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رين والهشاشة وتعزيز االستقرار يف اليمن فرار املهجَّ
إيرين موين

وجود عدد كبري من الالجئني أو النازحني داخلياً يف دولة ما مؤرش أسايس عىل عدم االستقرار. ويف ضوء ذلك املؤرش 
وغريه من املؤرشات األخرى، أصبحت اليمن واحدة من أكر الدول هشاشة يف العامل. لكن ما يصعب فهمه كيف 
مُيثل ذلك الوضع خطراً عىل الالجئني والنازحني واملهاجرين أنفسهم وما الذي ينبغي عمله لتوفري أقىص قدر من 

الحامية لهم. 

وهـي  باليمـن«  فعليكـم  الفـن  كـرت  »إذا  األثـر  يف  ُروَي 
صيحـة يأخـذ بهـا البعـض عـىل محمـل الجـد منـذ أمـد بعيـد، 
مـن  القـرون جمـوع هائلـة  عـرب  اليمـن  توافـدت عـىل  فقـد 
الباحثـني عـن السـالمة مـن العنـف واالضطرابـات.1 ويف حـني 
الوحيـدة  الدولـة  فهـي  املنطقـة،  يف  الـدول  أفقـر  اليمـن  أنَّ 
الالجئـني  اتفاقيـة  وّقعـت  التـي  العربيـة  الجزيـرة  شـبه  يف 
تحتفـظ  زالـت  ومـا   ،1967 لعـام  وبروتوكوالهـا   1951 لعـام 

لالجئـني.  مـالذاً  بوصفهـا  بعيـد  أمـد  منـذ  بسـمعتها 

مـن  اليمـن  إىل  الالجئـني  معظـم  كان   ،1991 عـام  ومنـذ 
الفاريـن مـن النـزاع الـذي طـال أمـده يف الصومـال؛ فقـد كان 
ل باليمـن بنهايـة مارس/ 95% مـن بـني 242,000 الجـئ مسـجَّ

آذار 2013 مـن الصوماليـني الذيـن ُمنحـوا تلقائًيا حـق اللجوء 
فـور قدومهـم إىل اليمـن.2 أمـا الباقـني فقـد جاؤوا مـن إثيوبيا 
الـدول، مبـا يف ذلـك سـوريا،  والعـراق وإريرتيـا وغريهـا مـن 
وتظهـر تلـك الـدول جميعهـا عـىل نحـو ملحـوظ يف مـؤرشات 
هشاشـة الدولـة. ومـا يزيـد الطـني ِبّلـة أنَّ الالجئـني إىل اليمن 

قـد فـروا مـن دولـة هشـة ليحتمـوا بأخـرى أكـر هشاشـة. 

مل يكـن يعلـم معظـم الالجئـني وطالبـي اللجـوء الذيـن وصلوا 
السـيايس  الدولـة  هيـكل  يف  نخـر  الـذي  بالفسـاد  اليمـن  إىل 
واألمنـي واالقتصـادي. ومل يكونـوا مبأمـن مـن عواقبـه. وكانت 
النتيجـة تـرشد عـدة مئـات مـن جديـد، ولكـن هـذه املـرة يف 
ـت العاصمـة،  اليمـن، وُقتـل آخـرون يف اشـتباكات عنيفـة رجَّ
صنعـاء، يف عـام 2011. وعـالوة عـىل ذلـك، واجهـوا مضايقات 
عـام  يف  املكذوبـة  الشـائعات  انتشـار  عقـب  السـيام  متفرقـة 
املسـاعدة  بهـدف  لالجئـني  الحكومـة  اسـتئجار  بشـأن   2011
للنظـام والشـائعات يف عـام  املناهضـة  يف قمـع االحتجاجـات 
2012 عـن االشـتباه بتنفيـذ »الصوماليـني« بعـض االعتـداءات 
وقـد  الحكوميـني.  املسـؤولني  عـىل  االنتحاريـة  التفجرييـة 
أثنـاء  اعتقلـت  التـي  الصوماليـات  الالجئـات  إحـدى  أعربـت 
عودتهـا إىل منزلهـا مـن العمـل عـن أسـفها قائلـة: »جئنـا إىل 
اليمـن هربـاً مـن الحـرب يف دولتنـا لنجـد أنفسـنا عالقـني يف 

حـرب دولـة أخـرى«. 

وأسـفرت األزمـة السياسـية يف عـام 2011 أيضـاً عـن تدهـور 
يف  الالجئـني  أوضـاع  عـىل  سـلباً  مؤثـرة  االقتصـادي  الوضـع 
الدولـة. فقـد خـرست كثـري مـن الالجئـات عملهـن بوصفهـن 
عامـالت نظافـة وخادمـات ويف الوظائـف املؤقتـة. بينـام فَقـد 
قطـاع  سـيام يف  ال  عمـل  فـرص  الرجـال  مـن  أيضـاً  الالجئـون 
اإلنشـاءات، يف حـني أبلـغ املحتفظـون بأعاملهـم عـن تعرضهم 
لسـوء املعاملـة يف أماكـن العمـل. وُأجـرِبَ عدد أكرب مـن أطفال 
وقـد  عائالتهـم.  دعـم  يف  للمسـاعدة  العمـل  عـىل  الالجئـني 
االقتصاديـة  والصعوبـات  األمنـي  االنفـالت  بـني  املزيـج  دفـع 
الصومـال  إىل  للعـودة  الالجئـني  مـن  مئـات  عـدة  اليمـن  يف 

مجـدداً. 

املندب« »باب 
مـع ذلـك، مـا زالـت الغالبيـة العظمـى مـن الالجئـني - وهـو 
عـن  بحثـاً  اليمـن  إىل  تسـافر   - بالفعـل  مسـبوق  غـري  عـدد 
السـالمة أو الفـرص االقتصاديـة بهـا وقـد تكـون مبنزلـة محطة 
للسـفر إىل أبعـد مـن ذلك. ويف الوقـت الذي عصفـت املجاعة 
بالقـرن اإلفريقـي واجتاحـت األزمة السياسـية والعنـف اليمن 
يف عـام 2011، وصـل أكـر مـن 103,000 فـرد (ضعفـا عـدد 
الالجئـني يف عـام 2010( إىل الشـواطئ اليمنيـة. ثـم جـاء عـام 
حينئـذ  اليمـن  تاريـخ  يف  ُسـجل  لالجئـني  تدفـق  بأكـرب   2012
(107,500 فـرد(. بينـام شـهد عـام 2013 أرقامـاً مامثلة، ورمبا 
تجـاوزت األرقـام السـابقة بكثـري. وميثـل اإلثيوبيـون الباحثـني 
عـن فـرص عمـل يف الخليـج العـريب، وليـس اللجـوء يف اليمـن، 
الغالبيـة العظمـى (80%( مـن الوافديـن إىل الحـدود البحرية. 
ففـي أول ثالثـة أشـهر فقـط مـن عـام 2013، سـافر أكـر مـن 
25,000 إثيـويب إىل اليمـن بحـراً، إمـا مبـارشة مـن إثيوبيـا أو 

عـن طريـق جيبـويت مبعـدل 277 شـخصاً يوميـاً. 

املهاجريـن  مـن  املختلـط«  »التدفـق  هـذا  معظـم  ويصـل 
طالبـني  أم  الجئـني  أكانـوا  سـواء  الرشعيـني،  وغـري  الرشعيـني 
للُّجـوء، عـن طريـق البحـر األحمـر عـرب مضيـق بـاب املنـدب. 
البحريـة يف املقـام األول عـىل  وحقيقـة اعتـامد تلـك املعابـر 
املهربـني يـزج بكثـري مـن رحـالت الهجـرة تلـك إىل الظـل لتقع 
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فضـاًل  الوطنيـة؛  أو  الدوليـة  املراقبـة  جهـود  نطـاق  خـارج 
اليمـن يعيـق فـرق خفـر  األمنـي يف  الوضـع  عـن أن تدهـور 
قبـل  الجـدد  للوافديـن  الوصـول  عـن  اإلنسـانية  السـواحل 
أولئـك املهربـني. بـل إنَّ بعـض مـن رشعـوا يف تلـك الرحلـة إىل 
اليمـن مل يحالفهـم الحـظ ولقـوا حتفهـم. فمنـذ عـام 2008، 
مل ينـج نحـو مـا يزيـد عـىل 1,000 فـرد مـن مخاطـر املعـرب. 
اإلسـاءات  الزمتهـم  فقـد  اليمـن،  دخـول  يف  نجـح  مـن  وأمـا 

باسـتمرار.  املتزايـدة 

وبالنظـر إىل الوضـع األمنـي والسـيايس الهـش يف اليمـن، فقـد 
تلـك  النـاس عـىل خـوض  يكـون غريبـاً أن يحـرص كثـري مـن 
الرحلـة املحفوفـة باملخاطـر. ومـع ذلـك، بـدالً مـن أن يعـوق 
اليمـن  إىل  الدخـول  مـن  املهاجريـن  اليمـن  يف  األمـن  غيـاب 
ض  صـار عامـاًل مسـاعداً يف دخولهـم إليهـا ألنـه يف املقابـل قـوَّ
الجهـود الوطنيـة والدوليـة ملراقبـة السـواحل اليمنيـة مرتامية 

األطـراف والحـد مـن أعـامل التهريـب.

الكنـاري يف منجم الفحم*
عبـور  ومركـز  لالجئـني  مضيفـة  دولـة  اليمـن  أنَّ  عـىل  عـالوة 
عـىل  مينـي  مليـون  نصـف  قرابـة  ُأجـرب  للمهاجريـن،  رئيـيس 
النـزوح داخليـاً يف السـنوات األخـرية نتيجـة إحـدى األزمـات 

النازحـون.  منهـا  يعـاين  التـي  البـارزة  الثالثـة 

فبـادئ ذي بـدء، منـذ عام 2004، خّلفت سـتة حـروب متتالية 
حـني  ويف  نـازح.   356,000 مـن  أكـر  صعـدة  محافظـة  يف 
اتُّخـذ قـرار بوقـف إطـالق النـار يف فرباير/شـباط عـام 2012، 
تسـببت االشـتباكات املسـلحة املحليـة يف املحافظـات املحيطـة 
2011 و2012. ويف غضـون ذلـك،  يف نـزوح جديـد يف عامـي 
عـزف كثـري مـن النازحـني حينئـذ عـن العـودة إىل منازلهـم يف 
ظـل غيـاب حل سـيايس للنـزاع، وعدم وجـود ضامنـات بتوفري 
عوامـل السـالمة لجميـع املدنيـني، وإزالـة األلغـام عـىل نطـاق 
التحتيـة  والبنيـة  الشـخصية  املمتلـكات  بنـاء  وإعـادة  واسـع، 

العامـة التـي دمرتهـا الحـرب. 

السياسـية  االضطرابـات  عـن  الناتـج  العنـف  تسـبب  ثانيـاً، 
داخـل  سـيام  ال  الداخـيل،  النـزوح  يف   2011 عـام  البـالد  يف 
العنـف  فقـد رشد  بهـا.  املحيطـة  واملناطـق  العاصمـة صنعـاء 
صعـدة،  يف  النـزاع  مـن  سـابقاً  الفاريـن  والنَّازحـني  الالجئـني، 
واملدنيـني الذيـن نزحـوا ألول مـرة. وعـىل مـدار عـام 2012، 
إىل  العـودة  مـن  االضطرابـات  رشدتهـم  مـن  معظـم  متكـن 

منازلهـم رغـم أنهـم كانـوا  مـا زالـوا بحاجة إىل الدعـم لضامن 
لألزمـة.  دائـم  إىل حـل  التوصـل 

مايـو/ يف  بـدأ  الـذي  أبـني  محافظـة  يف  النـزاع  أرغـم  ثالثـاً، 
أيـار 2011 عـىل نـزوح 167,000 فـرد عـرب خمسـة محافظات 
تخلصهـا  الحكومـة  إعـالن  عقـب   ،2012 يونيـو  ويف  جنوبيـة. 
بـدأ  أبـني،  يف  للحكومـة  املناهضـة  املسـلحة  الجامعـات  مـن 
النازحـون يف تقبـل فكـرة العـودة إىل منازلهـم. ويف البدايـة، 
اتسـاع  نتيجـة  ومحـدودة  مؤقتـة  العـودة  رحـالت  كانـت 
املنفجـرة، واملخـاوف  األرضيـة والذخائـر غـري  األلغـام  نطـاق 
مـن األوضـاع األمنيـة العامـة، واألرضار الكبـرية التـي لحقـت 
إبريل/نيسـان  نهايـة  بحلـول  ذلـك،  ومـع  التحتيـة.   بالبنيـة 
2013، عـاد نحـو 95% مـن الناَّزحـني إىل منازلهـم وبـدؤوا يف 

أبـني.  يف  حياتهـم  اسـتعادة 

العوامـل  بشـأن  مؤخـراً  الحكومـة  أجرتـه  تحليـل  يوضـح   
إىل  والعائديـن  النَّازحـني  أن  اليمـن  يف  لالضطرابـات  املسـببة 

مهاجرون يصلون إىل ساحل اليمن من القرن األفريقي.

* كان عامل املناجم يف السابق يصطحبون طائر الكناري معهم يف األنفاق التي 
يعملون بها ليمّثل تحذيراً مبكراً لهم من الغازات السامة املترسبة يف املنجم. 

فموت الكناري يعني ترسب الغازات السامة ورضورة الخروج مبارشة.



4343 ة دول هشَّ نرشة الهجرة القرسية 43

يوليو/متوز  2013

منازلهـم واملجتمعـات املضيفـة لهـم مـن بـني أكـر املترضريـن 
 2011 لعـام  الوطنـي  الصعيـد  عـىل  السياسـية  األزمـة  مـن 
وكانـوا أكـر عرضـة ملخاطـر تلـك األزمـة اإلنسـانية. ولذلـك، 
فإيجـاد حلـول دامئـة ملشـكلة النـزوح الداخـيل يف اليمـن أمـر 
لتعزيـز  بـل  أنفسـهم فحسـب  للنازحـني  ليـس  األهميـة  بالـغ 
االسـتقرار يف الدولـة بأرسهـا أيضـاً. ويف الواقـع، ينطبـق املَثـُل 
الغـريب »الكنـاري يف منجـم الفحـم« عـىل النازحـني يف اليمـن 
فأحوالهـم وتطلعاتهـم مقيـاس  األخـرى؛  الـدول  مـن  وغريهـا 
لظهـور  أو  التنميـة  وإقامـة  السـالم  وجـود  ملـدى  أسـايس 
عـىل  العنـف  مـن  أخـرى  دوامـة  وبـدء  مجـدداً  النزاعـات 

إثرهـا.3

االسـتقرار  ومسـتقبل  االنتقاليـة  املرحلـة  محـاور  أهـم  ومـن 
أيضـاً يف اليمـن مؤمتـر الحوار الوطنـي الذي بدأ يف مارس/آذار 
2013 وسيسـتمر سـتة أشـهر.  فعـالوة عـىل تنقيـح الدسـتور، 
يتفـق الجميـع عـىل أن اتخـاذ »جميـع اإلجـراءات القانونيـة 
واملتاحـة لتعزيـز حاميـة الجامعـات املعرضـة للخطـر وحفـظ 

االسـتجابة  فمـدى  املرحلـة.   تلـك  أهـداف  مـن  حقوقهـم« 
بوصفهـم جـزء  معهـم  والتفاعـل  وأرائهـم  النازحـني  ألصـوات 
ال يتجـزأ مـن املترضريـن بسـبب غيـاب األمـن يف اليمـن مـن 
العوامـل الحاسـمة لضـامن شـمولية تلـك املرحلـة ورشعيتهـا. 

هل من ترياق وسـط تلك الهشاشـة؟ 
حالـة  مـن  واالنتقـال  قدمـاً  للمـي  اليمـن  سـعي  إطـار  يف 
للحكومـة  االنتقـايل  الربنامـج  يضـع  االسـتقرار،  إىل  الهشاشـة 
اليمنيـة املعنـي بتنميـة االسـتقرار، 2012-2014 أربـع أوليات 
هـي:  اليمـن،  يف  االسـتقرار  لدعـم  عاجلـة  وإجـراءات  مهمـة 
(1( االنتهـاء مـن التـداول السـلمي للسـلطة، و(2( اسـتعادة 
االحتياجـات  تلبيـة  و(3(  واألمنـي،  السـيايس  االسـتقرار 
االقتصـادي.    االسـتقرار  تحقيـق  و(4(  العاجلـة،  اإلنسـانية 
اتخاذهـا  يتعـني  التـي  العاجلـة  اإلجـراءات  بـني  ومـن 
القانـون »تنقيـح  األمـن واالسـتقرار وتعزيـز سـيادة  لتحقيـق 
الجامعـات  قضايـا  مبعالجـة  املعنيـة  الوطنيـة  الترشيعـات 
املعرضـة للخطـر، مثـل: النسـاء، والنازحـون، وطالبـو اللجـوء، 

مهاجرون يصلون إىل ساحل اليمن من القرن األفريقي.
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والالجئـون، وكذلـك القضايـا املتعلقـة بأعـامل التهريـب وإدارة 
الهجـرة ومواصلـة تطويرهـا وتنقيحهـا«. ويجـب أيضـاً لتحقيـق 
»الحتياجـات  لتلبيـة  عاجلـة«  »إجـراءات  اتخـاذ  االسـتقرار 
والجامعـات  النازحـني  مسـاعدة  مثـل:  العاجلـة«،  اإلنسـانية 
لحقـت  التـي  األرضار  عـن  األفـراد  وتعويـض  للخطـر  املعرضـة 
االقتصـادي  النمـو  النـزاع. ولتعزيـز  أثنـاء  الخاصـة  مبمتلكاتهـم 
والحـد مـن البطالـة وتخفيـف وطـأة الفقـر، يشـتمل الربنامـج 
االنتقـايل للحكومـة اليمنيـة املعنـي بتعزيـز التنمية عـىل برنامج 
متوسـط األجـل يسـعى لتحقيـق االنتعـاش االقتصـادي وُيـدرك 
مـدى الحاجـة لتوسـيع نطـاق الحاميـة االجتامعيـة مـن خـالل 
امللجـأ  األزمـات مثـل توفـري  إتبـاع أحـكام محـددة »ملعالجـة  

للنازحـني«. 

جهـود  مـن  ولغريهـا  القضايـا  لتلـك  الـدويل  الدعـم  وتوفـري 
تعزيـز االسـتقرار األخـرى مهـم للغايـة. ففيـام يتعلـق بالالجئني، 
تتعـاون مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئني مـع الحكومة 
نظـام  ولتعزيـز  لالجئـني  وطنيـة  ترشيعـات  لوضـع  االنتقاليـة 
اللجـوء الوطنـي. وعـىل العكـس، ينبغـي التعامـل مـع التدفـق 
إىل  اإلفريقـي  القـرن  مـن  القادمـني  امُلهّجريـن  مـن  املختلـط 
اليمـن بوصفهـا قضيـة مؤثـرة ليـس عـىل اليمـن وحسـب بـل 
عـىل املنطقـة بأكملهـا. وتحقيقـاً لهـذه الغايـة، مثَّلـت الحكومة 
اليمنيـة دوراً قياديـاً وبـادرت بالدعـوة، بالتعـاون مـع مفوضيـة 
للهجـرة،  الدوليـة  واملنظمـة  لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم 
لعقـد مؤمتـر إقليمـي يف اليمـن يف عـام 2013 لوضع إسـرتاتيجية 
إلدارة تدفـق املهاجريـن ومكافحـة أعـامل التهريـب واإلتجـار يف 

املنطقـة.

إيجابيـة  تطـورات  النازحـني  وضـع  شـهد  عينـه،  الوقـت  ويف 
أبرزهـا رحـالت العـودة مؤخـراً بأعـداد كبـرية إىل أبـني. ويكمـن 
التحـدي الحـايل يف دعـم اسـتمرارية تلـك الرحـالت، ال سـيام من 
خـالل إعـادة تشـييد البنيـة التحتيـة، وضـامن توفـري الخدمـات 
األساسـية، وإعـادة توفـري ُسـبل العيـش، وإقامـة الحكـم الرشـيد 
وسـيادة القانـون مجـدداً. ويف غضون ذلـك، يجب تكريـس أيضاً 
مزيـد مـن االهتـامم واملـوارد الوطنيـة والدوليـة لتيسـري تحقيق 
السـعي إليجـاد حلـوالً دامئـة لحاميـة وضـع  تقدمـاً مامثـاًل يف 

النازحـني املتفاقـم الـذي طـال أمـده مـن النـزاع يف صعـدة.

ملشـكلة  دامئـة  حلـوالً  إيجـاد  يف  البـارز  النجـاح  مّثـل  وحقـاً، 
النازحـني مـن النـزاع يف أبـني َدفعـة جديـدة للجهـود املبذولـة 
ملعالجـة قضيـة النـزوح الداخـيل يف اليمـن وحلها. ففـي نوفمرب/

ترشيـن الثـاين، 2012، ُكلف رئيـس الوزراء بوضع سياسـة وطنية 
املتحـدة  األمـم  مفوضيـة  وتدعـم  النازحـني.  قضايـا  ملعالجـة 

السـامية لالجئـني الحكومـة يف مسـاعيها تلـك. وقـد ُوضعت اآلن 
الخطـوط النهائيـة لتلـك السياسـة مـن خـالل اسـتخدام آليـات 
تشـاور واسـعة النطـاق، وُيأمـل أن تتبناهـا الحكومـة رسيعـاً يف 
اليمـن مـن  اللحظـة، سـتبقى  تلـك  عـام 2013. وعندمـا تحـل 
بـني الـدول القليلـة نسـبياً يف العـامل، وإن كان عددهـا يف ازدياد، 
هـو  وذلـك  النازحـني.  قضيـة  تعالـج  وطنيـة  لسياسـة  املتبنيـة 
املعيـار األسـايس لتحمـل مسـؤولية معالجـة النـزوح الداخيل مع 
التشـديد عـىل رضورة عـدم االكتفـاء بتبني الحلول بـل بتنفيذها 
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د الوضـع  ُيولِـّ ويف الختـام، عـالوة عـىل عـدم االسـتقرار العـام، 
الراهـن يف اليمـن مظاهـر محـددة للهشاشـة التـي يعـاين مـن 
آثارهـا الالجئـون، وطالبو اللجـوء، واملهاجـرون، والنازحون. ومع 
ذلـك، ُتظهـر األوضـاع يف اليمـن أنـه حتـى يف حالـة أكـر الـدول 
هشاشـة يف العـامل ليس مسـتحياًل بذل الجهـود الوطنية والدولية 
لتعزيـز حاميـة تلك الجامعـات وأن ذلك حتمي لدعم االسـتقرار 
الوطنـي. فاالسـتقرار يرتبـط ارتباطـاً وثيقـاً بالحكومـة الرشـيدة 
املجتمـع  مـدى حاميـة  بـه  ُيقـاس  معيـاراً  بدورهـا  ُتعـد  التـي 
للجامعـات املعرضـة للخطـر بـه. وجميـع الجهود املبذولـة حالياً 
يف اليمـن مـن قبـل الحكومـة االنتقاليـة لتعزيـز نظـام اللجـوء 
الوطنـي لديهـا، ومعالجـة قضيـة الهجـرة املختلطـة (مبـا يف ذلك 
وحـل  واإلتجـار(،  التهريـب  أعـامل  ملكافحـة  املبذولـة  الجهـود 

مشـكلة النـزوح الداخـيل خطـوات مهمـة يف ذلـك االتجـاه. 
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موظفي الحامية  يف مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني 

باليمن من ديسمرب/كانون األول 2011 إىل يونيو/حزيران 2013. 

1. إطار تقييم االستقرار: تصميم استجابات متكاملة تجاه األمن، والحكم، والتنمية،
 )The Stability Assessment Framework: Designing Integrated Responses 

for Security, Governance and Development)
  معهد كلينغندال التابع لوزارة الداخلية بهولندا (يناير 2005(، متاح عىل الرابط. 

  http://tinyurl.com/Clingendael-stability
 مؤرش الدول املخفقة، 2012، صندوق السالم، متوفر عىل :  

http://ffp.statesindex.org/indicators
 2. للتحقق من جميع األرقام املذكورة هنا، انظر: 

http://tinyurl.com/YemenUNHCR
 3. وليام أونيل، “النزوح الداخيل وبناء السالم:  االستجابات املؤسسية، 

(Internal Displacement and Peace building: Institutional Responses( دراسة 
منشورة يف مجلة Refugee Survey Quarterly  ، املجلد 28، العدد 1. 

 )National ،”4. انظر إيرين موين, “املسؤولية الوطنية والنزوح الداخيل: إطار عمل
 Responsibility and Internal Displacement: A Framework for Action)

 ملحق نرشة الهجرة القرسية لشهر أكتوبر/ترشين األول 2005 
 www.fmreview.org/en/FMRpdfs/FMR24/IDP%20Supplement/05.pdf

وإليزابيث فرييس وإيرين موين وكارين ستارك، من الشعور باملسؤولية إىل االستجابة: 
تقييم الُنهج الوطنية ملعالجة قضية النزوح الداخيل

 )From Responsibility to Response: Assessing National Approaches to 
  Internal Displacement) http://tinyurl.com/Brookings-responsibility2011

mailto:mooney@unhcr.org
http://tinyurl.com/Clingendael-stability
http://ffp.statesindex.org/indicators
http://www.fmreview.org/en/FMRpdfs/FMR24/IDP Supplement/05.pdf
http://tinyurl.com/Brookings-responsibility2011

