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التأقلم مع النزوح يف املناطق الحرضية

مع تزايد أعداد النازحني يف املدن والبلدان تحتاج الجهات املعنية بالتنمية والعمل اإلنساين إىل إعادة التفكري
يف األساليب املتبعة يف مساعدة النازحني يف املناطق الحرضية عىل العيش يف أمان وبكرامة.

إضافة إىل:
تسليط الضوء عىل هايتي ومقاالت عن موريتانيا ،جنوب
أفريقيا ،تيمور ليشتي ،كولومبيا ،باكستان ،اتفاقية كمباال
الجديدة ،االنفصال األرسي يف اململكة املتحدة ،تنقل
الالجئني العراقيني عرب الحدود ،الوفيات النفاسية بني
السكان املترضرين من الرصاعات ...وغريها

النشرة للتوزيع اجملاني فقط

كلمة أرسة التحرير
عىل الرغم من زيادة أعداد األشخاص الذين يعيشون يف البلدات واملدن أكرث من خارجها،
وذلك للمرة األوىل يف تاريخ اإلنسانية ،فليست هذه الحقيقة البارزة يف حد ذاتها سب ًبا يك
تتناول نرشة الهجرة القرسية النزوح يف املناطق الحرضية .ومن وراء هذه الحقيقة تأيت
تعددية أسباب انتقال األفراد إىل البيئات الحرضية والواقع بأن األمر ليس مسألة اختيار
بالنسبة للعديد منهم.
وبصورة نسبية فإننا ال نعرف الكثري عن األعداد الحقيقية لهؤالء النازحني قرس ًيا إىل
املناطق الحرضية أوتوزعهم السكاين أو احتياجاتهم األساسية أو مشكالت الحامية .وقد
يختارون التهجري إىل املدن أكرث من املخيامت لكنهم ال يختارون النزوح نفسه؛ لذلك فإن
لهم حقوق يف الحامية واملساعدة وفق القانون اإلنساين .أما بالنسبة للنازحني داخل ًيا فإن
الوضع ٌ
مربك ،فرمبا يعيشون بني املواطنني الذين يواجهون نفس الصعوبات والتحديات
سواء كانوا سكا ًنا باملولد أو ،عىل سبيل املثال ،ممن هاجروا من الريف إىل الحرض ألسباب
اقتصادية.
قد تختلف أسباب انتقال األشخاص إىل املدن لكنهم يتشابهون يف النضال من أجل العيش
بكرامة؛ لهذا فإن الكيفية التي يحاول بها مقدمو الخدمات الوطنية والدولية والحامية
معالجة احتياجاتهم هي قضية أكرب من القضية اإلنسانية البحتة التي تركز عىل النزوح،
وسيتعني عىل النظام اإلنساين النظر إىل هذه الحقيقة بالطريقة التي مل يكن مستعدًا من
قبل التباعها.
يف مقاالتهم االستهاللية يف هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية ،يؤكد أنطونيو غوترييس
مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني وآنا تيبايجوكا املدير التنفيذي لربنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البرشية (الهابيتات) عىل صعوبة التحديات التي يواجهها النازحون
إىل املناطق الحرضية ومن يحاولون حاميتهم ومساعدتهم ،كذلك يتناوالن الحاجة إلعادة
التفكري بصورة جذرية يف النهوجً .
أيضا تتناول املقاالت التالية ً
بعضا من القضايا العملية
والسياسية التي تصادف النازحني يف املناطق الحرضية وتؤثر عىل مقدمي الخدمات ،وهي
تعكس تنوع التحليل والجغرافيا اللذان لهام ،كام هو متوقع ،طبيعة الحرضنة العاملية.
ويشمل عدد هذه النرشة عىل عدد من املقاالت التي تتطرق بشكل مبارش إىل مسائل
ذات عالقة مبارشة بالعامل العريب نذكر منها عىل سبيل املثال ال الحرص مقالة فابيو فارويل
يف الصفحة  44حول الالجئني الفلسطينيني من العراق الذين استقروا يف دولة شييل،
ومقالة املحرر السابق للنرشة تيم موريس يف الصفحة  35حول الالجئني الصوماليني يف
املدن اليمنية ومقالة جيف كريسب يف الصفحة  40التي تركز عىل الالجئني العراقيني يف
املدن السورية واألردنية ومقالتني يف الصفحات  20و 22حول الالجئني يف املدن يف مرص
والسودان.

يف يناير  ،2010ومع إصدار هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية ،رضب زلزال كبري دولة
هايتي محد ًثا أرضا ًرا جسيمة وخسارة األرواح يف املناطق املدنية .وقد ظل عدد كبري من
األفراد دون مأوى – نازحني – بسبب هذا الحدث .لذلك رأينا أنه من املناسب يف حينه أن
نذكر مقاالً يوضح األسس التي سيشكل عليها النظام العاملي استجابته وليعلم يف الوقت
ذاته ندرة استيفاء االحتياجات الفورية .ونحن ً
أيضا ننظر بعني االعتبار إىل نرش عدد
من نرشة الهجرة القرسية يف عام  2011يتناول يف موضوعاته املعايري واألسس واملبادئ
التوجيهية.

البحث يف نرشة الهجرة القرسية
لقد قمنا مؤخ ًرا بإضافة صفحة جديدة ملوقعنا للمساعدة يف البحث يف أحد موضوعات
األع��داد السابقة من نرشة الهجرة القرسيةُ ،يرجى زي��ارة موقعنا عىل العنوان:
 .http://www.hijra.org.ukونأمل أن تكون هذه الخدمة ذات نفع لقراء النرشة الذين
نرحب ً
أيضا مبالحظاتهم إذا كان لدى منظمتكم مكتبة إلكرتونية ملصادر أو قوائم الروابط
املوضوعية فسنكون شاكرين إذا متت إضافة روابط األعداد السابقة من نرشة الهجرة
القرسية .كذلك سرنحب بعرض مقاالت النرشة عىل االنرتنت أو نسخها مع تحديد املصدر
(عرض رابط ملوقعنا) مع استحسان إعالمنا.

األعداد القادمة من نرشة الهجرة القرسية خالل عام 2010
 نرشة الهجرة القرسية رقم  :35موضوعات خاصة باإلعاقة والنزوح (سيتم نرشها يف
يونيو)
 نرشة الهجرة القرسية رقم  :36موضوعات خاصة بجمهورية الكونغو الدميوقراطية
والبحريات العظمى (سيتم نرشها يف أكتوبر) وستكون الدعوة لتقديم املقاالت متاحة
عىل  http://www.hijra.org.uk/DRCongo/واملوعد النهايئ لتقدميها هو  31مايو
.2010
وطبعاً تتوفر جميع األعداد السابقة من نرشة الهجرة القرسية مجاناً عىل موقعنا:
http://www.hijra.org.uk/mags.htm
مع أطيب التحيات
ماريون كولدري وموريس هريسون
أرسة تحرير نرشة الهجرة القرسية

قامت ناسا بجمع ووضع هذه الصورة ألضواء املدن يف كرتنا األرضية .وقد تم الحصول عىل بيانات ترجع إىل عام 2003
بإذن مسبق من مارك إمهوف وكريستوفر إلفيدج .وقام بالتقاط الصورة كريج مايهيو وروبرت سيمون ،ناسا.
[املراجع] مرشوع األرض املرئية لناسا /http://visibleearth.nasa.gov

أعىل اليمني بوغوتا ،كولومبيا
http://censura20.com/2009/10/18/ciudad-bolivar/
أعىل اليسار دكا ،بنغالديش.
إيرين/مانورش ديغايت

نشكر كارين ياكوبسن مبركز فينستاين الدويل بجامعة تفتس وجوزيه ريريا
بقسم الحامية الدولية باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
للدعم والنصح اللذان قدماهام واللذان ال يُقدران بثمن فيام يتعلق بقسم
املوضوع املميز يف هذا العدد.
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التك ّيف مع النزوح الحرضي
آنا تيبايجوكا

لقد غدت القوى الدافعة للنزوح اآلن وأكرث من أي وقت مىض تدفع األشخاص للجوء أو النزوح
داخلياً إىل املناطق الحرضية من مدن صغرية وكبرية.
حيث يعيش غالبية سكان العامل ،منهم  1.5مليار نسمة
يعيشون يف األحياء الفقرية واملستوطنات غري املستقرة
وغري النظامية .ويزيد األمر صعوبة انتشار بعض الظواهر
العاملية كالتغريات املناخية والكوارث الطبيعية ،وارتفاع
حدة أزمة الغذاء العاملي ،وارتفاع تكاليف املعيشة ،وتفيش
بؤر الرصاع وحاالت الطوارئ املعقدة ،وكلها عوامل تشجع
عىل انتقال املاليني إىل مواقع جديدة يف املناطق الحرضية
قادمني من املناطق الريفية أو من املدن األخرى ،كام ّإن
تلك العوامل ُت ِربز عىل أجندة جهودنا اإلنسانية واإلمنائية
قضية النزوح يف املناطق الحرضية.

وعدا عن املشكالت التي ستتولد نتيجة قدوم موجبات
النازحني للحرضّ ،
فإن النزوح سيؤثر عىل املدينة املضيفة
من حيث قدرتها عىل التخطيط ،حيث ستعاين من
ضغوط مستنزفة للقدرات تتمثل يف االزدحام الزائد عن
الحد املعقول ،وتسكني املتنفسات واملساحات املخصصة
أص ًال للتعليم ،وانعدام ضبط الزحف العمراين وكل ذلك
يستنزف من قدرات املدينة واملقيمني فيها عىل تحسني
الظروف أو منعها من التدهور عىل أقل تقدير .أما
بالنسبة للمدن الفقرية أص ًال ،فال شك بأنها ستكون أكرث
حساسية من املدن األكرث ثرا ًء.

ي��ؤ ِم��ن برنامج األم���م املتحدة
للمستوطنات البرشية بشدة ّأن
إقامة الرشاكات مع الحكومات
املحلية ،واملنظامت غري الحكومية،
والقطاع الخاص هي من العوامل
الحاسمة التي تدفع املدن لتحمل
تلبية حاجات كل من النازحني يف
الحرض واملجتمعات املضيفة لهم.
ومن الرضوري أيضاً عىل منظامت
األم���م امل��ت��ح��دة ،والحكومات
الوطنية ،والجهات املانحة جميعاً
أن تستغل الفرص بتعزيز قدر
أفضل من املشاركة والرشاكات
املثمرة إليجاد الطرق اإلبداعية
نحو تحقيق األعامل.
وميكن لربنامج األم��م املتحدة
للمستوطنات البرشية وغريه من
الهيئات أن يساهم يف تقديم
مبادرات مساعدة أكرث فعالية وذلك
عن طريق تعزيز رشاكاته من خالل
نقل املامرسات املثىل وبناء القدرات
املؤسسية والتنظيمية .أما بناء
القدرات املحلية املستدامة فهي
وال شك من أهم عوامل معالجة
الحاجات اآلنية للنازحني يف الحرض
والالجئني واملجتمعات املضيفة لهم
عىل حد سواء وتحسني مدن العامل
التي نعيش فيها.

آنا تيبايجوكا ،املديرة التنفيذي لربنامج املستوطنات
البرشية التابع لألمم املتحدة (هابيتات) ملزيد من
املعلومات االتصال عىل:
)(www.unhabitat.org
execdir.habitat@unhabitat.org

منشية نارص  -مستوطنة غري رسمية تقع عىل مشارف القاهرة يف
مرص وتُعد من أكرث املناطق كثافة سكانياً يف إفريقيا.

إيرين/مانورش ديغايت

وأ ّياً كانت طبيعة املدينة ،ستبقى آليات الهجرة من
الريف إىل الحرض تش ّكل تحديات خطرة خاص ًة عندما
تتم الهجرة دون رىض املقيمني يف الحرض .ومت ّثل آليات
الهجرة املذكورة أيضاً تحديات كبرية أمام الراغبني يف
تقديم املساعدة ،لعدة أسباب منها عىل وجه الخصوص
أن الكثري من خربات املجتمع الدويل قد سبق أن تر ّكزت
عىل أماكن أخرى ،ما يدعو إىل رضورة تكييف أو حتى
تحويل عمليات وأساليب العمل اإلنساين لنتمكن

ولطاملا كان للمدن هويتها االجتامعية والسياسية التي
متيزها عن الهوية الوطنية وهوية الحكومة رغم ارتباطها
بكل منهام .وهناك تزايد يف عدد املدن التي بدأت تش ّكل
مجالس تحكمها وكأنها حكومات منفصلة بالفعل ،فتبني
عالقاتها وشبكاتها الخاصة بها ،وتك ّون ألنفسها حضوراً
سياسياً فريداً عىل املستويني الوطني والدويل .وقد يوفر
ذلك أيضاً الفرص للمنظامت التي قد ترغب يف ضامن
عيش النازحني يف أمن وكرامة آملني بتحسن ظروفهم
املعيشية.

إيرين/جيف بالك

وبدأ النزوح الحرضي يضفي بعداً جديداً عىل التحديات
التي نواجهها يف تلبية االحتياجات اإلنسانية للنازحني
والالجئني عىل حد سواء .فانتقال الناس إىل غري املخيامت
يف الحرض يقود إىل آثار سلبية منها تقويض الحياة األرسية
للنازحني ،ومتزيق النسيج االجتامعي للمجتمعات ،بل
يتعدى ذلك كله فيزيد من تفاقم حساسية الفقراء املقيمني
يف الحرض أصال .كام ّأن وصول الالجئني والنازحني يش ّكل
ضغطاً جديداً عىل البنى التحتية للمياه واإلصحاح غري
الكافية أص ًال ،وكذلك عىل املسكن والنفاذ لألرايض .وهكذا،
تنشأ منافسة يف استغالل املوارد وسبل العيش بني النازحني
يف الحرض من جهة وسكان الحرض املضيفني من جهة
أخرى ،فتزداد حدة التوتر االجتامعي الذي قد يؤدي إىل
نشوب نزاع جديد.

من تلبية االحتياجات املعيشية األساسية ،واحتياجات
الحامية للنازحني يف الحرض.

لقد حان الوقت قبل أي وقت آخر مىض بأن يكون
لنا نرشة مثل نرشة الهجرة القرسية .وتجمع املقاالت
التالية وجهات النظر املختلفة األكادميية منها والسياسية
والعملية ،وتقدم أمثلة عن كيفية تأ ّثر النازحني بالبيئة
الحرضية وكيفية تكيفهم معها ،وكيف ّأن املجتمع
ال��دويل يدير (أو يجب أن يدير) أعامله نياب ًة عن
النازحني .كام تعرض املقاالت أيضاً الدروس املستفادة
للعمل املستقبيل.

أرسة تغسل يف نهر بوريغانغا ،دكا ،بنغالديش.
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مواجهة التحديات اإلنسانية يف املناطق الحرضية

روجر زيرت وجورج ديكن

مع تطوير الجهات اإلنسانية لطرائق جديدة للتعامل مع مستويات النزوح املتزايدة للمناطق
الحرضية ،قام فريق العمل التابع ملجموعة عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت مبراجعة
السياق املتغري والسامت الرئيسة للتحديات موضع البحث.1ويعتمد هذا املقال عىل نتائج فريق
العمل.
ركز صانعو السياسات واملشاركون يف املجال اإلنساين
خالل عدة عقود بصورة أساسية عىل حاالت الطوارئ
والكوارث يف املناطق الريفية .لكن ومع العلم بأن
املناطق الحرضية كانت بالفعل وستبقى مقصدًا لسد
االحتياجات اإلنسانيةُ ،تويل الجهات اإلنسانية والهيئات
الفعالة يف هذا املجال اهتاممها للمدن والبلدات يف
الجزء الجنويب من العامل وتواصل مبادرات السياسة
الحرضية.
وع�لى الرغم من أن ال مكان حصني ضد الكوارث
الحرضية واألزمات اإلنسانية فإن املدن يف العامل النامي
هي األكرث عرضة لتوابع هذه الكوارث عام هو الحال يف
العامل املتقدم ،وتستمر مخاطر الكوارث يف الزيادة نتيجة
للحرضنة الرسيعة وقد ساعد سوء إدارة أو السيطرة عىل
الحرضنة واإلدارة غري الدقيقة يف األزمات اإلنسانية بل
وتسبب فيها.

واآلن ،يعيش أكرث من ثالثة مليارات شخص يف املناطق
الحرضية حول العامل ويقطن ما يزيد عن املليار منهم
العشوائيات واملستوطنات غري الرسمية “املنترشة”
خاصة يف أفريقيا السوداء وجنوب رشق آسيا .ولنموها
الرسيع ،متثل املناطق الحرضية غري املنظمة وتلك التي
ال تتمتع بكامل الخدمات مواطن عالية الخطورة حيث
يتعرض معظم قاطنيها للعديد من األخطار واألزمات
اللتان تنتجان عن الضغط الزائد الذي تشهده البيئات
الحرضية جراء النقائص املوجودة باملعروض من األرايض
واملساكن والبنى التحتية الحرضية والطلب املتزايد عىل
هذه املوارد مع منو املدن مبعدل يرتاوح بني  5و %10
سنو ًيا .وتساهم هذه العمليات والظروف دون املستوى
التي يعيش فيها معظم سكان املدينة يف حاالت الطوارئ
املزمنة أو بطيئة الظهور أو حتى تصبح نقاط تحول
بالنسبة لألزمات اإلنسانية.

إيرين/دولوي مباشو

مساكن بأحد أحياء الفقراء يف حي إيبويت ميتا يف الغوس ،نيجرييا.

الظروف التي تسهل التعرض
للطوارئ واألزمات
يساهم الزحام وظروف املعيشة السيئة ونقص املياه
النظيفة والرصف الصحي يف البيئات الحرضية يف حاالت
الطوارئ الصحية التي قد تشمل تفيش األمراض املعدية،
ويتعرض سكان املناطق الحرضية إىل مخاطر انعدام
األمن الغذايئ (ارتفاع األسعار ونقص الغذاء وعدم
وجود شبكات األمان) نتيجة لسوء الظروف الصحية
العامة وضياع األقوات إىل جانب الدخول غري املؤمنة
والتهميش؛ لذا تظهر أهمية استهداف املستفيدين يف
نتاجا ثانو ًيا
األزمات الصحية والغذائية والتي قد تكون ً
للحاالت االضطرارية األخرى مثل الفيضانات والزالزل
أو العنف يف املناطق الحرضية مام يخلق ما يسمى بـ
«حزم الضغط».
كذلك ستضاعف مناسيب البحار العالية والتصحر
والجفاف وزي��ادة ن��زوح السكان واألمن��اط الجديدة
الناتجة عن الهجرة إىل وما بني املناطق الحرضية مع
اض جديدة لالستقرار من التغريات
بحث النازحون عن أر ٍ
املناخية وزيادة استعداد املدن ملالقاة الكوارث التي
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فهو تعرض املجتمعات ملجموعة من
األخطار أي «حزم الضغط» املذكورة سال ًفا
جراء هذه الظروف.

الهيكل املؤسيس

إيرين/مانورش ديغايت

قد يكون التحدي األكرب أمام الجهات
اإلنسانية – ورمبا الفرصة الكربى ً
أيضا
– هو تطوير ط��رق العمل مع اإلطار
امل��ؤس�سي ال��ح��ايل للمنظامت البلدية
ومؤسسات املجتمع امل��دين املوجودة
مبعظم بلديات ومدن العامل النامي ،و ُيعد
التعاون بني الوكاالت
أساسا للعمليات
ً
اإلنسانية الناجحة يف املناطق الحرضية.
إن لنطاق األطراف املعنية أهميته وهو
الذي يشمل الحكومات املحلية ووكاالت
توفري الخدمات وإدارات الحكومات
الوطنية واإلداري���ة ومجالس املدينة
واإلدارات الفنية والجامعات الدينية
واملنظامت املجتمعية وق��وات الرشطة
واألوساط األكادميية.
منطقة باكور كافيت جنوب مانيال ،الفلبني.

تتسبب فيها األحداث املناخية القاسية كثرية الحدوث
وسيؤدي تقليل مخاطر الكوارث يف املناطق الحرضية
واالستعداد وتخفيف اآلثار ورسعة االستجابة وإعادة
اإلعامر إىل التحكم يف السياسات والربامج اإلنسانية يف
العقود القادمة.
إن نقص االستعداد الفعال للعديد من املخاطر ومعايري
التخفيف املحدودة تزيد من تعرض سكان املناطق
الحرضية للكوارث بل وإن األكرث من ذلك أن نفس
هذه البالد غال ًبا ما تتميز بضعف أنظمة الحكم وعدم
متكني عنارص املجتمع املدين الالزمة لحشد الوكاالت
واملجتمعات العامة عند حدوث الكوارث واألزمات.
وعىل الرغم من تأ ُثر املزيد من األفراد يف املدن الكربى
والعمالقة فإن مدن العامل النامي املتوسطة والصغرية
حقيق ًة هي األكرث عرض ًة لهذه األزمات وهذا يرجع إىل
عدم كفاية املوارد فيام يتعلق بالقدرة املهنية والحكم
والتمويل .كذلك ي��زداد ترضر ه��ؤالء األف��راد نتيجة
ملحدودية االستثامر يف البنى التحتية والخدمات الحرضية
مثل إم��دادات املياه وأنظمة إدارة النفايات الصلبة
والخدمات الصحية أضف إىل ذلك نقص الخربة بالعمل
مع الجهات اإلنسانية والوكاالت الدولية األخرى.
ومع قابلية املناطق الحرضية للتأثر الرسيع فإننا ال منلك
املعلومات الكافية من أجل دقة تخطيط وتقييم والتنبؤ
ً
بتوزيع أكرث املناطق
“تعرضا” للكوارث وحاالت الطوارئ
اإلنسانية (األقاليم واملدن واملناطق داخل املدن) ولرسم
الخرائط األفضل أهميته يف االستعداد والتخطيط والقدرة
التنفيذية الفعالة للمنظامت اإلنسانية.

توضح التجربة عرب العديد من السنوات أن الرصاعات
والكوارث تتسبب غال ًبا يف النزوح املفاجئ للسكان
الريفيني عىل نطاق واسع إىل املدن والبلدات وقد ازداد
هذا التيار بصورة كبرية يف هذه السنوات .ويهاجر املزيد
واملزيد من الالجئني والنازحني داخل ًيا إىل املدن والبلدات
خالل وبعد الرصاعات باحثني عن الحامية أو لالختفاء.
وتعترب سياسة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني حول حامية الالجئني والحلول يف املناطق
الحرضية2
انعكاسا لهذه التيارات املتغرية .إن النزوح
ً
ليضع املزيد من الضغوط عىل الخدمات الحرضية
واملوارد مع تقاسم املهاجرين قرس ًيا وسكان املناطق
الحرضية املوجودين يف البيئات كثيفة السكان سيئة
الخدمات ورمبا يزيد التنافس والرصاعات بني املجتمعات
عىل املوارد الحرضية املحدودة مثل األرايض واملياه من
إمكانية حدوث األزمات يف املناطق الحرضية.
ومن املهم التأكيد عىل التأثري اإلضايف للكوارث وحاالت
الطوارئ اإلنسانية عىل السكان الفقراء والنازحني
يف املناطق الحرضية ليس بسبب األح��داث يف حد
ذاتها ولكن لزيادة تعرضهم لألزمات عن طريق ثالثة
عوامل ،أولها أنه ناد ًرا ما يكون لدى الحكومات القدرة
عىل حامية سكان املناطق الحرضية الفقراء من خالل
تقديم إمدادات املياه وأنظمة الرصف الكافية أوالحامية
الفعالة من الفيضانات أواألرايض اآلمنة لبناء املساكن
أو األنظمة الصحية العامة السليمة ،وثانيها هو لجوء
ساكني العشوائيات والالجئني والنازحني إىل العيش يف
مناطق معرضة لألخطار مثل املناطق املنبسطة ومواقع
دفن املخلفات أو يف املناطق اإلسكانية دون املستوى
واملزدحمة وغري الصحية نتيجة للفقر .أما العامل الثالث

توجه العديد
ومن أحد املشكالت البارزة ُ
من هذه الجهات إىل الربامج التنموية
لذا يلزم دمج االستعداد للكوارث وتخطيط اإلدارة مع
عملياتها بغرض استغالل قدراتها ومعرفتها بالكوارث
وحاالت الطوارئ اإلنسانية .وغال ًبا ما تكون هناك وكاالت
وطنية ومحلية مخصصة للتعامل مع الكوارث وتنسيق
عمليات اإلغاثة وإعادة البناء لذلك ُيرجح توافر املوارد
املهنية املحلية ،وميكن ً
أيضا رسعة تعبئة خطط التعايف
حيث يسهل الوصول للسكان املتأثرين نتيجة – وهذا
من املفارقات – للظروف املعيشية الصعبة.
إن هناك عددًا من الشبكات الحرضية التي تكون يف
ً
الغالب أقل
ارتباطا بالحكومة والعمليات اإلنسانية
وتشمل هذه القطاع الخاص واألوس��اط األكادميية
ومنظامت املجتمع املدين األخرى .وألن لديها املعرفة
والتجربة والخربة بإدارة الكوارث وتقليل املخاطر فيجب
بذل الجهود للتنسيق مع تلك الجهات يف املناطق
الحرضية واستغالل قدرتها عىل املشاركة يف املساعدة
اإلنسانية وتقليل املخاطر وعمليات التعايف املبكرة؛ لذلك
ُت ِعد اآلن بعض الفرق ال ُقطرية التابعة لألمم املتحدة
اللجان أو الجامعات ذات الصلة واالهتامم لتناول
التحديات أمام املناطق الحرضية بالتعاون مع املؤسسات
الحكومية الوطنية واملحلية ومنظامت املجتمع املدين.
وقد ُيشك ّــل هذا التعاون مقابلة أساسية مع طرق
االستجابة اإلنسانية يف املناطق الريفية حيث تكون
الجهات اإلنسانية الدولية هي فقط الوكاالت اإلغاثية
املختصة ،ويف املناطق الحرضية يأخذ القادة املحليون
وصناع القرار واملعنيون بزمام مبادرة حشد وتنسيق
العمل اإلنساين إىل جانب إدارة تقليل املخاطر يف
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املناطق الحرضية والتخطيط للطوارئ والتعايف ويجب
أن يستمروا يف ذلك .وكث ًريا ما تلعب الجهات الدولية دور
الداعم حيث تكمل الخدمات واملوارد املتاحة يف املناطق
الحرضية والتي ال تكفي الستيفاء املتطلبات األساسية
للسكان املحتاجني.
إن هذا الدور ليخلق تحديات جديدة أمام الجهات
اإلنسانية بل وقد ُي ّصعب األمر عىل الوكاالت اإلنسانية
عند تطوير التعاون الف ّعال .وعىل الرغم من صعوبة
تحديد الجهات املعنية وتطوير الرشاكات التعاونية
مع الحكومات املحلية والجهات غري الحكومية فتلك
هي مهمة أساسية إذ ينتج عن التلكؤ يف اتخاذ القرار
وازدواجية وتجزؤ الوكاالت املسؤولة تأخري العمليات مام
يتسبب عنه إحباط الجهات الدولية التي اعتادت حشد
االستجابات الرسيعة يف املناطق الريفية التي ال تجثم
عليها قبضة السلطات العامة.
لكن ومع وجود البنى التحتية املؤسسية يف املناطق
الحرضية فالبد وأن يكون هناك بعض «الثغرات
اإلدارية» ،فرمبا يتأثر املوظفون الحكوميون يف املناطق
الحرضية بالكوارث الطبيعية أو يفرون من الرصاعات
املسلحة أو يتورطون يف أعامل العنف بتلك املناطق
وقد تتلف املوارد اإلدارية الهامة مثل سجالت األرايض
والخرائط واملعدات املكتبية وهذا يخلق بدوره تحديات
جديدة لإلداريني املحليني ونظرائهم يف املنظامت الدولية
عند تخطيط وتنفيذ املساعدات االضطرارية.
وباملقارنة مع العمل املستقل ،يتحدى الدور غري املألوف
للتعاون مع ودع��م املؤسسات الحرضية الحكومية
وغري الحكومية يف حاالت الطوارئ وأحيا ًنا يف الكوارث
الطبيعية مبادئ الجهات الدولية اإلنسانية .وحدي ًثا ،ظهر
الفساد واالستيالء عىل األرايض وحاالت تورط السلطات
املحلية واملسؤولني سياس ًيا يف حاالت الطوارئ اإلنسانية
مام أدى إىل اع�تراض ورمب��ا تقييد النطاق التنفيذي
للوكاالت واملنظامت الدولية.

التحديات التنفيذية والقطاعية

ُيعد استهداف املجتمعات املحلية والجامعات املترضرة
واملحتاجة تحد ًيا كب ًريا بالنسبة للجهات اإلنسانية
يف املناطق الحرضية وذلك لكرثة حركة املستفيدين
املحتملني وعدم القدرة عىل الوصول إليهم واندماجهم
يف األحياء العشوائية واملستوطنات املنترشة عرب املدينة،
ويضاعف الالجئون والنازحون داخل أو إىل املناطق
ٌ
أسباب
الحرضية هذه الصعوبات حيث تكون لهم
خاصة
ٌ
للبقاء مختبئني كالخوف من املضايقات أو االعتقال أو
الطرد ،لذلك تعترب حامية حقوق الالجئني والنازحني
داخل ًيا والسكان املتأثرين بالكوارث عند العودة أو إعادة
التوطني بعد الكوارث والرصاعات مشكلة خاصة يف هذا
السياق.

املناطق الحرضية
وتتطلب متابعة وتوضيح وتسجيل وتوثيق املجموعات
املستهدفة واملنترشة غال ًبا يف املناطق الحرضية التي
يصعب الوصول إليها التوعية املجتمعية الفعالة بغرض
ُ
سد احتياجاتها من املساعدات املادية والحامية ،وهناك
العديد من األدوات التي ُت ّسهل الوصول إىل ضحايا
الكوارث والنازحني يف البيئة الحرضية فيمكن ،عىل سبيل
املثال ،استخدام رسائل الهاتف الجوال واإلنرتنت إلكامل
الوسائل «التقليدية» كوسائل اإلعالم املحلية واملنظامت
املجتمعية.
لقد طورت الجهات اإلنسانية الدولية نطا ًقا واس ًعا من
السياسات واملامرسات واألدوات من أجل التنمية والعمل
اإلنساين يف املناطق الريفية والتي ميكن نقلها إىل البيئات
الحرضية .لكن ُتظ ِهر التهيئة لهذا السياق الجديد حيث
توجد األسس والقوانني واإلجراءات الثابتة تحد ًيا جديدًا
مام يستلزم صياغة سياسات وأساليب عمل جديدة عىل
مستويات الوكاالت وفيام بني الوكاالت .واملثال عىل إعادة
توجيه وتطوير اإلجراءات الجديدة هو التنقيح الحايل
لكتيب مرشوع سفري 3إىل جانب تطوير معايري توفري
الحامية لسكان املناطق الحرضية املضارين 4ومراجعة
برنامج األغذية العاملي للمامرسات املسته ِدفة للغذاء يف
املناطق الحرضية .إال أن العديد من الوكاالت تتجاوب
اآلن عىل أساس كل حالة عىل حدة لذا تظهر الحاجة
للتدريب وصور التدخل األكرث منهجية والعامة ،الخاصة
باملناطق الحرضية.
وال ننس ً
أيضا التحدي التنفيذي الرئيس والذي تواجهه
الجهات الدولية واملتمثل يف املساعدة عىل إيجاد
حلول دامئة للسكان النازحني يف البيئات الحرضية إذ ال
يستطيع العديد من الالجئني والنازحني داخل ًيا ،خاص ًة يف
مواقف النزوح املط ّول ،العودة أو رمبا ال يرغبون فيها
مفضلني محاولة االندماج يف املدن التي يعيشون فيها،
ويبقى األخ��رون يف املناطق الحرضية نتيجة النعدام
األمن أو سوء الظروف املادية يف أوطانهم عام يواجهون
بوصفهم سكان نازحني «مؤقتني» يف عشوائيات املناطق
الحرضية.
وتستدعي الصور املختلفة للكوارث واألزمات اإلنسانية
ومواقف التعايف املبكر يف املناطق الحرضية جميع
األشكال املختلفة للعمل اإلنساين .فعىل سبيل املثال ،ال
يتضح تطور رسم خرائط التحول من الظروف السيئة
ات
إىل األزمة ثم إىل التعايف املبكر ولهذه التحوالت تأثري ٍ
فاصلة عند تحديد مواضع البدء والنهاية للجهات
اإلنسانية.
إن حامية حقوق الالجئني والنازحني داخل ًيا وغريهم
من النازحني يف البيئات الحرضية – مع خلق «املساحة
اإلنسانية» -لهو تح ٍد كبري ،وهذا يتامىش مع «األزمة
الخفية» للعنف الحرضي واالضطرابات االجتامعية
وتزايد عدم األمن لسكان املناطق الحرضية ( خاصة
النساء واألطفال) الناتج عن حدوث الرصاعات املدنية



والصور املختلفة للعنف املسلح والذي قد يضاعف أو
يصبح مصد ًرا لألزمات اإلنسانية.
ومتثل العالقة بني تقليل املخاطر واملساعدة اإلنسانية
يف املناطق الحرضية تحد ًيا تنفيذ ًيا أخر تستعد الجهات
اإلنسانية للتعامل معه من خالل خربتها يف تقييم املخاطر
واالستعداد للكوارث واإلغاثة؛ لذلك ميثل تقارب التنمية
والعمل اإلنساين مساهم ًة حيوي ًة ملعالجة التحديات
اإلنسانية يف املناطق الحرضية من أجل االرتقاء بأشكال
التدخل الفعالة واملستدامة والتي تقلل من التعرض
لألزمات يف املناطق الحرضية مستقب ًال .وعىل الرغم
من تطوير عدد من املنظامت لتصميم خرائط املخاطر
وترضر السكان 5فإنه من الالزم التأكيد عىل تع ُرض
سكان املناطق الحرضية لعدد من املخاطر واألرضار ،لذا
يجب عىل الجهات اإلنسانية دمج هذه الظروف جميعها
يف سياساتها وبرامجها ومامرساتها.
إن أساس هذه التحديات التنفيذية هو الحاجة الجتذاب
دع��م املانحني وه��ذا هو الشغل الشاغل للجهات
اإلنسانية .لقد توفر من التحليل املنهجي للنطاق الحايل
وتوزيع أموال برامج التأهب واإلغاثة اإلنسانية والكوارث
يف املناطق الحرضية النذر القليل .ومع إرشاك سكان
املناطق الحرضية يف أعامل اإلغاثة العامة اإلنسانية مل
يطور املانحون بعد أي اسرتاتيجيات لتخصيص األموال
الالزمة للعمليات اإلنسانية يف املناطق الحرضية ،لكن
ُيتوقع أن تضاعف الزيادة املحتملة يف عدد الدول
ذات التجمعات الحرضية املعرضة للخطر الطلب عىل
التمويل يف فرتة تندر فيها املوارد ،وستؤثر هذه التيارات
عىل مخصصات التمويل من النداءات املوحدة وصندوق
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ وإنها لتح ٍد أخر تواجهه
الوكاالت اإلنسانية.
روجر زيرت ( )roger.zetter@qeh.ox.ac.ukهو مدير
مركز دراسات الالجئني (.)http://www.rsc.ox.ac.uk
جورج دايكن ( )deikun.unhabitat@unog.chهو
كبري مستشاري املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية /الهابيتات للسياسات والربامج
( )http://www.unhabitat.orgوما عرب عنه هنا
من آراء هي آراؤه وال تخص برنامج األمم املتحدة
للمستوطنات البرشية /الهابيتات أو اللجنة الدامئة
املشرتكة بني الوكاالت.
 .1فريق عمل التعامل مع التحديات اإلنسانية يف املناطق الحرضية بقيادة
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية /الهابيتات
http://tinyurl.com/IASC-MHCUA
http://www.unhcr.org/4ab356ab6.html .2
 .4التي قام بها املجلس الرنويجي للالجئني /مركز رصد النزوح الداخيل ومركز
شيلرت مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البرشية /الهابيتات وعدد من املنظامت غري الحكومية
http://tinyurl.com/ShelterCentre-UrbanProject
 .5عىل سبيل املثال :اإلتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر واملجلس الرنويجي للالجئني وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات
البرشية ومنظمة الصحة العاملية و منظمة األمم املتحدة للطفولة
(اليونيسيف) وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وبرنامج األغذية العاملي ومكتب
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واالسرتاتيجية الدولية للحد من
الكوارث ومركز شيلرت وأخرون





املناطق الحرضية
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تحديات حامية األشخاص املعنيني
يف البيئات الحرضية
أنطونيو غوتريس

إن الحرضنة لهي تيا ٌر ال رجعة فيه إذ سيعيش املزيد واملزيد من األشخاص الذين نهتم ألمرهم
– وهم الالجئون والعائدون وعدميو الجنسية – يف املدن والبلدات وسنحتاج إىل تكييف سياساتنا
وف ًقا لذلك.

عن الكوارث ومبادرات إزالة العشوائيات وغريها يجب
وأن تستويف احتياجات جميع سكان املناطق الحرضية
املهمشني مبا يف ذلك من تهتم بهم املفوضية.

ومع أننا ال نود التعدي عىل عمل الجهات القامئة عىل
التنمية فإننا نرغب يف تحفيز جهودهم وتنسيق أنشطتنا
مع أنشطتهم وسنحتاج العمل بج ٍد مع الحكومات
والسلطات املحلية ومن خالل فرق األمم املتحدة ال ُقطرية
لزيادة الوعي بأن تخفيف الفقر وتقليل األخطار الناجمة

فإذا أردنا أن يكون لجهودنا التأثري املرغوب فال بد أال نرى
هؤالء السكان مبعزل عن املجتمعات املحلية وسننجح إذا
اتخذنا
منهاجا شام ًال ينظر بعني االعتبار لحقوق النازحني
ً
ومضيفيهم.

يصعب التأكد من العدد الحقيقي للالجئني والنازحني
قد ُ
داخل ًيا والعائدين وعدميي الجنسية يف املناطق الحرضية
واملثال الواقعي عىل ذلك هو استقبال دمشق وعماّ ن
ألكرث من مليون عراقي إال أن هذا ليس باملثال الوحيد
الحايل لنزوح السكان عىل نطاق واس��ع يف املناطق
الحرضية .ويعتقد الكثريون باستضافة الخرطوم لـ 1.7
مليون نازح والجئ ،أما أبيدجان وبوغوتا فقد استقبلتا
مئات اآلالف من ضحايا الرصاع املسلح والعشوائيات
املكتظة والتي تنعدم فيها الخدمات فعل ًيا ،وانضم
الالجئون السابقون العائدون من إيران وباكستان ومن
نزحوا جراء العنف يف املناطق الريفية يف أفغانستان إىل
األعداد الكبرية التي هاجرت لكابول ألسباب اقتصادية
وأخرى مختلفة مام نتج عنه زيادة متضاعفة يف سكان
كابول منذ العام .2001
ويتضح أن النزوح الحرضي ظاهرة عاملية لكنها ذات
آثار موضعية؛ لهذا فهي قضية تتعلق باالهتامم املتزايد
بالسلطات املدنية والحكومات املركزية إىل جانب
املنظامت اإلنسانية والتنموية ،ولقد أصبحت اإلدارات
البلدية جهات فاعلة وهي تحتاج الدعم القوي من
املنظامت الوطنية والدولية واملشاركة األوسع للمجتمع
التنموي.

توحيد الجهود

وال ميكن عزل أزمة الالجئني وغريهم من األشخاص
املعنيني يف املناطق الحرضية بل هي تحتاج املعالجة
يف سياق أوسع يشمل الفقراء يف تلك املناطق ،ويحتاج
املجتمع اإلنساين إلع��ادة تقييم من��وذج املساعدة يف
املناطق الحرضية وأن تحدد الجهات اإلنسانية كيفية
دعم املبادرات املجتمعية والتصاعدية بصورة أفضل.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/جيمس أوتواي

ليست تجربة املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني مع الالجئني والنازحني داخل ًيا والعائدين
وعدميي الجنسية يف املدن بالجديدة لكن الجديد هو
تقدير كون املدن موق ًعا أساس ًيا لالستجابة اإلنسانية
الحتياجات هؤالء السكان؛ ولتفعيل تعهداتنا فإننا يف
حاجة إىل تحسني أدائنا يف البيئات الحرضية وإعادة
تقويم توجهاتنا مع زيادة الرتكيز عىل الرشاكات وتولية
االهتامم الخاص لدور السلطات املحلية.

نساء من زميبابوي يصطففن يف طابور خارج مركز موسينا الستقبال الالجئني والذي تديره وزارة الشؤون الداخلية بدولة جنوب أفريقيا.
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الرشاكات واألولويات
لقد أبرزت املناقشات يف حوار الحامية يف ديسمرب 2009
باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف
جنيف الحاجة لرشاكات أق��وى ،وستبقى الحكومات
املركزية بالتأكيد رشي ًكا أساس ًيا فهي متثل الدول املوقعة
عىل معاهدة الالجئني عام  1951واتفاقية االتحاد األفريقي
املربمة مؤخ ًرا لحامية ومساعدة النازحني داخل ًيا وغريها
من الوسائل الدولية األخرى ذات الصلة .كذلك تضع
هذه الحكومات األطر القومية القانونية واالسرتاتيجية
والسياسية التي نعمل ضمنها جمي ًعا ،وتظهر رضورة دمج
السلطات املحلية عند وضع االسرتاتيجيات والسياسات،
وال ننىس األدوار الهامة التي يلعبها رشكاؤنا التقليديون
من املنظامت غري الحكومية وحركة الصليب األحمر
والهالل األحمر والتي يقوم بها ً
أيضا املجتمع املدين خاصة
قادة املجتمع املحيل واملنظامت الدينية والجامعات
األخرى التي تعزز الرتابط االجتامعي.
وكان العنرص الرئيس يف جميع مناقشاتنا يف الحوار هو
كيفية خلق وتعميق ومد نطاق الحامية يف املدن ملن
نأبه ألمرهم وهذا يشمل التأكيد عىل األطر القانونية
ومعرفة الحقوق حيث يتم القيام بجانب كبري من
الدعم لتشجيع التصديق عىل الوسائل الدولية وسحب
التحفظات وإنشاء قانون الحامية الوطنية مام يتطلب
توجهًا ّ
مطل ًعا ومميزًا حيث ستتبع بعض الدول التي مل
تصدق عىل معاهدة عام  1951السياسات املتعاونة بل
ويف بعض األحيان األكرث تقدمية عن سياسات الدول التي
صدقت عىل االتفاقية.
ومن املالحظات التي أوضحها املشاركون يف الحوار:
أوالً ،يجب أن نتجنب بناء الهياكل املتوازية عند تقديم
الخدمات واملساعدة ،خاصة يف الحامية والتعليم والصحة
وثان ًيا ،فإننا نحتاج لبذل الجهود من أجل التقاسم الفعال
لألعباء لذا يلزم التقارب بني الجهات اإلنسانية والتنموية
بطريقة أكرث جدية .وليست املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني فاع ًال تنمو ًيا إال أن لها دو ًرا
حفا ًزا وداعماً تلعبه مع الدول املانحة لتعزيز املنظور ذو
التوجهات التنموية واألكرث مجتمعية.
وللطريقة التي نتعامل بها مع من نخدمهم أهميتها
ونحن نحتاج للتأكيد عىل إنسانيتها ومهنيتها مع العمل
سو ًيا لتفادي املضايقات أو االحتجاز غري املربر .لقد أبرزت
مناقشاتنا رضورة تحرك السكان املحليني نحو مواجهة
الكره املريض لألجانب والذي ميثل مع منوه الواضح يف
العامل املتقدم مصدر قلق يف العامل النامي .كذلك فإننا
نحتاج لضامن االستجابة الرسيعة للسلوكيات غري املقبولة
مثل اإلتجار بالبرش واالغتصاب والصور األخرى النتهاكات
حقوق اإلنسان ويلزم التعامل برصامة مع األعامل
اإلجرامية وأن نصبح يف ذات الوقت أكرث فعالية عند
حامية ضحايا الجرائم.

املناطق الحرضية
وقد علق العديد من الحضور يف الحوار عىل التسجيل
والتوثيق وتحديد أوض��اع الالجئني ،لذا لزم التقدير
بعدم قيام الالجئني والنازحني األخرين مبا يتعارض مع
مصالحهم ،فإذا أدركوا مث ًال وجود خطر لكن ال فائدة من
التسجيل فإنهم لن يسجلوا وعلينا السعى لضامن رؤية
من سيستفيدون من التسجيل لنفعه.
منحى أخر هام ملجال الحامية هو الوصول إىل املعلومات
وشبكات األمان والخدمات األساسية للسامح لالجئني
والنازحني بسد متطلباتهم األساسية إىل جانب الوصول
إىل التدريب املعتمد عىل الذات وفرص العمل والقروض
الصغرية.

الخطوات التالية

من الواضح أن الحرضنة متثل مشكالت متعددة يف الدول
املتقدمة مقابل الدول النامية وبني الدول عىل أساس
القوانني والتقاليد والحضارة ،وعىل ما نضع من سياسات
اعتبار الطبيعة الخاصة ملتطلبات حامية األفراد ومعرفة
أن هناك مبادئ عامة من أهمها مالءمة التوجه املبني
عىل الحقوق لالسرتاتيجيات والسياسات واملعايري التي
نوجدها.
وبعد حوار جنيف يف ديسمرب  ،1 2009ستتخذ املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ع��ددًا من
الخطوات ملتابعة مناقشاتنا:

 .1مراجعة السياسة الجديدة لألمم
املتحدة حول الالجئني الحرضيني

أص��درت املفوضية السامية لشؤون الالجئني التابعة
لألمم املتحدة سياسة جديدة حول حامية الالجئني
والحلول الدامئة يف البيئات الحرضية يف سبتمرب .2009
تقر هذه السياسة أنه ال تعد التزامات املفوضية وال
الدولة املضيفة تجاه الالجئني والنازحني داخل ًيا مرشوطة
بإقامتهم يف املخيامت وهي تؤكد حقيقة عدم تأ ُثر
مسؤوليات املفوضية اإللزامية نحو الالجئني مبواقعهم
وتهدف إىل تشجيع واملساهمة يف التطور التدريجي
لألطر الوطنية القانونية والسياسية مام يدمج الالجئني
وغريهم من األشخاص املعنيني يف املناطق الحرضية يف
النسيج االجتامعي للمدن والبلدات بطريقة مناسبة
تحرتم الحقوق .وسوف نراجع سياسة الالجئني الحرضيني
الجديدة واضعني يف اعتبارنا املناقشة الق ّيمة لحوار
ديسمرب.

 .2دعم النازحني داخل املناطق الحرضية

اتفقت أنا ووالرت كالني (ممثل األمني العام لألمم املتحدة
لحقوق اإلنسان للنازحني داخليا) عىل الدعوة املشرتكة
مع املجتمع اإلنساين األوس��ع مببارشة تعريف مشابه
للسياسة الخاصة باألشخاص غري املقيمني يف املخيامت
والنازحني داخل ًيا وهذا يحتاج جهدًا تعاون ًيا يقع عىل
عاتق األمم املتحدة إذ ال متلك املفوضية االلتزام بالتوسع
يف هذه السياسة من تلقاء نفسها.



 .3القيام بالتقييامت يف الوقت الحقيقي
لقد قمنا بالفعل بتقييم أنشطة املفوضية بالنيابة عن
العراقيني النازحني يف املناطق الحرضية يف الرشق األوسط
مع التأكيد الخاص عىل عماّ ن وحلب وبريوت ودمشق.2
أما بالنسبة لعام  ،2010مل تحسب العديد من مكاتبنا
حساب تعزيز ما نبذل من جهود بالنيابة عن الالجئني
يف البيئات الحرضية األخرى وف ًقا لسياسة املفوضية
الجديدة ،وبهذا سنختار عددًا من املدن كمواقع تجريبية
مع القيام بتقييم هذه الربامج يف الوقت الحقيقي من
أجل تحديد املامرسات الجيدة ممكنة التطبيق خالل
التمهيد األوسع للسياسة عام .2011

 .4جمع أمثلة املامرسات
الجيدة والتشارك فيها

اتقفنا عىل إنشاء قامئة باملامرسات الجيدة وليس ذلك
بالشيئ الذي نقوم به وحدنا وعلينا أن نثمن مساهامت
رشكائنا.

 .5سياسة الالجئني الحرضيني
الجديدة السائدة

وف ًقا للتقرير املوحد للحوار والخطط التجريبية وقوائم
املامرسات الجيدة فإننا سندمج سياسة الالجئني الحرضين
الجديدة يف برنامجنا لعام  2011بهدف االستمرار يف
تحسني أدائنا خالل عام  2012وما بعده .ومن ناحية
املوارد ،فإننا نحتاج ك ًال من ال ُبعد الداخيل – وهو املسألة
التي تتعلق بتحديد أولوياتنا – وال ُبعد الخارجي ذو
الصلة برغبة املانحني يف تولية هذه املبادرة االهتامم
الخاص .ونحن وبقوة نحث الدول املانحة ورشكائنا ملعرفة
تحديات السكان النازحني يف البيئات الحرضية من خالل
توجه شامل تتحكم فيه آليات التنمية يف مرشوعات
التنمية املجتمعية عىل املستوى املحيل.
إن أمر معالجة التحديات التي يطرحها النزوح الحرضي
ليس باألمر السهل  -ولن نتمكن من معالجتها إذا قيدنا
أنفسنا باالهتاممات املؤسسية الضيقة أو إذا مل ندعم
الرشاكات السليمة أو إذا اعتقدنا أننا منلك جميع األجوبة.
إن مخططي امل��دن والبلدات حول العامل ليبتكرون
ويجربون ويتعلمون ونحن يف حاجة للعمل معهم ومع
من نهتم ألمرهم والذين ُيذ ِكروننا دامئًا أن ما يحتاجونه
هو يد تساعد وليس يد تخذل.
أنطونيو غوتريس هو مفوض األمم املتحدة السامي
لالجئني .وللمزيد من املعلومات يرجى التواصل
مع خوسيه ريريا ) (riera@unhcr.orgوهو كبري
مستشاري مدير قسم الحامية الدولية باملفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
http://www.unhcr.org/pages/4a12a4a26.html .1
“ .2العيش يف املدينة” يوليو 2009
http://www.unhcr.org/4a6dbdbc9.html
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النزوح الحرضي والهجرة يف كولومبيا

سيباستيان ألبوها و مارسيال سيبايوس

من الرضوري تفهم النزوح القرسي إىل املناطق الحرضية يف كولومبيا يف سياق الهجرة من الريف
إىل املناطق الحرض حتى يتسنى تحسني السياسات والخطط الحرضية الخاصة بالنازحني واملهاجرين
واملجتمعات املحلية.
طبقاً للبيانات املتوافرة ،فإن  %93من النازحني يف كولومبيا
هم ممن نزحوا إىل املناطق الحرضية .وقد تزامن مع
هذا النزوح ما شهدته البالد عىل مدار العقد األخري من
موجات من الهجرة الغفرية للسكان من املناطق الريفية
إىل الحرض.

لنا السبب وراء تسجيل فقط نصف أعداد النازحني
داخلياً يف بوغوتا .وبسبب تعايش املهاجرين االقتصاديني
والنازحني معاً يف نفس املواقع ،نجد الكثري من النازحني
داخلياً ال يعون أن لهم حقوق كأشخاص نازحني قرسياً
ومن ثم ال يسعون لتسجيل أنفسهم.

ويصل التعداد السكاين يف بوغوتا إىل نحو سبعة ماليني
نسمة ،منهم أكرب تجمع من املهاجرين والنازحني داخلياً
يف البالد – حيث تؤوي ما يقرب من  270ألف نازح
داخيل .وهاتان الظاهرتان تنتميان لنفس املنشأ والسبب:

وقد صمم نظام التسجيل ،واملفوض قانوناً لتسجيل
النازحني داخلياً قياماً عىل أساس روايتهم الشفهية
ألسباب وظ��روف نزوحهم ،بشكل صارم للتمييز بني
األشخاص النازحني داخلياً بحق وبني املهاجرين ألسباب

http://censura20.com/2009/10/18/ciudad-bolivar/

منظر لييل ملدينة سويداد بوليفار يف جنوب غرب بوغوتا ،كولومبيا.

وهو الهجرة من الريف للحرض والتي كان تاريخياً
مرجعها الظلم واإلجحاف يف االستفادة من األرايض والتي
أدت إىل حالة من التوتر بني مالك األرايض والفالحني
كان من نتيجتها اندالع الرصاعات وأشكال العنف التي
ال تزال حتى هذا التاريخ تدفع باآلالف للنزوح القرسي.
ومن الصعب حتى هذا التاريخ التفرقة بني األسباب
االقتصادية للهجرة وبني األسباب املرتبطة ارتباطاً مبارشاً
بالرصاع والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان .وهذا الوضع
يزيد من تعقيد عملية تسجيل النازحني داخلياً ويفرس

اقتصادية .وعليه ،فمن الناحية العملية ،فإن عملية
تسجيل النازحني تشبه يف النهاية عملية تسجيل وضعية
الالجئني ( )RSDالتي يتم إجراءها مع الالجئني .ورغم
ذلك ،فمن الواضح أن عملية تسجيل النازحني داخلياً
تفتقد إلجراءات الحامية املتضمنة يف عملية تسجيل
وضعية الالجئني ،وال ينظر إليها باعتبارها عملية مسح،
فيام هي كذلك عملياً .وهناك من يزعم أن هذه العملية
ُتجرى بدرجة كبرية من الذاتية والعشوائية ،وهو ما ينجم
عنه استبعاد أشخاص يستحقون التسجيل فع ًال.

ومن التداعيات األخرى للتدفق املختلط ،والذي نلمسه
جلياً يف معظم املدن ذات النمو املتسارع التي تستضيف
نازحني داخلياً يف البلدان النامية حول العامل ،نشوء
املستوطنات غري الرسمية وأسواق األرايض غري الرسمية
حول بوغوتا .وقد تحولت بعض البلديات الواقعة حول
املدينة إىل مستوطنات كاملة جرى ضمها يف النهاية
باملدينة نتيجة عملية االلتحام الحرضي الطبيعية للمدن
املنفصلة.
ويف هذه املستوطنات املنترشة حول بوغوتا تحديداً
يستقر النازحون داخلياً .فبعد البقاء مع عائالتهم
أو أصدقائهم لفرتة قصرية ،يتطلع النازحون إىل تلبية
احتياجاتهم املعيشية من خالل رشاء أو تأجري محل
السكن .وتتطلب االستفادة من سوق األرايض والعقارات
الرسمية قوة رشائية تفوق إمكانياتهم املتواضعة ،كام أن
االستفادة من اإلعانات الحكومية اإلسكانية يتطلب تاريخاً
مالياً وائتامنياً يفتقده الكثريون منهم .ونتيجة لذلك ،فإن
معظم النازحني داخلياً وبدافع الرضورة ينجذبون تلقائياً
نحو املستوطنات غري الرسمية .وكانت هذه العمليات
تؤدي أحياناً إىل عمليات إخالء واسعة ،ويف أحيان أخرى
إىل قيام البلدية بتقنني أوضاع املستوطنة وتوفري شبكات
الرصف والكهرباء األساسية.
ويعني أيضاً النزوح إىل املراكز الحرضية الكبرية مثل
بوغوتا أن يقيض النازحون وقتاً طوي ًال للغاية يف انتظار
االستفادة من املساعدات اإلنسانية التي يستحقونها.
وقد كشف أحد املسوحات التي أجريت يف بوغوتا عن
أن األمر قد يستغرق يف ظل اإلجراءات الطويلة والروتني
البريوقراطي ما يصل إىل عامني كاملني بني النزوح وبني
استالم أول مساعدة إنسانية يف املدينة .وهذا ما يستنزف
صرب النازحني ،الذين يفضل الكثريون منهم اللجوء مبارشة
إىل القنوات غري الرسمية للدعم.

سياسة التنمية واملساعدات اإلنسانية

تكشف لنا البيانات القومية عن أن  %98.6من النازحني
يعيشون تحت خط الفقر فيام  %82.6منهم مصنفون
رسمياً عىل أنهم يعيشون يف أوضاع من الفقر املدقع،
وهي نسب تتباين بشكل حاد مع النسب املقابلة
للسكان من غري النازحني التي تصل إىل  %29.1و %8.7
عىل التوايل .ويأيت دخل النازحني داخلياً يف بوغوتا أقل
من دخل أفقر سكان العاصمة بنحو .%27
وتوفري الدعم التنموي للنازحني داخلياً أمر ال غنى عنه
عىل املدى البعيد يف مدن مثل بوغوتا ،التي تحمل فيها
غالبية النازحني نفس تطلعات املهاجرين بخصوص
اإلقامة الدامئة يف املدينة .ويجعل استمرار النزوح
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للمدينة حتى اآلن من ال�ضروري تجهيز املساعدات
اإلنسانية للوافدين الجدد ويف نفس الوقت تجهيز الدعم
طويل األمد للغالبية التي استنزفت حقها املحدود بفرتة
ثالثة أشهر فقط يف املساعدات اإلنسانية .فإذا كانت
هناك رغبة يف جعل التوطني النهايئ يف مدينة النزوح ح ًال
مستداماً ،فسيقتيض األمر تلبية كافة حقوق النازحني بال
متييز والوصول بها عىل األقل إىل نفس مستوى الحقوق
التي يتمتع بها األفراد املقيمون من غري النازحني من
السكان.1
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مواجهة التحديات اإلنسانية يف
املناطق الحرضية

مارزيا مونتيمورو ونادين فاليسيك

يسعى بعض النازحني داخل ًيا يف البلقان والقوقاز وتركيا إىل “التواري” ألسباب تتعلق باألمن ،بينام
يتوارى البعض اآلخر عندما تجربهم اإلجراءات التي تتخذها سلطات املدينة أو أصحاب العقارات
وتنظر معظم سلطات املدن يف كولومبيا إىل ظاهرة إىل التنقل مرة أخرى داخل املدينة.
النزوح الداخيل باعتبارها ظاهرة ذات ُبعد قومي ولها
تداعياتها املحلية التي يجب أن تأخذها الحكومة الوطنية
يف الحسبان .2ولهذا السبب ،فإن البلديات ال تدرج
بشكل منهجي قضية النزوح يف خططها التنموية املحلية
أو البلدية (مع بعض االستثناءات) وال ترى أن عليها أية
مسؤوليات يف توفري املوارد الالزمة للتصدي لهذه الظاهرة،
خاصة عندما يتعلق األمر بالتنمية طويلة األمد.

وكانت التعديالت الترشيعية األخرية التي استهدفت حل
هذه املشكلة قد أكدت عىل رضورة تقاسم املسؤوليات
بني الحكومتني القومية واملحلية ،بيد أن درجة تقاسم
هذه املسؤوليات ليست واضحة بعد ،كام ال نجد نصاً
يوضح نسبة التكاليف الواجب أن تغطيها الحكومة
املركزية ،خاصة بالنسبة للدعم االجتامعي واالقتصادي
عىل األمد البعيد.
وقد اتخذت بوغوتا بعض الخطوات لتفعيل برامج خاصة
لألرس النازحة التي استنفدت املدة املقررة لالستفادة من
شبكة الدعم الطارئ التي تقترص يف الغالب عىل ثالثة
أشهر فقط .وكانت املرشوعات التي أقامتها الحكومة
لتحقيق هذا الهدف تتمثل يف برنامج للحامية االجتامعية
ألرس النازحني داخلياً ُيدعى ‘بوغوتا ،مدينة إيجابية لحياة
أفضل ،’3وذلك ضمن الخطة التنموية للمدينة .ومع
ذلك ،فإن معظم هذه املرشوعات تظل محدودة من
حيث الزمان واملكان ومل يجر تقييم آثارها بعد .وعىل
كل حال ،فاألمر يتطلب بذل املزيد من الجهود لضامن
اشتامل سياسات التنمية والتخطيط للمدن عىل تأمني
الحامية االجتامعية للنازحني داخلياً يف املدن ،وتقييم أثر
الربامج القامئة.

عندما ميثل النزوح إىل امل��دن والبلدان يف حد ذاته
إسرتاتيجية للتأقلم  ،قد يفضل النازحون عدم إبداء أي
مظاهر تجعلهم مميزين عن سكان الحرض اآلخرين
يف محاولة لتجنب أن يصبحوا مستهدفني .كام ميكن
لتفضيل السكن الخاص عىل السكن ال��ذي ترعاه
الحكومة أن يساهم ً
أيضا ،إىل جانب العوائق التي تحول
دون تسجيلهم ،يف “التواري” .فعىل سبيل املثال ،كان
عىل النازحني داخل ًيا يف أوروبا ،ملدة بلغ متوسطها 15
سنة ،إما التحول تدريج ًيا من السكن الحكومي إىل سكن
خاص ـ يؤجرونه أو يتملكونه أو يتشاركون فيه ـ يف املدن
والبلدان ،أو االستمرار يف اإلقامة مبستوطنات غري رسمية
تقع عىل الحدود الخارجية للمراكز الحرضية .ونظرا
لكونهم قد تبنوا سلو ًكا مشابهًا لسكان الحرض اآلخرين،
مبا يف ذلك املهاجرين االقتصاديني ،وانترشوا بينهم بل
وسعوا لالندماج معهم ،فإن ذلك يعيق أي جهود تبذل
لجمع بيانات عنهم ورصد احتياجاتهم .وغال ًبا ما يكون
سكن النازحني داخل ًيا محفوفا باملخاطر؛ حيث يصبحون
أكرث عرضة لعمليات اإلخالء القرسي عىل أساس التمييز أو
عندما يقرر املالك استصالح األرض لبيعها أو الستخدامها
يف أغراض أخرى .هذه املخاطر املتزايدة يف التنقل داخل

الحرض تزيد من الضغط عىل النازحني داخل ًيا تدفعهم إىل
ترك أقل بيانات ممكنة عنهم ،وعندما يتعرضون لإلجالء
فإنهم يختفون عادة داخل املناطق الطبيعية الحرضية.
يف بعض الحاالت عملت السياسات الحكومية عىل زيادة
تواريهم عن طريق خلق حواجز قانونية .فعىل سبيل
املثال ،عملت حكومتا روسيا وأذربيجان ،يف محاولة
للسيطرة عىل زي��ادة التحرض ،عىل الحد من اختيار
األشخاص ألماكن إقامتهم ،مام جعل النازحني داخل ًيا
يف كثري من الحاالت مبثابة “سكان من األشباح” .كام
يتعني عىل النازحني داخل ًيا من روما إىل رصبيا ،شأن
بقية املواطنني ،تقديم عقد السكن عند التقدم الستخراج
الوثائق الشخصية والحصول عىل املساعدة االجتامعية
والرعاية الصحية املجانية ،وهو ما يتعذر عليهم القيام
به غال ًبا .وعندما يواجهون عقبات كبرية يف تغيري مكان
إقامتهم الرسمي من موطنهم األصيل إىل مكان نزوحهم،
فإنهم ينضمون إىل صفوف سكان الحرض دون أي اعرتاف
رسمي ويكافحون من أجل التمتع بحقوقهم عىل قدم
املساواة مع جريانهم من السكان األصليني .ويف حاالت
أخرى ،ال سيام يف حاالت النزوح الثانوي ،قد يفضل

 .1مرشوع بروكينجز – برين املشرتك بشأن النزوح الداخيل‘ ،عندما ينتهي
النزوح :إطار للحلول املستدامة’ ،2007 ،ص11.
 .2انظر أيضاً مقالة فرييس ص 39
’mejor vivir para positiva Bogotá‘ .3

مركز رصد النزوح الداخيل ،نوفمرب 2009

سيباستيان ألبوها ( )sebastian.albuja@nrc.chهو
محلل ُقطري يف مركز رصد النزوح الداخيل (http://
 .)www.internal-displacement.orgأما مارسيال
سيبايوس ( )mceballos2000@yahoo.comفهي
محارضة يف معهد الدراسات الحرضية التابع لجامعة
كولومبيا القومية (.)http://www.redbogota.com

امرأة من النازحني داخل ًيا تعد وجبة يف مركز جامعي كان يف السابق مركزًا ملعالجة مرض السل يف تبلييس يف جورجيا.
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افتقار شامل للمعلومات األساسية عن النازحني داخل ًيا
الذين يسعون إليجاد حلوالً دامئة مفضلني خيارات
التوطني عىل العودة ،ال سيام يف املناطق الحرضية .هذا
النقص يف االهتامم واملعلومات بشأن وضع النازحني
داخل ًيا يف مناطق الحرض هو مبثابة شكل آخر من أشكال
التواري .وعىل الرغم من كون السكان النازحني الذين
وجدوا ملجأ لهم إما يف املراكز الجامعية أو األشكال
األخرى من املستوطنات املتجمعة يف مناطق الحرض
ُيعدون من الناحية املبدئية مجموعة سهلة ميكن جمع
املعلومات عنها نظ ًرا لرتكزها يف موقع واحد ،إال أنه تعذر
القيام بذلك يف ما ال يقل عن  24من أصل  56موق ًعا
من مواقع النزوح الداخيل التي توىل مركز رصد النزوح
الداخيل رصدها يف سنة .2008

مركز رصد النزوح الداخلي ،مارس 2008

أرسة من النازحني داخل ًيا من الشيشان قد رفعت دعوة يف املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ضد إجالئهم من شقتهم الخاصة بستافروبول يف روسيا.

النازحون داخل ًيا عدم تغيري مكان إقامتهم حتى ال يفقدوا
املزايا الحالية املضمونة .ففي تركيا ،عىل سبيل املثال ،ال
يزال النازحون داخل ًيا من األكراد يواجهون صعوبات يف
االعرتاف املحدود باللغة الرتكية يف املدارس واملحافل
العامة .وتؤدي تلك الحواجز املجتمعية إىل مزيد من
التهميش.
يف مثل هذه الظروف ،تتعايش املجموعات املختلفة
بدرجات متفاوتة من التمثيل يف الساحة الحرضية ولكنها
جمي ًعا تهدف إىل الوفاء بحقوقها واحتياجاتها األساسية.
وقد يشكل التواري عقبة يف ذلك ،ولكنه ميثل ً
أيضا
إسرتاتيجية للتعامل مع الوضع الراهن .أظهرت دراسة
قام بها مركز تافتس – مركز رصد النزوح الداخيل (Tufts-
) IDMCلجمع بيانات عن النازحني داخل ًيا يف املناطق
الحرضية 1كيف أن إجراء دراسة استقصائية لألرس ـ ال
تتطلب تحديد ذايت لهوية النازحني داخل ًيا ـ ال ميكنه فقط
تقديم تقديرات سكانية للنازحني داخل ًيا وأمناط توزيعهم
داخل املدينة ،بل إنه يسهم ً
أيضا يف التوصل إىل فهم جيد
ملسألة كيف أنه قد توجد اختالفات بني النازحني داخل ًيا
وغريهم يف بعض العنارص األساسية ،مثل السكن والتعليم
والتوظيف وخربتهم مع عمليات اإلخالء القرسي .تتضح
من هذه الدراسة الثالث اعتبارات التالية:
أوالً :تحتاج مسألة تعريف من هو النازح داخل ًيا ومن
هو غري النازح داخل ًيا إىل النظر إليها بعناية ـ ليس فقط

يف ضوء التعريف ال��وارد يف املبادئ التوجيهية بشأن
النزوح الداخيل ولكن ً
أيضا حتى يكون لدينا نهج مشرتك
بني جميع العوامل املؤثرة فيمن يتم إدراجه يف الفرز
النهايئ.
ثان ًيا :من أجل توفري استجابة مناسبة يف بيئات الحرض
يصبح من الرضوري جمع معلومات عن جميع الرشائح
املختلفة من سكان الحرض املتأثرين بالنزوح ـ فقراء
الحرض ،املهاجرين ،األشخاص الذين اضطروا للنزوح
القرسي ،العائدين ،الخ ...حيث يعمل ذلك عىل تكوين
صورة عن األخطار املحيطة بكل مجموعة ويلقي الضوء
عىل الدور الذي قد يلعبه تضارب املصالح.
ثال ًثا :يف أوضاع النزوح املطول ميكن ملثل هذا التحليل
املقارن توفري معلومات رضوري��ة للغاية بشأن نجاح
النازحني داخل ًيا يف التوصل إىل حلول دامئة ،ويف حالة
عدم التمكن من ذلك ،يتم الوقوف عىل العقبات البارزة،
مبا يف ذلك احتياجات سكان الحرض األصليني التي مل تتم
تلبيتها.
وفيام يتعلق بهذه النقطة األخريةُ ،تعد أوضاع النزوح
املطول يف أوروبا خري مثال عىل ذلك .فبينام يتناقص
اهتامم الجهات املانحة ووسائل اإلعالم تجاه النزوح
الداخيل يف أوروبا وبينام ال تزال معظم الحكومات تعطي
األولوية إلعادة النازحني داخل ًيا إىل أوطانهم ،نجد هناك

يواجه النازحون داخل ًيا يف أوروب��ا تحديات متزايدة
بسبب الطبيعة املطولة لنزوحهم بينام يواصل االنتقال
إىل اقتصاد السوق تغيريه للمناطق الطبيعية يف الحرض.
فعىل سبيل املثال ،متت خصخصة العديد من املساكن
االجتامعية بينام كان االحتالل املتواصل للمراكز الجامعية
ً
يشكل غال ًبا
تعارضا مع سياسات الحكومة املتوجهة نحو
الخصخصة ومصالح املالك ويؤدي إىل عمليات إجالء
ومزيد من النزوح للسكان 2.ولقد وفرت الحكومات
القليل من البدائل السكنية ملن يتم إجالئهم من النازحني
داخل ًيا كام أن هناك عدد قليل جدًا من الدول الشيوعية
السابقة التي عملت عىل وضع أو تنفيذ ترشيع لإلسكان
االجتامعي بعد تحولها إىل اقتصاد السوق .وعىل الرغم
من أنه يف بعض الحاالت قد ال تختلف احتياجات النازحني
داخل ًيا عن تلك الخاصة بسكان الحرض ،إال أن مطالبهم
بشأن إعادة ممتلكاتهم و/أو الحصول عىل تعويضات مل
تحصل معظمها عىل استجابة حتى اآلن ،وهو األمر الذي
ال يزال يفصلهم عن جريانهم.
ً
وضع تدفق النازحني داخل ًيا إىل مناطق الحرض
ضغوطا
عىل الخدمات والبنية األساسية التي مل تكن قادرة دامئًا
عىل الوفاء باالحتياجات املتزايدة .ولقد أظهرت التجربة
أنه من غري املرجح أن يعودوا إىل مناطق يغلب عليها
الطابع الزراعي عندما يكون لديهم فرصة للقيام بذلك
ـ ولكن من املؤكد أنهم سيكونون أكرث قدرة عىل اتخاذ
القرار طواعية بشأن العودة إذا متكنوا من أن يعيشوا
حياة طبيعية اآلن.
مارزيا مونتيمورو ()marzia.montemurro@nrc.ch
هي مسؤولية التنسيق الخاصة بقضايا النزوح يف
الحرض ،ونادين فاليسيك )(nadine.walicki@nrc.ch
هي محللة قطرية للقوقاز ووسط آسيا يف املركز الدويل
لرصد النزوح الداخيل التابع للمجلس الرنويجي لالجئني
).(http://www.internal-displacement.org
 .1انظر املقال يف الصحفات التالية وموقع
http://www.internal-displacement.org/urban
http://www.internal-displacement.org/europe/protracted .2

نرشة الهجرة القرسية 34

املناطق الحرضية

13 13

توصيف النازحني داخليا يف املناطق الحرضية

آن ديفيز و كارين ياكوبسن

استعان الباحثون مبنهجية جديدة لتوصيف النازحني داخلياً يف املناطق الحرضية تساعدهم عىل
تقييم االحتياجات الخاصة بهذه الفئة ووضعها يف سياقها الصحيح ومن ثم بحث تداعيات ذلك عىل
العمل اإلنساين.
كثرياً ما تصطدم املحاوالت الرامية لتقدير أعداد
األشخاص النازحني داخ��ل بلدانهم بتحدي عصيب
يتمثل يف صعوبة تقدير أعداد من تعرض منهم قرساً
للنزوح إىل املراكز الحرضية .فقد باتت محاوالت تقدير
أعداد النازحني داخلياً يف بلد من البلدان والوقوف عىل
سامتهم السكانية – فيام يطلق عليه إجامالً ‘توصيف
النازحني داخلياً’ – عملية أكرث صعوبة نتيجة لصعوبة
متييز النازحني داخلياً عن غريهم من السكان؛ ذلك أن
‘النازحني داخليا يف املناطق الحرضية’ يشكلون فئة
سكانية مختفية ،وتعاين وكاالت اإلغاثة والحكومات
صعوبة يف تحديدهم والوقوف عىل طبيعة تجربتهم
وسط أهايل املناطق الذين يعيشون فيها .وال نعرف إال
النذر اليسري عن الرتكيبة السكانية لهؤالء واحتياجاتهم
األساسية ومشاكلهم يف الحامية ،إال أنه من املعروف أنهم
من بني أفقر الناس وأكرثهم افتقاداً للحول والقوة يف
الكثري من البلدان املتأثرة بالرصاعات.
وإدراكاً منها للحاجة لوضع تقديرات بأعداد النازحني
داخليا يف املناطق الحرضية ،قام مركز فينشتاين الدويل
( )FICالتابع لجامعة تافتس بالتعاون مع مركز رصد
النزوح الداخيل ( )IDMCبإجراء ث�لاث دراسات
توصيفية للنازحني داخليا يف املناطق الحرضية فيام بني
عامي  2006و  2008يف الخرطوم (السودان) وأبيدجان
(ساحل العاج) وسانتا مارتا (كولومبيا).
وينطوي تصنيف النازحني داخليا يف املناطق الحرضية
عىل صعوبة تفوق بكثري ما نلقاه يف سبيل تحديد
وحساب النازحني داخلياً القاطنني يف املخيامت ،خصوصاً
يف املناطق الريفية .فاملرء ال يجد اختالفاً مميزاً بني
النازحني داخليا يف املناطق الحرضية وبني املجتمع
املحيل ،كام أنهم ال يقطنون يف مناطق يسهل التعرف
عليها ،حيث يعيشون بشكل مبعرث يف املناطق الحرضية
املختلفة ،وهو ما يجعل من الصعب متييزهم عن فقراء
الحرض واملهاجرين ألسباب اقتصادية .أضف إىل ذلك
أنهم يتوارون عن األنظار عند شعورهم بأي عيون ترتبص
بهم أو أي مخاطر تتهددهم.
وإدراك�اً منهم لهذا ،أخذ باحثو جامعة تافتس ومركز
رصد النزوح الداخيل يف حسبانهم الحاجة لتفادي لفت
االنتباه للنازحني داخليا يف املناطق الحرضية وحدهم.
ومن ثم مل تسع املسوحات لتحديد النازحني داخلياً،
كام مل تستفرس من املبحوثني عام إذا كانوا يعتربون

أنفسهم نازحني داخلياً ،وهذا هو ما يجعلها مختلفة
عن املسوحات األخرى التي ترمي بشكل رصيح لتحديد
أي فئة سكانية ُمستهدفة .ففي هذه املسوحات ،ر ّكز
الباحثون عىل املناطق املرجح تواجد النازحني داخلياً
بها (باإلضافة إىل املناطق ‘الضابطة’ التي اعتربت ظاهرة
النزوح بها غري ذات داللة إحصائية) وقاموا بتوصيف
كافة املقيمني يف منطقة معينة؛ ثم عمدوا بعدها
الستخدام التحليل الثانوي لتحديد النازحني من بني
املقيمني يف هذه املنطقة وفقاً للمعايري التي نصت عليها
املبادئ التوجيهية بخصوص النزوح الداخيل.1
وقد أظهرت الدراسات إمكانية توصيف النازحني داخليا
يف املناطق الحرضية ،وجدوى املنهجية املختربة يف القيام
بذلك وإمكانية وضع تقديرات ألعداد النازحني داخليا
يف املناطق الحرضية .2ولكن ما الداعي لكل هذه
املعلومات ومن املستفيد منها؟

ما الداعي لتوصيف النازحني
داخليا يف املناطق الحرضية؟

أوالً ،إن ظاهرة النازحني داخليا يف املناطق الحرضية هي
ظاهرة كبرية بدرجة تجعل من العسري تجاهلها ،حيث
يصل تعدادهم التقريبي إىل  4مليون عىل مستوى العامل،
وذلك من إجاميل  26مليوناً نزحوا بسبب الرصاعات
وما يزيد عىل  36مليوناً من النازحني بسبب الكوارث
الطبيعية .3وتشري بعض التقديرات األخرى إىل أن ما
يقرب من نصف إجاميل النازحني داخلياً يهاجرون إىل
املناطق الحرضية ،وخصوصاً للعواصم ،وهناك ميتزجون
بفقراء الحرض واملهاجرين للعمل.4
ثانياً ،أننا يف ظل غياب تعريف واضح للنازحني داخليا يف
املناطق الحرضية والجهل بالجمهور املستهدف للسياسات
الجديدة ،يصبح من املستحيل تصميم وتنفيذ أي حلول
مستدامة تتسم بالكفاءة .ورغم الصعوبة البالغة يف
التمييز بني املناطق الريفية واملناطق املحيطة بالحرض،
ويف التمييز بني النازحني قرساً وبني املهاجرين العاديني
من الريف إىل الحرض ،إال أن لهذه الفوارق أهمية كبرية
بالنسبة للسلطات الوطنية والدولية ليك يتسنى لها أن
تكون قادرة عىل توفري مساعدات مالمئة وفعالة للماليني
من النازحني داخليا يف املناطق الحرضية.
ثالثاً ،ويف ظل الحرضنة املتنامية ،قد يشكل النازحون
داخلياً عائقا أمام تنمية املناطق الحرضية حيث يدفعهم

الخوف من تعرف اآلخرين عليهم إىل تفادي التسجيل
امل��دين ،كام أن شدة االزدح��ام والتنافس عىل املوارد
الشحيحة والبطالة تعمل كمغناطيس للجرائم يف املناطق
الحرضية .5ومن ثم فإن تحديد هوية هؤالء النازحني
وأعدادهم وأماكن إقامتهم ميكن أن ُيرتجم إىل مساعدة
السلطات البلدية عىل التعامل مع كل حالة من خالل
برامج املساعدات والحامية املستهدفة واملوامئة لظروف
كل حالة عىل حده .وهذه الربامج بوسعها أيضاً أن
تخفف من محنة العائالت ا ُملضيفة التي غالباً ما تعاين
من أوضاع ال تقل مأساوية عن أوضاع النازحني الذين
تؤويهم .6باإلضافة إىل املاليني من فقراء الحرض الذين
يتقاسمون املوارد الشحيحة للنازحني داخلياً ويعانون من
نفس األوضاع املرتدية من الفقر.

االستنتاجات الرئيسية

أكدت الدراسات الثالث الكثري من االفرتاضات الخاصة
بسامت وخصائص النازحني داخليا يف املناطق الحرضية.
فمن خ�لال االستعانة ببيانات إح��دى اإلحصاءات
السكانية ،وقياماً عىل رقم النسبة املئوية للنازحني داخلياً
املحددة يف املسوحات بالنسبة إىل غري النازحني داخلياً،
استطاعت هذه الدراسات أن تستنتج التعداد األرجح
للنازحني داخلياً يف كل مدينة .وقد أظهرت الدراسات
أن النازحني داخلياً يتألفون من نسبة مئوية كبرية
من املقيمني بالحرض ،وذلك عىل النحو التايل %21 :يف
الخرطوم و  %9يف أبيدجان و  %15يف سانتا مارتا .ويف
أبيدجان ،يف بعض مناطق املدينة ،كان ما يقرب من %8
من العائالت غري النازحة يستضيف نازحني داخلياً ،ويف
سانتا مارتا كان  %3-2من العائالت غري النازحة يقطن
مع عائالت مستضيفة .وكانت مسألة استضافة النازحني
داخلياً جانباً مه ًام من عملية التوصيف الحرضي ليك يتم
إدراجها يف الدراسات املستقبلية.
وباالستعانة مب��ؤرشات نظامية مثل ظ��روف السكنى
والقدرة عىل جلب مياه الرشب والقدرة عىل االستفادة
من الخدمات االجتامعية (مثل املدارس والصحة والنقل
ونقاط الرشطة ،إلخ) ،ومستويات التعلم والتوظيف،
كشفت املسوحات عن أن النازحني وغري النازحني
يتقاسمون سامت وخصائص دميوغرافية متشابهة كام
يعانون من نفس الضغوط املتعلقة بالفقر الحرضي
وغياب البنية التحتية الكافية .ورغم ذلك ،فقد ُوجد
أن النازحني داخليا يف املناطق الحرضية كانوا أكرث فقراً،
ويعانون حرماناً أكرب ويعانون انعدام الطأمنينة بشكل
أكرث عن جريانهم من غري النازحني ،فقد وصل هؤالء إىل
الحرض وهم يف حالة ُيرىث لها –حيث ضاعت أو رسقت
أو دمرت أراضيهم ومحاصيلهم وغريها من املمتلكات
(ومنها مستنداتهم) ،وكانت ذكريات هذه التجارب
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ترسم عالماتها غالباً عىل أجسادهم وعقولهم املكدودة.
أضف إىل ذلك عجزهم عن العمل والكسب يف املناطق
الحرضية ،نتيجة الفتقادهم شبكات الدعم االجتامعية
وعدم إملامهم مبهارات كسب العيش والخربة بالواقع
الحرضي ،إىل جانب عدم إتقانهم للغة.
وتشمل اهتاممات الحامية األساسية للنازحني داخلياً
مشاعر عدم األمن واالضطرار لتغيري محل اإلقامة عدة
مرات داخل نفس املدينة بسبب عمليات اإلخالء أو
للفرار من كشف أمرهم ،والتعرض للرتحيل القرسي
(الخرطوم) أو العجز أو عدم الرغبة يف العودة إىل مساقط

تداعيات الربامج والسياسات

واآلن ،ما هي التداعيات السياسية التي ميكن الخروج
بها من التوصيف الحرضي وما نوعية الربامج التي ميكن
وضعها ملعالجة هذه التداعيات؟ وبتعبري آخر ،كيف
ميكن ترجمة نتائج التوصيف الحرضي إىل مفاهيم
وعمليات تشغيلية ملساعدة النازحني داخليا يف املناطق
الحرضية دون التسبب يف أي شكل من أشكال اإليذاء
أو الرضر لهم؟
تشري الدراسات املشرتكة بني جامعة تافتس ومركز رصد
النزوح الداخيل إىل أنه يف ظل الفروق الضئيلة بني

نرشة الهجرة القرسية 34

أخرى ،ميكن تصميم املبادرات املستهدفة بشكل خاص
للتعامل مع قضاياهم الفريدة الخاصة بالحامية.
ومن ثم ميكن تقسيم الربامج املحددة إىل :أ) أنشطة
تعالج أوضاع فقراء الحرض بصفة عامة ،والذين يشكل
النازحون منهم فئة كبرية ولكنها مبعرثة ،و ب) أنشطة
تستهدف القضايا املقلقة للنازحني.

إيريك ليفرون ،يونيو 2007

أ) برامج إعادة اإلحياء الحرضية – وهي التي تستهدف
اإلصالحات البلدية والتخطيط الحرضي الداعمة للفقراء
– وهي تشمل تحسني البنية التحتية املدنية مثل بناء
منازل أكرث أمناً ،وتوفري املياه الصالحة
للرشب ،واملدارس والخدمات الصحية،
وإنشاء مساحات أوسع لألطفال ومناطق
مامرسة الرياضة واملراكز املجتمعية.
وبوسع برامج الكسب املعييش أن تساعد
النازحني جنباً إىل جنب مع مجتمعاتهم
املستضيفة عىل بناء قدراتهم يف العمل
والكسب ،وبشكل مينحهم قدرة أكرب عىل
مواجهة نوائب الدهر وتعزيز حاميتهم
الشخصية .وق��د تشمل ه��ذه الربامج
مخططات التمويل األصغر لرفع القدرة
عىل توليد الدخل وبرامج التأهيل املهني
كإسرتاتيجية للتعلم واالستعانة بوسائل
جديدة إلدرار الدخل .ويف الحالتني اللتني
تم بحثهام ،وهام السودان وكولومبيا،8
كانت املهن السابقة للنازحني داخلياً
قد جعلتهم إما أهدافاً سهلة للعنف أو
فشلت يف منحهم القدرة عىل ادخار ما
يكفي من املال لتوسيع أفق االختيارات
أمامهم يف اسرتاتجياتهم العائلية .وهنا
يأيت دور مبادرات التأهيل املهني يف
مساعدتهم عىل تعلم مهارات وقدرات
ج��دي��دة م��وامئ��ة للطبيعة الحرضية،
وتحسني الفرص أمامهم يف الحصول عىل
عمل أو يف إنشاء مرشوعات جديدة.

مجمع للنازحني داخل ًيا يف حي أبوبو يف أبيدجان.

رأسهم (ألسباب أغلبها استمرار القالقل أو ضياع كافة
أراضيهم وأمالكهم )7وعدم حيازة أي وثائق هوية (سواء
شهادات زواج أو ميالد أو دراسة) .وكان هذا السبب
األخري يعني مواجهة صعوبات جديدة يف االستفادة من
الحقوق املدنية واملزايا االجتامعية مثل التعليم والعمل
الرسمي ،بشكل يحد من قدرة النازحني عىل املطالبة
بحقوقهم كمواطنني .وقد أكدت االستنتاجات يف غالبيتها
ما توصلت إليه دراسات أخرى من أن النازحني كانوا
يتعرضون عمداً لالستهداف من قبل السلطات ويتعرضون
للتحرش والعنف عىل أيدي قوات األمن و/أو املجتمع
املدين ،وكانوا األكرث عرضة ملامرسات النهب والتخويف
واالبتزاز من قبل امليليشيات والجامعات اإلجرامية يف
املناطق الحرضية.

النازحني داخلياً وفقراء الحرض الذين يعيشون وسطهم،
ينبغي أال تقترص الربامج عىل استهداف النازحني وحدهم،
بل عليها أن تتضمن إىل جانب ذلك جهود تخفيف حدة
الفقر بني املجتمعات األكرث فقراً وضعفاً التي يعيشون
وسطها .إن قرب النازحني داخليا بشكل مادي واجتامعي
من جريانهم يعني أن استقرار أحوالهم وأمنهم يرتبطان
بشكل وثيق بعالقتهم مبجتمعهم املضيف .ويف ظل هذه
الظروف ،من املهم تصميم الربامج املستهدفة للنازحني
بأكرب قدر ممكن من العناية ،بحيث يتسنى لها أن متد يد
املساعدة للنازحني ويف نفس الوقت ال تستعدي عليهم
املجتمع املستضيف ،والذين يرجع إليهم الفضل يف النهاية
يف توفري املساعدة والدعم املبارشين للنازحني .ومن جهة

ب) إجراءات الحامية :إن أعظم خدمة
ميكن تقدميها للنازحني داخلياً هي مساعدتهم عىل
الحصول عىل وثائق هوية ،حيث تقلل هذه الخدمة
من تعرضهم ملجموعة كبرية من التهديدات ومتنحهم
أفقاً أوسع من املساواة يف الفرص فيام يتعلق بنموهم
االقتصادي .ومن املمكن إىل جانب ذلك وضع برامج
ملساعدتهم يف مشاكلهم القانونية أو مساعدتهم عىل
مكافحة التمييز ضدهم من قبل أصحاب املنازل أو أرباب
العمل .وينبغي أن يتم توزيع املوارد وتحديد أهدافها
بأسلوب اسرتاتيجي يضمن معالجة مواطن الضعف
املتعلقة بالنازحني وحدهم ،ويتفادى يف نفس الوقت
كل ما من شأنه أن يوحي للمجتمع املستضيف بأن
النازحني يتلقون معاملة خاصة مميزة .وتتفاوت مواطن
الضعف لدى النازحني باختالف املدن التي يعيشون فيها،
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مركز رصد النزوح الداخيل ،نوفمرب 2006

وذل��ك اع��ت�ماداً عىل السياق
السيايس وظروفهم يف النزوح.
ورغم عدم رغبة الكثريين من
النازحني داخليا يف املناطق
الحرضية يف العودة ألوطانهم
أو عجزهم عن ذل��ك ،ينبغي
مساعدة الراغبني منهم يف
العودة بأفضل شكل ممكن.
وقد تكون مساعدة النازحني
عىل التسجيل للعودة املنظمة
أو منح ال��ع��ائ�لات الوسيلة
املالية للعودة أم��وراً صغرية
ولكنها متثل ع��وام��ل مهمة
يف تعزيز الحلول ا ُملستدامة.
وأخرياً ،ومتى أمكن ،من املهم
تدعيم استجابة الدولة ،وليس
استبدالها ،يف تحديد الحلول
املستدامة – سواء كانت هذه
الحلول هي العودة أو الدمج أو
إعادة التوطني لألماكن املختلفة
من البلد .ويف حالة كولومبيا،
ق��ام املجتمع ال���دويل بدعم
الحكومة هناك لتحقيق إصالح
دس��ت��وري يستهدف حامية
حقوق النازحني داخلياً .ويف
ساحل العاج ،بدأت املبادرات
الحكومية يف مساعدة النازحني
داخلياً يف استعادة أو الحصول عىل بديل لوثائقهم
املفقودة وهو ما سيمكنهم من الحصول عىل حقوقهم
املدنية الكاملة.

املناطق الحرضية
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األطراف املعنية

إن النازحني هم مسؤولية الدولة وينبغي أن تنبثق معظم
املبادرات املستهدفة لهم من السلطات الوطنية ،وهذا
ال مينعها من مطالبة املجتمع الدويل ملساعدتها باملوارد
املالية والفنية الالزمة لذلك .ويتمثل الدور األسايس
للدولة هنا يف ضامن التطبيق الفعال لسيادة القانون،
وأيضاً وضع الترشيعات الوطنية التي تحمي حقوق كافة
مواطنيها ومنهم النازحني داخلياً.
وقد يتطلب األمر إجراءات طارئة من خالل الوكاالت
اإلنسانية يف األزم��ات ،وذلك مث ًال يف حاالت الطوارئ
املفاجئة التي تتسبب يف هروب ونزوح أعداد كبرية إىل
املراكز الحضارية رغبة يف الحامية املؤقتة .ورغم ذلك ،يقع
العبء األكرب بصفة عامة عىل عاتق األطراف التنمويني يف
تصميم وتنفيذ برامج التخطيط البلدي وإعادة اإلحياء
الحرضية وبرامج الكسب املعييش من خالل انتهاج
أساليب تقوم عىل مشاركة السلطات املحلية واملجتمع
املدين والفئات السكانية املستهدفة .هذا فض ًال عن دور
الوكاالت اإلنسانية التي ميكن أن تتدخل يف املناطق التي
يتواجد فيها النازحني عىل شكل تجمعات صغرية لتوفري أو

مسكن غري رسمي يف الخرطوم

تعزيز املؤن األساسية مثل املاء والرصف الصحي وبرامج
الرعاية الصحية واملأوى ،عىل أن تكون هذه املساعدات
ذات طبيعة مستدامة ودافعة للتنمية ،ال أن تكون مجرد
إجراءات مؤقتة تنتهي بعد حني .ولدى املنظامت غري
الحكومية الدولية دوراً لتعلبه ،وذلك مث ًال يف تنفيذ برامج
الدعم القانوين التي تتصدى تحديداً لقضايا ومخاوف
الحامية الخاصة بالنازحني ،ويف نفس الوقت تدرب وتبني
قدرات السلطات املحلية واملجتمع املدين.
وتثبت دراسات التوصيف الحرضية الثالث ليس فقط
جدوى وقلة تكلفة الحصول عىل تقديرات وخصائص
أكرث تفصي ًال للنازحني داخليا يف املناطق الحرضية وإمنا
أيضاً جدوى وقلة تكلفة امتالك فهم أكرب ملجموعة
كاملة من القضايا السياقية التي تهم هؤالء النازحني:
ومنها املجتمعات ا ُملضيفة التي يتقاسمون معها الظروف
واملوارد املعيشية ،وأشكال التشابه واالختالف بني مواطن
ضعفهم وقدراتهم ،وتطلعاتهم ونواياهم املستقبلية.
وهذه املعلومات ،سواء جاءت وحدها أو ضمن السياق
األوس��ع لقضايا الهجرة والفقر يف املناطق الحرضية،
بوسعها معاونة الحكومات ووكاالت اإلغاثة عىل وضع
اسرتاتيجيات أكرث دراية ملساعدة وحامية النازحني داخلياً.
كام أنها توفر ثروة من املعلومات املفيدة يف تصميم
الربامج املوامئة لطبيعة كل وضع من األوضاع اإلنسانية،
ويف دعم الجهود الحكومية يف تنفيذ أي حلول مستدامة
مطلوبة.

آن ديفيز ) (annedavies99@yahoo.co.ukهي
مستشارة مستقلة يف شؤون الهجرة القرسية والتعايف
املبكر ،أما كارين ياكوبسن
)(karen.jacobsen@tufts.eduفهي أستاذة زميلة يف
مركز فاينستني الدويل يف جامعة تافتس
(http://fic.tufts.edu).
 .http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/principles.htm .1املادة 2
 .2نجد التقارير الخاصة بالدراسات الثالث (والتي تشمل تفاصيل املنهجية
املستخدمة) عىل املوقع التايل عىل االنرتنت:
http://tinyurl.com/TuftsIDMCprofiling
 .3وردت هذه األرقام وفق تقديرات مركز رصد النزوح الداخيل ،وورد يف:
النازحون املنبوذون :محنة النازحني داخلياً يف املناطق الحرضية( ،ص)1
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني.2008 ،
http://www.unhcr.org/487b4c6c2.html
 .4توصيف النازحني داخليا يف املناطق الحرضية :كيف يختلف النازحون
داخلياً عن جريانهم من غري النازحني يف ثالث مدن’ ،كارين جاكبسن ،مركز
فينشتاين الدويل ،جامعة تافتس( 2008 ،تم إعدادها كفصل من كتاب الصلة
غري املنفصمة بني الهجرة والنزوح :مفاهيم وقضايا واستجابات ،وحررها خالد
كورس وسوزان مارتن ،وجاري نرشها يف )2010
 .5انظر (الهجرة واسرتاتجيات خفض الفقر والتنمية البرشية) لريتشارد بالك
وجون سوارد ،ورقة بحثية يف التنمية البرشية صادرة عن الربنامج اإلمنايئ
لألمم املتحدة ،38/2009 ،ص:12
_http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/papers/HDRP
2009_38.pdf
 .6متت اإلشارة إىل هذه النتيجة بشكل خاص يف مسح سانتا مارتا.
 .7وذلك فيام عدا ما يكون يف حالة الكثري من النازحني داخلياً يف أبيدجان
ممن رغبوا يف العودة ألوطانهم ولكنهم كانوا عاجزين عن ذلك ،ألسباب
ترجع معظمها إىل غياب املوارد.
‘ .8معيشة النازحني داخلياً :معايش النازحني واألمن الشخيص :دراسات حالة
من كولومبيا والسودان‘ ،ريتشارد هيل ،كاري جورجينسن ديرن ،سو ميلر
وتوماس وايت .2006 ،مجلة مسوحات الالجئني الربع سنوية .59-25:40
http://rsq.oxfordjournals.org/cgi/reprint/25/2/40.pdf
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تحسني األوضاع املعيشية يف بوساسو بالصومال

فيليب ديكورت وأومربيتا تيمربا

إن الحرضنة لهي تيا ٌر ال رجعة فيه إذ سيعيش املزيد واملزيد من األشخاص الذين نهتم ألمرهم أساليب ومناهج جديدة

– وهم الالجئون والعائدون وعدميو الجنسية – يف املدن والبلدات وسنحتاج إىل تكييف سياساتنا
وف ًقا لذلك.
أدى إرشاك النازحني داخلياً واملجتمعات ا ُملضيفة
والوكاالت الدولية يف التفكري بشأن املدينة وجودة الحياة
والفرص االقتصادية يف بوساسو إىل تحسينات مهمة يف
تنظيم املستوطنات وتوفري املالجئ للنازحني.
يواجه النازحون ،شأنهم شأن السكان اآلخرين يف املناطق
الحرضية ،رصاعاً مستمراً للموازنة بني الفرص املعيشية
واألمن الشخيص .ورغم أنه يكون من األسهل يف البداية
عىل الوكاالت اإلنسانية حامية وتلبية احتياجات النازحني
يف املخيامت عىل الهوامش الحرضية ،إال أنه رسعان ما
يؤدي العزل املادي واالجتامعي ورؤية املعاملة التفضيلية
للنازحني إىل نشوء املشكالت .ومع الوقت ،فإن عودة
هؤالء ألصولهم الريفية غالباً ال يعد خياراً جذاباً ،ويتحول
النازحون داخلياً بالتدريج إىل مهاجرين اقتصادياً .كذلك
فإن طول أمد النزوح أحياناً ما يؤدي إىل نشوء جيل كامل
وترب يف املوقع الحرضي ‘املؤقت’.
ولد ىّ
تعد (بوساسو) ،وهي إحدى املدن الصومالية املطلة عىل
السواحل الشاملية الرشقية للبالد ،منوذجاً حقيقياً ملوقع
يتخذ فيه النزوح أشكاال وأوجه عدة .وكانت (بوساسو)
قد شهدت ازدهاراً بفضل أنشطتها الساحلية ،بيد أن
منوها مل يكن ليتحقق لوال هجرة العاملة الرخيصة إليها،
والتي متثلت يف عشائر األقليات املهاجرة .ويبلغ عدد
السكان باملدينة  150ألف نسمة منهم  35الف نسمة
(أي الربع تقريباً) من النازحني.
ويصبح مشهد النزوح أكرث تعقيداً عندما ينظر الناس من
إثيوبيا وجنوب الصومال ،بل ومن األماكن البعيدة مثل
وسط أفريقيا وآسيا إىل ميناء (بوساسو) كطريق مهم
لتحقيق حياة أفضل يف الرشق األوسط أو أوروبا .وهذا
ما يجعل من املستحيل النظر للنازحني داخلياً كفئة
مميزة يف أي لحظة زمنية معينة أو الرتكيز عىل االستجابة
اإلنسانية أو عىل الحلول طويلة األمد.
ويطالعنا واقع املدينة مبشهد من النمو غري املحكوم
لعدد هائل من املستوطنات املؤقتة الكثيفة والخالية
من الخدمات عىل الهوامش الحرضية لها .وكان تفكك
املؤسسات العامة قد فتح الباب أمام الكثريين لالستيالء
عىل األرايض بوضع اليد عليها وت��رك باقي األرايض
يحكمها أفراد ينتمون للعشائر الحاكمة .وليس لدى
النازحني داخلياً أي خيار سوى اللجوء لالستئجار .فهم

عندما قام دينيس ماكنامرا ،وك��ان حينها
مدير قسم النزوح الداخيل التابع ملكتب
تنسيق الشؤون اإلنسانية ،بزيارة (بوساسو)
يف أواخر عام  ،2004أشار إىل العدد الهائل
من اإلنشاءات املؤقتة ،واملصنوعة من األعواد
الخشبية والكرتون واألقمشة والخيوط ،عىل
أنها متثل واحدة من أكرث الحاالت اإلنسانية
سوءاً وتعرضاً لإلهامل .وكان وباء الكولريا
حينها تحت السيطرة .ومل يتم بناء أكرث من
 140مرحاضاً فقط عىل مدار األعوام العرشة
السابقة ،وكانت نسبة دورات املياه التي يف
حالة جيدة منها ال تتجاوز  .%10وكان ما
يبعث عىل القلق وجود حاالت مثبتة من
العنف الجنيس املرتكبة ضد النساء الاليئ
كن يضطررن ملغادرة حدود مستوطناتهن
لي ًال لقضاء حاجتهن .وكل عام كان ما يقرب
من ربع عدد املالجئ يتعرض لالحرتاق ،سواء
عمداً أو بغري قصد ،وكان يساعد عىل انتشار
هذه الحرائق الرياح املوسمية القوية الحارة
والكثافة الهائلة للسكان .وكانت االستجابات
اإلنسانية الفورية حينها تركز عىل توزيع
األعواد الخشبية إلعادة إنشاء املالجئ والسلع
غري الغذائية املعتادة وبعض الحصص الغذائية
اليومية القليلة .والنتيجة يف العادة ال تكون
بأفضل مام كانت عليه يف السابق.

فيليب ديكورتي

بوساسو

ميثلون مصدراً كبرياً للدخل لـ ‘مالك األرايض’ ،والذين
يفرضون عليهم أعىل إيجار ممكن أثناء انتظارهم يف
نفس الوقت لفرص أفضل لبيع أراضيهم .وقد تحول
املنطق االقتصادي السائد وغياب أي معايري وضعف
املركز االجتامعي للنازحني داخلياً إىل نشوء مناطق
ذات كثافة سكانية مرتفعة وغري صحية ،وبشكل ال
يفسح سبي ًال ألي مبادرات للمعيشة أو كسب الرزق أو
مرافق مجتمعية أو حتى الفوز بأي قدر من الخصوصية.
ويعارض مالك األرايض إجراء ي تحسينات ‘دامئة’ عىل
ممتلكاتهم .كام ال ُيسمح باستخدام أي مواد إعاشة دامئة
أو حفر أي مراحيض أو إنشاء أي أنظمة مياه .وعليه
فإن الالجئني غري املستقرين يف مكان يعيشون حياة من
التنقل املستمر ،وتحت التهديد املستمر بالرتحيل أو
اإلخالء ،ومعرضني ملخاطر انتشار األمراض وغريها من
أشكال اإليذاء والتحرش املختلفة.

كان كل ما سبق هذا قد أدى إىل تنامي مشاعر اإلحباط
ومحاولة البحث عن حلول بديلة .ومن بني األفكار التي
جرى طرحها يف البداية محاولة تحديد مساحات كافية
من األرض ميكن توطني كافة النازحني فيها وهو ما
سيعطي هؤالء النازحني حقوق حيازة آمنة عىل األرايض
وسهولة أكرب يف توفري الخدمات .وقد قامت السلطات
املحلية بتوفري أراض تبعد مبسافة  10كيلومرتات عن
املدينة ،والتي كانت ذات قيمة اقتصادية ضئيلة يف
السوق غري الرسمية السائدة لألرايض .ولحسن الحظ ،مل
يتوافر ما يكفي من املال لتمويل هذه العملية الهائلة،
وإال النقطع موارد رزقهم يف امليناء الساحيل ويف األسواق
املحلية ،كام أن هذه الفكرة مل تتطرق ملشكلة الوافدين
الجدد من النازحني الذين سيحطون رحالهم ال محالة
يف املدينة.
لقد كان من الواضح أن تعقيد املوقف يتطلب تنسيق
الجهود من جانب كافة األط��راف املشاركني لوضع
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إسرتاتيجية بني األم��م املتحدة وب�ين املنظامت غري
الحكومية الدولية للمجتمعات النازحة بحيث تقوم
هذه اإلسرتاتيجية عىل عنرصي حقوق اإلنسان والحامية،
مقرتنة مبفاهيم الحرضنة املستدامة ومنع نشوء األحياء
الفقرية وإجراء عمليات الرتقية والتحديث الرتاكمية.
وقد وضع برنامج املستوطنات البرشية التابع لألمم
املتحدة بعضاً من املعايري األساسية لتقييم صالحية
األرايض للمستوطنات املحلية:
 إمكانية توفري الخدمات األساسية والبنية التحتية
الكافية واملستدامة ومبا يالئم إمكانيات النازحني
املالية.
 إمكانية تأمني وضامن حيازة األرايض واملأوى.

املناطق الحرضية
 توافر إمكانية الدعم املزدوج للنازحني واملجتمع
املضيف (من خالل تشارك البنية التحتية والخدمات
وارتفاع قيمة األرايض املستصلحة).

هو مقبول وما هو ليس كذلك يف إطار املجتمع املحيل.
وقد متت االستعانة باإلذاعة والتليفزيون لضامن أكرب
تغطية للحملة ومناقشاتها .ومل تركز املناقشة فقط عىل
‘حقوق’ النازحني وإسهاماتهم يف املجتمع املحيل وإمنا
أيضاً عىل األثر السلبي لألوضاع غري الصحية وارتفاع
مخاطر الحرائق عىل املجتمع ا ُملضيف .وكانت املحصلة
النهائية للحملة أن خطا أصحاب األرايض الخطوة األوىل
ووافقوا عىل التفاوض حول عقد اتفاقية ثالثية األطراف
بينهم وبني السلطات املحلية وبني ممثيل فئات معينة
من النازحني .وقد فتحت االتفاقيات الباب أمام تحديث
املستوطنة وتضمنت مبادئ بسيطة ملنع عمليات
اإلخالء.

 إدراج تعديالت عىل عمليات الطوارئ الخاصة
بحوادث الحريق.

ويعد متكني النازحني أحد العوامل الرئيسية للسامح
بتحقيق التغيري إىل األفضل .وتحيك السيدة قارون شيخ
حسني  -وهي واح��دة من زعيامت املستوطنات يف
(تواكل) -عن ذلك ،فتقول:

وكانت الهيئات قد تبنت بشكل استباقي مبادئ النهج
العنقودي اإلنساين ،والذي يضع املسؤولية عىل عاتق
إحدى الوكاالت القائدة يف جلب األطراف معاً ،وتفادي
التضارب يف املناهج واألساليب ،والدفاع املشرتك عن
حقوق الالجئني لدى السلطات املحلية وأصحاب األرايض
ومندويب النازحني.
وكانت العنارص الرئيسية للخطة الجديدة هي:

 االستدامة االجتامعية (ضامن األمن الشخيص وبعض
الدمج يف املجتمع املضيف القائم).

 تطوير وترقية املستوطنات املؤقتة من خالل تنظيم
الدخول والخروج وإنشاء فواصل مكانية مانعة
النتشار النريان وإقامة مرافق مجتمعية وبناء
مراحيض ونقاط ملياه الرشب وتوريد معدات املالجئ
املتنقلة.

 االستدامة املكانية (تعزيز النمو املنظم يف املدن
بشكل ال يرض بالبيئة).

 التخطيط للتوطني املحيل املستدام لدمج بعض
النازحني مع املجتمع ا ُملضيف.

 االستدامة االقتصادية (القدرة عىل االستفادة من
الفرص االقتصادية).

وتبدأ اآلن عمليات االستجابة للطوارئ
بأسلوب ‘إعادة البناء عىل نحو أفضل’ ،وذلك
من خ�لال استغالل ف�ترة ما بعد الحرائق
كفرصة لوضع الفواصل املانعة النتشار النريان
وتوزيع معدات وأدوات املالجئ الجوالة والتي
تستخدم القضبان املعدنية واألقمشة املقاومة
للحرائق بدالً من األعواد الخشبية والكرتون.
وقد جاء هذا مقرتناً بربامج االستعداد للكوارث،
مثل رفع الوعي املجتمعي وتدريب النازحني
أنفسهم والسلطات املحلية يف االستجابة
للحرائق .وقد تم تطوير دليل تدريبي بسيط
لتحديث املستوطنات املؤقتة ،والذي يستهدف
مسؤويل البلديات وكبار العشائر ،وذلك للنقل
الرسيع للمهارات األساسية ولتمكني النازحني
من البدء يف التحسينات بأنفسهم .ونتيجة
لذلك ،فقد تراجع عدد األرس التي عانت من
الحرائق بنسبة  %50مقارنة بنسبتهم يف عام
.2007

تطوير مستوطنة للنازحني داخل ًيا عقب نشوب حريق ،بوساسو.
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كام تم إط�لاق حملة للدفاع عن ‘حقوق’
النازحني ،وكانت ترتكز عىل أساس مؤداه
أنك إذا أردت دفع اإليجار ،فينبغي أن يتوافر
حد أدىن من املعايري ملا يجب أن تحصل عليه
يف املقابل .وقد تم حشد وتعبئة السلطات
املحلية والزعامء التقليديني والدينيني لهذا
الغرض ،نظراً ألن هؤالء هم من يحددون ما

"يف تواكل ،يصل عدد األرس إىل نحو  150أرسة ،وقد
مىض عىل مكوثنا يف (بوساسو) أكرث من  10أعوام مررنا
خاللها بصعوبات كثرية ألن عشريتنا كانت أقلية يف هذه
املنطقة.
وقبل إنشاء تواكل ،كنا نقيم يف مستوطنة ُتدعى (100
بوش) ،ولكننا اضطررنا ملغادرتها منذ مثانية أشهر بعد
ارتفاع سعر اإليجارات فيها .كام عارض صاحب األرض
األول إنشاء مراحيض ،أما أوضاع التصحاح فكانت يف غاية
السوء .وكانت ( 100بوش) مكدسة عن آخرها بالسكان
وخالية من الطرق واملساحات املفتوحة .وكانت الحرائق
تعرضنا لكثري من التلفيات والخسائر وكنا نعيش يف خوف
مستمر من اندالع حرائق جديدة.
وعندما كنت يف (بوش  ،)100الحظت قيام برنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البرشية برتسيم املوقع عقب
اندالع إحدى الحرائق به إلنشاء فواصل مانعة النتشار
النريان .ولهذا السبب أرصرت أنا وكبار املخيم عندما
انتقلنا لإلقامة هنا عىل الحفاظ عىل اتساع املساحات
وعىل إنشاء هذه الفواصل املكانية .إنها الوسيلة الوحيدة
ملنع انتشار النريان".
ميلك النازحون الذين يختارون االندماج الدائم باملجتمع
املضيف بعض األرايض التي تم توفريها لهم ضمن معدالت
النمو الحرضية .وحالياً يجري التخطيط للخدمات والبنية
التحتية بشكل يعود بالفائدة عىل كل من املجتمع
ا ُملضيف والنازحني .ويستفيد مالك األرايض األصليون مع
تزايد القيمة السوقية ألراضيهم نتيجة لتوصيل الخدمات
وأسباب الراحة بها .وقد بدأ اآلن النازحون يف (بوساسو)
يف رشاء األرايض كأفراد ،كام أبدى عدد أكرب من مالك
األرايض استعدادهم لتقاسم أمالكمه .ويجري حالياً بناء
عدد من املساجد واملدارس بجوار املواقع التي استقر بها
النازحون ،كام جرى افتتاح عدد من املتاجر.
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االستنتاجات

 ميكن النتهاج األساليب القامئة عىل الحامية
وحقوق النازحني تيسري االستفادة من األرايض
والخدمات.

فيليب ديكورتي

رغم أن الوقت ال يزال مبكراً عىل وضع أي تقييم
كامل ،إال أنه بوسعنا الخروج بعدد من الدروس
املهمة التي ميكن تلخيصها كاآليت:
استيطان النازحني
داخل ًيا عقب نشوب
حريق ،بوساسو.

 يساعد إرشاك الالجئني يف العمليات اإلنسانية
عىل إكساب النازحني لبعض القدرات ودفع
السلطات لتنفيذ دورها.
 يساهم توحيد الكلمة بني األمم املتحدة واملنظامت
غري الحكومية الدولية إىل خلق قوة الدفع السياسية
الالزمة.
 يؤدي الرتكيز عىل االرتقاء بأوضاع وخدمات
املستوطنات املؤقتة ،بشكل متواز مع عمليات
التوطني املتكاملة ،إىل خلق استجابة تراكمية مفيدة،
كام يزيد من تحسني الخدمات لفقراء الحرض ويعزز
الدمج االجتامعي واالقتصادي.

لن يتحقق األم��ل يف ضامن توفري الحامية للنازحني
وزيادة فرص الحياة والكسب أمامهم وتحسني أوضاعهم
اإلسكانية إال من خالل منهج متكامل يبدأ من الواقع
الحرضي ا ُملعاش ،وينبني عىل إحساس عميق باملسؤولية
من قبل كل من املجتمع ا ُملضيف (و ُنخبته عىل األخص)
والنازحني أنفسهم ،ويركز عىل الدمج املحيل ،حتى ولو
بصفة مؤقتة .ويضمن هذا األسلوب أيضاً تقاسم الفوائد
بني املجتمع ا ُملضيف وفقراء الحرض ،كام أنه يضع بالفعل
كلمة النهاية عىل مأساة نزوح البعض.

فيليب ديكورت ()filiep.decorte@unhabitat.org
هو مدير املشاريع ،أما أومربيتا تيمربا
) (ombretta.tempra@unhabitat.orgفكانت
مسؤولة دعم الربامج يف وحدة الصومال من املكتب
اإلقليمي ألفريقيا والدول العربية لربنامج املستوطنات
البرشية التابع لألمم املتحدة
(http://www.unhabitat.org).

الفقراء والنازحون يف الخرطوم

إليزابيتا برومات

من الصعب أن نفصل يف مدينة الخرطوم بني جوانب القهر يف قرار الرحيل عن املنزل
وبني األسباب األخرى ،منها االقتصادية ،إىل جانب ميل املهاجرين إىل التوطن بني
سكان املدن واملناطق العشوائية كام هو حال العديد من حاالت النزوح يف املناطق
الحرضية .وال تتضح أية عوائق فتفرق بني من نزحوا جراء الرصاعات و /أو العنف
املعمم وبني هؤالء املهاجرين ،بل تزد طبيعة النزوح املطولة يف طمس هذا الفرق،
واملع ّرفون بأنهم نازحون داخل ًيا ال يعتربون أنفسهم ضمن هذه الفئة .وقد ُيص ّعب
غياب نظام تسجيل النازحني داخل ًيا يف الخرطوم ووجود األفراد الذين يتحركون يف
سلسلة من التدفقات واألسباب املختلفة والعملية الكبرية غري متعقبة األثر للعودة
الطوعية إىل جنوب السودان من تحديد عدد النازحني يف دارفور وتيارات هذا
النزوح ،فيمثل العدد  1.2-1مليون نازح داخل ًيا املسجلني بوثائق األمم املتحدة
الرسمية تقدي ًرا تقليد ًيا أكرث منه إحصائية مؤكدة.
كذلك تتضح الثغرات املتعددة يف االستجابة للنزوح يف املناطق الحرضية بالخرطوم،
ويتأثر اهتامم املجتمع الدويل بالجغرافية السياسية وحاالت الطوارئ األخرى يف
البالد ومرتوك هو التعاون مع السلطات ،والذي قد يتعلق بإعادة التوطني القرسي،
لقلة من الفاعلني يف مجاالت الحامية وحقوق اإلنسان .املعروف أن املؤرشات
اإلنسانية بأفقر مواقع النازحني داخل ًيا واملناطق العشوائية بالعاصمة هي األسوأ عام
هو الحال يف مخيامت النازحني داخل ًيا والتي تتمتع بالخدمات يف دارفور ،وبإبعاد
املنظامت غري الحكومية الدولية يف مارس  2009فقد توقفت األنشطة األساسية
الداعمة للمجتمعات النازحة واألخرى الفقرية يف الخرطوم والتي ساهمت يف بيئة
الحامية املواتية.

لكن يبدو أن املساعدة اإلنسانية غري كافية لتقديم االستجابة الحاسمة لتحديات
النزوح والفقر يف األماكن الحرضية يف الخرطوم؛ إذ ليست فرص جمع املبالغ املالية
الكبرية عن طريق استغالل املوارد اإلنسانية جديرة باالهتامم ،وفوق ذلك واألهم
هو استدعاء موقف الخرطوم للنهوج املتوجهة نحو التنمية وزيادة تواجد الفاعلني
املعنيني حتى يف املناطق املعروفة مبواقع النازحني داخل ًيا ومع ذلك مل متأل املساعدات
وكاف.
اإلمنائية الفراغ الذي تركته وكاالت اإلغاثة عىل نحو واقعي ٍ
من الرضوري التطرق للوضع يف الخرطوم من منظور أوسع يقوم عىل الحقوق
حيث يكون ُبعد النزوح الداخيل هو جز ٌء من يشء أكرث تعقيدًا ،ويتطلب هذا
املوقف تجديد الحوار بني املجتمع الدويل وسلطات الدولة فيام يتعلق بالتنمية يف
املناطق الحرضية وإدارة األرايض وسياسات دعم اإلسكان املنارصة للفقراء والحصول
عىل الخدمات وإيجاد الدخول للنازحني مطوالً واملحتاجني يف املناطق الحرضية.
إىل جانب االلتزام املتجدد من قبل الجهات اإلنسانية ،خاصة الفاعلني اإلمنائيني،
لتقوية وجودهم امليداين يف املناطق الحرضية الفقرية يف الخرطوم لتحسني التواصل
والتشبيك مع املجتمع املدين واملؤسسات املجتمعية املوجودة ولدعم السلطات
يف الوصول للسكان .كذلك من الرضوري أن تستأنف الحكومات املانحة جهود
املساعدة يف حشد موارد التدخل الهيكيل طويل األمد ألجل الفقراء يف املناطق
الحرضية يف الخرطوم ومنهم النازحون داخل ًيا.
إليزابيتا برومات ( )brumat@unhcr.orgهي مسؤولة الحامية يف املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وتعمل حال ًيا يف رسيالنكا.

املناطق الحرضية

نرشة الهجرة القرسية 34

19 19

رحلة إىل اإلقصاء االجتامعي يف كولومبيا
روبني داريو جيفارا كورال دييغو أندريه جيفارا فليترش

الواقع الحرضي الجديد املفروض عىل النازحني الكولومبيني يعني لهم مشكالت يومية تبح
ث عن حلول.
تشهد كولومبيا منذ عدة سنوات نتيجة الرصاع الدائر
بني املليشيات املس ّلحة والقوات الحكومية موجات
مستمرة من النزوح القرسي من جنويب إقليم فايل ديل
كوتشا إىل مدينة فلوريدا التي يبلغ عدد سكانها  55ألف
نسمة .وتناضل عائالت النازحني للتعويض عن رأس املال
الرمزي واالقتصادي ،واالجتامعي ،والثقايف الذي خلفوه
وراءهم يف مواطنهم األصلية ،ويجاهدون للحفاظ عىل ما
أمكن تحقيقه يف البيئة الحرضية من خدمات اجتامعية
أساسية وظروف معيشية مالمئة .وتحصل تلك العائالت
عىل املساعدة بشكل رئييس عن طريق املعارف أو
األقارب املقيمني يف مواقع االستقبال ،كام تقدم الحكومة
للنازحني الجدد املأوى والطعام واملعلومات الرضورية
حول فرص العمل وغريها من أشكال الدعم.

ومبا ّأن العائالت القادمة من الريف لن تستطيع
االستمرار يف العيش عىل النشاطات الزراعية غري املتوافرة
يف الحرض ،سيتالىش رأس مالهم االقتصادي ،ولن يتمكنوا
من دخول سوق العمل الحرضي فيتعرضون للتهميش.
وهكذا ينخرطون يف نشاطات العمل غري النظامية
( ُتعرف محلياً بالريبوسك  )Rebusqueوالتي تضم
بيع السلع والخدمات عىل ناصية الطرقات ،واألعامل
اإلنشائية ،والحراسة ،وخدمة البيوت ،أما النساء املعيالت
فيعملن يف التنظيف وإعداد الطعام .وهذه النشاطات
تشكل الركيزة األساسية ملعاشهم وتوفر لهم الحد األدىن
من رأس املال االقتصادي والثقايف.

يقول هؤالء العامل َّإن تلك العوامل ترفع من مستوى
النزاع وانعدام األمن الوظيفي ،وتطيل من ساعات العمل
اليومية ،لتقود يف نهاية املطاف إىل إضعاف الروابط
األرسية ،وظهور املشكالت الصحية ،وانخفاض مستويات
املعيشة للعائلة ك ّلها .وهكذا ينضمون إىل مستويات
الفئات املحتاجة يف املدينة ،بل غالباً ما تكون أواضعهم
أسوء من أوضاع العاطلني عن العمل أو العاملني يف
القطاع غري النظامي عىل حد سواء.
وينعكس التمييز الذي يعاين منه النازحون يف الحرض
أيضاً يف شبه استحالة نفاذهم للسلع والخدمات التي
يستحقونها قانوناً .ويف العديد من الحاالت ،ترفض
السلطات أن تصنفهم عىل أنهم نازحني ،ومبا أ َّنهم
أص ًال يختلفون عن املقيمني بعاداتهم االجتامعية ومبا
أنهم فقدوا رأس مالهم ،يصبح فقرهم واضحاً ليذ ّكرهم
بفقدانهم للاميض الذي يعدّونه أفضل مام هم عليه
اآلن ،ويضعهم أمام املستقبل املجهول .عدا عن ذلك،
تعاين املدينة أص ًال من شح يف امل��وارد الالزمة لتلبية
أهم الحاجات الرضورية كالصحة ،والعمل ،واإلسكان
والتعليم ،وقد وصلت خطورة وضع األمن لجميع فئات
املستوطنني الجدد إىل درجة عدم االستدامة .كام بدأت
العصابات اإلجرامية بالظهور وبدأت قوات األمن تدّعي
ّ
بأن معظم أفراد العصابات هم من النازحني.
وللنازحني العديد من األسباب التي تدعوهم ملقاومة
اعرتافهم بواقع فقرهم الحايل يف املدينة .فهم ،من ناحية،
قادرين عىل النفاذ إىل بعض املوارد كاملعلومات الخاصة
باملساعدات الحكومية ،والعالقات االجتامعية والشخصية
التي تقدم لهم بدورها النفاذ إىل سوق العمل .لكنهم،
من ناحية أخرى ،يحنّون إىل حياتهم السابقة وإىل تلك

rمفوضية األمم املتحدة لالجنئ/ب .هريغر

ويشك ّـل النازحون مجموعة متالحمة يرتبط أفرادها
بوشائج العرق والثقافة .أما طريقة حياتهم اليوم بعد
النزوح ،فتتخذ شك ًال جديداً تحدده بعض الظروف
الخاصة بالتضامن وهويتهم الجديدة كنازحني ،والتي
قد تكون أقوى من األوارص املبنية عىل األصل الجغرايف
املشرتك .ومن خالل رغبتهم وحاجتهم لالنتامء إىل رابطة
تقدم لهم الدعم واملساندة ،رسعان ما يش ّكلون مجموعة
محددة ،وهذا بالذات ما مي ّكنهم من الحصول عىل
املساعدات الحكومية وتوجيه الدولة لطريقة تقديم
تلك املساعدات كحق مرشوع لهم بالقانون ،وذلك بحد
ذاته إسرتاتيجية أساسية للمساعدة .ومبوجب الصفة
الرسمية التي يتخذونها عىل اعتبار أنهم “مجموعة
حساسة” ،متنحهم الدولة بعض املزايا االستثنائية ،وبالتايل
يصبح وضع القاطنني الحرضيني الجدد أفضل من وضع
العائالت الفقرية األصلية املقيمة يف املدينة املضيفة.

هناك بعض النازحني الذكور املعيلني الذين يقطنون يف
املناطق النائية يف مدينة فلوريدا يعيشون عىل أعامل
طع ومعالجة قصب السكر إ َّال َّأن هذا العمل قد
َق ِ
أصبح أكرث خطورة واستغاللية وفقاً لترشيعات العمل
يف كولومبيا .ورغم َّإن املنطق يقول ّ
بأن نشاطات العمل
النظامية هي التي يفرتض بها أن متنح النازحني املزايا
األفضل لهم ،إ َّال َّأن ما يحدث عىل أرض الواقع هو عكس
طع
ذلك متاماً .فهناك أحاديث يتناقلها العاملون يف ُق ِ
قصب السكر تفيد ّ
بأن األشكال الحديثة للعمل املرن
وتنظيمه وتحسني ظروف العمل كلها تؤثر عليهم بشكل
سلبي.

نازحون داخليا كوملبيون يصلون إىل املدينة

األيام املنرصمة التي كان لهم فيها رأسهم املايل الرمزي
االقتصادي ،واالجتامعي والثقايف.
والرأي أنه من الرضوري إقامة الربامج الالزمة لتلبية
االحتياجات القامئة خاصة من أجل توفري العمل .عندها
فقط ميكن لهؤالء النازحني النفاذ إىل املصادر االقتصادية
التي يحتاجونها للحصول عىل السلع والخدمات وتنشيط
عجلة االقتصاد يف املنطقة.
روبني داريو جيفارا كورال(rudagueco.8@gmail.
 )comباحث يف جامعة ديل فيال وجامعة دي سان
بوينافينتورا كايل.
دييغو أندريس فليترش
( )diegoguevaraf@gmail.comاقتصادي وطالب
يف مرحلة الدكتوراه يف كلية أمريكا الالتينية للعلوم
االجتامعية يف األرجنتني.
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ٌ
حياة يائسة لالجئات املناطق الحرضية يف ماليزيا ومرص
ديل بورش ولورين هيلر

يف حني أن املجت َم َع الدو َيل ال يز ُال ُ
ني والنازح َ
وتقديم أفضل خدم ٍة لالجئ َ
ني
يعمل عىل كيفي ِة تحدي ِد
ِ
إيل املناطق الحرضي ِة إِال أَنهم يشقون طري َقهم الخاص معرضني أن َف َسهم غالباً لخط ٍر كبري.
إن مستقبل النزوح واض��ح بشكل كبري يف املناطق
الحرضية وهو محفوف جدا بالتحديات .ولقد قامت
لجنة النساء الالجئات ] [WRCيف اآلون��ة األخرية
بالرشوع يف عمل بحث حول املخاطر والتحديات التي
تواجه النساء الالجئات يف املناطق الحرضية – وأيضا ما
يتاح لهم من الفرص -ألنهم يسعون إىل تأمني الغذاء
ألنفسهم وأرسهم يف األماكن التي تصل املساعدة الدولية
فيها إىل الحد األدىن .وشمل البحث تقييامت ميدانية عن
املناطق الحرضية والتي تغطي محنة الال جئات من
بورما يف كواالملبور وماليزيا ،ومحنة الالجئات العراقيات
والصوماليات والسودانيات واالريرتيات واألثيوبيات يف
القاهرة مبرص.

يف كواالملبور ال أمان يف البيت وال يف العمل

تستضيف ماليزيا عددا كبريا من العامل املهاجرين وما
يقدر بـ 100,000من الالجئني وطالبي اللجوء ,معظمهم
من املجموعات العرقية البورمية املضطهدة ,كام أن

هناك أربعني ألفا مسجلني كالجئني لدى مفوضية األمم
1
املتحدة لشؤون الالجئني.
وألن ماليزيا مل توقع عىل اتفاقية  1951الخاصة بالالجئني
وضع قانوين وليس لهم حقٌ يف
فإن الالجئني ليس لهم ٌ
العمل أو اإلقامة القانونية .وىف نظر الحكومة :ليس
هناك فرق بني عاملٍ ال يحمل وثائق وال بني الجئ .ولقد
بدأت الحكوم ُة املاليزية حمل ًة واسع ًة التخاذ إجراءات
َ
صارم ٍة
حيال املهاجرين غري الرشعيني يف عام ,2004
وقد أفصحت منذ ذلك الحني عن وجود ني ٍة «لرتحيل
أكرث من مليون من املهاجرين غري املسجلني» 2وذلك من
خالل االعتقاالت الجامعية .ولقد أدت هذه املبادرة إىل
إلقاء القبض عىل الالجئني املعرتف بهم من قبل مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني مبعدل  800-700الجئا
3
كل شهر.

مفوضة اللاجئات /لورين هيلر

أما النساء الالجئات من بورما الاليت يعشن يف كواالملبور,
فإن سالمتهن معرضة للخطر
بشكل كبري عند محاوالتهن
كسب لقمة العيش ،وحيث
أن الحصول عىل سبل العيش
يف كثري من األم��اك��ن يحقق
مزيدا من الحامية ضد التحرش
الجنيس وإس����اءة املعاملة
واالستغالل ،إال أن حصول املرأة
الالجئة يف كواالالمبور عىل عمل
يزيد من قابلية تعرضها للعنف
القائم عىل نوع الجنس ,ويزيد
من تعرضها للتوقيف واالعتقال
4
واالبتزاز.

إحدى الالجئات البورميات يف ماليزيا التي تعرضت للتحرش الجنيس يف العمل وتركت عملها وهي
اآلن ال تبحث عن عمل آخر خو ًفا من التعرض ثانية للتحرش الجنيس و/أو إلقاء القبض عليها.

وب��دون الحصول عىل اإلقامة
وح��ق العمل يف ماليزيا ،ال
تتوافر فرص اقتصادية مواتية
س��وى القليل مام هو متاح
أمام الالجئني .ومع ذلك فإن
الالجئات ,وألنهن يف حاجة
ماسة إىل العمل ,غالبا ما
يقبلن بالعمل يف القطاعات
االق��ت��ص��ادي��ة غ�ير الرسمية
واألق��ل انضباطا ,مثل العمل
يف املطاعم كنادالت وغاسالت
صحون .والالجئات الاليت ليس
لهن وض��ع قانوين أو رشعية

تحميهن ,يكنّ تحت رحمة أصحاب العمل ,الذين كثرياً
ما ميتنعون عن دفع أجورهن أو يتحرشون بهن جنسيا
أو يقومون باستغاللهن .وإذا حاولت النساء اإلبالغ
عن الجرائم فسوف يتعرضن لالعتقال والرتحيل .ويف
الواقع فلقد وجدت لجنة النساء الالجئات :أن الالجئات
يتعرضن لخطر االعتقال يف كل مرة يخرجن فيها من
البيت ,مام يضيق نطاق حركتهن ويقلل من فرصهن يف
العمل إىل حد كبري ،كام يحد من تفاعلهن االجتامعي
واالقتصادي ،ولذلك تقدمت الجئات بورما بتقرير حول
سلسلة من االعتقاالت املتكررة والرتحيل املستمر ودفع
الرشاوى املتكرر إما إلطالق رساحهن من الحجز أو من
أجل معاودة الدخول للدولة .جاء يف هذا التقرير:
« نعيش يف خوف دائ��م حيث تتعرض النساء
لهجامت واالعتقال أثناء عودتهم من العمل
متأخراً ،ونخاف من الرشطة و نختبأ دامئا بينام
يتضور أطفالنا من الجوع عندما ال نتقاىض
أجورنا» (الجامعة املعنية بالنساء الالجئات21 ،
مايو )2008
وبسبب املخاطر التي يواجهها الالجئات عند مغادرة
املسكن فإن بعضهن يبقني يف املنزل ويقمن بأعامل
الطبخ والتنظيف لألعضاء الذكور من أهل البيت ,وهم
غالبا ليس لهم بهن صلة ولكنهم ينحدرون من نفس
املجموعة العرقية ،ويكونوا يف حدود ما يقرب من 25
عامل يقيمون يف شقة واحدة ويغطون جميعا اإليجار
للمرأة الالجئة التي تقبل أن تتوىل العناية بحاجاتهم
املنزلية .وبينام يقدم ذلك للنساء الحامية من االعتقاالت
املحتملة والرتحيل الذي رمبا تواجهه عند خروجها من
املنزل ,إال أنه يضعها تحت خطر االستغالل الجنيس
من قبل أعضاء أهل البيت الذين ال تربطهم بها عالقة
والذين يتقاسمون املعيشة يف مساكن مزدحمة.
وىف حني أن بعض املرشوعات الصغرية للمنظامت غري
الحكومية تدعم اإلنتاج اليدوي املنزيل كوسيلة للحد
من تدهور األوضاع ،فإن هذه املرشوعات تقدم تدريبا
محدودا يف املهارات وال تتالءم مع متطلبات السوق,
وبالتايل فهي ال تقدم إال فرصة ضئيلة للدخل املستمر.
فالجودة والوصول إيل األسواق هام عقبتان رئيسيتان
أمام توسيع نطاق هذه املشاريع .ومعظم املشرتين يف
الوقت الحارض هم من املنظامت غري الحكومية ومن
جالية املغرتبني املتطوعني.

مخاطر العمل يف القاهرة

تستضيف القاهرة مجموعة متنوعة للغاية من الالجئ
تناضل من أجل البقاء يف بيئة حرضية صعبة جدا مع
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نساء من الالجئات يعملن يف مصنع ماليكا للمالبس الكتانية بالقاهرة.

مساعدة محدودة ،فاملعدالت العالية للبطالة والكثافة
السكانية الضخمة للشباب العاطل عن العمل تزعج
سوق العمل املحيل وتعوق الالجئني من الدخول فيه.
وقد قامت لجنة النساء الالجئات برحلة تقييم ميداين إىل
القاهرة فوجدت الكثري من التحديات واملخاطر نفسها التي
تواجه الالجئات يف كواالملبور ،فبينام تسمح مرص لالجئني
بالحصول عىل رخصة عمل ،إال أن الحصول عىل إذن بالعمل
هوعمليةمكلفةوطويلةومعقدةتتطلبمراعاةمن صاحب
العمل وعدم وجود منافسة من مرشح مرصي للوظيفة له
نفس املؤهالت .ونتيجة لذلك فإن الالجئني يضطرون إىل
قطاعات العمل الغري املقنن والعمل مبهن قليلة الحامية.
أما الالجئات من النساء فإنهن يقمن بالعمل كخادمات يف
البيوت املرصية .وألن هذا القطاع ال ينظمه قانون العمل
املرصي ،فال يتطلب االشتغال فيه ترصيحا بالعمل ودامئا
ما يكون الطلب يف السوق عىل هذا العمل .ومع ذلك فإن
نقص التنظيم يخلق بيئة عمل محفوفة باملخاطر .ففي داخل
حدود هذه املنازل الخاصة قد تواجه الالجئات مضايقات أو
إيذاء جسديا أو استغالال جنسيا أو عدم الحصول عىل األجور.
أما بالنسبة لالجئات الاليت ال يستطعن العثور عىل عمل منزيل
5
فإن بعضهن –عىل ما يقال – يتجهن إىل االتجار بالجنس.
وعىل الرغم من التقارير املتكررة عن العنف الجنساين ,فإن
لجنة النساء الالجئات مل تجد إال القليل من خدمات الدعم
للذين يعيشون يف القاهرة.

عنارص الحامية
ورغم ذلك ،فقد نجحت التقييامت امليدانية التي أجرتها
لجنة النساء الالجئات يف الوقوف عىل أمثلة تتعلق بكيفية
القيام بتعزيز حامية الالجئات حتى ولو يف املناطق
الحرضية التي ال يوجد بها حق قانوين للعمل .ومن املمكن
أن يتم تضمني عنارص الحامية يف الربامج االقتصادية – ومن
أمثلة تلك العنارص املصاحبة واملطالبة بتنفيذ مدونة سلوك
ألرباب العمل وحمالت التوعية وإنشاء روابط مع القيادات
النسائية املحلية والجامعات السياسية املحلية وإرشاك الرجال-
من كل من مجتمع الالجئني وأيضا من ا ُملجتمع املستضيف.

فعىل سبيل املثال ،هناك منظمة يف القاهرة تدرب الالجئات
وتقدمهن للعمل يف البيوت املرصية كخادمات ،ثم تصطحبهن
يف يومهم األول إىل العمل .وتقوم املنظمة غري الحكومية
بتسجيل ومراجعة بيانات االتصال الخاصة بصاحب العمل،
وكذلك معدل السداد املتفق عليه ،وبذلك يعلم صاحب العمل
أن هناك نظام لدعم ومساندة هذه املرأة ويعلم كيف وأين
يصل إىل صاحب العمل إذا كانت هناك مشاكل.

ومن بني النامذج الناجحة األخرى مبادرة من القطاع
الخاص وهي مصنع مالئكة للمالبس الكتان ،والذي
يقوم بتوظيف املرأة املرصية والالجئة عىل حد سواء
للقيام بالتطريز عىل درجة عالية من املهارة ،ويعرض
املصنع برنامج تدريب ملدة  40يوما شامال تكاليف

النقل والوجبات للنساء املشاركات ،وهذا املصنع هو من
األمثلة الوحيدة لرشكة من القطاع الخاص تعمل بجد
عىل توظيف الالجئني من النساء ودمجهن مع العامالت
املرصيات.
ومع ذلك ،فإن بناء هذه العنارص الوقائية يتطلب تخطيطا
مدروسا وفهام للمخاطر التي تتم مواجهتها وتقييام لوسائل
الحد من املخاطر ،وإدم��اج العنارص يف التدخالت الخاصة
باالقتيات املعييش من أجل الحد من التعرض للمخاطر .إن
دعم حصول الالجئني الذين يعملون يف هذه البيئات عىل
وضع قانوين وحقهم يف العمل من شأنه أن يقدم أكرب قدر
من الحامية.

ديل بورش(  (daleb@wrcommission.orgهو مدير
الحامية ولورين هيلر ()laurenh@wrcommission.org
هي مسؤولة الربامج لدى لجنة النساء الالجئات (http://
.)www.womensrefugeecommission.org
 .1مقابلة مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 26 ،مايو .2008
 .2مذكرة املنظامت غري الحكومية املشرتكة بشأن حملة لفرض النظام عىل
املهاجرين غري املسجلني 29 ،يناير .2005
 .3انظر مقالة ناه يف الصفحة 31
‘ .4حياة يائسة  :نضال املرأة البورمية من اجل كسب العيش يف ماليزيا-
لجنة النساء الالجئات ،مايو : 2008
http://www.womensrefugeecommission.org/docs/mys_rep.pdf
 .5مقابلة مع الطاقم الطبي التابع ملنظمة اللجوء املرصية 24 ،يوليو .2008
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مواجهة التحديات الخاصة بصحة الالجئني يف املناطق
الحرضية
بقلم :بول شبيغل بالتعاون مع قسم الصحة العامة ومكافحة فريوس نقص املناعة املكتسبة التابع ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

تقوم الكثري من االسرتاتيجيات والسياسات والتدخالت الصحية املقبولة للتعامل مع الالجئني عىل
الخربات والتجارب السابقة التي كان الالجئون فيها يقطنون املخيامت والبلدان الفقرية .وتجري حالياً
إعادة النظر يف هذه االسرتاتجيات الصحية ليك تأخذ يف اعتبارها الالجئني يف الحرض والالجئني من
ذوي الدخل املتوسط.
يقطن حالياً أكرث من نصف الجئي العامل يف مناطق
غري املخيامت ،ومنها املناطق الحرضية ،كام أن نسبة
أكرب منهم صارت اآلن تفر من البلدان ذات الدخل
املتوسط والتي تنتمي فيها الغالبية السكانية دميوغرافياً
إىل الفئات كبرية السن املثقلة باألمراض املزمنة .عالوة
عىل أن الالجئني يف املناطق الحرضية كثرياً ما يواجهون
ألواناً أكرب من الحرمان وسوء األوضاع مقارنة باملقيمني
منهم يف املدن منخفضة الدخل  -ومنها غياب أنظمة
الدعم املجتمعية والحرمان من أنظمة األمن االجتامعي
أو خطط التأمني الصحية ،وعدم كفاية الدخل الذي
يلبي االحتياجات املفاجئة (مثل سداد أجرة املواصالت
للذهاب إىل مناطق الخدمات أو دفع تكاليف الرعاية
الصحية األخرى) .ويقع فوق قمة هذا الهرم ما يتعرض
له هؤالء البؤساء من متييز اجتامعي يزيدهم حرماناً من
الخدمات الصحية الحكومية.
واستجابة للنرشة الصادرة عن مفوضية شؤون الالجئني
يف عام  2009واملعنونة (السياسات والحلول الخاصة
بحامية الالجئني يف املناطق الحرضية) ،تبنى قسم الصحة
العامة ومكافحة فريوس نقص املناعة املكتسبة مبفوضية
شؤون الالجئني إسرتاتيجية ثالثية األبعاد – تقوم عىل
الرتكيز عىل الدفاع عن حقوق الالجئني ،ودعم القدرات
الحالية ،ومتابعة تنفيذ الخدمات – للتعاون مع الرشكاء
لزيادة االستفادة من الخدمات الصحية الجيدة واألسعار
الرمزية لالجئني يف الحرض وغريهم من الفئات الواقعة
تحت مظلة اهتامم املفوضية.1

الجهود املبذولة يف الدفاع عن
حقوق هؤالء الالجئني

تزمع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني التوسط
لدى السلطات املعنية لصالح هؤالء الالجئني لضامن
توفري الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية وبرامج
الغذاء وخدمات املياه والتصحاح لهؤالء السكان بتكلفة
رمزية أو مجاناً.
وكانت القضايا األخالقية الخاصة باملساواة يف الحصول
عىل الرعاية الصحية وجودتها ،بني كل من الالجئني
واملجتمعات ا ُملضيفة وبني الالجئني أنفسهم القاطنني

يف نفس البلد أو يف بلدان مختلفة ،من القضايا شديدة
األهمية والتي دار حولها جدل طويل لسنوات طويلة –
وهي تكتيس أهمية خاصة يف حالة الالجئني يف الحرض.2
ويف معظم األوضاع ،ينبغي أن تلتزم السياسات والعالجات
املوضوعة بتوجيهات وبروتوكوالت وزارة الصحة التابعة
للبلد ا ُملضيف .وإذا كانت هذه التوجيهات غري صحيحة
أو مالمئة ،ف��إن املفوضية ورشكائها س��وف يسعيان
لألخذ بالتوجيهات املعرتف بها دولياً ،وتواصل يف نفس
الوقت العمل مع السلطات
املحلية لتحسني التوجيهات
والربوتوكوالت القامئة.
وباألخذ يف االعتبار الحاجة
ل��وض��ع ق��امئ��ة باألوليات
ومبخصصات امل��وارد ،ورغم
تفاوت هذه األولويات من
وضع آلخر ،إال أنها دامئاً ما
تضع يف صدارتـها االهتامم
بالنساء الحوامل واملرضعات،
واألطفال دون سن الخامسة،
واألط��ف��ال غ�ير املصحوبني
واملنفصلني ع��ن ذويهم
واأليتام والعجائز واملرىض
مرضاً شديداً ،ومن بينهم
املصابني ب��اإلي��دز والسل.
وتشمل األولويات األخرى
توفري الرعاية واالستشارة
الصحية لذوي االحتياجات
الخاصة ،خاصة املعاقني،
واملصابني وامل��رىض ذهنياً،
وضحايا التعذيب والعنف
الجنيس والجنساين ،والذين
يعانون من أمراض ُمعقدة
تستلزم رعاية خاصة.

الدعم

يعد دمج الالجئني يف هذه
األنظمة الصحية يف املناطق

الحرضية وسيلة أكرث كفاءة الستغالل املوارد املحدودة عام
هو الحال مث ًال لو قمنا بإنشاء مرافق منفصلة مخصصة
لهذا الغرض .ولذلك فإن من األفضل دمج الرعاية الصحية
ضمن الخدمات العامة القامئة ورفع كفاءة وقدرات
هذه النظم ،وذلك بطريقني أحدهام مبارش عند توافر
التمويل ،واآلخر غري مبارش من خالل تشجيع مشاركة
الجهات املانحة املختلفة وغريها من األطراف .وبداي ًة،
سوف تعمد مفوضية شؤون الالجئني وغريها من الرشكاء
(مثل منظمة الصحة العاملية واليونيسيف واملنظامت
غري الحكومية الطبية أو الصحية) إىل تقييم مدى حاجة
الخدمات القامئة للمساعدة يف توسيع إمكانياتها ،وكيفية
إدارة هذا التوسع .ولهذا األسلوب ميزته اإلضافية التي
تتمثل يف تشجيع السلطات واملجتمع املحيل عىل رؤية
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الالجئني مبنظور مختلف كأشخاص ميكنهم جلب املوارد
اإلضافية للمدن التي استقروا فيها ،إضافة إىل ميزته
غري املبارشة يف تحسني فضاء الحامية املتوافر لالجئني
وغريهم.
وكقاعدة عامة تحرص مفوضية شؤون الالجئني عند
العمل يف املناطق الحرضية عىل تفادي إنشاء خدمات
منفصلة ومتوازية للمنتفعني بخدماتها ،وبدالً من ذلك
ستسعى لدعم أنظمة الخدمة القامئة بالفعل ،سواء كانت
عامة أو خاصة أو أهلية أو ال تهدف للربح .فإذا مل يكن
مبقدور الالجئني تحمل نفقات االستفادة من الخدمات
الصحية ،فقد يتطلب األمر من الوكاالت أن تغطي من
جيبها الخاص بعض التكاليف املعينة الخاصة بالالجئني
األكرث افتقاداً للحول والقوة لضامن استفادة الجميع من
الخدمات الصحية.
وتعد برامج التواصل الصحية املجتمعية التي تصل
لالجئني واملجتمع املضيف شيئاً رضورياً لضامن توضيح
املهام واللوائح للخدمات املقدمة بغض النظر عن
ماهيتها ،وتحسني االنتفاع من كافة مستويات الرعاية
وتوفري وسائل التثقيف الصحي واملعاونة يف ضامن توفري

املناطق الحرضية
الخدمات الوقائية .وقد يقوم العاملون يف هذه الربامج
بتوفري الخدمات الصحية حتى يف منازل املرىض عند
الرضورة.
وباألخذ يف االعتبار أن الفقر وانعدام األمن الغذايئ عنرصان
غالبان عىل طبيعة األوضاع التي يعيشها الالجئون غالباً يف
املناطق الحرضية ،فإذا مل يتسنى دمج الالجئني يف الربامج
الحكومية القامئة الخاصة بالغذاء والتغذية للمجتمعات
املحلية عىل النحو املرغوب ،فإن األمر قد يتطلب إنشاء
برامج جديدة لتلبية هذه االحتياجات.
وتشمل العنارص اإلسرتاتيجية األخرى التي ال تقل أهمية
عام سبق ما ييل( :أ) إدماج حقوق الالجئني يف أي شبكات
أمان اجتامعية (حكومية) محلية( ،ب) دعم هيئات املياه
والتصحاح املحلية لتحسني البنية التحتية القامئة ملواكبة
األعباء اإلضافية الواقعة عىل النظم القامئة والناجمة عن
موجات النازحني القادمة( ،ج) الوصول للمستفيدين من
خالل أنشطة التعزيز الصحي القامئة.

إيرين/ياسربيت كيندرا

مثة مزايا عديدة ميكن تحقيقها بخفض عدد الرشكاء
واملرافق/املؤسسات ويف نفس الوقت ضامن االستفادة
الكافية من الخدمات – وذلك
من حيث عقد االتفاقات وتأمني
الحامية وال�سري��ة ،ومتابعة
جودة الرعاية وترشيد ومتابعة
التكاليف.

املتابعة

ُتعد متابعة الصحة العامة
لالجئني يف الحرض وأوضاعهم
الغذائية أمراً مه ًام لضامن عدم
تراجعها ملا هو دون املعايري
املقبولة وت��وف�ير املعلومات
والبيانات الكافية للدفاع بشكل
كفء وفعال عن حقوق الالجئني
ودع���م ال��خ��دم��ات الصحية
لالجئني يف الحرض .وتزداد وترية
هذه النوعية من املشكالت عند
تفرق السكان وترشذمهم عىل
امتداد مناطق جغرافية واسعة
ومتعددة ،وكذلك يف الحاالت
التي ال يرغب فيها الالجئون
يف تسجيل أنفسهم .3ويستتبع
دم��ج ال�لاج��ئ�ين يف األنظمة
الصحية القامئة استخدام أنظمة
املعلومات الصحية القامئة .وقد
ينطوي ذلك عىل مشاكل نظراً
ألن بعض األنظمة ال تتسم
باملرونة الكافية التي تسمح
لها ب��إدراج تعديل يستهدف
تصنيف البيانات حسب حالة
سكان مستوطنة بوا فيزتا غري الرسمية يصطفون يف طابور للحصول عىل املاء ،لواندا ،أنغوال.
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املواطنة أو اللجوء ،أو بإضافة بعض التصنيفات املرضية
املعينة التي قد تكون أكرث انتشاراً بني أفراد فئة معينة
بني الالجئني .وعالوة عىل ذلك ،فإن كثرياً من أنظمة
املعلومات الصحية ال تعمل بكفاءة يف كل األحوال وقد ال
توفر لنا ما يكفي من البيانات لوضع أولويات باألنشطة
أو إجراء املتابعة والتقييم.
وإىل جانب صعوبة تصنيف تجمعات الجئي الحرض،
نجد صعوبة أخرى تتمثل يف كون أنظمة املعلومات
الصحية الحرضية أكرث تعقيداً من نظريتها يف املخيامت
بسبب اختالف عدد املرافق يف املستويات املختلفة (أي
املرافق األهلية ومرافق الرعاية الصحية األولية ومرافق
الرعاية الثانوية ومرافق الرعاية الثالثية) واختالف
الجهات املقدمة للخدمة (مثل الجهات العامة والخاصة
واملنظامت غري الحكومية) املشاركة يف هذا النظام .هذا
إىل جانب رضورة ربط أنظمة املعلومات الصحية بعملية
متابعة امليزانية مبا يسمح بتقييم تكاليف أي برنامج
وربط التكلفة بالخدمات املقدمة.
وكانت املسوحات التي أجريت عىل عينات مجتمعية من
الالجئني غري املقيمني يف املخيامت قد تبني للقامئني عىل
إجراءها مدى صعوبتها وسهولة التالعب بها وإخضاعها
ألشكال التحيزات ،كام أن بعضاً من األساليب املتبعة يف
إجراءها تستلزم إعادة نظر يف مدى دقتها .وقد تكون
األساليب الرقابية األخرى مثل مواقع الخفر أو مراكز
الرقابة األهلية أكرث إفادة يف الكثري من األوضاع بيد أنها
نادراً ما ُتستخدم ،وهو ما رمبا يعكس فش ًال يف الخيال
والتمويل أكرث منها مشاكل فنية معقدة.
ويف سعيها لتعزيز االستفادة من الخدمات الصحية لالجئني
يف الحرض ،سوف تلتزم مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني باملبادئ اإلرشادية التي أرساها قسم الصحة
العامة ومكافحة فريوس نقص املناعة التابع لها .4ومن
بني أهم هذه املبادئ بالنسبة ألوضاع الالجئني يف الحرض
نجد القضايا املتعلقة بالدمج والرشاكة وجودة الخدمات
(مثل توافر الخدمات وإمكانية االستفادة بها واملساواة
واملالمئة واملقبولية والفعالية والكفاءة) واالستدامة.
بول شبيغل ) (spiegel@unhcr.orgهو رئيس قسم
الصحة العامة ومكافحة فريوس نقص املناعة التابع
لوحدة الربامج وإدارة الدعم مبفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني .وقد تم تحرير هذا املقال بالتعاون
مع عدد من الزمالء اآلخرين يف قسم الصحة العامة
ومكافحة فريوس نقص املناعة.
 .1يف األسطر الباقية من هذا املقال ،يقصد بكلمة ‘الالجئني’ الفئات األخرى
من األفراد املدرجني تحت مظلة اهتامم مفوضية شؤون الالجئني ،مثل طالبي
اللجوء والنازحني داخلياً واألشخاص عدميي الجنسية والعائدين إىل الديار.
 .2مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،تحقيق املساواة يف الصحة العامة
بني الالجئني ،جنيف .2009 ،يف انتظار املرجع من  PSنهاية يناير.
 .3انظر مقال ديفيز وياكوبسن الصفحات .15-13
http://www.unhcr.org/488600152.html .4
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نظم دعم النازحني داخلياً يف الحرض بجورجيا
نامريتا سينغ وكورتالند روبنسون

نظراً للكثافة السكانية وتنوع السكان يف السياقات الحرضية قد نتوقع أن مجتمعات النازحني داخلياً
يف الحرض سيحظون بعالقات اجتامعية قوية ودعم قوي  -ولكن هناك دراسة حديثة عن النازحني
داخلياً يف الحرض أجريت يف منطقة تبلييس يف جورجيا أظهرت العكس.
يشري الدعم االجتامعي إىل املنافع النفسية الفعلية أو
املتصورة الناتجة عن الشبكات االجتامعية مثل الثقة
والرتابط والحميمية باإلضافة إىل تبادل املعلومات
والبضائع املادية .وتقدم الشبكات االجتامعية الصالت
التي تسمح بتبادل هذا الدعم وتلك املوارد (كام تسمح
أيض ٌا بنقل األمراض) .ففي حني أن الالجئني واملهاجرين
قد يكونوا عىل صلة بالعديد من الشبكات االجتامعية يف
املناطق الحرضية  ،إال أن الصالت التي يكونوها معهم
قد تكون ضعيفة للغاية وغري مؤثرة .ولكن االرتباك
الناتج عن النزوح وعدم دوام األوضاع املعيشية سواء
املحسوسة أو الفعلية يعوق إع��ادة بناء نظم دعم
اجتامعية قوية.
وسياسة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني األخرية
الخاصة بحامية الالجئني وتوفري الحلول لهم يف املناطق
الحرضية تالحظ أن غياب الدعم االجتامعي يحد من
فرص االعتامد عىل النفس بني تجمعات الالجئني .وإن
كانت هذه هي املرة الوحيدة التي ُيذ َكر فيها الدعم
االجتامعي يف هذه الوثيقة .فيجب إعطاء املزيد من

االهتامم لألثر الناتج عن آليات الدعم االجتامعي (أو
اآلثار الناتجة عن غيابها) عىل أسلوب املعيشة والصحة
وصالح الحال ككل .ولقد تم تنفيذ دراسة نوعية صغرية
خالل شهري يوليو وأغسطس من عام  2009يف تبلييس
من قبل باحثني يف كلية جونز هوبكينز بلومبريغ للصحة
1
العامة ومعهد الدراسات السياسية يف تبلييس.

االستنتاجات األولية

ذكر النازحون داخلياً الذين أجريت معهم املقابالت
أنهم مل يتفاعلوا كثرياً مع املجتمع املحيل .ففي حني كان
أبناءهم وأحفادهم من الكبار يشرتكون كثرياً يف نشاطات
العمل واملدرسة ،مل يكن لدى كبار السن من النازحني
داخلياً وسيلة للتعامل مع غري النازحني داخلياً .بل وقلة
حركتهم التي ترجع يف الغالب ملشاكل صحية ولوضع
مركز التجمع زادت من صعوبة التفاعل مع بعضهم
البعض .فهناك امرأة مل ترتك مركز التجمع منذ عامني.
وكان بعض النازحني إىل املدن يعيشون مبفردهم والباقي
يعيشون مع زوجاتهم أو أقاربهم أو أبنائهم وأحفادهم

من الكبار .وقد وصف النازحون داخليا أنهم يقضون
أغلب وقتهم يف غرفهم الخاصة يقومون بالطبخ أو
يشاهدون التلفزيون عىل أجهزة صغرية منحتهم إياها
الجمعيات الخريية املحلية.وكان التفاعل االجتامعي
يحدث يف ال��رده��ات املشرتكة ولكن مل تكن هناك
نشاطات اجتامعية منتظمة يف مراكز التجمع ميكن
للنازحني داخليا أن يشاركوا فيها .ولقد عبرّ ت إحدى
السيدات عن هذا الوضع خالل مقابلتنا معها بأن قالت
كان من اللطيف أن أحظى بالرفقة وأن أجد من أتحدث
إليه .وعىل الرغم من العيش يف مناطق متقاربة جداً
لعدة سنوات عبرّ األشخاص الذين تحدثنا معهم عن أنهم
يشعرون بالعزلة والوحدة.

آثار الربامج

وكانت أغلب مراكز التجمع يف املناطق الحرضية يف
املايض عبارة عن فنادق أو بيوت للشباب أو مدارس أو
مباين غري مكتملة التشطيب .وهذه األنواع من األماكن
ال تعزز التفاعل مع املجتمع الحرضي املحيل ،حيث
أنها أماكن منغلقة عن البيئة الخارجية ،رمزياً وحرفياً.
وأثبتت دراستنا أن األماكن الوحيدة يف مراكز التجمع
التي سمحت بالتفاعل كانت الردهات والسالمل بينام
كانت مجموعات النازحني داخليا تفصلها الطوابق
املختلفة التي يعيشون فيها .ومن الصعب أن نتخيل

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين /بي تاغارت

مركز جامعي للنازحني داخل ًيا يف مبنى كان مستشفى يف السابق ،تبلييس ،جورجيا .تعيش نحو  148أرسة يف هذا املجمع الذي يعاين من انتشار الفرئان والحرشات به كام أنه آيل للسقوط.
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كيف ميكن أن تكون هناك أي مساحة مؤثرة للتفاعل
االجتامعي .فيجب أن نضع يف االعتبار املساحة املعدة
ملراكز التجمع عند التدخل لتحقيق الصحة االجتامعية
والنفسية لالجئني.
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التعليم واالعتامد عىل الذات يف مرص
ماريسا أو إنسور

ويف األغلب ،تكون مراكز التجمع متفرقة يف البيئات بإمكان التعليم أن يعمل عىل رفع قدرات الالجئني يف الحرض بشكل يزيد فرص الحياة أمامهم
الحرضية وأيضاً منعزلة عن بعضها البعض ،لذا فإن بناء ويعوضهم عن الحرمان الذين يعيشونه باملقارنة مع املواطنني املحليني ،كام ميكنهم من بناء مستقبل
الشبكات االجتامعية ورأس املال االجتامعي بني تجمعات أكرث أماناً.
النازحني إىل الحرض أمراً ليس باليسري .وقد تكون إحدى
االسرتاتيجيات متمثلة يف إنشاء عالقات بني مراكز التجمع
وبعضها البعض حتى يتمكن األف�راد والجامعات من
مشاركة املوارد واملعلومات والروابط االجتامعية .2عىل
سبيل املثال ميكن للمدرسني املتقاعدين يف أحد مراكز
التجمع تقديم خدمات التدريس لألطفال يف املراكز
األخرى .ولقد كانت إحدى النازحات داخليا الاليت تحدثنا
معهن ممرضة مدربة ولكنها مل تتمكن من الحصول عىل
العمل .ويجب عىل محاوالت التدخل التي تبني رأس
املال االجتامعي أن تحاول استخدام معرفتها من خالل
توصيلها مبن هم يف حاجة إىل الخدمات الطبية.
إن التدخالت النفسية واالجتامعية مع تجمعات النازحني
يجب أن تنتقل ملا بعد صالح الحال عىل املستوى الفردي
بحيث تضع يف اعتبارها أيضاً سالمة العالقات االجتامعية.
ويجب أن يتم تحديد وتعزيز آليات مجموعات املساعدة
الذاتية أو الدعم املجتمعي وذلك كجزء من أساليب
التدخل النفسية واالجتامعية .ويجب عىل الباحثني
يف مجال الهجرة القرسية والصحة العامة أن يتفهموا
دور نظم الدعم االجتامعي يف تحقيق الصحة النفسية
والجسامنية واالجتامعية لالجئني .والقيام بهذا هو
الطريق إىل خلق موارد مجتمعية باإلضافة إىل أساليب
تدخل نفسية مبتكرة ومالمئة ثقافياً.
نامريتا سينغ ) (nasingh@jhsph.eduحصلت عىل
درجة املاجستري يف الهجرة القرسية من مركز دراسات
الالجئني يف جامعة أكسفورد عام  2007وتحرض
حالياً لدرجة الدكتوراه يف الصحة الدولية من كلية
جونز هوبكنز بلومبريغ للصحة العامة .أما كورتالند
روبنسون ( )crobinso@jhsph.eduفهو بروفسور
مساعد يف مركز الالجئني واالستجابة للطوارئ يف مدرسة
جونز هوبكنز بوملبريغ للصحة العامة يف بالتيمور يف
مريالند .يرجى االطالع عىل ملحق مراكز التجميع يف
عدد النرشة  ،33حاالت النزوح املطولة ،الصفحات 62
http://www.hijra.org.uk/protracted.htm :64 .1تم إجراء مقابالت مع  21نازح داخليا والذين كانوا يقيمون يف مركز تجمع
واحد باملدينة ،والذي كان يشغله نازحون لفرتات طويلة نزحوا من أبخازيا
يف رصاع عام  .1992وهؤالء النازحون داخليا كانوا جميعا من أصول جورجية
ويبلغون من العمر  60عاما فأكرث.
 .2استخدمت املبادرة العاملية للطب النفيس فرع تبيليس هذا األسلوب يف
محاوالت التدخل مع النازحني يف والية جورجيا خالل أزمة  2 .2008مقابلة
مع جانا جافاكيشفييل منسق الصحة النفسية ومرشوعات مكافحة فقد
املناعة املكتسب /اإليدز ملنطقة جنوب القوقاز وآسيا الوسطى ،املبادرة
العاملية للطب النفيس  ،تبيليس يف  30يوليو .2009

تفرض زيادة أعداد الالجئني وإقامتهم الطويلة يف املناطق
الحرضية عدداً من املشكالت الفريدة .ويسود اعتقاد
مغلوط بأن الالجئني يف الحرض تتوافر أمامهم فرصة أكرب
يف تحقيق اكتفاءهم الذايت بشكل أفضل من نظرائهم يف
املخيامت واملفرتض فيهم يف العادة احتياجهم ملساعدات
مستمرة حيث أنهم ممنوعون يف أغلب األحوال من
مزاولة أي أنشطة لتوليد الدخل.
إال أن الواقع ينبئنا عن صورة مختلفة متاماً عن هذه
التوقعات ،حيث تكتنف ق��درة الالجئني يف الحرض
عىل االعتامد عىل الذات الكثري من املعوقات الخطرية
املتمثلة يف ج��ود قيود عىل حقهم يف العمل وعىل
حقهم يف االستفادة من أشكال الدعم االجتامعي
امللحة .فالقادمون من املناطق الريفية منهم معرضون
بشكل أكرب لخطر الوقوع فريسة للفقر والتهميش يف
حال افتقدوا املهارات املطلوبة للعمل بنجاح يف املناخ
الحرضي الغريب عنهم .وبوسع التدخالت التعليمية
والتدريبية الكافية أن تساعد الالجئني يف الحرض عىل
تخطي بعض هذه العقبات.
وتشمل العوائق التي تعرتض توفري التعليم لالجئني
القرسيني يف املناطق الحرضية ما يواجهونه من صعوبات
يف إضفاء الرشعية عىل وضعيتهم والحصول عىل الوثائق
الرضورية ،هذا إىل جانب صعوبات ومشاكل التواصل
وغياب الوعي بالفرص التعليمية املتوافرة .كام أن العالقة
الطردية بني التعليم وزيادة فرص االعتامد عىل الذات
قد ترتكس إذا ما منعت القيود القانونية والتنظيمية
الالجئني من العمل ،دون اعتبار ملستواهم مستواهم
التعليمي أو التدريبي.

أهمية التعليم

تؤكد توجيهات مفوضية ش��ؤون الالجئني بخصوص
الالجئني يف الحرض 1عىل تعزيز االعتامد عىل الذات بني
الالجئني ،وذلك من خالل مبادرات التعليم والتدريب
املهني املصممة لدعم اكتساب املهارات املعيشية
األساسية التي متكن الالجئني يف املناطق الحرضية من
أن يصبحوا أفراداً متمتعني باالستقاللية يف مجتمعاتهم
ا ُملضيفة.
وتأيت بعض املشاكل التعليمية التي يواجهها الالجئون يف
املناطق الحرضية مشابهة لتلك التي يواجها غريهم من
الفئات الهشة اجتامعياً والفقرية يف املناطق الحرضية.

فقد ال يكون لدى فقراء الحرض القدرة عىل التكفل
باملصاريف املدرسية ورشاء الزي املدريس والكتب وغريها
من املواد الدراسية ،كام قد تكون املواصالت مستنزفة
للوقت وغري آمنة .ويف نفس الوقت ،غالباً ما يضطر
أطفال الالجئني يف املدن للتنافس مع التالميذ املحليني
عىل األماكن املحدودة أص ًال يف املدارس .ويجد املرء بعض
القوانني التي تحظر عىل الالجئني – خاصة غري الحاملني
لوضعية معرتف بها قانوناً –إلحاق أبنائهم باملدارس
العامة ،هذا ناهيك عن أشكال التمييز التي ميارسها نظار
املدارس واملعلمون بل والطلبة املحليون كذلك.
وقد أىت الكثري من األطفال الالجئني من مجتمعات ال يتم
فيها االهتامم بتسجيل أعامر األطفال ،فمعظم عائالتهم
ف��رت من رصاع��ات أو ث��ورات اجتامعية أو أحداث
نزوح أدت بالتأكيد إىل انقطاعهم عن التعليم .ولذلك
قد يواجه األطفال األكرب سناً – أو هكذا يبدون – عن
املتوسط العمري ألقرانهم يف قاعات الدراسة مشاكل يف
التسجيل يف الدورات التعليمية التي توائم مستواهم
التعليمي الفعيل.
ومن العقبات األخ��رى التي تواجه أطفال الالجئني
يف املناطق الحرضية احتياجهم للتأقلم مع أساليب
تدريسية غريبة عنهم وتدريبهم عىل التواصل بلغة
جديدة والحاجة لبحث توقعات وآمال فئة مهيمنة قد
تكون آرائها إزاء الدين والجنس والعرق وغريها من القيم
االجتامعية مختلفة عام اعتاده هؤالء األطفال يف مسقط
رأسهم.
وعندما ال يكون التسجيل يف املدارس املحلية العادية
متاحاً ،فإن ‘مدارس الالجئني’ ،والتي تديرها يف الغالب
الكنائس أو املنظامت اإلنسانية الدينية ،توفر واحدة
من الفرص القليلة املتاحة للتالميذ النازحني يف املناطق
الحرضية للحصول عىل التعليم واللحاق إىل حد ما
بأقرانهم يف املدارس العادية .ومع ذلك ،فإن هذه املدارس
أبعد ما تكون عن أن تكون ح ًال شام ًال – وذلك بسبب
مواردها املحدودة واعتامدها عىل املتطوعني ومعدالت
التبديل املرتفعة للموظفني بها وعدم اتساق املناهج
مع بعضها .أما السمة األكرث إشكاالً يف هذه النوعية
من املدارس فهي غياب االعتامد الرسمي لها ،فالطالب
املسجلني بهذه املدارس غري املعرتف بها رسمياً ممنوعون
غالباً من االلتحاق مبؤسسات التعليم العايل بغض النظر
عن املستوى التعليمي الذي حققوه.
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األهمية امللحة بالنسبة ملعظم مجتمعات الالجئني ،إال أن
القيود القانونية واألوضاع التنظيمية والعوامل الثقافية
جميعها عوامل تؤدي إىل تآكل الوعود التي يبرش بها
التعليم كطريق نحو زيادة االعتامد عىل الذات .وعليه،
فإن األمر يستدعي بشكل ملح التطرق لهذه املعوقات
وحلها بشتى السبل.
وفيام ييل بعض التوصيات التي تستهدف زيادة توفري
الفرص التعليمية لالجئني يف الحرض ومن ثم تعزيز الفرص
املتاحة أمامهم يف تحقيق االعتامد عىل الذات:

ألبينو يي

 تفادي فرض املناهج املحلية التي قد يعتربها البعض
محاولة للحد من أهمية القيم واملامرسات الثقافية
للسكان النازحني ،خاصة عندما ال يكون الدمج املحيل
أحد الخيارات املرغوبة حكومياً.
أطفال يف “مدرسة لالجئني” تابعة ملركز خدمات القديس أندرو لالجئني بالقاهرة.

العمل نحو االعتامد عىل الذات
عندما ال يكون التعليم الرسمي خياراً واقعياً ،فإن التدريب
العميل قد يفتح باباً آخر يف سبيل تحقيق االستقاللية
االقتصادية لالجئني يف املناطق الحرضية واملدفوعني قرساً
للعمل يف ظل اقتصاد نقدي ،فهم بعيدون عن استالم
ذلك النوع من املساعدات املالية املبارشة املقدمة للكثري
من الالجئني يف املخيامت ،وينبغي عليهم ،عىل ضوء
النفقات الباهظة املرتبطة بالحياة يف املناطق الحرضية،
االعتامد عىل أشكال بديلة من توليد الدخل .ويف الواقع،
نجد غالبية املهاجرين القرسيني الذين يقطنون املناطق
الحرضية – خاصة الواقعة منها يف النصف الجنويب من
العامل – يعيلون أنفسهم من خالل العمل يف االقتصاد
غري الرسمي ،بالرغم من أن املتمتعني باملستويات األعىل
من التعليم بإمكانهم العمل يف الوظائف األكرث دخ ًال،
مثل التدريس يف مدارس الالجئني أو العمل كمرتجمني
أو العمل ضمن أطقم الوكاالت اإلنسانية .ومن ثم
فإن الربامج الرامية إىل تعزيز االعتامد عىل الذات لدى
املهاجرين القرسيني يف املناطق الحرضية تضم عىل
األرجح مبادرات للتدريب املهني أو التدريب املهاري يف
الصناعات الصغرية لالجئني ،خاصة للنساء.
ورغم ذلك ،فإن القيود املفروضة عىل حق الالجئني
يف العمل غالباً ما تجعل من املستحيل حتى بالنسبة
للعامل املتمتعني مبستوى جيد من التعليم واملدربني عىل
املهارات املهنية العثور عىل وظائف يف القطاع الرسمي
تالئم مؤهالتهم.

الوضع يف القاهرة

ال توجد مخيامت لالجئني يف القاهرة .ويرتكز كافة
النازحني يف البالد يف أكرب مركزين حرضيني بها – وهام
القاهرة واإلسكندرية (وتقطن أعداد أقل منهم يف تلك
األخرية) .ويتسم املوقف الرسمي للحكومة املرصية إزاء
الالجئني بعدم الرغبة يف تحقيق الدمج القانوين لالجئني

يف املجتمع املرصي .فاآلباء الالجئني ا ُملفتقدين للوضعية
القانونية ال يتسنى لهم تسجيل أبنائهم .كام أن اإلجراءات
البريوقراطية املعقدة وازدحام الفصول يف املدارس وعدم
التقبل النفيس لألجانب كلها مشاكل إضافية تزيد أوضاع
الالجئني س��وءاً ،هذا باإلضافة إىل أن الكثري من اآلباء
الالجئني يرفضون املناهج اإلسالمية التي يتم تدريسها
باللغة العربية يف املداس الحكومية .ولذلك فإن مدارس
الالجئني غري املعتمدة – والتي يتم التدريس يف كثري منها
باللغة اإلنجليزية  -هي الخيار الواقعي الوحيد املتوافر
أمام كثري من الطالب الالجئني يف مرص – ولكن تتبقى
مشكلة الحصول عىل الشهادة الدراسية املعرتف بها،
وتلك مشكلة كفيلة وحدها بأن تغلق أمامهم أبواب
التعليم العايل.
وتتعرض العالقة الطردية بني التعليم واالعتامد عىل
ال��ذات يف مرص ملزيد من االنتكاس نتيجة للعوامل
املنظمة لسوق العمل أمام الالجئني ،حيث ال يتسنى
لالجئني العثور عىل فرص للعمل إال يف القطاع االقتصادي
غري الرسمي .فاألوضاع االقتصادية الصعبة ومعدالت
البطالة املرتفعة والضغوط الواقعة عىل النظام التعليمي
جميعها تسهم يف جعل التعليم وتوليد الدخل واالعتامد
عىل الذات كلها أمور عسرية التحقيق بالنسبة للنازحني يف
املناطق الحرضية يف مرص.

النتائج والتوصيات

ترى مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني وغريها من
الوكاالت اإلنسانية يف التعليم حقاً من حقوق اإلنسان
األساسية ،ووسيلة من وسائل تأمني الحامية وعنرصاً
جوهرياً يف مجموعة املساعدات اإلنسانية للسكان
النازحني .وهي تتبنى عادة نظرة نفعية إزاء دور التعليم
يف النزوح الحرضي والتي تحايب خيارات الدمج املحيل
وتشجع الالجئني عىل التعلم وتعلم املهارات املطلوبة
لالعتامد عىل الذات .ويعد التعليم أحد األهداف ذات

 دعم املدارس التي تديرها الكنائس وغريها من
املؤسسات األخرى التي تقبل الطالب الالجئني،
والعمل مع الهيئات التعليمية املحلية لضامن
االعتامد الكامل لهذه املدارس.
 توفري املساعدات طويلة األمد عىل شكل منح
تعليمية ،ومساعدة الطالب عىل االلتحاق باملدارس
الخاصة إذا مل يكن هناك مجال أو متسع لتسجيلهم
يف املدارس العامة.
 تصنيف وتنظيم البيانات الخاصة بالتعليم
واالسرتاتيجيات املعيشية وغريها من العوامل التي
تؤثر عىل الالجئني يف الحرض حسب السن والجنس،
وذلك عىل أساس أن للنساء والرجال واألطفال
والعجائز احتياجات مختلفة وهو ما يتطلب عالجات
وحلول مختلفة ألوضاع كل منهم.
 تنفيذ برامج تتناول االحتياجات الخاصة للشباب
ذوي الحظ املحدود أو املعدوم من التعليم.
إن من شأن توفري الفرص التعليمية والتدريبية الكافية
أن يعزز من قدرة الالجئني يف الحرض عىل التمتع بحياة
كرمية وتخفيف احتامالت العيش عىل هامش املجتمع
الحرضي ،عىل الرغم من أن هذه املبادرات ال تكفي يف
حد ذاتها لعالج كافة مشاكل النزوح الحرضي.
ماريسا أو إنسور ) (mensor@aucegypt.eduهي
أستاذ مساعد لألنرثوبولوجيا بالجامعة األمريكية
بالقاهرة ،ومستشارة قانونية بربنامج مساعدة الجئي
أفريقيا والرشق األوسط
))AMERA http://www.amera-uk.org/egypt/
 .1ورقة سياسية صادرة عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بخصوص
الالجئني يف الحرض ( )97/FOM30 – 97/25/IOMونجد رشحاً وافياً لها
يف مستند سياسة مفوضية شؤون الالجئني بخصوص الالجئني يف املناطق
الحرضية (.)97/FOM95-97/90/IOM
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إيواء الالجئني يف املناطق الحرضية
وحدود العمل اإلنساين

كيت كروفورد ومارتن سوفاتني وجيمس كينيدي وتوم كورسيليس

تفرض متطلبات اإليواء الخاص بالنازحني أو املترضرين داخل املناطق الحرضية تحديات هائلة عىل
مجتمع املعونات اإلنسانية .وقد عرب صناع القرار واملوظفون امليدانيون الداعون لوضع توجيهات
بخصوص اإليواء الحرضي عن قلقهم حول دور املنظامت اإلنسانية يف هذا الشأن.
كانت العمليات اإلنسانية تركز يف السابق عىل تسليم
‘املنتجات’ لتلبية احتياجات اإليواء الخاصة بكل أرسة
عىل حده ،وذلك غالباً يف املناطق الريفية .أما يف املناطق
الحرضية ،فينبغي أن يتحول هذا الرتكيز إىل حدود
وقدرات الناس ،خاصة بسبب االحتامالت التالية:
 وجود أسواق قامئة واقتصاد نقدي وطبقات متنوعة
من املؤسسات املالية غري الرسمية والرسمية.
 وجود سلطات محلية وهيئات تخطيط واسرتاتيجيات
إسكان ومؤسسات قانونية وقوانني منظمة للبناء.
 منظامت مجتمع مدين تحمل أجندات متنوعة
وتقسيامت هرمية للمسؤوليات وآليات للمحاسبة.
 مقاولني من القطاع الخاص وعامل يتمتعون ‘مبهارات
حرضية’.
 بنية تحتية وجهات لتوريد الخدمات.
 أرس وأحياء متلك اسرتاتيجيات تعايش حرضية وتبارش
أعامالً مدرة للدخل.
 إمكانية استغالل مجموعة متنوعة من املساحات
الخارجية والعمومية بشكل يخدم العديد من
الوظائف .وهي أشياء ال نجدها ضمن مفاهيم أو
مفردات التوجيهات الخاصة املوضوعة لعالج مشكلة
اإليواء يف املناطق الريفية ،ومن ثم فهي تحتاج لـ
‘نهج استيطاين’ – وأيضاً نهج يقوم عىل التخطيط
الحرضي.
باتت أعداد متزايدة من منظامت اإليواء اإلنسانية تركز
استجاباتها عىل االحتياجات اإلسكانية للناس يف املناطق
الحرضية ،بيد أنه ال يعينها يف ذلك أي توجيهات أو
تفصل لألسلوب واملنهج الذي يتعني
إرشادات مساعدة ّ
عليها استخدامه .و ُيعد وضع إرش��ادات للمساعدات
اإلنسانية يف املناطق الحرضية أحد املرشوعات التي
أطلقها قطاع اإلي��واء ،ويأيت مدعوماً من قبل (مركز
اإلي��واء) ،ويتم متويله من قبل إدارة التنمية الدولية،

ويتوىل جهود الوساطة فيها مركز الالجئني الرنويجي
باالستعانة بالخربات املتخصصة من مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة ومنظمة أطباء بال
حدود الدولية ومنظمة الرؤية الدولية ومنظمة التحرك
العميل ومركز امل��وارد السويرسي وهيئة مستشارون
للتنمية ()SKATواملنظمة الدولية ملأوى من أجل
البرشية .ويهدف املرشوع ملا يأيت:
 تحقيق التكامل مع أدوات االستجابة اإلنسانية
الراهنة يف الوكاالت املختلفة والقطاع ككل مثل
(مرشوع سفري) ،و (دليل الحاالت الطارئة ،توفري
املأوى بعد الكوارث :اسرتاتيجيات للتوطني املؤقت
وإعادة اإلعامر) الذي وضعته مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني واملقرر نرشه يف  ،2010و (أدوات
إدارة املخيم) 1والوثائق الخاص مببادئ بينهريو،2
إلخ.
 نرش رؤية لالقتيات املعييش يف املناطق الحرضية
تقوم عىل ربط تصنيفات النازحني والالجئني بباقة
من أساليب املساعدة مثل توفري اإلرشاف والخربة
الفنية وبناء القدرات وتوفري مواد البناء واإلنشاء
ودعم البنية التحتية وتخطيط املستوطنات إلخ.
 توفري األدوات ملؤسسات التخطيط.
 توفري أدوات صناعة القرار الختيار أساليب املساعدة
املالمئة.
 االستفادة من األبحاث التنموية التي تتناول مواطن
الضعف يف املناطق الحرضية وحولها وتأثري ذلك عىل
البيئة واملوارد داخل املدن وخارجها.
 ربط ما سبق باألدوات والكتيبات الراهنة التي تتناول
التخطيط الحرضي واإلسكان.
وكانت األفكار األربعة التي وضعها صناع القرار ومدراء
الربامج والتي تقود صيغة وشكل التوجيهات القادمة
الخاصة باملساعدات الحرضية ه��ي :االتفاق حول
الهدف اإلنساين من اإلي��واء وإع��ادة اإلع�مار ،توصيف

الفئات املستهدفة وأساليبها يف االقتيات ،وقضايا اإلسكان
واألرايض واملمتلكات ،ودور املنظامت اإلنسانية يف توفري
املأوى.

االتفاق حول الهدف اإلنساين

إن املساعدات اإلنسانية التي يتم توفريها لتلبية
االحتياجات اإلسكانية ال تدعم فقط قضايا الحامية
والخصوصية والكرامة واسرتاتيجيات التكيف عىل مستوى
األرس والتجمعات ،بل تضع األساس أيضاً الستمرارية
العمل وإدرار الدخل لحياة كرمية مستدامة .كذلك فال
نغفل االرتباط املعروف بني توفري اإلسكان الكايف وبني
جودة األوضاع الصحية ،إضافة إىل العوائد التي يستطيع
االقتصاد املحيل أن يجنيها من استثامره يف عمليات
اإليواء واإلسكان .وهذه األهداف األخرى ال يلزم تحقيق
كل منها عىل حده ،بل تنبع جميعها بشكل طبيعي من
أهداف اإليواء األساسية إذا ما تم تصميمها وتنفيذها
عىل النحو املالئم.
وينبغي للمساعدات اإلنسانية أن تتطرق ملجموعات
متنوعة من االختالفات منها مث ًال مناحي الضعف لدى
النازحني وفقراء الحرض وقدراتهم املتوافرة .فهل ينبغي
أن تتوقف املساعدات مث ًال مبجرد أن تخف حدة اآلثار
املدمرة الفورية املعقبة ألي أزمة ،وذلك عىل أساس أن
هذه الوكاالت ليس منوط بها أي أدوار يف التعامل مع
املشكالت العامة الخاصة بالتنمية الحرضية أو ‘تحديث
املناطق الفقرية’؟ وفيام يتعلق باملناطق الحرضية التي
تعرضت للتدمري بسبب الرصاعات أو الكوارث الطبيعية
عىل نحو أدى لترشد السكان وليس لنزوحهم ،هل
ينبغي مث ًال أن ينصب هدف مساعدات اإلي��واء فقط
عىل مساعدة السكان األكرث ضعفاً والسكان األقل قدرة
عىل إعادة اإلعامر (وذلك مث ًال ،لعدم امتالكهم لحيازة
دامئة عىل األرض أو غياب الوثائق التي تثبت ملكيتهم
لألرض)؟ إذا كانت األوضاع األمنية يف املدينة ال تزال
مستتبة ،فهل يجوز أن يتسلم املترضرون من جراء األزمة
اإلنسانية جانباً من هذه املساعدات أم أنها تقترص عىل
النازحني فقط؟

توصيف الفئات املستهدفة وتصنيفها

لتوصيف الفئات املستهدفة باملساعدات وتحديد أمناطها
يف كسب األرزاق أهمية يف توفري البيانات واملعلومات
املفيدة يف تصميم الربنامج ،إضافة ألهميته يف تفادي
تفاقم التوتر بني الفئات التي تقيم عىل مقربة من بعضها
يف املناطق الحرضية وإفساح املجال للوكاالت للتخطيط
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لعملياتها بشكل جيد .ويخربنا واقع األمور أن تصنيف
كافة الفئات يف املناطق الحرضية املترضرة ال يتم دامئاً
بشكل منهجي أثناء عمليات التقييم الرسيعة الحتياجات
اإليواء ،حيث تجد املنظامت اإلنسانية نفسها يف مواجهة
كم هائل من البيانات والخيارات االستيطانية يقابله من
الناحية األخرى وقت محدود للغاية لجمع املعلومات
الالزمة قبل اتخاذ إجراءاتها.
وينبغي أن يوىل اهتامم خاص لالختالفات والفوارق بني
النازحني داخل املدينة ممن ميلكون بالفعل وسائلهم
الخاصة يف التكيف وال��ت��واؤم مع واقعهم الحرضي
ويتمتعون بـ ‘املهارات املدنية’ الالزمة لذلك ،وبني من
نزحوا إىل املدن ألول مرة قادمني من مناطق ريفية.

قضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات

يجعل التعدد الهائل يف أمناط متلك األرايض واستغاللها
من الصعب التوغل بنجاح يف قضايا اإلسكان واألرايض
واملمتلكات ،بل ويف املسطح التضارييس للمدينة نفسها.
وهذا أمر يطرح عدداً من التساؤالت حول مساعدة كل
من النازحني وغري النازحني:

 القاطنني يف املباين املتعددة الطوابق املرتفعة.
 القاطنني مع عائالت ُمضيفة.
 القاطنني يف اإلسكان الخاص أو االجتامعي أو
اإليجاري.
 القاطنني بال وضعية قانونية أو يف مناطق فقرية.
وبدون الفهم الدقيق – من خالل وسائل رسيعة تقوم
عىل مشاركة األطراف – ألمناط السكنى وقضايا حيازة
األرض واألطراف املؤسسية األساسية املشاركة يف تنمية
املناطق الحرضية وترسيمها ،فإن مساوئ مساعدات
اإليواء الطارئة قد تكون أكرث من فوائدها.3

دور املنظامت اإلنسانية

يف املناطق الحرضية عىل نحو خاصُ ،تعترب مشاركة
الرشكاء املحليني – خاصة من خالل بناء عالقات العمل
الجيدة مع الحكومة – والتخطيط القائم عىل املشاركة
مع املجتمعات املترضرة ذات أهمية فائقة .كام قد
يضحى من الرضوري تصميم برامج تقوم عىل طائفة
أكرث اتساعاً من مناهج املساعدة ،والعلم بأن إقامة بيئة
حرضية أكرث تنظي ًام هو أمر له تداعياته عىل املسؤولية
القانونية للمنظامت اإلنسانية.
وتدلنا العمليات التي أجراها مجلس الالجئني الرنويجي
عىل سبيل املثال يف املراكز الجامعية يف بريوت (-2007
 )2009ويف إعادة إعامر املناطق املجاورة ملخيم نهر البارد
يف شامل لبنان ( ،)2011 -2009عىل أن بوسع املنظامت
اإلنسانية أن توفر الخربة يف املنهجيات القامئة عىل

املشاركة والتي ال تستطيع السلطات املحلية أو مقاولو
القطاع الخاص توفريها .فقد استطاع مجلس الالجئني
الرنويجي أن يبارش مهامه لصالح الالجئني من خالل بناءه
لقدراتهم الداخلية يف عمليات التخطيط املوجه للناس
( )POPومن خالل إج�راءه ملفاوضات تخص القضايا
الحساسة الخاصة باإلسكان واألرايض واملمتلكات مع
طائفة عريضة من أصحاب املصالح .ونتيجة لهذه الرؤية
تم إسناد عمليات إعادة اإلعامر إىل جانب املسؤولية
املستقبلية عن بناء املباين املرتفعة املتعددة الطوابق
ذات اإلشغال املتعدد ملقاولني تحت إرشاف وإدارة
مجلس الالجئني الرنويجي.
وقد اتخذ املجلس أسلوباً مشابهاً يف إدارة املقاولني
املتخصصني يف جورجيا يف أغسطس  2007عندما توجب
إي��واء ما يقرب من  150أل��ف نسمة نزحوا بسبب
ال�صراع يف  300مركزاً جامعياً – وهي مباين مهجورة
جرى استغاللها يف إيواء الالجئني إيواءاً مؤقتاً .وقد أسند
املجلس للمقاولني املحليني من ذوي الخربة والباع الطويل
مهمة تنفيذ سلسلة من عمليات التحديثات والرتقيات
لهذه املراكز الجامعية .وقد تطلب هذا األمر مزيجاً
من التخطيط لإلغاثة اإلنسانية وإدارة قوية وحازمة
للتعاقدات املربمة.
وقد أشار تقييم مرشوع أوموجا يف جوما الذي أجرته
4
منظمة كري الدولية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
إىل أهمية العمل مع هياكل الزعامة املحلية يف كل من
مجتمعات النازحني وغري النازحني عىل السواء .وكانت
األطراف الرئيسية تتمثل يف السلطات املحلية ورجال
الدين واملعلمني .كام استطاعت كذلك الزعيامت
النسويات ملجموعات اإلدخار توفري عدد من املساعدات
املبدئية .وقد كن يتمتعن مبستوى عال من التنظيم
واالستعداد الدائم للتضحية بأوقاتهن للمساعدة ،وهو
ما مكنهن من جذب النازحني داخلياً لالنضامم واملشاركة
يف مجموعاتهن .وال نجد هذه الهياكل يف كل املناطق
الحرضية ،ولكن الوكاالت تبذل كل ما يف وسعها من جهد
لتقييم وتحديد املؤسسات التي تعمل يف مجال تنمية
وتطوير املناطق الحرضية وإقامة رشاكة معها.
من األهمية مبكان أن تقوم الوكاالت اإلنسانية بالتقييم
الدقيق إلسهاماتها يف تحقيق الهدف اإلنساين ومدى
ما تحققه من قيمة إنسانية مضافة يف تويل األنشطة
املتخصصة مثل:
 إدارة التعاقدات الخاصة بعمليات إعادة اإلعامر أو
الرتميم املعقدة.
 املفاوضات املتخصصة حول الجوانب القانونية
لقضايا حيازة األرايض.
 التوسط لتحقيق اإلجامع بني أصحاب املصالح
املتعددين.
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 عقد منتديات للتخطيط القائم عىل املشاركة
للمستوطنات.
 تيسري عمل السلطات املحلية ودعمها يف التخطيط
االسرتاتيجي للعودة أو الدمج املحيل أو إعادة
التوطني.
 تويل مهام الدفاع عن حقوق النازحني ونرش املعلومات
الخاصة بقضايا اإلسكان واألرايض واملمتلكات.

خامتة
ينبغي أن تقوم االستجابات اإلنسانية يف املناطق الحرضية
عىل االتفاق عىل نتيجة أو هدف إنساين واضح ومحدد.
كام ينبغي أن يؤخذ كامل السكان املترضرين يف االعتبار،
وليس النازحني وحدهم .ولن يتسنى تحسني السياسات
واالسرتاتيجيات ،املوضوعة مع الحكومة ،إال إذا كانت
الخيارات واضحة أمام األفراد يف هذه التجمعات .كام
أن لتصنيف وجمع طرق ووسائل املساعدات ،مثل مواد
البناء أو املساعدات القانونية ،فائدته يف دعم برامج أكرث
تكام ًال.
وتشري النتائج املبدئية إىل رضورة أن تكون اإلرشادات
والتوجيهات املوضوعة للمامرسني – إذا أردنا لها أن تكون
مفيدة  -جزءاً من برنامج أكرث تكام ًال واتساعاً يتضمن
تطوير السياسات وتوفري التدريب ،واألهم تقديم الدعم
العميل املناسب وعىل نطاق صغري للمامرسني الذين
تعرتضهم هذه القضايا يف ميدان العمل.
كيت كروفورد )(katecrawford@fmail.co.uk
هي استشارية مستقلة لشؤون اإليواء واإلسكان
لدى مجلس الالجئني الرنويجي ،أما مارتن سوفانتي
) (martin.suvatne@nrc.noفهو استشاري لشؤون
اإليواء ،أما جيمس كينيدي (jpk18269@hotmail.
) comفكان مديراً لربنامج اإليواء بجمهورية الكونغو
الدميقراطية ،وهو يتبع مجلس الالجئني الرنويجي،
وأخرياً ،فإن توم كورسيليس (tom@sheltercentre.
) orgهو مدير مركز اإليواء.
حيث أن هذه املقالة قد حررت يف أواخر  ،2009فقد
تم األخذ بالكثري من النقاط التي أثريت فيها.5
http://www.sheltercentre.org/library/Shelter+After+Disaster .1
http://www.nrc.no/camp .2
 .3مبادئ األمم املتحدة بخصوص اإلسكان واسرتداد املمتلكات لصالح
الالجئني والنازحني داخلياً  - http://tinyurl.com/UNPinheiroملحوظة
للمحررين :هذا النص غري موجود بالفرنسية و اإلسبانية.
 .4مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومركز اإليواء،2010 ،
‘توفري املأوى بعد الكوارث :اسرتاتيجيات للتوطني املؤقت وإعادة اإلعامر’
http://www.sheltercentre.org/library/Shelter+After+Disaster
 .5مؤسسة (رالسا) .2009 ،انظر املقال بقلم هاري جني يف الصفحة .48
 .6عىل سبيل املثال ،تم يف فريق العمل التابع للجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت  ،http://tinyurl.com/IASC-MHCUAويف حوار املفوض السامي
ملفوضية شؤون الالجئني .http://www.unhcr.org/4b1e3c589.html
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الالجئون واملساحات يف املناطق الحرضية يف ماليزيا

أليس إم .ناه

يدرك الالجئون مدى اعتامد أمنهم ورفاهيتهم عىل معرفتهم الدقيقة واجتيازهم الحريص ملختلف
املساحات واملناطق الحرضية.
هناك ما يزيد عن  28مليون شخص يعيشون
يف ماليزيا ،ومن بني األف��راد غري املواطنني
البالغ عددهم من ثالثة إىل أربعة ماليني
فإن هناك حوايل  100ألف شخص من طالبي
اللجوء والالجئني وعدميي الجنسية.
وعىل الرغم من عدم توقيع ماليزيا عىل
معاهدة  1951للالجئني أوبروتوكولها لعام
 1967وع��دم سنها للترشيعات املحلية
التي تحدد الوضع القانوين لطالبي اللجوء
والالجئني وعدميي الجنسية .فإنها تسمح
للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني بتسجيل وتحديد أوضاع ومساعدة
هؤالء السكان .ويف ماليزيا ال توجد مخيامت
للالجئني الذين يعيش أغلبهم يف املناطق
ال��ح�ضري��ة حيث ت��وج��د أك�بر األع���داد يف
كواالملبور ووادي كالنغ وبينانغ .واعتبا ًرا
من سبتمرب  ،2009قامت املفوضية بتسجيل
 63572من ه��ؤالء من  44دول��ة يف آسيا
وأفريقيا والرشق األوسط منهم  %32.8من
النساء والفتيات يف حني أىت  %91منهم من
بورما.
وتقوم مقدرة املفوضية عىل التدخل لحامية
األشخاص املعنيني عىل التفاوض مع جهات
فرض القانون وبذلك فهي عرضة للتغيري
الذي يكون يف بعض األحيان عىل هوى من
يشغلون املناصب الرئيسة .وألن التسجيل
مع املفوضية ال يعطي وضع الهجرة القانوين
فإن معظم طالبي اللجوء والالجئني وعدميي
الجنسية يتعرضون ل��ت��أث�يرات الحمالت
العدوانية والعقابية عىل املهاجرين غري
الرشعيني .ومن عام  2005إىل عام ،2008
اعتقل قسم الهجرة  216373شخص
وهجروا
ّ
.191583
إن ما يوطن الفقر بني الالجئني يف ماليزيا
لهو الدخول غري املؤمنة واالستغالل يف العمل
(خاصة عند عدم دفع األجور) واالبتزاز من
قبل مسؤويل فرض القانون وقيام األشقياء
بالرسقات وارتفاع تكاليف اإليجار والخدمات
الصحية والتعليم إىل جانب الحاجة لدعم
من ال يستطيعون إيجاد العمل.

أماكن العيش والعمل

عند وصولهم ،ف��إن من أول املهام التي
يقوم بها الالجئون هي االتصال باألقارب
أواألص��دق��اء يف ماليزيا حيث ميتد الدعم
واملساعدة االجتامعية لألفراد الذين تربطهم
صالت القرابة ومن أتوا من نفس القرية
و /أواملنطقة وال يتسم توزيع الالجئني بني
املناطق الحرضية باالعتدال إذ أن هناك
بعض األماكن التي يزيد فيها متركز املهاجرين
والالجئني عن األماكن األخرى .والختيار هذه
األماكن سببان هامان هام توافر العمل غري
الرسمي واملساكن منخفضة التكاليف إىل
جانب تواجد األقارب واألصدقاء أما بالنسبة
مل��ن ليس لهم أق��ارب فهناك يسكن من
يشاركونهم هويتهم العرقية.
هناك فئتني رئيستني ألم��اك��ن العيش يف
ماليزيا ،أولها ما تصفه جامعات املجتمع
امل��دين واملفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني بـ “مواقع الغاب” وهي
امل��زارع أوجيوب الغابة املنترشة يف وحول
املناطق الحرضية كنتيجة للنموالحرضي غري
املعتدل .ويف هذه املواقع ،يقوم الالجئون
ببناء أك��واخ��ه��م املصنوعة م��ن األلواح
البالستيكية والدعامات الخشبية واألشجار
وم��واد البناء املتخلفة ،ويف املناطق األكرث
عرضة للمداهامت املفاجئة عىل املهاجرين
فإنهم يتفادون إقامة األبنية شبه الدامئة
بغرض تقليل إمكانية إيجادهم ليناموا بدالً
من ذلك يف الغابة.
أما عن الفئة الثانية فتُعرف بـ “املواقع
الحرضية” أي الشقق املتهالكة منخفضة
التكاليف وشاهقة االرت��ف��اع والواقعة يف
مناطق كثيفة السكان .وقد تقتسم العديد
من العائالت واألف��راد تكلفة إيجار الشقة
حيث ينام الكبار واألطفال جن ًبا إىل جنب.
وب�ي�ن ه���ذه امل��واق��ع امل��ت��ع��ددة تختلف
االحتياجات اإلنسانية ،ففي مواقع الغاب،
يحتاج الالجئون املياه النظيفة والرصف بل
ويتعرضون للمالريا وحمى الضنك .أما يف
املواقع الحرضية ،فهناك الزيادة املفرطة يف

الزحام وإمكانية انتشار األم��راض املعدية
وكرثة تعرض الرجال والنساء للعنف الجنيس
والبدين عند عودتهن إىل منازلهن بعد ورديات
العمل املتأخرة .ويرى الالجئون السبب يف
تجرؤ مرتكبي هذه الجرائم هو حقيقة أن
املعتَدى عليهم لن يتقدموا بتقارير للرشطة
نظ ًرا لخوفهم من القبض عليهم بسبب
جرائم الهجرة .وكث ًريا ما يغري الالجئون أماكن
إقامتهم لخوفهم من إلقاء القبض عليهم
خالل الغارات عىل املهاجرين والتي تحدث
ً
يف املناطق عالية الكثافة السكانية
وأيضا
لعدم قدرتهم عىل دفع اإليجارات.
وغال ًبا ما ترتبط أماكن املعيشة مبناطق
العمل .ففي مواقع الغاب ،يبعد الالجئون
مسرية ساعة عن األبنية وامل���زارع حيث
يبحثون عن العاملة غري الرسمية ،لكنهم
يعيشون يف املناطق الحرضية بالقرب من
األسواق واملطاعم واملحال لرغبتهم يف تشغيل
العامل غري املسجلني .ويعد الذهاب ملواقع
العمل س ًريا عىل األقدام اعتبا ًرا أساس ًيا عند
اختيار مكان العيش إذ ال يستطيع الكثريون
تحمل تكاليف املواصالت اليومية .وترتاوح
ساعات العمل اليومية للالجئني من  8إىل
 12ساعة ليحصلوا عىل  35 – 20رينغيت
ماليزى ( 9 – 5دوالر أمرييك) يوم ًيا جن ًبا
إىل جنب مع غريهم من املهاجرين املسجلني
وغري الرشعيني.
ويصعب عىل الالجئني يف ماليزيا الحصول
ُ
عىل العمل املنتظم ،ففي مواقع الغاب
والحرض يعمل من  30إىل  %60من الالجئني
يف أي وقت ويقوم من يعمل بدفع تكاليف
طعام ونفقات من ال يعمل.

أماكن االعتقال واإلبعاد

هناك ثالث جهات إلنفاذ القانون محددة
والتي تشن الغارات عىل املهاجرين وهي
دائ��رة الهجرة والرشطة امللكية املاليزية
ومنظمة تطوعية مدنية شبه عسكرية تدعى
“رابطة متطوعي ماليزيا” .وعند القبض
عليهم ،يتم إحضار املهاجرين والالجئني
إىل صور مختلفة من مرافق االعتقال ومنها
مراكز اعتقال املهاجرين والزنزانات املؤقتة
ومناطق االحتجاز يف أقسام الرشطة .يسمح
قانون الهجرة  1959 /63لجهات فرض
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القانون باحتجاز غري املواطنني ملدد تزيد عن
 14يوم (يف حني يتم احتجاز املاليزيني ملدة
قد تزيد عن  24ساعة فقط) ثم بعد ذلك
تتم إحالتهم للمحاكمة.
ويعد االزدح��ام الشديد مشكلة خطرية يف
أماكن االعتقال .ففي م��اي��وَ ،2005حوت
سجون ماليزيا ومراكز االعتقال 45000
سجني ،أكرثهم من املهاجرين والالجئني
وذلك يف األماكن املعدة الحتجاز  30ألف
شخص فقط .ويصف من احتُجزوا من قبل
يف زنزانات الرشطة كيفية تبادلهم النوم
عىل األرضيات الرطبة والقذرة .وقد كان
يتم احتجاز الرضع واألطفال ،مبا يف ذلك
ال ُقصرّ غري املصحوبني ،مع الكبار يف مراكز
احتجاز املهاجرين .ويتحدث من احتجزوا
من قبل يف مراكز اعتقال املهاجرين عن
رضبهم والتعدي اللفظي عليهم وحرمانهم
من الطعام الكايف واملياه وا ألسرّ ِة وتنترش
األمراض الجلدية وعدوى الجهاز التنفيس أما
املصابون بأمراض خطرية ،ومنها املشكالت
الصحية النفسية املزمنة ،فال يتلقون العالج
الكايف ،وشهدت السجون العديد من حاالت
الوفاة نتيجة لألمراض والقتال واالنتحار.
إن الالجئني وطالبي اللجوء وعدميي الجنسية
مثلهم يف ذلك مثل املهاجرين غري الرشعيني
ليسوا سوا ًء أمام القانون يف ماليزيا وخالل
فرتة االعتقال األربعة عرش يو ًما ،ال ُيسمح
لهؤالء بإجراء املكاملات الهاتفية يف السجن
(عىل الرغم من إمكانية رش��وة الحراس)
وبذلك ال ميكنهم ضامن املساعدة الخارجية.
ف��إذا مل تتدخل املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني أواملنظامت غري
الحكومية ،فال يتلقون أي استشارة أومتثيل
قانوين يف املحكمة وهم ال يفهمون جمي ًعا
التهم املقروءة لهم ،وحتى وإن فهموها
فإنهم غ�ير ق��ادري��ن ع�لى ال��ح��ص��ول عىل
الدفاع عىل النحوالكايف إذ يعد الدخول غري
الرشعي جرمية وفق قانون الهجرة ويتلقى
الكثريون منهم أحكا ًما بالسجن لعدة أشهر
و /أوالجلد .وما بني العامني ( 2002عندما
عدلت الحكومة املاليزية قانون الهجرة
ليشمل الجلد يف تلك الجرائم) و ،2008تم
جلد  47914شخص يف جرائم الهجرة.
كذلك يتم تنفيذ الجلد يف نهاية فرتة الحكم
بالسجن قبل إبعاد الالجئني واملهاجرين.
وع��ن��د التهجري ،تظهر أهمية الطبيعة
الجغرافية ملكان حدوث ذلك والشاهدين
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والعملية املستخدمة إلطالق رساح الالجئني.
وللعديد من السنوات ،تم تسليم الجئي بورما
يف أماكن معزولة عىل الحدود التايلندية-
املاليزية للمتاجرين يف البرش والذين
أجربوهم عىل دفع األموال لتحريرهم .وتركز
مجموعة إجراءات الرتحيل عىل طرد الالجئني
واملهاجرين من الحدود املادية للدولة لكنها
تفشل يف إعادتهم ملواطنهم األصلية والتي قد
تبعد مئات الكيلومرتات عن أماكن اإلبعاد
عىل طول الحدود املاليزية ليجد املبعدون
أنفسهم مرشدين يف املناطق الحدودية مام
يرغمهم عىل االختيار ما بني مواصلة الحياة
غري املستقرة يف ماليزيا أوالعودة ألوطانهم
(ولألخطار ،بالنسبة للالجئني) معدومي
الحال ،فيعتزم أغلبهم العودة إىل ماليزيا
كخيار أكرث أمنًا ومستقبلٍ واع ٍد .

قد تتناقض مشاعر الالجئني حول املفوضية
ويتضح ذل��ك يف الطريقة التي يترصفون
بها يف وحول مبناها ،إذ قد يستتبع طلب
املساعدة ،كبري كان أوبسيط ،يف الحصول عىل
خطاب للسامح لالجئ مريض بالذهاب إىل
املستشفى أوالسؤال عن حالة طلب اللجوء
أواالنتظار ملقابلة هامة لتحديد وضع الجئ
أوالتامس تدخل املفوضية يف إيجاد صديق
�ات من االنتظار
أوف��رد من الجالية س��اع� ٍ
يف املبنى امللحق ويف بعض األحيان يو ًما
كام ًال  ،وتلك عملية مهينة عرب الالجئون عن
امتعاضهم منها قائلني أنهم “ كاملستجدين”.
وكث ًريا ما يتشىك الالجئون من عدم جذبهم
انتباه مسؤويل املفوضية حيث يتعني عليهم
زيارة املفوضية عديد من املرات قبل تلقي
أي مساعدة أواستجابة.

أماكن االستغاثة واالحتجاج

وم��ع محدودية املساعدة املالية ،تحاول
املفوضية منح األولوية ملن يحتاجونها من
السكان املضارين الذين يعانون من الفقر
وعدم األمان الذايت مام يؤدي بالالجئني إىل
إب��داء املالحظات الالذعة حول املفوضية
مثل “أنها تريد مساعدة الكبار واملرىض
وامل��ش��وه�ين فقط” و” يجب ،دون أدىن
مبالغة ،أن مت��وت أم��ام أعينهم قبل أن
يساعدوك” .إن املعاملة التي يتلقاها طالبي
اللجوء والالجئني وعدميي الجنسية يف ملحق
ّ
املفوضية هي التي
تشكل الطريقة التي
ُ
يرون بها األمم املتحدة والتي غال ًبا ما تبهت
تصوراتهم املثالية حول “ملجتمع الدويل”
خاصة عندما يعتدي عليهم الحراس بالرضب
أو يرصخ موظفو املفوضية يف وجههم.

تعد املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني والسفارات أماكن تجيش باملعاين
الرمزية ،فهي متثل “املجتمع الدويل” (املجرد
عديم املالمح).
وتعمل املفوضية كمكان لإلغاثة واالحتجاج،
ويف ماليزيا ،يوجد لها مكتب واحد ،والذي
يقع يف منطقة سكنية عىل ربوة يف كواالملبور،
حيث يأيت طالبي اللجوء والالجئني وعدميي
الجنسية من جميع أنحاء ماليزيا لطلب
الحامية واملساعدة.
وملكتب املفوضية مدخالن :باب مخصص
لطالبي املساعدة وال��ذي يقود إىل “بناء
ملحق” وباب للعاملني وجامعات املجتمع
املدين واملسؤولني الزائرين وهذا يقود إىل
مبنى املكتب الرئيس .وعىل مدى السنني،
قامت املفوضية بزيادة مساحة املكتب يك
تتامىش مع األعداد املتزايدة .يف عام 2003
ك��ان م��ن املمكن للالجئني املنتظرين يف
املبنى امللحق النظر من خالل سياج األسالك
املطل عىل حديقة مبنى املفوضية الرئيس،
لكن ومع الوقت ،تم استبدال هذا السياج
بأخ ٍر
منيع يخلومن الفتحات وبذلك قويت
ٍ
الطبيعة املختلفة للمكانني فهناك منطقة
االستغاثة املكدسة واملدججة بالحراس
حيث ينتظر الالجئون ملدد من الزمن طويلة
واملنطقة األخرى الحرة املنفتحة وبها من
هم أق��وى نسب ًيا حيث يتخذ املسؤولون
القرارات املغرية للحياة يف الحجرات مكيفة
الهواء وحيث يدخل الالجئون بالدعوات
الخاصة فقط.

ً
أيضا يرى الالجئون مكتب املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل أنه
مكان لالحتجاج .وع�بر السنوات ،نشبت
العديد من املظاهرات التي قام بها الجئون
من هويات عرقية مختلفة يك يحتجوا عىل
التمييز يف املعاملة والفساد بني املوظفني
وغياب الحلول الحقيقية ملشكالتهم اليومية.
خطاباتهم
مسؤولواملفوضية
ويتلقى
والشكاوي لكنهم يف أحد املرات استدعوا
الرشطة لتفريق املتظاهرين بعي ًد ا عن املبنى
مام أزعج جامعات املجتمع املدين املاليزية.
وتعترب السفارات كذلك من أه��م أماكن
االحتجاج واالستغاثة حيث ُتقام املظاهرات
خ��ارج س��ف��ارات ال��دول امل��ص��درة للالجئني
وسفارات الدول التي قد توايل أنظمة هذه
الدولُ .تق َد م النداءات لسفارات دول إعادة
التوطني وال���دول امل��ع��روف عنها رعايتها
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ومساندتها لحقوق اإلنسان .وخالل ما
ميض من السنوات ،سطر الالجئون الكثري
من النداءات للسفارات ملتمسني اللجوء
وإعادة التوطني خارج ماليزيا وقد تلقى
جميعهم ذات هذا الرد“ :تقوم املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
بتحديد وض��ع الالجئني ومنها تتلقى
السفارات توصيات إعادة التوطني”.

31

“ال ميكننا العيش منفصلني ،وال ميكن
ألحد منا أن يعيش عىل حدة .عندما
نعيش م ًعا ،نتشارك يف املال والطعام
ويساعد بعضنا البعض” .يعيش يف
هذه الشقة  50الجئا من “قرية”
حيث يتشاركون يف الطهي وأعامل
التنظيف ويقدم كل منهم املساعدة
والدعم لآلخرين .ويساعد القادرون
عىل كسب الدخل أولئك الذين ال
يستطيعون ذلك.

الخامتة

عىل االمتداد الواسع للمدن ،نرى الالجئني
يف مناطق م��ح��ددة وه��م ال ينترشون
عشوائ ًيا حتى وإن أتوا من بيئات مختلفة
وال يعرف بعضهم البعض .ويف ذات
األماكن يعيشون ويعملون و ُيحتجزون
و ُي��س��ج��ن��ون وي��ت��ه��م��ون أم���ام القضاء
و ُيبعدون ويتظاهرون ويطلبون املساعدة
(بصورة عامة) وهم يتحدثون عن نفس
املشكالت يف نفس األماكن ولهم أمناط
متشابهة للحركة فيام بينهم حتى وإن مل
يتفاعلوا مع بعضهم البعض حيث تفرقهم
االختالفات اللغوية والدينية والثقافية.

هذه الشقة البسيطة تُعد سجنًا أكرث
من كونها منزل ،فال يستطيع هذان
األخوان من الالجئني األفغان وهام
يف عمر العرشينات أن يعمال بشكل
قانوين بالرغم من حاجتهام الشديدة
ملساعدة أرستهام .ويقول أحدهام:
“إن أرباب العمل يريدون دامئًا
اإلطالع عىل بطاقة هويتي .وأنا مل
أمتلك واحدة أبدًا يف حيايت”.

وهناك صور أماكن أخرى فاصلة يف حياة
الالجئني يف املناطق الحرضية والتي يلزم
معرفتها عند صنع السياسات مثل أماكن
الخدمات ال�ضروري��ة (خاصة الرعاية
الصحية والتعليم واملساعدة القانونية)
والتي قد تتحكم فيها الدول أواملنظامت
غري الحكومية أوج�ماع��ات مجتمعات
الالجئني .ويف تلك يحتشد الالجئون لطلب
املساعدة وقد يتعرضون ً
أيضا لالستغالل
أواالحتجاز.

إحدى طالبات الفيزياء ،وهي
نفسها من الالجئات ،تدرس لألطفال
يف مدرسة مجتمعية غري رسمية
يف كواالملبور .أظهرت مجموعات
الالجئني يف ماليزيا قدرًا كب ًريا من
املبادرة يف تنظيم الخدمات الخاصة
بهم .وتقول املدرسة الشابة شني“ :إن
لدي املعرفة التي ميكنني املساهمة
بها يف مجتمعي”.

ّ
إن سياسات ومامرسات ال��دول
لتشكل
العالقة ب�ين امل��ك��ان والالجئني لكن ال
تستطيع الدول ضبط املكان بصورة كاملة
وللالجئني طرقهم يف التعامل مع هذه
األماكن الهامة .وسيساعد فهم كيفية
تفاعل الالجئني يف املناطق الحرضية
داخل أشكال األماكن املختلفة صانعي
السياسات واملامرسني يف إنشاء برامج
الحامية واملساعدة األكرث فعالية .ويتناول
هذا املقال بعض طرق إقامة الالجئني
لهذه األماكن والربط بينها وإفعامها
باملعنى.

يقول أحد أفراد املجموعات العرقية
شني الذي يعيش مع نحو  30شخصً ا
يف هذه الشقة“ :ليس من السهل
العيش مع كل هؤالء األشخاص يف
مكان واحد .ولكني عىل قيد الحياة
وأرسيت كذلك .نحن فقراء هنا ولكننا
نعيش يف سالم” .ومن أجل توفري
مزيد من املساحة تتضاعف األعداد
يف هذه الرشفة عند املساء حيث
يتخذوها كفراش.

أليس إم .ناه ( )alicenah@gmail.comهي
باحثة بقسم علم االجتامع بجامعة سنغافورة
الوطنية ()http://www.fas.nus.edu.sg
تم التقاط جميع الصور بواسطة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني/املاي .ميكنك الحصول عىل مجموعات كاملة من
الصور عىل اإلنرتنت من خالل الرابطhttp://www.unhcr.org/pages/49c3646c25d-page2.html :
انظر ً
أيضا عرض الفيديو عىل اإلنرتنت من خالل الرابطhttp://www.unhcr.org/pages/4b0e4cba6.html :
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النازحون يف املناطق الحرضية يف أوغندا :ضحايا
راحة بال املؤسسات
هيلدا ريفستي و كريس دوالن و موسيز كريسبوس أوكيلو

إن تردد بعض األطراف املعنية بالعمل اإلنساين يف تلبية احتياجات النازحني داخلياً املقيمني يف ظروف
سيئة باملناطق الحرضية – مقارنة باملقيمني يف املخيامت – يناقض التزامهم بنهج قائم عىل حقوق
اإلنسان إزاء املساعدات والحامية.
حدثت أكرب موجة للنزوح يف أوغندا يف عام ،1996-1995
عندما أجربت الحكومة املدنيني يف شامل أوغندا عىل
االنتقال ملا يسمى بـ ‘القرى املحمية’ مستخدمة يف ذلك
الرتهيب بقذائف الهاون ورشاشات الهليوكوبرت .وقد تم
تحويل هذه ‘القرى املحمية’ الحقاً إىل مخيامت للنازحني
داخلياً 1دون أن تتلقى إال القليل من املساعدات من
الحكومة .ومن جانبها ،قامت املنظامت العاملة يف مجال
املساعدات اإلنسانية يف أوغندا بقرص ما متنحه من
حصص غذائية ومعونات عىل النازحني داخلياً املسجلني
واملقيمني داخل املخيامت.
وكان املدنيون قد فروا من الحرب يف شامل أوغندا
إىل عدة مناطق ،و ُيقدّر بأن ما يرتاوح بني  300ألف
و  600ألف نسمة قد اتجهت إىل املناطق الحرضية.2
و ُينظر إىل النازحني يف املناطق الحرضية غالباً باعتبارهم
إما مهاجرين ألسباب اقتصادية وإما أشخاص نازحني
داخلياً توصلوا لحل مستدام ملشكلتهم .وعليه ،فال يلقى
النازحون إىل الحرض يف أوغندا الكثري من االهتامم ،ونادراً
ما يتلقون أي مساعدات.
وتنشأ الهوة القامئة يف السياسة والتطبيق بني التجمعات
املقيمة يف املخيامت وغري املقيمة يف املخيامت بشكل
جزيئ من اهتامم الحكومة بإحكام سيطرتها املكانية
بأكرث من اهتاممها بحقوق اإلنسان يف أحداث الرصاع
يف شامل أوغندا .كام تنشأ أيضاً من اسرتشاد األطراف
اإلنسانية مببدأ املوامئات املؤسسية بدال من الرتكيز
عىل حقوق السكان املفوضني مبساعدتهم .إن حامية
ومساعدة النازحني يف الحرض تستتبع تحديات عىل ثالثة
مستويات .فعىل املستوى العميل ،نجد صعوبة تحديد
النازحني داخلياً يف املناطق الحرضية ،وهي الصعوبة
التي تزداد سوءاً نتيجة غياب التسجيل واملعلومات.
وعىل املستوى املفاهيمي ،ميكن عزو التجاهل الذي
يلقاه النازحون داخلياً إىل اثنني من املناقشات الجارية
يف موضوع الهجرة :الهجرة الطوعية يف مقابل الهجرة
القرسية ،وموعد انتهاء النزوح .وعىل مستوى متصل
وأكرث أخالقية ،هناك أيضاً املخاوف املرتبطة بتمييز
النازحني داخلياً من بني البرش اآلخرين الذين يعانون من
محن مشابهة.3

النازحون داخلياً بني غريهم
من فقراء الحرض

إن النازحني الذين يعيشون خارج املخيامت ليسوا
مسجلني ،وال تتوافر أمامنا معلومات كثرية عنهم.
وأمثال هذه الصعوبات يف تحديد النازحني املقيمني يف
الحرض تجعل من الصعب عىل الحكومة واملنظامت
اإلنسانية تلبية احتياجاتهم .وبينام نجد النازحني داخلياً
يف املخيامت بأوغندا يحصلون يف بعض األوقات عىل
بطاقات إعاشة تدل عىل حقهم يف املساعدات ،ال نجد
عىل الجانب اآلخر شك ًال توثيقياً مقاب ًال لدى النازحني يف
الحرض ‘يثبت’ نزوحهم ،ومن ثم فإنهم كانوا يختفون بني
القطاع األكرب من املهاجرين ألسباب اقتصادية.

وباإلضافة إىل املشاكل التي نقابلها يف تحديد النازحني يف
املواقع الحرضية ،فإن هناك صعوبة مساعدتهم ،ذلك أن
تفضيل النازحني ومحاباتهم عىل حساب املجتمع املحيل
املستضيف لهم قد ينجم عنه أشكال غري محمودة من
االحتكاك والتوتر بني املجتمعني .وعليه ،يتطلب األمر
نهجا متكام ًال للتنمية يضم ك ًال من النازحني داخلياً
واملجتمع املضيف .ورغم ذلك ،ينبغي اإلقرار بأن الكثري
من النازحني يف الحرض سيحتاجون نوعاً خاصاً من
املساعدات يالئم طبيعة أوضاعهم مثل مساعدتهم عىل

“من نحن؟”

_http://www.refugeelawproject.org/video
advocacy.php
(من نحن؟ )هو فيديو ملدة  32دقيقة عن السكان
األشوليني النازحني يف كمباال وغريها من املراكز
الحرضية .ويحيك هؤالء األشوليني النازحني عن
قصصهم ومشاعرهم إزاء معاملتهم كأجانب يف
بلدانهم ،وآمالهم يف العودة لوطنهم يف شامل
أوغندا رغم ما يعنيه هذا من عودة ملعرتك الرصاع
املسلح .كام يتطرق الفيديو إىل قضية عجز الحكومة
والوكاالت اإلنسانية عن تصميم برامج للتعامل مع
هؤالء النازحني يف الحرض( .وتتوافر أيضا ًنسخة
أقرص ملدة  7دقائق فقط من الفيديو(.

العودة باإلضافة إىل حصولهم عىل تعويض عن خسارة
ممتلكاتهم وأصولهم ،وهو ما ال ينطبق عىل حالة
جريانهم من غري النازحني.
أما التحدي الثالث الذي يواجه املنظامت اإلنسانية يف
تحديد ومساعدة النازحني يف الحرض فريتبط بالدوافع
املختلفة التي تحض الناس عىل االنتقال إىل األماكن
الحرضية .فالتعريف الرسمي للنازحني داخلياً يفصل
بوضوح بني املهاجرين القرسيني واملهاجرين الطوعيني.
بيد أن الفارق يف الواقع يتسم بالضبابية وعدم الوضوح.
فالنازحني ،شأنهم شأن اآلخرين ،يبحثون عن كل من
الحامية وفرص املعيشة .والكثري من البلدان ،ومنها
أوغندا ،تواجه اقتصاداً ريفياً متداعياً ومنواً متسارعاً يف
تعداد السكان .ويف أوضاع كهذه ،قد تتولد لدى الناس
أسباب مختلطة تدفعهم للهجرة إىل املناطق الحرضية.

حل ُمستدام؟

كثرياً ما نجد املنظامت التي تقر بهروب األف�راد من
الرصاع للمناطق الحرضية تقع يف أرس االعتقاد بأن هؤالء
األفراد قد وصلوا بهذا الشكل لحل مستدام ومن ثم مل
تعد تنطبق عليهم صفة النزوح .ووفقاً إلطار الحلول
املستدامة ،4فإن النازحني يتم اعتبارهم أنهم قد توصلوا
إىل حل مستدام عند عودتهم إىل مساقط رأسهم ،أو تم
دمجهم محلياً يف املناطق التي لجئوا إليها أول مرة ،أو تم
توطينهم ودمجهم يف جزء آخر من البالد ومل تعد لديهم
االحتياجات الخاصة بالنازحني.
وتشري الدراسات القليلة التي تتناول النقطة الخاصة مبا
إذا كان النازحون يف الحرض ميكن اعتبارهم قد حققواً
ح ًال مستداماً إىل بعض مواطن الضعف املادية والنفسية
– اإلجتامعية النسبية لدى النازحني يف الحرض ،حيث
تخربنا إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت ضمن
مرشوع قانون الالجئني بأنه بالرغم من أن فقراء ونازحي
الحرض يواجهون نفس الصعوبات ،إال أن هذه الصعوبات
تتفاقم يف حالة النازحني بسبب مناحي الضعف النفسية
االجتامعية النابعة من تجربتهم مع الرصاعات وضعف
شبكات الدعم االجتامعي يف املناطق الحرضية ،وكذلك
– ويف بعض الحاالت – بسبب اختالف اللغة بني النازحني
وبني املجتمعات املحلية .وتشري الدراسة إىل أن تداعيات
النزوح بالنسبة للنازحني إىل الحرض ،كام هي بالنسبة
للنازحني داخلياً يف األماكن األخرى ،تتجاوز مجرد تغيري
املواقع ،فالنزوح مؤرش عىل فقد املرء ألراضيه ووسائل
دعمه ،وخسارته الثقافية واألحاسيس الذاتية بالنفي.56
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وتبدو الكثري من األساليب واألدوات
الحديثة امل��وض��وع��ة بهدف تحديد
النازحني يف الحرض أنها تركز حرصياً
عىل كيفية تحديد ما إذا كانت أوضاع
النازحني أكرث سوءاً من أوضاع السكان
املحيطني .ويستقر الناس يف املواقع
الحرضية وفقاً لدخلهم ،وهو ما يعكس
متاماً الحالة االجتامعية لجريانهم من
السكان .ومن ثم فإن النازحني داخلياً
ينتهي بهم املآل غالباً إىل العيش وسط
أكرث السكان فقراً يف املدن .ويستحق
األمر منا هنا أن نتساءل عام إذا كان
من املمكن أن نعترب وج��ود النازحني
ضمن أكرث سكان املدينة فقراً مبثابة حل
مستدام للنازحني.

خامتة

هيلدا ريفستي

خالل األعوام األخرية ،قامت مفوضية
شؤون الالجئني بتوسيع نطاق أدوارها
ومسؤولياتها لتشمل النازحني داخلياً.
ويف حالة أوغ��ن��دا ،تدعم املفوضية
الحكومة هناك يف التعامل مع قضية
النزوح الداخيل .ورغم دفاع املفوضية
عن حرية االنتقال ،إال أنها كانت رشيكاً
متواطئاً مع سياسة الحكومة الخاصة
باملخيامت من خالل قرص مساعداتها
املقدمة ع�لى ال��ن��ازح�ين املقيمني يف
املخيامت.

وي��ج��در بنا أن نعرتف ب��أن املصالح
الحكومية ،مدعومة مبيل املنظامت
اإلنسانية للعمل تحت مظلة مفهوم
املوامئات املؤسسية ،ميكن أن تقلل من
استفادة املهاجرين القرسيني من الحلول
املستدامة .إن تقييد حرية انتقال الالجئني والنازحني
ألسباب السيطرة واملوامئات السياسية يقوض من
حقوقهم وفرصهم املتاحة يف خلق معيشة صالحة
ألنفسهم وعائالتهم.
وعندما تقترص الحامية واملساعدات عىل النازحني
داخلياً القاطنني يف املخيامت ،يصبح من الصعب
السعي لحلول بديلة .وفيام تبنت معظم الوكاالت
نهجا يقوم عىل حقوق اإلنسان عىل الورق ،إال أن
القيود املالية غالباً ما تؤدي بهم النتهاج اسرتاتيجيات
تقوم عىل االحتياجات يف الواقع العميل .وباألخذ يف
االعتبار صعوبة التعامل مع النازحني يف الحرض ،فإن
كثرياً من الوكاالت تجد أنه من األسهل عليها الرتكيز
عىل النازحني املوجودين أمام أبصارها – أي النازحني
املقيمني يف املخيامت .ونحن من جانبنا نقول بأنه
نتيجة لهذا الرتكيز الحرصي عىل التجمعات النازحة
املقيمة يف املخيامت وحدها ،فإن الحكومة ومفوضية
شؤون الالجئني وغريها من الوكاالت اإلنسانية قد

مقابلة للنازحني داخل ًيا يف جينجا يف أوغندا .لقد عملوا عىل تنظيم أنفسهم خالل العامني املاضيني (جن ًبا إىل جنب مع النازحني داخل ًيا يف
كمباال وعنتيبي وماسيندي) ويطالبون بإدراجهم يف إطار العودة وإعادة التوطني واألنشطة التي وضعتها الحكومة ورشكائها.

عمدت إىل توسيع نطاق ما ميكن أن نطلق عليه
‘ع َر ْض املوامئات املؤسسية’ ليشمل مجال العمل مع
النازحني داخلياً.
وكانت مجموعة الحامية يف أوغندا 7والتي تقودها
مفوضية شؤون الالجئني قد حاولت مؤخراً جمع
مزيد من املعلومات عن النازحني يف الحرض ،وهي
خطوة أوىل جيدة .ورغم ذلك ،فاألمر يتطلب املزيد
من األبحاث الكمية والنوعية لتقييم االحتياجات
الخاصة بالنازحني املقيمني خارج املخيامت ،ومنهم
القاطنني يف املناطق الحرضية .إن حياة ومستقبل
ه��ؤالء ال ينبغي املخاطرة بها بسبب املوامئات
املؤسسية.
هيلدا ريفستي )(hilderefs@gmail.com
هي زميل بحثي سابق ،أما كريس دوالن @(dir
) refugeelawproject.orgفهو أحد املدراء بينام
يشغل موسيز كريسبوس أوكيلو

) (research@refugeelawproject.orgمنصب
رئيس قسم األبحاث والدفاع القانوين يف مرشوع
قانون الالجئني ،وهو تنظيم مستقل يعمل تحت
رعاية كلية الحقوق بجامعة ماركريي بكامباال يف
أوغندا
)(www.refugeelawproject.org
 .1مركز رصد النزوح الداخيل ومرشوع قانون الالجئني (‘ ،)2006السالم
وحده ميكنه إعادة الثقة للنازحني’ ،جنيف.
http://www.refugeelawproject.org/others/RLP.IDMC2.pdf
 .2مل يتم تسجيل النازحني يف الحرض ،ولذلك فإن هذه التقديرات
تخضع للتخمني .مرشوع قانون الالجئني (‘ :)2007من نحن؟ -استبعاد
نازحي الحرض من السياسات والتدخالت األوغندية املتعلقة بالنازحني
داخلياً’ ،كمباالhttp://tinyurl.com/RLPBP07 .
 .3ريفستي (‘ )2008إعادة تعريف النازحني داخلياً – بحث إجرايئ
قائم عىل املشاركة مع نازحي الحرض يف أوغندا’ ،الجامعة الرنويجية
للعلوم والتكنولوجيا ،تروندهايمhttp://www.tinyurl.com/ .
NTNURefstie08
http://www.unhcr.org/3f1408764.html .4
 .5فريزيكوفيسيك بولينا و أوكوت كاسوزي ،بينارد (‘ :)2009العنف
والنفي والعدالة االنتقالية :منظور الرؤية للنازحني يف الحرض يف كمباال‘،
مرشوع قانون الالجئني ،وثيقة إعالمية ملرشوع قانون الالجئني ،أغسطس
http://tinyurl.com/RLPsychosocialBriefing 2009
http://www.ugandaclusters.ug/protection.htm .6
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إذا كانت لدى السلطات الحكومية الرغبة الحقيقية يف وضع حلول مستدامة للنازحني إىل الحرض ،فإن
مخاوف وتطلعات هؤالء األكرث تأثراً بالنزوح الحرضي ينبغي أن تؤخذ يف الحسبان.
نجم عن الحرب األهلية الوحشية والطويلة يف أوغندا
نزوح ما يقرب من  1.6مليون مدين نزوحاً داخلياً ،منهم
ما يرتاوح بني  300ألف و  600ألف نسمة مل يفروا
إىل واحدة من مخيامت النازحني داخلياً املنترشة يف
البالد ،وإمنا إىل املناطق الحرضية .ويف يوليو وأغسطس
 ،2008ومن خالل مقاباليت مع نازحي شامل أوغندا
القاطنني حالياً يف إحدى األحياء يف كمباال التي تعرف
بحي اآلشوليني ،حاولت أن أعرف عن قرب واقع الحياة
اليومية واملعيشية للنازحني املنسيني يف الحرض.

موقع انتقايل
كام لو أننا يف أرض غريبة
مع نزوح ما يقدر بـ  %90من سكانها عىل مدار العقدين
املاضيني ،ميكن عد منطقة أشوليالند يف شامل أوغندا
هي أكرث مناطق البالد تأثراً بالرضبة .وباألخذ يف االعتبار
تزعزع استقرار الرشيط الشاميل من البالد بسبب حركات
التمرد التي يرتكبها ‘جيش الرب للمقاومة’ ،إضافة
لغياب مخيامت النازحني داخلياً خالل املراحل األوىل
من الرصاع ،فكان من الطبيعي أن يشكل التوجه إىل
املناطق الحرضية الخيار املعقول واألنسب أمام الكثري
من النازحني داخلياً ،وخاصة إذا كان لدى هؤالء أقارب
أو معارف يف هذه املناطق.
وباألخذ يف االعتبار أوضاع الفقر املدقع التي ترزح تحتها
الكثري من مخيامت النازحني األوغندية ،تبدو املناطق
الحرضية أفضل حاالً ،ولكن الواقع قد يكون مختلفاً
متاماً .فبالنسبة للنازحني األشوليني ،تقع كمباال عىل طرف
نقيض مع طبيعة الحياة يف مساقط رأسهم الشاملية
ومنط حياتهم الزراعي السابق ،وهو التفاوت الذي تزيد
من حدته الذكريات الرومانسية لفرتة ‘ما قبل الرصاع’ يف
الشامل .وفيام كان الرزق وإشباع الحاجات املادية من
‘املس ّلامت’ يف السابق – وترتبط مبا ميتلكه املرء من أراض
ونشاطه يف توفري الكفاف له وأرسته– نجد أن القدرة عىل
االستفادة حتى بأبسط أسباب الراحة أمر غري مؤكد يف
كمباال .وكام أشار أحد الالجئني «إن الحياة هنا صعبة

جداً جداً ...كل يشء هنا باملال :اإليجار واملياه ،بل وحتى
دخول املراحيض!».
وال يتسبب غياب األرض أو االحتفاظ بها فقط يف مخاوف
بني النازحني حول قدرتهم عىل االستمرار اقتصادياً يف ظل
هذه الظروف ،وإمنا يؤدي أيضاً إىل عرقلة الدمج املحيل
الناجح ،حيث يتسبب غياب صكوك األرض الرسمية يف
تعميق اإلحساس بأنه حتى هجرتهم (القرسية) تلك
هي هجرة مؤقتة ،وعليهم التفكري يف الرحيل مرة أخرى
مستقب ًال .وعليه ،فحتى يف الحاالت التي تحقق فيها قدر
معني من التأقلم مع البيئة الحرضية ،ال يزال األشوليون
يرون أنفسهم يف حالة من الضياع ،بسبب معيشتهم يف
أراض ليست ملكهم .وبالطبع ،فال توجد حلول بسيطة
ملثل هذا املأزق ،خاصة مع مواجهة الكثريين يف املجتمع
املحيل املستضيف نفسه ملشاكل مشابهة يف الحصول
عىل اإلسكان والتوظيف الكافيني .وقد يتسبب السعي
ملعالجة أوضاع النازحني داخلياً وحدهم يف هذه الحالة
إىل مزيد من السخط إزاء األشوليني ،ومبا يؤدي بالتبعية
إىل مزيد من تفاقم مشكلة التمييز العرقي املتفاقمة
بالفعل.
ومع ذلك ،فرغم أنه ال بأس من أن نرى كمباال كموقع
انتقايل ،إال أنه ال ينبغي تأطري هذه الرؤية بشكل سلبي.
إن مواقع اللجوء – وخاصة املناطق الحرضية – توفر
تطلعات ليس فقط لتحقيق األمان وإمنا أيضاً للفرص.
فالكثري من النساء واألطفال يف املنطقة األشولية يشاركون
يف مرشوع ( ،)BeadforLifeوذلك بصناعة مصوغات
من املواد ا ُملعاد تدويرها ،والتي تتمتع بسوق كبرية.1
وعالوة عىل ذلك ،فإن وجود املجتمعات النازحة داخلياً
ترتتب عليه أحياناً بعض التغريات اإليجابية يف املجتمع
املستضيف .ففي الحي األشويل ،عىل سبيل املثال ،تتوىل
إدارة (نقطة التقابل الدولية) ،وهي إحدى املنظامت
األهلية غري الحكومية ،مجموعة من النازحني األشوليني.
وال تقترص الخدمات التي تقدمها املنظمة عىل النازحني،
بل تشمل مجموعة دعم شهرية للنساء املصابات باإليدز،
وتوفر توزيع األمصال املجانية املضادة للفريوس املسبب

نازحني داخل ًيا يف الحرض بكمباال

للمرض ،ومرصوفات الدراسة املدعمة ،وأخرياً التربعات
الغذائية التي توقفت مؤخراً.

التواصل
هل تظن أن بإمكانك ترك وطنك األم؟ صدقني ،ال
ميكنك!
رغم معاناتهم الهائلة من العنف واآلالم النفسية ،والبعد
عن ‘أوطانهم’ يف بعض الحاالت ألكرث من عرشين عاماً،
ال يزال النازحون داخلياً األشوليون يف كمباال يحتفظون
بصالت قوية مع قراهم .فقد أرص معظم من التقيناهم
عىل أن ‘وطنهم’ ال يزال يف الشامل ،فيام القلة التي كانت
أقل يقيناً بشأن قدرتها عىل العودة فالزالت تعرب عن
رغبة قوية لإلبقاء عىل صالتها مع أشوليالند .وعالوة عىل
ذلك ،فال يعرتينا شك يف أن الحفاظ عىل أشكال التواصل
املتنوعة مع الشامل – من خالل البقاء عىل التواصل
الشفهي أو بالخطابات مع املعارف أو األصدقاء يف القرى
مث ًال – كان أمراً محورياً يف قدرة النازحني األشوليني عىل
التكيف مع بيئتهم الحرضية.
وعىل صعيد متصل ،رمبا ال يكون مستغرباً أن نجد أن
الكثري من األشوليني قد سعوا للتوطن يف حي األشوليني،
وهو ‘مجتمع’ يقع ضمن كمباال قادر عىل تيسري التكيف
مع الحياة الحرضية ،حيث ال يساعد فقط يف التأقلم
اللوجستي ،كتأمني املأوى والوظائف ،وإمنا ميثل أيضاً
موقعاً لالنتامء – وهو ما يجعلنا نطلق عليه تسمية ‘شبه
إقليم’.
وعليه ،ورغم أن حي األشوليني يتسم بغياب وسائل
الحياة ،وعدم كفاية السكنى ،وتدهور املستوى الصحي
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وقلة الوظائف ،إال أنه كان يف نفس الوقت مرشباً
مبعاين رمزية عميقة ،وميثل تعبرياً عن الهوية األشولية
الجامعية.

التطلعات

لن نتمكن من ترك هذا املكان بشكل كامل

يف أعقاب توقيع اتفاقية وقف األعامل العدائية بني
حكومة أوغندا وجيش الرب للمقاومة يف أغسطس ،2006
شهد املوقف األمني يف الشامل تحسناً ملحوظاً .ورغم
استمرار رفض جيش الرب لتوقيع اتفاق سالم نهايئ ،فال
تزال هناك أسباب تدعونا للتفاؤل املشوب بالحذر ،والتي
يعكسها تحول تركيز عمليات السالم من خانة الحديث
عن الحامية إىل الحديث عن العودة والتعايف وإعادة
التعمري .وبحلول مايو  ،2009كان ما يقرب من 823000
من النازحني داخلياً –  %60من اإلجاميل العام – قد
عادوا إىل قراهم األصلية ،فيام يظل الباقون – وعددهم
 – )%18( 244000يف املواقع االنتقالية.2
ويف أذهان اآلالف من النازحني داخلياً يف الحرض ،ال تعد
فكرة العودة إىل ‘الوطن’ فكرة سهلة أو حتى ممكنة،
فهم مرتددون بشأن العودة إىل وطنهم ‘بأيدي خاوية’،
وبدون أموال كافية أو بدون األدوات الرضورية إلعادة
بناء حياتهم واستئناف منط حياتهم الزراعي .وعالوة عىل
ذلك ،فعىل الرغم من أن السياسة الوطنية األوغندية
بخصوص النازحني داخلياً ال تقرص املساعدات الخاصة

باالستيطان عىل املقيمني يف املخيامت ،إال أن الدعم
املقدم للمقيمني يف املناطق الحرضية مل يكن يف املتناول –
وهي نقطة أثريت عدة مرات يف مرشوع قانون الالجئني.
ورغم ذلك ،فحتى إذا تم توسيع نطاق الدعم ليشمل
النازحني يف حي األشوليني ،فال توجد ضامنات بعودة
الناس ،عىل األقل يف البداية .كام أن كمباال توفر خدمات
رمبا ال تكون موجودة (بعد) يف الشامل ،ومنها الرعاية
الصحية والوظائف ذات الدخل األفضل ،وفوق كل هذا،
تعليم األطفال .ورغم اإلجامع العام بني هؤالء عىل أن
الجودة األرقى للتعليم يف كمباال هي يشء يودون مواصلة
االستفادة منه ،إال أن خسارة الهوية الثقافية – واملفرتض
أنها أمر ال مفر منه بعد سنوات من العيش يف كمباال
– ينظر إليها باعتبارها تنطوي عىل مشكالت عميقة .ومن
ثم ،فإن اتخاذ القرار سواء باملكوث يف كمباال أو العودة
للوطن ليس قراراً سه ًال.
وبالتايل ،مثلام أنه من الواجب إدماج نازحي الحرض يف
أوغندا – عىل نحو ما تقتضيه مبادئ العدالة واملنطق
وااللتزام – يف حلول العودة الخاصة بالحكومة ،ينبغي
كذلك أن تقر السلطات مبا يكتنف النزوح يف الحرض من
تعقيدات خاصة وتنظر وتعيد النظر يف الحلول املستدامة
بالتبعية.
َ
وأخرياًتكتنف مثة تساؤوالت
مستقبل حي األشوليني
نفسه .فمع عدم رغبة الكثريين يف العودة إىل الجنوب إال
كـز ّوار – خاصة العجائز غري الراغبني يف اقتحام املعمعة
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الطويلة الخاصة بإعادة التعمري والدمج – مثة آمال بأن
الحكومة قد تتدخل وتقوم بتحسني األحياء الفقرية لهؤالء
من خالل اإلصالحات والتحسينات املطلوبة بشدة يف
البنية التحتية .ويف املقابل ،فإن هناك احتامالت واقعية
جداً بأن تتدخل الحكومة لنوايا أخرى ،وعىل ضوء هذه
االحتامالت ،فليس من املستغرب أن نجد انتشار املخاوف
من التعرض للرتحيل القرسي ،عىل نحو ما يعرب عنه عدد
ممن التقيناهم .ففي أكتوبر  ،2008ورد يف النسخة
املحدثة ملرشوع قانون الالجئني عىل أنه يف حي اآلشوليني
«تم تدمري بعض املنازل (منازل النازحني) بناء عىل طلب
مالك األرايض املجاورين الراغبني يف طردهم» ،3وال تزال
التغطية الصحفية الوطنية لعمليات اإلخالء القرسية
الحادثة يف أرجاء املدينة متواصلة.
ريتشارد ماليت )(richard.mallett@soas.ac.uk
يدرس حالياً لنيل درجة املاجستري يف موضوع عن
العنف والرصاع والتنمية يف معهد الدراسات الرشقية
واألفريقية ) .(www.soas.ac.ukوهذه املقالة هي
نسخة من مقال آخر بعنوان “ممزق بني مكانني:
الوضع االنتقايل والتواصل مع الوطن والتطلعات (غري
املؤكدة؟) بني النازحني إىل املناطق الحرضية يف كمباال،
أوغندا”( ،دراسة غري منشورة)
http://www.beadforlife.org/ .1
 .2اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت (تحديث حول التحركات االنتقالية
للنازحني داخلياً) ،مايو http://tinyurl.com/IASCUgandaMay09 2009
 .3مرشوع قانون الالجئني ’الحكومة تعلق عمليات تصنيف النازحني داخلياً
إىل املناطق الحرضية’ ،نرشة خاصة حول النازحني يف الحرض ،أكتوبر .2008
www.refugeelawproject.org/others/idpspecialbulletin3.pdf
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سالسل من الخرز املصنوع من مواد معاد تدويرها (مرشوع الخرز للحياة) معلقة لتجف ،حي أشويل ،كمباال.
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الالجئون الصوماليون يف املناطق الحرضية باليمن

تيم موريس

تعترب أوضاع الالجئني يف املناطق الحرضية باليمن أكرث بؤساً بكثري عن أوضاع أقرانهم يف املخيامت
– بينام تكاد أبواب األمل أن تكون مغلقة يف وجوههم.
تشرتك اليمن يف عدة سامت مع العديد من البلدان
األخرى التي تؤوي الجئني يف مناطقها الحرضية ،ومنها
غياب التفكري يف وضع الحلول املستدامة وصعوبة
إحصاء السكان وتهرب الحكومة املستضيفة من
مسؤولياتها املنصوص عليها يف اتفاقية الالجئني ،واملناخ
العدايئ الذي يبديه مجتمع مستضيف كان حتى وقت
قريب يرحب بهؤالء الالجئني ،والتدخل السيايس يف
اختيار الرشكاء املنفذين ،وأخرياً ،وهو األهم ،عدم توفري
املستوى الكايف من الغذاء وخدمات الحامية والرعاية
الصحية والتعليم.
العظمى من الالجئني املقيمني يف املناطق
والغالبية ُ
الحرضية من اليمن هم من الصوماليني ،إال أن هناك
أيضاً أعداداً كبرية من اإلثيوبيني واإلريرتيني والعراقيني.
ويف عام  ،2008وصل ما يزيد عىل  50.000صوماليا إىل
اليمن – بزيادة قدرها  %70من عام  – 2007وذلك
مع تزايد أعداد الفارين من الرصاعات بني الحكومة
اإلثيوبية ومتمردي أورومو.
وال يفتأ الشعب اليمني بصفة عامة يعرب عن اعتزازه
وفخره بأن اليمن تستقبل الالجئني الصوماليني يف الوقت
الذي تلفظهم فيه جريانها العرب األكرث ثراء .ويرى
الجئون
صوماليون يف
اليمن.

اليمنيون يف هذا إشارة إىل حسن متسكهم بواجبهم
اإلسالمي العميق يف توفري املأوى للفارين من االضطهاد.
وال يعرف سوى القليلني فقط أن اليمن – وهي البلد
الوحيد يف شبه الجزيرة العربية املوقع عىل اتفاقية
الالجئني لعام  1951والربوتوكول امللحق بها لعام 1967
– ملزمة وفق القانون الدويل مبنح الجميع حق طلب
اللجوء .ورغم ذلك ،فإن اليمن مل تطبق القوانني الوطنية
الخاصة بالالجئني ،كام أن أسلوب معالجتها للقضايا
الخاصة بالالجئني قائم عىل إجراءات مؤقتة ومنعزلة.
ويف يونيو  ،2009وبعد مناشدة طويلة من قبل مفوضية
شؤون الالجئني ،أنشأت الحكومة وزارة لشؤون الالجئني
إال أن شكوكاً هائلة تكتنف دورها.
وال توجد حلول مستدامة متوافرة حالياً أمام الصوماليني.
ففي عام  ،2008عاد  40صومالياً فقط طوعاً إىل بالدهم.
أما إعادة التوطني فليست بالحل املالئم – ففي النصف
األول من عام  ،2009متت إعادة توطني  164صومالياً
فقط – وقد أكدت الحكومة اليمنية بشكل متكرر عىل
معارضتها للدمج املحيل ،ونتيجة لذلك فشل الصوماليون
الذين أقاموا يف البالد إقامة رشعية ملدة  20عاماً يف
محاوالتهم للحصول عىل الجنسية اليمنية.

ورغ��م متلك مفوضية ش��ؤون الالجئني لبيانات عن
الصوماليني الذين يرتادون مكاتبها ،إال أنها ال متلك
وسيلة لتقدير عدد الصوماليني الذين يغادرون اليمن أو
يقيمون خارج مخيم الالجئني الوحيد يف البالد – وهو
مخيم “خرز” – والواقع يف منطقة مكشوفة يف غرب
عدن .وتؤكد الحكومة اليمنية كثرياً عىل أن هناك 800
ألف الجئا صوماليا يف أرجاء اليمن ،فيام أوردت مفوضية
شؤون الالجئني أنه بنهاية يونيو  ،2009كان هناك
 154.009الجئا يف اليمن :منهم  13.143يف مخيم الخرز،
والباقي يف املناطق الحرضية .ورغم ذلك ،فإن موظفي
املفوضية يعرتفون بشكل غري رسمي باعتامدهم يف هذه
التقديرات عىل التخمينات.
ويزيد حدة الشقاق بني إحصائيات الحكومة اليمنية
وإحصائيات املفوضية تعقيداً أع��داد ’املولدين‘
) – (muwalidiinوهم األفراد من ذوي األصول اليمنية
والصومالية/اإلثيوبية املختلطة .فتاريخياً ،عاش التجار
اليمنيون لقرون طويلة يف منطقة القرن األفريقي
دون قطع صالتهم مع الوطن .ومنذ الثامنينات ،عادت
أعداد غفرية من املولدين إىل اليمن نتيجة للرصاعات
وتعطل الحركة التجارية ،واستقر الكثري منهم يف املناطق
الحرضية وتم االعرتاف بهم باعتبارهم مينيني رغم عدم
حيازتهم ألوراق هوية رسمية .ورغم أن املجتمع اليمني
ينظر نظرة دونية للمولدين ويعتربهم أقل شأناً ،إال
أنهم يتمتعون بوضعية اجتامعية تفوق ما للصوماليني
واإلثيوبيني يف أمة تحمل طبائع عنرصية
متأصلة يف نظرتها للطبقات االجتامعية .ويرى
الكثري من الالجئني الصوماليني أن الحكومة
اليمنية ومفوضية شؤون الالجئني متنحان مزايا
للمولدين ،وزاعمني أن غالبية املستقرين منهم
قد قدموا أنفسهم زوراً عىل أنهم الجئني.

مستحقات الالجئني

مثة بون شاسع بني الحقوق التي ال تفتأ
الحكومة اليمنية تؤكد عىل أن الالجئني
الصوماليني يتمتعون بها وب�ين ما يشهد
عليه الالجئون أنفسهم .وتزعم الحكومة
عدم وجود قيود مفروضة من أي نوع عىل
الصوماليني الباحثني عن عمل أو الساعني
لالستفادة من الرعاية الصحية أو التعليم،
ولكن الالجئني أنفسهم يشريون إىل عدد من
القيود واملثالب:
إيرين/عادل يحيى

التوظيف :يف بلد تعاين من بطالة شديدة وقلة
األماكن الشاغرة يف سوق العمل ،يصبح من
الطبيعي أال يجد سوى القليل من الالجئني
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الذكور عم ًال .ويف صنعاء ،يكسب هؤالء رزقهم عن طريق
غسيل السيارات أو تفريغ املراحيض .وينجح بعض كبار
السن منهم واألكرث حظاً يف التعليم يف الحصول عىل
وظائف كمدرسني للغة اإلنجليزية ،فيام يدير قليل من
الصوماليني أكشاكاً للبقالة ومقاهي انرتنت ومطاعم .إال
أن الغالبية العظمى من الرجال الصوماليني تجد اضطراراً
لالعتامد عىل أي دخل تستطيع النسوة جلبه .ويف مجتمع
تقليدي تسود فيه القيم األبوية الذكورية ،تكون نتيجة
ذلك مشاعر مختلطة من األىس واإلحباط – ومن هنا
ليس بغريب أن نرى ازدياد عدد الحاالت التي يهجر
فيها الرجال الصوماليون زوجاتهم وأطفالهم يف صنعاء
ويتجهون للعمل يف اململكة العربية السعودية.
ويجد املرء النسوة الصوماليات عادة وهن ميارسن
التسول يف الشوارع ،أما من حصلن عىل عمل منتظم
منهن ،فيعملن كخادمات لدى األرس اليمنية ،وطبيعي
والوضع هكذا أن نرى الكثريات منهن يرتكن أطفالهن
بال رعاية – وغالباً مربوطني يف فراشهم – 1عند ذهابهم
للعمل.
وتؤدي أوضاع التضخم املزمنة إىل زيادة الصعوبات
التي يالقيها الالجئون لرشاء الطعام الكايف .وقبل اشتداد
حدة األزمة االقتصادية الحالية ،كنا نرى املطاعم تعطي
الصوماليني بقايا الطعام التي تركها زبائنها ،أما اآلن ،فإن
الصوماليني يتنافسون اآلن مع اليمنيني الجوعى يف حرب
عىل هذه البقايا.
إن إدعاءات الحكومة اليمنية وزعمها قدرة الصوماليني
غري املحدودة عىل دخول سوق العمل والوظائف عىل
قدم املساواة مع املواطنني اليمنيني تجد ما ينقضها
بشدة .فقد أدى تدهور االقتصاد اليمني إىل االقتصار
عىل تعيني املواطنني اليمنيني حتى يف الوظائف الدنيا
واليدوية .ويشكو الصوماليون من الغياب الكامل لحقوق
العمل ،وحالة الالمباالة الرسمية والتقاعس التي يلقونها
عند محاولتهم الشكوى ضد أرباب العمل.
بطاقة الهوية :يحق لالجئني استالم بطاقات هوية مجانية
صادرة عن الحكومة ،ولكن السلطات تتملقهم من أجل
دفع رش��اوى الستالم هذه البطاقات املجانية .ويبلغ
الالجئون الوافدون حديثاً إىل البالد عن حاالت طلب
منهم فيها دفع ما يوازي  15دوالراً للرشطة واملسؤولني
يف املنطقة .ونتيجة لعجزهم عن الدفع ،فإن كثريين
منهم ال يهتمون بالحصول عىل بطاقةالهوية– إال أن
الصوماليني غري الحاملني لبطاقات هوية يف املقابل فهم
عرضة لالعتقال بسهولة ،إضافة لصعوبة استئجار أي
مسكن بدون بطاقة هوية سارية .والبطاقات الصادرة
حديثاً ال تتمتع باعرتاف رشكات نقل األموال الكبرية،
األمر الذي يجرب الصوماليني املتلقني للتحويالت لدفع
جزء منها لوسطاء من اليمنيني .وكانت مفوضية شؤون
الالجئني والحكومة اليمنية قد بدأتا حملة ممولة من
قبل االتحاد األورويب لتسجيل الصوماليني ولكن الالجئني

املناطق الحرضية
الصوماليني يف املقابل يرغبون من االتحاد األورويب أن
يعرف أن عجزهم عن دفع الرشاوى قد مينع الكثري منهم
من التسجيل والحصول عىل بطاقة هوية.
الرعاية الصحية :مع انهيار منظومة الرعاية الصحية
العامة يف اليمن ،زادت صعوبة استفادة اليمنيني من
خدمات الرعاية الصحية .ومل تعد مؤسسات الرعاية
الصحية الحكومية متنح أي أدوية مجانية لليمنيني ،كام
أبلغ الصوماليون عن تعرضهم للتجاهل عند ذهابهم
للمستشفيات الحكومية.
التعليم :يقدر بأن ما يقرب فقط من ربع األطفال
الصوماليني يف صنعاء مسجلني يف املدارس الحكومية نتيجة
لعجز الكثريين عن سداد أمثان الزي املدريس والكتب
واملواصالت والطعام .ويواجه الطالب الصوماليون أشكاالً
من التحرش والرتهيب العنرصي.
حرية االنتقال :مل يسلم الالجئون الصوماليون حتى
عند حملهم لبطاقات هوية سارية املفعول من املنع
من االنتقال بني املدن اليمنية بسبب األوامر الحكومية
الصادرة لرشكات الحافالت وسائقي التاكسيات بعدم
نقلهم .وترد تقارير متكررة تفيد تعرض الصوماليني
لالعتقال عند نقاط التفتيش ،واإلجبار عىل دفع رشاوى،
إىل جانب تعرضهم لسوء املعاملة أو االعتقال أو
اإللقاء بهم عىل قارعة الطريق بدون وسيلة للعودة إىل
عائالتهم.

قناعات الالجئني

فيام ييل أبرز الشكاوي التي يعرب عنها الالجئون يف
الحرض:
 يزعم الالجئون أن كثرياً من موظفي الرشكاء املنفذين
اليمنيني الستة لدى مفوضية شؤون الالجئني يف
صنعاء يطلبون منهم رشاوى ،وهم ينتقدون بشكل
خاص الرشكاء األقدم واألكرب منهم ،والذين يزعمون أن
الالجئني ُيعاملون باحرتام فقط عند تواجد املوظفني
الدوليني للمفوضية ،كام أن عياداتها ال تقدم سوى
املسكنات ،ويتفنن العاملون الطبيون يف منع نقلهم
إىل املؤسسات الصحية الحكومية ،وييسء الحراس
بصفة روتينية معاملة املرىض والقامئني بالرعاية.
ويرغب الالجئون يف مزيد من الخدمات من الرشكاء
املنفذين الدوليني وتحسني رقابة املفوضية عىل هؤالء
الرشكاء.
 عدم تلبية الحد األدىن من االحتياجات الغذائية.
فمن الحقوق الواجبة لألرس شديدة الفقر إمكانية
التقدم ألي من الرشكاء املنفذين اليمنيني للحصول
عىل منحة شهرية من املفوضية قيمتها  25دوالراً
إىل جانب كوبونات الطعام ،ولكن عملية التقديم
محفوفة بالعراقيل البريوقراطية .ويقول املندوبون
الصوماليون بأن ما ال يزيد عن  80عائلة فقط يف
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صنعاء هي التي تتسلم هذه املساعدات بصفة
منتظمة.
 يرغب الكثري من الالجئني ،خاصة املنتمني منهم ألرس
تعولها امرأة ،لالنتقال والعيش يف مخيم الخرز حتى
يتسنى لهم الحصول عىل احتياجاتهم من الغذاء
والرعاية الصحية والتعليم .ورغم ذلك ،فإن املفوضية
ال تفتأ متنعهم من االنتقال إىل هناك– رمبا لرفع قدرة
استعداد املخيم عىل استيعاب الوافدين الجدد من
الالجئني .وتتعرض السياسة لكثري من االنتقادات،
ويقول الصوماليون أنه يف غياب الدعم املوثوق،
فليس غريباً أن تتحول الكثريات إىل امتهان الدعارة
والرسقة.
 تلتزم مفوضية شؤون الالجئني بالسياسة اليمنية
التي تحظر عىل املنظامت األجنبية توظيف الالجئني.
والالجئون الوحيدون الذين يتلقون رواتب من
املفوضية هم املرتجمني الذين يعملون بشكل غري
منتظم بكل األحوال وحسب الطلب .ويطالب
الالجئون مكتب املفوضية بتغيري السياسة اليمنية يف
ذلك والدفاع عن حق غري املواطنني يف العمل لدى
املنظامت اإلنسانية.
 تعاين برامج االئتامن األصغر والتدريب املهني من
ضعف التمويل .فمتوسط القيمة االئتامنية املمنوحة
من املفوضية – والبالغ  200-100دوالر – ليس كافياً
إلقامة أي مرشوع ،كام أنه مقصور فقط عىل النساء.
ويرى الالجئون أن القامئني عىل تقديم التدريب
املهني ال يتمتعون باملستوى الكايف من املهارة.
 ال تتوافر أية آليات للتنسيق بني الحكومة ومفوضية
شؤون الالجئني والرشكاء املنفذين املعرتف بهم
واملنظامت غري الحكومية الدولية املهتمة بشؤون
الالجئني.
 يطالب الالجئون كذلك مفوضية شؤون الالجئني
مبقاومة الفساد ووقف محاوالت املسؤولني يف إرهاب
الالجئني ورفع القيود املفروضة عىل االنتقاالت.
كانت مفوضية شؤون الالجئني قد بذلت مؤخراً جهوداً
هائلة لتحسني العالقات مع الالجئني يف الحرض .ويعرب
الصوماليون عن امتنانهم العميق لرغبة متطوعي
األمم املتحدة املعينني حديثاً يف معرفة واقع الحياة
التي يعيشونها عن قرب .وقد قامت املفوضية بتسهيل
عملية انتخاب اللجان التي متثل املجتمعات الصومالية
يف صنعاء ويف عدن ليك يتسنى لها تقديم احتجاجاتها
للسلطات اليمنية؛ وهو األمر الذي أعطى بارقة أمل كبرية
لالجئني .كام عمدت املفوضية إىل استئجار أحد املباين يف
صنعاء ليكون مبثابة مركز اجتامعي رغم عدم توفراألثاث
واملعدات فيه .وال يتلقى أعضاء اللجنة أي رواتب .وهم
يشكون من أن مجتمع الالجئني يحمل آماالً غري واقعية
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تجاههم ،فمهام أخلصوا نيتهم يف مساعدة زمالئهم من
الالجئني ،فإنهم يف النهاية يفتقدون للوسائل املادية التي
متكنهم من تقديم هذه املساعدة ،كام أنهم مجربين عىل
وضع حياتهم الشخصية عىل رأس أولوياتهم.
ويف اليمن ،يغيب ع��ن مفوضية ش��ؤون الالجئني
اإلمكانيات التمويلية والسلطة السياسية التي متكنها
من أن متارس بشكل كامل دورها املفوض إليها ملساعدة
وحامية الالجئني يف الحرض .ففي ظل األجواء االقتصادية
املتداعية – ويف
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ظل زيادة نطاق النزوح الداخيل نتيجة ألحداث الرصاع
يف شامل اليمن – فمن األرجح أن تشهد الفرص املتاحة
لالجئني الصوماليني يف مدن اليمن تدهوراً أكرب.

وأعد ببلوغرافيا موسعة تضم قامئة باألدبيات التي
تتناول هذا املوضوع (http://www.unhcr.org/
).4b0ba1209.html

تيم موريس ) ، (tim@timmorris.infoهو محرر
مستقل واستشاري ،وقد سبق له العمل يف اليمن
كباحث أنرثوبولوجي ومسؤول تطوير .وقد أعد مؤخراً
دراسة شاملة عن النزوح للمناطق الحرضية لصالح
مفوضية شؤون الالجئني وتحالف املدن كام

ميكن االطالع عىل نسخة من هذا املقال عىل الرابط
.http://tinyurl.com/MorrisGuardianYemen
وملزيد من املعلومات عن عمليات املفوضية يف اليمن،
يرجى اإلطالع عىل الرابط
.http://tinyurl.com/UNHCRYemen
http://www.irinnews.org/report.aspx?reportid=27007 .1

النزوح يف املدينة :كولومبيا
لوس أمبارو سانشيز مدينا

أصبحت املدن الرئيسية يف كولومبيا منذ أواخر التسعينيات من القرن العرشين
املهجرين
مقصداً للنازحني يف أحيائها ومجتمعاتها املحلية ،وما زالت املدن تستقبل ّ
النازحني عن الريف رغم إنها ال ميكن أن تقدم املالذ اآلمن لهم .فالعنارص املسلحة
غري املرشوعة ترى يف النازحني مصدراً مثيناً لهم من حيث املوارد املادية والبرشية،
وبذلك بدأت الحرب يف املدينة لتزيد من وترية العنف ولرتفع من درجة النزوح
فيها.
ويف حني اختارت بعض الفئات املستهدفة الرحيل إىل األحياء املجاورة عاد البعض
اآلخر إىل ديارهم األصلية .لكنَّ األمر مل ميكن بتلك السهولة بالنسبة ملن نزح عن
دياره البعيدة أو من اضطر إىل النزوح أكرث من مرة ،ويف هذه الحالة األخرية يكون
الوضع بالنسبة للنازح كمن “يهرب من النار ليقع يف نار أخرى” عىل حد قول إحدى
السيدات .وهكذا ،ال يجد هؤالء النازحون مالذاً أخر غري املدارس ومراكز التجمع
املكتظة أص ًال والتي ال تفتقر فحسب إىل الظروف املعيشية الجيدة بل إ ّنها ال تقدم
الحامية الالزمة إزاء الجامعات املسلحة التي تسببت أص ًال يف مشكلة النزوح.
ويف حني مل يكن مثل هؤالء الناس مضطرين عىل االنتقال إىل مسافات بعيدة ،إ ّال ّأن
خسارتهم ملمتلكاتهم ولحقوقهم اإلنسانية كانت كبرية للغاية ،ففي إحدى الحاالت،
لجأ الناس إىل مدرسة محلية مل تكن مناسبة للعيش فيها .ومل تلق استغاثاتهم
اهتامماً من الحكومة التي رفضت تقديم املساعدة لهم عىل أساس أنهم مل يستوفوا

لوس ألتوس دي
كازوكا ،مدينة األكواخ
سيوداد بوليفار،
بوغوتا .جامعات
مسلحة تجوب
الشوارع خالل الليل.

معايري تصنيفهم عىل أنهم نازحني من الريف إىل املدينة .لكن النازحني متكنوا من
تحقيق نرص قانوين بعد أن كسبوا االعرتاف بنزوحهم يف الحرض والتزام الدولة عىل
تقديم املساعدة والعون للمترضرين من ذلك .ورغم كل ذلك ،ما زالت هناك بعض
الحاالت التي مل متنح االعرتاف القانوين ومل تستلم بالتايل املساعدات الالزمة.
ّإن إخفاق الدولة يف تقديم الحامية يعني سهولة تعرض كافة مواطنيها للنزوح،
ويف حني ّأن بعض النازحني لجؤوا للقضاء ومتكنوا بذلك من الحصول عىل بعض
املساعدات املطلوبة ،ما زال هناك العديد من النازحني الخائفني من الظهور
مفضلني أن يكونوا محجوبني عن األنظار ،ما أدى إىل استخفاف السلطات واملجتمع
ككل من اآلثار الضارة عىل حياتهم .أما الذين كسبوا قضيتهم فكانوا ممن تغلبوا
عىل مخاوفهم واتخذوا إجراءاً جامعياً.
بني عامي  2000و ،2004بلغ عدد األشخاص الذين شعروا برضورة الهرب من
ديارهم يف “ميديجني”  4000شخصاً ،ورغم انخفاض موجة النزوح يف الحرض ،ما زال
النزوح يصل إىل ذروته من وقت آلخر يف تلك املدينة ويف غريها من املدن الكربى يف
كولومبيا ،ومال زال هناك شعور ينتاب النازحني ّ
بأن القوى التي تسببت يف نزوحهم
ضمن املدينة قد تعود يف أي وقت كان.
لوس أمبارو سانشيز مدينا ) (lsanchez@region.org.coمتخصص
يف علم اإلنسان يف كوربريسيون ريجون يف مديجني ،كولومبيا.
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دور سلطات البلدية

إليزابيث فرييس

تعترب البلديات هي أكرث الجهات التي تحدث فيها مواجهة مبارشة بني أي حكومة ومواطنيها ،ولو كنا
بصدد التمسك بحقوق النازحني داخلياً يف الحرض وتلبية احتياجاتهم  ،سيكون علينا أن نخص مستوى
البلديات من الحكومة باملزيد من االهتامم.
يعد الترشيع الوطني يف كولومبيا الخاص بالنازحني داخلياَ
يف الحرض ترشيعاً مثرياً لإلعجاب .فللدولة نظام قضايئ
قوي ،ومحكمة دستورية لطاملا حفظت حقوق النازحني
داخلياً يف الحرض وشبكة ملتزمة من منظامت املجتمع
املدين التي تضم املئات من جمعيات النازحني داخلياً
يف الحرض .وان كان ممثل األمني العام املعني بحقوق
اإلنسان للنازحني داخلياً يف الحرض أعرب يف زيارته التي
قام بها يف عام  2006عن “دهشته من الفجوة الواضحة
بني السياسات املوضوعة يف العاصمة بوغوتا وبني ما هو
1
مطبق بفاعلية عىل مستوى املقاطعات والبلديات”.
وحتى نخترب دور البلديات يف االهتامم بقضايا النازحني
داخلياً يف الحرض يف كولومبيا ،ف ّوض مرشوع بروكينغز-
برين آنا ماريا إبانيز و آندريا فيالسكيز من جامعة األنديز
لتحليل استجابات أربع جهات حكومية محلية وإدارية،
والتي تضم بلديات بوغوتا وميدجني وسانتا مارتا ودائرة
أنتيوكيا .واستُخ ِد َمت هذه الدراسة حينها كأساس لحلقة
دراسية عقدت يف بوغوتا يف نوفمرب  2008والتي جمعت
ممثلني من البلديات الحكومية والوكاالت الوطنية
الحكومية ومنظامت دولية تعمل مع النازحني للنظر
يف املشكالت التي تواجه البلديات وتقرتح طرقا للتغلب
2
عىل هذه العقبات.
ونجد أن رؤس��اء البلديات والسلطات البلدية هم
املسؤولون عن توفري وإدارة امليزانيات املخصصة

للخدمات مثل األمن العام  ،والتعليم ،والصحة والرتفيه.
فعندما يصل أعداد كبرية من النازحني داخلياً يف الحرض
إىل أي منطة تتعرض سلطات البلدية املسؤولة إىل
ضغوط متزايدة لتوفري املدارس والرعاية الصحية واألمن
واإلسكان وغريها من الخدمات .وعىل املستوى الوطني،
أسست الحكومة الكولومبية مجموعة من الهيئات
للدفاع عن حقوق النازحني .وتقدم الخطط الشاملة
املوحدة  3عىل وجه الخصوص آليات التنسيق بني الهيئات
الوطنية واإلقليمية واملحلية من جهة ولجان املقاطعات
املختصة بوضع خططهم ملساعدة النازحني داخلياً يف
الحرض مبا يتفق مع الترشيعات املحلية من جهة أخرى.
ولكن البلديات كانت بطيئة يف إعداد خططها .فلم تعد
سوى  %24فقط من البلديات التي تشمل نازحني داخلياً
من الحرض خطة شاملة موحدة وحتى من كان لديهم
خطط كانت لديهم نقاط ضعف يف التطبيق.
ويف الحلقة الدراسية ،تحدث املشاركون من رؤساء
البلديات واملسؤولون يف البلديات عن الصعوبات التي
واجهتهم يف الوفاء بالتزاماتهم ملساعدة النازحني داخلياً
يف الحرض .والحظوا بالتحديد عدم توفر البيانات الخاصة
بالنازحني وعدم وضوح العالقة بني املستويات املركزية
ومستوى البلديات وندرة املوارد املالية عىل مستوى
البلديات ونقص قدرات السلطات البلدية .ولقد عربوا
عن قلقهم الكبري بشأن اإلسكان واالستقرار االجتامعي-
االقتصادي .حيث أن اإلسكان املخصص للنازحني داخلياً

يف الحرض شحيح وحينام تتمكن البلدية من توفري األرض
ملرشوعات اإلسكان للنازحني داخلياً يف الحرض ال تتمكن
من تغطية تكاليف الخدمات العامة .وقد يكون االندماج
يف الحياة االقتصادية للمجتمع يف غاية الصعوبة بالنسبة
للنازحني داخلياً يف الحرض .فعىل سبيل املثال ،فإن ارتفاع
مستويات األمية بني النازحني ُي ّص ِعب عليهم عملية
املنافسة عىل الوظائف يف املناطق الحرضية.
وعىل الرغم من املبادرات التي تم اعتامدها عىل املستوى
الوطني لدعم النازحني داخلياً يف الحرض ،عرب املشاركون
عن إحباطهم لكونهم مل يتلقوا املوارد الالزمة لتحقيق
هذه املبادرات .ومام أثار قلق السلطات البلدية أيضاً
هو أنه يف حالة تفضيل النازحني يف املعاملة ستتعرض
املجموعات األخرى من املعوزين – مثل الفقراء تاريخياً-
للظلم .ولقد عرب أحد املشاركني عن هذا الوضع بقوله “
لدينا الكثري من املبادرات التي تم اعتامدها والقليل من
املوارد لتلبية كل هذه االحتياجات .كيف عسانا أن نوازن
بني احتياجات النازحني داخلياً يف الحرض واحتياجات
املعاقني عىل سبيل املثال؟” وطالبت السلطات البلدية
باملزيد من املرونة لضامن أن يوضع يف االعتبار السياق
الخاص بكل منطقة وعربوا عن قلق شديد حيال عدم
وضوح العالقة بني املستويات الحكومية املختلفة وغياب
آليات التنسيق الفاعلة.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين /بي هير

وذكر جارير جارسيا مارين من سان كارلوس أن بلديته
تواجه حالة من الطوارئ يف محاولتها للتعامل مع
النازحني داخلياً يف الحرض العائدين إىل البلدية .فلقد
تسببت عودة  5000شخص يف عامي  2007-2006إىل
وضع أعباء كبرية عىل ميزانية البلدية ،حيث هناك
املئات من طلبات بناء أو إصالح املنازل للعائدين .ولقد
قال “ لقد كانت مساعدة هؤالء العائدين أعىل كثرياً يف
التكلفة من تقديم املساعدة اإلنسانية للنازحني” .كام
ذكرت باوال كارفاهال من بوكارامانها أنهم بالرشاكة يف
العمل مع الحكومة والصليب األحمر الكولومبي متكنوا
من حشد موارد إضافية لتلبية هذه الطلبات.
إليزابيث فرييس ) (eferris@brookings.eduاملدير
املشارك يف مرشوع بروكينغز -برين املعني بالنزوح
العاملي ((http://www.brookings.edu/idp
http://www.brookings.edu/projects/idp/RSG-Press- .1
Releases/200606_rsg_colombia.aspx
نظمته مؤسسة أكسيون سوسيال التابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني  ،مرشوع يونيفريسيداد دي لوس أنديز وبروكينغز-برن .التقرير
متاح يف
http://www.brookings.edu/reports/2009/07_colombia.aspx
 .2الخطط املتكاملة املوحدة
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مالئم لهذه العملية ،لذا كان علينا أن نتبنى أسلوباً ال تقليدياً يف طريقة أداءنا
“مل نحظ باستعداد ً
للعمل”
جاءت هذه العبارة السابقة عىل لسان أحد العاملني
يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف العاصمة
السورية دمشق ،وذلك يف معرض حديثه عن الصعوبات
التي القاها فريق املفوضية يف التعامل مع موجات الهجرة
الهائلة لالجئني العراقيني التي بدأت يف الوفود إىل سوريا
منذ عام  .2006واملفوضية عىل دراية مبتطلبات التعامل
مع الهجرات الهائلة واملفاجئة لالجئني ولكن أبرز ما
العظمى من
يسم قضية الجئي العراقيني هو أن الغالبية ُ
العراقيني املنفيني ال يقيمون يف مخيامت ،بل استقروا يف
مدن البلدان املجاورة ،خاصة عامن يف األردن وبريوت يف
لبنان باإلضافة إىل دمشق وحلب يف سوريا.
وكانت إحدى الدراسات التقييمية الحديثة قد سلطت
الضوء عىل بعض الجوانب االبتكارية لألسلوب الذي
حاولت به املفوضية معالجة السامت املحددة لعملياتها
الحرضية يف املنطقة.1

االستقبال والتسجيل

يف ظل غياب أي قوانني أو إجراءات لجوء قومية يف األردن
أو لبنان أو سوريا ،وبدون مرافق استقبال رسمية تتوىل
إدارتها السلطات أو املنظامت غري الحكومية ،اضطرت
مفوضية شؤون الالجئني للعب دور محوري يف عمليات
االستقبال والتسجيل والتوثيق – وهو دور واجهت فيه
املفوضية مجموعة عريضة من التحديات التي متت
تلبيتها بشكل مبتكر يف البلدان املختلفة.
ففي عامن وبريوت ،متت إقامة أماكن منفصلة لالستقبال
والتسجيل بجوار مكاتب املفوضية .أما يف دمشق ،فتم
إنشاء مركز متخصص يف التسجيل عىل بعد  20كيلومرتاً
يف ضواحي املدينة .وقد ضمت كافة مرافق املفوضية
عدداً من االبتكارات الجديدة منها ما ييل:
 أنظمة محسنة لتحديد املواعيد وذلك لتفادي فرتات
االنتظار الطويلة واالزدحام.
 التواجد الدائم لفريق الخدمات والحامية املجتمعية
(انظر أدناه)
 إمكانية توزيع املساعدات الطارئة يف املوقع نفسه،
إذا دعت الحاجة.
 أنظمة رسيعة للتعامل مع الالجئني الضعفاء.

 توفري أماكن الستيعاب األطفال وتضم لعب وأدوات
للرسم.
 أكشاك فردية للمقابالت الشخصية ومزودة بشبكة
تليفزيونية مغلقة و‘أزرار طوارئ’ لحامية أمن
العاملني.
 أطقم أمنية يسهل التعرف عليها واملدربني عىل
املساعدة والتحرك الرسيع.
 فيديوهات إعالمية وملصقات ملكافحة حاالت
النصب ومنشورات إعالمية باللغة العربية.
 أماكن واسعة ونظيفة ،ومطبق بها نظام الفصل بني
الجنسني ،إىل جانب ينابيع للمياه ودورات املياه.
وكان أحد أكرث عوامل التجربة السورية إثارة لإلعجاب
هو استخدام التسجيل الج ّوال ،لتمكني املفوضية من
تسجيل الالجئني املقيمني يف املحافظات الواقعة خارج
دمشق ،بل ومتكينها من التسجيل مبنازل الالجئني يف
الجوال،
بعض الظروف املعينة .ونتيجة ملبادرة التسجيل ّ
علمت مفوضية شؤون الالجئني أن أع��داداً كبرية من
الالجئني كانت تقيم يف مدينة حلب الشاملية ،وهو
اكتشاف أدى إىل إنشاء مكتب جديد للمفوضية يف هذه
املدينة .وقد أثبت التسجيل الج ّوال نفعه كأسلوب من
أساليب التواصل ،ومن الرضوري تكرار هذه التجربة يف
املواقع الحرضية األخرى.
ومن الدروس األخرى التي نتعلمها من عملية الالجئني
العراقيني هو أهمية توفري اإلرشاد املستمر واملناسب
ملوظفي التسجيل ،فالكثريين منهم صغار السن نسبياً يف
الوقت الذي يكون مطلوباً منهم فيه إصدار قرارات لها
تبعاتها الخطرية عىل الالجئني الذين يسجلونهم.
والتسجيل هو اللحظة التي يأيت فيها الالجئ ألول مرة
إلجراء املقابلة الرسمية والشخصية مع مفوضية األمم
املتحدة ،و ُيرتك له فيها املجال لرشح موقفه واحتياجاته،
وما يحدث أثناء عملية التسجيل قد تكون له تبعاته
الهائلة عىل مستقبل الالجئ .ويف سياق الالجئني العراقيني،
نجد أن املفوضية تبنّت أسلوباً يتجاوز األسلوب التقليدي
يف جمع بيانات السرية الذاتية ،ليشمل قضايا مثل
احتياجات التوطني ومناحي الضعف والعوز والظروف

عضو فريق مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يتحدث مع أرسة من الالجئني
العراقيني يف شقة من غرفة واحدة يتشاركها  13عضو يف األرسة الكبرية ،سوريا.

املقتضية لتدخالت الحامية الفورية ،ومستندات اإلحالة
للحصول عىل االستشارات والخدمات.

التواصل املجتمعي

أشار الكثري من أعضاء فريق مفوضية شؤون الالجئني
الذين تم التقائهم أثناء هذا التقييم إىل الصعوبات
التي يالقونها يف التواصل الحرضي مع الالجئني وتحديد
احتياجاتهم وتفهم نواياهم وتحديد األك�ثر ضعفاً
بينهم .حيث يتوزع الالجئون العراقيون بني مجموعة
سكانية حرضية كبرية وعىل امتداد منطقة جغرافية
عريضة ،والبعض منهم م�لازم ملكانه بسبب اعتالل
الصحة أو االلتزامات العائلية ،فيام يتوطن آخرون يف
مناطق بعيدة للغاية وتتجاوز تكلفة السفر إىل مكاتب
املفوضية إمكانياتهم املادية .وقد صارت املناطق التي
يقطنونها أكرث ُبعداً ،فمع طول فرتة مكوثهم يف املنفى
وتآكل مدخراتهم ،انتقل البعض منهم إىل أطراف البالد
حيث امل��أوى الرخيص غري املكلف .وعىل ضوء هذه
األوضاع ،فإن مثة خطر يطل علينا يتمثل يف سيناريو
‘البقاء لألصلح’ ،ووفق هذا السيناريو الكئيب ،لن يكون
الالجئون األكرث تواص ًال مع املفوضية هم األكرث ضعفاً من
سكان املنفى العراقيني ،وإمنا األكرث قدرة من النواحي
املادية واملعنوية والجسدية.
ويف سوريا ،بذلت جهود لتعبئة مجتمع الالجئني من
خالل إنشاء ‘مجموعات دعم’ متخصصة ،وتتألف من
متطوعني ذوي تأهيل جيد من الالجئني أنفسهم ،وتغطي
قضايا مثل ‘الصحة’ و ‘الصحة الذهنية’ و ‘الناجني من
العنف’ و ‘األطفال املنفصلني وغري املصحوبني بذويهم’.
وتوفر هذه املجموعات وسيلة لالجئني العراقيني لالنتفاع
الجيد مبهاراتهم وتوجيه النصيحة لبني وطنهم بخصوص
الخدمات املتوافرة لهم.
ويف األردن ،سعت مفوضية شؤون الالجئني لتحقيق
الرتابط الوثيق بني أداء خدماتها املجتمعية وأنشطتها
يف الحامية والربامج من خالل تشكيل ‘فرق متعددة
الوظائف’ ،وتتألف من أعضاء من مختلف الوحدات
ضمن مكتب املفوضية .ومن املسؤوليات األساسية
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امللقاة عىل عاتق هذه الفرق متابعة وتقييم أثر أنشطة
الرشكاء ،وذلك لضامن قيام هؤالء الرشكاء بتبني آليات
شكاوى فعالة وإرشاكهم لالجئني يف عملية صناعة القرار.
ويف دمشق ،قامت املفوضية بتعيني نحو  75متطوعة
(وهن مدربات ويتقاضني رواتب رمزية) من قطاعات
مختلفة من الالجئني واملقيامت يف كافة أرجاء املدينة
وضواحيها حيث يقطن الالجئون .2وكان السبب من وراء
إرشاك النساء وحدهن مرجعه جزئياً أسباب ثقافية ،فيام
متثلت األسباب األخرى يف كون النساء هن األقل عرضة
للمخاطر األمنية عند انتقالهن ،وألن غالبية الالجئني
الضعفاء هم من النساء .وتشمل الوظائف املنوطة
باملتطوعات تحديد وزيارة الالجئني األكرث ضعفاً وإحالتهن
ملفوضية لشؤون الالجئني إذا دعا األمر ،وتوفري املشورة
واملعلومات واملساعدات العملية ،وحشد الالجئني للعب
دور نشط يف دعم بني أوطانهم.
وقد أشارت بعض هؤالء املتطوعات إىل أن برامج التطوع
كان من املمكن االستفادة بها بشكل جيد قبل منتصف
عام  ،2007عندما كان تدفق الالجئني العراقيني يف ذروته،
وكانت املفوضية تسجل حينئذ ما يصل إىل  3000فردا
يف اليوم الواحد ،وهو يشء يجدر أخذه يف الحسبان
يف أشكال التخطيط واالستجابات الطارئة واإلجراءات
الربامجية املستخدمة يف البلدان األخرى التي تقطن أو
ستقطن بها تجمعات حرضية من الالجئني.
وق��د سعت املفوضية كذلك لتعزيز إنشاء املراكز
املجتمعية التي يستطيع فيها العراقيون وغريهم من

املناطق الحرضية
الالجئني وأفراد املجتمع املحيل التجمع واالستفادة من
الخدمات واملعلومات واالستشارات واملشاركة يف األنشطة
الرتفيهية والتمتع برفقة بعضهم البعض .وقد أثبتت هذه
املراكز شعبيتها ،ولكن هل يا ترى متثل قيمة جيدة يف
مقابل املدفوع فيها من حيث الوصول إىل املجتمع ،أم
أنها تجذب عدداً محدوداً نسبياً ممن يستفيدون من هذه
املرافق استفادة منتظمة أو متكررة؟ ومن املعروف مث ًال
أن بعض الرجال العراقيني مينعون نسائهم وبناتهم من
الذهاب لهذه املراكز ،فيام ال يتمتع الكثري من الالجئني،
لسبب أو آلخر ،بقدرة كافية عىل االنتقال متكنهم من
مغادرة منازلهم أو جريانهم أو يعجزون عن تحمل تكلفة
السفر إىل أقرب مركز لهم.
ومثة تكاليف هائلة يتطلبها تأجري املقار ودفع رواتب
املوظفني املتفرغني وتزويد هذه املراكز بالعتاد واألجهزة
املختلفة – وهي تكاليف رمبا يصعب تغطيتها مع تراجع
التمويل لربنامج الالجئني العراقي ،وهو ما سيتطلب تركيز
اإلنفاق عىل االحتياجات األساسية .كام قد تشكل هذه
التكاليف عائقاً مكب ًال يف األوضاع األقل متتعاً بالتمويل.
وقد تضمنت محاور أخرى من إسرتاتيجية التواصل
املجتمعية ملفوضية شؤون الالجئني إنشاء خط ساخن
خاص بالالجئني ونرش ‘صناديق للشكاوى’ يف املواقع
البارزة ،وإطالق حمالت مرئية ملكافحة االحتيال ،وإعالم
الالجئني بأن كافة الخدمات التي تقدمها املفوضية تأيت
مجانية وبدون مقابل ،ومن ثم فال حاجة ملحاوالت رشوة
أي من موظفي املنظمة.
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خامتة

مثة توقعات قوية تنبئ بأن املوارد املتاحة حالياً أمام
مفوضية شؤون الالجئني سوف تشهد انكامشاً يف املستقبل
القريب .وباتت الساحة تشهد حاالت طوارئ جديدة
تحوز عىل اهتامم العامل ،فيام التمويل ا ُملقدّم للوكاالت
اإلنسانية يف تراجع نتيجة لألزمة االقتصادية العاملية.
وأحد األسئلة املهمة التي يتعني علينا طرحها اآلن هو
مدى إمكانية تطبيق نفس التجربة املبتكرة واملثالية التي
وجدها هذا التقييم يف الحاالت املامثلة .ومع رضورة أن
تتطلع املفوضية إىل إنشاء مرافق مامثلة يف مواقع أخرى،
فلن يتسنى ذلك عىل األرجح بدون توافر استثامرات
بنفس الضخامة يف الفريق والبنية التحتية.

جيف كريسب ) (crisp@unhcr.orgهو رئيس
دائرة تطوير وتقييم السياسات التابعة ملفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني ،واملؤلف املشارك لتقرير
التقييم مع جني و جانز وجوزيه ريرا وشهرية سامي،
واملعنون ‘القدرة عىل الحياة يف املدن :مراجعة
لعمليات مفوضية شؤون الالجئني لالجئني العراقيني يف
املناطق الحرضية يف األردن ولبنان وسوريا’ ،والتقرير
متوافر عىل االنرتنت عىل املوقع التايل:
http://www.unhcr.org/4a69ad639.html
 .1انظر أيضاً املقال الذي كتبته سايري نايس ،ص .42
 .2تم إنشاء نظام مشابه يف األردن ،ويعمل من خالل الرشكاء املنفذين
ملفوضية شؤون الالجئني.

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني /إم برينارد

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تقوم بتسجيل عائلة عراقية مستضعفة وتستحق الحصول عىل أول املساعدات الغذائية املمنوحة يف دمشق .مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني /إم برينارد
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هل نجحت عملية رصف املساعدات
املالية عرب الرصاف اآليل؟
ساير نايس

أظهرت املساعدات املالية املبارشة لالجئني يف األردن شعبيتها وكفاءتها.
تضم سجالت مفوضية ش��ؤون الالجئني باململكة
األردنية الهاشمية أسامء  40ألف الجئ وطالب للجوء
يعيشون بصفة أساسية يف املناطق الحرضية .وحيث
أن األردن يضم مؤسسات قومية فاعلة ،فقد ركزت
املفوضية عىل دعم قدرات املؤسسات األردنية (مثل
العيادات الصحية واملدارس) عىل احتواء العراقيني
ضمن خدماتها ،مع السعي النشط لتحقيق حل
االستيطان ،هذا إىل جانب – ويف عدد محدود من
الحاالت – اإلعادة الطوعية لالجئني إىل وطنهم وتوفري
شبكات األمان لألكرث ضعفاً منهم.
وبأخذ البيئة الحرضية يف االعتبار ،قام مكتب املفوضية
يف األردن بدراسة ما إذا كانت الطريقة التقليدية يف
توفري الحصص الغذائية واألدوات الصحية واملواد غري
الغذائية هي أكرث الوسائل املتاحة فعالية وكفاءة
وحفظاً للكرامة يف معالجة االحتياجات األساسية
لالجئني ،وقرر استبدال هذا النظام بنظام آخر من
املساعدات املالية املبارشة املقدمة بواسطة بطاقات
ماكينة الرصاف اآليل ) .(ATMوتعرب مسؤولة الربامج
مبكتب املفوضية باألردن – السيدة أمرا نوبيغوفيتش

 عن ذلك النظام بقولها ”:يف أي بيئة حرضية تكونفيها الرضوريات متوافرة يف كل مكان ،نجد أن منح
الالجئني الوسيلة لرشاء ما يناسبهم ال يجعلهم فقط
أكرث سعادة بعرش مرات عىل األقل ،وإمنا أيضاً يعد
من الناحية اللوجستية أكرث كفاءة بكثري”.
وكانت قد جرت خالل العقدين املاضيني مناقشات
حادة حول توفري املساعدات النقدية كبديل عن
املساعدات العينية التقليدية .وقد طرحت خالل
هذه املناقشات بعض املخاوف واالنتقادات إزاء
نظام املساعدات النقدية ،ومنها قابليتها لالستغالل يف
مشرتيات منافية لقيم املجتمع و/أو تسببها يف بعض
مشاكل الحامية (انعدام األمن ،وحرمان أفراد العائلة
الضعفاء ،إلخ) أو تشجيعها عىل الفساد .وما ييل
بعض التساؤالت التي طرحت داخل أروقة املفوضية
بخصوص هذه القضية:
 ما القيمة التي ينبغي أن تكون عليها هذه
املدفوعات ،وكيف ينبغي أن تكون عالقة هذه

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني باألردن/القمر لإلنتاج اإلعالمي

الجئ عراقي يستخدم ماكينة الرصاف اآليل يف عامن ،األردن.

القيمة بالحد األدىن (إن وجد) لألجور التي
يتقاضاها مواطنو البلد؟
 ما هي أفضل الوسائل وأكرثها كفاءة وفعالية
ومساواة لتوزيع املساعدات النقدية عىل أرس
الالجئني؟
 كيف ميكن متابعة إنفاق الالجئني للمدفوعات
النقدية وتقييم آثارها لضامن عدم إنفاقها
بطريقة غري مالمئة؟
 هل املدفوعات النقدية تحرض الالجئني عىل
التكاسل وعدم السعي إليجاد عمل والبحث عن
فرص بديلة لتوليد الدخل؟
 إذا اقتضت الظروف إلغاء نظام املدفوعات
النقدية ،فهل من املمكن ساعتها إلغاءه بدون
التسبب يف تبعات ضارة عىل الالجئني أو يف
إصابتهم باإلحباط ومن ثم تعريض فريق
املفوضية ملخاطر أمنية أكرب؟
وتتلقى حالياً حوايل  5000أرسة عراقية محتاجة يف
األردن هذه املدفوعات النقدية كل شهر .وتعتمد
قيمة املبلغ الذي تتقاضاه هذه األرس عىل أساس
املبلغ الذي يتقاضها األردنيون الضعفاء من نظام
األمن االجتامعي الوطني :وهو ما يساوي  106دوالراً
للفرد ،وترتفع قيمة هذا املبلغ مع زيادة عدد أفراد
العائلة لحد أقىص قدره  410دوالراً لألرسة املكونة
من عرشة أفراد أو أكرث .ويبدأ استحقاق الالجئني
لهذه األموال إذا كانوا مسجلني لدى مكاتب مفوضية
شؤون الالجئني وكانوا يعيشون عىل دخول تقل عن
مستوى خط الفقر ،1وكذلك الحال مع األرس التي
تضم أطفاالً يف سن التعليم مع بعض الرشوط لضامن
تلبية احتياجاتهم التعليمية .ويقوم الرشيك املنفذ
للمفوضية ،ممث ًال يف هيئة التنمية واإلغاثة الدولية،2
بإجراء زيارات منزلية لتقييم مدى تلبية املنتفعني
بهذه املدفوعات للمعايري وال�شروط املوضوعة.
ويتوىل البنك توزيع بطاقات ال�صراف اآليل عىل
الالجئني ،مع التنبيه عليهم مبراعاة تجديدها مرة
واحدة يف العام .ويتم توزيع البطاقات يف العادة عىل
الرجال ،ألنهم املتقدمني بالنيابة عن الالجئني ،وهو
أمر مقبول ثقافياً .وجاري حالياً إعادة تقييم قامئة
املنتفعني بهذه البطاقات والبعض منهم تم استبعاده
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من القامئة ألسباب تشمل التوطن وانتهاء مدة شهادة
طلب اللجوء أو تبني بعد التقييم عدم استحقاقهم.
وبعد مرور العام األول من التنفيذ ،أجرت مفوضية
شؤون الالجئني تقيي ً
ام مبارشاً وتحلي ًال لفعالية تكاليف
الربنامج ،حيث قامت بدراسة أكرث من  1000فردا من
املنتفعني باملساعدات النقدية لبطاقات الرصاف اآليل
من خالل الزيارات املنزلية واالستفسارات الهاتفية،
وأجرت مناقشات جامعية وقابلت الرشكاء املنفذين
لالستفسار منهم .وتشري نتائج التقييم إىل كفاءة
املساعدات النقدية وفعاليتها وحفاظها عىل كرامة
املنتفعني ،كام أشارت إىل أن املخاوف الخاصة بإساءة
االستخدام أو الحامية مل يكن لها أساس من الصحة.
وعالوة عىل ذلك ،فإن األغلبية الساحقة من الالجئني
أنفسهم يفضلون التوزيع النقدي من خالل بطاقات
الرصاف اآليل عن غريها من وسائل املساعدات.

الفعالية

ال يحق للعراقيني العمل يف األردن بدون ترخيص
رسمي للعمل (مل يحصل عليه سوى القليلني) ،ومع
ارتفاع معدالت التضخم وتراجع فرص التوظيف
أمام املواطنني األردنيني أنفسهم ،كان من الطبيعي
أن يستمر االعتامد عىل املساعدات .وقد مكنت
املساعدات الالجئني من التمتع بالحد األدىن املقبول
من املستويات املعيشية السائدة يف بلد اللجوء.
ويحيك أحد العراقيني القاطنني يف عامن عن تجربته
مع هذه املساعدات ،قائ ًال« :لقد كانت املساعدات
النقدية عظيمة النفع يل ،فقد ساعدتني عىل تغطية
معظم تكاليفي ،مثل إيجار املنزل ومشرتيايت من
األدوية والغذاء .وبدونها كنت سأضطر للعودة لبيع
القاممة والخردة يف الشارع» .وقد وجد التقييم يف
املساعدات النقدية وسيلة فعالة لتعزيز حامية حقوق
الالجئني يف املأوى والغذاء واألدوية ،وأن جانباً ضئي ًال
منها فقط تبني استخدامه يف رشاء أشياء غري مالمئة
مثل الكحوليات أو السجائر.

ويحيك أحد الرشكاء املنفذين عن التجربة قائ ًال« :إنهم
يتناولون اآلن طعاماً أفضل ،وينتقلون لإلقامة يف
مساكن أفضل .كام أن الضغوط تخف عليهم كثرياً عند
حصولهم عىل املساعدات يف صورة نقدية» .وبعد
استالمهم للمساعدات النقدية ،قال  1069منتفعاً
حالياً خضعوا للمسح بأنهم استطاعوا الحصول عىل
مساكن أفضل (بنسبة  )%49وغذاء أفضل (،)%50
وأورد  %7أن املساعدات املالية قد ساعدتهم عىل
إرسال أطفالهم للمدرسة ألول مرة.

الكفاءة

إن نظام االستعانة مباكينات الرصاف اآليل يزيد من
قابلية االستفادة من املساعدات ،وبذلك يتخطى أكرب
عقبة تواجه توزيع املساعدات مع الالجئني يف الحرض،
حيث يجد الالجئون راحة أكرب عندما ترتك لهم حرية

املناطق الحرضية
سحب األموال بجوار منازلهم متى شاؤوا :فقد قال
 %40من املنتفعني أنهم يسريون ألقرب ماكينة رصاف
آيل ،فيام يدفع  %54منهم  2-1دينار أردين (-1.40
 2.80دوالر أمرييك) فقط لالنتقال إىل أقرب مكان لهم
تتوافر فيه ماكينة للرصف.
وعالوة عىل ذلك ،ينعدم متاماً أي فاقد يف األموال
املسلمة من خالل ماكينات الرصاف اآليل ،ففيام ُتباع
املساعدات العينية يف الغالب يف األسواق املحلية بأقل
من قيمتها الحقيقية ،يستفيد املنتفعون استفادة
كاملة من املساعدات النقدية.3

الحفاظ عىل الكرامة

تحىك إحدى السيدات عن تجربتها مع املساعدات
النقدية ،وهي أم لثالثة ،فتقول« :يف السابق ،كان من
الصعب االنتظار يف الطابور لساعات يف نقطة التوزيع
املزدحمة ،وكان املارة يلقون بأنظارهم إلينا وهو
ما كان مدعاة للشعور باإلحراج .أما اآلن ،والحمد
لله ،فأستطيع الذهاب إىل البنك ومعي بطاقتي
البالستيكية التي أستخدمها بال متاعب ،وأعود إىل
منزيل يف خالل عرشة دقائق ال أكرث» .وهكذا ،فإن
املنتفعني الذين تركت حرية اختيار أسلوب تلبيتهم
الحتياجاتهم األساسية يتعمق لديهم اإلحساس بالقوة
والكرامة وحرية تحديد األولويات.
وقد وجد تقييم اآلثار أن  %98من املبحوثني يفضلون
استالم املساعدات املالية من خالل نظام بطاقة
الرصاف اآليل عىل أي نظام آخر ،مثل استالم النقود
لدى مكاتب املنظامت غري الحكومية حيث يضطر
املنتفعون أحياناً لالصطفاف يف طوابري طويلة الستالم
املساعدات .وأخرياً ،فإن متكني الالجئني من أن يكونوا
جزءاً من املجتمع املحيل – من خالل التسوق مثلهم
يف األسواق املجاورة وحرية اختيار الرضوريات الواجب
رشاءه��ا واستخدام النقود لسداد مثن املشرتيات
– يعزز التسامح واملساواة والكرامة.
ويف األردن ،مل نجد قرائن دالة عىل أن استخدام نظام
بطاقات الرصاف اآليل قد تسبب يف أي مشاكل يف
الحامية لالجئني .فقد عرب  %1.3فقط من املبحوثني يف
تقييم اآلثار عن شعورهم بأن املال ُيساء استعامله يف
أرسهم .ومع استثناءات قليلة ،مل يجد العجائز وذوو
االحتياجات الخاصة مشكلة يف االعتامد عىل مساعدة
الناس (باإلضافة إىل املنظامت غري الحكومية واملوظفني
بالبنك) لالستفادة من ماكينات الرصاف اآليل.
باإلضافة إىل ذلك ،فإن هذه املساعدات النقدية ال
تشكل خطراً أمنياً عىل املنتفعني واملنظامت غري
الحكومية ،فهي ال تلفت األنظار إليهم عىل نحو ما
كان يحدث قدمياً مع الالجئني املتلقني للمساعدات
عندما كانوا يحملون حقائب كبرية بها املواد الغذائية
وغري الغذائية .وقد أكدت ذلك بعض النسوة الاليئ
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عربن عن شعورهن بقدر أكرب من األمان يف استالم
مبلغ املساعدات دون أن يتعرف عليهن أحد يف
مواقع ماكينات الرصف عام كان الحال مث ًال يف مكاتب
املنظامت غري الحكومية .كذلك فقد قال الرشكاء
املنفذون أنهم يف هذا النظام يواجهون مخاطر أقل يف
التعرض لالحتيال والحوادث األمنية واألخطاء البرشية
والرسقة.
وأخ�يراً ،فلم يبلغ الرشكاء املنفذون إال عن القليل
للغاية من ح��وادث االحتيال .أم��ا ح��االت رسقة
البطاقات أو أرقام التعريف الشخيص ) (PINsفتبدو
نادرة الحدوث .ورغم ما ذكره بعض الالجئني من أن
البعض ممن متت إعادة توطينهم قد أقدموا عىل
بيع بطاقاتهم عند املغادرة ،إال أن املفوضية قامت
بحل هذه املشكلة بقطع املساعدات أوتوماتيكياً عند
املغادرة.

خامتة

يف سبتمرب  ،2009أعلنت مفوضية شؤون الالجئني
رسمياً سياسة جديدة تتعلق بتسوية أوضاع الالجئني
وحاميتهم يف املناطق الحرضية تنص عىل ما ييل:
«يف األوضاع التي يجوز فيها ذلك ،تقوم املفوضية
بإنشاء أنظمة بطاقات الرصاف اآليل ،وذلك لكفاءتها
ومتكينها لالجئني من التمتع بدرجة أكرب من اإلحساس
بالكرامة .»4ورغم أنه ال تزال هناك أسئلة مطروحة
تتعلق باملزايا والصعوبات املتضمنة يف توفري املساعدة
النقدية (وقابليتها للتطبيق يف أوضاع أخرى) ،إال أن
نجاح التجربة يف األردن واضح مبا ال يدعو لذرة شك.
فقد حققت فكرة منح الالجئني القدرة عىل اتخاذ
القرار بشأن كيفية تلبية احتياجاتهم األكرث إلحاحاً
نجاحا باهرا.
سايري نايس ) (nyce@unhcr.orgهي مسؤولة
العمليات بوحدة مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني باألردن(http://www.unhcr.org/cgi-
).bin/texis/vtx/page?page=49e486566
وتود املؤلفة أن تعرب عن عرفانها وتقديرها ملا
أنجزته وحدة الخدمة امليدانية واملجتمعية مبكتب
املفوضية يف األردن ،خاصة األستاذ جامل ياقوت،
املسؤول امليداين الزميل ،ملا قدمه من مساعدة يف
إعداد هذا املقال.
 .1تم تحديد مستوى الفقر الوطني يف األردن يف عام  2006عند 46
دوالر/فرد/شهرياً ،وهو رقم يقرتب كثرياً من رقم  50دوالر/فرد/شهرياً
ا ُملستخدم بشكل واسع كخط للفقر يف بلدان املنطقة.
http://www.ird-dc.org/what/countries/jordan.html .2
( .3ج) كريسب و ج .جانز و ج .ريريا و س .سامي ‘القدرة عىل الحياة
فياملدن :عرض لتجربة املفوضية الحديثة فيام يتعلق بالالجئني العراقيني
يف املناطق الحرضية من األردن ولبنان وسوريا’ ،دائرة تطوير وتقييم
السياسات ،مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يوليو .37 :2009
http://www.unhcr.org/4a69ad639.html
 .4مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني‘ ،سياسة املفوضية فيام يتعلق
بتسوية أوضاع الالجئني وحاميتهم يف املناطق الحرضية’ ،سبتمرب .2009
http://www.unhcr.org/4ab356ab6.pdf
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مدن التضامن :االندماج املحيل يف أمريكا الالتينية
فابيو فارويل

تشتهر أمريكا الالتينية منذ عهد بعيد مبنحها اللجوء ألولئك الفارين من االضطهاد .ويوفر برنامج
مدن التضامن آلية ملموسة ليس فقط ملنح اللجوء بل ولالندماج املحيل الكامل ً
أيضا.
كان وصول أول مجموعة من الالجئني الفلسطينيني إىل ال
كالريا ،وهي مدينة يف وسط شييل يبلغ عدد سكانها 60
ألف نسمة ،يف أبريل  2008حد ًثا عظيماً  .فلقد امتألت
الساحة الوسطى للمدينة بالحشود من شعب كالريا
الذين استقبلوا جريانهم الجدد استقباالً حا ًرا وعاطف ًيا.
كانت هذه التجربة مؤثرة جدًا بالنسبة لالجئني الذين
كانوا ،قبل ثالثة أيام فحسب ،يعيشون يف ظروف قاسية
يف مخيم التنف ـ وهو مخيم يقع يف الصحراء عىل
الحدود بني سوريا والعراق.

يتوىل املجلس البلدي مسؤولية تحديد احتياجات
الالجئني وطالبي اللجوء وتقييم ظروف تواجدهم داخل
أراضيه ووضع خطط عمل لتلبية احتياجاتهم .وتعني
السلطات البلدية موظفني مخصصني لدعم االندماج
املحيل داخل نطاقها من خالل برامج اجتامعية مثل
مدفوعات الرعاية االجتامعية لألرس وخطط إسكان
الطوارئ وخطط السياسات الغذائية ودعم املرشوعات
الصغرية واالندماج يف النظام التعليمي.
تقول فريونيكا فارغاس ،منسقة فيكاريا« :لقد تحول
التعاون بني املجلس البلدي لسانتياغو ووكالة الرعاية
االجتامعية التابعة ألبرشية سانتياغو إىل برنامج عمل
يستهدف املجتمع املحيل يف مقاطعة يونجاي ،حيث كان
له أثر اجتامعي كبري عىل الالجئني الذين يعيشون يف هذه
املنطقة الشعبية من العاصمة الشيلية .وليست برامج
العمل العامة هي وحدها التي تخاطب االحتياجات
الخاصة بالالجئني ،بل نشهد ً
أيضا مختلف أنواع املشاريع
املجتمعية الثقافية والتعليمية التي تشجع عىل االندماج
العفوي بني الالجئني والسكان املحليني .ويصبح لذلك
أهمية شديدة إذا كان عىل الالجئني اتخاذ الخطوات
األوىل تجاه االندماج يف بلدنا”.
و ُيوىل اهتامم خاص لعملية اإلدماج يف الربامج املدرسية
املحلية الخاصة باألطفال واليافعني من طالبي اللجوء
والالجئني (خاصة البعيدين عن عائالتهم أو املنفصلني).

وبوجه ع��ام ،يقوم املجلس البلدي بالتصديق عىل
االتفاقات املربمة بني مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني والسلطات املحلية ضمن برنامج مدن التضامن
ومن ثم تصبح سياسات سارية املفعول حتى عند إدخال
أي تغيريات يف اإلدارة العامة.
ال تقترص أهمية هذه االتفاقات عىل
إتاحة وصول الالجئني إىل الربامج
االجتامعية للدولة عىل قدم املساواة
مع املواطنني .فالتوقيع عليها يتم
من خالل عقد فعاليات عامة تتوفر
لها التغطية اإلعالمية .وهذا يوفر
الشفافية ويساعد عىل اتخاذ موقف
أكرث إيجابية
وانفتاحا تجاه الالجئني،
ً
كام يتيح للعديد من الالجئني إنشاء
شبكات اجتامعية داخل املجتمع
وإقامة عالقات مبارشة مع مسؤويل
مختلف ال��خ��دم��ات الحكومية.
وه���ذا ب����دوره ي��س��اع��ده��م عىل
اإلملام باإلجراءات اإلداري��ة الالزمة
الستخراج الوثائق والتقديم للحصول
عىل اإلعانات والقيام بدور حيوي يف
إيجاد فرص العمل أو السكن.

ُيعد برنامج مدن التضامن بال شك من أحدث عنارص
خطة عمل املكسيك .لقد نشأ نظرا لكون الالجئني
وطالبي اللجوء مييلون إىل االستيطان يف مدن أمريكا
الالتينية ـ الكبرية والصغرية عىل حد سواء ـ وباألخص
يف املخروط الجنويب .وتقول مارتا هواريز ،مدير مكتب
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف األمريكتني:
«هناك أمثلة جيدة لالجئني نجحوا يف االندماج يف
مواقع عديدة بأمريكا الالتينية حيث تلقوا الرتحيب من
املجتمعات املحلية بينام تعمل الحكومة املحلية بشكل
فعال لدعمهم».

فيكاريا دي باستورال سوشيال إي دي لوس تراباهادورير

ال كريا هي واحدة من مدن كثرية يف “املخروط الجنويب”
ألمريكا الالتينية انضمت إىل برنامج االكتفاء الذايت
والتضامن املعروف باسم “مدن التضامن” (Ciudades
)Solidariasواملندرج تحت خطة عمل املكسيك 1.فوف ًقا
لذلك ،تلتزم الحكومات املحلية ـ مثل ال كريا ـ ومفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني بإطار تعاون لضامن
توفري الحامية الدولية واالندماج املحيل واملساعدة
لطالبي اللجوء.

وباملثل ،يتم تقديم املساعدة الفورية للنساء الاليت
يعتربن عرضة للخطر .كام يتم التعزيز من استمرار
ومتابعة وتكامل التدخالت من ِقبل لجنة مشكلة
من مختلف إدارات الحكومة املحلية ومفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني ورشكاؤها العاملني واملؤسسات
األخرى املشاركة يف السعي إليجاد حلول دامئة لالجئني.

«مسارات العمل ملساعدة دول اللجوء يف البحث عن
حلول مناسبة يف إطار الروح العملية وذات املبادئ
إلعالن كارتاهينا بشأن الالجئني».

إطار مبتكر للتضامن

تشري االتفاقات املربمة مع املجالس
املحلية رصاح��ة إىل خطة عمل
املكسيك وبرنامج مدن التضامن.
متنح خطة عمل املكسيك ،املوقعة
م��ن ِق��ب��ل  20دول���ة يف أمريكا
الالتينية يف سنة  ،2004الحكومات
ومنظامت املجتمع املدين يف القارة
إط��ا ًرا اسرتاتيج ًيا وتشغيل ًيا أوضح
«ال��ت��ح��دي��ات األس��اس��ي��ة لحامية
الالجئني وغريهم من األشخاص يف
أمريكا الالتينية الذين يحتاجون
اليوم إىل الحامية الدولية» وحدد

الرتحيب بالالجئني الفلسطينيني يف ال كالريا ،شييل.
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ال يزال تحقيق االكتفاء الذايت واالندماج املحيل لالجئني
ميثل أحد التحديات الرئيسية لربامج توفري الرعاية
لالجئني يف أمريكا الالتينية ،حيث يواجه الالجئون أوضاعا
اقتصادية-اجتامعية معقدة حيث يكون عليهم التنافس
مع القطاعات األخرى املحرومة يف مجتمعاتهم املضيفة.
عالوة عىل ذلك ،تقوم مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني ورشكائها العاملني عادة بتنفيذ برامج لالجئني
من منظور «مقدم املساعدة» السائد ومنظور بطريريك،
ال يرتبط بالواقع املحيل والشبكات االجتامعية.
عىل الجانب اآلخر ،تعزز برامج مدن التضامن موق ًفا
مختل ًفا تجاه بيئة الحرض :فتظهر املدينة كمساحة
ومكان الستكشاف الفرص واستغاللها .وعالوة عىل توفري
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها للدعم
قصري األجل لالجئ أو طالب اللجوء ،فإنهم يسعون إىل
التفاعل مع الشبكات املحلية والربامج االجتامعية العامة
إلدراكهم للدور األسايس الذي تلعبه إدارات عامة مثل
اإلدارة املحلية أو البلدية أو إدارة املقاطعة يف رعاية
الالجئني .لهذا يصبح من الرضوري يف املقام األول تشجيع
املسؤولني الحكوميني عىل إدراك الوضع الخاص لالجئني
واالختالفات بينهم وبني املجموعات املهاجرة األخرى
وعىل أن يقوموا ،عىل امل��دى الطويل ،بإدماج هذه
املنظورات يف جدول األعامل العام املحيل .فاالندماج
املحيل الفعال يتحقق عن طريق تنفيذ سياسات عامة
تأخذ يف اعتبارها الحقوق االجتامعية واالقتصادية
والثقافية لالجئني باإلضافة إىل التزاماتهم.
لقد أصبح للحكومات املحلية و/أو اإلقليمية دو ًرا رئيس ًيا
يف متكني الالجئني من تحقيق مستوى معييش ُمريض
والتمتع بحقوقهم األساسية وتتزايد أهمية الدور املنوط
مبفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ورشكائها يف
التحالف مع هذه اإلدارات املحلية .بالنسبة ملكاتب
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف كل من هذه
الدول ،سيعني تنفيذ اتفاقات مدن التضامن التوسع
يف نطاق بناء القدرات املؤسسية لتشكيل كيانات عىل
املستوى اإلقليمي واملحيل فض ًال عن املستويني املركزي
والوزاري .ويشري العمل املنجز حتى اآلن مع هذه املدن
إىل أن إنشاء إطار تنظيمي وقانوين يحمي حقوق الالجئني
ال ُيعد كاف ًيا ،فضامن الظروف واآلليات له أهمية أساسية
يف ذلك ،حيث يتم تحديد السياسات العامة وتنفيذها
بكفاءة ،وبالكامل عىل املستوى املحيل.

مع ذلك ،فقد كان ملسألة «التضامن» دو ًرا رئيس ًيا يف
االلتزامات التي أخذتها اإلدارات العامة املحلية عىل
عاتقها ،سواء عىل املستوى الشخيص أو املؤسيس .فمنذ
أصبحت أمريكا الالتينية مجتم ًعا من الدول املستقلة،
فتحت شعوبها أبوابها لجريانهم املضطهدين الفارين من
بالدهم لعدد ال يحىص من املرات .وكام ورد يف مقدمة

خطة عمل املكسيك ،فإن أمريكا الالتينية لها تقاليدها
السخية املعروفة دول ًيا تجاه اللجوء .لقد كانت قادرة
عىل التعامل مع الجئيها بأسلوب مبتكر وعميل ،لتقدم
بذلك مثاالً عىل أهمية مبادئ اإلرادة السياسية والتضامن
اإلقليمي واملسؤولية املشرتكة يف توفري الحامية والسعي
2
إليجاد حلول دامئة.
ال تزال ذكريات االنتهاكات الجامعية للديكتاتورات
العسكرية الوحشية خالل فرتة السبعينيات والثامنينيات
من القرن العرشين يف الوعي الجامعي للكثري من
شعوب أمريكا الالتينية .لقد اضطر عرشات اآلالف من
األشخاص إىل مغادرة بلدانهم إلنقاذ أرواحهم وفتح لهم
املجتمع الدويل ذراعيه وقدم لهم كل فرصة ممكنة
لالندماج وتضميد جراحهم .وهناك العديد من أولئك
الذين استفادوا من الحامية الدولية ثم عادوا إىل بالدهم
مرة أخرى إلعادة بناء الدميقراطية ويلعبون اليوم أدوا ًرا
هامة يف الحياة السياسية واالجتامعية يف بالدهم .ولقد
استفاد العديد من كبار املسؤولني الحاليني يف بلدان مثل
شييل واألرجنتني وأوروجواي بشكل شخيص من اللجوء
والتضامن الدويل .ولذلك من السهل أن نفهم ملاذا هناك
ميل استثنايئ يف الوقت الراهن تجاه معالجة قضية
الالجئني.
ذكر محافظ مونتيفيديو ،ريكاردو إهرليش ،أثناء توقيع
االتفاق بجعل مونتيفيديو مدينة تضامن ،أنه نظ ًرا ألنه
هو نفسه كان الجئًا من قبل ،فإن ذلك يجعل لديه أسبا ًبا
شخصية لتعزيز االتفاق مع مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،مش ًريا
إىل أن عىل أولئك يف أوروجواي الذين
اضطروا للفرار من بالدهم بح ًثا عن
الحامية خالل فرتة الديكتاتورية أن
يردوا للمجتمع الدويل بقدر ما منحهم
يف السابق.
ويف الوقت ذاته ،فاز أعضاء املجالس
املحلية يف ال كالريا بدعم مبارش من
مختلف قطاعات املجتمع املحيل
مثل النوادي العربية والجمعيات
النسائية الفلسطينية وتلك الشبكة
من املتطوعني التي تشكلت تلقائياً
الستقبال ومرافقة الالجئني الذين من
املقرر أن يصلوا من الصحراء السورية-
العراقية .لقد تجاوز مدى التعبئة التي
تم حشدها جميع توقعات مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني .فوف ًقا
ملا ذكره روبرتو شهوان ،محافظ ال كالريا،
أظهر حفل االستقبال الذي تم تنظيمه
الستقبال الالجئني الفلسطينيني تضامناً
واضحا مل يشمل فقط الشعب الشييل
ً
ذو األصول العربية بل جميع املجتمع

املحيل .كانت هناك عروض كثرية للمساعدة .فعىل سبيل
املثال ،حصل كل طفل من الالجئني عىل رعاية من أرسة
شيلية وقدمت الرشكات الخاصة فرص عمل .ورصح
روبرتو شهوان قائ ًال« :إننا نشعر بالفخر الشديد لكون
مدينتنا مدينة تضامن ،فالشيليني ،وباألخص أولئك ذوي
األصول الفلسطينية ،يدينون بالفضل للمجتمع الدويل ملا
قدمه لهم يف السابق .ولذلك مل نرتدد للحظة يف فتح
أبواب مدينتنا لالجئني عندما طلبت منا مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني ذلك».
بينام ميثل برنامج مدن التضامن إسرتاتيجية جديدة تتيح
لالجئني خيارات وفرص أفضل يف االندماج املحيل ،يكون
عىل املدن املشاركة أن تذهب إىل أبعد بكثري من املبادئ
الواردة يف االتفاقات .إن خطط العمل املقدمة من ِقبل
البلديات هي نقطة االنطالق لعملية معقدة ،ميثل
تنفيذها تحد ًيا عىل املدى الطويل يجب متابعته ورصده
وتقييمه بشكل كايف خالل مراحل التطوير.
فابيو فارويل ) (varoli@unhcr.orgهو كبري موظفي
االتصال يف مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف
شييل.
 .1النسخة اإلنجليزية
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3453.pdf
النسخة اإلسبانية http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3016.pdf
 .2النسخة اإلنجليزية
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3868.pdf
النسخة اإلسبانية http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3415.pdf

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

اإلرادة السياسية والشخصية
يف توفري الحامية

املناطق الحرضية
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باشيليت ،الرئيسة الشيلية السابقة ترحب بفتى ممثلٍ عن الالجئني الفلسطينيني
عند وصولهم إىل شييل يف حفل أقيم يف املقر الرئايس لالمونيدا
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مدينة املالذ – ُمبادرة بريطانية لحسن الضيافة
جوناثان دارلينغ و كريغ بارنيت و سارة إلدريدج

ٌيقال كثرياً أن تشتت طالبي اللجوء يف اململكة املتحدة قد أدى إىل زيادة التوتر والتهديدات االجتامعية خصائص الحركة

لـ ‘التامسك املجتمعي’ .يتناول هذا املقال هذه الرؤية من خالل توضيح إحدى التجارب التي تقوم
من خاللها إحدى الحركات االجتامعية املحلية بتشجيع املدن عىل أن تعتز مبكانتها كمالذ لآلخرين.
منذ القرار الذي جرى اتخاذه يف عام  1999لتوزيع
طالبي اللجوء عىل عدد من املدن املختلفة يف أنحاء
اململكة املتحدة ،قيل بأن املدن الربيطانية تعاملت
بأسلوب يتسم بالالمباالة والعدائية إزاء من يحتاجون
إىل اللجوء .بيد أن هذه النظرة تغفل عدداً كبريا من
أشكال ولفتات الرتحيب التي قدمت لهم يف هذه املواقع
املتفرقة .ويعد تسليط الضوء عىل هذه األمثلة اإليجابية
للرتحيب واالحتفاء بها هدف حركة مدينة املالذ (أو City
 .)Sanctuary ofوهذه الحركة ال تعطي الفرصة فقط
لألفراد والجامعات لتغيري نظرتهم إىل مناقشات اللجوء
يف اململكة املتحدة ،بل تهتم أيضاً بخلق ثقافة هدفها
االحتفاء بقيم وفضائل الرتحيب والضيافة ،ويتمتع طالبو
اللجوء والالجئون من خاللها بالحرية يف املشاركة التامة
يف مدنهم واالنخراط يف املجتمعات املحلية.
وقد نشأت حركة (مدينة امل�لاذ) يف شيفلد يف شامل
إنجلرتا يف عام  2005وبدأت بقيام مجموعة من األشخاص
بتنظيم سلسلة من االجتامعات املحلية األهلية لكسب

التأييد للفكرة ،مع التقدم بطلب للرشكات املحلية
واملؤسسات والجمعيات األهلية لدعم قرار ينص عىل
“الرتحيب بطالبي اللجوء والالجئني”.
يف عام  ،2007أصبحت شيفلد أول (مدينة مالذ) رسمية
بريطانية عندما وافق مجلس املدينة عىل دعم الحركة.
وقد وضع بيان رسمي يوضح بعض القضايا ذات األهمية
بالنسبة لطالبي اللجوء والالجئني يف املدينة ،وقد تم
تبنيه من قبل املجلس يف فرباير  .2009ويف نوفمرب ،2009
احتفلت شيفلد بتوقيع مؤسستها الداعمة رقم .100
ومنذ عام  ،2007منت الحركة وتحولت إىل شبكة تتألف
من  15مدينة تسعى يف الوقت الراهن الكتساب وضعية
(مدينة املالذ) .1وتختلف الديناميات التفصيلية للمبادرة
وأنشطتها التي يتم تنفيذها من بلدية ألخرى بسبب
الطبيعة املحلية لهذا العمل ،بيد أن هناك عدد من
السامت األساسية التي متيز هذه الحركة.

أوالً ،تؤكد الحركة عىل اإلسهامات التي قدمها طالبو
اللجوء والالجئون للمدن الربيطانية ،إىل جانب الدور
الذي يستطيع املواطنون الربيطانيون أنفسهم لعبه
يف الرتحيب بهؤالء القادمني الجدد .فعىل سبيل املثال،
قامت مجموعة شيفلد بدعوة الناس القرتاح وسائل
عملية للرتحيب بالالجئني ،2فيام أظهر معرض ‘بناء املالذ
يف سوانيس’ كتابات وصور تلقي الضوء عىل ما قدمه
الالجئون وطالبو اللجوء من إسهامات يف املجتمع.
ثانياً ،توفر الحركة متسعاً من الفرص أمام املجتمعات
املحلية لاللتقاء وإقامة العالقات مع الساعني للمالذ
من خالل تنظيم مجموعة من املناسبات لتمكني طالبي
اللجوء والالجئني من التواصل والتعبري عن تجاربهم
للجامهري املختلفة .وهذه تشمل فعاليات ‘قصص املالذ’
يف برادفورد وورشة عمل يف إنشاء املدونات عىل االنرتنت
ودورات تدريبية مع محطات اإلذاعة املحلية يف شيفلد.
وإىل جانب ذلك ،فإن الحركة تقيم مناسبات تستطيع
فيها املجتمعات املحلية وطالبو اللجوء والالجئون
التفاعل معاً بشكل غري متكلف وبعيدا عن الرسميات،
مثل مناسبات الرقصات الربيطانية التقليدية والحفالت
املوسيقية يف شيفلد.

مدينة املالذ

بدء عمل مجلس مدينة شيفيلد ،سبتمرب .2007
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ثالثاً ،تهدف الحركة لنرش صورة إيجابية عن الضيافة
داخل املجتمعات املحلية ،وهي تأمل يف مسعاها لذلك
يف بناء مدن ميكنها أن تعتز برتحيبها باآلخرين.3
وقد نرشت الحركة كتيباً يضم نصائح حول كيفية بناء
مجموعة من مجموعات (مدينة املالذ) وتبيان السبب
يف كون اللحظة الراهنة ،هي أنسب اللحظات ،أكرث من
أي وقت مىض ،ملواجهة أشكال تشويه فكرة استقبال
الالجئني.4

التحديات

مثة عدد من الصعوبات املتوقع مواجهتها عند إنشاء
(مدينة مالذ) .فبداية ،من املهم التنويه إىل أن مثل هذا
النموذج ال يصلح للتطبيق يف كافة املدن ،حيث ينبغي
للمبادرات املشابهة أن تنبع من املجتمع املحيل ،وتكون
متأصلة يف اهتامماته والتزاماته املحلية .ففي مدينتي
(بولتون) و(ليدز) ،وكالهام كربى املدن التي تم توزيع
الالجئني عليها ،قرر املواطنون عدم رغبتهم يف امليض
قدماً يف هذا الطريق ،وذلك ألسباب سياسية وثقافية
تخص كل من املدينتني.
ثانياً ،إن مطالب الحركة قد تكون غري ملموسة أحياناً
بشكل يصعب معه يف بعض األحيان توصيل معناها
لآلخرين وترجمتها إىل أفعال عملية .فنرش أي ثقافة
ترتكز عىل اإلعالء من قيم الضيافة يتطلب تفكرياً متأنياً
حول األسلوب الذي ميكن به تشجيع قيام هذه الثقافة
وتطويرها ودعمها .وقد تحقق هذا األمر جزئياً يف شيفلد
من خالل البيان الرسمي الذي ُرفع للمجلس بعد التشاور
مع مجموعة متنوعة من الالجئني والجمعيات الخريية.
كام تحققت أيضاً من خالل الوسائل املبتكرة يف حض
مواطني شيفلد عىل إعادة النظر يف فكرتهم عن اللجوء

املناطق الحرضية
– وذلك من خالل مفروشات املرشوبات املوزعة يف
املقاهي والحانات والتي تتطرق للصور الخرافية السائدة
عن الالجئني ومن خالل الالفتات التي تضعها الرشكات
إلبداء دعمها.
ويرتبط بهذا الجانب صعوبة أخرية تقابلها الحركة ،أال
وهي طبيعتها املثالية عند تعريفها لرؤيتها يف مستقبل
أفضل يف املدن التي توزع الالجئون فيها .و ُتعرف (مدينة
املالذ) ليس فقط بأنها املكان الذي ال يتسم فقط بكونه
أكرث ترحيباً بالوافدين الجدد ،وإمنا أيضاً بأنها املكان
الذي يستفيد من إسهاماتهم يف خلق مكان أكرث نبضاً
بالحياة ،ويحتضن كافة املقيمني فيه تحت مظلته .وقد
أدى هذا لتوجيه انتقادات إىل حركة (مدينة املالذ)
بأنها تفتقد للرؤية الواقعية يف منظورها .ورداً عىل
ذلك ،نقول بأن (مدينة املالذ) ليست بنقطة معينة عىل
خط األهداف نسعى للوصول إليها ،وإمنا هي (عملية
دائبة) من أجل تعزيز أخالق الضيافة املهمة .وهذه
العملية هي التي متكن املجتمعات املحلية من أن تبدي
لفتات لطيفة من الرتحاب وهي التي قد تتمخض عن
تحول يف املناقشات األوسع التي تتطرق لقضية اللجوء
عىل أي مستوى قومي .فعىل سبيل املثال ،ويف شيفلد،
كانت هيئة املجتمعات املستدامة التابعة ملجلس املدينة
قد أصدرت توصية عامة تحض عىل إدراج تعديل عىل
سياسة الحكومة املركزية فيام يتعلق بحق طالبي اللجوء
يف العمل باململكة املتحدة.

استعادة آداب الضيافة

ال تستطيع املدن إطالقاً أن توفر املالذ مبعناه الكامل
إال بعد حدوث تحول يف سياسة الحكومة يجعلها تعيد
النظر فيام تفعله من وضع الكثري من األفراد ،ومنهم
أطفال ،رهن االحتجاز ،وترحيل آخرين إىل أوطانهم التي
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تقوم عليها حكومات قمعية ،وترك اآلخرين للشارع
وامتهان الدعارة يف ش��وارع بريطانيا .وتطرح حركة
(مدينة املالذ) فرصة لتغيري التوجهات التي تفرز مثل
هذه السياسات القومية ،وذلك من خالل تشجيع املدن
عىل تبني حقوق طالبي اللجوء يف سياساتها الخاصة،
ومن خالل صوغ مفهوم جديد للجوء من خالل لفتات
الرتحيب املحلية ،وهو مفهوم يرسخ لقيم الضيافة
ليس كسلعة ميكن اإلتجار بها من قبل الحكومات
وإمن��ا كقيمة أخالقية ينبغي االحتفال بها ونرشها.
“إنه عمل رائع .إنه يجمع املحليني واألجانب معاً
ولسان حالهم يقول :إننا جميعاً برش وبوسعنا أن
نتعايش معاً يف سالم ،وتجمعنا الكثري من النقاط
املشرتكة ونستطيع العمل معاً لجعل مدينتنا أفضل
مكان لنا جميعا” (الجئ جورجي ،شيفلد)
جوناثان دارلينغ (jonathan.darling@manchester.
) ac.ukهو محارض يف علم الجغرافيا بجامعة مانشسرت،
أما كريغ بارنيت ) (craig@cityofsanctuary.orgفهو
منسق وطني لحركة (مدينة املالذ) ،أما سارة إلدريدج
) (sarah@cityofsanctuary.orgفهي مسؤولة
تطوير لدى حركة (مدينة املالذ) يف شيفلد.
 .1اعتباراً من نوفمرب  ،2009سوف تتأسس مجموعات منبثقة من حركة
(مدينة املالذ) يف مدن برادفورد وبريستول وشيسرت وكوفينرتي وداريب
وهادرسفيلد وهول وإبسويتش وليسيسرت ولندن ونوتنجهام وأكسفورد
وشيفلد وسوانيس وويكفيلد.
 .2تلقي صفحة ‘اإللهامات’ عىل موقع (مدينة املالذ) عىل شبكة االنرتنت
الضوء عىل عروض تقديم املساعدة .انظر
.http://www.cityofsanctuary.com/inspiration
 .3انظر الفيلم الخاص بـ (مدينة املالذ) عىل الرابط
http://www.cityofsanctuary.org/film
 .4بارنيت ،س وبوجال )2009(1 ،التحول ملدينة مالذ :كتيب عميل يتضمن
أمثلة ملهمة ،ريبون وبالج وتاب.
http://www.cityofsanctuary.org/book

“وكالة األمم املتحدة الغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األنروا) – الالجئون الفلسطينيون
ورحلة  60عاما - 2010 :مجلة املسح الفصيل لالجئني  -املجلد  28عدد 3-2
يركز هذا العدد من املسح الفصيل لالجئني عىل الذكرى الستني إلنشاء وكالة األمم املتحدة الغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن (األونروا) .ويهدف العدد إىل
اإليشاد بالدور الهام الذي لعبته األنروا يف دعم ومساندة الالجئني الفلسطينيني وللمساهمة يف التأمل والحوار الذين قد يؤديا إىل دعم النجاح املستمر للوكالة يف أداء دورها
ومسؤولياتها ومهامها .وتساهم املساهامت الواردة يف إلقاء الضوء عىل املراحل األوىل من تأسيس الوكالة والطبيعة الرائدة للعديد من الحلول واملساهامت التي وفرتها إضافة
إىل الطبيعة املتبدلة واملتطورة بني الوكالة وموظفيها إضافة إىل مشاركة الوكالة يف حامية الالجئني الفلسطينيني وهو دور جذب املزيد من االنتباه والنقاشات والحوار يف السنوات
األخرية .بينام تنظر مجموعة أخرى من املقاالت إىل مستقبل قضية النزوح القرسي األطول يف التاريخ الحديث :البحث عن حل عادل ودائم ملعاناة الالجئني الفلسطينيني ،والدور
الذي تلعبه إرسائيل والنتائج املمكنة املرتتبة عىل وكالة األمم املتحدة الغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن والالجئني يف حال الوصول إىل حل سيايس حقيقي:
http://www.oxfordjournals.org/page/3901/10
لالطالع عىل جدول محتويات هذا العدد الخاص واملقاالت الواردة فيه مجانا يرجى النقر عىل الرابط التايل
http://rsq.oxfordjournals.org/content/vol28/issue2-3/index.dtl
ويتوفر هذا العدد املزدوج الذي يركز عىل األنروا بشكله املطبوع لكن بالسعر املوضح عىل الغالف .وميكن رشاء النسخة الكاملة أو رشاء حق االطالع عليه إلكرتونيا وملدة
يوم واحد عرب النقر عىل الرابط التايل واختيار املجلد  ،28العدد :2
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/refqtl/access_purchase/single_issues.html
وميكن ملؤسسات الدول الفقرية والنامية الحصول عىل أعداد املجلة الفصلية بشكل مجاين أو بسعر مخفض ،وميكن ذلك من خالل تقديم طلب عرب مبادرة الدول النامية
وملعرفة إذا ما مؤه ًال للتقدم بطلب عرب هذه املبادرة يرجى النقر عىل الرابط:
http://www.oxfordjournals.org/access_purchase/developing_countries.html
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الضيوف .ويف اليوم التايل قام جرياننا مشكورين بإحضار بعض الطعام والرشاب ،بل
وبعض املالبس أيضاً ،وعليه فقط ظل ضيوفنا معنا أليام أكرث.

هاري جني وأنجيال روز

يف عام  2009يف مدينة جوما بجمهورية الكونغو الدميقراطية ،قامت هيئة (كري)
الدولية مبساعدة العائالت واألرس النازحة بسبب الرصاعات والتي استضافتها منازل
األرس املقيمة يف املدينة .وقد قدمت هذه املساعدات لكل من األرس ا ُملضيفة واألرس
النازحة عىل السواء.
واتساقاً مع تجاربنا السابقة ،كنا قد الحظنا أن معظم األرس كانت تحط يف ضيافة
األصدقاء أو األقارب ،رغم بعد صلة القرابة التي تربط بينهم يف بعض األحيان .وكان
وجود نوع معني من أنواع العالقة السابقة قريبة كانت أو بعيدة هو األساس يف كل
األحوال يف عالقة الضيافة .ومع ذلك ،فقد دهشنا لرؤية حاالت جرت فيها استضافة
أناس غرباء بالكامل عن أهل املنزل .وكان معظمهم ينتمون لنفس الفئة العرقية
ولكننا وقعنا يف جوالتنا عىل خمس حاالت من االستضافة التي تتجاوز الحواجز
العرقية واللغوية .والقصة التالية توضح مثاالً عىل ذلك:
غادرت منزيل ذاهباً إىل كشك البقالة قبل حلول الظالم مبارشة لرشاء بعض الزيت
والدقيق ،ويف الطريق قابلت عدداً من األشخاص الذين سألوين عن الطريق إىل
إحدى مخيامت الالجئني .وقد بدا عليهم اإلنهاك الشديد والخوف .فأخربتهم بأن
الطريق ال يزال طوي ًال أمامهم وأن عليهم االحرتاس ألن هناك عمليات
إطالق نار جارية.
ثم وجدت نفيس أقول لهم“ :تعالوا معي .ميكنكم قضاء الليلة يف منزيل،
والذهاب إىل املخيم غداً” .وكنت قد قدمت إىل جوما يف حرب عام ،1996
ثم نزحت مرة أخرى يف عام  2002بسبب ثورة الربكان ،ورمبا جعلتني هذه
التجربة أشعر بآالمهم.
وعندما وصلنا للمنزل تبني يل أن عددهم كان يصل إىل  18فرداً .وقد
أبدى يل أحد أبنايئ تذمره ألننا سنضطر لتقاسم طعامنا القليل مع كل هذا
العدد الهائل ،ولكني حملته عىل أن يهدأ وأال يتفوه بكلمة من ذلك أمام

حدث هذا منذ تسعة أشهر ،وال يزالون معنا .األمر ليس سه ًال ،فاملنزل مكدس عن
آخره ،وهم يتحدثون لغة مختلفة ويبارشون أعاملهم اليوم بشكل مختلف عنا،
والطعام مك ّلف ومن الصعب العثور عىل عمل ،ولكن ماذا عساك أن تفعل؟”
وقد رأينا يف القصة السابقة مثاالً جديراً بالتأمل ،يف ظل تجاوز الرصاع الدائم هناك
يف املنطقة لكافة الحدود العرقية واللغوية ،مع ما ترتب عىل ذلك من إيذاء رهيب
للمدنني من جانب كل األطراف املتحاربة.
وهذا الشكل الذي رأيناه من أشكال السلوك اإليجايب الخارج عن املألوف ،أي
‘استضافة العدو’ ،قد يساعدنا عىل أن نفهم بشكل أفضل ديناميات النزوح الحرضي
أثناء الرصاع ،كام قد يقدم لنا وسيلة جديدة لبناء السالم ،ولكن هذه املرة انطالقاً
من القاعدة املدنية وصوالً للقمة العسكرية والسياسية بدالً من العكس .وسوف
نكون سعداء للغاية إذا أرسل إلينا آخرون بقصص مواقف مامثلة حدثت معهم.
هاري جني ( )harry@ralsa.orgهو مدير مؤسسة رالسا
) (http://www.ralsa.orgأما أنجيال روز@(angela.rouse
)co.care.orgفهي مديرة الربامج بهيئة كري الدولية بجمهورية
الكونغو الدميقراطية(http://www.careinternational.org).
أنجيلا روس ،منظمة كير الدولية بجمهورية الكونغو الديمقراطية

يف نوفمرب  ،2008فر كالودي مومبريي من القتال الدائر
يف روتشورو ووجد ملجأ له مع إحدى العائالت يف جوما.
وهو يعمل يف وظائف مختلفة مثل النجارة للمساهمة مع
مضيفيه يف إعالة عائلته .وأصبح أحد األعضاء الرئيسيني يف
لجنة ممثيل املجتمع التي عملت مع منظمة كري لتصميم
وتنفيذ برنامج املساعدة للعائالت املضيفة والنازحة .وأنجب
ابنته أنجيال بعد انضاممه إىل املرشوع ببضعة أشهر.

مساحات الحامية املرشوعة وسياسة مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني لعام 2009
أليس إدواردز

إن الشباب يف حاجة ماسة إىل التعليم والتدريب عىل املهارات املطلوبة يف السوق ليك يتمكنوا من
املشاركة يف بناء وقيادة جهود إعادة بناء مجتمعاتهم املحلية.
اختلفت السياسة املنقحة الخاصة بالجئي املناطق
الحرضية الصادرة عن األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن
سابقتها التي عفى عليها الزمن – ولكن هل هي مالمئة
لهذا الغرض؟
تتجاوب أحدث سياسة أصدرتها مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني “ ،سياسة مفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني األخرية الخاصة بحامية الالجئني وتوفري الحلول
لهم يف املناطق الحرضية” والتي صدرت يف سبتمرب من

عام  ،2008مع ظاهرة حرضنة الالجئني ،حيث تتواكب
جزئيا مع التوجه العاملي نحو الحرضنة ،ولكنها تعكس
أيضاً تدين الرعاية وفرتات اإلقامة املطولة يف مخيامت
الالجئني التي ُتق َيد فيها حرية الحركة ،وتكون فيها فرص
االكتفاء الذايت أو فرص التوظيف محدودة ،كام يكون من
1
املستبعد تأمني الحقوق اإلنسانية بالكامل.
ظهرت السياسة الجديدة بعد فرتة تتجاوز العرش سنوات
عبرّ ت خاللها الكثري من املنظامت غري الحكومية وغريها

من املنظامت عن استيائها من السياسة السابقة التي
صدرت عام  ،1997وجرت مجموعة من املشاورات حول
هذه الوثيقة بخصوص كيفية إحداث التقدم .ولذلك،
ينبغي أن ننظر -ومن أوجه عديدة -إىل تعديل سياسة
عام  1997عىل أنه مبثابة انتصار للحامية .إنه ليس من
السهل أن يتم التوفيق أو حتى محاولة التوفيق بني
املصالح املتضاربة بداخل وخارج مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني -وإصدار بيان يهدف إىل تغيري روح
العمل يف املنظمة ليجعل السعي وراء الحامية يف املناطق
الحرضية أمر “مرشوع” بدالً من الرتكيز عىل مخيامت
الالجئني .إذاً ،ما الذي تنص عليه هذه السياسة وماذا
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تخربنا عن األولويات والتحديات التي تواجه مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني؟

الحقوق والحامية

تقوم السياسة عىل مبدأ أن حقوق الالجئني ال تتأثر
مبوقعهم وال وسيلة وصولهم وال وضعهم (أو عدم
وجود وضع لهم) يف الترشيع الوطني (الفقرة  )14وال
أن تتأثر املسؤوليات املنوطة مبفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني بهذه العوامل .وتتناول السياسة العديد
من اهتاممات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
مبا فيها ظروف االستقبال والتسجيل وجمع البيانات
والتوثيق وتحديد وضع الالجئني ،والتوعية املجتمعية
والعالقات البناءة مع الالجئني يف املناطق الحرضية واألمن
وسياسة عدم التسامح مطلقاً فيام يتعلق بسوء السلوك،
واسرتاتيجيات االعتامد عىل النفس والحصول عىل سبل
العيش والرعاية الصحية والتعليم وغريها من الخدمات
والحلول الدامئة ومسألة حرية التنقل.

وتهتدي الوثيقة بإطار عمل الحقوق العامة (الجزء
الثاين) ولكن هذا كان ميكن أن ميتد ليصب فيام تبقى من
الوثيقة .ومع أنه تم وضع قامئة مفصلة حول «املؤرشات»
الخاصة بـ «مساحة الحامية» يف الفقرة  ،21مل يتم
وضعها بشكل مبارش ضمن إطار الحقوق ،لكن ذلك
كان سهل التحقيق ،والذي كان سيعطيهم أساسا قانونيا
أفضل مام هو عليه .وما يثري االهتامم أنه فيام عدا يف
صفحاتها االفتتاحية تلجأ الوثيقة الستخدام املصطلحات
غري القانونية مثل «مساحة الحامية» بدالً من صيغة
«الحامية» أو «الحقوق» .ويذكر أن مصطلح «مساحة
الحامية» يشري إىل « مدى توافر بيئة مواتية تحرتم حقوق
الالجئني املعرتف بها عاملياً وتلبي متطلباتها» (الفقرة
 .)20ونجد السياسة غامضة وعىل األخص بشأن الحق يف
العمل وهو الحق الذي مل يؤيده توجه السياسة-ناهيك
عن التوجه القانوين لها.
وتشري السياسة إىل املبادئ التي اهتدت بها كاملعتاد-
الحقوق ،مسؤولية الدولة ،الرشاكة ،وتقييم االحتياجات،
والسن ،والنوع ،وتعميم فكرة التنوع ،والعدالة وتوجهات
املجتمع (وال��ت��ي كانت سابقاً تسمى « التخطيط
املتمركز حول السكان») واالعتامد عىل الذات .ولكنها
تضيف مبدأً جديداً وإن كان غريباً وهو« :التفاعل مع
الالجئني» ،والذي ُي ّذكر فريق مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني بشكل دقيق أن عليهم أن «يتفاعلوا
بشكل منتظم ومبارش» مع الالجئني يف املناطق الحرضية
(فقرات  47،46الخ).

مراجع عن النزوح يف املناطق الحرضية

املناطق الحرضية
وأول اسرتاتيجيات الحامية هي تلك التي تتعلق مبرافق
االستقبال ،وتؤكد عىل ما يجب اعتباره رشط أسايس
لحامية الالجئني ،وهو أنه «ال يجوز منع أي الجئ أو
طالب لجوء من دخول مكاتب مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني والوصول ملوظفيها بشكل مبارش» (فقرة
 .)47ولكن الوصول للمفوضية والعاملني بها أمر تتزايد
صعوبته عىل الالجئني يف كل من الريف والحرض ،وهو
ما ينعكس يف مواقف النخبة من بعض العاملني ،ومواقع
املكاتب تبعد كثرياً عن األماكن التي يعيش فيها الالجئون
وهناك اتجاه متزايد إىل االستعانة مبصادر خارجية لتوفري
الحامية لالجئني وذلك من خالل إما الرشكاء املنفذين أو
املنظامت املحلية .وتشري سياسة التعامل مع الالجئني
يف املناطق الحرضية إىل فريق العاملني يف املفوضية
والذين يقومون «بزيارات دورية» للمناطق التي يعيش
فيها الالجئون واملرافق التي يستخدموها ،مثل املدارس
واملراكز الصحية (الفقرة  .)80وان كان هذا يعرب عن الحد
األدىن من االرتباط بالالجئني بدالً من يناء عالقات فاعلة
مع الالجئني.
كام تشجع السياسة عىل خدمات التواصل ،وهو أمر
ليس يسء يف حد ذاته ،مبا فيه االشرتاك مع املتطوعني
املتدربني عىل التواصل مع الالجئني والذين يبقون عىل
اتصال يومي مع جميع رشائح مجتمع الالجئني .وان كان
عىل هؤالء األشخاص أيضاً أن «يتصلوا باملفوضية» (فقرة
 ،)79بدالً من أن االتصال الدوري بالالجئني يف املناطق
الحرضية بشكل مبارش .وان كانت ال تذكر الحاجة لخلق
املزيد من املناصب الخاصة بالخدمات االجتامعية يف
املفوضية والتي تتجاوب مع ظاهرة الالجئني يف املناطق
الحرضية.

القضاء بشكل جزيئ عىل التحيز للمخيامت

لقد عملة السياسة الجديدة عىل الحد جزئياً من التحيز
للمخيامت يف سياسات ومامرسات مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،وان كانت هناك بعض العبارات
التي توحي بأن املناطق الحرضية هي مناطق حامية
“مرشوعة” .وتوضح السياسة أنه من املرشوع لالجئني
أن يعيشوا وميارسوا حقوقهم يف املناطق الحرضية .ويف
هذا الصدد ،تتوقع املفوضية أن دورها يف خلق هذه
املساحة سيشمل عىل الدفاع واملراقبة وبناء القدرات
الخاصة بالخدمات املحلية لتلبية احتياجات محددة
لالجئني (الفقرات من  .)112-110وعىل الرغم من هذه
العبارات اإليجابية ،ال زالت هناك تلميحات متبقية عن
التحيز للمخيامت يف الصفحات األخرية من الوثيقة حيث
تعيد التأكيد عىل مسؤوليات املفوضية نحو الالجئني يف
املخيامت وتتطرق بالتفصيل لألسباب التي تدفع الالجئني
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لرتك املخيامت .ويبدو أن هذا يوحي بأن أحد أهداف
هذه الوثيقة هو اإلقرار بأنه تحسن األوضاع يف املخيم
ال يشجع الالجئني عىل تركها وبالتايل سيلجأ عدد أصغر
منهم لالحتامء باملدن .وهذه قد ال تكون نية جميع
واضعي القرار ولكن لألسف قد تستغل بعض الحكومات
هذه الصفحات األخرية التي تدير سياسات املخيامت
كحجة لتشغل نفسها بتحسني أحوال املخيامت بدالً من
التفاعل مع الالجئني يف املناطق الحرضية .وعالوة عىل
ذلك ،ال تكشف الوثيقة الكثري عن أي مساهامت إيجابية
قد يقدمها الالجئون إىل االقتصاد واملجتمع الحرضي.

توقع تحديات أكرب يف مجال الحامية

بصفة عامة ،نجد السياسات الجديدة طموحة يف
توجهاتها وتركيزها عىل الحامية وواسعة يف تغطيتها وإن
كانت مبهمة التفاصيل فهي تبدأ مبجموعة واقعية من
املحاذير املتعلقة مبضمون الوثيقة ،متداخلة مع بعض
العبارات الرصيحة حول القيود الحتمية املفروضة عىل
قدرة املفوضية يف تنفيذ تفويض الحامية املنوطة بها يف
املناطق الحرضية.
ويف الواقع ،تقدم التحديات املذكورة يف هذه الوثيقة
بخصوص الالجئني يف املناطق الحرضية نافذة صغرية
عىل التحديات التي تواجه املنظمة بشكل أعم يف القرن
الواحد والعرشين .ويف نفس الوقت ،بينام تقوم مفوضية
األمم املتحدة لشؤون الالجئني بالتنفيذ العميل لحقوق
الالجئني ،فهي تلعب أيضا دور «الحارس» أو حسب
الكلامت املستخدمة يف الوثيقة تلعب دور «الرشطة»
يف مجتمع الالجئني ،مام يرتتب عليه تبعات سلبية
عىل عالقاتها مع الالجئني (فقرة  .)126ويف العديد من
املواقف ،قررت املنظمة من هو الالجئ ومن هو غري
الالجئ ،وتقوم بتوزيع الدعم اإلنساين بينام تدافع عن
الحقوق باإلضافة إىل مراقبة تطبيق نفس هذه الحقوق.
وإدراكاً بأن املنظمة غالباً ما تعمل يف ظل انعدام حامية
الدولة ،فلقد حان الوقت لتواجه بعض من «تعارض
املصالح» بشكل أوسع .مع ذلك ،يجب امتداح سياسة
الالجئني يف املناطق الحرضية من حيث أنها واضحة يف
تحديد هذه التحديات وغريها من التحديات األوسع.
أليس إدوارد ) (alice.edwards@qeh.ox.ac.ukهي
محاضة يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان والالجئني يف
رِ
مركز دراسات الالجئني )(http://www.rsc.ox.ac.uk
بجامعة أكسفورد.
 .1حوار مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني حول حاالت اللجوء
املطول  1ديسمرب :2008
http://www.unhcr.org/4937de6f2.html

ملخص للمصادر تم إعداده من ِقبل مرشوع الهجرة القرسية عىل اإلنرتنت التابع ملركز دراسات الالجئنيhttp://www.forcedmigration.org/browse/thematic/urban-displacement/ :
“مراجع مختارة :النزوح إىل املناطق الحرضية” ،أعدها تيم موريس ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئنيhttp://www.unhcr.org/4b0ba1209.html :
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املعايري املتبعة عند القيام بأعامل
االستجابة والتعايف يف هايتي

موريس هريسون

تحتاج القرارات املتخذة من بداية حدوث الكارثة حتى بذل جهود إعادة البناء واإلعامر إىل التاميش
مع املعايري واألسس الدولية.
ال تزال االستعدادات جارية مع طباعة هذا العدد من
نرشة الهجرة القرسية لبدء االستجابة اإلنسانية لتأثريات
الزلزال يف هايتي يف  12يناير  .2010ويتجه النقاش كام
ينبغي حتى يف هذه املرحلة املبكرة عىل مرحلة ما بعد
االستجابة مؤكدًا الحاجة للتعايف طويل األجل إىل جانب
االستجابة .وباملقارنة مع ما كان األمر عليه من عرش أو
خمسة عرش سنة ،فقد تعلمنا أن كل مرحلة أو فرتة

يف االستجابة ليست منفصلة وأنها تتشابك مع بعضها
البعض.
واليوم سنجد ً
أيضا معرف ًة وتقب ًال واسعيني للمعايري
والقواعد واألسس واملبادئ التي تطورت ومتت مناقشتها
واملوافقة عليها بشق األنفس وبالجهد الجهيد وذلك
بغرض تحسني الجودة واملساءلة .وهناك من سيفشلون

– سواء عن جهل أو عمد – عند اتخاذ التدابري وفق
هذه املعايري وللمسؤولني االختيار يف تنسيق وتنظيم
الجهود الكلية للتأكد من التزام هذه املعايري بدليل عمل
االستجابة والتعايف بل وتستخدمه.

النازحون يف هايتي

باول جيفري ACT/تحالف

من أهم القضايا التي تبعت الزلزال هي قضية النزوح
وترتاوح تقديرات أعداد النازحني من  467ألف شخص
وفق تقديرات الحكومة إىل  1.2مليون شخص وفق
تقديرات مكتب األم��م املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية .وتوضح خرائط املستوطنات العشوائية
املنترشة يف وحول بورت أو برنس وحدها مئات املواقع
التي يقيم فيها األفراد.

وإن هايتي لكثرية الحرضنة وقد دفعت الضغوط عىل
اقتصادها الزراعي بعرشات اآلالف من صغار املزارعني
إىل املناطق العشوائية الحرضية املكتظة ،وعىل الرغم
من عدم وجود إحصائيات موثوقة ،يعيش مئات اآلالف
من ساكني بورت أو برنس يف مساكن غري رسمية دون
املستوى والتي تقبع غال ًبا وعىل نحو غري مستقر عىل
جانب الوديان املتصحرة ،فلم يصريوا ضحايا لهذه الكارثة
“الطبيعية” فقط بل مل يجدوا من الحقوق والبنى التحتية
للبدء يف القيام بأعامل اإلغاثة إال النذر اليسري.
هناك أسس معروفة خاصة بحاالت النزوح والتي ميكن
اتباعها مع عدد من املعايري قد ُتطبق ً
أيضا عىل احتياجات
النازحني من الحامية واملساعدة .فعىل سبيل املثال سرنى
مدى صلة املبادئ التوجيهية التشغيلية والدليل امليداين
لحامية حقوق اإلنسان يف حاالت الكوارث الطبيعية 1إال
أنها ليست قارصة عىل النازحني .وعىل العكس من املعايري
األخرى وثيقة الصلة ،تؤكد هذه املبادئ التوجيهية أنها
ليست فقط مسألة تطبيق املعايري يف موضوعات مثل
املياه والنظام الصحي والصحة والحامية لكنها تتعلق
بتوحيد رؤى الحامية مع االستجابة وقت الكوارث .كان
هذا هو الدرس الهام املستخلص من كارثة تسونامي التي
حلت باملحيط الهندي والتزام أخذته الوكاالت الدولية
واملنظامت غري الحكومية عىل عاتقها منذ ذلك الحني
ولذلك يجب أن يتم اتباعه هايتي.

أشخاص يستقلون شاحنة من بورت-أو-برنس ،هايتي .فر نحو عرشات اآلالف من سكان املدينة عقب وقوع زلزال  12يناير .2010

كذلك كان لزا ًما أن نعرف أن من فقدوا منازلهم ليسوا
بالرضورة نازحني وقد ال يرغبون يف الذهاب إىل أي مكان
أخر عىل الرغم من الضغوط التي تدفعهم لذلك .وال شك
يف أن ستجيش بداخل من دُمرت منازلهم أو ترضرت جراء
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لقد ترك ما يقدر من  300إىل  400ألف
فرد املدينة وساعدتهم الحكومة يف
االنتقال إىل جانب نزوح عدد أخر غري
معروف عرب وسائلهم الخاصة والذين
بقى أغلبهم مع األرسة أو األصدقاء يف
مكان أخر .من ذلك تتضح حاجة العائالت املضيفة إىل
يأت تحدي
الدعم لتقديم املأوى واإلعالة للنازحني ثم ِ
ضامن وج��ود طريقة لألفراد متكنهم من إع��ادة بناء
حياتهم وهم نازحون.

باول جيفري ACT/تحالف

الزلزال األحاسيس املختلفة والرغبات
عند اتخاذ القرار بالبقاء بالقرب من
أو يف املوقع الذي تهدمت فيه منازلهم
ويف مجتمعهم أو باالنتقال بعيدًا وإىل
املخيامت حيث ُيتاح امل��أوى املؤقت
وصور املساعدة األخرى .وللقانون الدويل
مبدأ االختيار والذي يجب التمسك به
بل ويفوق أي اهتاممات تخص املالءمة
بالنسبة للجهات اإلنسانية .ودامئً��ا ما
ناضلت املنظومة اإلنسانية لتقديم
املساعدة عند تفرق املستفيدين منها
وهذا هو أحد األسباب يف كون مخيامت
الالجئني والنازحني داخل ًيا الخيار األفضل
للوكاالت.2

مخيم لألرس املرشدة ُأقيم عىل ملعب للغولف يف بورت-أو-برنس ،هايتي.

وستكون األولوية إلدارة كل من إعادة البناء والالمركزية
إذا حدثت بالطريقة التي تضمن احرتام الحقوق .ويف
ذات السياق ،فإن الحق يف األرايض هو من بني الحقوق
األكرث صلة وانتها ًكا يف الوقت ذاته.

وانتقل األخرون إىل ما ُيسمى بـ “املستوطنات املنظمة”
واملصممة ،فيام يبدو ،بطول مخيامت الالجئني التقليدية
حيث ميكن تنسيق وتقديم املساعدة .قد ال تكون هذه
هي أفضل األسباب لكيفية االستجابة يف حينه إذا حدث
التعايف وإع��ادة البناء مبشاركة ووفق رغبات السكان
املضارين لكن إذا كانت هناك مخيامت فال يجب أن
تكون دامئة .يف باكستان وبعد زلزال أكتوبر  2005نتج
عن إعطاء املنح النقدية لألرس أن تسارعت وترية إعادة
البناء؛ لذلك تكون الفكرة هنا هي تحقيق النتائج األفضل
مع استثامر امللكية عند أكرث املستويات مالءمة ،أي
عندما تكون لألرس وليس للوكاالت امللكية يتم بناء املنازل
برسعة أكرب.

مسؤولية الدولة

لكن قد يكون للدولة مربراتها ملحاولة فرض التحركات
للتخييم ،وعىل سبيل املثال ،فقد يكون من الخطأ بالنسبة
للدولة أن ترتك مواطنيها يف مدينة مدمرة عندما تعجز
عن تقديم الخدمات أو التعامل مع األزمة إذا متكنت
من القيام بذلك مع وجود السكان يف مكان أخر؛ لذا
شجعت الحكومة األفراد للتحرك إىل املناطق الريفية
بعرضها املجاين للتنقل.

لكن إذا سلمنا بالرضر الواسع الذي لحق بالبنى التحتية
اإلنسانية واملادية لعاصمة هايتي نتيجة للزلزال فقد ال
يكون ذلك واقع ًيا عىل نحو كامل .ولقد عوزت حكومة
هايتي قبل الزلزال العديد من مالمح الحكومة املسؤولة
والقادرة والتي مل يطلق عليها العديد من الهايتيني بالدولة
الضعيفة وإمنا بـ “الدولة الشبح” .لذلك فإن التحدي كبري
وهو كيفية العمل مع حكومة ال تتمتع بالرضورة بثقة
األخرين وكيفية العمل معها ولها بنية تحتية دُمرت
بالكامل .فإذا كان الهدف هو “البناء مرة أخرى بصورة
أفضل” وهو الشعار املتخذ بعد حدوث إعصار تسونامي
باملحيط الهندي ،فسيتطلب ذلك تضمني الدولة.

إن ملدى وأسلوب إعادة البناء االعتبار الجاد ،ومل يكن
لدى بورت أو برنس البنى التحتية لدعم سكانها بصورة
كافية قبل حدوث الزلزال لذا فإن اتباع الدولة للال مركزية
رمبا يكون شيئًا إيجاب ًيا وبحق فإن هذا بالفعل هو ما
اقرتحته الحكومة.

كث ًريا ما تشيع بني أغلب املعايري واملبادئ فكرة امللكية
املحلية واملشاركة يف االستجابة الطارئة والتعايف وإعادة
البناء .وال يتضح دامئًا ما إذا كان ذلك يتضمن امللكية
من قبل األشخاص املضارين أو ممثليهم أو سلطات
الدولة لكنها بصورة عامة معروفة أنها تستتبع كليهام.
ويف املبادئ التوجيهية حول النزوح الداخيل كام يف
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين ال��دويل فإن املبدأ
األولوي األسايس هو وقوع املسؤولية عىل عاتق الدولة
ذات األفراد النازحني (داخل ًيا) ،3وستخطئ الحكومات
والوكاالت إذا مل تعمل بالطريقة التي تجعل حكومة
هايتي تضطلع بهذه املسؤولية.

يثري الرتكيز الزائد عىل دور الدولة املضارة يف االستجابة
أثناء الكوارث األسئلة املعقدة حول املبدأ واملامرسة يف
فكرة مسؤولية الدولة ومسؤولية الجهات اإلنسانية عن
الدولة املضارة ،وسيكون تصور بناء قدرة الدولة الفعالة
يف هايتي أكرث ضع ًفا عام قد يكون عليه إذا همش من
يقومون عىل االستجابة للزلزال دورها الكامن واملبديئ.
وقد قال رئيس وزراء هايتي جان ماكس بيلريف يف يناير
املايض عند عودته من مؤمتر للامنحني يف مونرتيال أن
الحكومة لن تترصف يف جميع أموال املساعدات اآلتية
إىل هايتي لكن يلزم أن يكون لقادة البالد القول يف
كيفية استخدامها وليتم التوفيق بني هذا التوقع املعقول
مع استيفاء الحكومة ملسؤولياتها تجاه النازحني .ويتاح
اإلرشاد لهذا التنفيذ الوطني يف املبادئ التوجيهية نفسها
حول النزوح الداخي 4ويف التعامل مع النزوح الداخيل:
إطار العمل للمسؤولية الوطنية 5والتي توفر التوجيه
حول كيفية تفعيل السيادة كمسؤولية والتي تشمل
الخطوات التي ميكن اتخاذها وسط فوىض الطوارئ
وخالل فرتة التعايف العاجلة .وزيادة عىل ذلك أن هناك
ما هو أكرث واقعية بالنسبة للفرتة القادمة وهو حامية
النازحني داخل ًيا :دليل القانون وصانعي السياسات.6
ويف باكستان بعد زل�زال عام  ،2005قامت الحكومة
بالسيطرة عىل األمور وتوفر لديها جهازاً عسكرياً قوياً
مكنها من تقديم الدعم اللوجيستي وص��ور الدعم
األخرى .7ويف هايتي ،يأيت معظم هذا الدعم من الخارج.
وباإلضافة إىل املئات من وكاالت املساعدة اإلنسانية
فقد أرسلت العديد من الحكومات املساعدات وكان
معظمها عسكر ًيا ،ومع املخاطر السياسية التي يستتبعها
ذلك جان ًبا يتم اختبار قدرة الحكومات األجنبية وقواها
العسكرية اإلنسانية من حيث اتباعهم الطريقة التي
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باول جيفري ACT/تحالف

أرس تبني مالجئ مؤقتة يف مخيم لألرس املرشدة يف فرع بورت-أو-برنس ببيالير.

تتامىش مع املامرسات اإلنسانية املدنية ومدى مالءمة
تفعيل التزامات دولة املنشأ للمبادئ التوجيهية بل
وللمعايري املعرتف بها دول ًيا ً
أيضا.

– من متايش كل أنشطة االستجابة مع معايري ومطامح
املبادئ التوجيهية واإلرش��ادات املرتبطة بها إىل جانب
العديد من املعايري واألدلة األخرى.

تحسني املامرسات

وإن املشرتكون يف إعادة البناء ليحتاجون إىل االستامع إىل
الهايتيني أنفسهم وهم يحددون ما يحتاجونه 9لذا وجب
أن ُيعطوا االختيار والحرية يف مامرسته .عىل الهايتيني ،مع
انتظار القليل من الدولة ،أن يفعلوا ألنفسهم وبذلك قويّ
املجتمع املدين دامئًا .لقد تأثرت منظامت املجتمع املدين
بال شك يف الزلزال لكنها ال تزال تلعب دو ًرا قو ًيا يف التعايف
وإعادة البناء وال يجب تهميشها.

يجب أن تكون هايتي عام  2010فرصة لتطبيق العديد
من الدروس املوضوعة بعد تسونامي املحيط الهندي عام
 ،2004ويتضح اشتامل التأهيل املهني اإلضايف للمنظومة
اإلنسانية خالل السنوات األخرية عىل العلم بيرس إتقان
الدروس ومل تعد الشكوى القدمية حول إمكانية التعلم
بل وعدم وجود أي ثقافة مؤسسية للتعلم والقليل من
عمليات التعليم قد أصبحت غري صحيحة عىل نحو
كامل .والشيئ املشجع يف األمر أنه تم تنزيل دروس
شبكة التعلم الفعال للمسؤولية واألداء يف العمل اإلنساين
حول االستجابة للزالزل أكرث من  3400مرة يف أسبوعني
بعد أن رضب الزلزال هايتي .8لكن ال يجب أن ننىس أن
مجموعة الوكاالت املهنية والتي ترجع إىل تعاليم الخربة
السابقة هي جزء ضئيل من عدد كبري يشرتك يف االستجابة
للزلزال.
ويف النهاية ،فإن هذه فرصة للقيام ببعض الدعم وزيادة
الوعي بالحقوق وما يجب أن تقدمه الدولة والدور الذي
يجب أن يكون وكيفية القيام به وسيتم ضامن مستقبل
هايتي عىل أفضل صورة إذا تأكدت سلطات هذا البلد
واملجتمع الدويل ً
أيضا – مبا يف ذلك الجهاز العسكري

الخامتة

من السهل نسب ًيا الحديث عن الحقوق وقيمها وأهميتها
لكن يصعب تطبيق الحقوق الثابتة عىل مر العقود مثل
تلك الخاصة بالالجئني وفق اتفاقية  1951حتى مع وجود
النوايا الحسنة عىل جميع األصعدة .قد تكون هايتي
حالة اختبار عند تطبيق املبادئ التوجيهية لكن ال ميكن
أن تكون املنظومة اإلنسانية وال املجتمع الدويل الكبري
مختربين للهايتيني لذا يلزم التحقق من توجهاتهم عند
تطبيق أو عدم تطبيق املبادئ التوجيهية واملعايري األخرى.
وسيكون هناك املزيد من الدروس لتعلمها واملزيد من
املواد لتطوير النظرية والبحث والسياسات التي قد تفيد
األشخاص املضارين جراء الكوارث الطبيعية املستقبلية
وقد تم تصميم األسس واملعايري لهذه املواقف.

موريس هريسون ()maurice.herson@qeh.ox.ac.uk
هو املحرر املناوب لنرشة الهجرة القرسية وقد عمل
من قبل يف شبكة التعلم الفعال للمسؤولية واألداء يف
العمل اإلنساين ومكتب منظمة أوكسفام بربيطانيا.
غال ًبا ما تقترص آراء محرري نرشة الهجرة القرسية عىل
االفتتاحية (الجزء الثاين) ومع ذلك فقد رغبنا يف تضمني
مقال حول الزلزال يف هايتي والذي وقع ونحن يف سبيل
إعداد هذا العدد لكننا علمنا بانشغال من هم أفضل
مكا ًنا للكتابة يف االستجابة لذلك أعددنا هذا املقال
بأنفسنا وبالتشاور مع الزمالء.
http://tinyurl.com/OpGuidelines .1
 .2تتحدث املقاالت األخرى يف هذا العدد من النرشة حول بعض التحديات
الخاصة مبساعدة وحامية النازحني يف البيئات املختلفة للبلدات واملدن
 .3تنص املادة  25أن “من واجب السلطات الوطنية األسايس ومسؤوليتها هو
تقديم املساعدة اإلنسانية للنازحني داخل ًيا”
http://www.brookings.edu/projects/idp/gp_page.aspx .4
http://www.brookings.edu/fp/projects/idp/20050401_nrframework.pdf .5
http://tinyurl.com/IDP-Law-Policy .6
 .7ملعرفة املزيد عن أدوار الجهاز العسكري والحكومة والوكاالت بعد هذا
الزلزال يُرجى مطالعة مقاالت جون كوسجراف وموريس هريسون يف العدد
السابع من نرشة شبكة التعلم الفعال للمسؤولية واألداء يف العمل اإلنساين
(http://www.alnap.org/initiatives/current/rha/7.aspx )2008
 .8االستجابة للزالزل :التعلم من عمليات اإلغاثة والتعايف” ،شبكة التعلم
الفعال للمسؤولية واألداء يف العمل اإلنساين
http://tinyurl.com/Earthquake-lessons
 .9يتطرق املبدأ التوجيهي رقم  28إىل «الجهود الخاصة لضامن املشاركة
الكاملة للنازحني داخل ًيا يف تخطيط وإدارة عودتهم أو إعادة التوطني
واالندماج»
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تنفيذ اتفاقية كامباال وتجاوز مرحلة النوايا الحسنة
بريسكا كامونغي

تحدد اتفاقية االتحاد األفريقي الجديدة لحامية ومساعدة النازحني داخل ًيا يف أفريقيا (اتفاقية
كامباال) التزامات عدد كبري من الفاعلني يف جميع مراحل النزوح.
لقد كانت أفريقيا رائدة يف صياغة معايري حقوق اإلنسان
من أجل سن القوانني لحامية ومساعدة النازحني داخل ًيا،
ومن بني دول العامل األوائ��ل التي طورت السياسات
القومية أو خطط العمل القامئة عىل مبادئ األمم املتحدة
التوجيهية بشأن الترشد الداخيل سنجد أنجوال وبوروندي
وسرياليون وأوغندا .ومنذ عام  1999قاد املؤمتر الدويل
حول منطقة البحريات العظمى ،وهو مجهود مشرتك
بني األمم املتحدة واالتحاد األفريقي ملعالجة الرصاعات
املعقدة والنزوح والتخلف يف هذه املنطقة ،إىل صياغة
والتوقيع عىل معاهدة عام  2006حول األمن واالستقرار
والتنمية .متثل هذه املعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ
يف يونيو  2008الوسيلة األوىل يف العامل متعددة الجوانب
والتي تلزم ال��دول األعضاء باتخاذ وتنفيذ املبادئ
التوجيهية من خالل بروتوكول حامية ومساعدة النازحني
داخل ًيا  .1كذلك تقدم املعاهدة القاعدة القانونية لجعل
املبادئ التوجيهية ترشي ًعا قوم ًيا.
ومع تنفيذ هذه العملية ،أق َّر االتحاد األفريقي بالحاجة
لوجود إطار عمل قانوين شامل للقارة عن النازحني

داخل ًيا يف أفريقيا والذي يشبه اتفاقية منظمة الوحدة
األفريقية عام  1969التي تنظم الجوانب املحددة
ملشكالت الالجئني يف أفريقيا.
واتخذ التوجه لصياغة اتفاقية كامباال 2الكثري من عملية
املؤمتر الدويل ملنطقة البحريات العظمى وبخاصة مبادئ
املشاركة والشمولية والتعاون والتملك .ويف هذا الصدد،
تم تبني مفهوم “القيادة الشاملة” التي تس ّلم بالحاجة
ملدخالت أصحاب املصالح جميعهم ،وهنا تلعب اللجان
املشرتكة بني الوزارات والخرباء البحثيني من الدول األعضاء
دو ًرا ها ًما يف عملية الصياغة إىل جانب املعلومات الهامة
التي تقدمها منظامت املجتمع املدين والتي تشمل
املنظامت غري الحكومية لحقوق اإلنسان واإلنسانية
والنقابات العاملية والجامعات النسائية والشبابية .وقبل
اتخاذ اتفاقية كامباال يف القمة الخاصة حول الالجئني
والعائدين والنازحني داخل ًيا يف أكتوبر  ،2009طورت
منظامت املجتمع املدين البيان الذي ُقدم لرؤساء الدول
مثرية األسئلة حول قضايا انعدام الجنسية وتسجيل
املواليد وفرض املعايري الدولية واألفريقية الحالية والتي

بقيت فيام يبدو دون أن تتناولها االتفاقية أو أنها أعاقت
الحامية الفعالة عىل املستوى القومي .3وقد ساهم
االجتامع الذي سبق قمة االتحاد األفريقي ومنظامت
املجتمع املدين (والذي نظمته إدارة املواطنني واملغرتبني
باالتحاد األفريقي والحركة االتحادية األفريقية) يف خطة
عمل االتحاد األفريقي بغرض اإلرساع بالتصديق عىل
وتنفيذ االتفاقية .كذلك ستشرتك منظامت املجتمع املدين
يف مراقبة وتقييم التقدم يف تنفيذ االتفاقية وخطة عمل
االتحاد األفريقي الالحقة.

الفرص

تضع االتفاقية الرشوط العامة للحد من النزوح وهي
تجمل املعايري الهادفة ملنع وتقليل النزوح الداخيل
عن طريق اجتثاث األسباب الجذرية مثل الرصاعات
املستمرة واملتكررة وتأثريات الكوارث الطبيعية .وتلزم
االتفاقية ال��دول بتعديل قوانينها الجنائية الوطنية
حتى “ ُيج ّرم القانون أفعاالً مثل النزوح التعسفي الذي
يصل إىل اإلبادة الجامعية أوجرائم الحرب أو الجرائم
ضد اإلنسانية” (املادة  ))6( 4وهو املعيار الذي يرتدد
صداه بصورة إيجابية مع الحاجة لتقييد توجه الفاعلني
األفريقيني من الدول وغري الدول نحو إبعاد السكان
كاسرتاتيجية للحرب أو ملناهضة التمرد أو من أجل

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني/جي أكينا

رئيس وزراء أوغندا ،أبولو نسيبامي( ،عىل اليمني) مع وزيرة خارجية سرياليون ،زينب بانغورا ،عقب افتتاح الجلسة غري العادية للمجلس التنفيس لالتحاد األفريقي يف كمباال خالل انعقاد قمة االتحاد األفريقي يف كمباال ،أوغندا 19 ،أكتوبر .2009
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.مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين /بي تاغارت

اآلالف يفرون من
موقع للنازحني
واملنطقة املحيطة
به يف كيبايت ،شامل
كيفو ،جمهورية
الكنغو الدميقراطية،
نوفمرب .2008

تضييق الخناق عىل الجامعات ذات الصلة باملعارضة
السياسية.
ومن نتائج تضمني املجتمع املدين يف عملية الصياغة
ذلك النقد البنّاء والخربة التي ساعدت يف تحديد
األسباب املختلفة للنزوح والتحديات السياقية لالستجابة
الفعالةً .
أيضا ساعدت منظامت املجتمع املدين يف تنقيح
املسودات عن طريق تحديد األخطاء الوقائعية وتوفيق
التزامات االتفاقية مع نصوص املبادئ التوجيهية والقيام
باالقرتاحات عىل اللغة كالتزامات الجامعات املسلحة.
وتق ّر االتفاقية بالتحديات التي تواجه الحلول الدامئة
مثل النزاعات عىل األرايض وتلك املتعلقة مبمتلكات
النازحني داخل ًيا وغياب املصالحة ،وهي تنص عىل الحرية
يف اختيار املسكن بل وتنادي “بإطار عمل قانوين فعال
لتقديم التعويض العادل” وأن تحمي الدول امللكية
الفردية للنازحني داخل ًيا.
تدعو اتفاقية كامباال ،مثلها يف ذلك مثل بروتوكوالت
املؤمتر الدويل حول منطقة البحريات العظمى ،بتسجيل
النازحني داخل ًيا 4ويهدف هذا املطلب إىل التعامل مع
املواضع التي تقلل فيها الحكومات أو تتالعب يف أعداد
النازحني داخل ًيا أو أن تص ّعب عليهم أمر الحصول عىل
املساعدة أو الخدمات االجتامعية.
لقد قادت الدول األفريقية طريق التوقيع والتصديق عىل
االتفاقيات الدولية و ُيحسب لها تبنيها التفاقية كامبال،
عىل الرغم من حجم وتعقيد القضايا .لكن كث ًريا ما
تفشل الدول يف التمسك بالنصوص امللزمة .ويف صياغة

االتفاقية ،ض ّمنت الدول ً
أيضا آليات متابعة االمتثال
(مادة  )14والتي تشتمل عىل انعقاد املؤمتر العادي
للدول األطراف وتقديم التقارير االعتيادية وف ًقا للميثاق
األفريقي لحقوق اإلنسان وحقوق الشعوب واآللية
األفريقية ملراجعة النظراء .تهدف هذه اآلليات الداخلية
والخارجية إىل اإلرشاف عىل تنفيذ االتفاقية بعيدًا عن
البالغة الدبلوماسية وضامن مشاركة املستفيدين يف
معالجة حاالت النزوح التي قد ال تستطيع ،أو ال ترغب،
الحكومات يف التعامل معها.
ومثل أيّ وسيلة قانونية أخرى فإنه ميكن للمؤيدين
استخدام اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن النازحني داخل ًيا
كأداة للدعم بغرض تشجيع الدول األعضاء عىل تحديد
مشكلة النازحني داخل ًيا وتقديم املزيد من الحامية
واملساعدة.

تحدي التنفيذ

يف معظم الدول األفريقية ،تكون القوانني الجيدة واهن ًة
من وجهة نظر ثقافة الحصانة السياسية .فكث ًريا ال ُيحاسب
مقرتيف انتهاكات حقوق اإلنسان وهم كبار املسؤولني يف
الحكومة واالقتصاد وغريها من املجاالت ذات التأثري.
كذلك تضعف قوة سيطرتهم وتأثريهم املجتمع املدين مام
ينتج عنه بيئة سياسية عدائية بل وخطرية ً
أيضا للضحايا
وملؤيدي دعم الحلول الدامئة والتي ترتجم إىل أوضاع
النزوح املطولة مام يوضح أن النزوح يف معظم أنحاء
قارة أفريقيا هو مسألة سياسية تحتاج إىل أكرث بكثري من
الحلول القانونية.

وقد أوضح زاكاري لومو عند حديثه عن املؤمتر الدويل
ملنطقة البحريات العظمى أن املشكلة األساسية التي
تواجه النازحني داخل ًيا ليست غياب القوانني ولكن
باألحرى “غياب األنظمة القومية القوية وااللتزام املحيل
والدويل بفرض املعايري الدولية القامئة” .5وتعكس صياغة
املعايري الدولية واإلقليمية لحامية ومساعدة النازحني
داخل ًيا النوايا الحسنة لألفراد والجامعات والدول الساعية
لتخفيف املعاناة اإلنسانية ولزيادة ثقافة حقوق اإلنسان.
وغال ًبا ما تقهر الحتميات أو الفشل السيايس هذه النوايا
نتيجة لعدم وجود اسرتاتيجية فعالة للتعاون مع القوى
الكائنة.
وباإلضافة إىل التحديات السياسية الكبرية ،يظهر االنفصال
بني برامج النازحني داخل ًيا والنصوص القانونية .فعىل
سبيل املثال ،اعتمدت أعامل اإلغاثة اإلنسانية يف كينيا
بعد نشوب العنف الذي تبع انتخابات عام  2007عىل
اإلجراءات التشغيلية املوحدة للوكاالت وآليات النهج
العنقودي مع القليل من اإلشارة إىل املعايري القانونية
الحالية .ويف حقيقة األمر ،كان االتجاه نحو نهاية التدخل
أن بدأت مجموعة الحامية يف التفكري يف صياغة سياسة
وطنية حول النازحني داخل ًيا والتي تقوم عىل بروتوكوالت
املؤمتر الدويل حول منطقة البحريات العظمى واملبادئ
التوجيهية و(مؤخ ًرا) اتفاقية كامباال.
وتتوىل وزارات الخارجية يف معظم ال��دول األفريقية
صياغة الوسائل اإلقليمية أو الدولية مع محدودية الخربة
الفنية لبعض من هذه .وكث ًريا ما تكون هذه املشاركة
الوزارية عىل أعىل املستويات وليس عىل املستوى العميل
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الذي ترشده سياسة الحكومة القامئة وإن نقص التنسيق
بني الوزارات ليعطل دخول املعايري الجديدة.
ميكن أن تؤدي الفرتة بني تبني الوسائل اإلقليمية وفرض
الترشيع إىل زيادة الثغرات القانونية عند االستجابة
الحتياجات النازحني داخل ًيا خاصة عندما يعرتض أعضاء
الربملان عىل الترشيع كام هو الحال دامئًا بسبب بعض
القضايا مثل الحصول عىل األرايض والرغبة يف العدالة.
ويف حني تتمتع العمليات الدبلوماسية متعددة األطراف،
والتي ستتبنى هذه الوسائل ،بالدعم السيايس الذي
يشمل تخصيص امل��وارد فرسعان ما تضعف العزمية
السياسية بعد ذلك .وبحق ،فإن العديد من الدول تأخذ
وقتًا طوي ًال يك ترتيض املعايري الجديدة أو أن تقر وسائل
التصديق وبذلك يتأخر فرض هذه املعايري .وقد تتجاهل
الدول الوسائل الدولية الجديدة متعللة مبباراة التطور
واملالءمة أو بأولويات إعادة البناء أو نقص املوارد.
ويشتمل تطوير االتفاقيات أو املعايري امللزمة الشاملة
للمنطقة عىل الكثري من االتفاقيات والحلول الوسط
للوصول إىل إجامع حول القضايا .وكث ًريا ما تخلق الحاجة
ات للدول يك تتجنب
لتحريك العملية إىل األمام ثغر ٍ
املسؤولية عن املشكالت املعقدة مثل انعدام الجنسية
وقد فشلت دول كل من املؤمتر الدويل حول منطقة
البحريات العظمى واتفاقية كامباال يف إعطاء األولوية
لتحدي انعدام الجنسية أو إقامة اآلليات ملعالجة هذا
التحدي.

اقرتاحات لدعم املجتمع املدين

لقد حددت منظامت املجتمع املدين أربعة أدوار أساسية
لتلعبها بغرض التعجيل بتنفيذ االتفاقية وهي:
 فهم ونرش رسالة االتفاقية بني وداخل الدول وبني
النازحني داخل ًيا حتى ميكنهم السعي وراء الحامية
واملساعدة التي تقدمها
 تحديد كيفية تقوية وزيادة الحامية واملساعدة
الفعالة للنازحني داخل ًيا وف ًقا ألنشطة ووجود
منظامت املجتمع املدين

مقاالت عامة
 التنسيق مع الوزارات املعنية ومع آليات املراقبة
الوطنية املتعلقة بالرشاكة الجديدة من أجل تنمية
أفريقيا (نيباد) 6لتحديد الثغرات املوجودة يف تقديم
الخدمات وكيف ستقلل نصوص االتفاقية من هذه
الثغرات
 تبني عالقة العمل الودية مع الحكومة إذ تقلل
اسرتاتيجيات الدعم العدائية من رغبة مسؤويل
الحكومة يف العمل مع جامعات حقوق اإلنسان
والتي ينبذونها ألنها “مصد ٌر للمشكالت”ً .
أيضا يجب
أن تقوم منظامت املجتمع املدين بالبحث وأن تستند
يف مناقشاتها عىل الدعم البيانايت
 تحليل وضع التصديق عىل الوسائل الدولية وإلقاء
الضوء عىل التحفظات وتنظيم منتديات تضم العديد
من املستفيدين لتناول التحفظات والحلول املمكنة
 تقديم تقارير املراجعة الدورية إىل املجلس االقتصادي
واالجتامعي والثقايف باالتحاد األفريقي لحشد
الحكومات (كجزء من االلتزام مبراقبة االمتثال)
 تقديم الخدمات الفنية أو االستشارية لتنفيذ اآلليات
مبا يف ذلك الجهات الحكومية والجهات التابعة
لللجان االقتصادية اإلقليمية واالتحاد األفريقي
 البدء يف صياغة القوانني املالمئة لتكييف القانون
الدويل وفهم عملية سن القوانني وتحديد املنارصين
يف الربملان واللجان الحزبية التنظيمية وحشدها
لدعم هذه القوانني
 التأكد من معرفة منظامت املجتمع املدين باالتفاقية
وأنها متركز خططها االسرتاتيجية وأهداف الربامج عيل
نصوص االتفاقية األساسية
 العمل مع موظفي الحكومة من أقل وأعىل
املستويات للتأكد من تنفيذ الترشيع يف الربامج
الحكومية وغري الحكومية والحث عىل إيجاد نقطة
اتصال يف كل وزارة (والتي ستقوم بتسجيل األنشطة
ألغراض الحفظ املؤسيس واالستمرارية)

 معرفة كيفية استخدام االتفاقية لتوفري أساس قانوين
أقوى وأوضح للدول وغريهم من أصحاب املصالح
بغرض حامية النازحني داخل ًيا

 توجيه الدعم للنواحي اإليجابية يف اتفاقية االتحاد
األفريقي إذ يحرك تصور الفوارق السياسية املرشعني
لسن أو رفض القوانني

 تويل األنشطة املحددة التالية للتصديق وذلك يف
خطة عمل االتحاد األفريقي

 إقامة مجموعات العمل ومشاركة الحمالت العاملية
لسالم وأمن وحامية النازحني داخل ًيا ،مثل الرشاكة
العاملية للحد من الرصاعات املسلحة ،7تحالف
املنظامت األفريقية من أجل دارفور (دارفور
كونسورتيوم) 8والتحالف الدويل للمسؤولية عن
الحامية9

وباإلضافة إىل هذه فإن هناك العديد من األعامل األخرى
الالزمة لدفع وتعجيل التصديق والتنفيذ وهي تشمل:
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بريسكا كامونغي ) (kamungi@yahoo.comهي
باحثة الدكتوراه بربنامج دراسات الهجرة القرسية يف
جامعة ويت ووتريز راند بجنوب أفريقيا .وتنصب
اهتاممات بحثها عىل العنف والنزوح القرسي والعدالة
االنتقالية يف أفريقيا.
 .1الربوتوكول متوفر عىل املوقعhttp://www.internal-displacement. :
org/8025708F004CFA06/(httpKeyDocumentsByCategory)/
EDBDB590CC1BF1FEC1257248002EC747/$file/
Great%20Lakes%20pact_en.pdf
راجع ً
أيضا جييس برينشتاين وأوليفيا بوينو “عملية البحريات العظمى :فرص
جديدة للحامية” ،نرشة الهجرة القرسية رقم  ،29يناير 2007
http://www.hijra.org.uk/pdf/NHQ29/73.pdf
http://tinyurl.com/KampalaConvention .2
 .3توصيات اجتامع املجتمع املدين حول آليات االتحاد األفريقي وحامية
حقوق الالجئني والنازحني داخل ًيا واملواطنة 20-19 ،أكتوبر 2009
 .4املادة  ”:)1(13يجب عىل الدول األطراف إيجاد والحفاظ عىل السجل
ا ُمل َحدّث لجميع النازحني داخل ًيا داخل وذلك وفق نطاق واليتها أو سيطرتها
الفعلية”...
 .5زاكاري لومو “الحامية اإلقليمية أو الوطنية للنازحني داخل ًيا يف البحريات
العظمى؟” العدد الخاص لنرشة الهجرة القرسية ،ديسمرب 2006
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/BrookingsSpecial/14.pdf
 .6الرشاكة الجديدة لتنمية أفريقيا http://www.nepad.org
 .7الرشاكة العاملية للحد من الرصاعات املسلحة http://www.gppac.net
http://www.darfurconsortium.org .8
 .9املسؤولية عن الحامية http://www.responsibilitytoprotect.org

مصادر للمجتمع املدين
حول اتفاقية كامباال
إن للمجتمع املدين دو ًرا ها ًما يلعبه يف تعزيز ودعم
تنفيذ اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة
النازحني داخل ًيا يف أفريقيا (اتفاقية كامباال).
ومن أجل دعم هذه الجهود ،يجري إعداد دليل
جديد للمجتمع امل��دين ح��ول اتفاقية حامية
ومساعدة النازحني داخل ًيا يف أفريقيا :دعم التصديق
عىل وتنفيذ االتفاقية وذلك لتقديم املعلومات
حول أهم النصوص باالتفاقية وإلقاء الضوء عىل
األساليب التي ميكن للمجتمع املدين من خاللها
زيادة الوعي باالتفاقية يف الدول األعضاء باالتحاد
األفريقي ومساندة التصديق عليها واملساهمة يف
تنفيذها.
ويتم تطوير الدليل بالتشاور مع منظامت املجتمع
املدين األفريقية من خالل املجلس االقتصادي
واالجتامعي والثقايف باالتحاد األفريقي وإدارة
املواطنني واملغرتبني باالتحاد األفريقي وسيتم نرشه
باملشاركة مع مركز رصد النزوح الداخي.
سيتاح اإلص��دار باللغات العربية واإلنجليزية
والفرنسية والربتغالية للتنزيل قرب منتصف عام
 2010عىل:
http://www.internal-displacement.org
أو ميكن الحصول عىل النسخة املطبوعة عن
طريق االتصال بـ  idmc@nrc.chأو
cido@africa-union.org

56

مساهامت دورية

56

نرشة الهجرة القرسية 34

شبكات الظل :تصميم بسيط – إغاثة ف ّعالة

إنغريد مكدونالد

لقد ابتكر مجلس الالجئني الرنويجي تصمي ًام بسيطاً للأموى أثبت فعاليته يف إغاثة آالف النازحني
يف الباكستان.
تحت قيظ الصيف يف الباكستان ودرجة حرارة عامة
تزيد عىل  40مئوية ،يقبع يف الخيم ويف درجة حرارة
 50مئوية عرشات األلوف من األشخاص الذين نزحوا
عن ديارهم عام  2009ج ّراء النزاع الدائر يف اإلقليم
الحدودي الشاميل الغريب للبالد وإقليم سوات .وقد
استجاب مجلس الالجئني الرنويجي مبارشة ألزمة
النازحني هناك ،فص ّمم هيك ًال لشبكات الظل املبتكرة
لرتكيبها عىل الخيام .وبالتعاون ما بني املفوضية العليا
لشؤون الالجئني ووحدة االستجابة لحاالت الطوارئ يف

داخ��ل الخيمة ذات��ه��ا .وق��د درس مجلس الالجئني
الرنويجي اثنني من التصاميم هام :النتوء املنبسط
والنتوء ذو الذروة (املركزي).
وبعد إجراء االختبارات عىل كال التصميمني ،ثبت أن
السقف املسطح أفضل من التصميم اآلخر ألنه يقدم
تظلي ًال يقي من األشعة فوق البنفسحية والضوء مبعنى
أنه يرتك الخيمة تحته بدرجة حرارة أبرد .عدا عن ذلك،
فإن تصميم النتوء ذو الذروة يتطلب بنية أعىل وأعمدة

مجلس اللاجئين النرويجي/سيري إلفيرلاند

ساعد نصب الخيام يف مخيم الشيخ ياسني ،باكستان ،عىل إغاثة النساء واألطفال.

اإلقليم الحدودي الشاميل الغريب يف الباكستان ،استُخدم
التصميم الجديد عىل نطاق واسع يف كافة املخيامت
واملستوطنات.

أكرث عدداً مبا فيها عموداً يف الوسط بطول ثالثة أمتار
ونصف ،وبالتايل تم استبعاد ذلك التصميم نظراً الرتفاع
كلفته وصعوبة تركيبة من قبل العائالت النازحة.

ويوضح ذلك منسق املرشوع املشرتك ما بني مجلس
الالجئني الرنويجي وإقليم بيشاور ،السيد روجر دين
الذي ص ّمم شبكات الظل قائ ًال” :لطاملا توقعنا ظهور
حاالت اإلسهال ،والتجفاف ،واإلعياء الشديد ،بل املوت
أيضاً إذا ما بقي النازحون ،وعىل األخص النساء واألطفال
منهم ،طيلة النهار داخل الخيام”.

فوجود العامد يف الوسط يعني وضع الخيمة يف أحد
نصفي املأوى بدالً من املنتصف ،ما يقلل من التظليل
املأمول للخيمة أثناء تح ّرك الشمس خالل النهار .أما
الخاصية األخرية الهامة والتي توافر عليها التصميم
املختار فقد متثلت يف ضامن الفواصل الكافية بني الخيم
للسامح مبرور التيار الهوايئ بينها.

ورغم بساطة شبكات الظل يف تصميمها إ ّال أنها أثبت
فعاليتها .فقد ص ّممت بنيتها بطريقة تبعد بها الحرارة
ووهج الشمس ما يؤدي يف النهاية إىل تخفيض الحرارة

ولهذه الغاية ،ابتيعت الشبكات الزراعية الخرضاء نظراً
لتوافرها محلياً ،ورغم إ ّنها مل تكن املادة األمثل لغرض
التظليل ،فقد كانت أكرث فعالية من األغطية البالستيكية،

وتراوحت كلفتها ما بني  4800إىل  6000روبية ( 61إىل
 76دوالر أمرييك) لكل وحدة شامل ًة املواد واملعدات
الالزمة لتنصيبها.
ولقيت شكبات الظل ترحيباً كبرياً من مستلميها.
وذكرت سهيلة كت ّـاك ،وهي إحدى املقيامت يف مخيم
الشيخ ياسني يف مردان حيث بدأ املرشوع “اآلن بات
مبقدور أطفايل النوم خالل النهار ،ومل يعد هناك حاجة
الستحاممهم خمس مرات يف اليوم”.
وتعد االستجابة الرنويجية املتمثلة بتقديم التصميم
البسيط لشبكات الظل مثاالً يحتذى به يف مجموعة
املآوي فهي تقدّم ح ًال يفيد األطراف املز ّودين
للأموى يف ح��االت ال��ط��وارئ .وق��د ُط ّبق
التصميم من قبل املجموعة وانترش تدريجياً
يف اإلقليم الحدودي الشاميل الغريب بدعم من
املفوضية العليا لشؤون الالجئني والسلطات
الوطنية ،ونظراً الرتفاع الطلب عىل الشبكة
عمل مجلس الالجئني الرنويجي بدعم من
وزارة الشؤون الخارجية الرنويجية ،ووكالة
اإلمناء الدويل السويدية عىل توفري الشبكات
الكافية ألكرث من عرشين ألف خيمة.
ويذكر أن املخيامت التي استلمت الشبكات
من مجلس الالجئني الرنويجي قد أغلقت
اآلن وع��اد النازحون إىل دي��اره��م ،وبهذا
انتقل تركيز الجهود الدولية إىل اإلصالح وإىل
االهتامم باألزمة املستمر يف إقليم وزيرستان.
أما حول مصري الخيم والشبكات ،فمعظمها
اآلن يف حوزة النازحني الذين أخذوها معهم
إىل بيوتهم ،ويف حالل تكرار أي حالة طارئة
مشابهة ،فام من شك ّأن مجلس الالجئني
الرنويجي سيلجأ مجدداً لشبكات الظل ،بل إ ّنه قد بحث
يف استخدامها أيضاً يف برنامج الصومال ومخيم نازحي
الداباب يف كينيا حيث ُتع ّد حرارة الجو وأشعة الشمس
من املسائل الها ّمة التي يجب التصدي لها.
إنغريد مكدونالد
 ingrid.macdonald@nrc.noمستشارة املنارصة
العاملية لدى مجلس الالجئني الرنويجي.
http://www.nrc.no
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تداعيات النزوح يف املناطق الحرضية عىل
العمليات اإلنسانية
سارة بافانيلو و مارزيا مونتيمورو

يقع النازحون داخلياً والالجئون القاطنني يف املناطق الحرضية بعيداً عن متناول خدمات الوكاالت
اإلنسانية والتنموية وخارج هياكل املساعدات الرسمية.
تواجه ال��وك��االت اإلنسانية والتنموية يف إطار
محاوالتها الساعية لتطوير وتنفيذ االسرتاتيجيات
الرامية لدعم مجتمعات النازحني الكثري من
املصاعب مثل عدم القدرة عىل رؤية ومتييز النازحني
عن غريهم من الفقراء يف من املناطق الحرضية،
وما يرتتب عىل ذلك من عجز عن وضع أي بيانات
عنهم .ومل تبدأ الوكاالت اإلنسانية إال مؤخراً يف
تطوير ووضع السياسات واإلرشادات التي تأخذ يف
االعتبار خصوصية املناطق الحرضية يف عملياتها،
ومل تجد كلامت النازحون داخلياً والالجئون مكاناً
لها يف الدراسات واألدبيات التي تتناول الهجرة
القرسية والحرضنة إال يف األعوام األخرية فقط .كام
كانت األبحاث والدراسات محدودة ،أما الدراسات
التي أجريت حتى تاريخه فقد اقترصت عىل تحليل
النزوح الحرضي من منظور معييش وسلطت الضوء
عىل مناحي الضعف واحتياجات الحامية الخاصة
بالنازحني داخلياً يف الحرض .وعالوة عىل ذلك ،فإن
دور األطراف اإلنسانية واالسرتاتيجيات واألساليب
األكرث مالمئة للتطرق الحتياجات املساعدة والحامية
الخاصة بالنازحني داخلياً والالجئني يف الحرض ال
يزال يعاين من قلة الدراسات التحليلية املفصلة
املوضوعة بشأنها.
وحالياً ،تعمل مجموعة السياسات اإلنسانية مبعهد
التنمية الخارجية باالشرتاك مع مركز رصد النزوح
الداخيل ولجنة الصليب األحمر الدولية بالتعاون
مع مركز فاينستني الدويل بجامعة تافتس وبرنامج
املستوطنات البرشية التابع لألمم املتحدة باإلضافة
إىل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،من
أجل إجراء مرشوع بحثي مشرتك يستغرق ثالثة
أعوام لبحث ظاهرة النزوح يف السياق الحرضي
وما تفرضه هذه الظاهرة من تداعيات وتحديات
عىل العمل اإلنساين .ويركز املرشوع بصفة خاصة
عىل بحث القيود والعقبات السياسية والعملياتية
التي تعرتض الوكاالت اإلنسانية عند العمل مع
الالجئني والنازحني داخلياً يف الحرض ،وتسعى لوضع
اسرتاتيجيات فاعلة للتدخل بالتعاون مع األطراف
املعنية بالجهود التنموية واملنظامت الوطنية
والسلطات البلدية والحكومية.1

وكانت أوىل دراسات الحالة لهذا املرشوع البحثي
قد أجريت مؤخراً يف نريويب بكينيا .وركزت املرحلة
األوىل من الدراسة عىل الالجئني فقط ،ولكن من
املقرر أن تتبعها دراس��ات أخرى تتناول السكان
النازحني داخلياً يف ن�يرويب .وقد أش��ارت النتائج
املبدئية إىل ع��دد من نقاط الضعف الخاصة
بآالف الالجئني الصوماليني واإلثيوبيني والسودانيني
والروانديني والكونغوليني والبورونديني القاطنني
يف املدينة .ففي (إيستليغ) ،وهي إحدى األحياء
التي ينتمي فيها غالبية السكان ألصول صومالية
أو إثيوبية ،يتعرض الالجئون للتوقيف املستمر من
قبل الرشطة بشكل يومي للتفتيش عن بطاقاتهم
ووثائق هويتهم .ورغم قانونية أوضاعهم ،إال أنهم
يعيشون يف ظل تهديد دائم بالتعرض لالحتجاز
واالبتزاز ،ناهيك عام يتعرضون له من أعامل عنف
لفظية أو جسدية أو جنسية .ومقارنة بغريها من
املناطق األخرى من املدينة ،تعد األحياء األعىل
كثافة يف أع��داد الالجئني هدفاً ألعىل مستويات
العمليات البوليسية والتحرشات .كام أن الالجئني
األكرث انتشاراً بني املواطنني الكينيني يعاون أيضاً من
تهديدات خطرية ألمنهم الشخيص .فرغم التقارب
اللغوي والثقايف الواضح بينهم وبني السكان ،يواجه
العظمى
الكثري من الالجئني من منطقة البحريات ُ
الذين تعيش غالبيتهم يف األحياء الكينية أشكاالً
من التمييز والعداوة واإلساءة اللفظية من املجتمع
املحيل .ويفضل البعض إبقاء هويتهم رساً وإخفاء
حقيقتهم كالجئني يف البالد من أجل الحد من هذه
التهديدات.
وكانت األوض��اع املعيشية القاسية واملحفوفة
باملخاطر يف مخيمي (كاكوما) و (داباب) املكدسني
يف كينيا واألزمات املمتدة يف الدول املجاورة لكينيا
قد ساهمت يف زيادة تدفق الالجئني يف نريويب عىل
مدار العقد امل��ايض .ورغم اشتداد حاجة هؤالء
للحامية واملساعدات واستفحالها ،كانت االستجابة
اإلنسانية تأيت متأخرة .وكانت املنظامت القليلة
نسبياً العاملة مع النازحني يف الحرض يف نريويب قد
استنفدت معظم مواردها وأضحت عاجزة عن تلبية
االحتياجات املختلفة للتجمعات املختلفة القاطنة
يف املدينة ،ومنهم الوافدين الجدد ،والنازحني

الذين مىض عىل نزوحهم فرتات طويلة والالجئني
الواقعني تحت مظلة اهتامم مفوضية شؤون
الالجئني والالجئني املفتقدين للوضعية القانونية
وهلم جرا .وتجد الهيئات واملنظامت اإلنسانية
صعوبة يف التحول من نظام املساعدات القائم عىل
التعامل مع الجئي املخيامت إىل نظام مساعدات
جديد مؤهل للتعامل مع طبيعة املخاطر واملشاكل
التي تؤدي إىل وهن الالجئني يف الحرض وتجمعات
النازحني باإلضافة إىل املجتمعات ا ُملضيفة.
سارة بافانيلو )(S.Pavanello@odi.org.uk
هي موظفة أبحاث مبجموعة السياسات اإلنسانية
(http://www.odi.org.uk/programmes/
) humanitarian-policy-group/وتعمل يف
قضايا النزوح ،أما مارزيا مونتيمورو (marzia.
) montemurro@nrc.chفرتكز عىل قضايا
النزوح يف الحرض وهي محللة قطرية ملنطقة غرب
أفريقيا مبركز رصد النزوح الداخيل
).(http://www.internal-displacement.org
 .1من املقرر إجراء بعض الدراسات األولية يف عدد من املراكز
الحرضية املختارة يف أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا.

يعمل مجلس الالجئني الرنويجي عىل توفري
املساعدات والحامية لالجئني والنازحني واملهجرين
يف إفريقيا وآسيا وأوروبا واألمريكيتني.
http://www.nrc.no/engindex.htm
يتبع مركز رصد النزوح الداخيل إىل املجلس
الرنويجي لالجئني وهو منظمة دولية الحكومية
تركز عىل مراقبة حوادث النزوح والتهجري القرسيني
الناجمة عن الرصاعات والنزاعات.
http://www.internal-displacement.org
لالتصالIDMC, 7-9 Chemin de Balexert :
.1219 Chatelaine, Geneva, Switzerland
بريد إلكرتوينidmc@nrc.ch :
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النقطة العمياء يف أهداف األلفية اإلمنائية
مارلو دن هوالندر

مضت عرش سنوات عىل ق ّمة األلفية ،ومل يبق سوى خمس سنوات عىل املوعد النهايئ لتحقيق التمويل

أهداف اإلمنائية لأللفية ،لكنّ التقدم املحرز لتحقيق هذه األهداف واملتضمن الحد من  %75من
وفيات األمهات ما زال متأخراً عن املوعد املحدد له.
لقد شهد العامل يف جميع بقاعه تغرياً كبرياً يف معدل
وفيات األمهات عند الوالدة منذ عام  .19901وترتفع
تلك امل��ع��دالت بشكل خ��اص يف البلدان املتأثرة
بالنزاعات العنيفة ،وهنا تربز األهمية القصوى للنفاذ
إىل خدمات الصحة اإلنجابية مبا فيها التخطيط األرسي
والعناية التوليدية الطارئة يف الحد من معدالت

ولتنظيم األرسة دور آخر هو الحد من وقوع الوفيات
بني األطفال 3حيث ّ
إن الوفاة بني األمهات يعد عامل
خطورة مه ًام عىل صحة األطفال ،وباملقابل ،تعد
صحة األم عامل وقاية مه ًام يف بقاء األطفال عىل
قيد الحياة .ووفقاً لتقديرات منظمة األمم املتحدة
لألمومة والطفولة (اليونيسيف) يزداد تعرض الطفل
للموت من ثالثة إىل عرشة أضعاف يف حال
وفاة أمه.4

رايس/جيسيكا سكرانتون2007/

إ ّال ّأن النفاذ إىل خدمات الطوارئ تلك،
التي من شأنها أن تنقذ حياة األم ،يصبح
معدوماً يف األزم���ات ،وغالباً ما تفرض
التحديات اللوجستية عوائق كبرية أمام
ضامن تقديم الخدمات التوليدية الطارئة
لألمهات والفتيات يف دائرة النزاع .وكثرياً
ما ُيفرتض ّأن ارتفاع معدل الوفيات بني
األمهات من النتائج الصحية املحتومة
للحروب والنزاعات .إ ّال أنهمن الرضوري
التفكري مبدى صحة هذا االفرتاض.

أم وطفلها من الكونغو الرشقية املتأثرة بالنزاعات.

الوفيات بني األمهات واألطفال .ومبقدور مزودي
الخدمات من ذوي الخربة واملهارة بعد متكينهم من
النفاذ إىل خدمات الرعاية التوليدية الطارئة منع ما
يصل إىل  %84من الوفيات بني األمهات ،وميكن منع
معدل أكرب من ذلك لو توافرت لديهم خدمات تنظيم
األرسة وتسهيل النفاذ لها ً
علأم ّ
بأن معظم حاالت
الوفاة بني األمهات هي نتيجة لإلجهاض غري اآلمن
وبنسبة تصل إىل .2%40

فهل يجب فع ًال أن يرتفع معدل الوفيات
بني األمهات يف النزاعات إىل الشكل الذي
هو عليه اآلن؟ فعىل أرض الواقع ،قد يرتفع
مستوى تقديم الخدمات عماّ كان عليه قبل
النزاع نتيجة تدخل الجهات اإلنسانية .ففي
مناطق النزاع شاميل أوغندا ،عىل سبيل
املثال ،تشري البيانات لعام  2006إىل أن عدد
األطفال تحت الخامسة ممن تلقوا العالج
إزاء اإلسهال أو أعراض الحمى أكرث من أي
مكان آخر يف البالد ،إ ّال أنه يف لوقت نفسه
هناك حاجة كبرية للتصدي إىل مشكلة عدم
تنظيم األرسة واإلجهاض غري اآلمن حيث إن
معدالتها أعىل بكثري يف الشامل عن املعدل الوطني
العام  .5وباملثلّ ،
فإن نسبة الوالدات التي تقع بوجود
قابالت ماهرات أقل بكثري يف الشامل.6
تعتمد معظم البلدان املترضرة من النزاعات اعتامداً
كبرياً عىل املساعدات الدولية واإلنسانية لتوفري
الخدمات الصحية األساسية .ويشري مثالنا السابق عن
أوغندا إىل ّأن النزاع ال يعني بالرضورة انخفاض القدرة
عىل النفاذ للخدمات الصحية .وهنا يطرح السؤال :ما
مربر غياب االهتامم الالزم الذي يجب تقدميه كجزء
من االستجابة لالحتياجات اإلنسانية؟

تعد املعلومات املوثوقة حول اإلنفاق عىل املساعدات
يف البلدان املترضرة من النزاع عنرصاً محورياً للجهود
الرامية إىل تحسني فعالية املساعدات املقدمة ،إال أ ّنه
مل يتوافر الكثري من املعلومات حول وضع اإلنفاق
عىل املساعدات املقدمة لخدمة التوليد الطارئة أثناء
النزاع .ولسد هذه الثغرة املعلوماتية ،عكف الباحثون
لدى كل من ب��ادرة النفاذ إىل معلومات الصحة
اإلنجابية وقت النزاع (ريز) ،وباحثوا مدرسة لندن
للنظافة والطب االستوايئ ،وكلية كنغ يف لندن ،عىل
دراسة املبالغ املقدمة لإلنفاق عىل املساعدة اإلمنائية
الرسمية املقدمة لنشاطات الصحة اإلنجابية يف 18
7
بلداً منكوباً بالنزاع بني عامي  2003و2006.
وتوصلت الدراسة املذكورة إىل النتائج التالية عن تلك
الفرتة:
 مل يرصف عىل الصحة اإلنجابية أكرث من 509.3
مليون دوالر من أصل  20.8مليار دوالر من
املساعدات اإلمنائية الرسمية املرصودة لتلك
البلدان (أي ما يعادل .)%2.4
 ومن ذلك املعدل السنوي البالغ  5.09مليون
دوالر املرصودة للصحة اإلنجابية ،مل يرصف أكرث
من  %1.7منه عىل التخطيط األرسي.
 تحققت زيادة بنسبة  ٪ 77.9يف املساعدة
اإلمنائية الرسمية للصحة اإلنجابية يف القرتة ما بني
 2003و ،2006وم َر ّد ذلك بشكل كبري إىل زيادة
وصلت نسبتها إىل  %119.4يف إنفاق املساعدة
اإلمنائية الرسمية عىل برنامج فريوس نقص املناعة
البرشية/اإليدز واألمراض املنتقلة عن طريق
الجنس ،يف حني حقق متويل نشاطات الصحة
اإلنجابية مبا فيها تنظيم األرسة والتوليد يف حاالت
الطوارئ انخفاضاً بنسبة .%35.9
كام تطرق البحث بالتحديد إىل فئة البلدان األقل منواً
يف العامل ،وقارن الباحثون لدى دراسة تلك الفئة بني
البلدان املترضرة وغري املترضرة من النزاع من منظور
حجم اإلنفاق عىل الصحة اإلنجابية .وتبني للباحثني
من خالل الدراسة عىل العينة املختارة منها ّأن حجم
اإلنفاق املذكور يف البلدان املترضرة بالنزاع أقل مام
هو عليه الحال يف البلدان غري املترضرة بالنزاع التي
تعاين أص ًال من تردي األوض��اع يف م��ؤرشات الصحة
اإلنجابية .وعىل وجه الخصوص ،وجدت الدراسة ّأن
ما يصل معدله السنوي إىل  %4.4من مجموع االنفاق
عىل املساعدات اإلمنائية الرسمية التي ُدفعت لعينة
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الدراسة من البلدان األقل منا ًء غري املترضرة من النزاع
ُخصصت ألنشطة الصحة اإلنجابية ،مقارنة مبا نسبته
 ٪ 8.9يف البلدان األقل منواً غري املترضرة من النزاع
التي خضعت للدراسة املذكورة .وخالصة ذلك ّأن
متويل الصحة اإلنجابية أثناء النزاع غري كاف باملرة.

السياسة

تبنى صانعوا السياسات ،والجهات املانحة ،واملؤسسات
الفنية بني عامي  1994و 2008مراجعة للسياسات
واملبادئ التوجيهية الفنية الخاصة بالصحة اإلنجابية
يف حاالت الطوارئ .وتشكل تلك املراجعة جزءاً مكم ًال
لدراسة متويل ب��ادرة النفاذ إىل معلومات الصحة
اإلنجابية وقت النزاع (ريز) ،وقد أشارت املراجعة إىل
وجود نزعات مامثلة يف بيئة السياسات.8

وانصب تركيز معظم السياسات املحددة التي بلغ
ّ
9
ً
عددها  146سياسة ( ،والتي تطرقت قليال إىل الصحة
اإلنجابية) ،عىل مسائل فريوس نقص املناعة املكتسبة/
اإليدز ،أو العنف املامرس حسب النوع االجتامعي،
أو كليهام معاً (بلغ مجموعهام  .)%51أما الصحة
اإلنجابية “الشاملة” (ويقصد بذلك كافة مكونات
الصحة اإلنجابية ميا فيها تنظيم األرسة ،واألمومة
اآلمنة ،والعنف عىل أساس للنوع االجتامعي ،وفريوس
نقص املناعة املكتسبة) فلم تلق اهتامماً إ ّال من ما
ال يزيد عىل  %15من تلم السياسات يف حني مل يحظ
تنظيم األرسة بأكرث من  %1منها .ويف املبادئ التوجيهية
التي وصل عددها  95مبدأً ،ش ّكل العنف القائم عىل
النوع االجتامعي ،وفريوس املناعة املكتسبة/اإليدز
أكرث من نصف املجموع .فيام أشار معيا ٌر
توجيهي
ٌ
فني واحد إىل تنظيم األرسة عند التطرق لفريوس
ٌّ
وح ّدد معيار فني آخر حول
املناعة املكتسبة/اإليدزُ .
منع الحمل يف حاالت الطوارئ ،أما بالنسبة لحاالت
التوليد الطارئة فلم يكن هناك أكرث من أربعة معايري
توجيهية فنية.
ومع هذا ،فقد طرأ تطور إيجايب يف اآلونة األخرية
متثل يف إدراج الصحة اإلنجابية الشاملة بني معايري
ومؤرشات دليل مجموعة الصحة لعام  ،2009الذي
يعد مبثابة وثيقة توجيهية لالستجابة اإلنسانية الصحية
عىل املستويات الوطنية.10

الخالصة

عىل العموم ،تشري املراجعة العامة التي تجمع ما بني
التمويل والسياسيات إىل أ ّنه حتى هذه اللحظة مل
ُيبذل االهتامم املطلوب بشأن حاجات الصحة اإلنجابية
للفئات السكانية املترضرين من النزاع .وبصورة
خاصة ،مل يكن هناك اهتامم بتوجيه النشاطات مبارشة
للتصدي ملسألة تنظيم األرسة والتوليد يف حاالت
الطوارئ .وعالوة عىل ذلك ،تؤكد املراجعة أيضاً عىل
رضورة إدم��اج خدمات الصحة اإلنجابية عىل نحو
أفضل يف االستجابة اإلنسانية يف حاالت الطوارئ.

يش ّكل التوافر عىل النفاذ لخدمات الصحة اإلنجابية
عنرصاً أساسياً يف الحد من معدل الوفيات بني
األمهات وبالتايل فإن ذلك يساهم يف تحقيق الهدف
الخامس من أهداف االمنائية لأللفية املتعلق بصحة
األم .وباإلضافة إىل ذلكُ ،تع ّد الصحة اإلنجابية عام ًال
أساسياً تقوم عليه أهداف األلفية األخرى وخاصة
تلك املتعلقة بالصحة .11إ ّال أ ّننا نجد غياب أمر يف
منتهى األهمية وهو ضامن النفاذ لخدمات الصحة
اإلنجابية يف وقت األزمات عندما تصل الحاجة إىل تلك
الخدمات أوجها.
ورغم معرفتنا الجامعية مبا هو ف ّعال من التدخالت،
إ ّال أن ال�ضرورة تحتّم عىل املجتمع اإلنساين بأن
يعرتف بالصحة اإلنجابية الشاملة ويدعمها ويضعها
يف أوىل أولوياته باعتبارها تدخل رضوري لحامية
حياة اإلنسان ،خاص ًة ّ
وأن حاجات الفئات املترضرة
بالنزاعات مل تلقى االهتامم املطلوب من ناحية
الصحة اإلنجابية من قبل املجتمع اإلمنايئ يف إطار
الجهود املبذولة لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
ورغ��م ازدي��اد االع�تراف برتابط التحديات اإلمنائية
واإلنسانية واعتمداها بعضها عىل بعض وأنه من
الرضوري التعامل معها جميعاً ك ًال ال يتجزأ ويف آن
واحد خالل مراحل عملية اإلصالح ،ما زالت الحاجات
اإلمنائية تعامل وكأن بعضها منفصل عن بعض بدالً من
معالجتها بصورة منسقة ومتكاملة.
من الرضوري إدراك ّأن الصحة اإلنجابية ال تتوقف
أو تبدأ عىل أعتاب األزم��ة فحسب ،بل إ ّنها متثل
تحدياً مستمراً تقع مسؤولية التصدي له عىل عاتق
املجتمعني الدويل اإلنساين واإلمن��ايئ عىل حد سواء.
وسوف تتيح القمة اإلمنائية القادمة يف أيلول/سبتمرب
 2010فرصة ممتازة أمام املجتمع الدويل ليعرتف بهذا
الواقع وليحدث تغيرياً حقيقياً عن طريق الرتكيز عىل
حاجات الصحة اإلنجابية للفئات املترضرة يف النزاع يف
جهود متكاملة نحو تحقيق جوانب الهدف الخامس
من أهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بصحة األمومة.

التوصيات

عىل هيئات اإلغاثة اإلنسانية أن تدرج هدف النفاذ
العام للصحة اإلنجابية ضمن أهدافها والتزاماتها،
وإدخاله يف سياساتها ،وتقييامتها للحاجات وخطط
أعاملها ،ومتويلها ،وكذلك من خالل رفع مستوى
االستثامر يف التزويدات ،والتدريب وبناء القدرات
لضامن توفري خدمات الصحة اإلنجابية عىل أرض
الواقع مدى الحياة.
وع�لى املؤسسات اإلمنائية واإلنسانية أن تناشد
الحكومات وصانعي السياسات باالعرتاف بحاجات
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النساء والفتيات من ناحية الصحة اإلنجابية والتصدي
لتك الحاجات وقت األزمات عىل أنها جزء محوري يف
السعي نحو تحقيق الهدف الخامس لأللفية.
وعىل الجهات املانحة اإلنسانية واإلمنائية مضاعفة
جهودها لالعرتاف بتعقيد أوضاع األزمة وذلك عن
طريق ضامن متويل تدفقات نقدية مرنة ومستدامة
من خالل مجموعة منوعة من االتجاهات من كاقة
املرحل املختلفة لإلغاثة خالل التنمية.
عىل مجتمعي اإلمناء واملساعدات اإلنسانية تعزيز
التعاون فيام بينهام لتحقيق الهدف الخامس من
األهداف اإلمنائية لأللفية ملا ميثله هذا التعاون من
دور رئيس يف تقدم االنجاز نحو تحقيق هدف األلفية
الخامس ولضامن حصول املرأة والفتاة يف كافة أنحاء
العامل عىل حقوقها يف الصحة اإلنجابية مبن فيهم
النازحات نتيجة النزاعات أو الكوارث الطبيعية.
مارلو دن هوالندر
)(marlou.denhollander@mariestopes.org
مدير املنارصة يف بادرة ريز
))http://www.raiseinitiative.org
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 .1تقريراألهداف اإلمنائية لأللفية لعام 2009
http://tinyurl.com/UNFPAMDGreport2009
Campbell OM & Graham WJ ‘Strategies for reducing .2
maternal mortality: getting on with what works’, The Lancet
2006; 368: 1284-1299. http://www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140-6736(06)69381-1/fulltext
UNFPA ‘Women Fall Victims as Family Planning .3
Resources Dwindle’, 10 April 2007.
http://www.unfpa.org/public/News/pid/61
UNICEF State of the World’s Children 2009. New York: .4
UNICEF. http://www.unicef.org/sowc095
Uganda Demographic and Health Survey 2006
http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR194/FR194.pdf
Singh S et al ‘Unintended Pregnancy and Induced .6
Abortion in Uganda: Causes and Consequences’, New York:
Guttmacher Institute. 2006.
http://www.guttmacher.org/pubs/2006 11/27/UgandaUPIA.
pdf
 .7نرشت التحليالت يف مجلة  PLos Medicineالطبية واملنشورة عىل
االنرتنتhttp://tinyurl.com/PLoSODA2009 :
RAISE. Reproductive health in Emergencies: A review of .8
the Policy Environment for Reproductive Health
http://www.raiseinitiative.org/library/factsheets.php
 .9روجعت السياسات والخطوط اإلرشادية العامة املتبناة ما بني
 1994و 2008مبا فيها تلك التي تنبتها الواليات املتحدة وكندا وتسع
من دول االتحاد األورويب والرنويج وأسرتاليا ونيوزيلندة .باإلضافة إىل
ذلك ،خضعت للمراجعة السياسات الخاصة بثالث مؤسسات يف االتحاد
األورويب ،واالتحاد األفريقي ،وتسع مؤسسات تابعة لألمم املتحدة ،والبنك
الدويل ،والصندوق العاملي لإليدز والسل واملالريا ،و 19مؤسسة خاصة.
World Health Organization (2009), Health Cluster.10
Guide (Provisional version). http://www.who.int/hac/
network/global_health_cluster/guide/en/
The Millennium Development Goals Report 2008 .11
تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام 2008
نسخة عربيةhttp://tinyurl.com/MDG2008Ar :

Reproductive Health Access,
Information and Services in Emergencies

60

مقاالت عامة

60

نرشة الهجرة القرسية 34

تنقل الالجئني العراقيني عرب الحدود

جريالدين شاتيالر

ينبغي إيالء املزيد من االهتامم لتنقل الالجئني العراقيني عرب الحدود ما بني العراق وسوريا أو األردن،
ألن عدم دراسة هذا النوع من التنقل سيلحق الرضر بتخطيط السياسات والبحث عن الحلول
املستدامة.
لطاملا رأت املنظامت يف التنقل الكثري لالجئني خارج
املخيامت للبحث عن الفرص االقتصادية يف املناطق
الحرضية تحد ًيا أمام حفظ البيانات الدقيقة الخاصة
بالسكان وتقديم الخدمات ،ولكن تبني أيضاً أن التنقل
يقلل من االعتامد عىل املساعدة خاصة عندما تسمح
اللوائح للالجئني يف الدول املضيفة بالتحرك بني املناطق
املختلفة وعندما يدخلون سوق العمل بصورة رسمية أو
غري رسمية.
هناك ُبعد هام آخر ميثل تحدياً ينبغي احتسابه  ،إذ
ليس التنقل “عرب الحدود” هو عبور حدود الدولة األم
ملرة واحدة بغرض الهرب من االضطهاد أو الرصاعات
ولكنها إمكانية الرتدد بني دولة اللجوء واملوطن .وتتأىت

الصعوبة يف تصور هذا النوع من التنقل بوصفها رضورية
ألمن ومعيشة ومستقبل الالجئني من القاعدة القانونية
التي تنص عىل أن الالجئني ال يصبحون الجئني إذا عادوا
إىل مواطنهم باستثناء الزيارات الخاصة القصرية التي
مبعثها الظروف العائلية ،عىل سبيل املثال .إال أنه وكام
يظهر يف عدد كبري من الرصاعات املطولة فإنه يندر
ثبات مستويات عدم األمن اإلنساين يف البلدان املتأثرة
بالرصاعات أخذين باالعتبار الزمن واملناطق الجغرافية.
حيث ينتج أن بعض املناطق يف بلد الرصاعات قد تكون
آمنة بصورة مؤقتة لالجئني يف الدول القريبة لغرض
القيام بالزيارات املنتظمة أو إعادة املشاركة يف األنشطة
االقتصادية أو االجتامعية مع االقامة يف البلد املضيف.
ومع تحركهم عرب الحدود ،فقد يهدف الالجئون إىل

مواصلة أو تنويع سبل العيش أو اإلبقاء عىل األوارص
األرسية و االجتامعية األخرى أو ملراجعة املمتلكات أو
حتى لتقييم إمكانية العودة.

دراسة حالة :الالجئون العراقيون

لقد توطنت األغلبية العظمى من الالجئني العراقيني
حالياً يف مدن األردن وسوريا لسببني أولهام أنهم أتوا من
املناطق الحرضية وثانيهام أن املدن هي األماكن الذي
ميكنهم فيه الحصول عىل الشبكات االجتامعية واملساكن
والخدمات .وعىل الرغم من أن الطبقة الوسطى ،يف
الغالب ،ذات املستوى املرتفع من التعليم والتوقعات
فيام يتعلق بالخدمات واملعيشة واألمل مبستقبل أفضل
هي التي ترتك العراق فإن هناك فرو ًقا اقتصادي ًة واضح ًة
بني فئات الالجئني العراقيني من الطبقة الوسطى والتي
تؤثر بصورة مبارشة عىل إمكانية متتعهم باألمن واملعاش
والتنقل يف الدول املضيفة .ويف كلتا الدولتني ،يكون لدى
األشخاص الذين ينقصهم التواصل االجتامعي واملرفوضني
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين /إم بيرنارد

الالجئون يصلون إىل حدود مخيم التنف خالل عبورهم بني سوريا والعراق.
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ُ
احتياجات ملح ُة خاص ُة تتعلق بسبل العيش
االقامه
وهذا يرجع  ،و الستمرار نزوحهم ،إىل صعوبة الحصول
عىل املداخيل املنتظمة والكافية يف الدول املضيفة ومبا
أدى اىل افتقارهم .وقد عاش كثري منهم عىل التحويالت
املرسلة إليهم من العراق أو دول اللجوء أو الهجرة
البعيدة.
ليست سوريا وال األردن من املوقعني عىل معاهدة
عام  1951للالجئني والربوتوكوالت الخاصة بها ،و ليس
لكالهام نظام لجوء داخيل.يعترب العراقيون مهاجرون
بإمكانهم الحصول عىل حق اإلقامة إما بوصفهم أصحاب
رأس املال (عن طريق االستثامر أو رشاء املمتلكات) أو
عن طريق ضامن أي عقد للعمل .لكن مل يتمكن عد ُد
كب ُري من الالجئني من الحصول عىل اإلقامة من خالل
هذه القنوات الرتفاع مستوى االستثامر الالزم ومحدودية
أسواق العمل .كام ال يعترب هؤالء الالجئني عند دخولهم
البالد بشكل قانوين مهاجرين غري رشعيني لكنهم “ضيوف
مؤقتني” ال ميلكون الحق يف اإلقامة القانونية أو العمل؛
بذلك يسهل هذا األسلوب التساهيل (كام هو حال
املهاجرين غري املسجلني يف عدد من الدول الليربالية
يف الغرب) الحصول عىل عدد من الخدمات الصحية
والتعليمية األساسية ويقدم درجة نسبية من األمان.
ويف الحاالت التي ترض باألمن ،قامت سوريا واألردن برد
العراقيني مرة أخرى إىل بالدهم .وعىل الرغم من عدم
إلزامية هذا التساهل الواقعي من الناحية القانونية فإن
سياسات الدول العربية ال تحتمل رفض أحد األطراف
هذا التساهل.
تتوىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
تسجيل وتحديد أوضاع الالجئني ،لكن ومع رفض األردن
وسوريا لالندماج املحيل تتم إحالة الالجئني املع ّرفني إىل
دولة ثالثة حيث ُيعاد توطينهم والتي قد تكون يف الغالب
الواليات املتحدة األمريكية .حال ًيا ،هناك  230ألف
عراقي سجلته املفوضية يف سوريا و 47ألف يف األردن،
وإجاميل عدد العراقيني الباحثني عن األمن يف هذه الدول
يصعب التأكد من هذه األعداد نتيجة،
هو أعىل إال أنه ُ
لدرجة كبرية ،لهجرة العراقيني ذات الطبيعة املختلطة
وتنقل العديد من الالجئني املستمرة بني العراق وسوريا
أو األردن عىل الرغم من وضع الدول لللوائح التي تحد
من تنقل األفراد عرب الحدود.
وال يعوق عدم توفر الوضع القانوين الواضح من حركة
وتنقل الالجئني داخل الدولة املضيفة .وقد الحظ مقدمي
املساعدة ،خاصة يف سوريا ،ارتفاع مستوى تبديل مكان
اإلقامة بني العراقيني خاصة من املناطق الريفية إىل
الحرضية ومن مدينة دمشق إىل املدن األصغر بضواحيها
وكذلك بني االحياء يف املدن الكبرية .ولدى هؤالء الذين
يتحركون داخل سوريا ثالثة بواعث رئيسية وهي الحصول
عىل العمل والخدمات ،وانخفاض أجور السكن ،والعيش
بني األقارب أواألصدقاء أو أفراد ذات الجالية الدينية.

مقاالت عامة
توضح العديد من االستبيانات ويف عام  2009تحديدًا
عاد عد ُد ال بأس به من العراقيني الالجئني إىل سوريا إىل
العراق يف زيارات لالطمئنان عىل األقارب أو املمتلكات،
وهناك ظاهرة أخرى هي املعيلون الذين يرتكون من
يعيلونهم يف سوريا وينتقلون إىل العراق حيث يعملون
أو يتاجرون .وعىل الرغم من رضورة حصول العراقيني
عىل تأشرية الدخول الرسمية ،فإن سوريا متنح معظمهم
الدخول وإعادة اإلدخال نظري دفع رسوم ُتقدر بـ 50
دوالر أمرييك .أما ألولئك يف األردن فقد ُسمح لـ 25000
فقط ممن لديهم حق اإلقامة أو من لديهم ضامنات
مادية أو مؤسسية لتدعم تقدمهم لطلب التأشرية – وهو
املعيار الذي يجعلها انتقائية للغاية – بالعبور جيئ ًة
وذها ًبا عرب الحدود مع العراق ،مام أسفر عنه أن هؤالء
الالجئني الذين ال ميلكون الحق يف اإلقامة هم من يجدون
صعوبة يف استدامة معاشهم ومعظهمم غري قادر عىل
مالقاة أفراد أرسته املتشتتني وال ميكنه اإلعداد للعودة.
وتظهر أهمية التنقل عرب الحدود بالنسبة للعديد من
العراقيني الالجئني ألسباب عدة:
 إعادة تالقي أعضاء األرسة املتفرقني بني العراق
والدول املضيفة (وهناك عدد كبري من النساء
املعيالت ألرسهن واألطفال وكبار السن لوحدهم )
 الجمع بني األمن الشخيص أو العائيل يف بلد
مضيف
ٍ
آمن مع الوصول اىل املوارد املتاحة يف املناطق
ٍ
التي متت فيها استعادة االستقرار يف العراق .يكون
بعض من املخاطر
املعيلون عىل استعداد لتحمل ٍ
أو إيجاد السكن القريب من أماكن عملهم .لكن
ال تكون املدارس والجامعات واألسواق والخدمات
الصحية سهلة املنال بالنسبة لباقي أفراد األرسة.
 اإلعداد للعودة ،مام يستوجب عددًا من الخطوات
التي تشمل الزيارات األولية التي يقوم بها بعض
أفراد األرسة ويظل الباقون يف األردن أو سوريا أو
يستوطنوا مكا ًنا أخ ًرا.
وعىل العكس ،تخلق إعاقة التنقل عرب الحدود املزيد من
الصدوع العائلية إىل جانب محدودية أو انعدام الوصول
إىل املوجودات واملوارد والشك يف املستقبل؛ وكنتيجة
لذلك ،يبقى الكثري منهم يف الدول املجاورة للعراق ثم
يتوجهون إىل املفوضية ليس للبحث عن الحامية وإمنا
عن إمكانية إعادة توطينهم يف بلد ثالث.
إن هنالك حاجة ماسة الستكشاف الحلول املبتكرة
ملستقبل النازحني داخل وخارج العراق نظراً النعدام
املطامح يف االندماج واسع النطاق يف الدول العربية سواء
كان ذلك من خالل نظام اللجوء أو العمل للمهاجرين إذ
ال تستقر األمور يف العراق فيام يتعلق باألمن والفرص
االقتصادية وال يتساوى توزيع األمن اإلنساين يف العراق.
ينبغي أن تأخذ الحلول اإلقليمية املستدامة يف االعتبار
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أزمة العدد الكبري من العراقيني الذين ليسوا الجئني
فقط وإمنا مهاجرين غري مسجلني ،وهناك بعد أخر
يجب معالجته أال وهو املعدل املرتفع لتنقل الالجئني
وغريهم من املهاجرين العراقيني األخرين جيئ ًة وذها ًبا
عرب الحدود بني العراق وسوريا أو األردن .ويتضح حتى
اآلن ،تجاهُ ل املؤسسات املعنية لهاتني الظاهرتني وفشلها
يف تقدير أهمية التنقل عرب الحدود وما لذلك من نتائج
خطرية ذات صلة بتخطيط السياسات والبحث عن
الحلول املستدامة.
ومتثل سوريا مثاالً عىل املامرسات الجيدة التي تسهل
تنقل العراقيني عرب الحدود حيث ال توجد رسوم نظري
“تخطي مدة اإلقامة” ملن يتمتعون بوضع الضيف
والراغبني يف الرحيل عن البالد حيث يتم منحهم يف
معظم األحيان تقريباً تأشرية دخول.

التوصيات

مع تقدير االهتاممات املرشوعة للدول املضيفة واملتعلقة
بحامية أسواق العمل املحلية بها وأمنها القومي ،يتعني
عىل حكومات األردن وسوريا تنظيم أوض��اع هؤالء
العراقيني املستضافون إذ سيناسبهم وضع قانوين مثل
«املقيم املؤقت» والذي ال يحتاج لالرتباط بالحق يف
العمل لكنه يضمن الحق يف إعادة اإلدخال من العراق
أو أي بلد أخر .ومؤخ ًرا تنازل األردن عن الرسوم الخاصة
مبدة اإلقامة لكن تبقى رشوط إعادة اإلدخ��ال صعبة
االستيفاء ملن هم يف وضع «اإلستضافة».
ينبغي أن تعمل الجهات املؤسسية ذات العالقة مبا فيها
الحكومات األردنية والعراقية عىل دعم هؤالء الالجئني
الذين يرغبون يف القيام بالتقييامت الفردية التي تسبق
صنع قرارات العودة أو الصور األخرى للتواصل الفعيل مع
العراق .وسيكون من الرضوري أن ُيزود هؤالء النازحني
بوسائل متكنهم من االطالع عىل السياقات القانونية
واملؤسسية واألمنية املتعلقة بعودتهم إىل العراق أو
استعادة الروابط االجتامعية واالقتصادية عرب الحدود
وهي جميعها ٌ
طرق تساهم يف إعادة بناء العراق.

جريالدين شاتيالر ()gchatelard@yahoo.com
باحثة يف فرع املعهد الفرنيس للرشق األدىن بعامن
( .)http://www.ifporient.orgيستند هذا املقال
عىل تقرير “تحديات الحامية والتنقل واملعاش
للنازحني العراقيني يف املناطق الحرضية يف األردن”
والذي أعدته الكاتبة بالتشاور مع اللجنة الكاثوليكية
الدولية للهجرة واملوجودة عىل:
http://www.icmc.net/pubs/protection-mobility-and-livelihoodchallenges-displaced-iraqis-urban-settings-jordan
http://tinyurl.com/ICMCChatelard
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النازحون األجانب يف جنوب إفريقيا
جان بيري ميساغو وتاملني مونسون

يثري النزوح الداخيل ملن ال يتمتعون بالجنسية الجنوب إفريقية يف دولة جنوب إفريقيا العديد من
التساؤالت حول قدرة القانون الدويل عىل حامية هذه املجموعة الخاصة غري الحصينة.
تعرضت أعداد هائلة من اإلفرقيني من غري املواطنني
وخالل أسابيع فقط خالل شهر مايو  2008القليلة
للتهجري القرسي ،وبشكل قاهر ،من من مجتمعات
“االندماج الحرضي” يف بلدات جنوب إفريقيا .وقد
صارت أعدادٌ ٌ
كبرية من طالبي اللجوء والالجئني نازحني
داخل ًيا – وهو أمر خارج عن املألوف ،عند الحديث
عن أطر العمل الدولية الخاصة بالنزوح واللجوء.
وتعكس أزمتهم عددًا من األفكار الخاطئة حول تأثري
الهجرة الدولية عىل املجتمعات الحرضية الفقرية
واملخاطر األمنية التي متثلها هذه األفكار يف املناطق
التي يضعف فيها تغلغل نفوذ الدولة مع الجانب غري
الواضح يف املناقشات الحالية حول النزوح الداخيل.
وال يعد العنف الناجم عن رهاب األجانب بالجديد
عىل دول��ة جنوب إفريقيا يف فرتة ما بعد انتهاء

الفصل العنرصي ،إال أن الهجامت العنيفة ضد حاميل
الجنسيات األجنبية والتي هزت البالد يف مايو ويونيو
من عام  2008مل تكن باملسبوقة من حيث الرضاوة
والوحشية ورسعة االنتشار الجغرايف .ففي أقل من
شهر ،كانت هناك  135حالة عنف متفرقة والتي
خلفت  62قتيل و 670جريح عىل األقل وعرشات من
ضحايا االغتصاب وأكرث من  100ألف نازح إىل جانب
سلب أو تدمري ممتلكات تقدر مباليني من الرندات.
ويف أعقاب الهجامت التي أخمدها ُ
تدخل الجيش
الجنوب إفريقي ،آوت املخيامت املؤقتة خارج مراكز
الرشطة هؤالء الرعايا األجانب الذين مل تتم إعادتهم
أو طردهم “طواعية” (وأكرثهم من طالبي اللجوء
أو الالجئني) يف انتظار إقامة مخيامت النزوح املؤقتة
والتي تستوعب حوايل  20000نازح يف محافظات

غاوتينغ وكيب الغربية .كذلك يتضح اختيار معظم
النازحني إلعادة التوطني يف األحياء الحرضية البديلة أو
العودة للمجتمعات التي تحركت ضدهم لكن مل يكن
هناك من الكثري ما تم القيام به لتقليل إمكانية تكرار
الهجامت وال يتضح اقتفاء الحكومة لهؤالء األشخاص
النازحني داخل ًيا أو توثيقها لهم.

أسباب العنف

 ،قام برنامج دراسات الهجرة القرسية ما بني أغسطس
ونوفمرب من عام  2008بإجراء بحث للتحقق من
أسباب النزوح ولفهم سبب إث��ارة رهاب األجانب
للنزوح غري السلمي يف عدد محدود من املناطق عىل
الرغم من ارتفاع معدالت املشاعر املعادية لألجانب
يف أنحاء جنوب إفريقيا .الباحثون قد زاروا تسعة
مواقع حدث فيها العنف نتيجة رهاب األجانب ما بني
يناير  2007ويونيو  2008وموقعني أخرين حيث مل
تكن هناك أحداث عنف خطرية عىل الرغم من وجود
أشخاص ال يحملون جنسية البلد .ويف كل موقع ،التقى
ٍ

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين /جيمس أوتواي

الجئون من زميبابوي يصطفون يف الصباح املبكر يف طابور خارج مركز موسينا الستقبال الالجئني ،جنوب أفريقيا.
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الفريق بالسكان الجنوب إفريقيني وأولئك الذين ال
يتمتعون بجنسية البلد إضافة إىل مسؤولني حكوميني
وق��ادة مجتمعيني وممثلني عن منظامت املجتمع
املدين ،وقد شارك أكرث من  400شخص (مبا يف ذلك
الشباب والنساء وكبار السن) يف البحث.

الرسمية أو غري التابعة للدولة أو املخصخصة جزئ ًيا،
لذلك تكون طبيعة السلطة عام ًال يسمح بتحول
املفاهيم السلبية إىل النزوح غري السلمي .ولهياكل
السلطة الخصائص التالية يف املناطق التي يحدث فيها
هذا النوع من النزوح:

لقد ألقى الرشح السائد ألسباب الهجامت عىل النازحني
من األجانب باللوم عىل التأثري السلبي لالندماج
الحرضي للالجئني وطالبي اللجوء وغريهم من فئات
املهاجرين األفارقة العابرين للحدود يف املجتمعات
الحرضية الفقرية ،ومتثل “مشكلة” عدميي الجنسية
مشكلة الفقر والجرمية والبطالة يف املناطق الحرضية
مع تنافس عدميي الجنسية عىل املوارد والوظائف
والفرص يف املناطق املحرومة سيئة الخدمات .ويف ذات
السياق ،يحدث النزوح من الريف إىل الحرض ،لكن
عمل تصور أن هؤالء املهاجرين غرباء بالنسبة لكل
من األمة والدولة كسبب مناسب للشعور َّ
بالضيم.

 رهاب األجانب املؤسيس يف مراكز الرشطة والهياكل
الحكومية األخرى :يقوم هذا غال ًبا عىل محدودية
معرفة واحرتام إطار العمل القانوين والسيايس
للدولة فيام يخص عدميي الجنسية

البحث قد وجد أنه وعىل الرغم من تشكيل هذه
التصورات حول تأثريات الهجرة الدولية عىل املناطق
الحرضية الفقرية لجانب من مناخ الهجامت ،فإن
أسبابها املبارشة مل تكن بالتأثريات الحقيقية أو الواضحة
لالندماج الحرضي بل طبيعة هياكل السلطة يف
املناطق املترضرة .ونجد نفس التوتر السائد يف مناطق
تشهد الجرمية واملنافسة والتي ال يقطنها النازحون أو
املهجرون مام ُيوحي بأن التصورات السلبية هي رشط
الزم لكن ليس كاف ًيا لنزوح عدميي الجنسية بشكل غري
سلمي .ومل يدل البحث عىل دعم املفاهيم الشائعة
ألسباب النزوح تلك:
 التدفق الجامعي لألجانب نظ ًرا لعدم التحكم
يف الحدود حيث تزداد أعداد السكان معدومي
الجنسية نتيجة للتوطني املستمر ال للتدفق
املفاجئ .وباإلضافة إىل ذلك مل يتعرض الوافدون
الجدد وحدهم للعنف بل ويتعرض له حتى
أولئك النازحني الذين عاش معظمهم ضمن هذه
املجتمعات لسنوات عديدة.
 ارتفاع أسعار الغذاء والسلع والصعوبات
االقتصادية الناجمة :يعلم معظم املستجيبني أن
التحديات االقتصادية هي نتيجة األزمة االقتصادية
العاملية وليس لوجود األشخاص عدميي الجنسية.
 سوء تقديم الخدمات :تعترب املشكالت الخاصة
بتقديم الخدمات شائع ًة يف املناطق الفقرية
بجنوب إفريقياً .
أيضا أظهرت الدراسة سوء تقديم
الخدمات يف املناطق التي مل يتفىش فيها العنف
يف بعض األحيان.
لقد أقر البحث بانتشار العنف يف املناطق التي
ضعفت فيها سيطرة الدولة ويف هياكل السلطة غري

 آليات فض النزاعات غري الدقيقة أو املالمئة :قاد
فشل مؤسسات الحكومة واملجتمع املدين الحالية
يف معالجة اهتاممات السكان (غري قوية األساس)
حول عدميي الجنسية إىل اتضاح رؤية الهياكل
الرسمية مام شجع أمن و”عدالة” السوقة.
 الخواء السيايس أو املنافسة ىف قيادة املجتمع:
وقد شجع هذا عىل ظهور الصور غري الرسمية
والرشعية والسلمية للقيادة املحلية والتي دعمت
واستغلت امتعاض املجتمعات املتغري نحو الغرباء
بغرض تعزيز تأثريها وسلطتها.
 بيئة الحصانة :وقد سهلت هذه تعرض عدميي
الجنسية وغريهم من الغرباء للض ّيم من أجل
تحقيق املكاسب الشخصية و /أو السياسية.

التوصيات الخاصة بجنوب إفريقيا
ظهرت إشكالية إعادة “دمج” النازحني من غري حملة
الجنسية الجنوب إفريقية نتيجة هجامت مايو
هجرتهم أو يف املجتمعات
 2008يف املجتمعات التي ّ
الحرضية الفقرية األخرى حيث ُيوصم عدميو الجنسية
اجتامع ًيا و ُيبعدون وحيث تكون هياكل الحكومة
املحلية هشة أو معرضة لالستقطاب من قبل جامعات
املصالح الخاصة .غري أن الحكومة مل تقم بتطوير أية
وسائل القتفاء أثر أو توثيق النازحني داخل ًيا عدميي
الجنسية من أجل مراقبة أماكن تواجدهم وظروفهم؛
إذ يبقى تأثريهم عىل مناطق إع��ادة التوطني أو
“إعادة اإلدماج” خف ًيا مام يعيق إدارة املخاطر من
حيث إمكانية زيادة النزوح .ويف هذا السياق ،تبقى
االهتاممات األمنية حول إعادة توطني النازحني داخل ًيا
من عدميي الجنسية مقلق ًة.
قد ال يسهل إنهاء التوترات االجتامعية كتلك التي
تحدث بني السكان املحليني و”الغرباء” يف املناطق
الحرضية الفقرية بجنوب إفريقيا ،لكن ستثبط الهياكل
القيادية املوثوقة واملسؤولة واملؤهلة وامللتزمة
بالعدالة الدولية ودور القانون من التأثريات الجلية
كالنزوح غري السلمي .وتكون الخطوات الثالث الهامة
لتعزيز هذا النوع من السلطة هي:
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 زيادة اتباع دول العامل ملنظومة العدالة وهياكل
الحكم املحيل مثل اللجان املجتمعية ومنتديات
السياسية
 تعزيز آليات فض الرصاعات املجتمعية التي تحرتم
املبادئ الدستورية للحقوق العاملية واإلجراءات
القانونية الواجبة
 مجابهة بيئة وموقف الحصانة فيام يخص العنف
العام و/أو الرهاب من األجانب
وهذا يوعز أنه وبغرض تخفيف تأثري النزوح الداخيل،
فإن تعزيز اح�ترام القانون هو األه��م عن زيادة
تطوير القانون والسياسة وهذا ينطبق ليس فقط
عىل الوسائل الدولية ولكن عىل قوانني الدولة بصورة
عامة حيث ال تكون الجهات غري التابعة للدولة
املتولية للسلطة يف املناطق التي يضعف فيها وجود
الدولة منقادة يف الغالب للمناقشات الخاصة بحقوق
اإلنسان أو الحقوق الدستورية .1وتظهر يف العديد من
الدول الثغرات الخطرية بني السياسات واملامرسات
الخاصة بالنازحني داخل ًيا،2وللسلطات من غري الدول
والخصخصة الجزئية ملهام الحكومة املحلية من خالل
الشبكات التي تخل بتطلعات السياسة القومية
واإلقليمية دو ٌر يف خلق مثل هذه الثغرات.
يف جنوب إفريقيا ،يتعرض الغرباء بصورة عامة إىل
الهجامت واألخطار املرتبطة بالنزوح الداخيل يف عدة
صور ،وال يستويف األجانب الفقراء يف هذا البلد  -مبا
يف ذلك الالجئني وطالبي اللجوء – متطلبات التوثيق
الالزمة (الرسمية أو غري الرسمية) عند الحصول عىل
العمل أو املسكن أو غري ذلك من الخدمات .وال يلجأ
الكثريون منهم ،إن مل يكن جميعهم ،إىل الرشطة عند
وقوع الجرائم نتيجة الخوف من التهجري أو رهاب
األجانب املؤسيس .ونتيجة للوصم االجتامعي ،يكرث
تعرض من ال يحملون الجنسية الجنوب إفريقية
لالستقصاء من آليات العدالة السائدة يف املناطق ذات
التدخل الحكومي الضعيف أو املشبوه؛ لذلك يختفي
الكثري منهم نسب ًيا عن عيون الدولة ،مام يربطهم يف
أذهان العامة بقضية الجرائم التي ال ميكن تعقب
مرتكبيها .من ناحية أخ��رى ،يسهل معرفة عدميي
الجنسية من النازحني داخل ًيا وكذلك استهدافهم
من قبل قاطني املجتمعات الجنوب إفريقية التي
يعيشون فيها نتيجة لللغة وال��زي واملامرسات
االجتامعية والثقافية ،وهذا يزيد من مخاطر الحامية
الصعبة أصال.

تساؤالت حول الثغرات يف
املبادئ التوجيهية

مل يكن من املعتاد اإلشارة إىل النازحني األجانب يف
جنوب إفريقيا عىل أنهم نازحني داخل ًيا كام مل يكن
واضحاً مدى إمكانية تطبيق مبادئ األمم املتحدة
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التوجيهية حول النزوح الداخيل 3عىل وضعهم
مام يثري التساؤل حول إمكانية اعتبار األجانب
يف جنوب إفريقيا نازحني داخل ًيا وفق القانون
الدويل .كام تثري التجربة بعض التساؤالت األخرى
التي تخص هذه املبادئ:
تهدف املبادئ إىل تخليص النازحني داخل ًيا من
التمييز وجعلهم سوا ًء أمام القانون .كيف ميكننا
حامية من تتسبب أوضاعهم القانونية للهجرة يف
التمييز ضدهم؟
كيف ميكننا تحقيق املبادئ  5و ( 6والتي تؤكد
عىل االلتزامات القانونية للسلطات بالحامية من
النزوح التعسفي) واملبدأ ( 29والذي ينص عىل
حامية الحق يف الحصول الكامل والعادل عىل
الخدمات واملشاركة يف الشؤون العامة) عندما
يحدث النزوح يف املناطق ذات التدخل الحكومي
املحدود؟ ما مدى إعاقة الحامية باالفرتاض أن
الدول والفاعلني الدوليني هم الجهات األساسية
عند منع والتعامل مع النزوح ؟
ُيلزم املبدأ  9ال��دول لحامية الجامعات ذات
«االستقالل الخاص ...عىل أراضيها» ،فامذا عن
الالجئني الذين لديهم اعتامد خاص عىل بلد
ُ
اللجوء؟ بل
ويعظم تعرضهم للهجامت بسبب
عيشهم يف ُيرس الدولة القومية التي ال ميلكون
أراضيها.
ما هي ح��دود الرتكيز عىل مشكالت النازحني
داخل ًيا يف السياقات التي يتعرض فيها غري
النازحني داخلياً إىل األزمات ً
أيضا؟ يف الغالب،
يتنافس النازحون داخل ًيا مع الفقراء الحرضيني
غري النازحني .وبالنسبة لألجانب من النازحني
داخل ًيا يف جنوب إفريقيا فقد ك��ان لتلقيهم
للمعاملة التفضيلية – من وجهة نظر البعض  -يف
املناطق الفقرية وغري املخدومة واملثقلة مخاطرة
أمنية كبرية يف املايض.
جان بيري ميساغو)(jpmisago@gmail.com
وتاملني مونسون ()tamlynmonson@gmail.com
هام باحثان يف مبادرة سياسات ومامرسات الهجرة
بربنامج دراسات الهجرة القرسية (http://www.
 )migration.org.zaبجامعة ويت ووترز راند
بجوهانسربج.
ميكن االطالع عىل التقرير الكامل للنتائج مع
التوصيات اإلضافية عىل اإلنرتنت عىل:
http://tinyurl.com/IOMza09
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/GP10/8-9.pdf .1
http://www.fmreview.org/FMRpdfs/GP10/15-16.pdf .2
http://www.brookings.edu/projects/idp/gp_page.aspx .3

نرشة الهجرة القرسية 34

التعبئة االجتامعية يف مخيامت
النازحني يف الباكستان
شينغا باهادور كادكا

يثري النزوح الداخيل ملن ال يتمتعون بالجنسية الجنوب إفريقية يف دولة جنوب إفريقيا العديد من
التساؤالت حول قدرة القانون الدويل عىل حامية هذه املجموعة الخاصة غري الحصينة.
لقد كان للتعبئة املجتمعية وبناء القدرات يف البيئة التي
عومل فيها النازحون عىل أنهم فاعلون ال مجرد مستقبلني
دور يف تحسني تقديم الخدمات وإدارتها
أدت العمليات العسكرية التي شهدتها املناطق العشائرية
الخاضعة للحكم االتحادي يف شهر آب/أغسطس إىل نزوح
عدد ال يستهان به من املواطنني ،ومع نهاية شهر آذار/
مارس  ،2009بلغ عدد العائالت النازحة أكرث من ثالثة
تسجلت
عرش الفاً (متثل ما يزيد عىل  86ألف من األفراد) ّ
يف أحد عرش مخي ًام ،يف حني بلغ عدد العائالت التي كانت
تعيش مع العائالت املضيفة قرابة السبعني ألف عائلة
ض ّمت  420ألف فرداً.
ويف ترشين أول/أكتوبر  ،2008أقيم مخيم كاشا غاري
إليواء النازحني يف ضواحي بيشاور يف اإلقليم الحدودي
الشاميل الغريب ،بعد أن كان ذلك املخ ّيم يف فرتة سابقة
مخصصاً لالجئني األفغان ،وبحلول آذار/م��ارس 2009
كان املخيم يستوعب حوايل  2600عائلة (تضم أكرث من
 15500فرد).
وبدعم من املفوضية العليا لشؤون الالجئني ،تولت
مفوضية الالجئني األفغان يف االقليم الحدودي الشاميل
الغريب مسؤولية إدارة وتدبري أمور املخ ّيم .وكانت
مجموعة تنسيق املخيم وإدارته التي ضمت عدداً من
مؤسسات األمم املتحدة والرشكاء املن ّفذين من املنظامت
الحكومية والنظراء الحكوميني ،قد أ ّمنت تقديم الخدمات
االساسية كالصحة ،والغذاء ،واملاء ،واملأوى ،واملواد غري
الغذائية ،والحامية يف املعسكرات .كام قدمت املفوضية
العليا لشؤون الالجئني األموال والدعم الفني لعمليات
ونسقت بصفتها
تنسيق املعسكر والتعبئة االجتامعيةّ ،
هيئة قائدة للمجموعات العنقودية أعامل كافة مقدمي
الخدمات.
يتخذ نظام الجريغا (املجلس) أهمية محورية يف الثقافة
البشتونية ألبناء العشائر ،وقد ُو ّظف هذا النظام بفعالية
باستحداث اللجان القطاعية لتحقيق أهداف التعبئة
االجتامعية يف املخيم .وكان مجلس الشورى األعىل
مسؤوالً عن التنسيق ما بني تلك اللجان القطاعية يف
املخيامت .واحرتاماً للخصوصيات التي تفرضها الثقافة
املحلية من حيث عدم السامح باختالط النساء بالرجال،

فقد تأسست لجان منفصلة للرجال والنساء عىل حد
سواء لكل واحد من القطاعات .وكان ملخيم كاتشا غاري
ست لجان قطاعية مختلفة تضم إدارة املياه ( 86لجان
للرجال و 92لجان للنساء) والتعليم ( )63 / 3والصحة
( )89 /3والحامية ( )30/2والغذاء ( )0/3واألمن ()0/3
يضاف إليها مجلسني للشورى للرجال فقط .وكانت
نسبة مشاركة الرجال أكرب يف اللجان التي كانت فيها
مصالح الرجال أكرب ،وباملثل كانت مشاركة النساء أكرب
يف اللجان التي متس القضايا التي متثل فيها املرأة دوراً
حيوياً كالتعليم والصحة ورفع الوعي إزاء حامية النازحني
أنفسهم ،وعىل وجه الخصوص املرأة والطفل.
وانصب تركيز املفوضية العليا لشؤون الالجئني ورشكائها
عىل النهج القائم عىل املجتمع وعىل االلتزام بتعميم
مفاهيم العمر والنوع االجتامعي والتنوع .وتطلب
ذلك يف بداية األمر تدريب الرشكاء املنفذين و بناء
قدراتهم ،وإج �راء عمليات الرصد املنتظمة وتقديم
التغذية الراجعة .وتضمنت نشاطات بناء القدرات
تدريب اللجان القطاعية ،وعقد االجتامعات املشرتكة بني
اللجان القطاعية ،واجتامع التنسيق األسبوعي ،واالحتامع
الشهري ملجلس الشورى األع�لى .كام كان للمشاركة
املجتمعية دور هام وفعال يف ضامن ملكية النازحني
للخدمات واملساعدة.

أبرز التحديات

تتمثل أبرز التحديات واملعوقات املحتملة للتعبئة
االجتامعية يف املخيامت باآليت:

 تنوع النازحني من حيث أصولهم الجغرافية،
وأوضاعهم االجتامعية ،واالقتصادية ،والسياسية،
والتي تجلت يف مستويات وعيهم العام وتفاعلهم مع
املحيط الخارجي ورغبتهم يف املشاركة يف املجموعات
والعمل الجامعي
 الخالفات السابقة بني النازحني قبل النزوح وما لذلك
من أثر سلبي رئيس عىل الجهود املبذولة يف تحقيق
التعبئة االجتامعية واالنسجام يف املخيم.
 القيود املفروضة عىل النساء ألسباب ثقافية،
ومحدودية مشاركة النساء يف املجموعات ويف
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 املقت الثقايف الشديد لفكرة املشاركة يف مثل تلك
املجموعات اص ًال
 انتشار شعور بني النازحني ّ
بأن املنظامت غري
الحكومية ال تحرتم ثقافتهم وتقالديهم وعاداتهم
 مصاعب ضامن التمثيل املالئم لكافة رشائح املجتمع
املحيل يف املجموعات
 العدالة يف توزيع مواد اإلغاثة :ففي البدء مل يكن
مبقدور االشخاص األكرث حساسية النفاذ بسهولة إىل
مواد اإلغاثة من غذاء وغريه
 عدم توافر الفهم والخربة الكافيني بني الرشكاء
املنفذين حول مختلف العوامل الخاصة بالنازحني
والجوانب املتصلة بالعتبئة االجتامعية والتنسيق مع
الفاعلني اآلخرين.
 عدم تقبل النازحني لفكرة استخحدام املرافق (خاصة
املطابخ ودورات املياه وغرف الغسيل) نتيجة عدم
فهمهم لفكرة دورات املياه وغرف الغسيل املنشأة
يف املخيم ،نظراً العتياد النازحني سابقاً عىل العيش يف
مج ّمعات عائلية «مكتفية ذاتياّ» .أما بالنسبة للنساء
عىل وجه الخصوص ،فإما مل يسمح لهن مبغادرة
البيئة الخصوصية التي تؤمنها لهم البيوت أو مل يكنّ
راغبات بذلك اص ًال تفادياً ملخاطر التعرض للغرباء
من الرجال والنساء عىل حد سواء.
 قصور يف التخطيط يف املواقع :فقد ش ّيدت دورات
املياه وغرف الغسيل للرجال والنساء بحيث يالصق
بعضها بعضا ،كام ّإن تلك املرافق مل تكن سهلة
االستعامل ومل تكن متفقة مع التقاليد والثقافة .أما
وضع الستارة الفاصلة أو الجدار العازل بغرض تحقيق
الخصوصية فقد زاد األمر سوءاً .فاملرأة ممنوعة من
االتصال بالرجال خارج البيت ورغم ّإن الستائر
العازلة املقامة حول املجمعات السكنية للعائالت
كانت تقدم بعض الخصوصية والحامية للنساء ،إ ّال أن
دورات املياه كانت تقع خارج تلك النواحي ما جعلها
محرمة عىل النساء ألسباب ثقافية .وإضافة إىل
ذلك ،فقد تسببت معوقات استخدام غرف الغسيل
أو دورات املياه يف ظهور بعض املشكالت الصحية
والنفسية واألمنية.
ومل��واج��ه��ة تلك التحديات ،تبنّينا مجموعة من
االسرتاتيجيات منها عىل سبيل املثال بناء العالقات الطيبة

بني مقدمي الخجدات
من جهة والنازحني من
جهة أخرى ،وتحسني
التفاعل االجتامعي،
فبدأنا مبخاطبتهم
جميعاً حتى األطفال
منهم بأسامئهم .كام
بذلنا جهوداً متواصلة
مع الكبار يف املجتمع
املحيل وتحديداً الرجال
منهم للرتويج ألهمية
ن��ه��ج املجموعات
ودور املنظامت غري
الحكومية.

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني/إم بريسون

اجتامعات املجموعات ويف التفاعل مع الرجال
ومع الكوادر من الرجال .وقد وصل األمر يف بعض
الحاالت إىل عدم سامح الذكور للمرأة بالتفاعل مع
اإلناث العامالت يف كوادر املخيم دون إذن مس ّبق
من أحد افراد العائلة من الذكور.
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ك�ما ت��م استحداث
نظام لنقل القرارات
التي يتخدها مجلس
الشورى األعىل للنساء
أطفال من النازحني يلعبون يف مخيم كاشا غاري ،بيشاور ،مقاطعة الحدود الشاملية الغربية ،ديسمرب .2008
وللتفكري مجدد ُا يف
تلك ال��ق��رارات من
خالل احرتام وجهة نظر النساء وذلك بهدف تسهيل  الحفاظ عىل مسافة مالمئة عن املجتمع املحيل ألنها
تسمح يف دفع املجتمع املحيل الستخدام وتبني
التفاهم املتبادل بني الجميع من حيث وجهات النظر
األفكار الجديدة املناسبة لوضعهم الجديد .ودون
رشكت املجموعات يف توزيع
والقرارات املتخذة .وأخرياًُ ،أ ِ
مواد اإلغاثةً ،
وش ّجع مجلس الشورى األعىل عىل املشاركة
وجود هذه املسافة الكافية بني املجتمع املحيل
يف توزيع مواد اإلغاثة وتأسيس نظام عادل للتوزيع .أما
والكادر العامل عىل تقديم الخدمات يف املخيامت لن
املواد النادرة فقد ُو ّزعت من قبل أعضاء مجلس الشورى
يتقبل الجتمع املحيل األفكار الجديدة وال املعلومات
عىل كل خيمة.
املتشارك بها وال نرشها من قبل الكادر.

النتائج والدروس املستفادة

يكمن القول ّإن االسرتاتيجات املذكورة قد تكللت
بالنجاح الذي متثل يف تحقيق إدراك أكرب الهمية املشاركة
املجتمعية ،والتوزيع العادل ملواد اإلغاثة مع إعطاء
األولوية للفئات األكرث حساسية .ولقد بدأنا نرى تحسنات
يف الوضع األمني ويف التحاق الفتيات يف املدارس ويف رفع
مستوى الوعي لدى ساكني الخيام واتجاهاتهم ومواقفهم
إزاء النظافة واإلصحاح .كام أصبح النازحون بتشاركون يف
حل املشكالت وكذلك يف
التسجل يف الخدمات وإدارتها
ّ
ومعالجة الفجوات القامئة يف شتى الخدمات كاملاء
واإلصحاح والصحة.
ومن واقع خربتنا يف مخيم كاتشا غاري فقد خلصنا إىل
رضورة اتخاذ االجراات التالية:
 بناء القدرات املالمئة لدى الرشكاء املنفذين وضامن
التزام الكوادر كافة ومساءلتهم
 دعم العالقات الطيبة مع األطفال والنساء نظراً للدور
الفاعل الذي يتولونه يف التعبئة االجتامعية

 رضورة ضامن فهم النازحني واملؤسسات العاملة معهم
ملفهوم وعملية التعبئة االجتامعية يف املخيامت
 ضامن الفهم الكامل ملفهوم منهج املجموعات
العنقودية من قبل كافة الرشكاء.
 عقد االجتامعات الدورية مع كافة الفاعلني
واملجموعات الفاعلة يف املجتمع املحيل لغاية
مشاركة التقدم والتخطيط ومناقشة القضايا .كام
تبني اعتامد فعالية تقديم الخدمات وإجارتها بشكل
كبري عىل التنسيق فيام بني كافة الفاعلني من حكومة
ومؤسسات للخدمات والرشكاء املنفذين ومجموعات
املجتمع املحيل وإرشاك املجتمع املحيل يف الوقوف
عىل االحتياجات وتصميم الخدمات.
 احرتام تنوع الثقافات ومامرسات املستفيدين
شينغا باهادور كادكا ()shinghak@yahoo.com
 ،مسؤولة التنمية املجتمعية السابقة لدى املفوضية
العليا لشؤون الالجئيني يف بيشاور ،باكستان ،وتعمل
حاليا مديرة للبحوث لدى رشكة جانا بيكاش املحدودة
لالستشارات .نيبال.

66

مقاالت عامة

66

نرشة الهجرة القرسية 34

مرونة يف التفويض لتأمني الحامية

أندرياس كام

حرص مجلس الالجئني الدامنريك عىل تعديل تفويضه أكرث من مرة ليفي بالتزاماته تجاه الرؤية التي
وضعها بعدم حرمان أي نازح داخيل من الحامية ومن تقديم الحل املستدام له.
يف عام  ،1956تأسس مجلس الالجئني الدامنريك ملعالجة
مهمة محددة مقترصة عىل استقبال ودمج ألف وأربعامئة
الجئ هنغاري ف ّروا عىل أعقاب االجتياح السوفييتي
لبالدهم ،وحيث إ ّنه مل يكن من املتوقع وقتها أن تصبح
الدامنارك مقصداً لالجئنيُ ،ح ّل املجلس بعد إمتام عملية
اندماج الالجئني الهنغاريني يف املجتمع الدامنريك.
وسع مجلس
أما اليوم ،وبعد خمسني عاماً عىل تأسيسهّ ،
ً
الالجئني الدامنريك من تفويضه ،فلم يعد مقترصا عىل
التعامل مع وصول األفواج الجديدة من الالجئني إىل
الدمنارك ،بل أصبح يط ّبق أيضاً جميع املعارف والدروس
املستفادة من تجاربه السابقة يف مساعدة الالجئني إىل
الدامنرك وتقديم املساعدة لكل املحتاجني للحامية يف
مختلف بلدان العامل التي وصل عددها اليوم ثالثني بلداً.
ولكن ،خالفاً ملا كان عليه الوضع يف العامل عام ،1956
تتزايد املصاعب اليوم يف التمييز بني املهاجرين النظاميني
وغري النظاميني ،فبواعث الهجرة متعددة تختلف بحسب

التغريات املتكررة يف مسارات الهجرة .ومثال هذه
التغريات أن يكتسب الشخص صفة النازح داخل بلده
ثم ما يلبث أن يعرب الحدود إىل بلد آخر مجاور وبالتايل
يكتسب صفة الالجئ ،ثم ينتقل إىل بالد أخرى بصفته
مهاجراً بحثاً عن فرص أفضل لكسب العيش.
والنزوح ،أياً كانت أسبابه ،يقود يف النهاية إىل مامرسة
الضغوط عىل حقوق النازحني ،وعندما ُيج َّرد اإلنسان من
حقوقه فإنه سيكون بأمس الحاجة إىل الحامية التي لن
تقترص عىل الحامية إزاء االضطهاد (كحالة الالجئني مث ًال)
بل إ ّنها يف الواقع قد متتد لتشتمل عىل بعض الحاالت
األخرى من فقدان حقوق الحياة الكرمية .ومن هنا
تطور مفهوم الحامية من مجرد الحامية من االضطهاد
إىل حامية الحقوق بشكل عام .وملَّا كان مجلس الالجئني
الدامنريك أساساً منظمة حقوقية ،فلم يكن من الصعب
عليه إدراج مجموعات أخرى عىل قامئة املستفيدين
من خدماته ،وتعديل تفويضه مرة تلو أخرى ملواكبة ما

يستجد من تطورات توجب تغطية مجاالت أكرث ضمن
مفهوم الحامية.

الرتكيز الوطني عىل الدمج

منذ البداية ،أوىل مجلس الالجئني الدامنريك ،مع دخول
أول فوج لالجئني الهنغاريني إىل الدامنرك ،اهتامماً
وطنياً بعملية الدمج التي تتمثل يف أحد جوانبها يف
متكني الالجئني من مامرسة حقهم عىل قدم املساواة
مع املواطنني اآلخرين يف الخدمات االجتامعية األساسية
كاإلسكان والتعليم والعمل .كام ُيعنى الدمج ،يف جانب
آخ��ر ،بتعزيز التسامح والرتحيب من قبل املجتمع
املستقبل إزاء املواطنني الجدد الذين غالباً ما يأتون
بعاداتهم وتقاليدهم املغايرة عن عادات وتقاليد املجتمع
املستقبل لهم.

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/إي دي لوريتو

ومع مرور السنني ،ازدادت التحديات تعقيداً بارتفاع
موجات املهاجرين يف عرص العوملة وخاصة إىل الدامنرك.
ومن هذه التعقيدات وجود قواسم مشرتكة بني املهاجرين
من البلدان النامية والالجئني ،خاص ًة حاجة كال الفئتني
إىل الدمج والدعم ،يضاف إىل ذلك ّأن املجتمع املستق ِبل
ال مي ّيز يف الغالب بني املهاجرين والالجئني .ومن هنا،
فقد أصبحت عمليتا دمج وقبول الالجئني مرهونتني
بدمج كافة املواطنني الجدد يف املجتمع ،من مهاجرين
وسع مجلس
والجئني عىل حد سواء .فال غرابة إذن أن َّ
الالجئني الدامنريك من مهامه بالرضورة ليضم السعي
إلنجاح اندماج جامعات املهاجرين األخرى باإلضافة إىل
الالجئني.
توسع مجلس الالجئني الدامنريك يف رشيحة الفئات
وهكذاّ ،
ً
املستهدفة التي أصبحت تضم أيضا عامل البلدان األخرى
يف االتحاد األورويب ليستفيدوا من الخدمات التي يقدمها
مبا فيها تعليم اللغة ،والتحسيس االجتامعي والثقايف،
الحساسة وتقديم خدمات الرتجمة
ومساعدة العائالت َّ
الفورية .كام يعمل املجلس بانتظام عىل تكييف تفويضه
مبا مي ّكن من شمول املهاجرين غري النظاميني ،والزائرين
املساعدين ،وغريهم ممن هو بحاجة إىل املساعدة
واملشورة بشأن وضعه القانوين وخياراته يف الدامنرك.

الالجئون والنازحون واملهاجرون
غري النظاميون

مركز احتجاز الالجئني واملهاجرين يف جزيرة المبيدوزا اإليطالية.

تشكل معظم حاالت النزوح يف عامل اليوم األشخاص
الذين ينزحون داخلياً يف بالدهم ،ولهذا السبب َو َجدَت
منظامت الالجئني كمجلس الالجئني الدامنريك رضورة يف
توسيع مظلة تفويضها لتغطي النازحني الداخليني أيضاً.
ومع اختالف أسباب النزوح (خالف االضطهاد) كالفقر،
وسوء األحوال املعيشية ،التي تجرب أعداداً متزايدة من
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الناس عىل الرحيل ،كان ال بد من إجراء توسعات أخرى
لتلك املظلة .وحيث إ ّنه ليس من املمكن دامئا لهؤالء
الناس أن يحصلوا عىل التأشرية أو حتى عىل وثائق السفر
لتسهيل سفرهم للبلدان األخرى ،ينتهي املطاف بغالبيتهم
بأن يصبحوا ما يعرف بالالجئني غري النظاميني.
يقع معظم الالجئني غري النظاميني يف العامل يف املنطقة
الرمادية ،وال يعرفون الخروج منها .ورغ��م احتامل
قبول املجتمع بهم كعاملة رخيصة ،يبقى وضعهم يف
البالد املهاجرين إليها غري قانوين محرومني بذلك من
حقوق التعليم ،والرعاية الصحية ،وغريها من الخدمات
االجتامعية األساسية .وبفقدانهم لحقوقهم القانونية،
تصبح حقوقهم اإلنسانية عرضة لالنتهاك ،و ُيخشىَ
عليهم الوقوع ضحية االتجار باألشخاص ،وتهريب البرش،
واملعاملة غري اإلنسانية ،بل قد يصل األمر إىل فقدانهم
حياتهم .وهناك العديد من التقارير حول حاالت اإلساءة
واملعاناة التي يعاين منها هؤالء املهاجرون ،وتصدر تلك
التقارير بانتظام لتو ّثق املوجات املهاجرة منها بني غرب

مقاالت عامة
أفريقيا وجزر الكناري ،أو القرن األفريقي ودول الخليج
العريب ،أو بني أوروبا الوسطى وأوروبا الرشقية عىل سبيل
املثال.
ّإن فقدان املهاجرين غري النظاميني لحقوقهم نتيجة
وضعهم غري القانوين يفرض الحاجة لتقديم الحامية
للحقوق األساسية لكل فرد منهم .ولهذا يتعامل مجلس
الالجئني الدامنريك مع مجموعات األشخاص الذين يعدون
غري نظاميني كاألشخاص الذين رفضت طلباتهم بحق
اللجوء.

مآزق وتحديات

رغم قرار مجلس الالجئني الدامنريك الواضح واملالئم
بتوسيع تفوضيه ليغطي مزيداً من الفئات الجديدة
املستهدفة ،ما زال عليه مواجهة التحديات املاثلة أمامه
يف مساعدة املجموعات الجديدة من املستفيدين ،منها
عىل سبيل املثال ّأن توفري املساعدة للنازحني تتطلب من
املجلس مامرسة الدبلوماسية اإلنسانية ،ما دفعه إىل بذل
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الجهود للتصدي ملختلف التحديات عن طريق الرتكيز
عىل شفافية العمل ،وضامن إرشاك النازحني ،والبقاء دامئاً
عىل اتصال مبارش مع السلطات والحكومات بخصوص
رسالة املجلس اإلنسانية.
لكنّ التعقيدات التي تفرضها أمناط الهجرة الجديدة
قد ساهمت يف زيادة درجة الكراهية يف العديد من
الدول املستقبلة .وعىل مدى خمسني عاماً ،سيزداد تأثري
التغريات املناخية عىل العديد من األشخاص يف دول العامل
النامي ،وسيكون رد فعل الكثري منهم بطبيعة الحال
الهجرة بحثاً عن فرص بديلة يف أماكن أخرى يف العامل.
وقد يكون يقود ذلك إىل موجات نزوح جديدة تحتّم عىل
مجلس الالجئني الدامنريك االستمرار يف مامرسته للمرونة
يف تفسرياته للحقوق وتفويضه عىل حد سواء.
أندرياس كام ( )Andreas.Kamm@drc.dkهو األمني
العام ملجلس الالجئني الدامنريك
(http://www.drc.dk).

إغالق مخيامت النازحني داخل ًيا والالمساواة
الجنسانية يف تيمور الرشقية
فيليس فريغسون

أصبح هدف املساعدة اإلنسانية يف تيمور الرشقية خالل سلسلة األزمات يف الفرتة ما بني 2006
إىل  2008مركزًا عىل غلق مخيم النازحني داخل ًيا واملساعدة يف عودتهم إىل مجتمعاتهم أو ألوضاع
معيشية بديلة.
شهدت الفرتة ما بني العامني  2006إىل  ،2008نزوح أكرث
من  150ألف شخص إىل ما يزيد عن  65مخيماً للنازحني
داخل ًيا واملالجئ االنتقالية .وخالل هذه الفرتة ،كان هناك
ارتفاع يف عدد حاالت العنف املنزيل والجنيس والجنساين
ألسباب تتعلق بتغيرُ العالقات االجتامعية والتفكك
األرسي وتدمري الثقة والصعوبات االقتصادية ،كذلك عاين
النازحون داخل ًيا من ضياع املمتلكات والسكن والتشتت
وغياب األمن والتهديدات بالعنف وتدهور الصحة.
ويف نهاية عام ُ ،2009أغلقت أخر املخيامت واملالجئ
االنتقالية ،لكن توضح دراسة حديثة للبنك الدويل حول
دييل ،وهي عاصمة تيمور الرشقية ،مستويات العنف
املستمرة مع ذكر أكرث من  %40من النازحني الداخليني
العائدين واملقيمني بأحد أحياء املدينة أنهم ال يزالون
يالقون الرصاعات ومل يكن غلق املخيم ح ًال.

غلق مخيامت النازحني داخل ًيا والال
مساواة والعنف الجنسانيني

تم اإلب�لاغ عن ح��االت الجنس القرسي واالعتداءات
الجنسية واالغتصاب يف الشهور األوىل من حياة النازحني
داخل ًيا عام  2006كام كانت هناك حاالت حمل «غري

مرغوب فيه» جراء هذه الحوادث التي كان البعض منها
تعب ًريا عن اإلحباط الذكوري نتيجة للخسارة والنزوح وعدم
اليقني وغال ًبا ما يضاعف التعاطي الزائد للكحول من هذا
اإلحباط .هذه هي حاالت العنف املنزيل والتي تضمنت
يف بعض األحيان غشيان املحارمُ ،وأوردت مخاوف النساء
النازحات داخل ًيا حول العوامل املادية املساهمة مثل
نقص وجود الكهرباء لي ًال وانعدام األمن يف املخيم مع
نقص األمن بصورة عامة ،فكانت هناك محاوالت لحل
هذه املشكالت عىل الرغم من أنه ال ميكن القيام بالكثري
حيال نقص الخصوصية يف الخيم التي تضم عائلتني.
وقد بذلت لجان املرأة التي تشكلت يف بعض املخيامت
– بدعم من شبكة املرأة التيمورية – 1الكثري لتغيري
السياسات والخطط من التفاعلية إىل االستباقية
واستخدمت الحمالت اإلعالمية الالحقة حول العنف
املنزيل والجنيس والجنساين واإلتجار امللصقات والعروض
املرسحية والربامج اإلذاعية يف املخيامت والتي كان لها
هام يف تقليل حوادث العنف .كذلك عززت املنظامت
دو ٌر ٌ
غري الحكومية املحلية والدولية ومنظامت املجتمع املدين

وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ والحكومة من جميع هذه
االسرتاتيجيات.
غال ًبا ما يحدث التفكك األرسي الفعيل كنتيجة للحياة يف
املخيامت إذ تضطر األمهات وأطفالهن الصغار للعيش
يف أحد املخيامت يف حني يعيش أطفالهن الكبار طالب
املدارس اإلبتدائية أو ما قبل الثانوية أوالثانوية يف مخيم
أخر قريب من مدارسهم ويكون األب يف مخيم ثالث أو يف
املناطق الريفية خارج العاصمة ليتحرك بني منزل األرسة
السابق املترضر أو املحطم وبني أفراد األرسة األخرين يف
املخيامت التي نزحوا داخل ًيا إليها كل حسب موضعه.
وقد ُأوردت ً
أيضا الزيادة يف تعدد الزوجات.
هذا التفرق بني أفراد األرسة إىل جانب غلق العديد من
املدارس يف دييل لفرتات زمنية طويلة يف  2006و 2007
كانت نتيجته تفكك الحياة األرسية ومتزق عُ رى األسس
الراسخة وأمناط الدراسة والعمل .حتى مع إعادة فتح
املدارس مل تكن هناك إمكانية استمرار الدراسة نتيجة
الرتفاع تكاليفها.
أما عن بعض حاالت الحمل «غري املرغوب فيه» يف
مخيامت النازحني داخل ًيا فقد نتج عن العالقات الجنسية
بني التصاحب يف تلك الظروف غري العادية أو االستثنائية
لحياة املخيم .هذه العالقات مل تكن شائعة من قبل بسبب
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إيرين/جيسي رايت

العائدون يغادرون مخيم النازحني يف دييل.

الضغوط التقليدية والقيم التي يتبعها اآلباء والجريان
واملجتمع يف األوقات «العادية» .ويف مخيامت النازحني
داخل ًيا ،تشكلت هذه الصداقات الجديدة بصورة طبيعية
بعد العزلة وغياب بيئة املعيشة الطبيعية مام ميثل تحد ًيا
خاصا ألمهات وآباء املراهقني وصغار الفتيات فقد حدث
ً
الحمل مع بعض الفتيات التي لديها طفل ثم كان هناك
الحمل الثاين غري مرغوب فيه عند تركهن املخيامت.
وقد كان لذلك العديد من النتائج االجتامعية لكل
األطراف املعنية ،ففي العديد من الحاالت ،يدعي الفتى
وأرسته أنه ال يزال صغ ًريا عىل الزواج وال ميكنه تحمل
مسؤولية الشابة الصغرية وطفلها /أطفالها يف حني ينكر
البعض األبوة فال متلك الفتاة وأرستها من الخيارات إال
أقساها .ومع تقديم برنامج مراقبة النظام القضايئ ،وهو
منظمة غري حكومية بتيمور الرشقية ،النصيحة القانونية
والدعم يك ُتحال القضية للمحاكمة إال أن اإلجراءات
القضائية بطئية نتيجة لرتاكم القضايا والنتيجة املحتملة
غري مضمونة فهذا إذن احتامل صعب ،بل قد يكون ذلك
مستحي ًال من ناحية الدعم والتمويل حيث ستعاين أرسة
الفتاة الخسارة أي احتامل ضياع مهر العروس الذي ُيدفع
غال ًبا ألرسة العروس لكنه قد يضيع اآلن ما مل يوافق
الشاب وأرسته عرب أشكال الوساطة التقليدية عىل دفعه.

وباإلضافة إىل ذلك فإن هناك العديد من الفتيات الاليت
مل يكملن تعليمهن وليست لديهن أي مهارات – كنتيجة
جزئية لألزمة – ونتيجة للمسؤولية التي يتخذنها عىل
عاتقهن تجاه أطفالهن ،تصعب إمكانية إكامل تعليمهن
وتدريبهن فيعدن إىل أرسهن األساسية مع أطفالهن
املعالني ليمثلن عبئًا إضاف ًيا عىل عوائلهن مع ندرة املوارد
وغلق مخيامت الالجئني .فأين تذهنب وما الذي يفعلنه
لإلعالة؟ فيتجه البعض منهن ملامرسة الدعارة.

هذا املوقف الذي يأيت عىل رأس الشكوك األخرى
لغلق مخيامت النازحني داخل ًيا يزيد من أحاسيس
اإلحباط والضعف لدى الرجال النازحني داخل ًيا وقد
غذت ثقافة االعتامدية يف حياة املخيامت التأثري
املدمر لعدم الثقة الجنسانية األرسية التي بقيت غري
محسومة ،وكث ًريا ما يصاحب هذا االستياء أفراد األرسة
عندما إعادة توطينهم .وبصورة عامة ،مل تتلق النساء
حزم مساعدات العودة الستعاملها يف سداد الديون
أو مساعدتهن وأطفالهن يف إعادة التوطني بعد ترك
املخيامت.

م��ع إغ�لاق مخيامت ال��ن��ازح�ين داخل ًيا،يطالب
أصحاب األك��ش��اك بسداد ال��دي��ون وق��د تقدمت
لطلب السلفيات العديد من النازحات داخل ًيا من
أجل رضوريات الحياة البسيطة ويف بعض الحاالت
وكنتيجة لتكبدهن الديون لفرتة تزيد عن الثالث
سنوات يصري مبلغ الدين كب ًريا .وللنساء أسبابهن
للخوف م��ن إب�لاغ أص��ح��اب األك��ش��اك أزواجهن
ورشكائهن بحجم مبالغ هذه الديون وهم ال يعلمون
عن األمر شيئ إذ افرتضن وأملن أن يستخدمن جزء
من حزم مساعدات العودة التي تقدمها الحكومة
الستيفاء هذه الديون.

فقد كان الرجال الذين يرتأسون األرسة هم الذين
يتلقون املساعدات التي قدمتها الحكومة للنازحني
داخل ًيا العائدين بعد إعادة التحقق من مستوى الدمار
الذي لحق باملنازل السابقة .ومع سهولة وصول الرجال
لألموال ،إزدادت حاالت تعدد الزوجات مام أدي إىل
ضعف العالقات األرسية وغياب الثقة ورفض الرجال
تحمل مسؤوليات األرسة بل ويصل األم��ر يف بعض
األحيان إىل هجر الزوجات واألطفال .ومل يكن هناك ما
يوقفهم ،فتضاعف عدد حاالت اختفاء الرجال مع تلك
األموال مام ح ّمل خدمات الدولة عبئًا أخر.

مدفوعات الحكومة للعائدين
من النازحني داخل ًيا
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كذلك انعكست الزيادة الحادة يف القوة الرشائية
للرجال يف اقتناء هذا العدد الكبري من السيارات والتي
استخدمت كسيارات أجرة ودراج��ات نارية والدليل
عىل ذلك هو أزمات السري الحادة واالختناقات املرورية
يف دييلً .
أيضا ازدادت بصورة ملحوظة مناقرة الديكة
واملقامرة وتعاطي الكحول وغريها من أنشطة وقت
الفراغ الجنسانية وزادت ح��وادث العنف األرسي.
وتستمر النساء يف العديد من هذه الحاالت املرتبطة
بالعنف يف اإلبالغ عن املشاجرات من أجل الوصول
للامل واستخدامه ،ونتيجة لعدم استخدام املبالغ املالية
يف الحامية فقد يحدث الترشد مام يخلق املزيد من
التوترات الجنسانية والصعوبات خاصة بالنسبة للنساء
واألطفال.
ويف األحياء الرشقيةُ ،أودعت مبالغ إعادة التوطني يف
البنوك لكن مل تكن هناك إمكانية للنساء أن يكن أصحاب
حسابات مشرتكة أو منفردة يف حاالت األرس التي تعيلها
النساء وهذا ميثل ال مساواة جنسانية للنساء كزوجات
والنساء ال�لايت يرتأسن األرس والجدات ال�لايت يتولني
مسؤولية الفتيات املعيالت وأبنائهن أو حاالت الحمل غري
املرغوب فيه .متت مناقشة الحاجة للتساوي الجنساين يف
أموال إعادة التوطني إال أنها مل تصبح جز ًءا من خطط
الحكومة وسياسات صنع القرار.
وتستمر حاالت العنف املنزيل والجنساين يف الزيادة يف
تيمور الرشقية نتيجة النعدام األمن املادي واالقتصادي
والبطالة والتفكك األرسي واملراحل املستمرة لالضطرابات
السكنية نتيجة للهجرة والهجرة القرسية .ويجاهد مقدمو
الخدمة وجامعات الدعم لتوفري الدعم للنساء واألطفال
الذين يعانون من العنف املنزيل والجنساين لكن تنقص
املوارد اإلنسانية واملالية واستمرارية العاملني والخدمات
املقدمة والدعوة الفعالة ،وعىل الرغم من وجود التمويل
لالنتقال من مخيامت النازحني داخل ًيا فقد أثرت األزمة
املالية العاملية بشدة عىل قدرة املانحني لالستمرار يف
تقديم املساعدة بالدعم وإنه لتح ٍد مستمر لتأمني التمويل
عىل املدى البعيد لجعل التوعية مستدامة خاصة لتوسيع
ورصد هذه الخدمات الالزمة يف كل من العاصمة وجميع
املقاطعات الثالث عرشة ،لكن يستمر التمويل يف التضاؤل
وتستمر أهميته يف الزيادة.
تعمل فيليس فريغسون
( )phyllis.ferguson@sant.ox.ac.ukيف تيمور
الرشقية منذ العام  2003مع جامعات دعم حقوق
اإلنسان واملنظامت غري الحكومية /املنظامت غري
الحكومية الدولية ووكاالت األمم املتحدة والحكومة.
تم اقتباس هذا املقال من دراستها األوسع حول
العنف الجنساين يف تيمور الرشقية.
 .1شبكة املرأة التيمورية وهي شبكة مظلية من  17منظمة وطنية ،تأسست
عام  2001كنتيجة مبارشة للمناقشات يف املؤمتر الوطني األول للمرأة عام
 2000لتعزيز املساواة الجنسانية وحقوق املرأة ولدعم املرأة يف التنمية.
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متزق األوارص األرسية يف بوغوتا

أوفيليا ريسرتيبو فيليز أمابرو هريناندز بيلو

ال تقترص آثار النزوح القرسي عىل تشتت العائالت واستئصال العالقات األرسية فحسب بل ّإن النزوح
ميزق اإلطار العام للمعتقدات ،والهويات ،وروتني الحياة اليومية ،والعالقات ،والنسيج االجتامعي،
ويقود إىل االنهيار الجسدي والعاطفي والنفيس.
يف دراسة ُأعدّت حول مجتمعات النازحني يف بوغوتا،
توصل الباحثان إىل ّأن للنزوح تداعيات كبرية عىل العائلة
الكولومبية ،1فقد وجدت الدراسة ّأن النزوح يصاحبه
مقتل بعض أفراد األرسة خاصة من البالغني والشباب،
أو اختفاؤهم ،أو إجبارهم عىل الهرب ،أو التحاقهم يف
صفوف املقاتلني ،ما يقود ،حسب الدراسة ،إىل انهيار %47
من العائالت املقيمة يف بوغوتا ،وانخفاض معدل عدد
أفراد األرسة من  6.2قبل النزوح إىل  5.2بعده.
يشكل قرابة  %77من ه��ؤالء النازحني مجتمعاً من
أصول ريفية تقليدية يغلب عىل عائالتها الطابع األبوي.
ويالحظ ّأن االنهيار األرسي يعزز بروز بعض األمناط
األرسية ويضعف بعضها اآلخر ،وهكذا ظهرت أشكال
جديدة للعائلة كتلك التي تقوم عليها األنثى غري املتزوجة
والتي تضم أطفاالً يف الفئة العمرية ما دون الثامنة عرش.
وهناك أيضاً أمناط أرسية أخرى ظهرت إث َر مل شمل األفراد
فيها ،وهناك البيوت التي يعيش فيها األطفال مع أقارب
لهم عدا والديهم أو حتى مع أقارب آخرين ال يرتبطون
بهم بأوارص الدم.
لقد تبني من خالل الدراسة ّأن  %50من العائالت النازحة
كانت نواتها البنيوية سليمة مقارنة بـ %60منها يف الفئات
السكانية غري النازحة واملقيمة يف نفس الحي أو مكان
االستضافة .كام كان هناك  %37من العائالت التي تقوم
عليها اإلناث بني النازحني مقارنة بـ %40يف مجتمع السكان
املضيف .أما نسبة العائالت التي تضم أطفاالً يعتني بهم
األب فقط فهي  %9.2يف العائالت النازحة مقارنة بـ %6.5
يف العائالت املضيفة .وبالنسبة للعائالت النازحة التي
تقوم عليها اإلناث غري املتزوجات فقد كانت  %17مقارنة
بـ  %10يف املجتمع املضيف.
وتواجه العائالت تغيرّ ات مفاجئة وتحدّيات جديدة،
فضعف النسيج االجتامعي لبيئة النازحني الحرضية
الجديدة يوجد أوضاعاً غري مستقرة تجعل معظمهم
يعيشون يف ظروف من االكتظاظ ،عدا عن ّأن املصاعب
واالنشقاقات األرسية التي يواجهها النازحون تجرب بعض
األزواج عىل االنفصال عن أرسه��م وهجر أطفالهم.
ويتضح أثر ذلك جل ّياً إذا ما أخذنا بعني االعتبار توزيع
األدوار يف العائلة العادية التقليدية حيث يكون تركيز
املرأة عىل اإلنجاب وتقديم الرعاية والتعليم ألطفالهن
وإدماجهم اجتامعياً يف حني يتوىل الرجل دور اإلنتاج
والقيامة عىل عائلته.

أما النزوح فيتسبب يف تغيري هذه األدوار ،حيث ُتجبرَ ُ
املرأة عىل توليّ دور القيامة عىل األرسة نتيجة التحديات
املفروضة عليها وغياب الفرص أمام رشيك حياتها إن بقي
معها أص ًال ،أو يف غياب األب نتيجة الهجر أو املوت أو
االختفاء .وهكذا ،تبحث املرأة عن أعاملٍ خارج األرسة
ال تنايف أدوراه��ا التقليدية كأنثى كالعناية باألطفال،
وتنظيف البيوت ،وإعداد الطعام .أما الرجال فمعظمهم
من املزارعني الذين مل يسبق أن تل ّقوا تعلي ّام جيداّ ،والذين
ال يتقنون صنعة سوى العمل يف األرض ،ومن البديهي ّأن
هذه املهارة ال تحتاجها املدينة الحرضية بطبيعة الحال.
ولذلك ،تشعر املرأة ّأن درجة إبالئها االهتامم الالزم
ألطفالها وزوجها قد انخفضت بشكل كبري ّ
وأن غيابها عن
البيت نتيجة العمل قد بدأ يتسبب يف ظهور املشكالت
الزوجية التي ترتك أثراً سيئاً عىل منو أطفالها .وترى
النساء الخاضعات للدراسة ّأن غيابهن عن البيت من أجل
العمل يفرض عليهن قدراً جسي ًام من العبء واملسؤولية،
ويفقدهن احرتامهن ألنفسهن ،ويؤثر عىل سلطتهن،
ويضفي عليهن الشعور بالذنب لعدم التمكن من الوفاء
بالتزاماتهن وواجباتهن األرسية.
“ت��زداد معاناة امل��رأة بغياب زوجها َّ
ألن ذلك يفرض
عليها أن تكون هي األب واألم وكل يشء يف األرسة...
نعم ،معظمنا معرش النساء ُ نرتَك لنتحمل العبء الكبري
وحدنا” (عن ورشة حول املرأة النازحة ،بوغوتا ،ترشين
أول/أكتوبر )2005
كام تقع عددٌ من النساء البالغات واملراهقات ضحية
لالكتئاب.
“لو كان بجانبك زوجك ،لساعدك عىل تخطي الصعاب،
أما أن تكوين وحدك فرسعان ما ستصابني باالكتئاب من
كل يشء ،شئت أم أبيت .فغالب ًا ما تشعرين بنفسك
وحيدة دون رفيق يقدم لك املساندة والحنان .وسوف
حساسة
يدفعك كل يشء حولك للبكاء ،وستصبحني َّ
وحزينة وعصبية وستفقدين الرغبة بفعل أي يشء.
عندها تبدأ املشكالت الحقيقية وتستمر وميل الناس
منك ويرتكونك وحيدة” (عن ورشة عمل حول النساء
النازحاتَ ،ح ْي نويفا إسبريانزا ،رفائيل يوريب ،بوغوتا،
أيلول/سبتمرب )2005
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عندما يفقد الرجل دوره يف رعاية األرسة ،ينتابه شعور
بأنه ما عاد له دور أبوي أو زوجي يف األرسة ،وقد يقوده
ذلك إىل رصاع حول هويته نفسها ثم ما يلبث أن يفقد
احرتامه لنفسه .ويف أغلب هذه الحاالت ،يصل األمر
بالرجل إىل هجران أرسته أو التعبري عن مشاعره بطريقة
عنيفة إزاءها.
“بعد النزوح ،تتقطع السبل بالعديد من الرجال فال
يجدون مخرج ًا من أزمتهم وال يجدون عم ًال وال يجدون
شيئ ًا يقدمونه ألطفالهم الذين يتضورون جوع ًا .وبالتايل،
يلجؤون إىل اقرص الطرق :الهروب ،تاركني الهَ ّم األكرب
لألم املسكينة التي ال يطاوعها قلبها عىل هجران أطفالها
والتخيل عنهم” (ورشة عمل حول النساء النازحات،
تشوداد بوليفار ،بوغوتا ،ترشين أول/أكتوبر )2005
أما بالنسبة لألطفال ،فهم ،قبل النزوح ،مي ّثلون دوراً حيوياً
يف العائلة ،لكن العديد منهم بعد النزوح للمدينة يتخلون
عن الكثري من مسؤولياتهم بحثاً عن نوع من االستقاللية
والبعد عن الروابط األرسية والسلطة العائلية ،ويسعون
إلقامة العالقات مع أفراد الفئات العمرية املتقاربة منهم.

بل يذهب البعض منهم إىل العتقاد بأنهم سيحققون
الدمج االجتامعي يف البيئة الجديدة من خالل االنضامم
إىل العصابات اإلجرامية املسلحة يف املناطق الحرضية.
“عندما بدأ النزاع ،بدأ األطفال بتغيري طرق تفاعلهم
وعربوا عن ذلك من خالل األلعاب التي كانوا يلعبونها
وطريقة سلوكهم معنا نحن آبائهم وأمهاتهم .فأصبحوا
أكرث عدائية ومل يعودوا يحرتموننا( ”.ورشة عمل حول
النساء النازحات ،تشوداد بوليفار ،بوغوتا ،متوز/يوليو
)2005
وتتضاعف هذه التغريات بوجود عوامل أخرى منها:
انخفاض مستوى الحامية األرسي��ة نتيجة هجران
األب أو األم للعائلة ،والحزن املكبوت نتيجة فقدان
األحبة ،وغياب الفرص ،وانحجابهم كجيل ضائع ،وتأثري
املجموعات املناظرة عليهم .وجميع تلك العوامل كافة
ترفع من مستويات الحساسية وتو ّلد املشكالت التي
كانت نادرة أو غري موجودة كالدعارة ،وإدمان املخدرات،
والكحول ،والحمل غري املرغوب به للنساء ،وانتشار
األمراض املنقولة عن طريق الجنس.
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ونتيجة ملا ُذ ِكر ،تغري االنشقاقات األرسية وسوء األحوال
املعيشية الناتجة عن النزوح القرسي من تصاريف
العائلة وهيكلها .فمع انخفاض معدل أف�راد بعض
األرس ،ومتزق بعضها اآلخر وترك النساء وحدهن لرتبية
األطفال ،تنشأ بنى أرسية جديدة مل تكن موجودة من
قبل ،وتصبح النساء واألطفال أيضاً معرضني ملستوى أعىل
من الحساسية ،وتواجه العائالت النازحة حياة يف منتهى
الفقر.
أوليفا ريسرتيبو فيليز باحثة يف كلية الطب وبريدها:
()orestrep@javeriana.edu.co
أمابرو هريناندز بيلو (ahernand@javeriana.edu.
)coأاستاذ يف كلية العلوم االقتصادية واإلدارية .وكال
الباحثني يعمالن يف جامعة خفرييانا البابوية ،بوغوتا،
كولومبيا.
 .1يستند هذا التقرير إىل النتائج التي توصلت إليها دراسة أعدت عام
 2005حول الحامية االجتامعية ،والصحة ،والنزوح القرسي يف بوغوتا .أعدت
الدراسة بالتعاون ما بني جامعة خفرييانا ومكتب الصحة اإلقليمي ومؤسسة
الرتكيز عىل املهاجرين ،بتمويل من مركز البحوث اإلمنائية الدولية-كندا.

بني الحياة واملوت :الفصل بني األهل الالجئني يف
اململكة املتحدة وأبنائهم

رودا مادزيفا

كانت الدراسات التي أجريت عىل املهاجرين الزميبابويني يف اململكة املتحدة قد سلطت الضوء عىل
املعاناة التي يتسبب فيها نظام هجرة يضع عىل رأس أولوياته تشديد رقابته عىل حركات الهجرة عىل
حساب التزاماته اإلنسانية.

كالجئ– ولكن الفوز بهذه املنحة عىل أساس من
حقوق اإلنسان القانونية عملية تتسم بالطول
والصعوبة الشديدين لسوء الحظ.

أبناءهم األسباب التي دعتهم للفرار واآلالم النفسية
التي سببها هذا االنفصال .ويف بعض هذه الحاالت،
كان طالبوا اللجوء قد تعرضوا لتهديدات بالقتل و/
أو عانوا من أعامل عنف خطرة جعلت من حامية
أنفسهم من خالل الوصول إىل اململكة املتحدة ثم
املطالبة باللجوء هناك عىل رأس أولوياتهم .وكانت
هناك حاالت أخرى إما أنهم مل تر الظروف يف بالدهم
آمنة مبا يكفي للسفر بصحبة أبناءهم أو مل تتوفر
لهم اإلمكانيات املالية الالزمة الستقدام أبناءهم معها
عندما جاءوا للبالد يف أول مرة.

وعن هذا تتحدث إحدى األرام��ل والتي كانت قد
ارتحلت تاركة ابنتاها يف زميبابوي ،وتقول“ :لقد ُرفض
طلبي للجوء – يقولون أنه يفتقد املصداقية .وقد
استأنفت الطلب ولكن ...رفضوا طلبي مرة أخرى.
وقد كتبت مؤخراً طلباً جديداً .وقد مىض عىل مكويث
هناك مثانية أعوام ،وأنا كام تروين اآلن ،ال يزال يتعرض
طلبي للرفض ،فال أستطيع الذهاب إىل زميبابوي
لزيارة أبنايئ أو إحضارهم هنا”.

يف ظل املستويات غري املسبوقة من القمع السيايس
املقرتنة بالتدهور االقتصادي ،صار الكثري من النساء
والرجال الزميبابويني يرون يف الهجرة السبيل الوحيد
للحفاظ عىل حياة أرسه��م وال��ف �رار من االضطهاد
والتعذيب .وتأيت فرص الهجرة القانونية والرسيعة واآلمنة
واليسرية مالياً محدودة بشكل دعا الكثري من اآلباء التخاذ
قراراهم الصعب بالهجرة وحدهم يف البداية ،مع العزم
عىل انتهاز أول فرصة تسنح لهم لجلب أبناءهم للحاق
بهم هناك .ولكن تأيت الرياح مبا ال تشتهي السفن،
فالسياسات الحاكمة للهجرة يف البلدان التي فروا إليها
تجعل فرتة انفصالهم عن أبناءهم تطول ومتعن يف الطول
بشكل يعاكس متاماً تصوراتهم يف البداية ،بل وقد تحكم
عىل هذا االنفصال بأن يستمر لألبد.

حالة من الضياع

تعكس املقابالت الشخصية التي أجريت مع  18أباً وأماً
من الزميبابويني الذين أجربوا عىل العيش بعيداً عن

ومبجرد أن وطأت أقدامهم األرايض الربيطانية ،وجد
هؤالء أنفسهم نهباً لنظام للهجرة واللجوء يحمل كل
معاين التسويف والبغضاء ،وهو ما جعل آمالهم يف
أن يلتم شمل أرسهم مرة أخرى تتحطم بال رحمة.
وال يمُ نح أحد الحق يف استقدام أرسته إال من يخرج
من هذه املعمعة مسلحاً مبستندات تثبت وضعيته

كام تحدثت إحدى النساء – وهي أم لثالثة أطفال
 فقالت”:قوبل طلبي األول للجوء بالرفض ...وكانالسبب أنني مل أتقدم لطلب اللجوء عند وصويل،
ولكني مل أكن أعلم شيئاً عن ذلك ...كام قالوا يل أنني
مل أرفق أدلة كافية تفيد دعمي لحزب املعارضة ..مل
أكن عضوة يف حزب املعارضة ،ولكن كوين معلمة يف
زميبابوي جعلني أعاين أشكال من اإلرهاب والتهديد
 ...وقد تقدمت بطلبي الثاين مبارشة بعد مقتل زوجي
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بقنبلة مولوتوف يف زميبابوي .وقد ظننت أنهم
سيتعاملون مع طلبي برسعة واهتامم بعد أن أرشت
يف الطلب إىل أنه ال يوجد من يعتني بأطفايل يف
تركت أطفالِك
الوقت الحارض ..ولكنهم قالوا يل “لقد ِ
طوعاً” وطلبوا مني شيئاً إضافياً يثبت وفاة زوجي.
وحتى اآلن ال أزال يف انتظار قرارهم.”..
مثال آخ��ر عىل معاناة طالبي اللجوء نجده يف
رودو ،وهي امرأة يف السابعة والثالثني من عمرها
وكانت تعمل معلمة يف إحدى املدارس الريفية يف
زميبابوي وسبق لها أن تعرضت أكرث من مرة للتحرش
واإلرهاب من قبل املحاربني هناك ،كام كانت شاهدة
عىل حوادث اغتصاب لنساء أخريات عىل أيديهم،
وتحيك عن ذلك وتقول “أعدت مؤخراً تقديم طلب
للجوء ،ولكن
محامي أخربين بأن مثل هذه الطلبات
ّ
تستغرق من ثالثة إىل أربعة أعوام للنظر والبت فيها،
وذلك ألن قوائم وزارة الداخلية الربيطانية مليئة عن
آخرها بحاالت أخرى مامثلة تنتظر البت بشأنها هي
األخرى .وقد دمر هذا املوقف حياة ابنتي ...فمنذ
وفاة زوجي  ...مل أستطع الذهاب للبقاء مع ابنتي
 ...لقد تركني زوجي لألبد وها هي ابنتي تصارع
الحياة وحدها”.

االنفصال والتمزق

عندما رحل املهاجرون من زميبابوي ،تركوا أبناءهم
يف رعاية أفراد أرسهم وأصدقائهم جرياً عىل العادات
األفريقية التقليدية يف العناية بأبناء األق��ارب .إال
أن املناخ االقتصادي الراهن يف زميبابوي ال يسمح
بالركون واالطمئنان إىل أمثال هذه التحضريات
وحدها ،وهو ما تؤيده إشارة الالجئني يف املقابالت
التي أجريت معهم إىل فقدانهم الثقة فيمن وضعوا
يف أيديهم مهمة العناية بأبنائهم مع طول مدة
االنفصال ،والتي وال شك تؤدي باألطفال للتقلب
يف حضانة أكرث من فرد وشخص ،وذلك أحياناً بدون
موافقة اآلباء الغائبني.

وقد عربت إحدى الالجئات عن ذلك بقولها أنها
تركت ابنتها يف رعاية أختها ،ولكن الوضع اختلف
بعد سنتني ،و “اضطرت أمي لحضانة ابنتي  ...ثم
اتصل يب زوجي السابق يف أحد األيام  ..وقال يل أن
أمي مل تكن تعتني بابنتنا بشكل جيد  ..وقال أنه
أخذ الطفلة من أمي .واآلن ماذا ميكنك أن تفعل
عندما تكون بعيداً عن أبناءك بهذا الشكل؟ كيف يل
أن أمنعه يف الوقت الذي ال ميكنك فيه أن تعتني فيه
أنت نفسك بأطفالك؟”
ويف حاالت أخرى ،كانت وفاة الحاضن هي السبب
الذي يؤدي النتقال األبناء .وقد تحدثت تينداي عن
سلسلة من املآيس املثرية للشفقة عىل مدار األعوام
السبع املاضية من انفصالها عن أبناءها وقالت:
“توىف زوجي بعد عام واحد من مغادريت  ...وقد
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ظل أطفايل يف منزل األرسة مع إحدى الخادمات
التي كانت إحدى القريبات لنا ولكنها ماتت أيضاً
بعد ستة أشهر .ثم انتقل أطفايل بعدها إىل منزل
أمي ..ولكن أمي ماتت بعد ستة أشهر فقط .وقد
واصلوا العيش مع أيب ...ولكنه مات أيضاً بعد عام.
ثم أخذتهم إحدى إخوايت  ..لتموت هي األخرى بعد
أربعة أشهر .وقد قرر أقاريب عدم أخذ أطفايل ..ومن
ساعتها بدأ ابناي ،ويبلغان من العمر  15و  17سنة،
العيش اعتامداً عىل أنفسهم”.
كان الالجئون يف الحاالت السابقة ال ميلكون الحول
والقوة للتدخل ،حتى وهم عىل يقني من أن أطفالهم
يعانون من سوء املعاملة أو اإلهامل الجسيم عىل
أيدي حاضنيهم .وتحيك م��اري -وهي أم وحيدة
يف السابعة والثالثني من عمرها وتخىش من تعرض
ابنتها لالغتصاب واالضطرار للعمل يف الدعارة – عن
تجربتها فتقول“ :إن ما أعلمه يقيناً اآلن هو أن ابنتي
ال تجد أحداً يحبها أو يرعاها ...لقد متلكني فزع
شديد عندما همست يل منذ ثالثة أشهر عىل الهاتف
‘أمي ،إنني أفكر يف االنتحار’ ..إنها ال تحصل عىل
املساندة التي تحتاجها كفتاة صغرية .إنها ال تحصل
عىل أي شكل من أشكل املساندة العاطفية عىل
اإلطالق  ...إنها تحتاج لصدر يحتويها ،وهي ال تجده
يف أي مكان ،بل تجد بدالً منه الشتائم واأللفاظ
النابية من األشخاص الذين يعيشون معها”.
ويعيش املهاجرون القرسيون املنفصلون عن أبناءهم
يومياً حياة صعبة يفرتسهم فيها القلق والخوف عىل
سالمة وأمن أبناءهم الذين يعيشون حياة شحيحة
من الغذاء وال���دواء ،ويف مناخ متخم باألمراض
وأشكال العنف السيايس .وقالت إحدى الالجئات
بأن كل ما خشوه أصبح حقيقة واقعة “ :توىف ابني
يف عام  ...2007وكنت قد تلقيت رسالة بأن ابني كان
يتقيأ ،وبعدها بساعات أرسلوا يل يخربوين بأنه توىف،
وحينها أحسست بأن الدنيا تنهار أمامي( ..سوكاي،
طالبة لجوء يف التاسعة والثالثني من عمرها وتعاين
من عدم منحها وضعية اللجوء)

ويعاين اآلباء مشاعر مريرة من
اإلحساس بالذنب والكرب النفيس:

“أشعر أين محطمة – إن قلبي ينفطر عىل ابنتي .إذا
قدر يل أن أراها ليوم واحد ،فال أدري ماذا ميكن أن
أقول لها ولكن ما أعرفه هو أنني أدين لها باعتذار
كبري .تنتابني نوبات من البكاء بعد اتصايل بابنتي
يف معظم األوقات .وال أعرف ماذا أفعل” ( .رودو،
والتي توىف زوجها بينام كانت يف بريطانيا تحاول
الحصول عىل املوافقة عىل طلبها للجوء)

“لقد عاش أبنايئ مثانية أعوام من الوحدة  ...وأسمع
كثرياً كلامت ابنتي الصغرية ترتدد يف أذين بال انقطاع
وهي تقول ‘وداعاً يا أيب ،أنا أعلم أنك لن تعود إلينا
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مرة أخرى’ .وأنا ال أعلم كيف أدرك عقلها الصغري
ذلك ،وكلامتها تنهش ّيف بال رحمة لي ًال ونهاراً .إن
االنفصال عن األبناء بسبب الهجرة القرسية عذاب
عقيل يفوق االحتامل ..فعقلك ال يهدأ عن التفكري
أبداً وهو يتساءل كيف يراين أطفايل؟ وماذا يجري
لهم؟” (تافارا)
إذا بلغ األطفال سن الثامنة عرشة يف خالل فرتة
انتظار آبائهم للبت يف طلباتهم للجوء ،فإنهم
يفقدون حقهم يف مل شمل أرسهم.

نظام خال من املشاعر

ال تكل وزارة الخارجية الربيطانية عن توجيه شجبها
العلني لزميبابوي كدولة ذات أوضاع أمنية متدهورة،
وقد قررت الحكومة الربيطانية عدم ترحيل طالبي
اللجوء الذين فشلوا يف الحصول عىل املوافقة عىل
طلباتهم إىل بالدهم ملواجهة أشكال االضطهاد
والتعذيب .ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية تتوقع
من هؤالء أن يثبتوا أنهم سيواجهون أعامالً انتقامية
وتعذيب عند عودتهم (وهو أمر صعب بالطبع)
وعىل أرض الواقع نجد الوزارة تعامل طالبي اللجوء
الزميبابويني غري القادرين عىل إضفاء الرشعية عىل
وضعيتهم وكأنهم مهاجرين ‘طوعيني’ ميكنهم العودة
بأمان ألوطانهم ،ومتنعهم حتى من الدعم الشحيح
الذي تقدمه لطايل اللجوء اآلخرين العاجزين عن
العودة إىل بالدهم .إن املهاجرين القرسيني من
زميبابوي يعيشون حالة من الفقر يف زميبابوي،
والبعض منهم يف حالة من اإلمالق والفقر املدقع،
وال يجدون من ميد لهم يد املساعدة يف مواجهة
إحساسهم بالعجز نتيجة لعلمهم بأن أطفالهم
يعيشون يف معاناة ومعرضون لخطر التعرض ألذى
جسيم يف موطنهم.
“لو كانت وزارة الداخلية إنساناً لطلبت مقابلته،
ولذهبت إليه حيث يعيش وصببت عليه عليه كل
جام غضبي .ولكنهم لسوء الحظ يقولون بأن وزارة
الداخلية هي نظام ...وطبعاً ال تستطيع أن تجلس مع
هذا اليشء املسمى نظام وتحدثه وجهاً لوجه وترشح
له املعاناة التي متر بها ،وتطلب منه أن يفعل شيئاً
حيالها ...فمن الخارج ،يبدو هذا النظام دميقراطيا
ولدية الرغبة يف معاونتك ،ولكنه من داخله نظام
قاس وظامل وميارس التمييز ...إنه يرتكك متوت داخل
نفسك وال يتحرك” (سوكاي)
رودا مادزيفا (lqxrm7@nottingham.
)ac.ukتدرس حاليا ًلنيل درجة الدكتوراه
بجامعة نوتنغهام ،وهي تدرس أحوال املهاجرين
الزميبابويني يف اململكة املتحدة واملنفصلني قرساً
عن أبنائهم.
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إعادة التوطني الطوعي ومشاركة الالجئني املوريتانيني

ليونورا ماك إيوان

من بني الرشوط التي وضعها الالجئون املوريتانيون إلنجاح إعادة التوطني “الدمج الكامل والحقيقي
ملصالحهم يف كل خطوة من خطوات العودة”.
يف عام  1989انطلقت رشارة أحداث العنف بني
موريتانيا والسنغال (التي عرفت محلياً باسم
“األح��داث”) نتيجة النزاع عىل حقوق الرعي يف
وادي نهر السنغال الواقع عىل الحدود بني الدولتني.
وتأثر باألحداث املوريتانيون املقيمون يف السنغال،
فتعرضت محالتهم التجارية للنهب والسلب كام
تعرض معظمهم للطرد من السنغال إىل بالدهم.
واستمرت األعامل االنتقامية مدة شهر كامل بعد
ان��دالع األح��داث ضد ّ
كل من املوريتانيني السود
يف وادي نهر السنغال واملغاربة البيض .ويقطن

جنوب موريتانيا شعوب الفوال والتوكوالر والولوف
والسونينيك وبالبامارا يف حني يعيش املغاربة
(الربابرة العرب) يف الشامل مستحوذين عىل السلطة
السياسية يف البالد منذ زمن بعيد.
وللقضاء ع�لى العنف بشكل ن��ه��ايئ ،نظمت
الحكومتان املوريتانية والسينيغالية رحالت جوية
إلعادة مواطنيها إىل بالدهم وانتهى األمر بإجالء
ألف من املوريتانيني الذين
قرسي لقرابة سبعني ٍ
كانوا يعيشون يف جنوب موريتانيا إىل السنغال

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني /إل غيسلني

الجئ موريتاين ينظر إىل قريته حيث موطنه األصيل عرب ضفة النهر السنغايل .أكتوبر .2005

رغم ّ
إن معظمهم مل تكن لديهم أي يشء يربطهم
بذلك البلد .ويف حني تقرر تقاطر عودة الالجئينب
املوريتانيني إىل بالدهم خالل السنوات التالية للنزاع،
بقي قرابة عرشين إىل ثالثني ألف الجئ يف املخيامت
السنغالية.

برنامج إعادة توطني الالجئني الطوعي

عبرّ رئيس موريتانيا الجديد يف آذار/مارس 2007عن
توفر اإلرادة السياسية لدى حكومته إلعادة الالجئني
و»إع��ادة تأهيل حقوق املوريتانيني السود ممن
عانوا من أحداث العنف ».وبالتعاون مع حكومتي
موريتانيا والسنغال ،أطلقت املفوضية العليا لشؤون
الالجئني ندا ًء لتمويل إعادة توطني ودمج  24ألف
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الجئ يف الفرتة ما بني آب/أغسطس  2007وكانون
أول /ديسمرب .2008
ويف شهر حزيران/يونيه ،زارت لجنة وزارية مشرتكة
وادي نهر السنغال لالطالع عىل وجهات نظر السكان
هناك حول برنامج إعادة التوطني .وتشكلت لجنة
لالجئني لتويل مسؤولية تسهيل نفاذ الحكومة واألمم
املتحدة للسكان بصورة ّ
متكن الالجئني من التحدث
بصوت واحد ،وضمت اللجنة أعضاء انتخبهم 167
رئيساً من أصل  284رئيس ملواقع الالجئني يف وادي
نهر السنغال .إ ّال ّأن تباين وجهات نظر أفرادها التي
عكست االختالفات القامئة بني مجموعات الالجئني
أثارت قلق الالجئني من أنه لن يكون من السهل
احرتام مصالح الالجئني إذا كان هناك تباين أص ًال يف
وجهات النظر بني رؤساء املجموعة ،وذلك ما زاد من
صعوبة ضامن عودة الالجئني يف مثل تلك الظروف.
ويزيد األمر صعوبة توجيه بعض االتهامات بوقوع
حاالت محتملة من الفساد بني رؤساء الالجئني بحكم
مواقعهم الوسيطة بني الالجئني واملجتمع الدويل.
كام حرض بعض ممثيل مجتمع الالجئني توقيع
االتفاقية ثالثية األطراف 1يف ترشين ثاين/نوفمرب 2007
بني السنغال وموريتانيا واملفوضية العليا لشؤون
الالجئني .وكانت تلك االتفاقية قد و ّزعت املسؤوليات
عىل األطراف الثالثة إزاء تنفيذ برنامج إعادة التوطني
الطوعي .ويف حني كان من املفهوم أن حكومتي
السنغال وموريتانيا ستديران الربنامج بالتعاون مع
املفوضية العليا لشؤون الالجئني وبالتايل ستكونان
مسؤولتني عن النواحي املادية املرتتبة عىل ذلك ،إ ّال
أن العديد من الالجئني عربوا عن خيبة أملهم لغياب
إرشاك الالجئني يف إعداد االتفاقية املذكورة وقالوا َّ
إن
الالجئني أيضا لديهم مسؤوليات تجاه برنامج إعادة
التوطني .وهذا ما عبرّ عنه رئيس إحدى اللجان
بقوله“ :كان من املفروض أن تضم االتفاقية أربعة
أط��راف ،فالالجئون أيضاً لديهم مسؤولياتهم أما
[هذه االتفاقية] فال متنحهم شيئاً من املسؤوليات”.
أما بعض املمثلني اآلخرين فقد رفضوا حضور توقيع
االتفاقية رغم دعوتهم لحضورها قائلني إ ّنهم مل
يستلموا أي نسخة عن محتوياتها ومل يطلعوا عليها
مس ّبقاً قبل موعد توقيعها.

العودة ورشوط الالجئني

قد تبدو الفئة السكانية من الالجئني املوريتانيني
للوهلة األوىل وكأ ّنها تلعب دوراً حيوياً يف تنظيم
عودتهم لديارهم ،لكن الواقع يشري إىل ّأن مشاركة
الالجئني اقترصت عىل مرحلة التنفيذ دون املشاركة
يف مرحلة صنع ال��ق��رار .وع�لى ض��وء ذل��ك ،حدّ د
مجتمع الالجئني أحد عرش رشطاً لعودتهم ،أحدها
يشدد عىل «مشاركة الالجئني الكاملة يف كافة مراحل
عملية العودة» وآخر يطالب بإعداد تعداد لالجئني.
ولقيت قامئة الرشوط املذكورة القبول بعد عملية

مقاالت عامة
نقاشات مستفيضة خالل لقاء «املشاورات حول
إعادة التوطني الطوعي» الذي عقد يف ترشين أول/
نوفمرب  .2007ومع ذلك بقيت املشكلة قامئة يف
ترجمة هذه الرشوط عىل أرض الواقع.
ويف خريف عام  ،2007نظمت املفوضية العليا
لشؤون الالجئني «تحديداً منطياً» لالجئني يف وادي
نهر السنغال ،ومتكنت املفوضية بفضل ذلك التعداد
الذي أعدته من تلبية أحد رشوط الالجئني املتضمن
تحديد عدد األفراد الذين أبدوا رغبتهم بالعودة
وحددوا املكان املفضل لديهم للعودة إليه .وكانت
السلطات املوريتانية أيضاً قد استهدفت يف البداية
إعادة توطني هؤالء األفراد إىل األقاليم التي تتمتع
مبستوى أفضل من غريها من حيث البنية التحتية
والقدرة األكرب عىل استيعاب العائدين .وبذلك أتاح
التعداد للمفوضية العليا لشؤون الالجئني فرز الفئة
السكانية من الالجئني يف مجموعات لتسهيل إدارة
برنامج العودة .كام مكنت املعلومات التي جمعت
من خالل التعداد السلطات املوريتانية من التحقق
من جنسية االف��راد الراغبني بالعودة ،وقد نصت
االتفاقية الثالثية عىل اعتبار التعداد مبثابة أوراق
إلثبات الشخصية ريثام «يتسلم العائدون وثائق
حكومية من السلطات الوطنية خالل فرتة ال تزيد
عىل ثالثة اشهر منذ تاريخ عودتهم» (املادة )16
ومن هنا يتضح ال��دور الهام للتعداد ،إال أنه يف
كانون أول/ديسمرب  ،2007ادعى اثنان من ممثيل
الالجئني َّأن عملية «التحديد النمطي» مل تعتمد
أسساً واحدة عند تطبيقها عىل الالجئني ،وقالوا ّ
إن
بعض العائالت شطبوا من قوائم التعداد .ومل تسفر
الضغوط التي مارسها رؤساء الالجئني يف القرى عىل
مسؤويل املفوضية العليا لالجئني إال عن تقليل هؤالء
املسؤولني من أهمية التعداد.
وباإلضافة إىل ضيق الوقت املتاح للتعداد ،حيث مل
يكن هناك أكرث من شهر واحد أمام عملية معالجة
البيانات ،أشار رئيس لجان الالجئني إىل َّأن الهدف
ال��ذي رسمته املفوضية العليا لشؤون الالجئني
واملدعوم من قبل الحكومة واملتمثل يف إعادة توطني
 7,000الجئ قبل نهاية عام  2007مل يكن هدفاً
واقعياً خاصة مع األخذ بعني االعتبار طبيعة الرشوط
التي حددها مجتمع الالجئني إلنجاح عودتهم .ومع
ذلك ،وحيث ّ
إن إعادة التوطني الطوعية غالباً ما
تحدث يف جو سيايس مشحون ،فليس من الرضوري
أن يكون لالجئني القدرة الكبرية عىل االختيار يف
تحديد مستقبلهم .وهذا ما عبرَّ عنه أحد املسؤولني
العسكريني السابقني يف موريتانيا قائ ًال ّ
إن املشاركة
الكاملة والحقيقية رمبا ضمنت جمع األطراف الثالثة
لكن “قبل إجراء هذا التعداد ،كان من املفروض
جمع املوريتانيني والالجئني باملفوضية العليا لشؤون
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الالجئني ومسؤويل حقوق اإلنسان وأن يجلس الجميع
عىل طاولة النقاش لرسم وتحديد استبيان التعداد”.
ويف االجتامعات التي نظمتها املفوضية العليا لشؤون
الالجئني واملكتب األفريقي للتنمية والتعاون (منظمة
غري حكومية) 2شارك رؤساء الالجئني يف القرى بصنع
ال��ق��رارات املتعلقة بالجانب اللوجستي الخاص
بعودتهم ،وكجزء من جهودهم املبذولة لضامن
الحفاظ عىل كرامة العائدين لدى إعادة التوطني،
أوضح مسؤول املكتب األفريقي للتنمية والتعاون
أثناء االجتامعات التمهيدية ّ
إن العائالت العائدة إىل
ديارها ستجتمع معاً يف الليلة ما قبل الرحيل لتأكل
وتنام جنباً إىل جنبُ ،
وطلب من رؤساء القرى اتخاذ
القرار فيام يخص املوقع الذي سيشيد عليه املأوى
املالئم لتلك الليلة .وبهذه الطريقةُ ،ف ّو َضت املهام
ملجتمع الالجئني.
وخالل مرحلة االجتامعات التحضريية ،عبرّ العديد
من رؤس��اء الالجئني يف القرى عن قلقهم وعدم
رغبتهم يف املشاركة يف برنامج إعادة التوطني نظراً
لغياب املعلومات التي تسلموها عن رشوط إعادة
التوطني ودمجهم يف املجتمع املوريتاين .وهكذا،
بدت جهود تضمني الالجئني جهوداً سطحية غري
كافية .ونظراً لعدم توافر املعلومات ،فقد غدت
مسؤولية بناء مراكز التجميع مشاركة رمزية أكرث
من أن تكون مشاركة حقيقية بالشكل الذي اشرتطه
الالجئون إلنجاح عملية إعادة التوطني.

أيام املشاورات

نظمت سلسلة من “أي��ام امل��ش��اورات الوطنية”
لغايات النظر يف الجوانب العملية لتنفيذ برنامج
إعادة التوطني الطوعي ،وذلك خالل شهر ترشين
ثاين/نوفمرب  .2007والتقى يف تلك األيام  724ممثلني
عن كل من الحكومة املوريتانية واملفوضية العليا
لشؤون الالجئني .أما ممثلوا الالجئني ،فلم يزد
عددهم عن  17ممث ًال  ،وذلك بحسب ما أورده
رئيس اللجنة الذي حرض تلك اللقاءات .وانقسم
الحارضون يف أيام املشاورات إىل مجموعات ناقشت
رشوط إعادة التوطني ودمج الالجئني عند العودة
والعقوبات املحتملة التي ستقع عىل مرتكبي أحداث
 1989وحقوق العائدين .إ ّال ّأن رئيس اللجنة أشار
َّأن الالجئني السبعة عرش الذين حرضوا اللقاءات مل
يتسلموا سوى تقرير من خمسة عرش صفحة يف تلك
الليلة قبل افتتاح أيام املشاورات الوطنية ما جعل
مشاركتهم الكاملة أمراً يف غاية الصعوبة.
وعرض التقرير امللخص للمشاورات املبدئية الذي
أعدته اللجنة الوزارية املشرتكة حول عودة الالجئني
نتائج املشاورات املبدئية بني األح��زاب السياسية
واملنظامت غري الحكومية ورابطات الالجئني والخرباء
مبن فيهم كبار الشخصيات السياسية .وحدد التقرير
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مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/إل غيسلين

هؤالء األطفال من الالجئني ال يعرفون أي موطن آخر سوى السنغال .أكتوبر .2005

الحاجة لتشكيل خمس لجان عىل األقل لهذه الغاية.
وبحسب رئيس اللجنة ،كان من الواضح وجوب
تضمني الالجئني يف تلك اللجان لضامن احرتام الرشوط
التي حددوها .لكنَّ اللجنة التي أنشأت أخرياً يف
كانون أول/يناير  ،2008أي بعد عرشة أيام من إعادة
توطني املجموعة األوىل لالجئني ،كانت لجنة ثالثية
األطراف ضمت ممثلني عن الحكومتني السنغالية
واملوريتانية واملفوضية العليا لشؤون الالجئني .وكان
ذلك كافياً إلقصاء مجتمع الالجئني عن املشاركة.
وبحسب املفوضية العليا لشؤون الالجئني ،بلغ عدد
الالجئني الذين أعيد توطينهم مع نهاية نيسان/أبريل
 2009قرابة  10ألف الجئ من أصل  24ألف .إال ّأن
املشاركة الكاملة ملجتمع الالجئني يف برنامج إعادة
التوطني الطوعي مل تتحقق رغم َّ
إن تلك املشاركة
كانت من األهداف الرصيحة التي وضعتها لنفسها
األطراف املنفذة .وحتى قادة الالجئني الذين تولوا
مسؤولية تيسري إدارة الربنامج فقد بقيت مشاركتهم
هامشية ورمزية ال تذكر خالل العملية كلها ،ما أوقع
مجتمع الالجئني يف حرية من أمرهم إزاء برنامج
إعادة التوطني الطوعي ،وقد عبرّ الالجئون عن عدم
رضاهم بالربنامج يف نرشة صحفية انتقدوا فيها ك َال

من املفوضية العليا لشؤون الالجئني والحكومة
املوريتانية لقرارهام بإعادة توطني مجموعات
الالجئني قبل تقديم املعلومات الكافية لالجئني حول
الظروف التي ستنتظرهم يف أماكن إعادة التوطني
لدى عودتهم.

الخالصة

من الرضوري يف أي برنامج إلعادة توطني الالجئني
ضامن املشاركة الكاملة للفئات ذات العالقة منذ
اللحظات األوىل يف التخطيط للربنامج .ورغم َّ
إن
هذه العملية تستهلك قدراً كبرياً من الوقت ،إ ّال ّأن
تضمني الالجئني والتشاور معهم منذ املراحل األوىل
يف التنظيم يبقى أمراً يف غاية األهمية لرضورة التوافر
عىل املعلومات الالزمة والوقوف عىل احتياجات
مجتمع الالجئني ورغباتهم .ويتطلب ذلك إجراء
تقييم
مفصل حول م��دارك الالجئني املوريتانيني
ّ
وبرنامج إع��ادة التوطني الطوعي لتسليط الضوء
الكايف عىل جدوى الربنامج وإتاحة مؤرشات طريقة
تنفيذ الربنامج بشكل أكرث فعالية.
أما املشاركة الرمزية الهامشية للمجتمع املعني فهي
ليست كافية .بل يجب إرشاك مجتمع الالجئني عىل

مستوى صنع القرارات ال أن تقترص مشاركتهم عىل
تنفيذ القرارات التي يتخذها اآلخرون .ويف حني ّأن
البعض قد يرى بأن املشاركة الرمزية ملجتمع الالجئني
يف برنامج إعادة التوطني الطوعي كانت ال تخلو من
منافع عليهم إ ّال َّأن العديد من الالجئني رأوا ّ
بأن هذا
النوع من املشاركة قد و ّلد لديهم شعوراً بالغموض
والوهم ،وما يرتتب عليه من مخاطر يف ثني عزمية
الالجئني عن االلتزام بربنامج إعادة التوطني الطوعي،
وهذا ما قد يفرس سبب انخفاض العدد املحدود
لالجئني العائدين حتى اليوم.
ليونورا ماك إيوان
) )l.macewen@iiep.unesco.orgمساعدة
متخصصة يف الربامج لدى املعهد الدويل لتخطيط
التعليم -يونيسكو IIEP-UNESCO
 (http://www.iiep.unesco.org).هذه املقالة
مبنية عىل العمل امليداين املنفذ استكام ًال ملتطلبات
الحصول عىل درجة املاجستري.
http://www.unhcr.org/47397ea115.html .1
 .2املكتب األفريقي للتنمية والتعاون  OFADECهو منظمة محلية
غري حكومية تعمل عىل مساعدة املفوضية العليا لشؤون الالجئني.
موقعهم عىل االنرتنت ( www.ofadec.orgباللغة الفرنسية)
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املدرسة الصيفية الدولية للهجرة القرسية

مؤمتر النزعات اإلنسانية الدينية
 23-21سبتمرب  ،2010أكسفورد

 23-5يوليو  ،2010أكسفورد
نهجا مكثفـًا ومتعدد
تقدم املدرسة الصيفية الدولية اآلن ويف عامها الواحد والعرشين ً
التخصصات وقائم عىل املشاركة لدراسة الهجرة القرسيةُ .صممت الدورة التدريبية من أجل
املامرسني املشاركني يف مساعدة املهاجرين القرسيني ووضع السياسات الخاصة بهم والخريجني
من الباحثني املختصني بدراسة الهجرة القرسية ،وهي تساعد األشخاص الذين يعملون مع
الالجئني واملهاجرين القرسيني اآلخرين عىل الدراسة النقدية للقوى واملؤسسات التي تهيمن
عىل عامل النازحني .الرسوم 3025 :جنيه إسرتليني .الرسوم يف حالة الدفع املبكر (قم بالدفع
قبل  31مارس للتمتع بذلك) 2850 :جنيه إسرتليني .قم بالدفع قبل  1مارس (يف حالة طلبات
املنحة املالية) أو  1مايو (طلبات التمويل الذايت/من ِقبل صاحب العمل).

ينظم مركز دراسات الالجئني ومعهد الس كاساس لألخالقيات والحكم والعدل االجتامعي مؤمت ًرا
دول ًيا حول “النزعات اإلنسانية الدينية :استجابة الجامعات الدينية واملنظامت الدينية لألشخاص
املترضرين من النزاعات واألزمات والهجرة القرسية” .وسوف يضم املؤمتر أكادمييني وناشطني يف
مجال العمل اإلنساين وصناع سياسات وعلامء الهوت وممثلني مشرتكني بني األديان .وهو يهدف
إىل دراسة دوافع ودور وتأثري املنظامت الدينية عند استجابتها لألشخاص املترضرين من النزاعات
واألزمات والهجرة القرسية ومدى اختالف األساليب الدينية عن استجابات املنظامت اإلنسانية
العلامنية .وسوف يناقش املؤمتر الدور الذي يلعبه الدين يف حياة املهاجرين القرسيني .وسوف
يتناول اللوم الذي يقع عىل املؤسسات الدينية من حني آلخر لتسببها يف نزاعات تؤدي إىل النزوح
القرسي بينام يدرس ً
أيضا دور الجامعات الدينية واملنظامت الدينية يف التوسط لحل النزاعات.

ملزيد من املعلومات ،انظر

تتوفر استامرة لطلب الحصول عىل الدراسات والتعبري عن االهتامم عىل اإلنرتنت من خالل الرابط
التايلhttp://www.rsc.ox.ac.uk/conf_conferences_210910.html :

 http://www.rsc.ox.ac.uk/teaching_summer.htmlأو قم باملراسلة عىل الربيد االلكرتوين
 summer.school@qeh.ox.ac.ukأو اتصل مبدير برنامج التوعية ،مركز دراسات الالجئني ،جامعة
أكسفورد 3 ،طريق مانسفيلد ،أكسفورد ،OX1 3TB ،اململكة املتحدة ،هاتف:

يتزايد طرح مشكلة انعدام الجنسية باستمرار عىل جدول أعامل األمم املتحدة واملؤسسات
اإلقليمية والحكومات واملجتمع املدين يف أنحاء عديدة من العامل .وهناك ً
أيضا مجموعة من األبحاث
النظرية والتجريبية املتزايدة والشاملة التي تبحث قضايا املواطنة واالفتقار إليها من منظورات
مختلفة .سوف تغطي دورة مركز دراسات الالجئني القامئة عىل املشاركة والتفاعل مختلف املجاالت
املوضوعية ،مبا يف ذلك استعراض مشكلة انعدام الجنسية يف العامل اليوم؛ واإلطار القانوين الدويل
للحيلولة دون انعدام الجنسية والحد من تلك الظاهرة ووضع األشخاص عدميي الجنسية؛ والعالقات
الدولية والجوانب السياسية لهيكل الدولة والهوية الوطنية واملواطنة؛ والتمييز بني انعدام الجنسية
يف الواقع وانعدام الجنسية وف ًقا للقانون؛ واألسباب الخاصة بانعدام الجنسية مثل خالفة الدولة
وعدم املساواة بني الجنسني يف قوانني الجنسية .وسوف يتم عمل دراسات حالة يف أوروبا وأفريقيا
والرشق األوسط وجنوب رشق آسيا.

موجز سيايس :الالجئون العراقيون

دورة تدريبية قصرية عن انعدام الجنسية والقانون الدويل
 18-16أبريل  ،2010أكسفورد

تم إعداد الدورة التدريبية بالتعاون مع وحدة انعدام الجنسية مبفوضية األمم املتحدة لشؤون
الالجئني تحت إرشاف الدكتور أليس إدواردز ،محارض إداري لحقوق اإلنسان الدولية وقانون
الالجئني يف مركز دراسات الالجئني ،والربوفيسور غاي غودوين-غيل ،زميل بحوث أقدم ،كلية أول
سولز ،جامعة أكسفورد.
ملزيد من املعلومات ،ميكن املراسلة عىل الربيد االلكرتوينrsc-outreach@qeh.ox.ac.uk :

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.
ديانا أفيال
الحوار الجنوب أمرييك
بوال بانرجي
مجموعة ماهانريبان كالكوتا لألبحاث
نينا يريكالند
مجلس الالجئني الرنويجي
مارك كاتس
أوتشا
هينيا دقاق
صندوق األمم املتحدة للسكان
ريتشل هيستي
أوكسفام يف اململكة املتحدة
خالد قورص
مركز جينيف للسياسات األمنية
أميليا بوكستاين تشيازي
منظمة إنقاذ الطفولة يف اململكة املتحدة

إرين موين
مستشارة مستقلة
إيفا إسبينار
جامعة أليكانتي
فييك تينانت
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
دان سيمور
يونيسيف
لويس كياما
اتحاد الجئي كينيا
ريتشارد وليامز
مستشار مستقل
روجر زيرت
مركز دراسات الالجئني

 ، +44 )0( 1865 281728/9فاكس+44 1865)0( 281730 :

يدرس املوجز السيايس الرابع ملركز دراسات الالجئني “الالجئون العراقيون – ما بعد التسامح” وضع
النازحني داخل العراق ومجموعات العراقيني الذين يعيشون يف دول الرشق األوسط املجاورة .وترى
الدراسة أنه عىل الرغم من الخطابات العسكرية والسياسية حول االستقرار املتجدد يف العراق،
إال أنه من غري املرجح أن تنتهي األزمة عىل املدى القريب ومل تعد العودة الجامعية ممكنة طاملا
األمن يشكل مصدر قلق رئييس .وهي تعرض بعض املبادئ األساسية للنظر فيها من ِقبل واضعي
السياسات يف الحكومة ووكاالت الهجرة والشبكات اإلنسانية وتويص بإجراء مزيد من األبحاث حول
نطاق وظروف وأمناط تحرك العراقيني داخل الرشق األوسط وخارجه .كتبه دكتور فيليب مارفليت،
جامعة رشق لندن ،والدكتورة نور الضحى شطي يف مركز دراسات الالجئني.
املوقع عىل اإلنرتنتhttp://www.rsc.ox.ac.uk/pub_policy.html :

التحديثات

إذا كنت ترغب يف استالم الرسائل اإلخبارية املوسمية ملركز دراس��ات الالجئني عن طريق
الربيد االل��ك�تروينُ ،فريجى إرس��ال رسالة بريد الكرتوين إىل فاوتر يت كلوزه عىل العنوان :
wouter.tekloeze@qeh.ox.ac.uk

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف
دعم النرشة يف عامي 2009-2008

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل والتربعات لتغطية كل تكاليفها
مبا فيها تكاليف العاملني فيها .ونود التعبري عن امتناننا الكبري لكل الجهات التي ساهمت يف
دعم نرشتنا خالل السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني
املاضيتني:
مرشوع بروكينغز -برين لدراسة النزوح الداخيل • خدمات • اإلغاثة الكاثوليكية • دان
تشريش إيد • مجلس الالجئني الدامناريك • وزارة الشؤون الخارجية • والتجارة الدولية
الكندية • لوكالة الكندية للتنمية الدولية • وزارة التنمية الدولية الربيطانية • رشكة دي
إتش إل • مركز فاينستاين الدويل ،جامعة تافتس • لجنة اإلنقاذ الدولية • وزارة الشؤون
الخارجية الرنويجية • مجلس الالجئني الرنويجي • مبادرة توفري خدمات ومعلومات الصحة
• اإلنجابية يف حاالت الطوارئ • االتحاد األورويب • الوكالة السويرسية للتنمية والتعاون •
الوزارة السويرسية الفيدرالية للشؤون الخارجية • مكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدة
اإلنسانية • برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ • صندوق األمم املتحدة للسكان • مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني • اليونيسيف • اللجنة النسائية املعنية بالالجئني من النساء واألطفال
• برنامج األغذية العاملي • مؤسسة زوا لرعاية الالجئني • الهيئة اإلسبانية للتعاون الدويل •
وزارة الخارجية األمريكية  -مكتب السكان والالجئني والهجرة • منظمة مبادرة العدالة يف
املجتمع املفتوح • برنامج األمم املتحدة للبيئة • منظمة إنقاذ الطفولة (اململكة املتحدة)

منظر األرض يف الليل من الفضاء يوضح بشكل فتان وجميل عدد املدن والبلدات .لكن الصورة عىل أرض
الواقع ليست دامئاً بالجميلة أو الجذابة.

