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يف املكسـيك، ال توجـد برامـج حكوميـة حيـز التطبيـق مـن أجـل 
مسـاعدة النازحـني داخليـاً وحاميتهـم، كـام كان املجتمـع املـدين 
بطيئـاً يف الـرد.5 وباملثـل، ليـس مبقـدور ممثـيل املجتمـع املـدين 
املهاجريـن يف ميتشـواكان أن يقدمـوا شـيئاً ُيذَكـر مـن األدلة التي 
ميتلكـون  ال  أنَّهـم  الشـامل خاصـة  إىل  األشـخاص  توثـق هجـرة 
القـدرة عـىل التحقيـق واالسـتقصاء بسـبب شـح املـوارد والخوف 

مـن الـردود االنتقاميـة بحقهـم. 

وبالنظـر إىل املـأزق الـذي يواجهـه آالف املرّشدين امليتشـواكانيني 
املقتلعـني مـن جذورهـم، يتعـنّي عـىل السـلطات املكسـيكية عىل 
املسـتويني االتحـادي واإلقليمـي تنفيـذ تدابري ملموسـة ملسـاعدة 
السـكان حاميتهـم وباألخـص الفئـة األشـد ضعفـاً منهـم. وعـىل 
أقـل تقديـر، يجـب أن تشـتمل التدابري عـىل فتح املآوي ليتسـّنى 
للضحايـا تلّقـي املعونـة الحيوية واملسـاعدات الطبيـة ولحاميتهم 
انتهـاكات  عـن  لإلبـالغ  املوجـودة  اآلليـات  وتعزيـز  األذى،  مـن 
وطنـي  سـجل  ووضـع  أخـرى،  جرائـم  وأي  اإلنسـان  حقـوق 
ريـن. وينبغـي أيضـاً ابتـكار مـا أمكن مـن آليات  لألشـخاص امُلَهجَّ
ملسـاعدة الضحايـا عـىل العـودة إىل مجتمعاتهـم وتعزيـز الحلول 
الدامئـة األخـرى. ويجب عـىل املجتمع الدويل مـن جهته أن يقدم 
الدعـم املـايل والفنـي لزيـادة قـدرة املكسـيكيني عـىل مواجهـة 

هـذه األزمـة اإلنسـانية املتزايـدة.  
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العنف اإلجرامي يف هندوراس باعتباره محركاً للتهجري
سوزانا نيليسون بوالرد 

تظهر آثار العنف ظهوراً واضحاً وملموساً يومياً يف املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى بل يعد محركاً أساسياً 
للتهجري فضاًل عن دوره املعيق يف تحديد هوية املحتاجني للحامية والوصول إليهم. ومتثل هندوراس اآلن 
يف اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني دراسة حالة وفرصة للتعلم مام ُأنِجَز وما مل ُينَجز بعد يف واحدة من 

البلدان املتأثرة يف هذه املنطقة.

تضاهي  إىل درجة  املنطقة  القتل يف  ارتفاع مستويات جرائم  مع 
أسوأ النِّزاعات املسلحة يف العامل1، أصبحت العصابات والجامعات 
الالتينية.  أمريكا  م يف  امُلَنظَّ للعنف  الجديد  الوجه  اإلجرامية متثل 
فبالنسبة لكثري من األشخاص، أصبح تعرض أحد أفراد أرسهم أو 
أو  االبتزاز  أو  الرسقة  أو  السطو  أو  للخطف  املقربني  أصدقائهم 
البلدان،  ومألوفاً، ففي بعض  عادياً  أمراً  القتل  أو  الجنيس  العنف 
بالنِّزاعات  شبيهة  درجة  إىل  فداحته  وزادت  العنف  نطاق  اتسع 

القامئة عىل التمرد والعصيان يف العقود السابقة. 

الفاعلة  والجهات  الدولية  والهيئات  الدول  بعض  تبذله  ما  ورغم 
من غري الحكومات من جهود مكثفة ومتزايدة للتصدي النتهاكات 
يحصلون  ال  رون  املهجَّ زال  ما  اإلجرامية،  والجامعات  العصابات 
عىل الحامية التي يحتاجون إليها. ولتذليل العقبات التي متنع من 
الوصول للحامية، هناك خطوتان أساسيتان أوالهام ضامن تعزيز 
للتهجري  رئيسيان  واالضطهاد محركان  العنف  بأنَّ  العاملي  اإلدراك 
تأيت  بعدها  ثم   2 الوسطى.  ألمريكا  الشاميل  املثلث  يف  القرسي 
الخطوة الثانية التي تتمثل يف تحسني الدول لقدراتها للوصول إىل 

رة وتحديد ذوي الحاجات املحددة للحامية.  املجتمعات املهجَّ
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ـزة لزيـادة  عة وُمحفِّ ويف أوائـل عـام 2017، حدثـت خطـوة ُمشـجِّ
اإلدراك العاملـي بالوضـع القائـم عندمـا أعلنـت هنـدوراس عـن 
اسـتعدادها لتكـون إحـدى بلـدان حـاالت الدراسـة ضمـن اإلطـار 
املفوضيـة  تقودهـا  عمليـة  وهـي  لالجئـني  لالسـتجابة  الشـامل 
املدخـالت  لتوفـري  الالجئـني  لشـؤون  املتحـدة  لألمـم  السـامية 
الخاصـة بامليثـاق العاملـي لالجئـني. وأعلـن أيضاً عدٌد مـن الدول 
ن مـن التعاون  اعتزامهـا لتكـون مـن بلدان دراسـة الحالة، ما مُيكِّ
يف ظـل اسـتجابة إقليميـة حقيقيـة للتهجـري يف املثلـث الشـاميل. 
وكانـت مشـاركة منطقـة املثلـث الشـاميل ألمريـكا الوسـطى يف 
إذ  للغايـة  مهمـة  لالجئـني  لالسـتجابة  الشـامل  اإلطـار  عمليـة 
أتاحـت الفرصـة ملعالجة سـياق يفـرض ظروفاً وحاجـات تختلف 
الالجئـني  أوضـاع  يف  عليهـا  املعتـاد  والحاجـات  الظـروف  عـن 
التقليديـة. ومـع تزايـد عنـف العصابـات باعتباره محـركاً للتهجري 
بعيـدة  بآثـار  األخـرى  املناطـق  تأثـرت  العاملـي،  الصعيـد  عـىل 

املـدى مبـا تحقـق ومـا مل يتحقـق يف هنـدوراس. 

الوصـول إىل النَّازحني داخلياً
ألمريـكا  الشـاميل  املثلـث  يف  الوحيـد  البلـد  هنـدوراس  تعـد 
الوسـطى التـي اعرتفـت علنـاً بظاهـرة النُّـزوح الداخـيل، وهـي 
تعمـل اآلن عـىل انتهـاج ترشيعـات وطنيـة ملنع النُّـزوح الداخيل 
وحاميـة النَّازحـني داخليـًا ومسـاعدتهم، وهـي بذلـك األوىل مـن 
البـالد  بعـض  إنَّ  القـول  املنطقـة. ومـع ذلـك، ميكـن  نوعهـا يف 
والهيئـات الدوليـة واملنظـامت غـري الحكوميـة بالـكاد بـدأت يف 
اإلحاطـة بالنُّـزوح الداخـيل يف املنطقـة. وخالفـًا لألوضـاع األكـرث 
وضوحـاً للتَّهجـري كـام الحـال يف النِّـزاع يف سـوريا، يبـدي الفارين 
فرارهـم  يكـون  أن  األحيـان حرصـاً عـىل  أغلـب  النِّـزاع يف  مـن 
يشـهد  البيانـات  إىل  الوصـول  أنَّ  ومـع  األنظـار.  عـن  بعيـداً 
والسـلفادور،  هنـدوراس  يف  املسـوحات  إجـراء  نتيجـة  تحسـناً 
العـام وليـس  الوضـع  مـن  إال جـزءاً  البيانـات ال تغطـي  فهـذه 

كلـه. فهنـاك دراسـة أجريـت يف عـام 2014 عـىل 174 ألف نازح 
داخـيل يف هنـدوراس، مل ُتغـطِّ إال 20 منطقـة بلديـة مـن أصـل 
النُّـزوح  رصـد  مركـز  توقـع  الدراسـة،  تلـك  إىل  290.4واسـتناداً 

الداخـيل زيـادة هـذا الرقـم إىل 190 ألـف نـازح داخـيل يف عـام 
دراسـات  لالجئـني  الرنويجـي  املجلـس  أجـرى  وكذلـك،   .2016
اسـتقصائية خاصـة بـه ملعرفـة عـدد األطفـال الذيـن ترسبوا من 
املـدارس يف املناطـق املتأثـرة بالعنف الشـديد وتوصـل إىل نتيجة 
أنَّ األعـداد الحقيقـة لألشـخاص املتأثريـن أكرب بكثـري من األعداء 

رهـا الحكومـة.  التـي تقدِّ

وغالبـاً مـا تتحـدث الحكومـات واملنظـامت غـري الحكوميـة عـن 
ألمريـكا  الشـاميل  املثلـث  يف  الداخـيل  النُّـزوح  حركـة  ’اسـتتار‘ 
يفضلـون  أنفسـهم  داخليـاً  النَّازحـني  أنَّ  خاصـًة  الوسـطى 
ِهِديـن،  امُلضطَّ مالحقـة  مـن  خوفـاً  األنظـار  عـن  االحتجـاب 
بهـا.  ثقتهـم  لعـدم  السـلطات  لـدى  التسـجيل  عـن  وميتنعـون 
ولـدى الجهـات التـي هـي عـىل متـاس مبـارش مـع املجتمعـات 
املتأثـرة، ومنهـا عـىل سـبيل املثـال املجلـس الرنويجـي لالجئـني، 
علـم بـأنَّ هـذا التـواري عـن األنظـار يـؤدي إىل ظهـور مصاعـب 
ـة يف الوصـول إىل تلـك املجتمعـات. وغالبـاً ال متلـك البـالد  جمَّ
السـيطرة عـىل املناطـق املتأثـرة التـي تسـيطر عليهـا العصابـات 
ومـن َثـمَّ فهـي غـري قـادرة أو غـري راغبـة يف العمـل عـىل توفـري 
الخدمـات األساسـية للمجتمعـات التـي تعيـش يف تلـك املناطق. 
أمـا العاملـون اإلنسـانيون فيجـدون يف التفـاوض مـع العصابـات 
للسـامح لهم مـن الوصول إىل النَّازحني املسـتضعفني أمـراً جديداً 
املنظـامت،  بعـض  الغمـوض. وباملقابـل، هنـاك  يكتنفـه  عليهـم 
مثـل املجلـس الرنويجـي لالجئـني، ممـن متكنت مـن الوصول إىل 
بعـض النَّازحـني من خـالل التفاوض الحـذر، لكّن املشـكلة تكمن 
يف أنَّ هـذا الوصـول يعتمـد عـىل عـدد مـن العوامـل التـي قـد 
تتغـري يف لحظتهـا دون سـابق إنـذار. ويف مايو/أيـار 2017، قـدم 
املجلـس الرنويجـي لالجئـني مسـاعدات إنسـانية ملائتـي شـخص 
ـروا مـن منازلهـم يف سـان بيـدرو سـوال يف هندوراس بسـبب  ُهجِّ
فداحـة إجـرام العصابـات؛ وكان مـن املمكـن تقديم املسـاعدات 
اإلنسـانية ألكـرث مـن ذلـك لـوال العوائق الجسـيمة التـي واجهت 
الحكومـات والفاعلـني اإلنسـانيني يف وصولهـم للفئـات السـكانية 

املتأثـرة.5 

تحديـد الحاالت املحتاجة للحامية
ينبغـي للـدول، بالتزامـن مـع سـعيها للوصول إىل أعـداد أكرب من 
ـن من طـرق تحديد حاجـات الحامية.  النَّازحـني داخليـًا، أن ُتَحسِّ
إذ تزعـم حكومـات املثلـث الشـاميل ألمريـكا الوسـطى أنَّ مـا ال 
يزيـد معدلـه عـىل 5%-10% يغـادرون بالدهـم ألسـباب تتعلـق 
بالعنـف6 وأنَّ الباقـني الذيـن ميثلون نسـبة 90%-95% يغادرون 

اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني هو اسم ُأطِلَق عىل أول ملحقني 
سبتمرب/أيلول  يف  اُعتِمَد  الذي  واملهاجرين  لالجئني  نيويورك  إلعالن 
مستدامة  ملقاربة  لالجئني  لالستجابة  الشامل  اإلطار  ويروج   .2016
تربط العمل اإلنساين باملساعدة اإلمنائية يف أوضاع تدفقات الالجئني 
واسعة النطاق، كام يركز عىل عدٍد من أفضل اإلجراءات واملامرسات 
ودعم  وقبولهم؛  الالجئني  استقبال  إجراءات  مجاالت هي  أربعة  يف 
الحاجات املبارشة واملستمرة؛ ودعم البلدان املستضيفة؛ ودعم فرص 
ضمن  يكونوا  أن  عىل  البلدان  من  عدٌد  ووافق  املستدامة.  الحلول 
حاالت دراسة الحالة يف اإلطار الشامل لالستجابة لالجئني، وستساعد 
للميثاق  اإلعداد  يف  البلدان  هذه  خربات  من  املستفادة  الدروس 
العاملي لالجئني للجمعية العمومية لألمم املتحدة الذي سُيعَلن عنه 

يف املوعد املحدد يف 2018.3
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ألسـباب اقتصاديـة أو للـم شـمل أرسهـم. لكـنَّ دراسـات 
غـري  وأخـرى  املتحـدة  لألمـم  تابعـة  منظـامت  أجرتهـا 
حكوميـة تؤكـد أرقامـاً مختلفـة متاماً إذ تبـني أنَّ %40-60 
% مـن األطفـال واملراهقـني والنِّسـاء الخاضعـني للدراسـة 

يهاجـرون ألسـباب ترتبـط بالعنـف.7 

غـري  الحكوميـة  التقديـرات  هـذه  أسـباب  عـزو  وميكـن 
أنَّـه  لدرجـة  واسـترشائه  العنـف  تفـي  إىل  الحقيقيـة 
أصبـح أمـراً مألوفـاً وعاديـاً ملئـات األلـوف مـن النَّازحـني 
الذيـن مـا عـادوا يدركـون أنَّ العنف هو السـبب الرئييس 
يف  التبايـن  أسـباب  بعـض  عـزو  ميكـن  كـام  لنزوحهـم. 
األرقـام اإلحصائيـة إىل ظـروف تحديـد حـاالت الحاميـة 
وظـروف جمـع البيانـات. أمـا عـن مصـدر األرقـام التـي 
ألمريـكا  الشـاميل  املثلـث  بلـدان  حكومـات  أوردتهـا 
ريـن عرب الحدود  الوسـطى الخاصة بتسـجيل أعـداد امُلهجَّ
مراكـز  أجرتهـا يف  التـي  املقابـالت  مـن  عليهـا  فحصلـت 
األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  مـن  لـني  امُلَرحَّ اسـتقبال 
واملكسـيك. ورغـم مـا بذلتـه الحكومـة الهندوراسـية يف 
السـنوات األخـرية مـن جهـود ال ُيسـَتهان بهـا يف تحسـني 
تقديـم  مـن  هـذه  الالجئـني  اسـتقبال  مراكـز  ظـروف 
مسـاعدة فوريـة وتوفـري أماكـن صديقـة للطفـل، مـا زلنا 

غـري قادريـن عـىل االعتـداد بهـا كمواقـع موثـوق فيهـا 
الشـخصية واملعقـدة حـول األسـباب  البيانـات  يف جمـع 
والدوافـع الحقيقيـة وراء مغـادرة البـالد. إضافة إىل ذلك، 
غالبـاً مـا ُتجـَرى املقابـالت يف أماكن ال تراعـي الخصوصية 
املعلومـات  عـن  اإلفصـاح  مـن  النـاس  لتمكـني  الالزمـة 
لإلسـاءة  التعـرض  مثـل  قضايـا  متـس  التـي  الحساسـة 
والعنـف أو مخـاوف مالحقـة العصابـات لهـم. ويجـري 
متطوعـني(  يكونـوا  مـا  )غالبـاً  الحكوميـون  املوظفـون 
الـكايف  للتدريـب  يفتقـرون  مـا  غالبـًا  لكنَّهـم  املقابـالت 

الحاميـة.  مخاطـر  لتحديـد  يؤهلهـم  الـذي 

فالعقـود السـابقة مبا شـهدته من مامرسـة الدولة للعنف 
والفسـاد أتـت عىل الثقة يف النظـام ككل، ونتيجة لذلك مل 
يعـد لدى األشـخاص حافـز الئتـامن املوظفـني الحكوميني 
عـىل مشـاغل الحاميـة عندمـا يحتاجـون إليهـا. وبذريعة 
أنَّ معظـم األشـخاص يرغبون يف مغادرة مراكز االسـتقبال 
الهندوراسـية  الحكومـة  تـرّسع  ممكـن،  وقـت  بـأرسع 
ِلـني بإجراءات التسـجيل والفحوصـات الطبية  مـرور امُلَرحَّ
والنفسـية وإجـراء املقابـالت معهـم فور وصولهـم للمركز 
- كل ذلـك يحـدث يف غضون سـاعة - قبـل وضع املرحلني 

يف حافلـة للسـري بهـم إىل أقـرب منطقـة حرضية. 
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حي فيال كريستيانا يف تيغوشيغالبا، هندوراس، تسيطر عليه مجموعات مارا 13 املسلحة التي متنع األطفال من االلتحاق باملدرسة يف الحي املجاور. 
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تلـك الظـروف غـري مواتيـة وال تسـمح لألشـخاص أبـداً باإلبـالغ 
والصادمـة  املعقـدة  األصليـة  الظـروف  عـن  وال  القـوه  َعـامَّ 
التـي تعرضـوا لهـا وأجربتهـم عـىل مغـادرة بلدانهـم، وال حتـى 
الحديـث عـن انتهـاكات حقـوق اإلنسـان التـي تعرضـوا لهـا يف 
أثنـاء رحلتهـم. ويف كثـري مـن الحـاالت، يـدرك العائـدون أيضـاً 
محدوديـة قـدرة الحكومـة عـىل توفـري حـٍل حقيقـي ومناسـٍب 
التوطـني(  إعـادة  فـرص  أو  اإلحالـة  مسـارات  )مثـل  لحالتهـم 
ويدركـون أيضـاً محدودية قدرتها عـىل متابعة الحـاالت الفردية. 
مـن  الدوليـة  للحاميـة  املمنوحـني  األشـخاص  عـدد  قلـة  ومـع 
ريـن عـدم جـدوى طلب  عنـف العصابـات، يـرى كثـرٌي مـن امُلهجَّ
اللجـوء فـور وصولهـم إىل دول املقصـد. وباإلضافـة إىل ذلك، هل 
يوضحـون أنَّ السـبب األصـيل لتوجههـم شـامالً يرجع إىل أسـباب 
هـل  أم  واإلنتـاج؟  للعمـل  اسـتعدادهم  ُيظِهـروا  يك  اقتصاديـة 
يعلنـون أنَّ مل شـمل األرسة هـو السـبب وراء رحلتهـم هذه حتى 

ُيظِهـروا أنَّ لديهـم شـبكة دعـم يف بلـد املقصـد؟ 

عـىل  التوقيـع  بـني  النـاس  مـن  كثـري   ُ ُيَخـريَّ املقصـد،  بلـدان  يف 
وبـني  بالدهـم  إىل  إلعادتهـم  بهـم  الخاصـة  الرتحيـل  إخطـارات 
فـرتة حبـس طويلـة إىل حـني ُيفَصـُل يف قضيتهم. وسـواء أكانوا يف 
بلـدان املقصـد أم أعيـدوا إىل بلدانهـم سـيكون مـن األسـهل عىل 
األفـراد اإلبـالغ بأنَّهـم غـادروا بالدهـم سـعياً وراء فـرص عمـل 
أفضـل أو مـن أجـل مل شـمل أرسهـم، وبذلـك يفلتـون مـن أيدي 

السـلطات ويحاولـون الَكـرَّة مـرة أخـرى. 

االستفادة من مبادرة اإلطار 
الشامل لالستجابة لالجئني

يف جميـع أنحـاء املثلـث الشـاميل ألمريـكا الوسـطى، مثـة عـدم 
فهـم واضـح لعوامـل الدفـع والجـذب املتعلقـة بالنـزوح ودور 
للمنظـامت  ينبغـي  لذلـك  النـاس.  كثـري مـن  تهجـري  العنـف يف 
اإلنسـانية االعـرتاف بهـذه الفجـوة يف فهـم محـركات التهجري وما 
يالزمـه مـن إخفـاق يف تحديـد األشـخاص املسـتحقني للحاميـة. 
كـام ينبغـي لهـذه املنظـامت اإلنسـانية أيضـاً أن تسـأل أنفسـها 
التـي  والربامـج  والسياسـات  القانـون  تطبيـق  إمكانيـة  عـن 
ريـن ومسـاعدتهم يف سـياقات النِّـزاع مثل  ُوِضَعـْت لحاميـة املهجَّ
سـيناريوهات  عـىل  الدميقراطيـة  الكونغـو  وجمهوريـة  سـوريا 
العنـف اإلجرامـي، أم أنَّهـم بحاجـة إىل حلـوٍل ومقاربـات أخرى. 

هندوراس  يف  لالجئني  لالستجابة  الشامل  اإلطار  مبادرة  وتعد 
النَّازحني  ثم حامية  ومن  املوضوعات،  هذه  لتناول  مواتية  فرصة 
داخلياً واملهجرين عرب الحدود. ويف الوقت الحايل، تجمع املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظامت غري الحكومية 
مثل املجلس الرنويجي لالجئني توصيات باإلجراءات التي يجب أن 

رون، ومنظامت املجتمع املدين، واملجتمعات  تراعيها الدول واملهجَّ
أكتوبر/ترشين  ويف  املحلية.  واملجتمعات  العقيدة،  عىل  القامئة 
األول 2017، ستجتمع بلدان من املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى 
والتعهد  أقوى  تعاون  التزامات  لتحديد  نطاقاً  األوسع  واملنطقة 
إقليمية  عمل  إطار  عىل  والتوافق  الحامية  آليات  وتحديد  بها 
شامل للحامية والحلول. لذا ينبغي للعاملني يف مجال املساعدات 
اإلنسانية واإلمنائية ترجمة هذه املبادرة إىل مشاركة مستدامة وإىل 
تشارك أكرب للمسؤولية تعززه الدول من خالل تعزيز ُبَنى الحامية 
املسارات  عدد  زيادة  وإىل  للحامية  أكرب  متويل  وإىل  الوطنية، 
القانونية ملن هم بحاجة لها. كام ينبغي للفاعلني يف جميع أنحاء 
املثلث الشاميل ألمريكا الوسطى تحديد دور العنف واالعرتاف به 
كمحرك للتهجري، واغتنام الفرصة للتحرك اآلن إلحداث تغيري فعيل 

لألشخاص الذين هم يف أمس الحاجة إىل الحامية.

سوزانا نيليسون بوالرد  
 suzanna.nelson-pollard@nrc.no 

 زميلة برامج، فريق السياسات اإلنسانية، املجلس الرنويجي 
 لالجئني- جنيف
 www.nrc.no

1.  انظر
  Cantor D J ’Gang violence as a cause of forced migration in the Northern
 Triangle of Central America‘ in Cantor D J and Rodríguez Serna N )Eds(

 )2016( The New Refugees: Crime and Displacement in Latin America,
 pp27-45.

)كانتور د ج ’عنف العصابات كسبب من أسباب الهجرة القرسية يف املثلث الشاميل 
ألمريكا الوسطى‘ يف كانتور د ج ورودريغوز سرينا ن )محرران( )2016( الالجئون الجدد 

والعنف والتَّهجري القرسي يف أمريكا الالتينية(
2. يشار إليها أيضاً بشامل أمريكا الوسطى

 www.unhcr.org/uk/comprehensive-refugee-response-framework-crrf .3
انظر أيضاً مقالة ملانيشا توماس يف هذا العدد.

رين  4. دراسة من إعداد اللجنة الهندوراسية املشرتكة بني الهيئات لحامية األشخاص امُلهجَّ
بالعنف، بدعم من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ودائرة رسم سامت 

النَّازحني داخلياً املشرتكة. 
 www.internal-displacement.org/countries/honduras

5. انظر نرشة الهجرة القرسية، العدد 37 )2011( ’ الفاعلون امُلسلَّحون من غري الدول 
 www.fmreview.org/ar/non-state ‘والنَّزوح

6. اإلحصاءات الواردة يف معرض النقاشات مع السلطات الهندوراسية يف نوفمرب/ترشين 
الثاين 2016 والبيانات العامة التي أدىل بها مسؤولون غواتيامليون يف اللقاء التشاوري 

العاملي للهجرة يف مايو/أيار 2017. 
7. انظر عىل سبيل املثال

  UNHCR )2014( Arrancado de Raiz
)املفوضية السامية لألمم املتحدة )2014( مقتلعون من جذورهم(

www.acnur.org/donde-trabaja/america/mexico/arrancados-de-raiz/
امللخص التنفيذي باللغة اإلنجليزية

 http://bit.ly/UNHCR-UprootedExecSummary-2014 
أيضاً:

  UNHCR )2014( Children on the Run
)املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2014( أطفال فارُّون(

www.unhcr.org/uk/children-on-the-run

http://www.fmreview.org/ar/latinamerica-caribbean
mailto:suzanna.nelson-pollard@nrc.no
http://www.nrc.no
http://www.unhcr.org/uk/comprehensive-refugee-response-framework-crrf
file:///\\qeh3\fmr\FMR%2056%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean\04%20Edited%20articles\www.internal-displacement.org\countries\honduras\
http://www.fmreview.org/ar/non-state
http://www.acnur.org/donde-trabaja/america/mexico/arrancados-de-raiz/
http://bit.ly/UNHCR-UprootedExecSummary-2014
http://www.unhcr.org/uk/children-on-the-run
ell3sf
FMR cc


