّزوح  بالتَّهجري  األمر  تفرض  حتمية”  عسكرية  “أسباب 
الجهات  أنَّ  6( يصعب تعريفه متاماً. وحتى لو وافقنا جدالً عىل 
الفاعلة املسلحة من غري الدول تقع ضمن عبارة “كل السلطات”، 
يبقى السؤال مطروحاً يف تحديد درجة التنظيم، والقدرات واملوارد 
والسيطرة عىل األرايض التي يجب أن متتلكها تلك الجهات املسلحة 
إذا ما أريد لها أن تؤسس سلطة، وذلك لن يكون له سوى التزامات 
التجنيد  عن  واالمتناع  التَّهجري،  عن  االمتناع  آخر  )مبعنى  سلبية 
)مبا  إيجابية  التزامات  أيضاً  سيضم  ذلك  لكنَّ  آخره(  إىل  القرسي 

فيها توفري الخدمات(. 

وثانياً من الصعب عىل خرباء القانون العام الدويل اإلبحار يف اإلطار 
العام القانوين الدويل والتقنيني )قانون الالجئني، وقوانني النَّازحني 
داخلياً وسياساتها مبا فيها املبادئ التوجيهية( واألمر يزداد صعوبة 
عند الحديث الجهات املسلحة من غري الدول. وقليل من الجهات 
املسلحة من غري الدول تعي بوجود املبادئ التوجيهية أصاًل أو أي 
بحظر  يتعلق  مبا  تطبيقها  يجب  أخرى  ومعايري  إرشادية،  مبادئ 
التَّهجري القرسي، أو حامية األشخاص النَّازحني. وبالنتيجة، ترتكب 
االنتهاكات بعضها بسبب عدم وجود املعرفة، فليس من الرضوري 

أن يكون ذلك بوجود نية مسبقة إليذاء الناس. 

القدرات  عىل  التوجيهية  املبادئ  تطبيق  احتامالت  تعتمد  ثالثاً، 
املسلحة  الجامعات  متتلكها  التي  األرايض  والسيطرة عىل  واملوارد 
من غري الحكومات. فبعضها ميتلك قدرات أكرب من املوارد البرشية 
أكرب.  مادية  موارد  أو  املدنية(  واإلدارات  املدنية  األجنحة  )مثل 
غري  من  املسلحة  الفاعلة  للجهات  أعىل  اآلن  توقعات  وهناك 
النَّازحني  إىل  املبارشة  املساعدة  تقدم  أن  ستستطيع  بأنها  الدول 
ا فيام  وأن ترفدهم بالرعاية الصحية األساسية والتعليم األسايس. أمَّ
يخص الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول ذات املوارد القليلة 
املساعدات  تيسري  عىل  معهم  املشاركة  تركز  فسوف  املحدودة 
إعطاء  السهل  من  يكون  ولن  القرسي.  التَّهجري  ومنع  اإلنسانية 
غري  من  الفاعلة  الجهات  مختلف  تطبيق  لدرجة  عميل  تعريف 

الدول للمبادئ التوجيهية. 

ورابعاً، ال ينبغي للغرض املرجو من املشاركة اإلنسانية مع الجهات 
إنشاء خدمات  الدول أن يكون تفضيل  املسلحة من غري  الفاعلة 
موازية وتكرار وازدواجية أو استبدال الخدمات التي توفرها الدولة 

ألنَّ مثل هذا األمر قد يؤدي إىل إضعاف املؤسسات يف الدولة التي 
تأثرت بالفعل بالنزاع أو األزمة. ومن جهة أخرى، يف غياب الدولة 
أو محدودية ظهورها، أو يف غياب الخدمات التي يقدمها الفاعلون 
اآلخرون، قد تصبح الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول املالذ 

الوحيد العميل لتقديم الخدمات األساسية. 

وأخرياً، هناك بعض الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول ذات 
التَّهجري  أعامل  ترتكب  ممن  دينّياً  أو  عرقياً  القوية  األجندات 
أو  قصرية  عسكرية  أهــداف  خلفية  عىل  ليس  وذلك  القرسي، 
متوسطة األمد، بل ألنَّ ذلك التَّهجري ينصب يف خدمة واحدة من 
أهم األهداف التي تنادي فيها تلك املنظمة، كام الحال يف بعض 
التي  الدميقراطية  الكونغو  الفئات والجامعات يف جمهورية  هذه 
أعلنت أن هدفها هو متكني فئة عرقية معينة من السيطرة يف مكان 
ما وطرد مجموعة عرقية أخرى. ففي حالة مثل هذه، ال شك يف أن 
إزاء تغيري السياسة واملامرسة املتعلقة  التحدي سيكون كبرياً جداً 

مبنع التَّهجري القرسي. 

املبارشة  املشاركة  إنَّ  نقول  زلنا  ما  التحديات،  هذه  كل  ورغم 
إحداث  أجل  من  وحرج  حساس  أمر  الفاعلة  الجهات  هذه  مع 
التغيريات امللموسة. فهي األساس لبناء املعارف املطلوبة أصاًل حول 
ماهية املبادئ اإلرشادية، لكن أهميتها تتجاوز ذلك بكثري لتصل إىل 
اإلرادة السياسية واملساءلة إزاء هذه الجامعات من ناحية وفائها 

بالتزاماتها تجاه النَّازحني داخلياً.
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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.
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 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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القــدرة عــىل تحديــد املعايــري الدنيــا لجــرب األرضار عــىل األقــل، 
فقــد أبــدت محاكــم حقــوق اإلنســان عــدم رغبتهــا يف التصــدي 
ــزوح بطريقــة  ملشــكلة اســتعادة املمتلــكات يف ســياقات النُّ
ــادئ  ــذه املب ــتخدم ه ــدويل ومل تس ــتوى ال ــىل املس ــارشة ع مب

ــة.  ــاً يف هــذه القضي للمــي قدم

اإلنســان  لحقــوق  األمريكيــة  الــدول  محكمــة  أن  كــام 
ــات  ــز الحامي ــن أجــل تعزي ــة م ــادئ التوجيهي اســتخدمت املب
الخاصــة املقدمــة للســكان األصليــني ضــد التهجــري، باإلضافة إىل 
التعامــل مــع قضايــا مثــل مل الشــمل األرسي والعــودة وإعــادة 

االندمــاج واملشــاركة.3 

دور أكرب يف منابر حقوق اإلنسان الدولية
ــزوح الداخــيل الجامعــي املراجعــة  مــن بــني حــاالت النُّ
والبالــغ عددهــا 51 حالــة، فصلــت هيئــات حقــوق اإلنســان 
ــأن  ــة بش ــادئ التَّوجيهي ــالق املب ــذ إط ــا من ــة 47 منه الدولي
ــزوح الداخــيل يف عــام 1998. ومــن بــني هــذه القضايــا،  النُّ
مل يكــن هنــاك أكــرث مــن 11 قضيــة أشــارت فيهــا املحاكــم 
ذاتها.4وقدمــت  التوجيهيــة  املبــادئ  إىل  إشــارة رصيحــة 
ــن  ــوص كل م ــه الخص ــىل وج ــة ع ــاالت املرجعي ــذه اإلح ه
محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان )مثــاين قضايــا( 
واملحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان )قضيتــان( واللجنــة 
ــدة(.   ــة واح ــعوب )قضي ــان والش ــوق اإلنس ــة لحق األفريقي

ــة ومحاكــم  ــات املناطــة باملحاكــم اإلفريقي ــدو أن الوالي ويب
ــوق اإلنســان  ــة لحق ــة اإلقليمي ــة واألوروبي ــدول األمريكي ال
بهــا  لالســتئناس  التوجيهيــة  املبــادئ  باســتخدام  تســمح 
مبــادرة  تقــع  والتفســري. ومــن هنــا،  للتأويــل  كمصــدر 
يف  التوجيهيــة  للمبــادئ  األخــرى  اإلمكانــات  استكشــاف 
الســياقات  القضــاة. وحتــى يف  املشــتكني وممثليهــم ويف 
ــوابق  ــون الس ــا، أو قان ــة م ــة آلي ــا والي ــص فيه ــي ال تن الت
القانونيــة  للمصــادر  االنفتــاح  عــىل  رصاحــة  القضائيــة 
األخــرى فغالبــاً مــا تكــون مثــل هــذه النصــوص مســتخدمة 
بحكــم األمــر الواقــع يف التفســري والتأويــل، ومــن هنــا قــد 
ــني  ــاك فــرص حقيقــة يف مجــال استكشــاف القوان ــدو هن تب
األخــرى )غــري امللزمــة( واســتخدامها يف مجــاالت مشــابهة. 
ــوق  ــدات حق ــات معاه ــع أنَّ هيئ ــال، م ــبيل املث ــىل س فع
املبــادئ  تســتخدم  مل  املتحــدة  لألمــم  التابعــة  اإلنســان 
التوجيهيــة يف قراراتهــا للفصــل بالقضايــا الفرديــة، فقــد 
ــة  ــادئ التوجيهي ــال للمب ــات باالمتث ــا توصي ــت معظمه قدم
ــع  ــول وض ــة ح ــة العام ــا الختامي ــن ملحوظاته ــك ضم وذل
اإلنســان يف قطــر معــني.5 وقــد تؤســس هــذه  حقــوق 

ــرارات  ــة يف الق ــادئ التوجيهي ــتخدام املب ــز اس ــة لتعزي املامرس
ــة. الفردي

وتبقــى األســئلة حــول مســتقبل املبــادئ التوجيهيــة يف ميــدان 
حقــوق اإلنســان. فــام الســبب الــذي ُيضِعــف اســتخدام 
ــادئ،  ــة لهــذه املب ــة واإلقليمي ــات حقــوق اإلنســان الدولي هيئ
ــة  ــك نتيج ــون ذل ــن أن يك ــن املمك ــل م ــا؟ ه ــاج به واالحتج
القيــود املفروضــة عــىل اختصاصــات تلــك الهيئــات، أم انتشــار 
التوجيهيــة للقضايــا  تصــور خاطــئ بعــدم صلــة املبــادئ 
ــة  ــدم وجــود رغب ــي ع ــك يعن ــل ذل ــا؟ أم لع ــي تنظــر إليه الت
ــاك  ــة، أم هن ــني الناعم ــذه القوان ــل ه ــر يف مث ــاًل يف النظ أص
عوامــل أخــرى لذلــك؟ ويف حالــة زيــادة اعتــامد منابــر حقــوق 
اإلنســان عــىل ذكــر اإلشــارات املرجعيــة للمبــادئ التوجيهيــة، 
هــل ســيلقى ذلــك ترحيبــاً مــن القضــاة واملشــتكني، واملمثلــني 
القانونيــني، واملجتمعــات املتأثــرة عــىل العمــوم؟6وإذا كان األمر 
كذلــك، كيــف ميكــن تحقيــق هــذه النتيجــة، وإىل أي حــد 
يكــون ذلــك؟ أيــاً كانــت اإلجابــة، فــال شــك يف أنَّ قــدرة املبــادئ 
التوجيهيــة عــىل تعزيــز النتائــج امللموســة عــىل النَّازحــني 
ــع  ــوف تخض ــة س ــان الدولي ــوق اإلنس ــم حق ــاً يف محاك داخلي
الختبــار صعــب لتقريــر مــا إذا كانــت املبــادئ تلــك مــا زالــت 
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مقاربة قامئة عىل الكوارث للتعامل مع النُّزوح النَّازحون داخلياً يف الفليبني
رينا بريموديز وفرانسيس توم تيمپروسا وأوديسا غونزاليز بينسون

يف غياب سياسة وطنية للنُّزوح الداخيل، استخدمت الفليبني إطاراً إلدارة الكوارث للتصدي للنُّزوح الناتج 
عن النزاع املرتبط باإلرهاب يف مدينة ماراوي. إالَّ أنَّ املشكلة التي تعاين منها مثل هذه االستجابة أّنها ال 

تقوم عىل أسس حقوقية.  

يف مايو/أيار 2017، نشبت مواجهة مسلحة دامت خمسة شهور 
بني القوات املسلحة للدولة وجامعة ماويت املتأثر بتنظيم الدولة 
مدينةماراوي  من  شخص  ألف   360 نزوح  إىل  وأدى  اإلسالمية، 
إىل  داخلياً  النازحون  معظم  واتجه  الفليبني.  جنويب  ميندانانو  يف 
مراكز اإلجالء يف املناطق املجاورة وإىل أفراد األرسة واألقارب خارج 
املدينة. وتشري تقارير األمم املتحدة يف أغسطس/آب 2018، عاد 
ما يزيد عىل 320 ألفاً من النَّازحني داخلياً إىل املناطق التي أعلنت 
القوات العسكرية بأنها أصبحت آمنة، إالَّ أنَّ جهود إعادة البناء ما 
زالت مستمرة وما زال 69 ألفاً و412 نازحاً داخلياً يف طي النسيان.1

حراً  تتعلق  قوانني  أي  الفليبني  متتلك  ال  الواقع،  ذلك  وإزاء 
القانونية  التوجيهية  ــادات  اإلرش ترتكز  بل  داخلياً.  بالنَّازحني 
الستجابة الدولة يف حاالت النُّزوح إىل قانون خفض مخاطر الكوارث 
التقليدية لألجهزة  وإدارتها لعام 22010 الذي يعيد تهيئة األدوار 
الوطنية والحكومية املحلية وتلقي عىل عاتقها مسؤوليات إضافية 

إقراره  عند  كبرياً  ترحيباً  القانون  هذا  ولقي  للكارثة.  لالستجابة 
عىل أنَّه تطور جيد، إالَّ أنَّ محدوديات هذا اإلطار العام أصبحت 
من  بدالً  واملباين  بالهياكل  معني  أوالً  فهو  اآلن.  للعيان  واضحة 
الرتكيز عىل الحقوق واملعايري، ويتعلق بالجهات الفاعلة املستجيبة 
منهجية  استجابة  إىل  ذلك  ترجمة  ميكن  وال  بالنَّازحني،  وليس 
التعايف قامئة عىل أساس اعتباطي بعد  فعالة، بل ما زالت جهود 
حدوث الكارثة. وباإلضافة إىل ذلك، ال يتضمن اإلطار املصطلحات 
اللغوية الحقوقية باستثناء إعالناته غري امللزمة. ونظراً الفتقار هذا 
اإلطار القانوين واملؤسيس إىل الدعامات األساسية الواضحة لحقوق 

اإلنسان، تتأثر عمليات التخطيط الالحقة لالستجابة وتنفيذها.

املخصصة  التمويالت  الحكومة  تستخدم  ليك  أخرى،  جهة  ومن 
ما  لة  ُمطوَّ ورصف  توريد  عمليات  اتِّباع  من  لها  بد  ال  للكوارث، 
وإدارتها،  الكوارث  قانون خفض مخاطر  االستجابة. وكذلك  يؤخر 
فقد نصَّ عىل التوجيهات املرشدة لعملية إنشاء صناديق االئتامن 
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مركز إخالء يف مدينة إيليغان، الفليبني، وهو يؤوي 56 عائلة نزحت إثر النزاع يف ماراوي.
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الخاصة باالستجابة لحالة الطوارئ وفرض عىل الحكومة أن تحول 
إليه الرصيد املتبقي من األموال غري املروفة يف السنوات املاضية، 
لكنَّ الحكومات املحلية مل تفعل ذلك، ما أضعف القدرات املحلية 

عىل االستجابة.3

مخاطر  خفض  قانون  مبوجب  الصادرة  التنظيمية  اللوائح  ا  أمَّ
اإلغاثة  سلع  بيع  داخلياً  النَّازحني  عىل  فتحظر  وإدارتها  الكوارث 
نوعية  ذات  لهم  م  ُتقدَّ التي  السلع  كانت  لو  حتى  النقد  لقاء 
ع. وُتظِهر عملية الرصد التي أجرتها لجنة  التنوُّ رديئة وتفتقر إىل 
النَّازحني  حاجات  ُتلبِّ  مل  االستجابة  أنَّ  الفلبينية  اإلنسان  حقوق 
أنَّ  ذلك  إىل  ويضاف  الغوث.  إلعانات  خالفاً  املطلوبة  السلع  من 
بعض النَّازحني داخلياً قالوا إنَّ بعض مقدمي الخدمات هددوا بأن 
يدرجوا أسامءهم عىل ‘القامئة السوداء’ ومنعهم من تلقي اإلغاثة 
إذا عمدوا إىل بيع ما يتسلمونه منها يف مامرسة تتعارض متاماً مع 
معايري الحد األدىن لسفري التي تنص عىل أن عىل السامح للنازحني 
داخلياً لبيع السلع مقابل حصولهم عىل رضورات الحياة أو النقد.4

ومل تتمكن بعض املجتمعات النَّازحة من الوصول إىل سبل كسب 
الرزق وفرص توليد النقد ما أضعف قدرتهم عىل التعايف من األزمة. 
الصحية  الرعاية  ومراكز  للمرافق  األخرى  اإلجالء  مواقع  وافتقرت 
ا النساء والفتيات النازحات، فواجهن أيضاً حالة شديدة  الطارئة. أمَّ
بالبرش  واإلتجار  الجنيس  للتحرش  خاصة  والتعرض  الضعف  من 
إذ  للجندر،  املراعية  الالزمة  للرتتيبات  اإلجالء  مواقع  الفتقار  نظراً 
الرجال  مياه  دورات  بني  بالفواصل  مجهزة  املواقع  تلك  ليست 
والنساء بل كانت دورتا املياه متالصقتان يف بعض األماكن. وكانت 
حرية النَّازحني داخلياً مقيدة وكانت السلطات تطلب إليهم مراراً 
إبراز وثائقهم التعريفية الشخصية حتى لو ُفِقَدت تلك الوثائق أو 

أتلفت يف النزاع. 

ومع أنَّ قانون خفض مخاطر الكوارث وإدارتها نصَّ عىل الهيكليات 
آليات  كانت  الكوارث،  حالة  يف  تعمل  أن  يجب  التي  املحددة 
وعدم  االرتباك  بسبب  الكبرية  املشكالت  من  املخيامت  تنسيق 
اليقني يف معرفة أي جهة حكومية عليها أن تقود جهود التنسيق. 
وحتى الحكومات املحلية املضيف مل متتلك املوارد الكافية لتلبية 

حاجات النَّازحني داخلياً.5 

ثم تدخل فريق العمل الوطني لبانغون ماراوي ككيان تشرتك يف 
لرصد  متعددة  مستويات  واألجهزة عىل  الهيئات  مختلف  أعامله 
تنفيذ االستجابة، لكنَّ ذلك الفريق واجه تحديات بدوره. ففريق 
العمل ينبثق عن برنامج التأهيل والتعايف الشامل لبانغون ماراوي، 
نحو  الجهود  تقود  التي  الرئيسية  السياسة  هو  الربنامج  وهذا 
ذ بالكامل  التصدي للنُّزوح الداخيل الناتج عن نزاع ماراوي )ومل ُينفَّ

بعد(. وكان رئيس الفليبني هو من أسس ذلك الفريق يف يوليو/متوز 
2017 كاستجابة آنية محددة ألزمة ماراوي وليس كتجسيد لقانون 

خفض مخاطر الكوارث وإدارتها.

أسس  فقد  ماراوي  لبانغون  الشامل  والتعايف  التأهيل  برنامج  ا  أمَّ
واالستشارات  الّنزاع  بعد  ما  حاجات  تقييامت  ضوء  عىل  برامجه 
دت أصوات املجتمعات املحلية والنَّازحني داخلياً أنفسهم  التي جسَّ
املجتمعات  يف  املعنيني  املصلحة  أصحاب  من  وغريهم  وممثليهم 
باإلضافة إىل خطط الحكومات املحلية وخطط غريها من أصحاب 
املصلحة املعنيني. فقد أخذ الربنامج بآراء النَّازحني داخلياً وأصحاب 
يشء دل عىل  إن دل عىل  وذلك  املحلية  املجتمعات  املصلحة يف 
والعمل  للتخطيط  اإلعداد  الفئات يف  لتلك  النظر  أهمية وجهات 
القرارات  صناعة  عملية  زالت  ما  ذلك،  ومع  التنفيذ.  إنجاح  عىل 
تتجه من أعىل الهرم إىل األسفل، ويعني ذلك أنَّ أصحاب املصلحة 
يف  املستخدمة  املؤسسية  الهيكلية  من  جزءاً  يكونوا  مل  املعنيني 

التخطيط لفريق العمل أو تشغيله.

اكتست  ماراوي  ألزمة  االستجابة  أنَّ  التعقيدات  تلك  إىل  يضاف 
إنَّ  القول  ميكن  األقل  عىل  أو  البداية،  منذ  العسكري  بالطابع 
الحضور العسكري قوي جداً فيها إذ تستحوذ عىل زمام األمور فيها 
وزارة الدفاع الوطني التي ترتأس كالًّ من فريق العمل وتقود مهمة 
مجلس  خالل  من  وإدارتها  الكوارث  مخاطر  خفض  قانون  تنفيذ 
خفض مخاطر الكوارث الوطنية وإدارتها، وتولت أيضاً أمر إعادة 

تأهيل النَّازحني داخلياً وتنسيق جهود التعايف يف ماراوي. 

فلن  بهم،  خاصة  حقوق  عىل  داخلياً  النَّازحون  يحصل  مل  وما 
يكونوا جاهزين للمطالبة مبستحقاتهم الخاصة من الحكومة ولن 
يستطيعوا املطالبة بإجراءات ملموسة أو املشاركة يف الحوار الدائر 
حول املعايري وجودة استجابات النُّزوح. ولو أنَّ العمل عىل املستوى 
االلتزامات  من  مزيداً  وأبدى  املشاركة  من  مزيداً  املؤسيس ضمن 
بحقوق اإلنسان، لكان األثر عظياًم يف تحسني االستجابات للنُّزوح يف 
هذه الحالة. ومن هنا تتبني أهمية املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح 
الداخيل فلو أنَّها أدمجت يف املقاربة املتَّبعة يف استجابة الطوارئ 
لرمبا ساهم ذلك يف تسهيلها وتسهيل إعادة التأهيل بطريقة فعالة 
قوانني  مرشوعات  أنَّ  ومع  اإلنسان.  حقوق  التزامات  إىل  متتثل 
نصوصاً  لتقدم  الفليبيني  الربملان  يف  صيغت  قد  الداخيل  النُّزوح 
إىل  النَّازحني داخلياً  التوجيهية لضامن وصول  املبادئ  تتامىش مع 
السلع والخدمات إضافة إىل إدانة األطراف املسؤولة عن التسبب 
يف نزوح الناس القرسي، ما زالت تلك املرشوعات عالقة يف الربملان 
أهمية  تتضح  وبذلك  بعد.  ُتقرُّ  ومل  تقريباً  الزمن  من  عقد  منذ 
استمرار إيالء االهتامم لدى هيئات حقوق اإلنسان الوطنية وغريها 
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املحلية منها والدولية واستمرار مشاركتها من أجل دفع مرشوعات 
القوانني تلك وإخراجها إىل حيِّز النفاذ. 

 reinna.chr@gmail.com رينا بريموديز 
مدير املكتب، مركز األزمات والنزاعات والحامية اإلنسانية يف 

 http://chr.gov.ph لجنة حقوق اإلنسان للفليبني

temprosa@umich.edu فرانسيس توم تيمپروسا 
طالب دكتوراه يف علوم القانون، وزميل ميتشيغان غروتيوس، 

 كلية القانون يف جامعة ميتشيغان 
www.law.umich.edu/prospectivestudents/

graduate/degreeprograms/sjd/Pages/francis-
 tom-temprosa.aspx

 odessagb@umich.edu أوديسا غونزاليز بينسون 
بروفيسورة مساعدة، مدرسة البحث االجتامعي ومدرسة 

 الدراسات الحرضية، جامعة ميتشيغان 
https://ssw.umich.edu/faculty/profiles/tenure-

 track/odessagb

bit.ly/Philippines-bulletin-August2018  .1
www.officialgazette.gov.ph/2010/05/27/republic-act-no-10121/ .2

3. لجنة تقرير التدقيق عىل صندوق إدارة خفض مخاطر الكوارث الطبيعية )2016(
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 

mailto:jconnell%40iom.int%20?subject=
mailto:jconnell%40iom.int%20?subject=
mailto:scoelho@iom.int
http://www.iom.int
http://bit.ly/Brookings-planned-relocation-2015
http://bit.ly/GU-UNHCR-IOM-planned-relocation-toolbox-2017
http://bit.ly/Nansen-Initiative-Agenda
http://www.nanseninitiative.org/portfolio-category/planned/
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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

mailto:alexandra.bilak@idmc.ch
mailto:avigail.shai@idmc.ch
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دروس من التسعينيات لبيليز اليوم
جانيس مارشال و كيلني كوريغان

تواجه بيليز حالياً وضعاً للجوء يذكرنا يف كثري من جوانبه بأزمة الجئي أمريكا الوسطى التي تعاملت معها 
البالد بنجاح يف تسعينيات القرن العرشين. فهل ميكن لدروس املايض أن تكون مفتاح توجيه االستجابة 

األكرث فعالية اليوم؟ 

دولــة بيليــز حديثــة العهــد مقارنــة بغريهــا، فهــي مل تنــل 
اســتقاللها حتــى عــام 1981وتقــع يف الســاحل الرشقــي ألمريــكا 
الوســطى وال يزيــد عــدد ســكانها عــىل 380 ألــف نســمة. ومــا 
برحــت متــرُّ ببيليــز تدفقــات الهجــرة إىل خــارج البــالد بدرجــة 
تفــوق الهجــرات القادمــة إليهــا حتــى مثانينيات القــرن العرشين 
ة عــدداً  ــت اضطرابــات ونزاعــات أهليــة متفاوتــة الحــدَّ حــني عمَّ
مــن دول أمريــكا الوســطى وعــىل رأســها نيكاراجــوا والســلفادور 

وهنــدوراس وغواتيــامال. 

ففــرَّ عــرشات اآلالف مــن النــاس مــن ديارهــم بســبب العنــف 
ملتمســني األمــاَن يف بيليــز. وكان جــلُّ هــؤالء الالجئــني مزارعــي 
ي الرحــى مــن ناحيــة املتمرديــن وناحيــة  َكَفــاٍف وقعــوا بــني شــقَّ
يف  االســتقرار  إىل  منهــم  كثــري  وســعى  الحكوميــة.  القــوات 
األرايض غــري املســكونة بغيــة زراعتهــا إلنتــاج محاصيــل منهــا مــا 
يطعمــون منــه أرسهــم ومنهــا مــا يبيعونــه يف الســوق املحــيل. 
ــات  ــز مــن حمضي ــا تنتجــه بيلي وعمــل آخــرون يف صناعــات م
وســكر ومــوز. وكان قلَّــة مــن الالجئــني إمــا مــن الناشــطني 
السياســيني وإمــا مــن منــارصي حقــوق اإلنســان وإمــا غريهــم 
مــن أصحــاب املهــن ممــن كانــوا يف خطــٍر ببالدهــم مــن أجــل 
تعبريهــم عــن آرائهــم. وكان الراجــح يف هــؤالء ســعيهم إىل 
العمــل يف التدريــس أو العمــل يف البيئــات الحرضيــة. ومــع 
ــم  ــم وثقافته ــم وتجاربه ــم وخصاله ــن طباعه ــر ع ــع النظ قط
ــن  ــد مل يك ــهم يف بل ــون أنفس ــد الالجئ ــابقة، وج ــم الس وبيئته
مهيــأً لوفودهــم إليــه. فلــم تكــن الحكومــة البيليزيــة املســتقلة 
حديثــاً حينهــا طرفــاً يف اتفاقيــة الالجئــني لعــام 1951 ومل يكــن 

فيهــا إطــار عمــل للجــوء. 

الســامية  املفوضيــة  أْن فتحــت  الوافديــن  وكان مــن جــرَّاء 
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني مكتبــاً لهــا يف بيليــز وأْن 
عزمــت الحكومــة البيليزيــة عــىل اتِّخــاذ تدابــرَي تضمــن لالجئــني 
ــت  ــام 1990 انضمَّ ــن ع ــران م ــهر يونيو/حزي ــم. ويف ش حاميته
ــا،  ــني وعــىل بروتوكوله ــة الالجئ ــز إىل املوقِّعــني عــىل اتفاقي بيلي
ــذ  ــز التنفي ــل حي ــام 1991 دخ ــن ع ــطس/آب م ــهر أغس ويف ش
قانــون وطنــي اســمه قانــون الالجئــني.1 ومــا كان ذلــك القانــون 
ــا ورد يف  ــاً مل ــاًل صحيح ــرثه نق ــه كان يف أك ــني إالَّ أنَّ ــري القوان خ

االتفاقيــة مــن أحــكام، وقــد أدخــل أيضــاً تعريــَف الالجــِئ 
لعــام  األفريقيــة  الوحــدة  منظمــة  اتفاقيــة  مــن  َل  املطــوَّ
1969.2وطيلــة تســعينيات القــرن العرشيــن، مل تنفــكَّ املفوضيــة 

الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني تعــني الحكومــة 
البيليزيــة يف إنشــاء مكتــب لشــؤون الالجئــني وتوظيفــه ويف 
ت املفوضيــة  تأليــف لجنــة لتحديــد أهليــة الالجئــني. وقــد مــدَّ
يــد املســاعدة لالجئــني ولطالبــي اللجــوء حتــى يشــتدَّ عودهــم 
ويتمكنــوا مــن إعالــة أنفســهم، يف حــني آزرت الحكومــَة لضــامن 

ــة. ــودة القرسي ــن الع ــم م حاميته

خياراُت السياسِة املتَّبعِة وآثارها
ــني مــن نزاعــات  ــني الهارب ــز لالجئ ــة بيلي ــع طريقــة معامل تتمت
ــة، وهــي للحــارض حكــٌم ذات قيمــة  ــا إيجابي ــات مبزاي الثامنيني

وُيســتَنار بهــا.  

ــة،  ــن جه ــذا م ــني، ه ــامت لالجئ ــز مخي ــْب بيلي ــأوالً، مل َتنُص ف
ــك،  ــن ذل ــدالً م ــم. وب ــن حركته ــدَّ م ــرى مل تح ــة أخ ــن جه وم
أفــردت الحكومــة منطقــة، باتــت تعــرف باســم وادي الســالم، 
يســتقر فيهــا كل مــن قــدم إليهــا الجئــاً مــن أمريــكا الوســطى، 
نتهــم مــن األرايض الزراعيــة. )وأويَت البيليزيــون األمــر ذاتــه  ومكَّ
ــَب يف االســتقرار  أيضــاً(. ومــن مل يســتقرَّ هنــاك مــن الالجئــني ُرغِّ
ــة مــام هــو كائــن  بغــري ذلــك مــن مناطــق الجامعــات البيليزي
ــي  ــي بالجئ ــدويل املعن ــادرة املؤمتــر ال أو حديــث. ومبوجــب مب
أمريــكا الوســطى،3 دعمــت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 
ــة  ــري الحكومي ــامت غ ــن املنظ ــا م ــني ورشكاؤه ــؤون الالجئ لش
ــات  ــاَء املــدارس واملســتوصفات ونصــَب خزَّان مــع الحكومــة بن
امليــاه وشــقَّ الطرقــات وغــري ذلــك مــن البنــى التحتيــة يف 
ــر  ــم يشء يف األم ــني. وأه ــَتقِبَلة لالجئ ــات امُلس ــق الجامع مناط
ــني يف  ــني القاطن ــة للبيليزي ــت هــذه املرشوعــات اإلمنائي أن جلب
ــني.  ــه لالجئ ــذي جلبت ــه ال ــرَي نفس ــرى الخ ــدات والق ــذه البل ه
ت السياســة بعيــدة النظــر هــذه مــن اندمــاج  وقــد يــرسَّ
الالجئــني الــكيل وحالــت دون وقــوع كثــري مــن الترفــات 
ــقاق التــي تحــدث يف بعــض األماكــن املضيفــة  املســببة للشِّ
لالجئــني حيــث ُيعزَلــون ويفرَّقــون ويحصلــون عــىل دعــم مــواٍز 
ويدرجــون يف نظــم خدمــات موازيــة، فيتــأىت عــن ذلــك شــكاوى 
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ــن  ــة أفضــل م ــني معامل ــة الالجئ ــن معامل ــني م الســكان املحلي
غريهــم. 

موهــا  ــى ممــن قدَّ وثانيــاً، قبلــت الحكومــة طلبــات اللجــوء حتَّ
ــاً  ــرش يوم ــة ع ــدة األربع ــاء م ــد انقض ــئ بع ــة الالج ــل صف لني
تقومييــاً املنصــوص عليهــا يف قانــون الالجئــني )أي نظــرت يف 
ميهــا إىل  الطلبــات بــرف النظــر عــن تاريــخ دخــول مقدِّ
ــني  ــل ح ــد األص ــال بل ــاً لح ــا وفق ــت القضاي ــم ُفِصَل ــز(. ث بيلي
ــخ  ــا بتاري ــز ال حاله ــوء إىل بيلي ــات اللج ــي طلب م ــول ُمقدِّ وص
املراجعــة القضائيــة. والظاهــر أنَّ ســبب اعتــامد هــذه املقاربــة 
ــني  ــول الالجئ ــد وص ــن عن ــب األول، مل يك ــي الجان ــزدوج. فف م
ــه مــن  قانــون للجــوء أو نظــام لتحديــد وضــع الالجــئ، فبــدا أنَّ
الظلــم أال ُينَظــر يف الشــأن يف تاريــخ التــامس اللجــوء أول مــرة. 
واآلخــر، مــن مطلــع تســعينيات القــرن العرشيــن إىل منتصفهــا، 
ــْن رســخوا  ــات َم كان مــن الالجئــني الواصلــني يف عقــد الثامنيني
ــوا  ــم يتعلَّمــون يف املدرســة وكان ــكان أطفاله ــات ف ــني الجامع ب
يســهمون يف اقتصــاد البــالد ويف تنميــة قاعدتهــا الزراعيــة، 
فإجبارهــم عــىل مغــادرة البــالد بعــد كل هــذا ألمــٌر ال وجــه لــه 

ــا.  ــون بينه ــي يعيش ــات الت ــق املجتمع ــم ويعي يعيقه

ــَد نظــام اللجــوء، كان الســالم ينتــرش يف أمريــكا  وحــني ُوطِّ
الوســطى. فاســتطاعت املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة 
لشــؤون الالجئــني مبســاعدة املجتمــع الــدويل )ال ســيام مبــا 
ــكا  ــي أمري ــي بالجئ ــدويل املعن ــر ال ــادرة املؤمت ــه مب ــادت ب ج
ــاً ملــن أراد  ــاً ومالي الوســطى مــن متويــل( مــدَّ يــد العــون إداري
ــن  ــاج م ــهيل اندم ــَة لتس ــت الحكوم ــه، وأعان ــه إىل وطن إرجاع
نــوى البقــاء يف بيليــز، وأعــادت توطــني قلــة قليلــة يف بلــد ثالثــة 
ــا  ــام 1998، م ــول. ويف ع ــن الحل ــل م ــبهم أي ح ــن مل يناس مم
ــر  ــة وامُلتأخِّ ــوء املرتاكم ــات اللج ــن طلب ــب م ــر طل ــتَّ آخ إن ُب
ــت  ــك حلَّ ــَد ذل ــا، وُبعْي ــة أبوابه ــت املفوضي ــى أغلق ــا حت ه بتُّ
الحكومــة لجنــة تحديــد أهليــة الالجئــني وأغلقــت مكتــب 

ــني. ــؤون الالجئ ش
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أخــذت  والعرشيــن،  الواحــد  القــرن  مــن  الثــاين  العقــد  يف 
أحــوال جديــدة مــن النزاعــات والعنــف تنشــب يف الســلفادور 
وهنــدوراس وغواتيــامال، فالتمــس آالف النــاس األمــان يف بيليــز 
ت الحاجــة إىل نظــام  مــرًة أخــرى. وملَّــا زاد عــدد الواصلــني، اشــتدَّ
لجــوء نافــذ. ويف آخــر األمــر، وضعــت املفوضيــة الســامية لألمــم 
ــد، ويف  ــن جدي ــالد م ــا يف الب ــني قدمه ــؤون الالجئ ــدة لش املتح
شــهر يونيو/حزيــران مــن عــام 2015 أعــادت الحكومــة تأليــف 

ــات  ــتعرض طلب ــت تس ــني، ورشع ــة الالجئ ــد أهلي ــة تحدي لجن
ــه. ويف  ــام ذات ــن الع ــاين م ــن الث ــهر نوفمرب/ترشي ــوء يف ش اللج
شــهر مايو/أيــار مــن عــام 2016، أُعيــَد فتــح إدارة شــؤون 
الالجئــني وتولَّــت الحكومــة تســجيل قضايــا طلــب اللجــوء 

ــة.  ــاعدة املفوضي ــا مبس ــر فيه والنظ

ومــع هــذه اإلجــراءات اإليجابيــة، ليســت حــال حاميــة الالجئــني 
ــة عــامَّ كان  ــد أمســكت الحكوم ــات. فق ي ــوم مــن دون تحدِّ الي
ــرف  ــوء ب ــي اللج ــات طالب ــع طلب ــتِّ جمي ــامحها بب ــن س م
النظــر عــن تاريــخ وصولهــم إىل البــالد وجعلــت أجــَل األربعــة 
عــرش يومــاً املنصــوص عليــه يف قانــون الالجئــني ملزمــاً ال مفــرَّ 
منــه. والظاهــر أن ســبب ذلــك الَقَلــُق مــن مســائل منهــا األمــن 
قــة. لكــنَّ العجيــب أنَّ  الوطنــي ورضورة إحبــاط الطلبــات امللفَّ
ــاً.  ــرث أمن ــاً ال أك ــل أمن ــه وضــع أق ــد ينجــم عن هــذا املســلك ق
ــد ‘َيســتْخِفي’ فتصــري  ــل انقضــاء األجــل ق ل قب فمــن مل يتســجَّ
ــة  ــرث صعوب ــراً أك ــم أم ــالد وأحواله ــي يف الب ــن بق ــة كل م معرف
ــا هــؤالء الالجئــون فعرضــة الســتغالل  عــىل الحكومــة. وأمَّ
بالبــرش أو أصحــاب العمــِل  بــني أو عصابــات االتِّجــار  املهرِّ
ــَم  ــن جرائ ــم م ــىل أحده ــَي ع ــإن ُجِن ــم. ف ــيئني أو غريه املس
ــه  ــض علي ــال ُيقَب ــا لئ ــغ عنه ــن ُيبلِّ ــه ل ــهدها، فعل ــذه أو ش كه
ــل. وباملقابــل، يســود االعتــداد بقانــوِن لجــوٍء محكــم  ويرحَّ
ــه مــن أفضــل ســبل  ــات برسعــة وإنصــاف عــىل أنَّ ــتُّ الطلب يب

ــم. ــكان وأمنه ــة الس ــامن حامي ض

أضــف إىل ذلــك أنَّ معظــم طالبــي اللجــوء يف بيليــز ممــن أمكــن 
ــن  ــوا م ل ــداً، ومل يحصِّ ــامالً مدي ــوا إه ــم أُهمُل ــر يف طلباته النظ
الحقــوق والحلــول ُكلَّهــا. ومنــذ أن بــدأت لجنــة تحديــد أهليــة 
الالجئــني تبــتُّ طلبــات اللجــوء يف شــهر نوفمرب/ترشيــن الثــاين 
مــن عــام 2015، مل ُيعــرتَف بصفــة الالجــئ إال يف 15 حالــة )فيهــا 
ــا مل  ــَم لصالحه ــي ُحِك ــاالت الت ــن الح ــا م ــخصاً(. وغريه 28 ش
يأتهــا بعــد املوافقــات الوزاريــة الالزمــة. ونتيجــة لذلــك، مــا زال 
هــؤالء الالجئــون يف حــال مــن الشــكِّ والحــرية، وال ينفــكُّ تراكــم 

حــاالت طالبــي اللجــوء يــزداد. 

ــاً،  ــاب حــق العمــل قانوني ــار بالغــة. فبغي ــود والتأخــري آث وللقي
ــات اللجــوء لبتِّهــا، يصــري  إضافــة إىل طــول مــدة النظــر يف طلب
كثــري مــن طالبــي اللجــوء )ومــن هــم خــارج نظــام اللجــوء( يف 
ــه  ــاء األمــور مــن ال يرســل أطفال ذروة االســتضعاف. ومــن أولي
ــق رســومها، ومــن النســاء مــن ُتكــرَه  ــه ال يطي إىل املدرســة ألن
عــىل قبــول ظــروف عمــل خطــرة، وقــد تصــري الرعايــة الطبيــة 
املســتعجلة بعيــدة املنــال عنهــم، ومــام يــدور عــىل األلســن أنَّ 
ــر أو  ــدان أَُخ ــاً عــن األمــان يف بل ــي اللجــوء يتحركــون بحث طالب
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أنهــم يعــودون إىل بلدهــم األم عــىل مــا فيهــا مــن خطــر عظيــم. 
ومــن جهــة أخــرى، ال تســتفيد بيليــز مــن مهــارات آالف النــاس 
وال مــن مواهبهــم وال مــن مســاهامتهم االقتصاديــة املحتملــة، 
أولئــك الذيــن رأوا فيهــا منــارَة أمــاٍن وفرصــة الســتئناف حياتهــم. 

خطوات يف االتجاه الصحيح
يـات، تلـوح يف األفـق أمـارات األمل.  عـىل الرغـم مـن هـذه التحدِّ
فمنـذ اسـُتؤنَف اللجـوء، اعرتفـت الحكومـة بالالجئـني األوائـل يف 
20 عامـاً تقريبـاً. فضـاًل عـىل ذلـك، واصلـت السـلطات املسـؤولة 
عـن بـتِّ طلبـات اللجـوء مشـاركتها يف بنـاء القدرات وهـي حالياً 
تعمـل عـىل تعزيز إجـراءات اللجوء. وأبـدى مسـؤولون بيليزيون 
مسـائل  يف  إيجابيـاً  للمشـاركة  اسـتعدادهم  باألمـر  صلـة  ذوو 
الالجئـني. ُثـمَّ إنَّ املفوضيـة ورشكاءهـا يف الحكومـة ويف املنظامت 
الجامعـات  تعـني  إقامـة مرشوعـات  نجحـوا يف  الحكوميـة  غـري 
املضيفـة لالجئـني يف بيليـز، وهـي مرشوعـات تسـاعد الالجئـني 
عـىل  تغيـريات طفيفـة  وبإدخـال  سـواء.  حـد  عـىل  والبيليزيـني 
ة يف حني  السياسـة املتَّبعـة، ميكـن لبيليـز جنـي فوائد إضافيـة جمَّ
تضمـن الحاميـة ملـن يحتاج إليها، كـام فعلت يف العقـود املاضية.

وأمـر إيجـايب بـارز يف هـذا الشـأن هـو قـرار بيليـز االنضـامم إىل 
تعزيـز حاميـة  إىل  اليـوم سـعياً  ُتبـَذل  التـي  اإلقليميـة  الجهـود 
اإلطـار  مبـادرة  وإنهـا  الوسـطى.  أمريـكا  الالجئـني وحلولهـم يف 
باختصارهـا  املعروفـة  والحلـول  للحاميـة  الشـامل  اإلقليمـي 
األوائـيل اإلسـباين “MIRPS”، وهـي تقـوم إقليميـاً مقـاَم مبـادرة 
وقـد  بحذافريهـا،  العامليـة  لالجئـني  لالسـتجابة  الشـامل  اإلطـار 
قامـت بتكليـٍف مـن الجمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة يف إعـالن 
نيويـورك يف عـام3 2016, وكـام أنجحت بيليَز يف املايض مشـاركتها 
يف مبـادرة املؤمتـر الـدويل املعنـي بالجئـي أمريـكا الوسـطى يف 
لعواقـب  استكشـافها  ناحيـة  مـن  العرشيـن  القـرن  تسـعينيات 
وفـود الالجئـني إليهـا يف مثانينيـات القـرن العرشين، تتيـح مبادرة 
اإلطـار اإلقليمـي الشـامل للحاميـة والحلـول اليـوَم لبيليـز فرصـاً 
لنيـل الدعـم والرشاكـة الدوليـني لضـامن نتيجـة تسـتفيد منهـا 
الدولـة والالجئـني الجـدد عـىل حـد سـواء وال يخـرج منهـا خارس. 

ومـع الجهـود بعيـدة األمـد التـي ُتبـَذل يف مبـادرة املؤمتـر الدويل 
يف  تنظـر  بيليـز  أن  يظهـر  الوسـطى،  أمريـكا  بالجئـي  املعنـي 
الالجئـني وطالبـي  بهـا تحسـني وضـع  إضافيـة ميكـن  إجـراءات 
اللجـوء تحسـيناً رسيعـاً. فإبطـال أجـل تقديـم طلبـات اللجـوء، 
وضـامن بـتِّ الطلبـات بتَّاً رسيعـًا منصفاً )وبهـذا إرساٌع يف تحديد 
مـن ليـس بحاجـة إىل الحاميـة الدوليـة(، وإتاحـة العمـل قانونيـاً 
بـال قيـود لطالبي اللجوء املتسـجلني، كل ذلك يسـهم يف التخفيف 
مـن العراقيـل التـي يواجههـا الالجئـون وطالبـو اللجـوء اليوم كام 

يسـهم يف ضـامن قدرتهـم عىل االندمـاج اندماجاً أكـرث رسعة ومن 
ثـمَّ نفـَع بيليـز. وميكن تحقيـق ذلك بالتعـاون مع األمـم املتحدة 
ومـع غريهـا مـن الـرشكاء اإلقليميـني والدوليـني مبوجـب مبـادرة 
اإلطـار اإلقليمـي الشـامل للحاميـة والحلـول وذلـك لتقديـم كل 
مـا يلـزم مـن عـون. وكام يـروي لنـا التاريـخ، يرجح يف مثـل هذه 
الـرضوب مـن التعـاون أن يتـأىت عنهـا أنشـطة تنميـة اقتصاديـة 
ينتفـع بهـا كل من الالجئـني واملجتمع البيليزي. وباسـتطاعة بيليز 
أن تكـون مـن جديـد -بـدون أن تلفـت األنظـار ولكـن بفعاليـة- 
رائـدَة حاميـة الالجئـني وحلولهـم يف املنطقـة، فتاريخهـا شـاهد 

ذلك.  عـىل 
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الجندر وسبل كسب الرزق يف ميامنار بعد إعادة التوطني املدفوع بالتنمية 
غيليان كورنيش وريبيكا رامزي

صانعو  يفهم  ألنَّ  املاسة  الحاجة  عىل  ميامنار  يف  التوطني  إعادة  برنامج  عىل  املعمولة  األبحاث  تؤكد 
السياسات الطرق التي يؤثر بها الجندر يف خربة مختلف املجموعات ألثر إعادة التوطني املدفوع بالتنمية. 

تقول معايري إعادة التوطني الدولية إنَّ هناك مسؤولية تقع عىل 
كسب  سبل  اسرتجاع  أو  تحسني  وهي  األرايض  مطوري  عاتق 
الرزق والظروف املعيشية لدى الناس الذين أعيد توطينهم نتيجة 
التطبيق  تبعه  ما  نادراً  الهدف  هذا  لكنَّ  التنموية،  املرشوعات 
عىل أرض الواقع العميل. فعندما يعاين الناس املعاد توطينهم من 
الخسارات املادية واالقتصادية، غالباً ما يعتمد مطورو العقارات 
تبينه  وكام  األساسية.  األصول  واستبدال  املالية  التعويضات  عىل 
عىل  املنطوية  املعقدة  العمليات  املقاربة  هذه  تهمل  األبحاث، 
بالبنى  وثيقاً  ارتباطاً  واملرتبطة  الــرزق  كسب  سبل  استعادة 
بلة  الطني  يزيد  قد  النقدي  التعويض  املحلية1 لكنَّ  االجتامعية 
الفقر  للنَّازحني ملخاطر  املتزايد أصاًل  التعرض  ويزيد من تدهور 
إذ إنَّ ذلك يتطلب محاولة األرس إدارة البنى االجتامعية املتغرية 
دون حصولهم عىل املوارد الكافية وذلك ما يؤدي إىل معاناتهم 
يف إعادة بناء أصولهم املادية واالقتصادية الرضورية للبقاء عىل 

قيد الحياة.  

إىل  الوصول  يف  عوائق  الخصوص  وجه  عىل  النساء  وتواجه 
بعد  املعيشية  والظروف  األرسية  الرزق  كسب  سبل  تعويضات 
إعادة التوطني. وتوضح لنا حالة سد إنتاج الطاقة الكهربائية يف 
بونجالونج العليا يف والية شان يف ميامنار مضمونات الجندر لحزم 
التعويضات النقدية التي تقدم السرتداد سبل كسب الرزق، كام 

تبني لنا التحديات الفريدة التي تواجهها النساء عند تهجريهن. 

الكمية  البيانات  عىل  البحث  يف  التحليل  عملية  وتعتمد 
التنمية  التي جمعتها منظمة سبكرتوم )شبكة معارف  والنوعية 
املستدامة(.2 ويف عام 2013، أعيد توطني 23 قرية )9755 فرداً( 
ارتفاعاً،  األعىل  املناطق  إىل  املنخفضة  املناطق  من  عنهم  غصباً 
السد.3ويف عام 2016، أجرى  ببناء ذلك  وذلك من أجل السامح 
باحثون من منظمة سبكرتوم 66 مقابلة شبه منظمة مع النساء 
والرجال املعاد توطينهم وقادة القرى وسلطات البلدات، ومنفذي 
املشاريع )مهندسو الحكومات( والرهبان.4 كام أجري استقصاءان 
اجتامعيان اقتصاديان مع أرس النَّازحني، وأجري األول مبارشة بعد 

ا الثاين فأجري يف عام 2016. 5   إعادة التوطني يف عام 2014، أمَّ

متوافقاً  املذكور  السد  مرشوع  كان  الدولية،  للمعايري  ووفقاً 
لقاء  نقدياً  تعويضاً  النَّازحون  ُمِنَح  فقد  الشائعة  املامرسات  مع 

أجل  ومن  بهم  لحقت  التي  واالقتصادية  املادية  الخسارات 
استبدال قطع األرايض الخاصة بالسكن. وتبني من خالل االستقصاء 
يف  تحسينات  ترى  كانت  توطينها  املعاد  األرس  أنَّ  واملقابالت 
الوصول إىل التعليم والكهرباء والرعاية الصحية والطرقات واملباين 
بشأن  قامئة  املخاوف  بقيت  التحسينات،  هذه  ورغم  الدينية. 
توليد الدخل والوصول إىل األرايض لغاية زراعة الكفاف يف مواقع 
ْين يف تلبية حاجاتها  إعادة التوطني. فقد كانت األرس تعاين األََمرَّ
األساسية بعد أن خرست مساحات كبرية من األرايض التي كانت 
سبل  يف  تعقيداً  املشكلة  وتزداد  اإلنتاجية.  للزراعة  تستخدمها 
الجندر  ملسألة  لسد  مرشوع  مراعاة  عدم  بسبب  الرزق  كسب 

فيام يخص استعادة سبل كسب الرزق. 

الوصول إىل املعلومات 
إىل  بالوصول  يرتبط  النساء  يف  أثَّر  الذي  األويل  العائق  كان 
املعلومات. فقد كان تشارك املعلومات حول خطة إعادة التوطني 
وتنفيذها موجهاً من أعىل الرأس الهرمي إىل األسفل، وكان الذكور 
القرى  لقادة  الحكوميون  املسؤولون  وقدم  عليها.  يسيطرون 
الذين  القادة  ثم جاء دور  معلومات وتحديثات حول املرشوع، 
عقدوا اجتامعات القرية مع أرباب األرس. لكنَّ جميع املسؤولني 
الحكوميني وقادة القرى كانوا رجاالً ألنَّ الذكر األكرب سناً يف ميامنار 
رب  هو  ويكون  األرسة،  رعاية  مسؤولية  العادة  يتوىل  الذي  هو 
األرسة، ويعني ذلك باستثناء بعض الحاالت أنَّ جميع املشاركني يف 

جلسات املعلومات وتبادلها كانوا من الرجال دون النساء

اللوايت مل يعرفن عن املرشوع إالَّ من خالل أزواجهن أو جريانهن. 
وبسبب تنقل املعلومات إىل النساء بهذه الطريقة غري املبارشة، 
أصبح هناك انفصام بني املعلومات املقدمة يف االجتامعات وبني 
وآثارها.  التوطني  إعادة  النساء حول املرشوع وعملية  ما فهمته 
فقد رشحت بعض النساء يف املقابالت أنهن مل يفهمن اآللية التي 
أن  أبداً  إنهن ال يصدقن  وقالوا  للفيضان،  فيها  قريتهن  تعرضت 
سداً ميكنه أن يبنى عىل أنقاض بيوتهن ومزارعهن. ومل تكن هناك 
أي فرصة ألي من املشاركني )سواًء أكانوا من الرجال أم النساء( 
ا األشخاص الذين  لطرح األسئلة يف جلسات تبادل املعلومات، أمَّ
املستقبلية.  االجتامعات  حضور  من  فاستقصوا  األسئلة،  طرحوا 
سلبية  عواقب  التشاورية  العملية  يف  النساء  إرشاك  لعدم  وكان 

عىل قدراتهن يف التفاوض والوصول إىل التعويض. 
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الحقوق يف التعويض 
أغلب ما تتسم به عملية حساب التعويض وتوزيعها أنها مبنية عىل 
التحيز نحو الرجال إذ غالباً ما يدفع مطورو املرشوعات التعويض 
إىل أصحاب األرايض )الذين عادة ما يكونوا أرباب األرس الذكور( 
املبنية  )الهياكل  األصول  استبدال  لقاء  التعويض  يقدمون  وأيضاً 
الذكور.  بأسامء  مسجلة  الغالب  يف  أيضاً  وهي  األرايض(  وقطع 
الحوارات  النساء يف  العليا مل ُترشَك  بونجالونج  ويف حالة مرشوع 
الدائرة حول رشوط التعويض واملستحقات، ومل َيكنَّ حارضات يف 
أرباب األرس  التعويضات إىل  التي وزعت فيها أموال  االجتامعات 
فاملرأة  األرسة  موازنة  النساء  تدير  ما  عادة  القرى،  ويف  الذكور. 
وقالت  أرستها.  ومستلزمات  الطعام  تنظيم  عن  هناك  مسؤولة 
الرجال مل يكونوا يقدموا كامل  إنَّ  للمقابالت  الخاضعات  النسوة 
املال  يرفون  كانوا  الذكور  أن  ُيذَكر  )بل  زوجاتهم  إىل  التعويض 
عىل ألعاب القامر ورشب الكحول(. ودون الحصول عىل التعويض 
الكامل، لن تتمكن املرأة من تعزيز قدرتها يف الوصول املبارش إىل 
األموال املطلوبة والرقابة عليها، وهذا يعني أن املرأة مل تكن قادرة 
عىل إعادة تأسيس املعايري املعيشية الحياتية ألرستها وسبل كسب 
الرزق بعد عملية إعادة التوطني، ونتج عن ذلك يف نهاية املطاف 

زيادة يف التوتر وشعوراً باليأس. 

الوصول إىل األرايض الزراعية اإلنتاجية
املعاد  األشخاص  يواجه  التنموية،  املرشوعات  من  كثري  سياق  يف 
املنتجة،  الريفية  الزراعية  األرايض  بندرة  يتعلق  تحدياً  توطينهم 

ويفرض ذلك عليهم بالرضورة تغيري سبيل كسب رزقهم ومعيشتهم 
الزراعية وزيادة االعتامد عىل االقتصاد املبني عىل النقد. وبارتفاع 
املروفات املرتتبة عىل األرسة نتيجة دخولها إىل االقتصاد الجديد 
األعباء يف  العالقات يف األرسة وتزداد  تتوتر  النقد، قد  املبني عىل 
العمل للنساء. وغالباً ما يهاجر الرجال بحثاً عن العمل، ما يقود إىل 
ارتفاع رسيع يف عدد األرس التي تعولها النساء، وتجد املرأة هناك 
نفسها مضطرة إىل البحث عن طرق من أجل سد الفجوة املبارشة 
يف دخل األرسة.6وينشأ عن ضعف الوصول إىل نشاطات سبل كسب 
الرزق واألصول املناسبة عبء إضايف عىل النساء النخفاض املوارد 

املتاحة لهن من أجل تغطية مسئولياتهن الجديدة يف األرسة. 

ويف حالة بونجالونج العليا، حصل األشخاص املتأثرون عىل وعوٍد 
بتعويضات عىل شكل أرض مقابل أرض، لكنَّ عام 2016 مر دون 
تحقيق ذلك الوعد باستثناء بعض البيوت التي خصص لها مناطق 
يف  االعتامد  وكان  والفاكهة.  الخرضاوات  زراعة  أجل  من  صغرية 
التعويض عن 8000 أكرة من األرض املزروعة التي كان القرويون 
يعتمدون عليها لعيشهم وكفافهم ومحاصيلهم للحصول عىل النقد 
م لهم بعد، رغم كل الوعود السابقة.  قبل إعادة التوطني فلم ُتَقدَّ
ويف أثناء ذلك، ثبت أنَّ األرايض الصغرية التي أعطيت للبيوت يف 

قرى إعادة التوطني أقل خصوبًة وإنتاجاً من املناطق املنخفضة.

وإضافـًة إىل ذلـك، تجاهـل فريق مرشوع بونجالونـج العليا أهمية 
املـوارد املحشـودة واملشـرتكة بـني الجميـع. فقبـل إعـادة التوطني، 

وم
رشت

ڨال
نا 

آ

امرأة نزحت بسبب بناء سد پاونغالوغ العليا للطاقة الكهربائية وها هي تنظر باتجاع قرية التجمع وبحرية املياه التي أنشأها مرشوع السد. 
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كان قرويـو بونجالونـج العليـا يعيشـون قـرب منطقـة حرجيـة 
لهـا قيمـة كبـرية جـداً مـن ناحيـة تأمني سـبل العيـش والكفاف 
لـألرس خاصـة للنسـاء نتيجـة جـودة نوعيـة الخـرضوات البعلية 
الغابـات  يسـتخدمون  كانـوا  الرجـال  وحتـى  يزرعونهـا.  التـي 
ـا يف  مـن أجـل اصطيـاد الحيوانـات الربيـة لتأمـني طعامهـم. أمَّ
قـرى إعـادة التوطـني، فـام زال النسـاء والرجـال يحصلـون عىل 
النباتـات  لكـنَّ  الحرجيـة،  األرايض  مـن  الغذائيـة  مواردهـم 
واللحـوم التـي يحصلـون عليهـا ليسـت بتلـك الجـودة والكمية 
املطلوبـة، بـل يالحـظ إنها أقـل بكثري مـام كانوا يحصلـون عليه 
يف األرايض الحرجيـة يف املناطـق املنخفضـة التي كانـوا يعتادون 
عليهـا. ومـع انخفاض القـدرة عىل الوصـول إىل املـؤن الغذائية، 
قالـت النسـاء إنهـن يشـعرن دامئـاً بتوتر حـول إيجاد مـا يكفي 
مـن طعـام ومـوارد إلطعـام أرسهـن. ومـن الناحيـة اإلنتاجيـة، 
أصبحـت النسـاء أقـل نشـاطاً بسـبب انخفـاض قدرتهـن عـىل 
املشـاركة يف اإلنتـاج الزراعـي وكـن يعـربن دامئـاً عـن حالـة من 
اليـأس تجـاه قلـة الفرص التـي يصلـون إليها من أجـل الحصول 

عـىل النقـد أو توسـيع إنتاجهـم مـن الخـرضاوات.

العواقب االجتامعية لعدم التكافؤ 
يف الوصول إىل الفرص

يف قـرى إعـادة توطـني مـرشوع بونجالونـج العليـا، تقطعـت 
أوصـال الوحـدات األرسيـة ألنَّ الرجـال يف سـن العمـل كانوا 
مضطريـن ملغـادرة املنطقـة بحثـاً عـن عمـل يف مـكان آخـر. 
وهكـذا أوكل إىل النسـاء املهـام القياديـة يف أرسهـن فتولَّـني 
وبذلـك،  والقريـة.  العائلـة  أمـور  لتسـيري  أكـرب  مسـؤوليات 
تغـريت ديناميـات الجنـدر فـازدادت بذلـك األعبـاء امللقـاة 
عـىل عاتـق النسـاء. ومـع توسـع نطـاق املسـؤوليات ونـدرة 
املـوارد، بـدأت النسـاء يعتمـدن اعتـامداً أكـرب مـن ذي قبـل 
عـىل الحـواالت الواصلة مـن الرجال.  وتشـعر بعضهن بقيود 
بأزواجهـن سـعياً  باللحـاق  الوضـع، ويرغـنب  بسـبب  كبـرية 
ـا مـن يبقـى منهن فال  للبحـث عـن عمـل مدفـوع األجـر، أمَّ
يبقـني إالَّ نتيجـة تعلقهـن باملعالـني، أو بسـبب تأسيسـهن 

لشـبكات اجتامعيـة يف تلـك القـرى. 

ويف سـياق مـرشوع تطوير سـد بونجالونـج العليـا، يتضح أنَّ 
التعويـض النقـدي البسـيط، واسـتبدال األصـول األساسـية مل 
تكـن كافيـة أبداً يف اسـتعادة سـبل كسـب الـرزق ألي قروي 
ذلـك صعوبـة  وزاد  للنسـاء،  توطينهـم خاصـة  املعـاد  مـن 
بسـبب عـدم القدرة عـىل الوصـول إىل املعلومـات. ومن هنا 
تتبـني أهميـة بـذل جهـود عظيمـة عىل مسـتوى السياسـات 
واملامرسـات مبعالجـة هـذه االختالفات يف الجنـدر الناتج عن 
آثـار إعـادة التوطـني وفـرص كسـب الـرزق. وباملقابـل، ميثل 

مـرشوع سـونج بونـج4 الكهرومـايئ يف فيتنـام مثـاالً إيجابيـاً 
واضحـاً عـىل االشـتامل الجنـدري ملرشوعـات البنـى التحتيـة 
الرئيسـية يف املنطقة.7ففـي تلك الحالة، مكنـت عملية إعادة 
التوطـني النسـاء مـن خالل توفـري عمليات تشـاركية، بل كان 
لذلـك أثـر كبـري يف االسـتباق بتعزيـز املسـاواة بـني الجنسـني 
يف القـرى البعيـدة والنائيـة. وعـىل ضـوء ذلـك، يجـب عـىل 
املرشوعـات القادمـة أن تضمن مشـاركة النسـاء يف التشـارك 
باملعلومـات والجلسـات االستشـارية، كـام يجـب أن تضمـن 
إشـامل أصـول سـبل كسـب العيـش القائـم عـىل الجنـدر يف 

خطـط التعويـض وعمليـات إعـادة التأهيل.

g.cornish@uq.edu.au غيليان كورنيش 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، مدرسة علوم األرض والبيئة، 

جامعة كوينزالند، ومستشارة يف سبكرتوم- شبكة معارف التنمية 
 https://spectrumsdkn.org/en/ املستدامة

Rebekah.ramsay@uqconnect.edu.au ريبيكا رامزي 
متخصصة يف التنمية االجتامعية، البنك اآلسيوي للتنمية 

اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبتني وال تعكس بالرضورة 
آراء البنك اآلسيوي للتنمية وال جامعة كوينزالند.

 Cernea M M )2008( ’Compensation and benefit sharing: .1 
 Why resettlement policies and practices must be reformed‘, Water Science

and Engineering Vol 1, Issue 1, pp89–120
)‘التعويض والتشارك باملنافع: موجبات إصالح سياسات إعادة التوطني ومامرساتها’ علم 

bit.ly/Cernea-compensation-2008 )املياه والهندسة
ن من البحث الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك من  َل هذا امُلَكوِّ َموَّ  .2

خالل التعاقد مع منظمة باكت.
ويف ميامنار تعود ملكية جميع األرايض دستورياً إىل الدولة ما يحد من حقوق حيازة   .3

األرايض لدى األفراد وقدرتهم عىل مامرسة سلطة االختيار.
4. يتقدم املؤلفان بجزيل الشكر إىل ديڨيد أالن وناتايل فولر من منظمة سبكرتوم، وكذلك 

إىل جيني هيدسرتوم لتعليقاتهم وملحوظاتهم، ونتقدم بجزيل الشكر أيضاً إىل منظمة 
سبكرتوم لتنسيق املرشوعات يف حكومة ميامنار وقرية باونج الونج لتسهيلهم وصولنا 
إىل القرى، ونشكر أيضاً لألشخاص الذين خضعوا للمقابالت والذين شاركوا بالدراسات 

االستقصائية ملنحهم لنا الوقت الالزم وملساهمتهم.
َم االستقصاء االجتامعي االقتصادي ونفذه الدكتور ماي ماي كياو يف جامعة  َصمَّ  .5

ماندالي.
6. غوروراجا س )2000( ‘األبعاد املتعلقة باملرأة يف مسألة النزوح’ نرشة الهجرة القرسية، 
العدد www.fmreview.org/ar/gender-and-displacement .9 وانظر أيضاً العدد 12 

 من نرشة الهجرة القرسية 
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 Asia Development Bank )2014( Navigating Gender-Inclusive .7
 Resettlement: The Experience of the Song Bung 4 Hydropower Project in

Viet Nam
 )استكشاف التوطني الشامل للجندر. تجربة مرشوع سد سوغ بنغ لتوليد الطاقة 

 http://bit.ly/ADB-Song-Bung-4-2014 )الكهربائية 4 يف ڨيتنام
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العمل مع الباحثني النظراء يف مجتمعات الالجئني 
ويليام باكونزي

هناك فرصة يف أن يكون الباحثون النظراء الالجئون مصدراً حيوياً للوصول إىل مجتمعات الالجئني وتكوين 
معرفة حولهم ومساعدتهم، وال بد للباحثني الدوليني من أن يفكروا بأفضل السبل للعمل بالتعاون مع 

هؤالء الباحثني من الالجئني.

ناكيڨــايل واحــدة مــن أقــدم تجمعــات الالجئــني وأكربهــا 
يف أوغنــدا وقــد جذبــت اهتــامم الباحثــني الدوليــني عامــاً 
بعــد عــام. وأنــا الجــئ كونغــويل أعيــش يف ناكيڨــايل 
مــن  اإلحصــايئ  العمــل  وامتهنــت   2006 عــام  منــذ 
ــاً نظــرياً يف عــدة  ــي باحث خــالل دراســتها وشــاركت بصفت

مرشوعــات بحثيــة نفــذت يف ناكيڨــايل. 

ــابقة  ــاث الس ــا يف األبح ــرية الحظته ــات كث ــاك تحدي وهن
التــي كان مــن املقــدور الحيلولــة دونهــا مــن خــالل 
ــال، يف املرشوعــات  النقاشــات املســبقة. فعــىل ســبيل املث
التــي تعتمــد عــىل وضــع خرائــط للفئــات الســكانية 
املســتهدفة، قــد تحــدث أخطــاء يف الحســابات إذا مــا 
اقتــر اعتــامد الباحثــني الخارجيــني عــىل البيانــات اآلتيــة 
ــت  ــك أن فريقــي أوكل ــال ذل مــن املصــادر الرســمية. ومث
إليــه مهمــة مقابلــة مجموعــة مــن العائــالت الكونغوليــة 
ــة  ــات الدولي ــدى الهيئ ــات إح ــدة بيان ــدرت قاع ــي ق الت
ــة  ــا إىل القري ــا وصلن ــا عندم ــة أرسة، لكنن ــا بثالمثائ عدده

فوجئنــا أن عــدد األرس مل يتجــاوز خمســني أرسة.

وميكــن للظــروف املناخيــة أيضــاً أن تكــون ذات أثــر كبــري 
يف كفــاءة األبحــاث. فعندمــا يســتهدف الباحثــون فئــة 
ــم  ــم موس ــد يفاجئه ــدود ق ــت مح ــرية يف وق ــكانية كب س
ــا مــن الناحيــة األخــرى، لــو أنَّ  املطــر ويعيــق عملهــم. أمَّ
حــوا تطلعاتهــم وتوقعاتهــم  هــؤالء الباحثــني الدوليــني وضَّ
وأهدافهــم فعندهــا ســيكون مبقدورهــم االطــالع عــىل 
ــن  ــه وم ــرشوع ونواتج ــات امل ــرة يف مخرج ــروف املؤث الظ
ثــمَّ ســيتمكنون مــن اتخــاذ االحتياطــات الرضوريــة للحــد 

ــد تشــوِّش عــىل البحــث. ــل ق مــن أي عوام

النظــراء عــىل املعلومــات  الباحثــني  وبضــامن حصــول 
الكافيــة حــول أهــداف األبحــاث، ســيكونون قادريــن 
عــىل رشح هــذه األهــداف عندمــا يســتقطبون املشــاركني 
البحــث.  التوقعــات بعــد اســتكامل  وعندمــا يديــرون 
ــرية  ــة كب ــة حيوي ــب أهمي ــد تكتس ــي ق ــور الت ــن األم وم
ــئلة إىل  ــة األس ــن ترجم ــراء م ــون النظ ــن الباحث أن يتمك

اللغــة املحليــة ومناقشــة موضوعــات البحــث وتوضيحهــا 
ــد اتضــح  ــالت. فق ــداد أســئلة املقاب ــا وإع ــق عليه والتعلي
ــرد  ــال، أنَّ مج ــبيل املث ــىل س ــاالت، ع ــدى الح ــا يف إح لن
طــرح األســئلة عــىل الالجئــني حــول العــودة إىل بلدانهــم 
األصليــة كان مصــدراً لشــعور غــري مريــح ينتــاب األشــخاص 
ــالت  ــد املقاب ــن مواعي ــم ع ــف بعضه ــل تخل ــني ب امُلقاَبل
ــاعات  ــود إش ــط بوج ــعور يرتب ــك الش ــا أن ذل ــح لن ليتض
مختلفــة تذهــب إىل أنَّ كثــرياً مــن الالجئــني أجــربوا عــىل 
ــق  ــد شــهدنا أيضــاً حــاالت واف ــم. وق ــاً عنه العــودة غصب
ــم  ــاً منه ــالت ظن ــاركة يف املقاب ــىل املش ــون ع ــا الالجئ فيه
ــك  ــادة التوطــني، ويرجــع ذل ــرص إع ــت حــول ف ــا كان أنه

ــرشة. ــض الب ــث كان أبي ــاً إىل أنَّ الباح جزئي

والتحــدي اآلخــر يتمثــل بالتغذيــة الراجعــة، فاملشــاركون 
-ولهــم  يتوقعــون  البحثيــة  املرشوعــات  مختلــف  يف 
ويعرفــوا  النتائــج  عــىل  ِلعــوا  َيطَّ أن  بذلــك-  الحــق 
ــي  ــدى إســهامهم يف حــل املشــكالت والتحســينات الت م
ولذلــك،  التعليقــات.  لهــذه  نتيجــة  إجراؤهــا  يجــب 
ــن  ــة م ــاريع البحثي ــاركون يف املش ــَتثَنى املش ــا ُيس عندم
ويعــربون  أمــل  بخيبــة  يشــعرون  املعلومــات،  تلــك 
ــا  ــد قابلن ــول »لق ــدد بالق ــني الج ــم للباحث ــن انزعاجه ع
ــر أي  ــا مل ن ــابقاً ولكنن ــرات س ــدة م ــم ع ــخاصاً مثلك أش
ــون  ــادر الباحث ــا يغ ــم؟« وعندم ــم مثله ــا أنت ــري، رمب تغي
الدوليــون، يبقــى الالجــئ النظــري يف دور ضابــط االرتبــاط 
ويعنــي ذلــك أن عليــه البقــاء يف املجتمــع لــريد عــىل تلــك 
التســاؤالت. فعــىل ســبيل املثــال، تجــري بعــض األبحــاث 
ــني  ــة الالجئ ــول تغذي ــث ح ــال يف بح ــام الح ــنوياً )ك س
ــاس عندمــا ال  ــل انزعــاج الن ــك أن تتخي يف ناكيڨــايل(. ول
ــدا عــىل أبحــاث العــام املــايض، إذ  يتلقــون تعليقــات أب
ــق  ــذي تحق ــاح ال ــدى النج ــاركني مب ــالم املش ض إع ــرَتَ ُيف
ــق  ــد حق ــا إذا كان ق ــه وم ــاركوا ب ــذي ش ــث ال يف البح
ــي  ــج. ويعن ــري اآلراء أو الربام ــة تغي ــن ناحي ــه م أهداف
ذلــك بالــرضورة أن يكــون الباحثــون الدوليــون منفتحــني 
ــة  ــة الالزم ــم باملعرف ــني وتزويده ــني الالجئ ــىل الباحث ع

ــاركني.  ــك املش ــج ألولئ ــال النتائ إليص
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ــوث  ــج البح ــىل نتائ ــالع ع ــبل االط ــة س ــب إتاح ــريا، يج وأخ
ــي  ــال ينبغ ــث. ف ــتهدفها البح ــي اس ــكانية الت ــة الس والرشيح
ــث ال  ــت حي ــىل اإلنرتن ــاث ع ــج واألبح ــرش النتائ ــاء بن االكتف
ــل ينبغــي أن  ــا، ب ــني الوصــول إليه ــري مــن الالجئ يســتطيع كث
تصــل املعلومــات حتــى لألشــخاص الذيــن ليــس لهــم القــدرة 
عــىل الوصــول إىل اإلنرتنــت خاصــة ممــن كانــوا ضمــن عينــة 
ــات  ــة للمخرج ــغ بديل ــاك صي ــرض، هن ــك الغ ــث. ولذل البح
التــي قــد تكــون مالمئــة أكــرث وإن كانــت أكــرث صعوبــة، مــن 
قبيــل املحتــوى املــريئ والبــث اإلذاعــي وتقديــم العــروض 

التوضيحيــة يف املؤمتــرات واالجتامعــات. 

ــني  ــع الباحث ــوا م ــني أن يعمل ــني الدولي ــي للباحث ــك ينبغ وكذل
النظــراء داخــل مجتمعــات الالجئــني إذا أرادوا إجــراء البحــوث 
بفعاليــة وحساســية. ويجــب عليهــم، عــىل أي حــال، أن يتعلموا 
كيفيــة تحســني مامرســاتهم للعمــل مــع الباحثــني النظــراء كــام 
يجــب أن يتعلمــوا التخطيــط ملرحلــة مــا بعــد مغادرتهــم وبقــاء 

الباحثــني النظــراء.

 bakunziw@gmail.com ويليام باكونزي 
باحث نظري يف تجمع ناكيڨايل ورئيس سابق للجنة رفاه الالجئني 3. 

تقدير أهمية املعارف املحلية للعمل اإلنساين: تعلم الدروس من جمهورية 

أفريقيا الوسطى
بريحيت بيكوارد ولوك ديلفت

عىل املجتمع اإلنساين أن يستفيد من مجموع املعارف التي طورتها املنظامت الوطنية غري الحكومية يف 
نها ويجمعها ويعززها وينرشها. بيئات النِّزاع املطوَّل ثم ُيحسِّ

الوسطى  أفريقيا  جمهورية  يف  كاريتاس  منظمة  تجارب  تبني 
غري  املنظامت  أنَّ  الطوارئ  ومامرسات  التنمية  مركز  ورشيكتها 
الحكومية1 لديها قدر ال بأس به من املعارف التي ميكن أن تساهم 
الدويل.  اإلنساين  القطاع  املوجودة يف  الحالية  املعارف  بها يف رفد 
فقد عقدت املنظمتان ورشة عمل مشرتكة يف يونيو/حزيران 2018 
للوقوف عىل مدى  املعرفة اإلنسانية املحلية وتقييمها  حول نقل 
تحديد  اإلنساين  للمجتمع  ميكن  وكيف  املحلية  املعرفة  أهمية 
ونرشها  وتطويعها  وجمعها  اإلنساين  بالعمل  الخاصة  املعارف 
لوضع االستجابات يف سياقها الصحيح وإصباغها بالصبغة املحلية.2 

يف  رائدة  هيئة  الوسطى  أفريقيا  جمهورية  يف  كاريتاس  ومنظمة 
توزيع الطعام وتعمل يف ذلك املجال بالتعاون مع برنامج األغذية 
أفريقيا  جمهورية  يف  الحساسة  املناطق  من  ثالثة  يف  العاملي 
َهت املعرفة املحلية التي يتمتع بها فريق العمل  الوسطى. وقد َوجَّ
املحددة،  اإلنسانية  للمعرفة  تطويرها  يف  مَة  امُلَنظَّ املواطنني  من 
وخفض  املتأثرة  املجتمعات  إىل  الوصول  عىل  قدرتها  فــازدادت 
مخاطر العمليات وإثراء التفاعالت املراعية للخصوصيات الثقافية 
تيسري  إىل  باإلضافة  الرسمية  الرسمية وغري  املحلية  السلطات  بني 
أفريقيا  جمهورية  ويف  املتمردين.  مجموعات  مع  املفاوضات 
أشخاص  خمسة  كل  من  شخص  من  أكرث  نزح  حيث  الوسطى 
بسبب النِّزاع الذي طال أمده، يتمتع العاملون يف كاريتاس بالقدرة 
عىل التفاوض بشأن الوصول اآلمن إىل املجتمعات املتأثرة وإيجاد 

الجهات  عىل  يصعب  التي  املناطق  يف  اإلنساين  للعمل  مساحة 
الفاعلة الدولية العمل فيها.

املعرفة املحلية: جانب رئييس من 
جوانب عملية التوطني

أي  املسـاعدات،  بتوطـني  املتعلقـة  واألبحـاث  الدراسـات  يعيـب 
نقـل قيـادة توفـري امسـاعدات إىل املنظـامت املحليـة بـدالً مـن 
إيـكال تلـك املهمـة إىل الجهات الفاعلـة الدولية، َضعـُف تضمينها 
للمعـارف )سـواء أكانـت املحليـة منهـا أم اإلنسـانية( وإدارتهـا. 
وحتى يف الحاالت التي كانت تلك الدراسـات تشـري بها إىل املعرفة 
املحليـة فكانـت مقتـرة عـىل معـارف السـكان األصليـني )التـي 
عـادًة مـا ُتخّتـزل يف املعرفـة الفنيـة مثـل أسـاليب البناء الشـعبية 
أو املعلومـات السـياقية( وعـىل املعارف التي تـدور حول املجتمع 
املحـيل أو البيانـات األساسـية لألوضـاع السـائدة مثـل املعلومـات 
حـول إمكانيـة الوصـول. كام أنَّ تلك الدراسـات تسـتخلص أمثلتها 
مـن بيئـات الكـوارث الطبيعية دون البحـث يف سـياقات النِّزاعات 
لـة. وحتـى تلـك املعرفة، فـال ُتذَكـر وال ُيعَتمد عليهـا إال عند  املطوَّ
التجهيـزات واالسـتعدادات والـرشوع بالتخطيـط كـام يحدث عند 
ـا املعرفة املحليـة بالعمل  تقييـم الحاجـات وتحليـل السـياقات. أمَّ
اإلنسـاين، فُينَظـُر إليهـا عـىل أنهـا بديهيـة وليـس عـىل أنهـا قامئـة 
عـىل األدلـة. وعـالوة عـىل ذلـك، قـد ُينَظـر إىل بعـض مامرسـات 
املنظـامت الوطنيـة غـري الحكوميـة عـىل أنَّهـا تنسـجم انسـجاماً 
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مخيم للنَّازحني داخلياً يف بريا، جمهورية أفريقيا الوسطى. 

كافيـاً مـع املبـادئ اإلنسـانية. ونتيجـة ذلـك القصـور ضعـف فهم 
املجتمـع الـدويل للمعـارف املحليـة وعـدم إحاطته بهـا كام يجب. 

إزاء ذلـك الواقـع، تتعـاون كاريتـاس مـع مركز التنمية ومامرسـات 
اإلنسـانيون  العاملـون  ميتلكهـا  التـي  املعـارف  إلظهـار  الطـوارئ 
الوطنيـون وجعلهـا واضحـة يف عيـون املجتمـع اإلنسـاين الـدويل. 
ولتحقيـق ذلـك الهـدف، اتَّبعـت املنظمتـان مقاربـة االعتامد عىل 
املعلومـات القامئـة واملامرسـات املتاحة والخـربات املقدمةذلك أنَّ 
كـوادر كاريتـاس الوطنيـني كانـوا ينظـرون إىل أنفسـهم عـىل أنَّهم 
‘أبنـاء البلـد’ وأنَّ تلك ميـزة تجعلهم يدركون حساسـية املعلومات 
التـي يتلقونهـا مبارشة من أفـراد املجتمعات املحلية دون وسـيط. 
بـل يدركـون أيضـاً كيف يتولد كـم املعلومات الـذي يأتيهم وكيف 
ُيعـربِّ النـاس عنـه ويعرفـون الطريقـة الصحيحـة لتفسـريه يف ظـل 
الـدالالت واملعـاين املتعـارف عليهـا محليـًا. وهـذه املعـارف مُتثِّـل 
أساسـاً صالحـاً متينـاً للتدريـب عـىل جمـع البيانـات والتواصل مع 
ـن مـن تنفيـذ نشـاطات متابعة  اآلخريـن ورفـع التقاريـر كـام مُتكِّ
تدريـب النظـراء ورصـد تنفيـذ النشـاطات يف امليـدان ومصاحبـة 
النظـري للنظـري وتعزيز ثقافة التغيـري وتقويتها. وبالنتيجة، اسـتفاد 
ـم  مركـز التنميـة ومامرسـات الطـوارئ مـن هـذا التعـاون إذ نظَّ
ر مجموعـة مـن األدوات  سلسـلة مـن الـدورات التدريبيـة وطـوَّ
اسـتفاد منهـا أربعـون مسـؤوالً يف الربامـج مـن مختلـف مكاتـب 

كاريتـاس اإلقليميـة والوطنيـة.

مفهوم األدلة واإلنتاج املشرتك للمعرفة
مل يكن خافياً أنَّ املوظفني الوطنيني يف كارتياس-جمهورية جنوب 
التعبري عن معارفهم  أفريقيا كانوا يف بعض األحيان عاجزين عن 
باستخدام املصطلحات املتعارف عليها دولياً أو رمبا مل تكن لديهم 
الثقة بقدرتهم عىل استتخدامها. وملواجهة تلك املشكلة، شجعت 
كاريتاس املوظفني عىل ‘التدريب باملامرسة’ فطلبت إىل املوظفني 
أن ميارسوا دور املدربني بأنفسهم بحيث يتولون نقل املعارف التي 
سبيل  يف  استخدموا  لو  حتى  فرقهم  يف  الجدد  األفراد  إىل  لديهم 
املصطلحات  بالرضورة  وليس  بالكالم  االعتيادية  طريقتهم  ذلك 
الدولية. فالفكرة أنَّه ال يكفي إعطاء املوظفني الوطنيني العاملني يف 
منظمة وطنية غري حكومية مفهوماً محدداً ُمسبَّقاً حول األبحاث 
أعدها  جاهزة  عامة  بأطر  إثقالهم  أو  عليها  باإلجابة  ومطالبتهم 
املجتمع الدويل ليعبئونها. فال بد إذن من االعرتاف بأنَّ للموظفني 
الوطنيني القدرة عىل املساهمة يف النظر يف األسئلة والتأكد من أنها 
مقبولة ومراعية للثقافة املحلية وميكن ألي شخص خارج القطاع 
اإلنساين الدويل أن يفهمها، وبذلك ميارس املوظفون املحليون دور 
توضيح ما استعىص فهمه ثقافياً ويخفضون يف الوقت نفسه من 
هت  حاالت اإلحباط التي قد تظهر يف املجتمعات املحلية إذا ما ُوجِّ

لها أسئلة ال تحرتم خصوصيتها الثقافية. 

لقد أصبحت النظرة السائدة ملفهوم األدلة أنَّها أمر ملموس قابل 
للقياس ومحكوم بقواعد علمية صارمة ال حياد عنها، وهذا التصور 
هو الذي ينبغي تحديه وتغيريه وأن تحل محله الطرق اإلبداعية 
مع  رسمية  األقل  االتصاالت  عىل  بناًء  املعارف  جمع  يف  واملرنة 
الحاجة.  عند  البحثية  الربوتوكوالت  وتكييف  املحلية  املجتمعات 
ده املشاركون يف نقاش الطاولة املستديرة ضمن  ومثال ذلك ما أكَّ
فعاليات ورشة العمل حول أساليب البحث بصفتها طريق للتمكني، 
فقد شددوا عىل أهمية رسد القصص والغناء واألداء الفني كطريقة 
فعالة يف التقارير الوصفية ملدركات املجتمعات املحلية وتصوراتها 
حول األوضاع والحاجات، حتى لو مل ينتج عن تلك النشاطات أي 

دليل يتامىش واملعايري الدولية. 

ومع أنَّ التشارك يف إنتاج املعرفة قد ُيوِسع من إطار التعاون، فهو 
يخفي يف الوقت نفسه احتالالت محتملة بالقوى، ذلك أنَّ األساليب 
التعاونية والتشاركية ُتطبَّق يف امليدان لغايات جمع البيانات، أما 
اتخاذ القرارات فام زال حكراً عىل املستويات األعىل يف املجموعات 
املحلية  السلطات  بعض  لدى  نزعة  عدا عن ذك، هناك  الوطنية. 
التي يتشاركون بها  وممثيل املجتمعات املتأثرة لحر املعلومات 
عىل ما يعتقدون أنَّه هي التي يريد املوظفون الدوليون الحصول 
عليها. بينام يتضح أنَّ البيانات التي يجمعها املوظفون الوطنيون 
واملحليون قد تكون أكرث دقة وتفصياًل وأقل مبالغة من البيانات 
من  املحليني  معلومات  ن  ومُتكِّ الدولية  املنظامت  تجمعها  التي 
الذي  الرصد  من  أفضل  قدر  وإتاحة  للوضع  دقيق  متثيل  تقديم 

يقود بدوره إىل إنجاح التنفيذ.
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أو  رقمي  منرب  بإنشاء  الرتحيب  يف  تزايداً  هناك  أنَّ  واملالحظ 
وتوزيعها  الفنية  والخربات  املعارف  تخزين  ميكن  حيث  افرتايض 
املنتديات  لتلك  اإلنسانية. وميكن  املنظومة  عرب جميع مستويات 
وتتكر  الحالية  األدلة  تعرض  أن  أو  املستفادة  الدروس  تضم  أن 
للمستخدمني أمر تفسريها. وميكنها أيضاً أن تفي إىل إيجاد أدوار 
جديدة تناط باملنظامت الوطنية غري الحكومية أو رمبا ينشأ عنها 
معاً  العمل  من  املستخدمني  مُتّكن  واتحادات  للتنسيق  منتديات 
مع املنظامت األخرى والعمل تأسيساً عىل املامرسات الطيبة التي 

أسستها تلك املنظامت.

تعزيز املعارف والخربات: مسؤولية مشرتكة
تيسـري  مسـؤولية  الحكوميـة  غـري  الدوليـة  املنظـامت  تتـوىل 
العمليـات التـي ُيقَصـد بهـا تغيـري السـلوك أو االتجـاه للسـامح 
بإحـداث تغيـري يف موازيـن القـوى وتطبق يف سـبيل ذلك معايري 
الفعاليـة  تراعـي  بحيـث  مبرونـة  إليهـا  النظـر  ينبغـي  دوليـة 
العامـة  باملبـادئ  املسـاس  دون  الوطنيـة،  للمنظـامت  املميـزة 
للمنظـامت الدوليـة بالطبـع. ثـم يـأيت دور املنظـامت الدوليـة 
غـري الحكوميـة اآلخـر وهـو تفصيـل هـذه املعايـري مبـا يالئـم 

املحليـة.  السـياقات 

أمـا املنظـامت الوطنيـة غـري الحكوميـة فعليها مسـؤولية إيجاد 
الثقافـة الداخليـة للتغيـري وإنشـاء مسـاحة للتفكـري والتأمـل يف 
املامرسـات التـي تنتهجهـا. ثـم عليهـا منارصة االعـرتاف بخرباتها 

واملسـاهمة يف بنـاء معـارف العمل اإلنسـاين اإلسـرتاتيجية. 

مزيـداً  تجـري  أن  الحكوميـة  غـري  الوطنيـة  املنظـامت  وعـىل 
مـن األبحـاث عـىل نطـاق أوسـع إذا مـا أرادت تحسـني فهمهـا 
والسياسـية  االجتامعيـة  التحتيـة  والبنـى  املحليـة  للبيئـات 
الجهـات  ملختلـف  الثقافيـة  الديناميـة  املحركـة  والعوامـل 
مقاومـة  عـىل  وقدراتهـا  القـوة  مواطـن  فيهـا  مبـا  الفاعلـة 
ـن  التأقلـم والتكيـف. وسـوف مُيكِّ الظـروف واسـرتاتيجياتها يف 
مثـل هـذا البحـث مـن تعظيـم فهـم نشـوء النِّزاعـات وتطورها 
وفهـم اإلرث الثقـايف وعمليات اتخـاذ القـرارات املحلية. وميكن 
ز القـدرات العمليـة ويخفـض االسـتضعاف  لذلـك أيضـاً أن ُيعـزِّ
مـن خـالل تحقيـق فهـم شـمويل لبيئـات النـزاع واالسـتجابات 
املحكومـة بالسـياق التـي تضـع يف حسـبانها األمـور التـي ينجح 

العمـل بهـا ومـا ال ينجـح. 

الـدروس  تحديـد  مـن  سـلويك  تغـري  إىل  نحتـاج  اآلن  ونحـن 
للمامرسـات مـن خـالل  إجـراء مراجعـة دامئـة  املسـتفادة إىل 
الجمـع بـني املعـارف املحلية والتفكري التأمـيل االنعكايس الذايت. 
ومـن أجـل ذلـك، ال بـد مـن اتبـاع مقاربـة بحثيـة لإلجـراءات 
املسـتمر  الصـارم  الرصـد  تطبيـق  خـالل  مـن  وذلـك  املتبعـة 
واختبـار الجوانـب اإلبداعيـة يف املرشوعـات ألنَّ ذلـك سـوف 
يخـدم رفـع املسـتوى املعـريف وتطويـر املامرسـات وتحسـينها. 
وال بـد مـن إبطـاء وتـرية عمليـات البحـوث وتكييـف مناهـج 
باالسـتعانة  واملجتمعـات  املحليـة  الكـوادر  لتمكـني  البحـث 
دور  يتبـني  وهنـا،  ذاتهـا.  املجتمعـات  يف  املحليـني  بالباحثـني 
الوطنيـة مثـل كاريتاس-جمهوريـة جنـوب أفريقيـا  املنظـامت 
التـي ميكنهـا أن تتـوىل دوراً رائـداً يف بحـث النزعـات الناشـئة 
بطريقـة مسـتقلة وحـرة ومرنـة تعزز مـن التأمـل الناقد وتقوي 

املحليـة.  املجتمعـات  للعمليـة ضمـن  االمتـالك  حـس 

 bpiquard@brookes.ac.uk بريحيت بيكوارد 
معيدة يف العمل اإلنساين والنزاع، مركز التنمية ومامرسات 

 الطوارئ، جامعة أكسفورد بروكس.
www.brookes.ac.uk/architecture/research/

 cendep/

 luk.delft@gmail.com لوك ديلفت 
املدير التنفيذي الوطني كاريتاس جمهورية أفريقيا الوسطى 

 www.facebook.com/CaritasRCA

1. ُيسَتخَدم مصطلح ‘منظمة وطنية غري حكومية’ لتشتمل عىل كل املنظامت األهلية يف 
املجتمع املدين املحلية منها والوطنية.

 2. تقرير ورشة العمل عىل الرابط التايل 
bit.ly/Brookes-CaritasCA-local-knowledge
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ة العاملي لالجئني وأهمية التمثيل الذايت لالجئني مؤمتر القمَّ
اللجنة التحضريية ملؤمتر القمة العاملي لالجئني

يف يونيو/حزيران 2018، اجتمع 72 ممثاًل عن الالجئني من 27 بلداً مضيفاً يف جنيف يف مؤمتر قمة عاملي 
لالجئني هو األول من نوعه. 

كان مؤمتـر القمـة حدثاً تاريخياً، إذ جمـع للمرة األوىل ممثلني 
ِريـن قـرساً من جميع أنحـاء العامل ملناقشـة التمثيل  عـن امُلَهجَّ
الـذايت لالجئـني والتخطيـط لـه وتنظيمـه. وعقـد هـذا املؤمتر 
مـه ممثلـون عـن مثـاين شـبكات يقودهـا الالجئـون مـن  ونظَّ
ضمنهـا شـبكة أصـوات الالجئـني واللجنـة الوطنيـة األسـرتالية 
لالجئـات وشـبكة الضحايـا الكولومبيـني مـن أجـل السـالم يف 
أمريـكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـي والرابطـة الوطنية 
النيوزيلنديـة لالجئني وشـبكة حقوق الالجئني يف منطقة آسـيا 
واملحيـط الهـادئ وشـبكة املنظـامت التـي يقودهـا الالجئـون 
م  )أوغنـدا( واملتطوعـون السـوريون الشـباب )هولنـدا(. وقـدَّ
منظمـة  هـام  حكوميتـني  غـري  منظمتـان  للمؤمتـر  الدعـم 

الدبلومـايس املسـتقل واملجلـس األسـرتايل لالجئـني.

وركـز املؤمتـر يف إحـدى نقاشـاته املواضيعيـة عـىل مشـاركة 
الالجئـني وقدراتهـم التمثيليـة، التـي تتعلـق مبـدى اسـتطاعة 
حقيقيـة  مشـاركة  يشـاركوا  أن  قـرساً  ريـن  وامُلَهجَّ الالجئـني 
ويؤثـروا يف عمليـات اتخـاذ القـرار التـي تؤثـر يف حياتهم عىل 
مختلـف املسـتويات )املحليـة والوطنية واإلقليميـة والعاملية( 
الحكومـات  تقـوده  مـا  )مثـل  املنابـر  أنـواع  مختلـف  ويف 

املحليـة(.  واملجتمعـات  الحكوميـة  واملنظـامت غـري 

زيـادة  تناشـد  مـدة  منـذ  ترتفـع  بـدأت  األصـوات  أنَّ  ومـع 
مشـاركة الالجئـني يف العمليـات العامليـة واملبـادرات املحليـة، 
التـي تثبـت أنَّ الالجئـني  ال يوجـد سـوى قليـل مـن األدلـة 
ـَرة قـرساً )ال سـيام املنظـامت  وغريهـم مـن املجتمعـات امُلَهجَّ
النسـائية ( يحظـون بتمثيـل أفضـل. ورغـم اعـرتاف املجتمـع 
الـدويل بصنـع السياسـات القامئـة عـىل املشـاركة كـام تنـص 
عليهـا الصفقـة الكـربى واملكرسـة يف شـعار أهـداف التنميـة 
املسـتدامة ‘عـدم إهـامل أي أحـد’، مـا زال القصـور يشـوب 

التشـاركية.  املامرسـات 

إذا  إالَّ  الغالـب  يف  الرتحيـب  تلقـى  ال  الالجئـني  فمشـاركة 
املؤسسـات  أجنـدة  لتنفيـذ  كوسـيلة  اسـتخدامها  أمكـن 
الكـربى والحكومـات بـدالً مـن النظـر إليهـا عىل أّنها مشـاركة 
ـن من تقديم االسـتجابة عىل أسـاس  إسـرتاتيجية حقيقيـة مُتَكِّ
مـا يحتـاج إليه النـاس ويريدونه بـدالً من بيان طبيعة السـلع 
التـي  العقبـات  وتشـتمل  توفريهـا.  التـي ميكـن  والخدمـات 
تحـول دون مشـاركة الالجئـني عـىل ارتفـاع سـقف توقعـات 
أصحـاب املصلحة مـن قدرة املنظامت التـي يقودها الالجئون 
عـىل املشـاركة يف عمليات صنـع القرار رغـم محدودية املوارد 
والحواجـز اللغويـة واملخـاوف إزاء الوضع القانـوين الذي غالباً 

مشاركون يف مؤمتر القمة العاملي لالجئني.
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مـا تواجهـه هـذه املنظـامت. وليـس من السـهل ضـامن تنوع 
أصـوات الالجئـني ومتثيلهـا لهم يف النقاشـات العاملـي، بل تلك 
عمليـة ال تخلـوا مـن تحديـات خاصـة أنَّ معظـم الحـوارات 
التـي تحـدث يف جنيـف ونيويـورك ال تتيـح الوصـول إليهـا إالَّ 
الالجئـني املوجوديـن يف أوروبـا أو شـامل أمريـكا ممـن  إىل 
لديهـم وثائـق رسـمية وإمكانـات ماديـة للتنقـل والسـفر إىل 
موقـع الحـوار. وتـزداد الصعوبـة عـىل الالجئـني املاكثـني يف 
ـة إذا كانـت حاميتهـم تتطلـب منهـم  مراكـز االحتجـاز خاصَّ
عـدم البـوح مبـا يف أنفسـهم وإالَّ تعرضـوا ملخاطـر كبـرية، عدا 
عـن أنَّهـم مل يحظـوا بفرصة كبـرية لتطوير املهـارات الرضورية 
لتمّكنهـم من املشـاركة يف صناعة السياسـات، وعـدا عن أنَّهم 
يعيشـون واقعـاً يوميـاً مريـراً تتضـاءل فيه فرصهم باملشـاركة.

وتركـزت مناقشـات مؤمتـر القمـة املتعلقـة مبحـور مشـاركة 
الالجئـني وقدراتهـم التمثيليـة الذاتيـة عـىل عـدة تسـاؤالت 
مبـا فيهـا: مـا نـوع املشـاركة الـذي نتحـدث عنـه؟ مـا السـبل 
التـي ميكـن من خاللها تعزيز املشـاركة؟ أي نـوع من العملية 
التنظيمية/املهيكلـة متلـك مقومـات البقـاء والنجـاح؟ مـا نوع 
العالقـة التـي نـود إقامتهـا مـع أصحـاب املصلحـة والجهـات 
كيـف  القـرار؟  صنـع  عمليـة  يف  املشـاركة  األخـرى  الفاعلـة 
ميكننـا تحويـل جهود الالجئـني وعملياتهـم التنظيمية إىل يشء 

مسـتدام مـع مـرور الوقـت؟ 

وقـد أتـاح مؤمتـر القمـة لقـادة الالجئـني الفرصـة للتشـبيك 
وتبـادل االفـكار وأسـفر عـن عـدد مـن النتائـج الرئيسـية: 

واملبـادرات    بالالجئـني  املعنيـة  املجتمعيـة  املنظـامت  أنَّ 
وصانعـي التغيـري مـن جميـع أنحاء العامل ستنشـئ شـبكة 
متثيليـة لتكـون منـرباً دوليـاً شـاماًل يضمـن إرشاك الالجئني 
والتمثيـل الـذايت قبـل نهايـة عـام 2018. وسـوف تعمـل 
هـذه الشـبكة العامليـة عـىل إنشـاء آليـة رصـد مسـتقلة 
لتقييـم التقـدم املحـرز نحـو مشـاركة الالجئـني وإعـامل 

الحقـوق. 

أنَّـه ال بـد مـن ضـامن توفـري فرصـة املشـاركة للمنظـامت   
والشـبكات التـي يقودها الالجئون عىل جميع املسـتويات 
)املحليـة ومسـتوى الدولـة واملسـتوى اإلقليمـي والدويل( 
وضـع  منابـر  يف  املتأثـرة  الفئـات  مخـاوف  لتمثيـل 
السياسـات واتخـاذ القـرارات املتعلقـة بالتَّهجـري القرسي، 
خصوصـاً يف املنتـدى العاملـي لالجئني املقـرر عقده يف عام 
2019 واجتامعاتـه الالحقـة وكذلـك يف كيانات صنع القرار 

األخـرى التـي توثـر يف حياتهـم. 

أنَّـه عـىل جميـع الجهـات الفاعلـة املشـاركة يف الحاميـة   
الدوليـة أن تعمـل بنشـاط إلرشاك املنظـامت واملبـادرات 
التـي يقودها الالجئـون ومتكينها بصفتها رشكاء متسـاوين 
ذلـك  ويضـم  القـرسي.  للتهجـري  حلـول  إليجـاد  سـعياً 
اعتبـارات حـول االسـتدامة عـرب تخصيـص املـوارد وسـبل 
دعـم القيـادة ضمـن الشـبكات واملنظـامت التـي يقودها 
وتحليـل  القـدرات  بنـاء  لطلبـات  واالسـتجابة  الالجئـون 

العقبـات التـي تحـول دون املشـاركة وتذليلهـا.

السياسـات  نقاشـات  ورقـة  يف  مفصلـة  توصيـات  ووضعـت 
والنتائـج يف مؤمتـر القمة،1وترحـب اللجنـة التحضرييـة ملؤمتـر 
القمـة العاملـي لالجئـني بالتعليقـات وتتطلـع إىل التعـاون مع 
املفوضيـة السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني ومنظامت 
املجتمـع املـدين وأصحـاب املصلحـة املحليـني التخـاذ هـذه 
عـىل  قائـم  ومشـاركة  شـموالً  أوسـع  نهـج  نحـو  الخطـوات 
حقـوق اإلنسـان لصناعـة سياسـات الالجئـني. ومـن املقـرر أن 
تعقـد االجتامعـات اإلقليميـة لشـبكة مؤمتـر القمـة العاملـي 

لالجئـني قبـل نهايـة عـام 2018. 

 موريشيو ڨيلوريا وديانا أورتيز
شبكة الكولومبيني من أجل السالم يف أمريكا الالتينية ومنطقة 

 )REVICPAZ-LAC( البحر الكاريبي

 نجيبة وازفادوست
نساء الهازارا أسرتاليا/ اللجنة الوطنية األسرتالية لالجئات

 محمد بدران
شبكة أصوات الالجئني/ املتطوعون الشباب السوريون-هولندا

  globalsummit4refugees@gmail.com 
 www.networkforrefugeevoices.org

 www.networkforrefugeevoices.org/global-summit-of-refugees .1
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مساعدة النَّازحني: مسؤولية يتشارك بها الجميع
إيووها تشيام إيووها

إينيمبا كوينو يداً بيد نرتقي بإنجازاتنا 

اسـمي إيووهـا تشـيام إيووهـا، وأعيـش يف أبـا، يف واليـة أبيـا يف 
 . نيجرييا

خـالل الحـرب األهليـة التـي عمـت نيجرييـا بـني عامـي 1967-
اإلقليـم  )يف  نيجرييـا  رشقـي  يف  التغذيـة  سـوء  انتـرش   ،1970
مـن  كثـري  بحيـاة  وأودى  بيافـرا(  باسـم  ُيعـرَف  كان  الـذي 
األطفـال نتيجـة ِعـَوز الربوتـني )الكوارشـيوركور( وهـو من أشـد 
أنـواع سـوء التغذيـة. ويف عـام 1969، أصبـت أنـا وأربعـة مـن 
الحيـاة  قيـد  وبقينـا عـىل  نجونـا  لكننـا  إخوتيبالكوارشـيوركور 
بفضـل اإلغاثـة الغذائيـة التـي تلقيناهـا من املنظـامت الدولية. 
كنـت وقتهـا يف الثالثـة عـرش مـن عمـري، وعندمـا كنت أسـمع 
اللـه وتشـكره للطعـام الـذي أتانـا مـن  والـديت وهـي تحمـد 
منظـامت اإلغاثـة أخربتهـا أنني عندما أكرب سـوف أقـدم اإلغاثة 

للنـاس عنـد الحاجـة. 

ويف عـام 1994، أسسـت املنظمـة الدولية لعـامل إغاثة الالجئني 
وهـي منظمـة غـري حكوميـة لـيك أسـاعد الالجئـني والنَّازحـني 
داخليـاً يف نيجرييـا. وكانـت أوىل املسـاعدات تلك التـي قدمناها 
رَُهـم العنـف املجتمعـي. فقـد  لألشـخاص املحليـني الذيـن َهجَّ
أىت النـزاع عـىل البيـوت والكنائـس واملـدارس ودمرهـا تدمـرياً 
ـا مـن نجـى بحياتـه  كـام أودى بحيـاة كثـري مـن األشـخاص، أمَّ
فقـد الذ بالفـرار ليـاًل. وخاطبنـا رئيـس الحكومـة املحليـة حـول 
املأسـاة التي عاشـها النَّازحـون. وبدعمه، نفذنـا تقيياًم لحاجات 
قرابـة ألفـي نـازٍح وسـاعدناهم يف تعيـني قادتهـم. وكانـت أوىل 
الحاجـات األساسـية التـي وقفنـا عليهـا بالتشـاور مـع هـؤالء 
النَّازحـني إعـادة بنـاء املنـازل. وهكـذا، كتبنـا الرسـائل لكسـب 
التأييـد والدعـم لربنامـج إعادة البناء هذا ولكسـب الـرأي العام 
ومتكنـا مـن خـالل ذلك الحصـول عىل عـروٍض باملسـاعدات من 
النَّازحـني وغريهـم مـن منظـامت املجتمـع  الكنائـس وأقـارب 

املدين. 

مجتمـع  مـع  نعمـل  اآلن  نحـن  وهـا  عامـاً،   24 مضـت  ثـم 
رَُهـم النزاع بني  أمونيتـو أوبـوزا الـذي يضـم النَّازحني الذيـن َهجَّ
املجتمعـات املحليـة ممـن ميكثـون اآلن يف مـآو مؤقتـة )وليـس 
يف املخيـامت( وهـم بأمـس الحاجـة للطعـام واملـأوى والتعليـم 
ألوالدهـم والتوظيـف والعمـل. وأبرمنـا رشاكـة مـع هيئـة والية 
التـي  املحليـة  املجتمعـات  وتنميـة  االجتامعيـة  للتنميـة  آبيـا 

حصلـت عـىل منحـة مـن البنـك الـدويل ملسـاعدتنا يف توفـري 
ـن للنَّازحني داخلياً ومسـاعدتهم يف تنظيم أنفسـهم  مأوى ُمَحسَّ

ضمـن جمعيـة مجتمـٍع محـيل للنَّازحـني داخليـاً.

تحالـف  يف  الالجئـني  إغاثـة  لعـامل  الدوليـة  املنظمـة  وتشـارك 
املنظـامت غـري الحكوميـة يف واليـة أبيـا إذ تعمـل هـذه املنظامت 
التنمويـة  األهـداف  تنفيـذ  يف  الواليـة  حكومـة  لدعـم  معـاً 
املسـتدامة.1 لكننـا مـع ذلـك مـا زلنـا نواجـه عقبـات ومصاعـب 
التدريـب  نعـاين مـن ضعـف  أننـا  كـام  املاليـة2  املنـح  تأمـني  يف 
)واملشـاركة يف مجتمـع املسـاعدات املحـيل األكـرب نطاقـًا( الـذي 
منظمتنـا.  تشـبه  التـي  املحليـة  املنظـامت  إىل  العـادة  يتـاح يف 

ولدينـا يف هـذه املنظمـة سـتة موظفـني، وأنـا منهـم إضافـة إىل 
ممـن  مسـجاًل  متطوعـاً   68 معنـا  ويعمـل  مسـتقل.  مستشـار 
لخدمـة  املتنوعـة  املهنيـة  التدريبيـة  مهاراتهـم  يسـتخدمون 
العمـل  إىل  أيضـاً  انضمـوا  وأطفـايل  زوجتـي  وكذلـك  اإلنسـانية. 
معنـا. وقـد تخـرج بعـض املتطوعـني الشـباب اآلن مـن املنظمـة 
الدوليـة إلغاثـة الالجئـني وأصبحـوا موظفـني لـدى هيئـات خـارج 
البـالد إذ يعمـل أحدهـم عـىل سـبيل املثـال يف مخيـم لالجئـني يف 
أملانيـا، وهنـاك شـخص آخـر غـريه حصل عـىل وظيفة لـدى إحدى 

األمريكيـة.  املتحـدة  الواليـات  يف  الهيئـات 

وإننـي إذ تعلمـت شـيئاً خـالل هـذه السـنوات فقـد عرفـت أنَّ 
املسـاعدة اإلنسـانية مسـؤولية يتشـارك بهـا الجميـع فـال ميكن أن 
يعهـد بهـا شـخص واحـد أو هيئـة واحـدة مبفردهـم مهـام بلغت 
نتشـابك  أن  فعلينـا  نفوذهـم.  كان  ومهـام  املاليـة  مصادرهـم 
ونتعـاون ونتشـارك. وعندمـا أكـرب يف السـن، ال شـك بـأنَّ جيـل 
الشـباب سـيتقدم ليأخـذ مـكاين ويحـل محـيل ويسـتمر بالـروح 

نفسـها، روح التعـاون والعمـل نحـو مسـاعدة اآلخريـن.

 refugeevolunteer@yahoo.com إيووها تشيام إيووها 
 املؤسس والرئيس، منظمة عامل إغاثة الالجئني الدولية 

)هاتف 2086 562 803 234+(

 bit.ly/NigerianVoice-AbiaStateNGOs .1
2. نسعى حالياً إىل الحصول عىل الدعم ملرشوع إعادة تأهيل مجتمع أمونيتو كام نسعى 

للحصول عىل دعٍم لعملية التخطيط الوطني للنَّازحني داخلياً املقيمني خارج املخيامت.

mailto:refugeevolunteer@yahoo.com
http://bit.ly/NigerianVoice-AbiaStateNGOs
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إقصاء الجهات الفاعلة املحلية من قيادة التنسيق يف مجال حامية األطفال
عمر عبد الله ماينا ودانيال مشور وأنطوين نوالن 

رغم تعدد االلتزامات وكرثة التوجيهات التي تحبذ تويل جهات فاعلة محلية ملهمة التنسيق عىل املستوى 
الوطني، يشري واقع الحال إىل أنَّ اإلقصاء ما زال يحيق بتلك الجهات.

تنسيق  دور  تتوىل  وطنية  إنسانية  مجموعة   33 حالياً  يوجد 
املعنية  الفرعية  باملجموعات  سابقا  )ُعرَِفت  األطفال  حامية 
بحامية األطفال( يف منظومة املجموعات التي وضعتها اللجنة 
الدامئة املشرتكة بني الهيئات.1وتحدد هذه املجموعات مسار 
التوجه اإلسرتاتيجي العام لالستجابات اإلنسانية املعنية بحامية 
تخصيص  رصد  فرص  يف  كبرياً  تأثرياً  تؤثر  أن  وميكن  األطفال، 
التمويل والتدريب إىل املنظامت التي توفر الحامية لألطفال. 
وأظهرت دراسة استقصائية حديثة أنَّ هذه املجموعات تضم 
يف املتوسط 22 منظمة معنية بحامية األطفال لكل مجموعة 
باملئة من هذه  يزيد عىل 60  ما  الوطني، وأنَّ  املستوى  عىل 
املجموعات هي جهات فاعلة محلية.2ومع ذلك، ما يدعو إىل 
االستغراب أنَّ أياً من هذه املجموعات التي يبلغ عددها 33 
مجموعة ال تتشارك القيادة حالياً مع منظامت املجتمع املدين 
الوطنية مع أنَّ الجهات الفاعلة الوطنية متثل غالبية األعضاء. 

يف املقابل، تشجع وثائق التوجيه الخاصة باملجموعة العاملية 
للحامية بوضوح منح منظامت املجتمع املدين املحلية مكانة 
القيادة املشرتكة ألنَّها تقدم رؤى منفردة يف صنع القرار ورفع 
مستوى استدامة آليات التنسيق وتعزيز شموليتها وفعاليتها. 
االستفادة  القوي  املحيل  للمنسق  ميكن  املثال،  سبيل  فعىل 
التأييد  وكسب  املنارصة  رسائل  لتعزيز  املحلية  الشبكات  من 
رصد  يف  فعالية  أكرث  يكون  ورمبا  دقة  أكرث  تحليالت  وإنتاج 
لن  السياقات،  معظم  ويف  وأرسهم.  األطفال  أمام  املساءلة 
منظمة  قوي من  منسق  استخدام  كثرية عىل  تكاليف  ترتتب 
شخص  استخدام  من  تكلفة  أقل  فذلك  محلية  حكومية  غري 

من منظمة دولية. 

الرائدة  الهيئة  إىل  األطفال  لحامية  الدنيا  املعايري  وتطلب 
املحلية  التنسيق  هياكل  عملها عىل  تؤسس  أن  للمجموعات 
يف  املشاركة  عىل  املدين  املجتمع  منظامت  وتشجع  الحالية 
املشرتكة  الدامئة  اللجنة  ذكرت  حني  أمكن3يف  متى  القيادة 
الشؤون  ومنسق  املقيم  املنسق  عىل  يتعني  أنه  الهيئات  بني 
من  يتأكدوا  أن  اإلنساين  للعمل  الُقطِرّي  والفريق  اإلنسانية 
أن ال يكون التمويل عائقاً أمام الهيئات التي ترغب املشاركة 
القيادية  األدوار  يف  هم  »ملن  وينبغي  املجموعات،  قيادة  يف 

املشرتكة أن يساعدوا يف بناء القدرات الوطنية.«4

والسؤال إذاً، ملاذا ال يوجد عدد أكرب من املنظامت غري الحكومية 
َمت  املحلية يف مواقع قيادة التنسيق أو القيادة املشرتكة؟ لقد ُقدِّ
تفسريات كثرية، لكنَّ أكرث تفسريين نسمعهام أن الرشكاء املحليني 
عىل  التنسيق  مجموعة  لقيادة  الكافية  القدرات  إىل  يفتقرون 
املستوى الوطني وأن الحاجة إىل الجهات الفاعلة الدولية تعود إىل 

حيادهم ونزاهتهم واستقاللهم. 

أهي مسألة قدرات؟
من  ومتنوعة  واسعة  املحلية مجموعة  الحكومية  غري  للمنظامت 
الدويل. وكثري من  املجتمع  الخربة والكفاءة، فشأنها يف ذلك شأن 
هيئات األمم املتحدة واملنظامت غري الحكومية الدولية التي هي 
يف مراكز قيادية أو تشارك يف القيادة تستخدم بالفعل زمالء وطنيني 
سياقات،  عدة  القيادة. ويف  واملشاركة يف  القيادية  املناصب  لهذه 
شبكات  الوطنية  أو  املحلية  الحكومية  غري  املنظامت  تنسق 
املنظامت غري الحكومية املحلية والفرق املواضيعية املعنية بحامية 
القطاعات  التي ترشف عىل برامج متكاملة ومتعددة  أو  األطفال 
لحامية األطفال. وغالباً ما تقود مجموعات التنسيق أو تشارك يف 
قيادتها عىل الصعيد دون الوطني. لذلك، ليس من الواضح السبب 
الذي يدفع البعض يف رصف النظر عن القدرات ذاتها بدعوى أنَّها 

ال عالقة لها باملوضوع أو ال تكفي لتويل أدوارالتنسيق الوطنية.

اإلنسانية  التنسيق  مجموعات  من  كثري  تأسيس  عىل  مىض  ولقد 
يف  الحال  )كام  سنوات  عرش  من  أكرث  األطفال  لحامية  الحالية 
أفريقيا  وجمهورية  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية  الصومال 
املعنية  املحلية  واملنظامت  األفراد  من  كثري  ويعمل  الوسطى(، 
ذلك،  ومع  الحني.  ذلك  منذ  القطاع  هذا  يف  األطفال  بحامية 
عندما أعِلن عن وظيفة منسق لحامية األطفال لواحدة من هذه 
السياقات يف أوائل عام 2018، حددت معايري االختيار رضورة أن 
يكون املوظف دولياً أي من خارج البالد ال تقل خربته املهنية عن 
الفاعلة  الجهات  من  أحد  ال  أن  حقاً  ُيعَقل  فهل  سنوات.  خمس 

املحلية لديه خربة كافية وكفاءة ليتوىل ذلك الدور؟ 

واملشكلة أنَّ املنسقني الدوليني يستمرون يف التعاقب عىل الوظائف 
أنَّ خربتهم  مع  األطفال  قيادية يف حامية  مواقع  كبرية يف  برسعة 
وفهمهم للسياق املحيل يف أغلب األحيان أقل بكثري مام يتمتع به 
الحكومية  غري  املنظامت  كانت  املايض،  ويف  املحليون.  املرشحون 
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القوية متثل أدواراً قيادية مشاركة، لُيسَتبَدل بهم بعدها املنظامت 
الدولية غري الحكومية )كام يف الصومال(. والحظت مراجعة حديثة 
للتنوع يف القيادة يف مجال الشؤون اإلنسانية أن استبعاد الرشكاء 

املحليني أصبح من املامرسات الشائعة.5 

ولذلك، بدالً من عزو استقصاء تلك املنظامت املحلية إىل افتقارها 
إىل  تفتقر  إنَّها  نقول  أن  األدق  من  يكون  قد  الالزمة،  للقدرات 
املنظومات  أو  القوية  البرشية  املوارد  أو  املرن  املؤسيس  التمويل 
الدولية  املنظامت  من  كثري  بها  تتمتع  التي  اإلداريــة  أو  املالية 
التنسيق  ب من تعيني خرباء  الكبرية. وذك ما ُيصعِّ غري الحكومية 
اإلقليمية  املقرات  من  الدعم  عىل  االعتامد  أو  عليهم  واملحافظة 
كان  ما  فتخيل  تخطيها.  العقبات ميكن  إنَّ هذه  غري  العاملية.  أو 
ميكن إنجازه لو أنَّ املجتمع اإلنساين الدويل أمىض السنوات العرشة 
األخرية يف إعارة متخصيص التنسيق للعمل داخل املنظامت املحلية 
الرشيكة، أو توفري فرص لإلرشاد والتوجيه واملتابعة أو متويل رشيك 
محيل ليتوىل بنفسه تعيني املوظف املختص بالتنسيق سواء أكان 

وطنياً أم دولياً. 

هل املسألة تخص الحياد وعدم التحيز واالستقالل؟
الحقيقة األكيدة أنَّ الحياد وعدم التحيز واالستقالل عنارص جوهرية 
يف االستجابة عىل صعيد الحامية، وال شك يف أنَّ الحكومات تحتاج 
إىل  الحاجة  ظهرت  فاذا  العنارص.  تلك  لتطبيق  الدعم  إىل  أحياناً 
املتحدة  األمم  منظمة  لدى  معينة، سيكون  دولية  هيئة  خدمات 
اللجنة  من  الرسمي  التفويض  )اليونيسف(  والطفولة  لألمومة 
الدامئة املشرتكة بني الهيئات لتكون مفوضية املالذ األخري لحامية 
مع  تتعامل  أن  ميكنها  وبذلك  املجموعات،  نظام  داخل  األطفال 
مخاوف الحياد وعدم التحيز واالستقالل. ثم إذا كان هناك حاجة 
إىل مستويات إضافية من االستقالل، فقد وضعت ترتيبات ثالثية 
السياقات تجمع بني الحكومة واألمم املتحدة واملنظمة  يف بعض 
الدولية غري الحكومية. لذلك، هناك مرونة كافية متاحة ليك تنظم 

املجموعات ترتيبات قيادتها حسب مقتضيات السياق. 

ومع ذلك، ليس صحيحاً أن نفرتض أنَّ الجهات الفاعلة الدولية هي 
الوحيدة التي تستطيع أن تضمن الحياد. فهناك منظامت املجتمع 
املدين املحلية والوطنية التي تتوىل أصاًل أدواراً قيادية عىل املستوى 
دون الوطني وتبحر بنجاح يف مختلف سياقات العمليات املحلية 
)ونرى هذا يف عملنا يف كلٍّ من  والعالقات  والديناميات  املعقدة 
نيجرييا وجنوب السودان(. والجهات الفاعلة املحلية عىل ما يبدو 
موثوق بها من ناحية إدارتها الفعالة للتنسيق)مع كل تعقيداته( 
عىل املستوى ما دون الوطني ولكنَّ ليس عىل املستوى الوطني. 
فلامذا إذاً ترغب املنظامت الدولية يف استثامر املوارد البرشية يف 
أدوار التنسيق الوطنية وليس يف األدوار ما دون الوطنية؟ وإجابًة 

الجهات  أنَّ  املحليني  الزمالء  من  عدد  لنا  ذكر  السؤال،  هذا  عىل 
الفاعلة املحلية تفضل أن تقود مجموعات التنسيق عىل املستوى 
الظهور  أكرب من  األدوار يحمل معه قدراً  الوطني ألنَّ تويل هذه 
الحكومية  غري  الدولية  املنظامت  أنَّ  آخرون  رأى  بينام  والتأثري. 
تعتقد أنها قادرة عىل أداء عمل أفضل مام تستطيع فعله املنظامت 
املحلية، حتى إنَّ البعض ذكر أنَّ املنظامت الدولية غري الحكومية 
تسعى لتويلِّ األدوار القيادية الوطنية كوسيلة للحصول عىل املوارد 

املالية لربامجها الخاصة. 

وال تحدد خطط االستجابة اإلنسانية )التي تحدد مقاربة املجتمع 
اذا كان  أو ما  القيادية  القرارات  اتخاذ  اإلنساين وأولوياته( كيفية 
اللجنة  التزامات  من  بالرغم  االنتقالية،  للمراحل  خطط  هناك 
لوضع  العاملية  الحامية  ومجموعة  الهيئات  بني  املشرتكة  الدامئة 
ثم  األزمة  بداية  من  أشهر  ثالثة  خالل  االنتقالية  املراحل  خطط 
سنوياً بعد ذلك. وما زالت األسباب الكاملة وراء عدم تويل الجهات 
التنسيق عىل املستوى املحيل غري واضحة،  الفاعلة املحلية قيادة 
أداء عمل  اإلنساين ميكنه  األطفال  أنَّ مجتمع حامية  املؤكد  لكنَّ 

أفضل من ذلك.

ثالثة تحديات
بينام ُتحرضِّ مجموعات التنسيق لحامية األطفال والفرق الُقطِريَّة 
هناك   2019 لعام  اإلنسانية  االستجابات  خطط  اإلنساين  للعمل 
املنسقني  زمالئنا  عىل  نعرضها  أن  من  لنا  بد  ال  تحديات  ثالثة 
الدوليني وعىل جميع أعضاء فرق التنسيق لحامية األطفال ونظام 

املجموعات عامة. 

مجموعات التنسيق املعنية بحامية األطفال: خصصوا جملتني إىل 
ثالث جمل يف خطتكم للعام املقبل بحيث تحدد بوضوح ترتيبات 
القيادة. ونظراً ألنَّ قيادة التنسيق أمر محوري لالستجابة اإلنسانية، 
ينبغي رشح ترتيبات القيادة يف اإلسرتاتيجية اإلنسانية. وإن مل تتول 
أن  اإلسرتاتيجية  عىل  يجب  قيادياً،  دوراً  املحلية  الفاعلة  الجهات 
املسبقة  الرشوط  وما  الجارية  االنتقالية  املراحل  ماهية  تالحظ 

الالزمة لتمكني االنتقال.

القيادة(:  يف  املشاركة  )خاصة  الحكومية  غري  الدولية  املنظامت 
باملوارد لالنتقال  التزموا بجدول زمني محدد وإسرتاتيجية معززة 
ذلك  يف  مبا  املحيل،  الصعيد  عىل  القيادة  يف  املشاركة  مرحلة  إىل 
توفري التدريب والتوجيه و/ أو دعم امُلالزََمة عند الحاجة. وينبغي 
أن يحدث هذا االنتقال يف أرسع وقت ممكن، لكنَّه بالطبع يجب 
أن يكون انتقاالً مسؤوالً محدداً بإطار زمني يعكس ذلك. وينبغي 
االنتقال  تضم هذا  أن  الدولية  الحكومية  غري  الدولية  للمنظامت 

ضمن جمع التمويالت ومخصصات مواردها الداخلية.
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التنسيق  مجموعات  تستجب  مل  حــال  يف  املانحة:  الجهات 
عندئذ  السابقني،  للتحديني  الحكومية  الدولية  غري  واملنظامت 
للمنظامت  املشرتكة  القيادة  مواقع  متويل  عن  التوقف  عليكم 
الدولية غري الحكومية، وعليكم بدالً من ذلك منح األولوية لتقديم 

الدعم املبارش لقيادة مشاركة محلية.

 machuorcina@gmail.com دانيال مشور 
املدير التنفيذي، منظمة املجتمع يف حاجة للمساعدة )سينا(، 

 www.cinasouthsudan.org جنوب السودان

 mainaumar62@gmail.com عمر عبد الله ماينا 
 مرشف الربامج، منظمة نيم، نيجرييا

www.neemfoundation.org.ng

أعضاء يف املجموعة التشاورية اإلسرتاتيجية ملنطقة مسؤولية 
حامية األطفال العاملية.

 anolan@unicef.org أنطوين نوالن 
قائد موضوعات التوطني املحيل ملنظمة منطقة مسؤولية حامية 

األطفال العاملية ومتخصص يف حامية األطفال، منظمة األمم 
 www.unicef.org )املتحدة لألمومة والطفولة )اليونيسف

 bit.ly/GPC-child-protection .1
CP AoR Annual Survey 2017 .2 )االستقصاء السنوي 2017(

 bit.ly/CPAoR-AnnualSurvey2017
3. منظمة منطقة املسؤولية لحامية الطفل )2010(، املعايري الدنيا لحامية الطفل يف 

العمل اإلنساين، صص 39-38
 CP AoR )2010( Minimum Standards for Child Protection in

Humanitarian Action, p38–39
bit.ly/CP-Minimum-Standards-ar

 See IASC )2011, revised 2015( Reference Module for Cluster .4
 Coordination at Country Level

)وحدة مرجعية لتنسيق املجموعات عىل املستوى الُقطِري(
 bit.ly/IASC-2015-cluster-coordination

 Humanitarian Advisory Group )2018( .5 
 Drawing on our diversity: Humanitarian leadership, p10 

)االستفادة من تنوعنا: القيادة اإلنسانية(
 bit.ly/HAG-diversity-leadership-2018

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها.

Lina Abirafeh
Lebanese American 
University

Nina M Birkeland
Norwegian Refugee 
Council

Jeff Crisp
Independent consultant

Eva Espinar
University of Alicante

Matthew Gibney
Refugee Studies Centre

Rachel Hastie
Oxfam

Lucy W Kiama
HIAS Kenya 

Khalid Koser 
GCERF

Erin Mooney
UN Protection Capacity/
ProCap

Steven Muncy
Community and Family 
Services International

Kathrine Starup
Danish Refugee Council

Emilie Wiinblad Mathez
UNHCR

Richard Williams
Independent consultant

لقراءة املزيد حول األطفال النَّازحني وفاقدي الجنسية

تقدم قامئة موضوعية لنرشة الهجرة القرسية بعنوان ‘أطفال يف وضع التحرك’ )2016، باللغة 
اإلنجليزية( روابط تشعببية إىل املقاالت التي تتحدث عن حامية األطفل يف األعداد السابقة. 

معظم املقاالت متاحة باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والعربية والفرنسية عىل اإلنرتنت بنسقي 
 .MP3 وبالنسبة للمقاالت املنشورة مؤخراً فهي متاحة أيضاً بنسق صويت HTMLو PDF

تتضمن القوائم املوضوعية األخرى لنرشة الهجرة القرسية:

اليمن • عمليات السالم وبناء السالم • منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي • انعدام الجنسية   •
• الروهينغيا • اإلتجار بالبرش وتهريبهم • الحامية يف البحر • الشباب • الصحة والتَّهجري

إذا أردت اقرتاح موضوع تعتقد أنَّه يحظى بأهمية كبرية، يرجى مراسلة 
fmr@qeh.ox.ac.uk أرسة التحرير عىل الربيد اإللكرتوين

Children on the move
Thematic listing of Forced Migration Review articles on …

November 2016

This is a selection of articles and issues published by Forced Migration Review (FMR) 

focusing on displaced and stateless children. You will find for each: the title, the author(s),  

a description or introductory sentences and links to the article or full issue online. Most of 

the articles are also available in Arabic, French and Spanish. 

This thematic listing is online at www.fmreview.org/thematic-listings, where you will find other thematic listings on 

different subjects.

FMR provides a forum for the regular exchange of practical experience, information and ideas between researchers, 

policymakers, practitioners, and refugees and internally displaced people. It is published in English, Arabic, French 

and Spanish and is free of charge. All back issues are online at www.fmreview.org. To request FMR email alerts or 

print copies, please visit www.fmreview.org/request.

fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org 

Skype: fmreview • +44 (0)1865 281700

Combatting dependency and promoting child 

protection in Rwanda

Saeed Rahman, Simran Chaudhri, Lindsay Stark and Mark 

Canavera [2016]

Continuing dependence on aid that waxes and wanes with time 

and that comes largely from external sources can lead to feelings 

of powerlessness. It can furthermore undermine family- and 

community-based initiatives to protect children. 

www.fmreview.org/community-protection/rahman-

chaudhri-stark-canavera 

Psychosocial age assessments in the UK

Debbie Busler [2016]

Poor age assessment procedures may have devastating 

consequences. New guidance for social workers in England 

aims to help ensure that the age of asylum-seeking children is 

assessed more fairly, more ethically and more accurately.

www.fmreview.org/solutions/busler 

Separated and unaccompanied children in the EU

Rebecca O’Donnell and Jyothi Kanics [2016]

A growing body of EU law, policy and practical measures 

addresses the situation of separated and unaccompanied 

children who arrive in the EU. However, in the current sensitive 

political climate, there is a risk of attention and resources being 

diverted from building on progress.

www.fmreview.org/destination-europe/odonnell-kanics 

Wartime division in peacetime schools

Valery Perry [2015]

An ethnically divided educational system in Bosnia and 

Herzegovina continues to limit sustainable return, and to hamper 

reconciliation and the reconstruction of society.

www.fmreview.org/dayton20/perry

Female Genital Mutilation: challenges for asylum 

applicants and officials 

Christine Flamand [2015]

Asylum authorities in the European Union need to establish 

better procedures to help address the specific vulnerabilities and 

protection needs of women and girls who have undergone or are 

at risk of female genital mutilation. 

www.fmreview.org/climatechange-disasters/flamand 

The Istanbul Convention: new treaty, new tool

Elise Petitpas and Johanna Nelles [2015]

The new Istanbul Convention provides a powerful tool for more 

effectively guaranteeing the protection of asylum seekers at 

risk of gender-based persecution and at risk of female genital 

mutilation in particular.

www.fmreview.org/climatechange-disasters/petipas-nelles 

The mental health of Syrian refugee children and 

adolescents

Leah James, Annie Sovcik, Ferdinand Garoff and Reem Abbasi 

[2014]

Mental health services can be key to restoring basic 

psychological functioning and to supporting resilience and 

positive coping strategies for children, adolescents and adults.

www.fmreview.org/syria/james-sovcik-garoff-abbasi

Translating global education standards to local 

contexts

Carine Allaf, Tzvetomira Laub and Arianna Sloat [2014]

Global standards such as the Education in Emergencies 

Minimum Standards need to be applied locally and this requires 

a thoughtful and committed contextualisation process.

www.fmreview.org/crisis/allaf-laub-sloat 

See over for more articles.
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باربارا هاريل-بوند، 2018–1932
يف توفيت  ومديرتها  الالجئني  دراســات  مركز  ومؤسسة  الفخرية  الربوفيسورة  هاريل-بوند،  باربارا   الدكتورة 

11 يوليو/متوز 2018. 

لقد كانت مصدر إلهام وتوجيه آلالف الزمالء واألصدقاء والالجئني حول العامل الذي خرس بوفاتها واحدة من أكرث 

هجري القرسي. ونحن نشعر بصدى التزامها الثابت يرتدد يف هذه الحقبة الزمنية التي  األشخاص تأثريًا يف مجال التَّ

مني لالجئني. ًا يف التعاطف والحامية امُلقدَّ تشهد ُشحَّ

كانت رائدة دراسات الالجئني ضمن حقل اختصاصها إىل الدرجة التي انعكست عىل رفد األبحاث العلمية املفيدة 

اء مع السياسات واملامرسات.  يف متكني الالجئني عن طريق متكني الالجئني برفدهم بالقدرة عىل التشارك البنَّ

 الربوفيسور روجري زيرت، املدير السابق ملركز دراسات الالجئني.

)bit.ly/Guardian-BHB-obituary ،2018 النص الكامل للنعي يف صحيفة الغارديان، 30 يوليو/متوز(

بعد خمس سنوات من تأسيس باربارا هاريل-بوند ملركز 

الهجرة  نرشة  أَطَلَقت   ،1982 عام  يف  الالجئني  دراسات 

القرسية )التي أُطِلَق عليها وقتها اسم الرسالة اإلخبارية 

لشبكة مشاركة الالجئني(. 

ونتمسك  رسالتها  لنحمل  قدماً  مني  بأن  لنفخر  وإننا 

بالتزامها بالتمسك بحقوق الالجئني. ومنذ تأسيس هذه 

يف  تغريات  عدة  املجلة  شهدت   ،1987 عام  يف  املجلة 

تصميمها لكنَّ هدفها مل يتغري بل بقي كام ارتأته باربارا 

عند تأسيسها لها وهو:

ن املزاولني والباحثني وصانعي  ...تأسيس حلقة الوصل مُتكِّ

السياسات من التواصل فيام بينهم واالستفادة من تبادل 

خرباتهم العملية ونتاجاتهم البحثية.

وسوف يحتفي عدد املجلة لشهر يونيو/حزيران 2019 بباربارا هاريل-بوند ويستعرض عملها والقضايا التي ناضلت 

www.fmreview.org/ar/forthcoming من أجلها. وسوف تتاح التفاصيل عىل الرابط التايل

 إذا كنت راغباً يف تقديم الدعم املايل لهذا العدد الخاص أو إذا كنت تقرتح مصادر محتملة لتوفري التمويل، يرجى 

التواصل مع املحررتني ماريون كولدري وجيني بيبلز من خالل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk أو الهاتف 
.+44(0)1865 281700

النرشة للتوزيع املجاين فقط www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20
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