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تحص ٌلة عن مرشوع السلطات العموم ّية وصُ ن ِْع الرشع ّية
 .1هذه املقالة ُم ّ
املرشوع وم َّولَ ْت ُه
) .(Public Authorities and Legitimacy Makingوقد ك ّل َف ْت بهذا
ِ
ِوزا َر ُة الشؤون الخارجية بهولندا ،من خالل منظمة علوم التنم ّية العامل ّية التي تتبع منظمة
البحوث العلم ّية الهولنديّة (WOTRO Science for Global Development of the
وأنشئَ املرشوع بالتعاون مع
ِ .)Netherlands Organisation for Scientific Research
مبادرة أمن منصة املعرفة وحكم القانون (Knowledge Platform Security & Rule
 ،)of Lawوهو جز ٌء من جدول أعامل الوزارة يف االستثامر يف املعرفة واإلسهام يف رسم
سياسات أكرث اعتامداً عىل األد ّلةُّ .
وكل ما ورد يف املقالة من آراء ومعلومات هي مسؤول ّية
مؤلِّفيها .وي َْش ُك ُر املؤلِّ َ
وج ْمس ِشل ،وإرِك كرا َمك ،من مبادرة إم َبكت
فون لف َر ِ
نسس ِغرلِنغِ ،
( )IMPACT Initiativesحُ ْسنَ إسهامهم يف هذه املقالة.

َم ْل ٌ
جأ من َ
دروس من سان بيدرو سوال
الخ َط ِر ُم ْخ ِط ٌر:
ٌ
يو َل ْندَا َسبا َتا

ُّ
التدخالت بني يدي نتيجتها يف سان بيدرو سوال ِبهندوراس دروساً يف العمل يف األحياء الحرض ّية
ُتق ِّدمُ
ومجتمعاتها املحل ّية التي فيها خط ٌر شديد.
ـال العصابـات واإلجـرام َّ
ـت أف َع ُ
َ
أفض ْ
املوصـولِ باال ّتجـار
املنظـم ُ
ُ
ّ
َ
خـدرات ،مـع ق ْسـو ِة اسـتجابة قـوات أمـن الدولة،
الـدويل يف امل ّ
َ
أفض ْ
ْـف إىل ال ّثـ َو َران يف هنـدوراس وإىل تعيين سـان
بالعن ِ
ـت ُ
ُ
َ
ْ
ـع سـنني خلـت أعنـف مدينـ ٍة يف العـامل
بيـدرو سـوال منْـذ ِبض ِ
تجم ُـع نصـف
(بسـبب معـدّ ل القتـل العمـد املرتفـع فيهـا) .و َي َّ
أهـل هنـدوراس ،أو يزيـدون قلي ًال ،يف املناطـق الحرض ّية ،ومنها
سـان بيـدرو سـوال التـي يبلـغ عـدد ّ
سـكان منطقتهـا الحارض ّية
ُ
نحـواً مـن مليو َنني ونصف املليون إنسـان .وق ِّد َر يف سـنة ،2015
ّأن أعضـا َء العصابـات كانـوا حارضيـنَ يف أكثر مـن  50ح ّيـاً
مـن أحيـاء سـان بيـدرو سـوال ،وخاصـ ًة أفقـر األحيـاء وأكرثهـا
تهميشـاً 1.و ُي َض ُ
ـاف اليـو َم إىل أثـر العصابتَين الرئيسـتَني (وهما
َ
مـارا َسل َفرت َ
واضـح ترتكـه غريهما مـن
ُتشـا ،وباريـو  )18أث ٌـر
ٌ
العصابـات املحل ّيـة وجامعـات اإلجـرام ا ُمل ّ
نظـم .مثـال ذلـك ،أنّ
حـي يف املدينـة ُم َّ ٌ
همـش ،يب ُل ُـغ عـ َد ُد
يف ريفيرا ِهر َنن ِْـدس ،وهـو ٌّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
حـارات
سـاكني ِه  120ألفـاً ،حواجـ َز معنو ّيـة ،تق ِس ُـم أرضـه إىل
ٍ
وشـوارع ،تسـيطر عليهـا أكثر مـن سـتّة جامعـات.

وبين سـنة  2004وسـنة  ،2014أضا َف ْ
ـت مدينـة سـان بيـدرو
َ
سـوال واملنطقـة الحارض ّيـة التـي هـي فيهـا ،أكثر مـن %40
نصيـب املدينـة وحدهـا
مـن النَّازحين داخليـاً يف البلـد ،وكان
ُ
ـات طبيعـة النُّزوح القسريّ داخلَ
بين املعط َي ُ
منهـم  2.%21.5و ُت ِّ ُ
ً
ّ
املناطـق الحرض ّيـة ،إذ أظهـرت أن  %81مـن النَّازحين داخليا يف
سـان بيـدرو سـوال قد نزحوا مـن مواضع أخـرى يف املدينة .ومع
واقـع على كثير مـن املجتمعـات املحل ّيـة واألحيـاء،
ّأن الن َ
ُّـزوح ٌ
األماكـن التـي ُينْـز َُح إليهـا ،هـي التـي ُتع ِمـلُ
ظـم
تـرى ّأن ُم ْع َ
ِ
فيهـا العصابـات سـيطرتها على األرض واملجتمـع ،أو التـي فيهـا

غير
لهـا يش ٌء مـن النفـوذ.
وصحيـح ّأن الن َ
ُّـزوح يف هـذه الحـال ُ
ٌ
ً
سر األفـراد أو األهـايل حينـا عىل
بـا ٍد لل ِعيـان متـا َم ال ُبـدُ ِّو؛ إذ ُي ْق َ ُ
ا ّتخـا ِذ تدابير واقيـة و َت ْر ِك بيوتهـم ،كامت َ
ني ذلك عـن أعني الناس،
ً
ُّ
وتلجـأ ِق ّل ٌـة إىل السـلطات طالبين الحامية حينا أخـرى ،كل ذلك
ير األد ّلـة إىل ّأن هـذه الحـارات مـن املدينة،
صحيـح ،ولكـنْ ُت ِش ُ
ً
يغلـب عليهـا أن تكـون مـن أكثر املناطـق تهميشـا أو مـن
املناطـق التـي يقـع سـاكنوها بين الطبقـة السـفىل والوسـطى،
وتتم َّي ُـز بأ ّنهـا ض ِّيقـ ُة السـبيل إىل الحقـوق األساسـ ّية واملرافـق
3
العا ّمـةّ ،
وبـأن العنـف فيهـا كثير ،ومـن ذلـك القتـل العمد.
ـتطيع
ـي املـرء هو ّيتـه ،ولِ َي ْس َ
ويف املدينـة َب ْعُـض فسـح ٍة ل ُيخْ ِف َ
اك عالقاته
املحافظـة على األحبـال بينه وبين أرسته ،وعلى ِش َـب ِ
الشـخص ّية ،وحصولـه على الخدمات و َت َي ُّس التوظيـف له .ولقد
العن ِْف
يظهـر ّأن طلـب الحاميـة يف أحيـا َء ُم َصابـ ٍة
برضوب مـن ُ
ٍ
ُ
َ
َ
كثيرة (ومنهـا تقييـد التن ُّقـل ،وابتـزَا ُز األمـوالِ  ،وإرشاك األطفالِ
اب قرساً يف ّ
والقتـل ال َع ْم ِد واالعتدَا ِء
مات اإلجرام ّية
املنظ ِ
ِ
والشـ َب ِ
ٌ
أمـر فيـه تناقـض ،ولكـنْ هـذه هـي حقيقـة مـا يقـع
ّ
الجنسي) ٌ
على األرس واألفـراد يف هـذه املدينـة ،وغريهـا مـن املـدن .فهذه
ئـة مـن َ
لج ٌ
خطـ َر ٌة يف آنٍ معـاً .ومـا فيها من
الخطـ ِر و ُم ِ
األح َيـا ُء ُم ِ
َ
وتنظيـم ُم ْج
اجتامعـي،
ـك
سرهُ
عمـلٍ
ومتاس ٍ
جامعـيُ ،
تمعـي ،ك َ َ
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٌ
عُ ٌ
وخـوف ُم ْسـتطري .وعلى ّأن بعـض الجامعـات
وريـب
نـف
ٌ
ّ
ّ
(كأربـاب العمـل ،وعُ ملِ النّقـل ،واملعلمنيَ ،والنسـا ِء ،واألطفالِ ،
ّ
الجنيس
ـباب ،وجامعـ ِة املثل ّيـات واملثل ّيني ومزدوجـي امليل
ّ
والش ِ
غيري الهويـة الجنسـان ّية وحاملي صفـات
الجنسين) أشـدُّ
و ُم ّ
َ
تع ُّرضـ ًا للخطـر مـن غريهـا ،4فأكثر سـاكني هذه األحيـا ِء هم يف
ْـف والتَّهجري.
العن ِ
خطـر التعـ ُّرض لشي ٍء مـن ُ
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مفوض ّية األمم املتحدة السامية لالجئني /دان ِيل دراي ُفس

َع َم ُل املفوض ّية السامية لألمم املتحدة
الكيف ّيـ ِة التـي عليهـا ت َق ُاط ُـع رضوب العنف ا ُمل ْف ِضي إىل النُّزوح،
لشؤون الالجئني يف سان بيدرو سوال
الحي
واآلثـا ِر املرئ ّيـة وغير املرئ ّيـة التي ترتكها هذه الضروب يف ّ
َ
افتتحـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئين وعيشـ ِة أهلـ ِه.
مكتبـاً لهـا يف هـذه املدينـة يف آخـر سـنة  .2016ومل ْ
تـزل منـذ
َ
املكتـب ُت ِع ُ
افتتاحهـا
ين السـلطات البلد ّيـة ِتقن ّيـاً واملجتمعـات أفضل وسـيل ٍة لفت ِْح السـبيل إىل الخدمات هي االسـتثامر الذي
َ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
ْ
ُ
مـات
ـات ل َوق ِ
املحل ّيـة أيضـاً على إنشـا ِء آل ّي ٍ
الخدْ ِ
ـف التَّهجير والنُّـزوح َي ْنفـعُ املجتمـعَ املحلي كلـه :إستراتيج ّيات َ
إيصـالِ ِ
ْـم
وللحاميـة ،وذلـك
والحفـاظِ على ح ِّيـز العمـل اإلنسـا ّين يف هـذه األحيـاء متو ِّق ٌف
ٌ
ِ
جانـب مـن ع َمـل املفوضيـة على ّدع ِ
َ
األعمال التـي
غير ّأن
هنـدوراس يف مـا التزمـت بـ ِه يف اإلطـار اإلقليمـي الشـامل إعدادهـا على حسـب سـياق األحـوالَ .
للحاميـة والحلـول (وهـو التطبيـق
توفير الخدمـات األساسـ ّية لـكل النـاس يف
اإلقليمـي لالتفـاق العاملـي َت ْق ِصـدُ إىل ْأن ُتعـ ِّز َز
َ
ّ
ّ
بشـأن الالجئين) .ومـن هـذه اإلعانـة الع َم ُ
ُ
ـل مـع السـلطات
حسـنُ إىل املجتمـع املحلي بالتنميـة،
حـي أو منطقـة مـا ،وت ِ
ٍّ
يسر الوصـول إىل هـذه األحيـاز ،أل ّنهـا ُتـ َرى غالبـاً ُّ
ـع مناهـج
لات ال
بحـث وإستراتيج ّي ٍ
ٍ
تدخ ٍ
اتُ ،تـ ْر ِس ُت ِّ ُ
البلد ّيـة على َو ْض ِ
َ
السـبيلِ
وس ُ
التقـارب والتحـاور مـع املجتمعـات املحل ّيـة واألحيـاء التي فيها تتحدّ ى سـيطرة العصابات .ومن هذه األعامل ،ت ِ
ـيع ّ
تحـهُ إىل :الرعايـة الصح ّيـة ،والتعليم ،والبنيـة التحت ّية
خطـر شـديد .وقـد اشـتمل هـذا العمل على التشـارك يف َو ْض ِع أو َف ُ
ٌ
املجتمع ّيـة ،والتسـلية
وآليات لتحليل
وتوكوالت
ُب ُر
ٍ
ٍ
املهنـي
والرياضـة ،والتدريـب
الخطـر وضمانِ الدخـول
ّ
والتقنـي .مثـال ذلـكْ :أن
يف األحيـاء بسلام ،و َو ْض ِـع
ّ
َّ
نفـذت املفوضيـة السـامية
املناهـج البحث ّية التشـارك ّية
لألمـم املتحـدة لشـؤون
واسـتعاملها يف التشـاور،
الالجئين والسـلطات البلد ّيـة
و َتنْفيـ ِذ الربامـج واملبادرات
ً
ُّ
تدخلا مشتركا بينهما
ا ُملجتمع ّيـة ا ُملرت ِك َـز ِة على
للعمـل على إرسـا ِء اندمـاج
مبـادئ الحاميـة .وقـد
ِ
َـب امليـدا ّين أيضاً
الشـباب وحاميتهم يف منطق ٍة
َـم املكت ُ
َدع َ
شـديدة الخطـر ،مـن خلال
السـلطات البلد ّيـة يف َو ْض ِع
ـاتُ ،ت َع ِّ ُ
ُو َر ٍش ثقافيـة وفن ّيـة ،ف َقـ َّوى
ين النَّازحين
آل ّي ٍ
َ
ضينَ
الخدْ مـات
ذلـك وصـول
داخليـاً أو املع َّر لخطـر
ِ
ووس َـع
إىل تلـك املنط َق ِـة
النُّزوح أو كليهما ،و ُت ِعي ُنهُم
َّ
َ
ـات
وج ُههُـم ،مـن خلال مـا
ـم السـلطات للتحدّ َي ِ
ف ْه َ
و ُت ِّ
واألخطـا ِر الواقعـة على
امـج بلد ّية
قائم مـن بر َ
هـو ٌ
الشـباب.
ـس مما
ِ
وخدْ َمـات .و ُيق َت َب ُ
تقـدّ م مـن أعاملٍ عـددٌ من
مُحال َفـ ُة الجهـات الفاعلـة
الـدروس ،فإلَ ْي َكهـا:
ٌ
ُ
املحا ِيـدة محتاجـة إىل تعزيز:
مـن األهم ّيـة مبـكانٍ أن ُتحدَّ َد
إيجـاد الوقـت إلنجـاح
الجهـات الفاعلـة املجتمع ّيـة،
َـاج
العمـل رضورةُ :يحت ُ
َش ِهدَت هذه ّ
صاص أربع م ّرات
الشابة الهندوراسية َقت َْل إحدى زميالتها .وألنّها َش ِهدَت ذلكُ ،أط ِلقَ عليها ال ّر ُ
بحيـث ُيت َعـا َو ُن مـع التـي ال
بالقليـل
زمـن ليـس
إىل ٍ
َ
فأصابها وفقدت إحدى ساقيها.
تتنافـس هـي والجامعـات
مجتمـع
لدراسـة أحـوال
ٍ
مـن املجتمعـات املحل ّيـة ،ومـ ِّد أحبـال الثقـة والتفاهـم فيـه ،اإلجرام ّيـة والعصابـات -ومـن هـذه الجهـات ا ُملنا ِف َسـة القـادة
ـع الخطـط الحامئ ّيـة .وميكـن يف حالـة الدين ُّيـون ،وقـادة تنميـة البنـى املجتمع ّيـة ،واملتط ّوعـون يف
وتعيين الخطـر ،و َو ْض ِ
ً
َـاج إليـه ضعفا ،أو الربامـج االجتامع ّيـة -وذلـك للتأسـيس إليصـاال الخدمـات
العنـف الحضريّ أن يكـون الزمـن الذي ُي ْحت ُ
يـم الجهات الفاعلـة ّ
املفضلة عىل
صاح ُ
ـب حضو َر والحفـاظ على إيصالهـا .إذ ُت ِق ُ
حتّـى ضعفين ،بسـبب األخطـار األمن ّيـة التـي ُت ِ
جامعـات اإلجـرام ّ
وج ْع َل غريهـا يف بعـض املجتمعـات املحل ّيـة تحـاوراً بينهـا وبين أعضاء
املنظـم ،وطبيع َة النُّـزوح غري الباديـةَ ،
ُ
َ
َ
ُ
ـم العصابـات ُلي ُسـوا االتفـاق عىل تيسير إيصال الخدمـات ،وعىل
العن ِ
ُ
يسر معرفـة سـياق األحـوال ف ْه َ
ْـف أمـراً طبيعيـاً .وت ِّ ُ
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ّ
املحلي ك َّلـه( .ومـع ذلـك،
جتمـع
تنفيـذ الربامـج التـي َت ْن َف ُـع ا ُمل
َ
ُ
بانتظـام أمـر ال بـدّ منـهُ ل ُيتعـ َّر َف رسيعـاً كلُّ
فتحليـل الخطـر
ٍ
تغير يف دينام ّيـات العنـف ويف حـدود السـيطرة على األرض
ُّ ٍ
واملجتمـع يف هـذه املناطـق).
ّ
ينبغـي ّدعْـمُ ّ
املحلي مـن
ـباك املحل ّيـة ومـا يف املجتمـع
الش ِ
ّ
املؤسسـات يف هـذه األحياء ،وعدم
قـدرات :فبسـبب ِقلـ ِة تأثري ّ
كفايـة املعـدّ ات والخدمـات (بسـبب النمـ ّو السـكا ّين الرسيـع
يـب ،واملصاعب التـي تكتنف إيصال
وانعـدام التخطيـط) ،وال ّر ِ
كل ذلـكَ ،ي ُ ُ
وص َ
الفائـدة إيصـاالً آمنـاً ،بسـبب ِّ
ـل بعـض
كثر أن ُت َ
ّ
املحلي
الخدمـات يف هـذه األحيـاء مـن خلال ُبنَـى املجتمـع
ّ
ْـم هـذه الخدمات
ومنظمات املجتمـع املـد ّين .ومـن املهـم َدع ُ
التـي تشـمل املسـتوصفات الكنسـ ّية ،وبرامـج دعـم املراكـزوشـ َباك
املجتمع ّيـة املعن ّيـة بالتعليم والشـباب ،ودور الحضانةِ ،
يـب َمـن يقوم بها ليك يصـل إليها َمن
التواصـل النسـائ ّية -و َتدْ ِر ُ
يحتـاج إليهـا ِمـن النَّازحين أو املع ّرضين لخطر النُّـزوح .وميكن
لهـذا الدّ عـم أن يعـزِّز أيضـاً إيصـال الخدمـات األساسـ ّية ،وأن
تين
ُي ْسـ ِه َم على التدريـج يف إنشـاء بيئـ ٍة محيطـ ٍة ِحامئ ّيـة ،بت َْم ِ
ِّ
اك املجتمع ّيـة التـي مـن خاللها ُي َّ ُ
عين و ُيح َمـى َمن هو يف
الش َـب ِ
َّ
نُ
مواط .
خطـ ٍر شـدي ٍد أو َمـن فيـه مـن الض ْع ِ
ـف ِ
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سـبيلهم إىل الخدمـات ،فمـن الضروريّ ا ّتخـاذ مقاربـ ٍة
خصصـ ٍة ِّ
لـكل منطق ٍة عىل ِح َد ِتها ،تفسـح الطريق إلنشـا ِء
ُم ّ
ّ
اسـتجابات تراعـي السـياق املـكاين املحـدّ د ،وحاجـات
ٍ
ّ
السـكان ،والتنسـيق مـع الجهـات الفاعلة املحل ّيـة األخرى،
ومنهـا الجهـات الفاعلـة يف القطـاع الخـاص .فلا بـدّ مـن
ْـم الجهـات الفاعلـة املحل ّيـة
إقامـة التـوازن بين :أ) َدع ِ
املشـاركة يف إيصـال الخدمـات ،ب) و َتنْفيـ ِذ االسـتجابات
ضعـف ،جــ)
املركـوزة يف حاميـة أكثر النـاس مواطـنَ
ٍ
التوسـع
عالجـ ِة املشـكالت ال ِبنْيو ّيـة املصاح َبـ ِة لتحدّ يات
وم َ
ُ
ُّ
االجتامعـي
الحضريّ  ،ومنهـا عـدم املسـاواة ،واالندمـاج
ّ
االقتصـاديّ  ،وال َو ْصـم والتمييـز القامئان عىل املـكان األص ّ
يل
أو السـنِّ أو الجنـس.
ويف سـنة  ،2018أطلقـت سـان بيـدرو سـوال خطـ ًة بلد ّيـ ًة
فعبرت بإطالقهـا عـن
عا ّمـة لإلمنـاء مدتهـا  25سـن ًةّ ،
طموحهـا .وفحـوى الخطـة تحسين التخطيـط الحضريّ ،
والبنيـة التحت ّيـة ،وأنظمـة وسـائل النقـل العـام والتن ُّقـل،
واسـتعامل التِّقانـة ،وغير ذلـك ،حتّـى تبلـغ سـان بيـدرو
تصبـح ‘مدينـ ًة ذك ّية’ .ويف
سـوال غايتهـا القصـوى ،وهي أن
َ
هـذا التخطيـط اإلمنـا ّ
يئ فرصـة للجهـات الفاعلـة يف ميـدان
َ
العمـل اإلنسـا ّ
َ
ْصره،
ين يك تعمـل يف زيـادة اإلندمـاج وتن ُ َ
مناطـقَ
وجامعات
جغرافية
وذلـك يف ما اعتيـ َد إهامله من
ٍ
ّ
االجتامعـي ،املـكا ّ
ين،
سـكان ّية .إذن فاالسـتثامر يف االندمـاج
ّ
االقتصـادي ،يسـاعد على إمنـا ِء املدينـة ،ويقـ ّوي بيئـة
الحاميـة املجتمع ّيـة يف املناطـق املتقدّ مـة ّ
الذكـر ،ولع ّلـهُ
ـف النُّـزوح.
يسـاعد أيضـاً على َو ْق ِ

ينبغـي َ ْت ِت ُ
ين األحبـال املمـدو َد ِة إىل السـلطات البلديّـة مـن
ُ
َ
إدمـاج
أجـل التنميـة االجتامع ّيـة :ميكـن أن ُيسـا ِع َد ضمان
ِ
ُّ
املؤسسـات املحل ّيـة وأعاملهـا على إطالـة
التدخلات يف ُبنَـى ّ
عمـر االسـتدامة .فقـد بدأت املفوضية السـامية لألمـم املتحدة
ُ
َ
العمل مـع املجتمعات
ورشيكهَـا يف التنفي ِذ،
لشـؤون الالجئين،
املحل ّيـة على التخطيـط للحاميـة املجتمع ّيـة .ومـع تقـدُّ م هذا
العمـل يف طريقـ ِه ،أصبحـت فوا ِئـدُ َو ْصـلِ بعـض اإلجـراءات يو َل ْندَا َسبا َتا ZAPATAHE@unhcr.org
ْبع املفوضية السامية لألمم املتحدة
رئيس ُة
الخاصـة (كتمهيـد سـبل املعـاش ،وتدريـب
واإلستراتيج ّيات
مكتب ميدا ّينَ ،يت ُ
ّ
َ
ٍ
الشـباب ،وتهيئـة دور رعايـة األطفـال ،وتوسـيع املـدارك لشؤون الالجئني ،يف سان بيدرو سوال ،بهندوراس
ّ
املحلي ،ومتكين املـرأة) بالعمـل www.acnur.org/honduras
املجتمع ّيـة ،وقيـادة املجتمـع
ً
ً
مـن
وكان
.
ة
ـ
ي
جل
ة
واضحـ
ـة
ي
البلد
الـذي تقـوم بـ ِه السـلطات
ّ
ّ
InSight Crime (2015) ‘Maras y pandillas en Honduras’ .1
ّ
ـف األعمال ْأن عزّزت َ
َر ْص ِ
شـأن ّ
املؤسسـات يف املجتمـع املحيل www.insightcrime.org/images/PDFs/2015/MarasHonduras.pdf
َ
املجتمعـي يف هـذه األحيـاء الشـديدة الخطـرْ ،
وأن Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas .2
والتعـاون
ّ
أبـرزت مسـؤولي َة السـلطات البلديـة عـن معالجـة ا ُملشـكالت Desplazadas por la Violencia (2015) ‘Caracterización del desplazamiento
ِ
ّ
َ ِ
ّ
’interno en Honduras
ئيسـة .ويف آخـر املطـافُ ،أد ِم َج ْ
ال ّر َ
ـت بعـض هـذه املبـادرات bit.ly/CIPPD-Honduras-2015
رسـمياً يف الخطـة التنفيذ ّيـة السـنو ّية التـي تتّخذها السـلطات Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Honduras (2018) .3
Informe Annual 2018
البلد ّيـة.
bit.ly/CONADEH-Informe-Anual-2018
ال غنـى عـن التحـاور بين ميـدان العمـل اإلنسـاين وميـدان
العمـل اإلمنـايئ :حين يشترك النَّازحـون وأهـل املجتمعـات
ـق
ـوع األخطـار التـي تهـدّ د حياتهـم عليهـم ِ
وض ْي ِ
املحل ّيـة يف ُو ُق ِ

UNHCR (2016) Eligibility Guidelines for Assessing the International .4
Protection Needs of Asylum-Seekers from Honduras
(إرشاد ُ
ات الحام َي ِة
َات األهل ّية
حاج ِ
لتقويم ما يحتاج إلي ِه طالبو اللجوء الهندوراس ُّيون من َ
ِ
الدوليّة) www.refworld.org/pdfid/579767434.pdf
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