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جمهورية الكونغو الدميقراطية:
 املايض والحارض ... 

واملستقبل؟

النشرة للتوزيع اجملاني فقط

إضافة إىل:

الالجئات  وع��ودة  السودان،  استفتاء 
إىل ليبرييا، واتفاقية كامباال، إضافة إىل 
عرب  وغريها   ... والشائعات  املعلومات 
الحدود، الوفيات النفاسية بني السكان 

املترضرين من الرصاعات... وغريها



نود أن نتقدم بالشكر لكل املؤسسات والهيئات التي ساهمت بسخي يف دعم ومتويل هذا 

الكندية  الدولية  والتجارة  الخارجية  الشؤون  الدوليةووزارة  النرشة: كونسرين  العدد من 

الدولية  اإلشعار  ومنظمة  الرنويجي  الالجئني  التابع ملجلس  داخليا  النازحني  ومركز رصد 

ومبادرة املجتمع املفتوح لجنوب إفريقيا )مكتب جمهورية الكونغو الدميقراطية(، منظمة 

إفريقيا.  الالجئني يف  املتحدة لشؤون  األمم  اإلقليمي ملفوضية  الدولية واملكتب  الالجئني 

كام نود أن نتقدم بالشكر لكل الجهات واملنظامت واملؤسسات التي متدنا بدعمها بشكل 

الكريم االطالع عىل قامئة بها عىل الصفحة 35 من هذا  للقارئ  دوري ومستمر وميكن 

العدد.

كلمة أرسة التحرير
ترزح جمهورية الكونغو الدميقراطية رغم جامل طبيعتها، وتعقيدات تاريخها، وقدراتها 

ع. وفضاًل عن القالقل  الكامنة غري املحققة تحت عبء ذكرى ماضيها األليم وحارضها امُلروِّ

الداخلية، فقد عانت البالد أيضاً من املتاعب التي أملّت مبنطقة البحريات الكربى األفريقية 

لدرجة أتاحت فيضاً من املواد الوافية للحديث عن الهجرة القرسية والعنف واالضطرابات 

النزوح  أّن  ومع  القرسية.   الهجرة  العدد من نرشة  ُتشّكل موضوع هذا  التي  السياسية 

مل يبدأ يف أوائل التسعينيات، فقد ظهرت أحداث منذ تلك الفرتة كانت سبباً يف انطالق 

موجات النازحني، ورزوح الشعوب تحت املعاناة وتعرضهم لشتى انتهاكات حقوق اإلنسان 

واألمن، بل لقد أدت تلك األحداث إىل وفاة أعداد ال ُتحىص من الناس أو مقتلهم.

للنزوح يف املنطقة  التاريخية واألسباب املبارشة أيضاً  ُتغطي مقاالت هذا العدد األسباب 

املذكورة.  واألهم من ذلك أّن هذا العدد يرّكز أيضاً عىل الطرق التي عاىن منها النازحون 

ودمار  العيش،  كسب  أسباب  فقدان  يف  املتمثلة  عليهم  وتبعاتها  األسباب  تلك  من 

املعيقة  الهائلة  القيود  أيضاً  العدد  يغطي  كام  واستقرارهم.   أمنهم  وضياع  مجتمعهم، 

باإلضافة  نفسه  النزوح  إىل  أّدت  التي  الرئيسية  القوى  هيمنة  نتيجة  العودة  الحتامالت 

أن  مرّوع  ألمر  وإّنه  تجذراً.    واألعمق  مدى  األطول  والسياسية  التاريخية  العوامل  إىل 

الكونغو   السائد يف جمهورية  العام  العنف  الوحيش ضمن خّضم  الجنيس  العنف  ينترش 

الدميقراطية ما يثري موجات الغضب ويدفع البعض إىل العمل عىل كبح جامحه وتقديم 

الحامية الالزمة للمتعرضني للعنف من فتيات ونساء وصبيان ورجال عىل حد سواء.  ويف 

حني أنَّ مقاالت هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية ُتربز صورة قامتة عن الوضع الحايل، 

فهي يف الوقت نفسه ُتقّدم بصيصاً من األمل يف تحقيق نتائج أفضل عىل املستوى السيايس 

أو يف إمكانية تحقيق ذلك عىل األقل، كام ُتقّدم املقاالت تحليالت تسرب كيفية وأسباب 

وقوع كل ذلك.  فهناك اتفاقيات سياسية وأخرى إنسانية، وهناك قوانني وبواكري أنظمة 

ال بد من التمسك بها، وهناك شعب مصمم عىل شق طريقه والخروج من هذا الوضع 

الكونغو  جمهورية  يف  الوضع  تحّسن  يف  أمل  هناك  وبذلك،  مستعصياً.   يبدو  قد  الذي 

الدميقراطية، وكلنا أمل أن يكون هذا العدد من نرشة الهجرة القرسية مساهمة يف تحفيز 

التحليل وبناء الوعي لدعم تلك العملية. 

من الجدير ذكره أّن هذه النسخة العربية من نرشة الهجرة القرسية ال تضم جميع املقاالت 

املوضوعية الرئيسية املتوافرة يف إصدارات العدد 36 من هذه النرشة باللغات األخرى.  وما 

مل نتمكن من تأمني الدعم الالزم لتمويل إصدار النسخة العربية، فقد ال نتمكن دامئاً من 

إدراج جميع املقاالت باللغة العربية يف األعداد القادمة.  ويف حالة كانت منظمتك قادرة 

بنا.  وكذلك نرحب باقرتاحاتكم  عىل تقديم ولو قليل من الدعم للعدد، يرجى االتصال 

حول املانحني الذين ميكننا االتصال بهم لدعم هذه النرشة، ويف هذه الحالة، نرجو إرسال 

اسم ضابط االتصال املعني يف الجهة املانحة مع عنوانه عىل الربيد اإللكرتوين.

والفرنسية  االنجليزية  باللغات  اإلنرتنت  عىل  النرشة  موقع  عىل  العدد  هذا  يتوافر 

واإلسبانية.

 وميكن تنزيل جميع أعداد نرشة الهجرة القرسية مجاناً والبحث فيها عىل موقعنا: 

http://www.hijra.org.uk/mags.htm

 كام نشّجعكم عىل نرش أعداد نرشتنا هذه عىل اإلنرتنت وإعادة إنتاجها مع رجائنا برضورة 

ذكر املصدر )مع رابط تشعبي ملوقعنا عىل االنرتنت( وُيفضل لو تكرمتم بإعالمنا بذلك 

بإدراجات  أو  باملراجع  خاصة  إلكرتونية  مكتبة  منظمتكم  لدى  توافر  حال  ويف  ُمسبَّقاً. 

السابقة من  األعداد  إذا أضفتم روابط  لكم  الشاكرين  املوضوعية فسنكون من  الروابط 

اإلصدار العريب لنرشة الهجرة القرسية إىل مكتبتكم اإللكرتونية.

األعداد القادمة من نرشة الهجرة القرسية
العدد السابع والثالثون وسيتضمن موضوعاً رئيسياً حول الجامعات املسلحة غري 

 الحكومية والذي من املتوقع أن يصدر يف شهر آذار/مارس 2011 

)http://www.hijra.org.uk/non-state/(.

العدد الثامن والثالثون وسيتضمن موضوعاً رئيسياً حول التقنية واالتصاالت.  

http://www.hijra.org.uk /technology/ راجع الدعوة لكتابة املقاالت عىل

 مبقدوركم االطالع عىل تفاصيل األعداد القادمة دامئاً من الصفحة التالية:

 http://www.hijra.org.uk/forthcoming.htm

ويف الختام، يسعدنا أن نرّحب بكييل بيت عضواً يف أرسة نرشة الهجرة القرسية لتكون بيننا 

مساعدًة للرتويج والتمويل بدياًل عن هايدي املجرييس التي انتقلت إىل وظيفة أخرى يف 

مركز دراسات الالجئني.  ونود انتهاز هذه املناسبة لنتقدم لهايدي بجزيل الشكر عىل كل 

ما قدمته لنرشتنا هذه.
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لتبادل الخربات العملية واملعلومات واآلراء بشكل 

داخل  والنازحني  والالجئني  الباحثني  بني  منتظم 

أوطانهم، وملن يعملون معهم أو ُيعنون بشؤونهم 

السنة  يف  مرات  ثالث  النرشة  وتصدر  وقضاياهم. 

باللغات اإلنجليزية واإلسبانية والعربية والفرنسية 

عن مركز دراسات الالجئني يف جامعة أكسفورد وتم 

تأسيسها عام 1998 بالتعاون مع املجلس الرنويجي 

لالجئني.
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يف هذا العدد:

دعوة للمساهمة يف نرشة الهجرة 
القرسية

ليس من الرضوري أن تكون ماهراً أو خبرياً 

يف الكتابة لتساهم يف نرشتنا. كل ما عليك 

فعله مراسلتنا باقرتاحاتك أو مبسودة عن 

مقاالتك أو تقاريرك الداخلية، وسوف نعمل 

معك يف صياغة املقال لغايات النرش. يالحظ 

أن الخربة املتحصل عليها من امليدان فغالباً 

ما تكون محصورة بالتقارير الداخلية التي 

تعمم ضمن املكاتب أو املنظامت حرصاً.  

وغالباً ما تنرش البحوث عىل شكل مقاالت 

أكادميية طويلة مكلفة يف املجالت العلمية.

أما نرشة الهجرة القرسية فتهدف إىل ردم 

الفجوة بني البحوث واملامرسات إليصال 

البحوث املوجهة باملامرسة إىل صانعي 

السياسات وللميدان ومتكني التشارك عىل 

أكرب قدر ممكن يف الخربات امليدانية 

والدروس املستفادة ومناذج عن املامرسات 

الناجحة.

ونحن نشجع القراء الباحثني عىل إرسال 

مساهامتهم املكتوبة حول أي محور من 

محاور الهجرة القرسية املعارصة.  ويف كل 

عدد من أعداد النرشة هناك محور أسايس 

مع إتاحة املجال للكتابة يف أي موضوع 

آخر يخص الالجئني أو النازحني أو عدميي 

الجنسية.

ميكن تقديم املقاالت باللغة االنجليزية أو 

اإلسبانية أو العربية أو الفرنسية، ولالطالع 

عىل املزيد من ا ملعلومات الرجاء النقر عىل 

 الرابط التايل:

www.hijra.org.uk/writing.htm  أو 

 مراسلتنا عىل العنوان التايل:

fmr@qeh.ox.ac.uk
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تعود أوىل تيارات النزوح الكربى للناطقني باللغة الرواندية 

عندما شجعت جمهورية  عام 1937،  إىل  )كينيارواندا(  

البانيارواندا  سابقاً(1 هجرة  )زائري  الدميقراطية  الكونغو 

)وهي جامعات من رواندا(؛ بغرض توفري العاملة للمزارع 

بـ  املعروفة  الحالية،  للمجتمعات  املجاورة  االستعامرية، 

“األصلية” أيضاً. وبحلول عام 1960، بلغ عدد األشخاص 

 200 حوايل  الكونغو  يف  عاشوا  الذين  الرواندوفون  من 

والهوتو  الروانديني  التوتيس  املزيد من  ألف. وقد هاجر 

البورونديني إىل كيفوس بعد استقالل بلديهام عام 1962، 

وغادر الكثري من البورونديني بعد جرائم اإلبادة البرشية 

التي ارتكبها ضدهم نظام التوتيس البوروندي عام 1972 

هؤالء  وجد  الكونغو،  ويف  األهلية.  الحرب  من  فروا  ثم 

الخرضاء  الجبال  من  العديد  بها  أرضهم،  متاثل  أرضــاً 

والهواء النظيف واألعامل الزراعية التقليدية.  

الهوتو  الجئي  من  اآلالف  مئات  فرار  أن  ذكره  الجدير 

القوات  يد  عىل  الجامعي  القتل  جرائم  بعد  زائري  إىل 

بالتوازن  اإلخــالل  إىل  أدى  قد   1994 عام  الرواندية 

هناك  كان  الالجئني،  بني  ومن  والهش.  املعقد  السكاين 

الهوتو شبه  أفراد من ميلشيا إنرتاهاموى )وهي منظمة 

مرتكبي  تقدمت  التي  الجامعة  هي  وتلك  العسكرية(، 

القوات  من  أفراد  إىل  باإلضافة  الجامعية،  اإلبادة  جرائم 

املسلحة الرواندية. وقد بلغت مشاعر البغضاء بني الهوتو 

ذروة  الكونغولية،  األرايض  يف  يعيش  وكالهام  والتوتيس، 

جديدة.    

كذلك، زاد الضغط عىل األرايض يف كيفو، مع وجود عدد 

من العواقب الفاجعة. وأدت املنافسة عىل الحصول عىل 

إىل  والحطب،  املياه  مثل  الحياة،  ورضوريــات  األرايض 

العيش  إىل  اُضطرت  التي  الجامعات  بني  الرصاع  نشوب 

مع بعضها البعض. هذه الرصاعات ضعفت عليها سيطرة 

الشيوخ التقليديني الذين أثقلتهم الثورات والنزوح، ممن 

ال يزال لديهم نذراً قلياًل من سلطاتهم السابقة.

جعل  جديد  عامل  برز  التسعينات،  فرتة  نهاية  ومن 

الطبيعية،  املوارد  هائاًل من  بأكملها مصدراً  املنطقة  من 

يسعى  التي  املعادن  من  الكثري  اكتشاف  بذلك  ونعني 

الصناعات  يف  واملستخدمة  عليها،  الحصول  إىل  الكثريون 

اإللكرتونية، بجانب سلسلة من املوارد الطبيعية الثمينة 

الكولتان والكسرتيت )وهو معدن  األخرى. هذه تشمل 

أكسيد القصدير( يف كيفو الشاملية، وهناك الذهب من 

إيتوري وكيفو الجنوبية، باإلضافة إىل األخشاب االستوائية 

والفحم واللحم والشاي والكينني والببايني. وقد حرصت 

مامرسة  عىل  الجيش  وقــوات  العسكرية  امليليشيات 

سلطتها عىل أهم مواقع التعدين، والتي منها يكتسبون، 

ويستمرون يف اكتساب، مبالغ طائلة.  

االقتصاد “اإلجرامي”

بأنه  حينذاك  املؤسس  تأسيسه  تم  الذي  النظام  اتسم 

نظام اقتصادي يستند إىل الجرمية ويتسم باملادية البحتة 

التي  السمة  أن  بيد   ، الحدود  أبعد  إىل  واالستغاللية 

املسلحة  القوات  تسيطر  للعنف.  ميله  كانت  بها  تفرد 

الدميقراطية  القوات  أو  الدميقراطية  الكونغو  لجمهورية 

أراضيه  ماي، عىل  املاي  ميليشيا  قادة  أو  رواندا  لتحرير 

أحد  تعدي  فإذا  والتوزيع.  التسويق  ومناطق  ومناجمه 

عىل “ملعب” اآلخر، فقد ينجم عن ذلك إعالن الحرب. 

التجارة  ومناطق  املناجم  يف  يتحكمون  من  أن  واملؤكد 

ومن  بأوضاعهم،  لالحتفاظ  جهد  كل  يبذلون  والتوزيع 

يسعون إىل السيطرة عليها، يستخدمون القوة العسكرية 

العام  النظام  للوصول إىل هذه األهداف. وبفضل غياب 

السنوات  عن  املتوارثة  العقوبة،  من  اإلفــالت  وثقافة 

لقد اتسم الرصاع يف رشق الكونغو بأنه األكرث تدمرياً منذ الحرب العاملية الثانية، وكانت له عواقبه 
السكانية  بالسياسة والخصائص  التي تتصل  يلزم أن تنظر حلول الرصاع،  لذا،  الوخيمة.  االجتامعية 

واالقتصاد، إىل املستقبل بعني االعتبار. 

أسباب عدم االستقرار يف رشق الكونغو
بيري جاكيمو 

صبيان يراقبان املتمردين يف مخيم الالجئني يف موغونغا، شامل غوما
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الطويلة لنظام موبوتو، متكن هذا االقتصاد من االزدهار، 

وهو االقتصاد الذي قام عىل السلب والنهب، حتى أن دمر 

نفسه بنفسه، عىل املدى الطويل، كنتيجة لزيادة استغالل 

األرايض واملعادن يف باطنها، باإلضافة إىل األفراد.

وقد  األسلحة.  عىل  الطلب  يكرث  دامئاً،  الحال  هو  وكام 

واالتجار  املعادن  استغالل  عن  الناتجة  األرباح  ساعدت 

من  املزيد  عىل  الحصول  عىل  املسلحة  الجامعات  فيها، 

املدى  طويلة  الهاون  وقذائف  واملدافع  الثقيلة  األسلحة 

والزي  الالسلكية  واألجهزة  والذخرية  والكالشنكوف 

العسكري، من خارج البالد. وعىل الرغم من رسوم الشحن 

املفروضة عىل األسلحة املورّدة، مل يتداعى سوق األسلحة 

الخفيفة الكبري. ويف نهاية عام 2009، ُوجد حوايل 40 ألف 

كالشنكوف يف كيفو الشاملية وحدها. 

يبقى هناك عنرص واحد أخري أدى إىل استفحال الرصاع، 

التي نرشتها األحاديث املرتددة  وهي الشائعات املغرضة 

ورسائل  وامللصقات  الغامضة  السياسية  الدعاية  وأوراق 

املذياع ورسائل الهاتف املحمول. هذه الشائعات تستند 

من  يزيد  مام  الطويلة،  األحــزان  وتوقظ  السذاجة  إىل 

االنتقام.  يف  الرغبة  ويغذي  املجتمعات  بني  الكراهية 

الكثري  يحاك  التي  املؤامرة  نظريات  ننىس  أن  يجب  وال 

فكرة  حول  الشائعات  ترتدد  وإيتوري،  كيفو  ويف  منها. 

ويستولون  واملناجم،  األرايض  يستغلون  “الروانديني”  أن 

يف  ويستمرون  التقليديني،  القبائل  رؤساء  ممتلكات  عىل 

بيع  عن  دامئاً  نسمع  ونحن  كينيارواندا.  بلغة  التحدث 

القوم  علية  قبل  من  )كيفو(  املكتسب”  الوطني  “الحق 

إبرام  خالل  من  الرثاء،  إىل  يسعون  الذين  والعسكريني 

االتهامات  هذه  وتعمق  العدو.  مع  الرسية  املعاهدات 

وتلعب  املواطنني”.  وغري  “املواطنني”  بني  الهوة  بالخيانة 

اإلذاعة دوراً فّعاالً يف إبطال أو الرتويج للشائعات. واآلن، 

تعمل الهواتف املحمولة عىل رسعة وانتشار نقل رسائل 

الكراهية. 

التوابع االجتامعية الكارثية

عدم  هو  الــرصاع  ملناخ  وضوحاً  األكرث  التوابع  أهم  إن 

يزال  ال  كان   ،2010 أكتوبر  يف  كيفو.  يف  باألمن  الشعور 

من  فرت جامعات جديدة  وقد  نازح،  مليون   1.5 هناك 

األشخاص من مواطنهم بعد حدوث عدد من الهجامت، 

التي الزمها ارتكاب جرائم االغتصاب، خاصة يف مقاطعة 

كيفو  يف  البرشية  التنمية  مؤرشات  أن  ونرى  واليكايل. 

يف   %84.7( الفقر  معدالت  بلغت  حيث  فيها،  مبالغ 

كيفو الجنوبية و73% يف كيفو الشاملية(، وهي أعىل من 

املعدل القومي )71.3%(. كذلك، وجدنا أن نسب الحضور 

)حوايل  االبتدائية  املــدارس  يف  جداً  منخفضة  املــدريس 

53%(، وأن الوفيات بني األمهات والرضع مرتفعة، كذلك. 

نرى أيضاً أن عدداً قلياًل ومحدوداً من األرس يحصل عىل 

إمدادات مياه الرشب والنذر القليل من الكهرباء. وال تعد 

لكل  واحد  طبيب  وجود  مع  مالمئة،  الصحية  الخدمات 

الجنوبية، وواحد فقط لكل 24  27700 مواطن يف كيفو 

ألف مواطن يف كيفو الشاملية.

توجه  حيث  متعمقة،  تأثريات  الظواهر  لبعض  وكان 

التعدين، مام نتج عنه طرد الشباب  الكثريون إىل مواقع 

إىل  باالنضامم  يتعلق  مشابه،  أخر  توجه  وهناك  نهائياً. 

املاي  جامعات  ومتثل  امليليشيات.  أو  التمرد  جامعات 

عن  يختلف  مجتمعاً  كيفو،  منطقة  يف  املنترشة  ماي، 

الداخيل  التنظيم  ذات  التقليدية،  االجتامعية  البنية 

املحكم الهيكلة والعالقات املتعادلة. وهي توفر امللجأ من 

األرايض والصورة الجديدة األكرث قبوالً للمنظمة أكرث منها 

بالدهم وديارهم عىل  املجندين  القرية. ويرتك شباب  يف 

املدى الطويل، وبذلك تاركني، يف الغالب، سلطة أسالفهم. 

تجذبهم  الذين  أبنائهم  عىل  سلطتهم  يفقدون  واآلبــاء 

الثقافات الحرضية أكرث من القيم التقليدية. ويف مناطق 

البعيد.  األمد  عىل  العملية  تتطور  أفريقيا،  من  أخرى 

كل  ويف  وحدتها.  زادت رسعتها  الكونغو،  يف رشقي  لكن 

هجروا  قد  املزارعني  العامل  أن  ستجد  إليه،  تنظر  مكان 

الحقول سعياً وراء العمل يف املناجم. وازداد ضعف قاعدة 

من  السلب  أعامل  جراء  سوًء  املنازل  من  العديد  موارد 

املحصول  ورسقات  الحيوانات  ومذابح  العسكريني  قبل 

العيش  عىل  الفردية  الرصاعات  تحل  واآلن،  والحيوانات. 

محل األشكال التقليدية للتضامن االجتامعي واالقتصادي. 

الحامية: األولوية القصوى

تسعى اتفاقيات السالم املتتابعة )كيسغاين ونريويب وغوما( 

ديسمرب  الصادرة يف  تلك  املتحدة، خاصة  األمم  وقرارات 

إىل   ،)1925 )القرار   2010 ويونيو   )1906 )القرار   2009

تقديم األمن املحّسن واملساعدة اإلنسانية، خاصة: 

العمل عىل تقليل حاالت االعتداءات والعنف.

تقليل أعداد األشخاص النازحني.

زيادة وصول املساعدات اإلنسانية وخدمات حقوق 

اإلنسان للفئات املستضعفة من السكان.

تعزيز الحامية املستهدفة للنساء واألطفال والالجئني 

والنازحني.

ضامن أن النازحني قادرون عىل العودة إىل مناطقهم 

األصلية.

املسؤولني عن  العقوبة ومحاكمة  اإلفالت من  تقليل 

العنف وانتهاكات حقوق اإلنسان.

التالية، الهامة إلقامة  وبعد حامية السكان، فإن األولوية 

خالل  من  الوحشية،  األعامل  وقف  هي  الدائم،  السالم 

الجامعات  وتثبيت  وإدماج  توطني  وإعادة  األسلحة  نزع 

برنامجاً  الحكومة  أطلقت   ،2003 ديسمرب  ويف  املسلحة. 

غري  األسلحة  وجــود  إمكانية  تقليل  أجل  من  وطنياً؛ 

خالل  من  املرّسحني،  املقاتلني  تسكني  وإلعادة  الرشعية 

النظامي أو  العمل املجتمعي وإعادة اإلدماج يف الجيش 

التهجري إىل رواندا. وقد عدَّ ذلك نجاحاً جزئياً، عىل األقل 













إىل  مقاتل وعوائلهم  العددية. وعاد 21500  الناحية  من 

رواندا ما بني العامني 2003 و2009. ويف بداية عام 2010، 

كان هناك 3000 مقاتل فقط من الجامعات املسلحة يف 

انتظار إعادة التوطني. 

كانت أفضل الطرق دامئاً للتغلب عىل الرصاعات وسحق 

الكونغو  جمهورية  يف  السالم  إيجاد  ــادة  وإع التمرد 

الجيش.  يف  املتمردة  الجامعات  دمج  هي  الدميقراطية 

وكانت النتيجة أن صار الجيش الكونغويل بوتقة انصهار، 

تضم 56 جامعة متمردة، تم دمجها “بنجاح” يف الجيش 

إىل  االندماج”  حديثي  “الجنود  وانضم  الثامنينات.  منذ 

دمجها  تم  التي  املقاتلني  من جامعات  املنشقة  العنارص 

لحوايل  املتسارع”  “االندماج   2009 عام  وشهد  قبل.  من 

ويف  الوطنية.  املسلحة  القوات  يف  إضايف  متمرد  ألف   20

جيش  لبناء  الظروف  أفضل  يوجد  ال  هذا  فإن  الحقيقة، 

وطني، بل قد يكون له، عىل العكس من ذلك، تأثرياً مدمراً 

عىل الجيش. وقد متيز اندماج عنارص من املؤمتر الوطني 

املتمردة  التوتيس  من جامعة  وهم  الشعب،  عن  للدفاع 

سابقاً، إىل جانب املتمردين اآلخرين عام 2009، بالرسعة، 

ومل تكن هناك أي أدلة أو حقائق تخص أصول املجندين. 

كذلك، استطاع املؤمتر الوطني للدفاع عن الشعب، هذا 

الجيش  يف  اندماجه  من  االستفادة  التنظيم،  جيد  الكيان 

الوطني لخلق هيكل قيادي موازي، باإلضافة إىل مواصلة 

بتعقب  واملتعلقة  الجيش،  داخل  من  السابقة  أهدافه 

رواندا  لتحرير  الدميقراطية  القوات  من  الهوتو  متمردي 

الفساد بحق، واستمر  املناجم. واسترشى  والسيطرة عىل 

يف الزيادة. 

سيستغرق  الكونغو  النزاع يف رشق  فض  قرار  أن  شك  ال 

وقتاً طويال فبعد مرور العديد من سنوات الرصاع وانعدام 

العديدين ودمار جزء كبري من األرايض من  األمن ووفاة 

الصعب تغيري التوجهات املرتسخة التي تستند عىل مبادئ 

النظام  يتمكن  أن  نأمل  نزال  ما  لكن  والثأر.  التحدي 

الفيدرايل من املبادرة بالتعاون القائم عىل إعادة التوطني 

املنظم للبالد من أجل نفع املجتمعات املحلية، ففي املقام 

األول، نأمل أن يتم توجيه املوارد التي ضيعها اقتصاد قائم 

عىل االحتيال خصوصاً من قبل أولئك العاملني يف قطاعات 

قطاع التعدين والتنوع البيولوجي نحو خلق فرص عمل 

الجانب املستحيل هنا، فهو اإلميان  أما  ووظائف مثمرة. 

بالحلول البسيطة والرسيعة، فيام بعد الرصاع فال شك أن 

يتم  حتى  طويلة  عقود  إىل  تحتاج  اإلعامر  إعادة  عملية 

إنجازها.

 بيري جاكيمو 

 (Pierre.JACQUEMOT@diplomatie.gouv.fr)

 هو السفري الفرنيس يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 

.(http://tinyurl.com/France-govt-DRC)

1. األشخاص الذين يتحدثون لغة كينيارواندا، وهي اللغة الوطنية لرواندا.
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املواجهات  فاقمت  املايض،  القرن  تسعينات  أوائل  يف 

عدم  حدة  من  والرشقية،  الوسطى  املناطق  يف  العرقية، 

إىل  وتحول  البالد،  يف  انترش  الذي  السيايس،  االستقرار 

الالحقة،  السنوات  ويف   .1996 يف  شاملة  أهلية  حرب 

داخلياً،  النازحني  إدماج  وإعادة  عودة  عملية  توقفت 

وذلك بعد أن قامت الثورة الكربى ضد حكومة كينشاسا، 

ليصل  مرات،  ثالث  داخلياً  النازحني  عدد  ضاعف  مام 

إىل 2 مليون نازح، بحلول نهاية عام 2000. وقد تأثرت 

الكونغو  جمهورية  يف  عرشة  أصل  من  مقاطعات  تسع 

باألعامل  كينشاسا،  العاصمة  إىل  باإلضافة  الدميقراطية، 

والوحدات  الحكومية  القوات  بني  املستمرة  العدائية 

التمرد  وجبهات  املختلفة  األفريقية  الدول  من  املسلحة 

الثالثة، مام أدى إىل تصاعد أعداد النازحني داخلياً إىل 3.4 

مليون، خالل عام 2003. 

ومع إقامة الحكومة االنتقالية يف أواسط عام 2003، والتي 

منتصف  خالل  العنف  قل  املسلحة،  املعارضة  تضمنت 

عام 2004، وعاد العديد من النازحني داخلياً إىل ديارهم. 

باقتسام  والخاص  املربم،  االتفاق  من  الرغم  وعىل  لكن، 

الحكومة  عملت  األجنبية،  القوات  وانسحاب  السلطة، 

جاهدة يك تحتفظ بسيطرتها عىل األقاليم الرشقية. وبقي 

وجود ما يزيد عن 20 جامعة مسلحة، بصورة مستمرة، 

املسلحة  الجامعات  أنشطة  إذ تسببت  للسكان،  تهديداً 

وعادت  املحليني،  بالسكان  تحصنت  والتي  الداخلية، 

املدنيني املنتمني إىل جامعات أخرى، يف نزوح جديد، لكن 

جمهورية  يف  النزوح  أن  يوضح  مام  مقلقة،  مبستويات 

الرصاع، لكن  الدميقراطية ال يعتمد عىل نطاق  الكونغو 

باألحرى عىل كيفية نشوب هذا الرصاع. 

املسلحني  بضم  قامت  أن  ذلك  عىل  الحكومة  رد  فكان 

الجامعات  وتهجري  سالح  نزع  جانب  إىل  الجيش،  إىل 

وصمها  قد  العملية  هذه  أن  بيد  األجنبية.  املسلحة 

االنقسامات  يعكس  الرصاعات، مام  واملزيد من  الفساد 

العرقية الغالبة، باإلضافة إىل التنازع بني هياكل السلطة. 

وقد نتج عن عملية إعادة اإلدماج املعيبة جيش وطني 

الجامعات  صفات  اكتسب  والذي  النظام،  عىل  خارج 

املتمردة، التي كانت تنضم إليه. ومنذ نهاية عام 2004 

سلسلة  الكونغويل  الجيش  شن   ،2006 منتصف  وحتى 

قوات  من  بدعم  كان  بعضها  املسلحة،  العمليات  من 

مراقبي  بعثة  أي  املتحدة،  لألمم  التابعة  السالم  حفظ 

األمم املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ، بغرض 

نزع سالح الجامعات يف منطقتي إيتوري وكيفوس، قبل 

االنتخابات الوطنية يف يونيو 2006. لكن، ومع مساهمة 

داخلياً،  النازحني  التعرف عىل  زيادة  العمليات يف  هذه 

إقليم  لديارهم، خاصة يف  العودة  ومساعدة بعضهم يف 

كاتانجا عام 2005، تسببت تلك العمليات أيضاً يف نزوح 

مئات اآلالف من األشخاص. 

ويف إقليم أورينتال، حيث تعرض جيش الرب للمقاومة 

لهجوم مسلح مشرتك، قامت به قوات أوغندا والكونغو 

وجنوب السودان، يف أواخر عام 2008، قام جيش الرب 

بهجوم مضاد ضد املدنيني، بقتل اآلالف وترشيد عرشات 

اآلالف منهم. 

الرصاع عىل املوارد

إىل  باإلضافة  الجيش،  من  أعضاء  اشــرتاك  اتضح  لقد 

أفراد من الجامعات املسلحة، يف االستغالل غري القانوين 

عام  بداية  ويف  النزوح.  زيادة  يف  ساهم  مام  للمعادن، 

2007، عىل سبيل املثال، فر اآلالف من األشخاص يف إقليم 

نشوب  بعد  كلياً،  قراهم  احرتاق  إثر  أورينتال،  كاساي 

الرصاع عىل منجم للامس يف املنطقة. ويف مقاطعة لوبريو، 

بكيفو الشاملية، أرغمت ميليشيا الهوتو السكان املدنيني 

مام  التعدينية،  أنشطتهم  يف  كعبيد حاملنّي  العمل  عىل 

تسبب عنه نزوح هؤالء من قراهم. وقد تحولت املنافسة 

عىل الوصول إىل بحريات الصيد بني املجتمعني يف دونجو 

وإكواتور، يف أكتوبر 2009، إىل حدوث التمرد، عىل نطاق 

حيث  الفرار،  إىل  شخص  ألف   200 بـ  دفع  مام  واسع، 

الكونغو  جمهوريتي  بني  الحدود  إىل  هؤالء  ثلث  اتجه 

وأفريقيا الوسطى، بينام بقي الباقون يف الكونغو. 

ومن أحد األسباب الرئيسية للنزوح يف األجزاء الرشقية 

من الكونغو هي السيطرة عىل األرايض الزراعية، وذلك 

خالل النزوح، وأيضاً أثناء البحث عن الحلول املستدامة. 

أصحابها  نزوح  أثناء  األرايض  عىل  الحصول  كان  بل، 

التي  الكيفية  ذلك  وتوضح  ذاته،  املسلح  للنزاع  هدفاً 

فالحي  الشعب  عن  للدفاع  الوطني  املؤمتر  بها  هّجر 

كيفو من إحدى الجامعات اإلثنية، منذ عام 2006، يك 

النازحني  زاد  بذلك  أنصاره.  من  بالفالحني  يستبدلهم 

خالل  األرايض،  لزراعة  حاجة  يف  كانوا  الذين  داخليا،ً 

النزوح؛ من أكل كسب العيش، من الضغط عىل املوارد 

التنازع  إىل  أدى  مام  األرايض،  ومنها  النادرة،  الطبيعية 

العودة،  محاولتهم  وعند  املضيفة.  املجتمعات  مع 

الغاضبني  الفالحني  وبني  بينهم  االصطدام  غالباً  حدث 

الذين احتلوا أراضيهم يف غيابهم.   

أمناط النزوح

املأوى  داخلياً  النازحني  من  العظمى  األغلبية  تجد 

املضيفة يف  العائالت  مع  سواء  املخيامت،  محيط  خارج 

القرى واملناطق الحرضية أو يف الغابات. وغالباً ما ينزح 

قصري.  لوقت  ولكن  املواقف،  من  العديد  يف  األشخاص 

وكقاعدة عامة، يحاول النازحون داخلياً البقاء بالقرب من 

مواطنهم األصلية، بيد أن االنتقال يف جبهات املواجهة يف 

كبرية،  مسافات  النزوح  إىل  العديدين  أرغمت  قد  كيفو 

أو  األصلية  مواطنهم  مع  التواصل  عليهم  صّعب  مام 

العودة إليها بصورة دامئة.

عىل  قــادرة  تعد  مل  املضيفة  املجتمعات  أن  والواضح 

باإلضافة  جامعية،  بصورة  األشخاص  مجئ  مع  التكيف 

إىل قيام عدة مئات من اآلالف من النازحني داخلياً ببناء 

املستوطنات املتنقلة أو لجوؤهم إىل السكن يف األبنية أو 

ابتليت جمهورية الكونغو الدميقراطية بالنزوح الداخيل ملا يقرب من 20 عاماً. ويستعرض هذا املقال 
مدى وأسباب النزوح خالل هذه الفرتة، باإلضافة إىل الجهود، التي تناولت مساعدة النازحني داخليا 

واحتياجات حاميتهم.

توجهات النزوح يف جمهورية الكونغو الدميقراطية
غريتا زيندر وجاكوب روثينغ  
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املخيامت املتهالكة يف إيتوري، وكيفو الشاملية وكاتانجا. 

ووفقاً ملكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ، 

النازحني داخلياً، والذين  املئوية لألشخاص  النسبة  زادت 

عام   %5 من  الشاملية،  كيفو  يف  املخيامت  يف  يعيشون 

يف   %16 إىل  انخفضت  لكنها   ،2008 يف   %35 إىل   2005

منتصف عام 2010. 

ومع نزوح عدد من النازحني داخلياً إىل املناطق الحرضية. 

وزيادة هذه الحرضنة من منو املناطق العشوائية، كانت 

لالندماج  املهرة  داخلياً  النازحني  أمام  فرصة  أيضاً  هذه 

محلياً. وعىل سبيل املثال، وجد قاطني املخيامت، بالقرب 

من جوما، العمل يف املناطق الحرضية، مع مساعدة باقي 

الوجبات  عىل  لحصول  عىل  املخيامت  يف  األرسة  أفراد 

الغذائية. 

جمهورية  يف  داخلياً  للنازحني  الكيل  العدد  ثبت  وقد 

مليون   2 عند   2010 أغسطس  يف  الدميقراطية  الكونغو 

الشاملية  كيفو  ملقاطعتي  كان  وقد  تقدير.  أقىص  ، عىل 

والجنوبية النصيب األعىل من أعداد النازحني داخلياً، مع 

اإلبالغ عن نزوح حوايل 1542000 شخص، أي ما يقارب 

ومع  داخلياً.  النازحني  عدد  إجاميل  من   %78 حوايل  من 

عودة ما يقرب من مليون شخص إىل منازلهم خالل الـ 18 

شهر املاضية، فال يزال عدد النازحني داخلياً مرتفعاً؛ نتيجة 

املتمردة،  الجامعات  املتواصلة ضد  العسكرية  للعمليات 

ونظراً للهجامت االنتقامية ضد السكان. 

زيادة صور االستضعاف جراء النزوح

اإلنقاذ  بلجنة  الخاصة  الوفيات  معدل  دراســات  تشري 

الدولية إىل زيادة أعداد الوفيات الناجمة عن الرصاعات 

 .  2009 عام  مليون   5.4 إىل   2001 عام  مليون   2.4 من 

جسيمة  انتهاكات  من  داخلياً  النازحون  يعاين  أيضاً، 

لحقوق اإلنسان والتهميش االجتامعي. 

واملخزون  الحقول  وحرق  الفالحني  نزوح  أدى  كذلك، 

التجارة  صعوبة  إىل  التحتية،  البنية  وتدمري  الغذايئ 

التغذية يف  انتشار سوء  التجارية، والتسبب يف  واألعامل 

املنطقة الرشقية من الكونغو الدميقراطية، وهي املنطقة 

أن  ذلك،  من  األكرث  الهائلة.  الزراعية  اإلمكانيات  ذات 

املاليني مل يتمكنوا من الحصول عىل الخدمات األساسية، 

حيث تدهور نظام الرعاية الصحية، والذي كان يف حالة 

يرىث لها بالفعل عندما بدأت الرصاعات، كنتيجة ألعامل 

السلب والنهب من قبل موظفي النظام، وهروبهم ونقص 

التمويل. ويف العديد من الحاالت، تصادفت أزمات النزوح 

الحمى  مثل  الوبائية،  األمــراض  يف  الحادة  الزيادة  مع 

الجامعات  بعض  تأثر  وظهر  والكولريا،  والحصبة  النزفية 

إىل  الفرار  إىل  اضطروا  الذين  وهؤالء  غريها،  عن  أكرث 

الغابات هم األكرث عرضة لالستضعاف، حيث كان هؤالء 

األقزام، الذين يناضلون للعيش، منذ اجتثوا من أراضيهم 

األصلية منذ 2003- 2004. 

األطفال  من  كبرية  أعــداد  اضطرت  أخــرى،  ناحية  من 

النازحني إىل االنضامم لصفوف الجامعات املسلحة. وتقدر 

منظمة األمم املتحدة للطفولة – اليونيسف – أن من 20 

ألف إىل 40 ألف طفل قد ارتبطوا بالجامعات املسلحة، 

العدد إىل  ما بني عامي 2003 إىل 2005، وانخفض هذا 

األطفال  يتعرض  الشاملية،  كيفو  ويف   .2008 عام   3000

النازحون لألخطار، خاصة من انفصلوا عن عوائلهم، وهذا 

أيضاً  وإمنا  فقط،  امليليشيات  قبل  التجنيد من  يشمل  ال 

األطفال  الجنيس. ومع ترك هؤالء  االغتصاب واالستغالل 

حرمانهم  ومع  مأوى.  دون  منهم  الكثري  يبقى  وحدهم، 
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من الطعام واألدوية واملأوى، ال يحصل األطفال النازحون 

الحقوق األخرى األساسية، ويستديم  عىل عدد كبري من 

القليل منهم يف الذهاب إىل املدرسة، مع النظام التعليمي 

الحايل، الذي مزقته الحرب، مام يقلل احتاملية عيشهم يف 

مستقبل أكرث أمناً.

الرصاعات  يف  املتورطة  القوات  معظم  واستخدمت 

العسكرية.  العمليات  يف  واسع،  نطاق  عىل  االغتصاب، 

الكونغو،  يف  القامئة  الجنسانية  العالقات  سياق  وضمن 

توجه صور العنف الجنيس املتعددة إىل النساء والفتيات. 

من  والصبية  الرجال  من  داخلياً  النازحني  يسلم  مل  لكن 

جميع  من  الرغم  وعىل  الجنسية.  املقاتلني  اعتداءات 

العنف الجنيس، فإنه مستمر  املتبعة ملناهضة  املبادرات 

يف االنتشار عرب البالد، ومستخدم ضد السكان عامة، وضد 

األشخاص النازحني، وكوسيلة لترشيد السكان. 

اضمحالل القدرة املحلية

الوطنية عن  للحكومة  األولّية  املسؤولية  الرغم من  عىل 

أي  توجد  ال  فإنه  داخلياً،  النازحني  ومساعدة  حامية 

داخلياً،  بالنازحني  خاصة  وطنية  سياسة  أو  إسرتاتيجية 

األشخاص.  هؤالء  حياة  عىل  إرشادي  إيجايب  تأثري  ذات 

االستجابة  مهمة  الحكومية  الــوزارات  بعض  تولت  وقد 

من  العديد  حاكمو  وأقام  ومساعدتهم،  الحتياجاتهم 

األقاليم املكاتب، املختصة بتنسيق املساعدات اإلنسانية، 

املصادر  عن  بحثها  ويف  العظيم.  النجاح  تلق  مل  لكنها 

الكونغولية  السلطات  فرضت  للعائدات،  الجديدة 

الرضائب عىل اإلمدادات اإلنسانية، بصورة غري مستمرة. 

عن  تكون  ما  أبعد  املحيل  املستوى  عىل  الحلول  كانت 

النازحني  من  العظمى  األغلبية  واستطاعت  اإلثبات. 

داخلياً إعالة نفسه بنفسه، وعاش البعض اآلخر بدعم من 

اإلثنية،  الجامعة  نفس  من  وأشخاص  واألصدقاء  األقارب 

املحلية.  السلطات  من  بتشجيع  رعايتهم،  تولوا  الذين 

عىل  داخلياً  النازحني  الكنيسة وقادة  تفاوضت  ما  وكثرياً 

شكليات توطني األشخاص النازحني داخلياً يف املجتمعات 

للنازحني  املحلية  السلطات  خصصت  كذلك،  املضيفة. 

داخلياً أماكن يك يسكنون فيها، باإلضافة إىل األرايض التي 

يزرعونها، أثناء نزوحهم.

العالقات  أغلب  توجه  التي  العرفية،  القوانني  ومع 

للسلطات  كان  الدميقراطية،  الكونغو  يف  االجتامعية 

املحلية دوراً هاماً لتلعبه يف إدارة أغلب قضايا الحامية بني 

املدنيني، مبا يف ذلك النازحني داخلياً. ويف بعض الحاالت، 

حالفهم بعض النجاح يف إقناع قادة امليلشيات العسكرية 

بتغيري سلوكياتهم تجاه املدنيني، مثل إبقاء املقاتلني خارج 

املجتمعات، وإيجاد األماكن اآلمنة للمجتمعات املعرضة 

لخطر النزوح، والتقليل من رضر أعامل السلب والنهب 

الرصاعات  تقوض  لكن،  التجنيد.  ومامرسات  العسكرية 

من قدرتهم عىل تويل أمر النزاعات. 

وقد أثر النزوح الداخيل عىل الدور التنظيمي للسلطات 

تدفق  أثار  أوالً،  األقل.  اتجاهات عىل  أربعة  يف  املحلية، 

املنافسات  األخرى  املناطق  من  الكبرية  األشخاص  أعداد 

كلية  زيادة  إىل  أدى  مام  النادرة،  الطبيعية  املوارد  عىل 

جراء  السكان  الختالط  ونتيجة  ثانياً،  الفقر.  معدالت  يف 

النزوح، متكنت السلطات املحلية من التحكم يف الرصاع 

بني مصالح الجامعات اإلثنية املختلفة، والتي ال توجهها 

األعراف والتقاليد. ثالثاً، ال ميكن ألغلب النازحني داخلياً، 

حيث  املضارة،  العائالت  تعويض  مواردهم،  فقدوا  ممن 

يف  أدى،  مام  املايض،  يف  حدث  كام   الرصاعات،  نشبت 

حل  وليس  االنتقام،  سياسة  إتباع  إىل  املواقف  بعض 

النزاعات بني النازحني داخلياً وعوائلهم. وختاماً، استبدل 

القادة  معينة،  درجة  إىل  املحليني،  العسكريني  القادة 

وهذا  العرفية،  القوانني  تنفيذ  عىل  املدربني  املعروفني 

أدى إىل اتخاذ القرارات التي ال تحرتم الحقوق التعويضية 

وحقوق اإلنسان الدولية.

املساعدات والحامية اإلنسانية الدولية

اإلمدادات  تقديم  الدولية  اإلنسانية  الوكاالت  اعتادت 

الغذائية والخدمات الصحية واألساسية األخرى إىل أعداد 

النزوح  خالل  سنوات،  لعدة  داخلياً،  النازحني  من  كبرية 

أساسية  بصورة  الرتكيز  مع  أوطانهم،  إىل  عودتهم  وعند 

يكن  الكونغو. ومل  الصغرية، رشق  واملدن  املخيامت  عىل 

حركة  عىل  املفروضة  الحدود  ُعدت  حيث  سهاًل،  األمر 

جودة  وضامن  مساعدتهم،  أمام  عقبة  داخلياً  النازحني 

التدخالت اإلنسانية. والشائع هو الهجامت ضد املوظفني 

املحليني والدوليني. فعىل سبيل املثال، مل تتمكن وكاالت 

األمم املتحدة عام 2009 من الوصول إىل 94% من مساحة 

كيفو الشاملية، دون مرافقة بعثة مراقبي األمم املتحدة 

الدولية  األهلية  املنظامت  عىل  أيضاً  واعتمدت  هناك، 

والوطنية؛ بغرض التوّصل إىل النازحني داخلياً. 

وتنسق مجموعات الحامية، التي تقودها املفوضية العليا 

العمل مع بعثة مراقبي  الالجئني،  املتحدة لشئون  لألمم 

الدميقراطية، حيث  الكونغو  املتحدة يف جمهورية  األمم 

السالم،  حفظ  لقوات  كتيب  بإعداد  املجموعات  قامت 

تتحدث فيه بالتفصيل عن معايري حامية النازحني داخلياً، 

 . وإسرتاتيجية تعزيز مساعدتهم يف املجتمعات املضيفة 

لكن، ويف ديسمرب 2009، علقت منظمة هيومن رايتس 

ووتش أنه، وعىل الرغم من أهمية هذه املبادرة، مل يكن 

أو  بها،  املتعلقة  األسس  منهجي حول  تدريب  أي  هناك 

إتباعها،  آلية ملراقبة وتقييم اختيار هذه املعايري وكيفية 

هذه  إلتباع  السالم  حفظ  قــوات  يوجه  ما  يوجد  وال 

، وذلك يف قواعد املشاركة أو األسس اإلرشادية.  املعايري 

مع  للتعامل  الخاصة  اآلليات  بعض  ابتكار  أعطى  لكن 

قضايا الحامية امللحة، مبا يف ذلك فرق الحامية املشرتكة، 

)التي  الكونغو  يف  املتحدة  األمم  مراقبي  لبعثة  التابعة 

اإلنسان وحامية  املدنية وحقوق  الشؤون  تضم موظفي 

األطفال( املجتمع الدويل القدرة عىل تصنيف التجاوزات 

وتقييم قضايا الحامية، لكنها مل تجد بعد طريقة لرتجمة 

هذه املعلومات إىل أنشطة فّعالة يف هذا املجال.

الكونغو  يف  املتحدة  األمم  مراقبي  بعثة  اتبعت  وقد 

األمم  بعثات  توّصل  ضامن  أجل  من  حاساًم؛  توجهاً 

واملعروف  اآلمنة،  غري  البيئات  يف  للمجتمعات  املتحدة 

بعثات  قواعد  من  بالقرب  يعيشون  الذين  األشخاص  أن 

مراقبي األمم املتحدة يف الكونغو يكونون أكرث أمناً عنه يف 

املناطق األخرى. ويف نفس الوقت، ترضرت مكانة البعثة 

نتيجة لعدم قدرتها عىل السيطرة عىل املتمردين، وكذلك 

فكان  والفاسد.  التدريب  سيئ  الوطني  للجيش  دعمها 

التابعة لألمم املتحدة،  لهذه العالقة قوات حفظ السالم 

عن  بالتخيل  باستمرار  هددت   ،2004 عام  منذ  والتي، 

دعمها للجيش.

حامية  ميكنها  )التي  املحلية  السلطات  دعم  من  وبدالً 

األعراف  من  أيضاً  تأيت  والتي  داخلياً،  النازحني  األشخاص 

واألطفال(،  النساء  عن  السن  لكبار  املتحيزة  والتقاليد، 

مثل  )واملتنافسة(  البديلة  الهياكل  الوكاالت  ساعدت 

املنظامت األهلية الوطنية والجامعات النسائية. ويف حني 

ترتبط هذه الجامعات بالرؤية املستقبلية الغربية، يثور 

الفعلية عىل زيادة  التساؤل حول قدرة هذه الجامعات 

الحامية.

التوصيات الخاصة باملجتمعات الدولية

االرتقاء بتطوير سياسات الحلول املستدامة للنازحني 

داخلياً، مع الرتكيز عىل األمن وحيازة األرايض.

دعم القوانني العرفية بالرتادف مع املنظومة القانونية   

الرسمية، بالشكل الذي ال تحدث معه التجاوزات، أي 

الذي ال يجيز صور الظلم الحادثة يف املايض وال يضع 

العراقيل الخطرية أمام الحلول املستدامة.

وفقاً  ودعمها،  القامئة  الحكم  هياكل  مع  العمل   

املامثلة،  الهياكل  ابتكار  من  بدالً  الدولية،  للمعايري 

والتي قد تزيد من ضعف الحكم املحيل.

الفئات  من  ممكن  عدد  أكرب  إىل  الوصول  ضامن   

خالل  من  املوارد  توزيع  طريق  عن  املستضعفة، 

خطوط  إىل  الوصول  عىل  القادرة  املنظامت، 

املواجهة.  

تعمل غريتا زييندر (greta.zeender@nrc.ch) محلاًل 

أول يف منطقة البحريات العظمى األفريقية، يف مركز 

مراقبة النزوح الداخيل (مجلس الالجئني الرنويجي).  

وچاكوب روثينغ  (jacob.rothing@nrc.ch) هو 

املستشار السابق ملجلس الالجئني الرنويجي للحامية 

والدعم يف جمهورية الكونغو، ويشغل حالياً وظيفة 

محلل يف مركز مراقبة النزوح الداخيل. موقع مركز 

 مراقبة النزوح الداخيل:  

http://www.internal-displacement.org موقع 

http://www.nrc.no :مجلس الالجئني الرنويجي

1. املسامة من  1 يوليو 2010 بـ “بعثة مراقبي األمم املتحدة يف جمهورية 
الكونغو الدميقراطية” )قرار مجلس األمن رقم 1925(
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يف  الجنيس  العنف  عىل  العاملي  الرتكيز  عمل  لقد   

الحكومات  قبل  من  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية 

جديدة  أممية  إسرتاتيجية  وضع  عىل  واإلعالم،  املانحة 

العنف الجنيس، وذلك عام 2009. ولهذه  وشاملة حول 

بشكل  منها  ثالثة  يرتبط  مقومات،  خمس  اإلسرتاتيجية 

مبارش بالحد من صور هذا العنف ومناهضة اإلفالت من 

العقوبة وإصالح القطاع األمني وسبل الوقاية والحامية. 

ويف حني عزفت الدول املانحة من قبل عن متويل أنشطة 

األنشطة  بعض  جانب  )إىل  الجنيس  العنف  من  الحد 

النتائج  لنقص  نظراً  العقوبة(  من  باإلفالت  الخاصة 

امللموسة، فإنها قد دعت إىل دعم اإلسرتاتيجية الجديدة 

والرتكيز عىل الحامية ومسؤولية الحكومة.

اإلسرتاتيجية  هذه  بني  عالقة  وجود  إىل  اإلشارة  وتجدر 

إعامر  وإعادة  باالستقرار  الخاصة  الشاملة  الحكومية 

الكونغو. لكن  املناطق املترضرة جراء الرصاعات، رشقي 

قدرته  اإلسرتاتيجية يف  الجنيس يف  العنف  عامل  ينحرص 

عىل تناول احتياجات مناطق الرصاعات، حيث أن الخطة 

األكرث  املناطق  عىل  أساسية  بصورة  تركز  الذكر  سالفة 

استقراراً. وهذا يعني أن أنشطة الحد من العنف الجنيس 

عىل  تركيزاً  أقل  ستكون  اإلسرتاتيجية  عليها  تنص  التي 

مناطق الرصاعات غري املستقرة، حيث تقع أغلب حاالت 

العنف الجنيس. وال تزال جوانب اإلسرتاتيجية التي تخص 

سبل الحد من العنف الجنيس واإلفالت من العقوبة  هي 

مثل  األخرى  املجاالت  ُتعطى  بينام  اآلن،  حتى  األقوى، 

قدر  أقل  والحامية  الوقاية  األمني وسبل  القطاع  إصالح 

من االهتامم أو االستعداد املدروس.    

التقى أعضاء منظمة الالجئني الدولية  ويف مايو 2010، 

مع الجامعات النسائية املحلية يف املناطق التي تأثرت 

أخربتنا  وقد  إليها.  الوصول  والصعب  الرصاعات،  جراء 

أنه،  كثرياً  تحدثن  االغتصاب  من  الناجيات  أن  النساء 

من  طائل  هناك  ال  فإنه  الطبية،  الرعاية  توافر  ورغم 

فيها  تم  التي  املناطق  إىل  العودة  عليهن  ألن  ورائها؛ 

بينام  الطعام ألرسهن،  توفري  أجل  عليهن؛ من  االعتداء 

يتم اغتصابهن مرة أخرى.

من ناحية أخرى، ووفقاً لخطة االستقرار وإعادة إعامر 

الكونغو،  رشقي  الرصاعات،  جراء  املترضرة  املناطق 

لالتفاق عىل  املجتمعات؛  مع  للعمل  فإن هناك خطط 

بيد  لتجنبها.  السبل  إيجاد  ومحاولة  الحامية،  مخاطر 

أنه ال توجد أي إسرتاتيجيات مجتمعية حول الوقاية يف 

التي زارتها منظمة الالجئني. ويظهر، غالباً،  املجتمعات 

ال  التي  املناطق  يف  املحلية  املدنية  الجامعات  نشاط 

اإلحساس  لعدم  نتيجة  الدولية؛  املنظامت  فيها  تعمل 

دعم  املهم  ومن  إليها.  الوصول  صعوبة  أو   باألمن 

تهتم  لجان،  تأسيس  أجل  من  املجتمعات؛  مع  عملها 

مبنع العنف الجنيس. 

مناهضة اإلفالت من العقوبة

شغاًل  العقوبة  من  اإلفالت  ملناهضة  التوجه  كان  لقد 

شاغاًل للجهات املانحة عند العمل عىل الحد من العنف 

الدميقراطية. ويف  الكونغو  الجنيس، خاصة يف جمهورية 

عام 2006، سنت الحكومة الكونغولية قانوناً عن العنف 

الجنيس، لكن مل يرسي القانون، وبقي أحكاماً ومواداً عىل 

الورق.   

يف  العقوبة  من  اإلفالت  عىل  الحرب  يف  األمل  ويبقى 

الكونغو، من حيث أن زيادة االتهامات الجنائية واألحكام 

ضد العنف الجنيس سرتدع من يفكرون يف ارتكاب مثل 

املدنية  القضائية  املنظومة  تجاهد  لكن  الجرائم.  هذه 

للتعامل املالئم مع حاالت العنف الجنيس. تحدث أغلب 

صور هذا النوع من العنف يف املناطق الريفية، بعيداً عن 

املدن، بل ومن األصعب يف هذه املناطق النائية بالنسبة 

للنساء الوصول إىل الرشطة واملحامني والقضاء والخدمات 

الرشعي  الطب  تقارير  عىل  الحصول  وقت  يف  الطبية، 

األساسية(.  الطبية  املساعدة  عىل  الحصول  جانب  )إىل 

يف  الخطري  العجز  من  الخدمات  هذه  جميع  وتعاين 

العواصم  خارج  التحتية  والبنية  والتدريب  املوظفني 

يف  املتنقلة  للمحاكم  الدعم  زيادة  وستكون  اإلقليمية. 

غاية األهمية.   

ويف العواصم اإلقليمية، متت إدانة البعض بارتكاب جرائم 

غري  الصادرة ضدهم  األحكام  كانت  لكن  جنيس،  عنف 

مشكلة  زيادة  عن  القضاة  عزف  للبعض،  ووفقاً  كافية. 

اإلفالت  عىل  الحرب  إنجاح  ميكن  وال  السجون.  امتالء 

عامة.  بصورة  السجن،  نظام  تحسني  دون  العقوبة  من 

ويف العديد من الحاالت، متكن الرجال املدانون بارتكاب 

العنف الجنيس من الهرب أو رشوة املسؤولني؛ إلخراجهم 

من السجن خالل بضعة أيام.  

ونرى أن أغلبية مرتكبي مثل هذه الجرائم، يف املناطق 

منهم  والذين  املسلحني،  من  الرصاعات،  جراء  املتأثرة 

أعضاء من الجيش الكونغويل. وتهتم إسرتاتيجية الوقاية 

بالتدريب وزيادة الوعي؛ من أجل املساعدة يف تعريف 

العنف  بتوابع  الجيش،  من  خاصة  املحتملني،  املجرمني 

الجنيس عىل الناجيات ومرتكبيه. 

ويف عام 2009، أصدر الرئيس كابيال بياناً يقول فيه أنه 

العسكرية.  يف  الجنيس  العنف  مجرمي  مع  تسامح  ال 

نتيجة  عسكرية  محاكم  أمام  أدينوا  من  أيضاً  وهناك 

العنف الجنيس، ولهذا تأثري إيجايب. بيد أن االدعاء العام 

قادة  رفض  وقد  الضباط،  كبار  من  يكن  مل  العسكري 

وتحتاج  اآلمثــني.  جنودهم  مبحاكمة  بالسامح  الجيش 

الوحدات  قادة  كبار  محاكمة  إىل  الكونغولية  الحكومة 

عىل الرغم من زيادة الرتكيز عىل مساعدة الناجني من أحداث واعتداءات العنف الجنيس، تم توجيه 
املوارد، عىل عدم كفايتهام، واالهتامم السيايس إىل منع هذه األفعال العنيفة من الوقوع، يف املقام 

األول. 

سبل الحد من العنف الجنيس
ميالين تيف وكاميال كامبييس 

إحدى  أقامتها  جامعة،  وجود  معرفتنا  إىل  نامى 

املصابات  دعم  بغرض  االغتصاب؛  من  الناجيات 

إىل  تعرضن  ومن  املكتسبة  املناعة  نقص  مبرض 

العنف الجنساين يف كيفو الشاملية، والتي تطورت 

العنف الجنيس،  الناجيات من  إىل شبكة ملساعدة 

عن طريق مرافقتهن عند طلب املساعدة الطبية، 

عن  اإلبالغ  أردن  وإذا  عليها،  حصولهن  وضامن 

حاالتهن لنيل املساعدة الرشطية والقانونية. كذلك، 

استشارياً  الجامعة مركزاً  القامئات عىل هذه  تدير 

واحدة.   ليلة  قضاء  للنساء  ميكن  حيث  وإرشادياً، 

وهن يساعدن الناجيات من االعتداءات الجنسية، 

حياتهن  بدأن  وممن  أرسهن،  عنهن  تخلت  ممن 

الالزم  بالتدريب  تزويدهن  خالل  من  جديد،  من 

عىل الحرِف اليدوية أو الزراعة أو تربية الحيوانات 

مجتمعية  جلسات  يقمن  فإنهن  كذلك،  واملوايش. 

أجل  من  اإليدز؛  ومرض  النساء  ضد  العنف  حول 

اجتياز  ومحاولة  القضيتني،  بهاتني  الوعي  زيادة 

الوصم بالعار الذي تعاين منه العديد من الناجيات 

من االغتصاب.  

املحلية،  املدين  املجتمع  منظامت  من  وكالعديد 

تتلقى هذه الجامعة أقل القليل من الدعم املايل. 

املتحدة  األمم  لوكاالت  بالنسبة  لعسري  األمر  وإن 

املنظامت  لتحديد  الدولية  األهلية  واملنظامت 

إدارة  عىل  القدرة  متلك  التي  املحلية  األهلية 

الربامج وشفافية التعامل مع التمويل واالستقاللية 

الكافية عن التأثريات السياسية. لكن لن تنجح أي 

إسرتاتيجية شاملة ووطنية خاصة بالعنف الجنيس 

إن عجزت عن تضمني األشخاص، األكرث ترضراً جراء 

املحلية  النسائية  الجامعات  أي،  الجنيس،  العنف 

املستمرة يف تقديم الدعم، بعد أن غادرت الوكاالت 

الدولية، تاركة البالد.
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يف الجيش، واملسؤولني عن جرائم العنف الجنيس. ويلزم 

أيضاً اإلعالن عن كل اتهام بجرمية عنف جنيس؛ من أجل 

زيادة تأثريها الرادع. 

تغيري اآلراء الخاصة بالوقاية

اإلفالت  مناهضة  عىل  متزايد  تركيز  هناك  أن  حني  يف 

الدميقراطية، فسيلزم  الكونغو  العقوبة يف جمهورية  من 

خارج  بالوقاية،  الخاصة  اآلراء  من  املزيد  عىل  الحصول 

املعايري التقليدية. 

البديلة  االقتصادية  الفرص  بني  الرابط  إقامة  يلزم  أيضاً، 

أكدت  وقد  الجنيس.  العنف  من  والوقاية  النساء  أمام 

الناجيات من العنف الجنيس أنهن يف حاجة إىل اكتساب 

املهارات، من أجل كسب القوت بطرق خالف اضطرارهن 

املناطق  يف  األرايض  زراعة  أجل  من  ألميال؛  السري  إىل 

البعيدة، حيث تواجههن مخاطر العنف الجنيس.  

ومن املعروف أن العنف الجنيس يحدث أيضاً يف املناطق 

الزحام  ظروف  يف  العيش  عىل  النساء  فيها  ُترغم  التي 

وامتهان الكرامة التي ال تسمح لهن بأي خصوصية. وهذا 

هو حال العديد من النساء الكونغوليات الاليت تعشن يف 

املفوضية  وتعمل   املضيفة.  األرس  مع  أو  النزوح  مواقع 

العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني عىل تقليل التزاحم 

شأنه  املبادرات من  من  النوع  املضيفة، وهذا  األرس  مع 

تقليل استضعاف النساء النازحات.  

االتصال  أنظمة  من  املزيد  فعالية  األكرث  الوقاية  تستلزم 

تنحرص  ما  النائية. ودامئاً  املناطق  تأثرياً، خاصة يف  األكرث 

القدرة عىل الحد من العنف الجنيس يف املناطق التي ال 

تعمل فيها أنظمة االتصال. وقد أشارت السلطات املحلية 

والجامعات النسائية إىل تعرضهم إىل املعاناة من العنف، 

الهجامت  عن  التنبيه  يف  فشلهم  عند  خاصة،  بصورة 

الوشيكة. أما يف املناطق التي ال يوجد بها شبكات للهاتف 

املحمول، فال يهم مقدار العمل الذي تم من أجل إقامة 

عمل  تحسني  إىل  باإلضافة  املجتمعية،  الوقاية  لجان 

الرشطة وقوات حفظ السالم، عند تناول العنف الجنيس. 

وسيكون من الصعب تنظيم الحامية املادية، من ناحية 

الوقت، ما مل توجد الطرق البديلة لالتصال، مثل الراديو 

)االتصال الالسليك(.

ويعد إصالح القطاع األمني مجاالً آخر أسايس للعمل عىل 

نادراً  الذين ميّولون هذا املجال  املانحني  بيد أن  الوقاية. 

الجيش  ولتدريب  الجنيس.  العنف  مبقاومة  يربطونه  ما 

أهميته، لكن يلزم القيام باملزيد؛ لدعم جامعات املجتمع 

املحيل عند تقديم الشكاوى حول املضايقات واالعتداءات  

التي تتم من قبل الجهات األمنية يف منطقتها.

وختاماً، فسيكون من الصعب التخطيط ألنشطة الوقاية 

دون وجود رؤية واضحة للتوجهات يف األحداث وميول 

عىل  الحصول  سيصعب  أيضاً،  الجنيس.  العنف  مرتكبي 

إحصائيات دقيقة حول العنف الجنيس؛ ألن نسبة صغرية 

جداً من الناجيات تتقدمن لإلبالغ عن قضاياهن. وطبقاً 

لإلسرتاتيجية الجديدة الشاملة حول العنف الجنيس، يعد 

يف  الرائدة  الجهة  هو  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق 

مجال توفري البيانات واملخططات البيانية. لكنها ال متلك 

يف الوقت الحايل املوارد الالزمة للقيام بوضع املخططات 

عالوة  فّعال.  نحٍو  عىل  وذلك  العنف،  بجرائم  الخاصة 

التي  البيانات  تقديم  الوكاالت  بعض  رفضت  ذلك،  عىل 

يعتربونها ذات طبيعة حساسة إىل صندوق األمم املتحدة 

للسكان؛ وذلك الهتاممهم برسية املنظومة. 

واآلن، يبدأ صندوق األمم املتحدة للسكان يف جمهورية 

إدارة  منظومة  استخدام  يف  الدميقراطية  الكونغو 

وهي  الجنس،  عىل  القائم  بالعنف  املتعلقة  املعلومات 

األمم  ومفوضية  الصندوق  طورها  التي  البيانات  قاعدة 

الدولية  اإلنقاذ  ولجنة  الالجئني  لشؤون  العليا  املتحدة 

عىل أساس عاملي1، مام سيساعد الوكاالت إىل االستجابة 

برسعة، لسد االحتياجات يف املعلومات الخاصة بالجرائم، 

إىل جانب املساعدة التي تقدمها تلك الوكاالت للناجيات 

البيانات  العنف الجنيس. ومع املصادقة عىل قاعدة  من 

العاملية، فسيتناول هذا بعض اهتاممات املنظامت برسية 

املعلومات.  

وقد قدمت بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار 

األمم  منظمة  )بعثة  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف 

املتحدة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، سابقاً(  بعض 

رادعاً  السالم  حفظ  قوات  وجود  وميثل  الوقاية.  معايري 

للبعض، رغم أن هناك حاالت عجزت فيها قوات حفظ 

السالم عن حامية السكان من االعتداءات، غالباً كنتيجة 

املجتمعات  يف  املوجودة  الفّعالة  االتصال  أنظمة  لنقص 

املحلية. وسيؤدي أي انسحاب مبكر لقوات حفظ السالم 

املزيد من  إىل  النساء  تعرض  إىل  املدنيني  وموظفيها من 

املخاطر، أكرث من ذي قبل. ويف بعض املناطق، تستجيب 

بعثة منظمة األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية 

إقامة  مثل  املجتمع،  متطلبات  إىل  الدميقراطية  الكونغو 

عند  النساء  اصطحاب  بغرض  للمزارع؛  حراسة  دوريات 

حفظ  قوات  تحتاج  لكن  الحقول،  يف  للعمل  ذهابهن 

السالم املزيد من التدريب عىل كيفية التعامل مع العنف 

الجنيس والجهة التي تحال إليها الناجيات.

الخالصة

ينبغي عىل الحكومات املانحة تقديم املزيد من التمويل 

لالستجابة اإلنسانية؛ ملساعدة الجامعات املحلية العاملة 

تغطية  يف  وللتوسع  بالرصاعات،  املتأثرة  املناطق  يف 

الوقاية  ألنشطة  تكون  حتى  الكونغو؛  رشقي  أنشطتها 

أثرها الحقيقي. وعليها أيضاً متويل اإلسرتاتيجية الحكومية 

الجديدة الخاصة بالعنف الجنيس. 

ميكن  التي  األساسية  األنشطة  من  العديد  وهناك 

اتخاذها للحد من العنف الجنيس يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية. إال أن أهم أنشطة الوقاية جميعاً هو إنهاء 

الرصاع. ويحتاج املانحون إىل زيادة الضغط عىل الحكومة 

املناطق  يف  األجل  طويلة  الرصاعات  لبحث  الكونغولية 

الرشقية، وإيجاد الحلول السلمية؛ من أجل تحسني حياة 

املروع  للعنف  أهدافاً  تعتربن  الاليت  والفتيات،  النساء 

واالغتصاب.  

 ،(ccampisi@afsc.org) عملت كاميال كامبييس

مع مكتب الكويكر لدى األمم املتحدة، يف وقت 

سابق كمحامية رائدة حول شؤون جمهورية الكونغو 

الدميقراطية يف لجنة الالجئني الدولية. أما ميالين تيف 

(melanie@refintl.org) فهي من كبار املحامني 

املختصني بأمور النساء يف لجنة الالجئني الدولية 

.(http://www.refugeesinternational.org)

http://gbvims.org .1

العنف الجنيس يف فرتات الرصاع:

سالح يف الحرب وعقبة يف وجه السالم
يتطرق عدد نرشة الهجرة القرسية 27 إىل تحديات 

الرصاع  فرتات  يف  الجنيس  العنف  مكافحة  وفرص 

بإصدار  قمنا  وقد  التنمية.  فرص  وتطوير  وبعدها 

هذا العدد من النرشة بالتعاون مع صندوق األمم 

وتحديات  فرص  يف  وسيبحث  للسكان،  املتحدة 

الرصاع وبعده، كام  أثناء  الجنيس  العنف  مكافحة 

من  التعايف  سياق  تطوير  فرص  تطوير  يف  يبحث 

هذه االنتهاكات. وتم إصدار هذا العدد بالتعاون 

 ،)UNFPA( للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  مع 

يبني  ـــــام  ك

اإلهتامم  العدد 

ة  و لند با لكبري ا

الدولية املتعلقة 

بالعنف الجنيس 

فرتات  يف 

وبعدها  الرصاع 

عقدها  والــتــي 

لألمم  صندوق 

املتحدة للسكان 

مع  بــالــتــعــاون 

بلجيكا  حكومة 

ضية  ملفو ا و

ـــة يف  ـــي األوروب

الجهد  من  وسيستفيد  بروكسل.  يف   2006 يونيو 

تم  والذي   2006 يونيو  اجتامع  يف  بذله  تم  الذي 

للسكان،  املتحدة  األمم  صندوق  قبل  من  عقده 

وقد  البلجيكية.  والحكومة  األوروبية  واملفوضية 

تقدم أكرث من 40 خبري ينتمون إىل عدد كبري من 

عىل  تركز  مبقاالت  اإلنسانية  والوكاالت  املنظامت 

املامرسات  وأفضل  والتحديات  الرئيسية  القضايا 

والربامج والتوصيات.

http://www.hijra.org.uk/sexualviolence.htm
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ما تركز برامج التدخل يف الكونغو يف الوقت الحايل عىل  نادراً 

“الشباب” كفئة اجتامعية فرعية، لكنها تتجه باألحرى إىل متييز 

األجدر  منهم كجامعات مستهدفة، وهي  املقاتلني  أو  األطفال 

بالتفضيل. وهذا يدعو للدهشة، مع النظر إىل االهتامم الحايل 

بالزيادة يف أعداد هؤالء الشباب يف أفريقيا واملخاطر التي ميثلونها 

مع تفيش الرصاعات وعودتها للنشوب. وإىل جانب هذه األمناط 

توظيف  البحث عىل  القليلة من  بالقلة  القيام  يتم  التقليدية، 

الشباب وإتاحة الفرص لهم لحياة أفضل فيام بعد الحرب.   

ويوضح هذا املقال نتائج البحث الذي تم يف 2008 حول أساليب 

عيش الشباب النازح )غري املسلح(، الذي استقر يف وحول مدينة 

بوتيمبو رشقي الكونغو 1. وكام هو الحال يف السياقات األفريقية 

الحرضية األخرى، نتوقع أن يواجه الشباب املتأثرون جراء الحرب 

االجتامعي يف رشقي  والتهميش  الفقر  مشكالت مزمنة تشمل 

الكونغو؛ نتيجة لوظائفهم املؤقتة منخفضة األجور، مام يجعلهم 

أكرث عرضة، كام يرى البعض، إىل األنشطة اإلجرامية والتجنيد من 

الدراسة  تؤكد هذه  املسلحة. وفوق كل ذلك،  الجامعات  قبل 

ثلثهم  من  يقرب  ما  اضطرار  مع  الشباب  هؤالء  استضعاف 

)28.6%( إىل البحث عن عمل إضايف، والذي يكون يف األساس يف 

قطاع التجارة )41.6%( أو الزراعة )29.7%(؛ وذلك من أجل زيادة 

دخولهم اليومية. وبالنسبة للحرفة األوىل، يعمل هؤالء الشباب 

النازحون بصورة أساسية يف مجال الزراعة )27.5%( أو التجارة 

البسيطة )11%(  أو قطاع النقل )6.8%(. أما يف املحيط الريفي، 

التجارة  و)12.5%( يف  الزراعة  )70%( يف  إىل  النسب  متتد هذه 

والنقل معاً. مام يشكل انرصافاً عن حياتهم السابقة، حيث عمل 

نصفهم )52%( من قبل كمزارعني، وجميعهم منحدر من بيئات 

ريفية. يف حني تركت األغلبية )98%( ديارها بسبب الرصاعات 

والتهديدات األمنية.

ويبدو أن هناك مالحظتني تستحقان البحث والدراسة. أولهام 

تتعلق بطموحات وآمال هؤالء الشباب لبناء مسكن خاص بهم. 

الشباب  أغلب  يفضل  السائدة،  املعتقدات  من  العكس  وعىل 

النازحني أال يعودوا إىل بيوت عوائلهم أو بيئاتهم الزراعية، عندما 

يسمح األمن لهم بذلك. لكنهم مييلون إىل حياة مستقبلية يف 

املدينة والعمل، عىل سبيل املثال، للعمل يف التجارة والخدمات 

)حوايل 40%( أو التدريس وأشكال الحياة الفكرية األخرى )%17( 

أو األعامل الحرفية )10%( أو األعامل اإلدارية )10%(. ومن خالل 

رؤيتهم ملحيط املدينة االجتامعي واالقتصادي األفضل والحصول 

املمكن عىل العمل واملوارد، نرى أن هناك نقلة كبرية يف الهوية 

بني هؤالء الشباب، الذين ينظرون إىل أنفسهم اآلن عىل أنهم 

األجزاء  يف  أما  القروية.  أصولهم  عن  ومستقلون  متحرضون 

املتالحقة  التداعيات  عملت  الكونغو،  من  الرشقية  الشاملية 

للحرب والنمو الريفي والتهميش االجتامعي عىل زيادة التحرض 

وإتباع مناذج الحياة “العرصية” من قبل الشباب املهاجر، مام 

يعكس االتجاه السائد حول القارة األفريقية بأكملها 2.

وتتعلق املالحظة الثانية يف هذا السياق بحصول هؤالء الشباب 

النظرية  الناحية  من  املدينة،  توفر  كرمية. ويف حني  عىل حياة 

فرصاً للعمل ال حرص لها، يجد الشباب النازحون أنفسهم غالباً 

باستمرار  تحدده  والذي  الحرضي،  العمل  سوق  هوامش  عىل 

االنقسامات االجتامعية الحادة. وُترغم رشيحة كبرية من الشباب 

النازح يف بوتيمبو عىل تأمني الدخل اليومي من خالل التجارة 

بـ  املدينة  إليه سكان  يشري  ما  أو  املؤقتة  والوظائف  البسيطة 

“البيكاكاال” أو “العمل من خالل العرض والطلب”. وميكن لهذا 

العمل اليومي أن يشتمل أي شيئ من حفر املراحيض إىل دّك 

الحجارة وحمل الرمل )عادة يقوم بذلك الرجال( إىل بيع الوجبات 

الخفيفة واملوز واألراكيو )رشاب ذرة كحويل( عىل جانبي الطريق 

)وهذا يف الغالب عمل النساء( أو تحميل الشاحنات أو ركوب 

دراجات التوصيل الخشبية التقليدية )تشوكودو( خالل شوارع 

املرتف  املدينة  عيش  من  وبدالً  لذلك،  املرصوفة.  غري  بوتيمبو 

وامليلء بالفرص، يبدو أن أغلب الشباب النازح قد وقع يف فخ 

االستقرار  عدم  من  عالية  بدرجة  يتسم  الذي  اليومي  الكفاح 

. والتغريرُّ

وقد ُيعزى جانٌب من هذه املعاناة اليومية إىل السياق االجتامعي 

الهش. حتي وإن كان أغلب النازحني يف رشقي الكونغو يعيشون 

مع عائالت مضيفة، فإن املساعدة التي يتلقاها شباب النازحني 

بالطعام  إمدادهم  يف  تتمثل  وجزئية،  شائعة  بصورة  داخلياً، 

الطبية  الرعاية  الرسوم املدرسية أو  ما تشمل  واملسكن، ونادراً 

أو امللبس. ورمبا يكون من النافع إعادة تقييم املصطلح “األرسة 

املضيفة” ألنه ال يتناول كفايًة الطبيعة املختلفة لألرس الكونغولية 

والطرق التي يضمن بها النازحون داخلياً الطعام واملسكن. ومن 

بني أحد األمناط األكرث تكراراً بني الشباب النازحني هي الهجرة 

الحرضية  وديارهم  )القروية(  األصلية  مواطنهم  بني  الدورية 

الجديدة، والتي تبقى األخرية محالً إلقامتهم.

فإننا  للنقد،  املدرة  بوتيمبو  اقتصاد  آليات  متعمقة يف  وبنظرة 

نرى أن حصول الشباب عىل الدخل املستدام ال ميكن تبسيطه 

إىل مشكلة أصغر لرأس املال االجتامعي، إذ يحركه سوق العمل 

االسترياد  تجار  من  محدودة  مجموعة  وتستمر  االستثامري. 

وقد  بوتيمبو،  يف  والتجارة  العمل  فرص  استغالل  يف  والتصدير 

كان لبعضهم مصلحة خاصة يف االقتصاديات املتصارعة إقليمياً.3 

وتسيطر أحد االتحادات التجارية املحلية )املعروفة بـ “جي 8” 

التي تتآلف من عدد من األعامل التجارية التي تديرها األرس(، 

الزراعية  األسواق  من  والصادرات  الــواردات  من  سلسلة  عىل 

الصغرية حتى الحدود مع أوغندا، حيث تأيت البضائع من كينيا 

والرشق األقىص. وسيجد الوافدون أنه من الصعب، مع تنظيم 

معظم هذه األعامل عىل أساس أرسي، الحصول عىل وظيفة يف 

هذا االقتصاد “الثاين” )حيث أن األول هو اإلدارة والخدمات التي 

انهارت منذ عدة سنوات مضت عىل يد موبوتو سيسيسيكو(. 

وكانت النتيجة املبارشة لذلك هي انحصار أكرث األعامل التجارية 

شيوعاً، مثل مسك الدفاتر أو التخزين أو التجارة، عىل مجموعة 

صغرية من أقارب عائالت الـ “جي 8”. ومييل الشباب املهاجرون 

يف الغالب إىل اإلشارة إىل هذه اآللية بـ “القبلية”. 

االستنتاجات
الناحية  من  استنتاجني.  نستخلص  أن  نستطيع  ذلك،  كل  من 

العملية، تساهم برامج دعم األفراد النازحني يف الكونغو بصورة 

املهاجر.  الشباب  وطموحات  العمل  فرص  متييز  يف  جيدة 

واقترصت التدخالت التنموية، يف حاالت كثرية، إما عىل األطفال 

أو املحاربني منهم، مهملة بذلك أعداٍد كبرية من الشباب املسامل 

اآلن،  الوقت  ولبعض  كرمية.  حياة  عىل  الحصول  يحاول  الذي 

كان االتجاه السائد هو تصوير الشباب الحرضي يف أفريقيا عىل 

أنه قنبلة موقوتة. لكن يكمن جانب من املشكلة يف الغالب يف 

الدامئة لشباب الحرض يف أفريقيا عىل أنهم “املنبوذون  الرؤية 

املعزولون”4  إىل جانب عدم متتعهم باملرونة االجتامعية.

تحاول  التي  لألرس  االقتصادي  باألساس  االستهانة  من  وبدالً 

التاميش مع آليات وأساليب الحياة، يجب أن تبحث الدراسات 

املستقبلية، عىل نحو جاد، الطبيعة السياسية املتوارثة لألسواق 

الذي  اليومي  املعنى  جانب  إىل  الرسمية(،  )غري  االقتصادية 

العيش  أسباب  عىل  للحصول  بتصوراتهم  األشخاص  يربطه 

والقوة )فقدانها( واالستضعاف. ورغم ما تقرتحه قصص الشباب 

بالتصورات  التعبئة  املعاين يف  تستمر هذه  بوتيمبو،  النازح يف 

والطموحات حول حياة ممكنة بعيداً عن التهميش بل ضمن 

مجتمع منغلق والحاميئ. 

 (Timothy.Raeymaekers@geo.uzh.ch) تيمويث رامييكرز

 هو محارض بقسم الجغرافيا يف جامعة زيورخ 

 .(http://www.geo.uzh.ch)

“أشكر جهود فريق البحث الكونغويل )تحت إرشاف د. ميني 

مالكويشا( وإىل تالميذي طالب املاجستري )وأخص بالذكر لينارت 

فاندام وليز ساكري( وإىل املفوضية األوروبية والربنامج البحثي 

“تحليل الرصاعات العنيفة عىل نطاق ضيق””. 

1. تتآلف العينة من 348 شاب من النازحني العشوائيني )190 رجل و158 سيدة(، 
والذين انقسموا بالتساوي، زيادًة أو نقصاً، بني مدينة بوتيمبو وحدودها الحرضية 
)بانيوكا( وترتاوح أعامرهم ما بني 15 إىل 36 عام )لكن تنحرص أعامر األغلبية منهم 

بني 18 و26 سنة(.
 2. الرجاء مطالعة العدد “34” من نرشة الهجرة القرسية “التكيرُّف مع النزوح الحرضي: 

/http://www.hijra.org.uk/urban-displacement
3. انظر تيمويث راميايكرز )2002( “الحرب املمتدة. مقدمة يف اقتصاد الحرب 

 املخصخص يف الكونغو”، ودين هاغ نوفيب: 
http://www.ipisresearch.be/download.php?id=60، و)2010( “هل الحامية 
ل اآلليات عىل الحدود الكونغولية- األوغندية” التنمية والتغيري،  للبيع؟ الحرب وتحورُّ

 يوليو )4/41( 
.http://tinyurl.com/raeymaekersDev2010

4. انظر سومرز، إم سومرز )2003( “الشباب والحروب وأفريقيا الحرضية: التحديات 
وسوء الفهم والفرص(، يف روبل وآخرون )انفجارات الشباب يف مدن العامل النامي: 

التوجهات نحو تقليل الفقر والرصاعات يف العرص الحرضي، مركز أبحاث وودرو 
 ويلسون الدويل للدارسني، واشنطن، صفحة 25 إىل 46 

http://www.wilsoncenter.org/topics/pubs/ACF1AEF.pdf 

بتطلعات  نعلم  أن  علينا  يجب  الدميقراطية،  الكونغو  يف  الرصاعات  بعد  ما  ملرحلة  االستعداد  أجل  من 
الشباب والفرص املتاحة أمامهم، باإلضافة إىل التحديات التي يواجهونها، عند مبارشتهم بناء حياة كرمية. 

الشباب النازح: تهجري من الديار حتى بعد الحرب!
تيمويث رامييكرز
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إىل جانب كونها تشهد أحد أخطر األزمات الطويلة األمد 

أكرب  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  تعد  أفريقيا،  يف 

اإلنسانية.  االستجابة  تجريب  فيها  تم  التي  املختربات 

ويعمل منهاج اإلصالح اإلنساين، الذي انطلق عام 2005 

توفري  ترتيبات  إصالح  عىل  الكونغو،  يف  اختباره  وتم 

مسؤولية  أكرث  اإلنسانية  املساعدة  جعل  عرب  اإلغاثة 

وانتظاماً إضافة إىل تحسني قيادتها وتنسيقها ومساعدتها 

يك تصبح أكرث تجاوباً مع االحتياجات املحددة. ومنذ عام 

2005 أدى تنفيذ هذه اإلصالحات يف الكونغو إىل توفر 

فرصة فريدة للحصول عىل رؤية أعمق ملا قد يفيد وما ال 

يفيد ومواطن التحديات.

وما بني العامني 2005 إىل 2010، قدم املانحون 2.5 مليار 

دوالر أمرييك من املساعدات )التي تشمل أكرث من 400 

مليون دوالر أمرييك حتى اآلن يف 2010(، وذلك ألغراض 

االستجابة اإلنسانية يف الكونغو. كذلك، أوجدت الزيادة 

ثالثة  زادت  )التي  املالية  املــوارد  تدفقات  يف  الكبرية 

الحافز إليجاد أدوات  أضعاف من 2002 وحتى 2006( 

الكونغو  لجمهورية  املشرتك  الصندوق  مثل  جديدة 

الدميقراطية1 والتنسيق الجامعي وخطة العمل اإلنساين. 

ويحتاج دور املنسق اإلنساين املعزز إىل التعريف به. 

رمبا تكون أحد أهم النتائج املبكرة، والتي ترجع بالدرجة 

الكونغو  لجمهورية  املشرتك  الصندوق  إىل  الكبرية 

الضعف  الكشف عن بعٍض من صور  الدميقراطية، هي 

الكامنة يف منظومة االستجابة اإلنسانية. وتعد القليل من 

حاالت الفشل املنهجي جديدة، والواضح اليوم أن العمل 

الجامعي اإلنساين يقوضه الرتدد وعجز الرؤية الجمعية  

والتنافس بني الجامعات الالحكومية واألمم املتحدة، إذ 

تجاه  )إما  املسؤولية  أو  التعاونية  الجهود  يستخدم  ال 

أو  تأثري  قياس  عىل  القدرة  أو  املستفيدين(  أو  املانحني 

قيمة األموال. فإذا كنا سنعيد ابتكار املنظومة اإلنسانية، 

فاملشكوك فيه أن تشبه املنظومة الحالية. 

وعىل الرغم من أنه ال ميكننا إعادة ابتكار هيكل االستجابة 

اإلنسانية الكيل، فلن نستطيع أيضاً التغافل عن التحديات 

يف  يزال،  وال  التقدم،  كان  الكونغو،  ويف  يقدمها.  التي 

صالح تسليم أفضل الخدمات للجهات املستفيدة، ومتهد 

ليربز  ومنتج  منفتح  حوار  أمام  الطريق  التنسيق  برامج 

واملنظامت  املتحدة  األمم  ووكاالت  املانحة  الجهات  بني 

الالحكومية. ونظراً للضغوط التي أوجدتها األزمة املالية 

عىل  الرتكيز  من  املزيد  يكون  أن  املقبول  فمن  الحالية، 

النتائج امللموسة وقيمة املال رضورياً، وقد لزم القيام بها 

مسبقاً. ويساعد التقدم التكنولوجي، أي الوصول األرسع 

التي  الطريقة  إعادة تشكيل  للمعلومات، عىل  واألفضل 

ندير بها أمورنا وعملنا. وعىل الرغم من ذلك، فإن التقدم 

تزال  ال  لذلك،  القامئة،  املكتسبة  املصالح  وتبقى  بطيء، 

مقاومة التغيري موجودة.

ما الذي يجب عمله إذاً؟ 

االستجابة:  من  االحتياجات وتحليل  تقييم  التحسني يف 

التقدم  لكن  تنفيذه.  الصعب  ومن  ذلك  قول  السهل 

ممكن. وحالياً، تقدم خطة العمل اإلنسانية يف الكونغو2 

رؤية لالحتياجات واالستجابة املقرتحة. وقد أخذت األمم 

العمل  املبادرة؛ لجعل خطة  الكونغو بذمام  املتحدة يف 

تسويق  سلة  فقط  وليست  إسرتاتيجية،  أكرث  اإلنسانية 

واألولويات  لالحتياجات  تجميع  وأكرث من  للمرشوعات، 

وتحتاج  عليها.  املتفق  والحدود  املؤرشات  عىل  القامئة 

هذه العملية إىل االستمرار والتحسني. ويلزم املزيد من 

االتفاق التعاوين؛ من أجل وضع الحدود وتطوير املزيد 

من املؤرشات األكرث صلة. وهذا سيساعد أيضاً يف تناول 

الرأي  نقص  بذلك  ونعني  املنظومة،  يف  الخطري  العجز 

املرتابط ملا تتضمنه املساعدة اإلنسانية وأين توجد حدود 

ستتناوله  ملا  الوضوح  من  املزيد  يلزم  كذلك،  املساعدة. 

املسؤول  ومن  اإلنساين  السياق  يف  املبكرة  االستجابة 

وكيف يكون التمويل. مام سيساعد املانحني يف تخصيص 

املوارد.

التنسيق الجامعي والقيادة: تم االتفاق يف الكونغو عىل 

مقصد  وتظهر  املجموعات.  دور  تعريف  وإعادة  تنقيح 

الجهات املانحة تجاه دعم هذه العملية، لكنها أوضحت 

النتائج،  التمويل املستقبيل سيعتمد عىل رؤية  أن دعم 

وأنه سيكون هناك برهان واضح للنية من قبل الوكاالت 

مسؤوليات  ووضع  املوارد  لتخصيص  املتعاونة  الرائدة 

التنسيق يف قلب عملهم. ويجب أن يتم حامية الوكاالت 

التربعات واحتياجات  الداخلية بني جمع  من الرصاعات 

تنفيذ الربنامج. وإننا لنحتاج السرتاتيجيات قطاعية أكرث 

وضوحاً، ومؤرشات أكرث واملراقبة والتقييم األكرث تعاونية 

املتكاملة  والعملية  الرشكاء  لقدرات  األفضل  والتقييم 

للتعلم واالبتكار. وقد رأينا أن ذلك ممكن مع املوظفني 

وستقنع  واإلخالص.  النشاط  عنهم  املعروف  املحرتفني، 

بأفضل  املانحة  الجهات  والفّعالة  القوية  الجامعات 

األساليب التي يتم بها التعامل مع التمويالت. 

تحقيقه  تم  ما  معظم  عزو  ميكن  القيادة،  يخص  وفيام 

أظهرت  وقد  القوي.  اإلنساين  التنسيق  إىل  الكونغو  يف 

تكون  ال  قد  األخــرى  ــدول  ال أن  ــرأي3  ال استعراضات 

عىل  اإلنسانيني  املنسقني  وتدريب  فاختيار  محظوظة. 

أهميته  له  القيادة  ومهارات  األساسية  اإلنسانية  الخربة 

إلحراز التقدم والتجديد، وهي رضورية لجودة االستجابة 

يف جمهورية الكونغو. 

املتزايد  التمويل  يقرتن  مل  والتأثري:  والنتائج  املسؤولية 

املسؤولية  من  بحس  األخــرية  السنوات  خالل  واملتاح 

الجامعية، إما تجاه الجهات املانحة أو الجهات املستفيدة. 

بأي  والتيقن  التحقق  ميكن  أال  واضحة  لحقيقة  وإنها 

 2.5 بلغت  التي  اإلغاثة  مساعدة  قدمته  مام  درجــة 

مليار دوالر أمرييك يف الكونغو. وال ميكن لخطة العمل 

كذلك،  املستهدفني.  األشخاص  عدد  تحدد  أن  اإلنسانية 

اتخاذها  تم  التي  لألفعال  جامعي  استعراض  يوجد  فال 

يف أحد األعوام، وليست هناك أي عملية جادة للمراقبة 

والتقييم. وال يجب أن يصبح ذلك مقبوالً بعد اآلن.  

الكونغو  لجمهورية  املــشــرتك  الصندوق  ــاد  ق وقــد 

الدميقراطية الطريق يف تصميم وتطوير منظومة املراقبة 

مرتابطة،  صورة  يف  النتائج،  وراء  تسعى  التي  والتقييم، 

العمل  إطار  نتائج  التطبيق  تم  وقد  قبل.  ذي  من  أكرث 

ومتطلبات اإلبالغ )عىل نحو صحيح بالفعل( عىل جميع 

املتحدة  األمم  )وهي  سواء  حد  عىل  املنفذة  الوكاالت 

الصندوق  كان  وإن  حتى  الالحكومية(.  واملنظامت 

فقط  مسؤوالً  الدميقراطية  الكونغو  لجمهورية  املشرتك 

عن 20% من املساهامت يف خطة العمل اإلنسانية، فإن 

هذا ليس إنجازاً يستهان به، ويدل عىل إمكانية اإلبالغ 

الجامعي عن النتائج. وهناك أيضاً التكنولوجيا، املوجودة 

بالنتائج.  الخاصة  املعلومات  عىل  الحصول  لتحسني 

واملطلوب هو اإلرادة السياسية، نيابة عن وكاالت األمم 

املساهمة  أجل  من  األهلية؛  غري  واملنظامت  املتحدة 

البيانات  قاعدة  وتوفر  املشرتكة.  الجهود  يف  الجامعية 

اليونيسيف  متولها  التي  النشاط4  مبعلومات  الخاصة 

]منظمة األمم املتحدة للطفولة[ برنامجاً تشغيلياً ميكن 

إدخال  بغرض  الرشكاء  من  العديد  قبل  من  استخدامه 

البيانات، وبذلك املساعدة يف ربط النتائج بالتأثري.

اإلبالغ  أهمية  عىل  الكونغو  يف  املانحون  اتفق  وقد 

ويعد  التربعات.  مصدر  عن  النظر  بغض  التجميعي، 

الحصول عىل استعراض ما تم تحقيقه هو نقطة البداية 

لتحديد كل ما له أهمية وما ليس له، وما الذي سيلزم 

التي  املساعدات  املستفيدون  تلقى  فهل  املستقبل.  يف 

إليه  حاجة  يف  أنها  الوكاالت  تعتقد  ما  أم  يحتاجونها 

فقط؟ وإن االتجاه نحو تحويل األموال واملقبوضات لهو 

فرصة جيدة لتحفيز االبتكار والربهنة عىل أن املنظومة 

اإلنسانية ميكنها التكييف والتغيري.  

لقد أصبح التعاون الجهات املانحة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية أكرث أهمية، لكن عىل املانحني 
إعادة تقييم االسرتاتيجيات املتبعة.

جمهورية الكونغو الدميقراطية من منظور املانحني
سيب فوكيه  
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املامرسات السليمة يف تقديم املنح 
اإلنسانية

املامرسات  مبادرة  وضعت  لقد  املانحني؟  عن  ومــاذا 

 ،2003 عام  منذ  اإلنسانية5،  املنح  تقديم  يف  السليمة 

ثالثة وعرشين معيار وقعت عليه الدول األعضاء، البالغ 

عددها 36 دولة )مبا يف ذلك االتحاد األورويب(. ولنجاحها 

من  للامنحني  حان  قد  الوقت  أن  البعض  يجادل  الذايت، 

أجل مراجعة معايري املامرسات السليمة يف تقديم املنح 

تهدف  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  ويف  اإلنسانية. 

اإلنسانية  املنح  تقديم  يف  السليمة  املامرسات  جامعة 

إىل حث املناقشات حول السياسات واالسرتاتيجيات، إىل 

جانب تعزيز توجه أكرث تنسيقاً للمنح. ورمبا يتعني عىل 

مبادرة املامرسات السليمة يف تقديم املنح اإلنسانية اآلن 

وكاالت  مع  مسؤولية  معاهدة  االتفاق عىل  عىل  الرتكيز 

تقديم  أجل  من  األهلية؛  غري  واملنظامت  املتحدة  األمم 

األكرث واألفضل للجهات املستفيدة. 

تعد قدرة املانحني واملشاركني عىل مستوى الدول قارصة 

عىل عدد قليل من املانحني الكبار، ويواجه هذا الحضور 

املفروضة عىل  الضغوط  بزيادة  يتمثل  تهديداً  والتواجد 

وتقديم  التأثري  يف  املانحني  دور  أن  إال  املانحة.  الوكاالت 

الدولة  داخل  اإلصالح  عمليات  إىل  الفنية  املساهامت 

وسيكون  املنهجية.  التحسينات  توجيه  إىل  بالنسبة  هام 

املزيد من الخربة اإلنسانية والعمل من قبل املانحني الزمة 

الستمرار التقدم.

وبالتأكيد فإن الوقت الحايل غري مناسب للجهات املانحة 

يك ينتابها اليأس ، بل إنه الوقت املالئم لالستمرار يف ودعم 

مشاركتنا من أجل إحداث التغيريات والتقدم الرضوريان 

عىل  يعتمدون  الذين  الكونغو  يف  املاليني  من  للعديد 

املساعدات اإلنسانية. وإنني ألنبهر باستمرار بااللتزامات 

والتفاين من قبل عدد كبري من عامل اإلغاثة يف الكونغو 

اإلغاثة  مساعدات  لجعل  وسعهم   يف  ما  يبذلون  الذين 

الوقت،  ومع  ميكن،  أنه  الكونغو  منوذج  ويربهن  أفضل. 

ومن  الهامة.  الخطوات  واتخاذ  والطاقة  الجهود  بذل 

املمكن، بل من املؤكد، أن نتخذ الخطوات الالزمة لتطبيق 

التحسينات واالبتكارات.  

سيب فوكويه (s-fouquet@dfid.gov.uk) هو 

املستشار اإلنساين لجمهورية الكونغو الدميقراطية يف 

 وزارة التنمية الدولية الربيطانية 

 .(http://www.dfid.gov.uk)

تعكس اآلراء املذكورة يف هذا املقال آراء كاتبها، وال 

تشري بالرضورة إىل مواقف وزارة التنمية الدولية 

الربيطانية. 

1. الذي تدعمه بلجيكا وكندا والدمنارك وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا 
والرنويج وأسبانيا والسويد واململكة املتحدة. ويف عام 2009، ساهمت تسع 

جهات مانحة يف مبلغ إجاميل قدره 101 مليون دوالر أمرييك.
http://tinyurl.com/DRC-HAP2010 .2

http://www.rdc-humanitaire.net :باللغة الفرنسية
3. التقرير التجميعي- استعراض مشاركة املنظامت الالحكومية مع عملية 

http://www.icva.ch/doc00003933.pdf 2009 اإلصالح اإلنساين. أكتوبر
4. املنظومة املتصلة بشبكة االنرتنت لتعقب نتائج وأنشطة املنظامت 

الرشيكة.
http://www.goodhumanitariandonorship.org/ .5

اُتعّد جمهورية الكونغو الدميقراطية من بني أكرث الدول 

األفريقية احتضاناً للمنظامت النسائية. ومع مرور عقود 

ُعبِّئ  واالجتامعية،  والسياسية،  االقتصادية،  األزمات  من 

غياب  لتغطي  مدنية  منظامت  يف  املحليون  السكان 

الدولة وإخفاقها يف تقديم الخدمات يف بعض القطاعات 

النظام  خّرج  وقد  والتعليم.  التحتية  والبنية  كالصحة، 

يف  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  العايل  التعليمي 

ُتعرف  وقتها  وكانت  الثامنينيات،  وبداية  السبعينيات 

بزائري، كفاءات عالية، تايت لجأت مع ضعف فرص العمل  

إىل استخدام مهاراتها يف تغيري املجتمع الكونغويل ومتثل 

ذلك بصورة كبرية يف إقامة املنظامت الالحكومية.

النساء   حشد  عىل  تلك  املجتمعية  التعبئة  واشتملت 

تكّتل  إنشاء  ذلك  عىل  األمثلة  أهم  ومن  قوياً،  حشداً 

التي ضّمت مجموعة من ممثالت  الكونغوليات  النساء 

عام 2002  الداخيل  الكونغويل  الحوار  النساء خالل  عن 

والذي هدف إىل الحصول عىل إعالن رسمي وخطة عمل 

مناسبة للمساهمة يف تطبيق قرار مجلس األمن 1325. 

وساهمت تلك املنظمة يف زيادة الوعي إزاء الدور الهام 

الذي ميكن للمرأة توليه ملصلحة املجتمع، كام شّجعت 

يوجد  حيث  التنظيمية  التعبئة  عىل  النساء  من  كثرياً 

حالياً أربعة منظامت عىل وجه التحديد تعرّب عن التزام 

النساء الكونغوليات يف العمل لتحسني ظروفهن املعيشية 

وهي: كافكو )الكوادر االستشارية للنساء الكونغوليات( 

وكونافيد )لجنة النساء الوطنية للتنمية( ومنظمة القضية 

ـّل النساء  املشرتكة لجمهورية الكونغو الدميقراطية، وتكت

)الكونغو- بوكافو(.

النشاطات يف بلجيكا

العاملة  الكونغولية  الفعاليات  فتحظى  الشتات  يف  أّما 

يف بناء السالم يف جمهورية الكونغو الدميقراطية بتقدير 

جمهورية  كانت  وملّا  الدولية.  املؤسسات  من  متزايد 

الكونغو الدميقراطية مستعمرة بلجيكية يف السابق فقد 

بلجيكا  البالد  من  الهاربني  الكونغوليني  من  كثرٌي  اختار 

مالذاً لهم. وكان أوائل املواطنني الكونغوليني ممن هربوا 

إىل بلجيكا ما قبل التسعينيات  من طبقة الصفوة ممن 

لتويل  بالدهم  إىل  فالعودة  الدراسة  يف  يرغبون  كانوا 

مناصب سيادية فيها. ومع هذه املوجة املهاجرة جائت 

الطالب.  من  ذويهن  ليصحنب  أو  للدراسة  إما  النساء 

بلجيكا.  يف  منظامت  وأنشأن  متعلامت  كن  ومعظمهن 

ومع تردي األوضاع االقتصادية والسياسية يف جمهورية 

الكونغو الدميقراطية، عاد قليل منهن إىل البالد يف حني 

تزايد عدد املهاجرين من جمهورية الكونغو الدميقراطية 

بحثاً عن األمن والفرص املعيشية األفضل. ويف يومنا هذا، 

الكونغو  اللجوء كبرياً من جمهورية  ما زال عدد طالبي 

الدميقراطية وما زالت نسبة النساء منهم مساوية لعدد 

عالية  زالت  فام  الكونغوليني  الطلبة  هجرة  أّما  الرجال. 

البلدان  مبواطني  مقارنة  النساء  من  كبري  بتمثيل  أيضاً 

األفريقية األخرى.

يبدو  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف  الحال  وكام 

متاماً  منفصاًل  بلجيكا  يف  الكونغويل  السيايس  الحشد 

ضد  الجنيس  فالعنف  التعبوية.  الرجال  حشود  عن 

العنرص  كان  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  النساء 

بني  النساء هناك، ومن  نشاط  الرئييس يف إطالق رشارة 

مئات املنظامت الكونغولية يف بلجيكا، سعت املنظامت 

النسوية إىل تعزيز ما تقدمه من نشاطات نوعاً وكاًم أكرث 

املنظامن  هذه  ومن  الرجال.  منظامت  من  نظرائها  من 

بالسواحيلية(  »استيقظي«  )وتعني  أكوما  منظمة 

كانت  اللتان  لإلمناء(   النسايئ  العمل  وأفيدي 1)منظمة 

رسالتهام الرئيسية دعم ضحايا العنف الجنيس وغري ذلك 

من التمييز من النساء يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 

فرييفيك2  منظمة  أيضاً  وهناك  بينهن.  الوعي  ورفع 

منظمة  وهي  الكونغوليات(  للنساء  اإلقليمي  )املنتدى 

نشطة تضم النساء ممن قدمن من جميع أنحاء جمهورية 

الكونغو الدميقراطية لدعم نظرياتهن من النساء يف الوطن 

تشارك الّنساء الكونغولّيات بحامس يف بناء السالم يف بالدهّن ويف الخارج أيضاً،  وعلينا أن ال نتجاهل بل 
وأن ننصت ألصواتهن وآرائهن التي تستند عىل خربات مختلفة والتي متدنا بوجهات نظر متنوعة.

الكونغوليات النشطات يف جمهورية الكونغو 

الدميقراطية ويف بلجيكا
ماري غودين ومادو تشيديكا
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ومتكينهن من تحسني أوضاعهن االجتامعية واالقتصادية 

يب  منظمة يس يب  هناك  آخراً،  وليس  وأخرياً  والسياسية. 

أساسياً  تركيزاً  تركز  التي  والتضامن(  السالم  )قافلة  إس 

املجتمع  يف  الشتات  من  الكونغوليات  النساء  دمج  عىل 

القوميات  بني  االجتامعية  الروابط  عرى  وبناء  البلجييك 

معهّن. هذا إضافة إىل بعض املبادرات الفردية كمرشوع 

التصوير الفوتوغرايف بعنوان »قفي يا أمي« بتمويل من 

منظمة إمباكت سود الالحكومية.

وتشارك من كثب عدد من النساء الكونغوليات يف املسرية 

العمل  مؤمتر  يف  أعاملها  واختتمت  للنساء 3.  العاملية 

الدويل الثالث ملسرية العاملية للنساء الذي ُعِقد يف بوكافو 

يف  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف  الجنوبية(  )كيفو 

أكتوبر 2010. وبلغ  األول/  بني 13-17 ترشين  ما  الفرتة 

عدد الوفود الوطنية املشاركة 42 وفداً من جميع أنحاء 

العامل ممن حرضوا املسرية التي ضّمت ما يقرب من 20 

ألف شخص. ويف حني سافرت بعض النساء الكونغوليات 

عن  ممثل  وفد  ضمن  بوكافو  إىل  بلجيكا  يف  املستقرات 

)بدعم  الفردية  بصفتهن  غريهّن  حرض  العاملية،  املسرية 

يجعلها  مام   ، والتضامن(  السالم  قافلة  من  لوجستي 

واحدة من الوفود الدولية األكرث عدداً.

وتجتمع النساء يف هذه املجموعات يف اجتامعات رسمية 

وغري رسمية عىل حد سواء يجمعهن مكان اإلقامة )إقليم 

املوطن األصيل( و/أو العالقة االنتخابية، ويتحدثن حول 

املسائل الهامة التي تتعلق يف حالتنا هذه بضحايا العنف 

الجنيس يف جمهورية الكونغو الدميقراطية. وهذه املعايري 

وهناك  بعضاً.  بعضهاً  يستبعد  فال  بينها  فيام  متداخلة 

وتحدث  الشخصية  املبادرات  عن  تنتج  أخرى  إجراءات 

ضمن الشبكات االجتامعية القامئة بني بلجيكا وجمهورية 

يف  الكونغوليات  النساء  وتعمل  الدميقراطية.  الكونغو 

التي  املصادر  الدميقراطية عىل حشد  الكونغو  جمهورية 

العمل  من  ليتمكنوا  األصلية  بالدهم  يف  يستخدمنها 

أخرى  مجموعات  هناك  حني  يف  املحيل.  املستوى  عىل 

التي  النسوية أيضاً  الفردية  النساء وبعض املبادرات  من 

تدعم عدداً من األفعال التي تتخذها املجموعات املحلية. 

ومثل هذه املجموعات أو األفراد قد تكون أعضاء سابقني 

الكونغو  لجمهورية  مغادرتهن  قبل  املنظامت  تلك  يف 

هاتني  بني  العرضية  الزيارات  تكرار  ومع  الدميقراطية. 

وُتقام  للقوميات،  عابرة  جديدة  روابط  تتولد  الدولتني، 

بنًى جديدة محلية مصممة لتلقي الدعم من الخارج.

مشكالت يف الشتات 

من  متنوعاً  عدداً  بلجيكا  يف  الكونغوليات  النساء  تواجه 

العابرة  املدنية  الروابط  بناء  يف  تواجههن  التي  العوائق 

للقوميات واإلسهام يف عملية السالم يف جمهورية الكونغو 

ممن  امليدان  يف  بالنساء  االرتباط  فعليهن  الدميقراطية. 

التحقن بالتنظيامت لكنهن يختلفن يف وجهات النظر حول 

الكونغويل،  املجتمع  النساء يف  والنزاع، وعن دور  السالم 

للعنف  لالستجابة  اتباعها  يجب  التي  اإلجــراءات  وعن 

الجنيس وغريها من القضايا. وباإلضافة إىل ذلك ال تدرك 

أسباب  دامئاً  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  يف  النساء 

النشاطات يف  الكونغوليات يف الخارج يف  النساء  انخراط 

التنظيامت املختلفة. وكثرٌي منهن يقلن إن ُأتيحت الفرصة 

للهجرة فسوف يخرتن البدء بحياة جديدة بعيداً عن كل 

من  أيضاً  النساء  من  وهناك  البالد.  يحدث يف رشقي  ما 

من  عدد  وهناك  املنافسات،  من  الشتات  نساء  يعتربن 

التي  الالحكومية  الدولية  واملنظامت  الدولية  املنظامت 

تسعى إىل استقطاب الكوادر، وهنا تعتقد املرأة املحلية 

النساء  من  تعيينهن  يف  أكرب  الشتات  نساء  فرصة  أّن 

يأتني  الشتات قد  أّن نساء  أيضاً  يعتقدن  املحليات، وقد 

باألموال لضخها ملنظامتهم يف الشتات بدالً من أن تذهب 

آخراً،  وليس  وأخرياً  املحليات.  النساء  إىل  األموال  هذه 

يبدو أّن النظرة التقليدية لألمور تعّم وتسود عىل معنى 

إليهام  ينظر  والدعم  املالية  فاملساعدة  الدويل.  التضامن 

وليد  ليس  االعتقاد  وذلك  البيض«  »بالد  من  أنهام  عىل 

للفاعلني  ُينَظر  ولذلك،  عقود.  منذ  قائم  هو  بل  الساعة 

صغار«.  »غرباء  أنهم  عىل  الشتات  نساء  خاصة  الجدد 

وهذا يعني انعدام الثقة تقرياً بالشتات ورمبا يكون 

ذلك نتيجة غياب املعلومات أو ضعف يف فهم النوايا 

الحقيقية للشتات.

شخصيات منّوعة

الشتات  النسايئ يف  العنرص  وبشكل مشابه ال يشكل 

الناشطات  تــزال  فام  متجانساً  مجتمعاً  الكونغويل 

يواجهن أسباب كثرية تدعوهن إىل مغادرة جمهورية 

أنه ال تعود أصول جميع  الدميقراطية، علاًم  الكونغو 

مناطق  يف  األصليني  السكان  إىل  بالرضورة  الناشطات 

الّنزاع. وبالنسبة ملن عانني من صدمات نفسية نتيجة 

العنف فقد يختلف فهمهن ومنظورهن للنزاع عن فهم 

ومنظور النساء اللوايت مل يعانني من التجربة ذاتها. وقد 

ال ترغب بعضهن يف املشاركة واملخاطرة بحق اإلقامة 

يف بلجيكا إىل حني تلقيهن تأكيداً بحصولهن عىل حق 

البالد. وقد يكون الختالف وجهات  الدامئة يف  اإلقامة 

النظر بل تضاربها أحياناً حول كيفية املشاركة يف عمليتي 

حاالت  يف  واضح  أثر  األصلية  بالدهم  يف  والتنمية  السالم 

التوتر القامئة بني املهاجرات للجيلني األول والثاين. وأخرياً، ليك 

تتمكن الكونغوليات من تحقيق الرشعية يف بلجيكا وكذلك يف 

الكونغو، يجب أن تعرف النساء كيفية التعامل مع مجموعة 

متنوعة من الهوّيات )كالبلجيكيني من أصل كونغويل الذين 

يعيشون يف بلجيكا، والكونغوليني من أصول بلجيكية املقيمني 

يف جمهورية الكونغو الدميقراطية، وكالنساء(.

ال يلقى العمل التعبوي الذي تؤديه النساء الكونغوليات 

املحليات والنساء يف الشتات التقدير املطلوب بل ويتعرض 

أيضاً للتجاهل واإلهامل. وال يوجد صوت مسموع للمرأة 

كام ينبغي له أن يكون. ومع ذلك، فامل زالت النساء يف 

جمهورية الكونغو الدميقراطية ويف بلدان أخرى كبلجيكا 

نشطات كّل النشاط يف بناء الرشكات نحو تعزيز ودعم 

عملية بناء السالم يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.

 (godinmarie@googlemail.com) ماري غودن

تحمل درجة املاجستري يف الهجرة القرسية من مركز 

دراسات الالجئني، وهي حالياً باحثة يف مجموعة دراسة 

 العرقيات، والتمييز العنرصي، والهجرة واإلقصاء

 http://www.ulb.ac.be/socio/germe يف جامعة 

بروكسل الحرّة، وتحرض لشهادة الدكتوراه يف جامعة 

mdosichid@) إيست لندن. أّما مادو تشيديكا

gmail.com) فهي منّسقة برنامج النساء والتنمية 

 ملنظمة إمباك سود 

http://www.impactsud.org

http://www.afede.net/ .1
 http://couleuraurore.skynetblogs.be/post/6845122/firefec .2

 http://www.mmf2010.info/our-action/action-a-bukavu?set_ .3
 language=en

 الفرنسية:
http://www.mmf2010.info/our-action-fr/action-a-bukavu?set_ 

language=fr
اإلسبانية:

http://www.mmf2010.info/our-action-es/action-a-bukavu?set_
language=es 
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17 أكتوبر 2010: النساء 
الكونغوليات الاليت يعشن 
يف بلجيكا أثناء التحرك 
األخري يف التحرك الدويل 
الثالث للمسرية العاملية 
للنساء التي انعقدت يف 
بوكافو، كيفو الجنوبية. 
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تجدداً  تشهد  منطقة  وهي  الكونغو  رشقي  ففي 

للعنف والنزاعات ينزح الكثري من األشخاص  مستمراً 

ملنازلهم،  العودة  من  آخرون  يتمكن  حني  يف  الجدد، 

بعد أن كانوا نازحني من قبل. وخالل النزوح، يعيش 

بعض األشخاص يف املخيامت، ويعيش البعض اآلخر مع 

األرسة أو األصدقاء أو وفق ترتيبات تأجريية، ُيشار إليها 

تقليدياً بـ »األرس املضيفة«. ويكون جمع البيانات يف 

املخيم سهل نسبياً، لكن يكون جمع البيانات بني األرس 

السكان  بني  بسهولة  التمييز  املضيفة، حيث ال ميكن 

صعوبة  كذلك  وتظهر  معقد،  من  أكرث  والنازحني، 

الوصول إىل البيانات الصحيحة والكاملة، نتيجة ألمناط 

النزوح املعقدة يف الكونغو.

وعىل سبيل املثال، هناك النازحني »املتنقلني«، وأولئك 

املختلفة،  األماكن  بني  باستمرار  يسافرون  الذين  هم 

صور  أيضاً  وهناك  واملخيامت.  منازلهم  ذلك  يف  مبا 

النزوح املختلفة حيث تواجه الوكاالت مخاطر زيادة 

 ، النازحني،  األشخاص  بدالً من إحصاء  النازحني،  عدد 

األخرى  التحديات  وتتضمن  عنها.  التحري  يتم  مل  إن 

املجهولة،  املعلومات  ومصادر  املختلفة  املنهجيات 

ونقص التأقلم مع معدالت املواليد والوفيات. 

ومن أجل التعامل مع هذه التحديات، انطلقت لجنة 

المتحدة  األمم  مکتب  يدعمها  والتي  السكان،  نقل 

بالتعاون  اللجنة  وتعمل  اإلنسانیة،  الشؤون  لتنسیق 

والتنسيق مع العديد من الجهات اإلنسانية والوكاالت، 

البيانات. واستمرت االختالفات  للمقارنة بني وتوحيد 

وصور النقص يف املعلومات. لكن، ويف عام 2008، تم 

إطالق مرشوع مبتكر لتناول هذا النقص يف املعلومات: 

أال وهو مركز بيانات النازحني داخلياً.  

يقع مركز املعلومات، الذي يديره مكتب األمم املتحدة 

أقاليم  املكتب  ويرصد  غوما  يف  املشاريع،  لخدمات 

املفوضية  املرشوع  ومتول  والشاملية.  الجنوبية  كيفو 

من  كجزء  الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا 

مسؤولية إدارة املخيم وآليات التنسيق، التي تنفذها 

الوكالة، بيد أن الفرصة أصبحت متاحة لجميع وكاالت 

وميكن  املرشوع،  يف  رشيكة  تصبح  يك  املتحدة  األمم 

وعىل  املركز.  من  البيانات  طلب  إنسانية  وكالة  ألي 

مع  مبارش  تعاون  يف  املرشوع  يعمل  الفني،  املستوى 

القامئة  والوكاالت  اإلقليمني  يف  السلطات  من  وبدعم 

دولية(،  أو  محلية  كانت  )سواء  املخيم  إدارة  عىل 

الالجئني،  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  واملفوضية 

عىل تلبية احتياجات النازحني داخلياً. ويهدف املركز، 

بصورة أساسية، إىل:

ساكني  داخلياً،  للنازحني  الفردي  التسجيل  تويل 

املخيامت، مبا يف ذلك الوافدين الجدد واملغادرين 

واملواليد والوفيات وهكذا.

تطوير قاعدة بيانات محدثة وفّعالة، والتي تسمح 

للسكان بتعقب واستخراج البيانات املصنفة حول 

النازحني داخلياً من السكان.

مخيامت  وبني  وإىل  من  السكان  تنقالت  إدارة 

الخاصة  الوثائق  من  التأكد  عرب  داخلياً  النازحني 

بالفرد، مثل شهادات العودة الطوعية وغريها.

عرض قوائم املنتفعني الكاملة، ألغراض املساعدة، 

مع أخذ حجم األرسة واالحتياجات الخاصة ومعايري 

االستضعاف يف االعتبار، كام هي معرّفة من قبل 

املجتمع اإلنساين يف الكونغو.

املساعدة يف ابتكار مقدرة تحليل البيانات اإلنسانية 

القوية، ضمن إطار عمل خطة استقرارية املناطق 

والتي  الدميقراطية،  الكونغو  لجمهورية  الرشقية 

وضعتها الحكومة.

ضامن التسجيل بصورة فردية لالجئني الكونغوليني 

العائدين؛ من أجل تسهيل إثبات شخصية هؤالء 

مفوضية  مساعدة  إىل  باإلضافة  اللجوء،  دول  يف 

األمم املتحدة العليا لالجئني يف كيفو الشاملية عىل 

التخطيط ألنشطة الحامية واملساعدة.

الحامية  تقارير  تضم  يك  بيانات،  قاعدة  ابتكار 

ومراقبة العائدين. 

الذين  الالجئني،  حول  البيانات  ويعالج  املركز  يجمع 

)وملدى  الشاملية  كيفو  يف  املخيامت  يف  يعيشون 

محدود يف كيفو الجنوبية(. وُتجمع البيانات من خالل 

املسوحات واملقابالت، وهي تتضمن عدد األشخاص يف 

األرسة، أعامرهم وأجناسهم، وسبب الفرار، وخططهم 

أفراد  بني  لالستضعاف  خاصة  صور  وأي  للمستقبل، 

أجل  من  األرسة؛  أفراد  تصوير  يتم   كذلك،  األرسة. 

اتخاذ  عند  أو  املنافع  توزيع  عند  تحديدهم  تسهيل 

النازحني القرار بعودتهم إىل منازلهم. وتقسم مخيامت 















النازحني إىل مناطق وأرقام، يك تسمح للفريق بتسجيل 

يسمح  وهذا  ما.  منزل  يف  يعيشون  الذين  األشخاص، 

اإلحصاء  يتنقل  فيها  والتي  »الثابتة«،  باإلنجازات 

العدد  معرفة  أجل  من  املنازل،  بني  لياًل  املفاجئ 

خطرياً،  العمل  هذا  يكون  قد  للسكان.  الحقيقي 

األمم  منظمة  بعثة  مع  املحكم  التنسيق  ويتطلب 

املتحدة لتحقيق االستقرار يف الكونغو وإحالل األمن. 

رسم  مبنظومة  الخاصة  إمكانياته  البيانات  وملركز 

الخرائط، التابعة لنظام املعلومات الجغرايف. وباإلضافة 

السكان  ووجــود  تدفق  ومواقع  املصدر،  تعيني  إىل 

مع  الجغرايف  املعلومات  نظام  فريق  يعمل  النازحني، 

اإلدارية.  الحدود  استيضاح  بغرض  املحلية؛  السلطات 

وعام 2010، زودت رشكة »غوغل« املرشوع بالهواتف 

الذكية املحمولة؛ لجعل تسجيل البيانات أكرث فّعالية، 

املواقع  تحديد  نظام  احداثيات  اتخاذ  ذلك   يف  مبا 

عاملياً، ألغراض االستخدام يف رسم الخرائط. 

لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  وتستخدم 

بصورة  الصحية  للمعلومات  منظومتها  الالجئني 

أساسية يف مخيامت الالجئني، لكن يف كيفو الشاملية، 

النازحني  حاالت  يف  استخدامه  البيانات  مركز  يخترب 

العاملية  الصحة  وثيق مع منظمة  تعاون  داخلياً. ويف 

والسلطات الصحية اإلقليمية، يشرتك املركز مع املراكز 

الصحية، داخل وخارج مخيامت النازحني داخلياً، من 

تعقب  يف  للمساعدة  الصحية  املعلومات  جمع  أجل 

األمراض واالهتاممات الصحية بني النازحني داخلياً. 

وكل املعلومات التي تم جمعها، مبا يف ذلك املعلومات 

املجتمع  بني  بانتظام  تتوزع  والخرائط،  اإلحصائية 

االنرتنت  شبكة  من خالل  الكونغو،  اإلنساين يف رشق 

واالجتامعات. وهذا يجب وأن يساعد جميع الفاعلني 

اإلنسانيني يف دعم النازحني داخلياً يف كيفو الشاملية 

الفعالية  ذات  مساعدة،  أفضل  لتقديم  والجنوبية، 

الهامة، والتي تستهدف السكان النازحني داخلياً. 

مركز  أنشطة  ــول  ح املعلومات  مــن  وللمزيد 

مطالعة  يرجى  داخلياً،  النازحني  للسكان   البيانات 

.www.dc4idp.org

 تعمل لورا جاكلني ترشش 

(laurachurch@mac.com) يف مركز البيانات، 

وعملت من قبل يف مركز الدعم اإلقليمي يف نريويب، 

التابع للمفوضية العليا األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني. 

املناطق الرشقية من جمهورية  للنازحني يف  لتوفري املساعدات والحامية  املوثوقة أهميتها  للبيانات 
الكونغو الدميقراطية، ويساعد مركز البيانات الجديد يف كيفو الشاملية يف توفري هذه البيانات.  

مركز بيانات النازحني داخلياً يف كيفو الشاملية
لورا جاكلني تشريش
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بكيفو  يف  كاليهي  يف  موكونغو1  قرية  استقبلت 

أرسة   1150 حوايل   2010 يونيو  ومنذ  الشاملية 

الدميقراطية  القوات  هجامت  من  فرت  نازحة 

يف  العسكرية  العمليات  خالل  ــدا2  روان لتحرير 

املنطقة. ويف وقت قريب، حرضت إحدى كتائب 

نقاط  أقامت  حيث  املنطقة،  إىل  الوطني  الجيش 

أي  تتحدث  وال  وهي  الجباية،  لجمع  التفتيش؛ 

لغة محلية. عالوة عىل ذلك، انتقلت هذه القوات 

انترشت  وهناك،  عنها.  رغاًم  األرس،  مع  للعيش 

ويف  التعسفية.  واالعتقاالت  القرسية  العاملة 

زراعة حقولهم  للمواطنني  ال ميكن  الوقت،  نفس 

وأراضيهم القريبة من الغابات، مع اغتصاب جنود 

بل  النساء،  رواندا  لتحرير  الدميقراطية  القوات 

ويحاولن قتل من يصاحبهم من الرجال. ويستقبل 

املجتمع املحيل النازحني داخليا إال أنه ينذر دامئاً 

من محدودية املوارد. 

املناطق  مجتمعات  من  العديد  يف  الحياة  تتعرض 

للعديد  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  من  الرشقية 

أعامل  عن  املجتمعات  أبلغت  وقد  التهديدات،  من 

القرسية  والعاملة  واالغتصاب  والرسقة  والنهب  السلب 

الحقول، وحتى  املنازل وتدمري  والخطف وحرق  والقتل 

السيطرة،  ببعض  الدولة  فيها  تحتفظ  التي  املناطق  يف 

تتعرض املجتمعات لنقاط التفتيش غري القانونية وفرض 

من  العديد  وتدخل  واالبتزاز.  واالعتقاالت  الرضائب 

الجامعات املسلحة ضمن مرتكبي هذه الجرائم، وهناك 

وهم  أال  املستضعفة،  الفئات  حامية  ميكنهم  من  أيضاً 

الكونغولية(  املشرتكة  )القوات  الوطني  الجيش  أفراد 

والرشطة والحكومة املحلية والزعامء املعروفني3.

من  عدداً  اإلنسانية  االستجابة  تواجه  السياق،  هذا  ويف 

التعامل مع هذا املدى من  التحديات، فكيف سيمكننا 

ترتيب  بها  ميكننا  التي  الكيفية  هي  وما  التجاوزات؟ 

األولويات، مع كون أغلب السكان يف الغالب من الفئات 

التمييز  تفادي  نستطيع  مدى  أي  وإىل  املستضعفة؟ 

تجنب  إىل  باإلضافة  املجتمعات،  داخل  بالعار  والوصم 

تشجيع التبعية؟

ويف محاولتها تناول هذه القضايا، تعمل منظمة أوكسفام 

كيفو  عرب  مجتمع   33 يف  املحلية  الحامية  لجان  مع 

الحامية  تقييامت  إجراء  وخالل  والجنوبية.  الشاملية 

املجتمعات  تعرفت   ،2009 إىل   2007 من  السنوية 

نقص  تضم  والتي  الحامية،  أمام  األساسية  العوائق  عىل 

وصعوبة  والدولية،  الوطنية  القوانني  حول  املعلومات 

املعرفة  وقلة  واملدنية،  العسكرية  بالسلطات  االتصال 

بالجهات التي يحال إليها ضحايا االعتداءات. ومنذ ذلك 

الحني، عملت أوكسفام مع الرشكاء املحليني عىل:

ضامن نزاهة انتخابات اللجان الحامية املحلية.

التي  التهديدات  تحديد  أجل  من  املجتمعات  دعم 

وتنفيذ  املخاطر  وتحليل  الحامية،  قضايا  تواجه 

األنشطة؛ بغرض مناهضة هذه التهديدات والتصدي 

لها.

القوانني  عىل  والسلطات  املجتمع  أفراد  تدريب 

وحقوق اإلنسان وكيفية زيادة الوعي بهام محلياً.

توطيد العالقة بني قادة املجتمع والسلطات.

اإلحالة  خدمات  حول  األساسية  املعلومات  توفري 

املحلية.

أنه  مبدئياً،  للتطور،  الحديثة  التقييامت  إحدى  وتوضح 

ميكن للمجتمعات، مع الدعم املرن واملعلومات املتاحة 

أساليب  تحديد  املحلية،  والقدرات  املبادرات  لدعم 

التعامل مع عدد كبري من القضايا. وقد اختلفت النتائج، 

مع وجود تأثريات لها يف املناطق التي مل نتوقعها، كتمكني 

النساء ومساعدة النازحني داخلياً 

مجتمعاتهم  مــع  ــاج  ــدم االن يف 

الدعوة إىل  املضيفة، باإلضافة إىل 

العودة.  مناطق  يف  األمن  تحسني 

ونحن نرى عزو ذلك إىل أهداف 

أحد  ويف  املرشوع.  وراء  املجتمع 

املجتمع  فيها  نزح  التي  املواقف، 

بأكمله، تفاوض هذا املجتمع مع 

دوريات  لطلب  املحليني  القادة 

الكونغولية  املشرتكة  القوات  من 

إحباط  بغرض  منطقتهم،  يف 

الدميقراطية  الــقــوات  هجامت 

توسط  حني  يف  ــدا.  روان لتحرير 

عىل  النزاعات  يف  أخــر  مجتمع 

النازحني  األشخاص  بني  األرايض 

عودة  عىل  وتفاوضوا  واملواطنني، 

النازحني داخلياً، املتهمني بالتعاون 

لتحرير  الدميقراطية  القوات  مع 

واستطاعت  قراهم.  يف  ــدا  روان

إىل طلب  اضطررن  الاليت  النساء، 

عند  آخرين،  رجال  من  الحامية 











من  لعدد  للتصدي  جهودها  يف  النجاح  بعض  والجنوبية  الشاملية  كيفو  يف  الحامية  لجان  حققت 
الصعوبات والتحديات التي تواجهها يف توفري الحامية لالجئني والنازحني.

تحديات الحامية
إميا فانينغ

ون
بري

ري 
 بي

م/
فا

س
وك

أ

األطفال يف كالونغي وهم ينظرون إىل إعالن حول القوانني الكونغولية التي تحمي األشخاص من االعتقال غري القانوين والحبس.
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مجتمعاتهن  إىل  للعودة  أزواجهن،  عن  واالفرتاق  النزوح 

القوات  هجامت  ــالل  وخ موكونغو،  ويف  األصلية. 

نازحات عىل  تعرضت ثالث  رواندا،  لتحرير  الدميقراطية 

األقل إىل االغتصاب، وتم التفريق بينهن وبني أزواجهن. 

إال أنهن وجدن املأوى والحامية مع أعضاء اللجنة.

وهناك عاقبة أخرى، هي تكرار حديث جميع املجتمعات 

املايض،  العام  عن  االغتصاب  حاالت  عدد  انخفاض  عن 

غري  أمر  االغتصاب  أن  الواضحة  الحقيقة  ساعدت  وقد 

املجتمعات  تلك  أوضحت  أيضاً،  ذلك.  قانوين يف حدوث 

أن  بعد  زوجاتهم،  عن  يتخلون  يعودوا  مل  الرجال  أن 

للرعاية  زوجاته  بحاجة  علمهم  إىل  باإلضافة  ُيغتصنب، 

الطبية العاجلة، بعد حدوث االغتصاب، بل أنهم هم من 

يحرضون زوجاتهم إىل املراكز الصحية. ويف نفس الوقت، 

عدد  ملحوظة،  وبصورة  قللت،  أنها  املجتمعات  تخربنا 

زيادة  طريق  عن  القانونية،  غري  املحلية  التفتيش  نقاط 

الوعي بالقانون. ففي إحدى املجتمعات، أصبح من غري 

الشائع إلقاء القبض عىل األقارب جراء الجرائم املزعومة 

التي يرتكبها بعض أقاربهم اآلخرين. وقد أقنعت اللجنة 

منفصلة.  بصورة  والنساء  الرجال  بإيواء  السجن  سلطات 

مع  العالقة  تحسني  عن  املجتمعات  جميع  وتتحدث  

السلطات، واملالحظ أن أغلبها ضمن النساء، حيث أبلغت 

30% منهن اآلن عن عالقات مقبولة مع القوات املشرتكة 

ناحية  ومن  ذلك.  قبل   %10 بـ  باملقارنة  الكونغولية، 

للمجتمعات حلها، مثل  أخرى، هناك مشكالت ال ميكن 

أعامل السلب والنهب وحرق املنازل من قبل الجامعات 

املسلحة. لكن ميكن لهذه املجتمعات، وهذا ما كان منها 

وطأة  من  للتخفيف  اإلجراءات  بعض  تتخذ  أن  بالفعل، 

املشكلة، كأن تطالب السلطات املحلية مبداولة األمر مع 

الجامعات املسلحة، يك تقوم القوات املشرتكة الكونغولية 

بدوريات ليلية، وهكذا.

وهو  اللجنة،  أعضاء  من  املتطوعني  وراء  للدافع  ويبقى 

الواضح،  تأثريه  املجتمعية،  الربامج  يف  املتواصل  التحدي 

لهذا  املتبنية  املنظامت،  أغلب  مع  الحال  هو  )وكــام 

املتعلقة  القضايا  مواجهة  يف  مستمرون  فإننا  النموذج، 

يف  اللجنة  أعضاء  ويستمر  للمتطوعني(.  الحوافز  بدفع 

دعم ضحايا العنف الجنيس، موفرين لهم الغذاء والعالج 

الطبي، عالوة عىل ذلك، فإنهم يسريون مسافات طويلة 

وهم  الوطنية،  بالقوانني  للتوعية  املجاورة؛  القرى  يف 

التعسفية،  االعتقاالت  أمر  بخصوص  السلطات  يتحدون 

ويزورون القرى النائية؛ ملعرفة املزيد عن وضع النازحني 

داخلياً هناك، مع اإلرصار عىل وصول تأثري املرشوع إىل ما 

اللجنة أن املرشوع  السكانية. ويؤكد أعضاء  املراكز  وراء 

ميكنهم  واآلخــرون،  وأنهم،  املجتمع،  يف  وضعاً  يعطيهم 

رؤية النتائج بوضوح. وترى النساء، بشكل خاص، قدرتهن 

بتويل  الرجال  وإقناع  فعالية،  أكرث  بصورة  التفاوض  عىل 

اهتامماتهن.

إننا ال منلك جميع اإلجابات لكل األسئلة املطروحة. وتتضح 

الطبيعة املعقدة واملوهنة لجميع االعتداءات التي تواجه 

أنه،  بيد  الدميقراطية.  الكونغو  املجتمعات يف جمهورية 

ومع توفري املعلومات واملساحة، تعمل هذه املجتمعات 

عىل إيجاد الحلول. وحتى اآلن، حقق هذا املرشوع نجاحاً 

الضحايا  من  خاصة  جامعة  أي  يستهدف  ال  ألنه  جزئياً؛ 

املقرتحني، أو التجاوزات الحادثة، لكنه ميكن املجتمعات 

التي  القضايا،  من  واسع  ملدى  واالستجابة  تحديد  من 

تؤثر عليها. ويهتم الرجال باملشكالت التي ُترى عىل أنها 

مشكالت خاصة بالنساء؛ ذلك ألن القضايا تحددها اللجنة 

داخلياً،  النازحني  املضيفة  املجتمعات  وتدعم  وحدها. 

ليس فقط ألن املنظامت األهلية تطالبها بذلك، وإمنا ألنها 

الحامية  برامج  وضع  حاز  وقد  نفسها.  القضايا  حددت 

السكان  النجاح، عن طريق دعم  الكونغو عىل بعض  يف 

لاللتقاء؛  املساحة  إيجاد  أجل  من  والسلطات؛  املحليني 

وتضمني حلولهم الخاصة يف نطاق انتهاكات الحامية. 

مجمل القول، فإن لدينا املزيد يك نقوم به. لقد كان يوماً 

أسوداً عندما وصلنا إىل موكونغو لحضور اجتامع اللجنة، 

والتي أعادت بناء منزل قائد القوات املشرتكة الكونغولية، 

تشييد  يف  العمل  دليل  الكوبونات،  توزيع  يتم  حيث 

املنزل، والويل ملن ال يجدون معه كوبوناً عندما يزورون 

منزله يف أي يوم...

إميا فانينغ (EFanning@oxfam.org.uk) هي مدير 

برنامج الحامية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية 

 .(http://www.oxfam.org.uk) مبنظمة أوكسفام

مل ُيذكر اسم القرية الحقيقي؛ من أجل حامية الشهود  .1
القوات الدميقراطية لتحرير رواندا  .2

تقييم أوكسفام والرشكاء للحامية عام 2010، يف كيفو الشاملية والجنوبية   .3
http://tinyurl.com/OxfamDRC2010

تشتهر كيفو الشاملية بتسببها بالنزوح املتأرجح املتكرر 

كرقاص الساعة حيث نرى العائالت تنزح ثم تعود فتنزح. 

العاملية- كونسرين  منظمة  انتهجت   ،2009 عام  ويف 

مل  التي  املساعدات  توفري  يف  جديداً  منهجاً  الكونغو 

تقترص عىل املساعدات غري الغذائية التي تعد استجابة 

روتينية لحاالت النزوح، بل وّزعت أيضاً البذور واألدوات 

سوق  منهج  استخدام  عرب  التعليمي  الدعم  وقّدمت 

القسائم النقدية. 

األكرث  األرس  ُتحّدد سوى  مل  التمكني،  إمكانات  ولتعظيم 

تعرضاً للمشاركة يف الربنامج، وضمن تلك األرس، اختريت 

النساء لتلقي القسائم النقدية,  وبهذه القسائم ميكنهن 

ابتياع األغراض من التجار املحليني املجتمعني يف مواقع 

مالية  قيمة  نقدية  قسيمة  ولكل  السوق،  تشبه  مختارة 

محددة. وبعدها ميكن للتجار استعادة املال من منظمة 

مديرو  ُدعي  والباعة،  التجار  إىل  وباإلضافة  كونسرين. 

من  القسائم  مع  وتعاملوا  للمعارض،  أيضاً  املــدارس 

املستفيدين، وقّدم املديرون وصول قبض مختومة دلياًل 

أو  واحد  درايس  لفصل  املدرسة  لرسوم  استالمهم  عىل 

لجزء من الفصل. وهذه القسائم أيضاً اسرتدت كونسرين 

قيمتها الحقاً.

عىل  تحصل  أن  املساعدة  تلقت  التي  لألرس  وميكن 

املواد التي عادة ما تكون موجودة يف عبوات املواد غري 

الغذائية، ومعدات الطهي وغريها. وميكنهم أيضاً اختيار 

واملواد  املحسّنة  والحبوب  الجودة،  عالية  الثياب  ابتياع 

وأخرياً،  أطفالهم.  عن  املدرسية  الرسوم  ودفع  الزراعية، 

م لهم البطانيات والصابون. وبعد مغادرة املعرض، سُيقدَّ

أثر املرشوع

بدأ املرشوع يف ترشين الثاين/نوفمرب 2008 واستمر لغاية 

حزيران/يونيو 2009 وقدم املساعدة لعدد من األرس بلغ 

8402 أرسة. وباإلضافة إىل تلبية الحاجات اإلنسانية لهذه 

الفئة املعرضة، دعمت املبادرة تقديم التعليم األسايس لـ 

2325 طفاًل. ومع أّن التقييم األّويل مل يحدد عدد األرس 

فقد  األساسية،  املدرسة  سن  يف  أطفال  لديها  كان  التي 

متكن 21% من املستفيدين من الربنامج من سداد الرسوم 

الرسوم  سداد  من  متكنوا  ممن   %25 منهم  املدرسية، 

ُدفع  ما  نسبة  وبلغت  واحد.   املدرسية ألكرث من طفل 

لتسديد رسوم البنات 43.7%، حتى مع وجود االفرتاضات 

هناك.  املجتمع  يف  أولوية  يكن  مل  للفتيات  التعليم  بأّن 

وأكرث من ذلك فقد عّلقت األرس التي خضعت للمقابلة 

إىل أنهم استغلوا الفرصة يف تسديد الرسوم املدرسية لكل 

أطفالهم وبعضهم سدد الرسم لجزء من الفصل الدرايس 

طرق  بعض  من  النقود  بعض  توفري  أرادوا  إّنهم  قائلني 

األقساط  بقية  دفع  من  ليتمكنوا  األخرى  املساعدات 

املواد  ورشاء  املدرسة  رسوم  لتسديد  استخدامها  ميكن  حيث  املالية  املرونة  النقدية  القسائم  توفر 
الرضورية أيضاً. كام أّنها تساعد يف متكني أولئك الذين ُحرموا من أية خيارات نتيجة لتهجريهم.

اإلبداع يف برمجة القسائم النقدية
كوكويفي سوسويف
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الدراسية. كام عرّب الناس عن تقديرهم للمنهج اإلبداعي 

خاصة يف سياق بيئة ال ُيقّدم التعليم فيها مجاناً للجميع.

أّما مديرو املدارس فقد أشاروا إىل أّن املال الذي ُجمع قد 

رُصف عىل املواد املدرسية )كالكتب والطبشور(، وإصالح 

وكانت  واإليجار.  املعلمني  أجور  ودفع  التحتية،  البنية 

الفائدة اإلضافية تسهيل استمرار الدراسة يف املدرسة ما 

خفف من احتاملية االنقطاع عن الدراسة والحادة إلعادة 

ألّن  نظراً  الطويلة  الطالب  غياب  فرتات  نتيجة  الدروس 

أولياء أمورهم مل يكونوا قادرين يف السابق عىل تسديد 

الرسوم املدرسية.

ويف تقرير تقييمي مستقل للربنامج1 أجراه معهد اإلمناء 

أّن منظمة كونسرين قد نجحت يف تطبيق  تبنّي  الدويل، 

طريقة املعارض وذلك يعني أّن: »املنظامت ال تحتاج إىل 

الكوادر  النقدية بل تحتاج إىل  النقد والقسائم  خرباء يف 

الطوارئ  تقييم  مهارات  استخدام  تستطيع  التي  الكفؤة 

ضمن  املالية  االستجابات  إدراج  يف  املرشوعات  وإدارة 

من  وغريها  كونسرين  ملنظمة  وبالنسبة  تدخالتهم.«  

عىل  املبنية  االستجابات  تطبيق  تدرس  التي  الهيئات 

القسائم، فيويص املقّيمون يف التقرير مبا ييل:

إتاحة الخيار الكايف يف جميع املعارض: فينبغي لجميع 

العنارص ذات األولوية  الخدمة أن يصلوا إىل  متلقي 

املحددة يف التقييامت



ضامن حصول املستفيدين الذين ال يفهمون العملية 

عىل املساعدة يف أيام املعارض

ضامن موامئة األسعار املعروضة يف املعرض مع أسعار 

السوق املحلية

تضمني العدد الكايف من الباعة

املالية  القيمة  ذات  القسائم  كوبونات  استخدام 

املنخفضة إلتاحة املرونة يف الرصف

بالقسائم  االستجابة  يف  اإلبداع  تعزيز  يف  املسؤولية 

البضائع  تضمني  خالل  من  املثال،  سبيل  )عىل 

والخدمات الجديدة(

تضمني الرصد القوي والنوعي

تكن  مل  التي  املناطق  يف  الجديدة  باملعارض  البدء 

تعرف املعارض من قبل

وكان الربنامج قد استهدف كاًل من أرس العائدين والنازحني 

عىل حد سواء. ومع أّن املستفيدين كانوا يف الغالب من 

هذه  من  جعل  قد  وتكراراً  مراراً  النزوح  فإن  العائدين، 

املنهجية منهجية مناسبة للنازحني أيضاً. وقد أُجربت هذه 

من  ليس  أنه  عىل  للتعليم  النظر  عىل  الغالب  يف  األرس 















األولويات التي يجب اإلنفاق عليها نتيجة وجود التهديد 

أخرى عىل  ولوجود حاجات  مجدداً،  النزوح  يف  املستمر 

ولعائالتهن  النساء  من  لكثري  وبالنسبة  األولويات.  سلم 

أيضاً، قّدم هذا التدخل الفرصة يف الوقت املناسب لرشاء 

عىل  الدخل  بعض  وإنفاق  الفردية  حاجاتهم  يلبي  ما 

املتطلبات األخرى.

كوكيويف سوسويف (kokoevi@gmail.com)  مديرة 

سابقة لربنامج الطوارئ وسبل كسب الرزق لدى منظمة 

كونسرين العاملية يف جمهورية الكونغو الدميوقراطية 

حيث عمل فيها لغاية شباط/فرباير 2010 (ملزيد من 

املعلومات حول هذه املنظمة، يرجى االتصال بالسيد 

بيرت مكنيكول drc.cd@concern.net).2 وتعمل كاتبة 

املقال حالياً مديرة لربنامج اإلنعاش االقتصادي لدى 

منظمة فيالق الرحمة يف هاييتي3.

http://www.1.  ميكن الحصول عىل تقرير التقييم من هذا املوقع
concern.net/sites/concern.net/files/documents/misc/

ConcernDRCevaluation.pdf
http://tinyurl.com/ConcernDRCvouchers

2.  ما زالت منظمة كونسرين الدولية تعمل عىل تطوير منهجيات النقد 
والقسائم، والتي أثبتت فائدتها يف رشقي جمهورية الكونغو الدميقراطية. كام 

هناك أمكان أخرى ُتطّبق فيها املناهج اإلبداعية لتلبية الحاجات اإلنسانية 
مبا يف ذلك النيجر حيث تعمل منظمة كونسرين عىل توفري الحواالت النقدية 

الهاتفية ملساعدة الناس يف املناطق الريفية عىل تلبية حاجات أرسهم 
الغذائية بعد إخفاق محصولهم الزراعي.

3.  تعمل كاتبة املقال مع فيالق الرحمة يف هاييتي وهي تتبع املنهج ذاته مع 
املستفيدين لكن هذه املرة باستخدام الهواتف املحمولة بدالً من القسائم 
املالية. وُتزّود الهواتف املحمولة مبحفظة مالية إلكرتونية تتيح لهم إجراء 

الرشاء عن طريق شحن هواتف الباعة باملبلغ املطلوب مبارشة.
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بنسبة  األمهات  بني  الوفيات  انخفاض  من  الرغم  عىل 

تزد  مل   ،1980 عام  منذ  العاملي  املستوى  عىل   %35

فقط   %3 نسبة  عن  الكونغو  يف  األمهات  بني  الوفيات 

منذ عام 1990، وتلك هي بداية مرحلة الرصاع األخرية 

الدميقراطية. كذلك، لعب الرصاع  الكونغو  يف جمهورية 

الصحية  الرعاية  مبنظومة  اإلرضار  يف  هاماً  دوراً  املنترش 

إىل  بالفعل  حاجة  يف  كانت  التي  القومية، 

الرعاية سيئة الجودة  اإلصالح، مام نجم عنه 

العاملني  املجتمعات، والنقص يف  تلقتها  التي 

إىل عدم  باإلضافة  التدريب،  الصحيني جيدي 

تحفيز موظفي الرعاية الصحية، نتيجة لقيام 

الحكومة بتصفية االستثامرات. 

أي  امــرأة،  ألف   15 حوايل  مصري  أن  ويقدر 

 13 كل  من  كونغولية  واحدة  امرأة  مبعدل 

بالحمل  تتعلق  ألسباب  الوفاة  هو  امــرأة، 

نتيجة  الكونغو،  يف  سنوياً  وذلك  ــوالدة،  وال

أو  معها  التعامل  ميكن  التي  للمشكالت 

املاسة  الحاجة  الرغم من  لكن، وعىل  منعها. 

الحكومة  تستمر  األعداد،  تفرضها هذه  التي 

الكونغولية يف إنفاق املوارد املحدودة بغرض 

تحسني الصحة العامة. ويف عام 2001، التقت 

يف  الكونغو،  ضمت  التي  األفريقية،  الدول 

 %15 بتخصيص  والتزمت  بنيجرييا،  أبوجا 

الرعاية  لتمويل  الحكومية  ميزانياتها  من 

ال  سنوات،  بتسع  ذلك  وبعد  لكن،  الصحية. 

تزال الحكومة الكونغولية تخصص حوايل 1%5 

فقط. وميكن أن تنقذ االستثامرات الجادة يف 

حياة  األساسية  الطارئة  الوالدة  وحديثي  التوليد  رعاية 

كل  الوالدة  وحديثي  الكونغوليات  النساء  من  اآلالف 

عام.

أساسيات التدريب

أظهر التقييم الذي أُجري عام 2007 لسبع مستشفيات 

يف كيفو الجنوبية وإقليم أورينتال وكاساي أوكسيدنتال 

تم  التي  املستشفيات  بني  من  يوجد  ال  أنه  وكينشاسا 

التوليد  رعاية  خدمات  تقدم  مستشفى  أي  تقييمها 

يضم  ال  بل  جيدة2،  بجودة  الطارئة  الــوالدة  وحديثي 

األكفاء  املوظفني  أو  األرسة  تنظيم  خدمات  أغلبها 

تتم  ومل  التوليدية،  املشكالت  مع  للتعامل  واملؤهلني 

أن  ذلك،  األكرث من  العدوى.  الوقاية من  معايري  مراعاة 

واإلمدادات  األدوية  يف  عجز  لديها  املستشفيات  جميع 

نظام  يكن  ومل  منها،  املخزون  نفاذ  جانب  إىل  الطبية، 

جمع البيانات الخاصة بخدمات رعاية التوليد وحديثي 

الوالدة الطارئة موجوداً بالكاد. ويف النهاية، فإن استخدام 

محدود  الخاصة  واإلجــراءات  واآلمنة  الجديدة  األدوية 

نتيجة لنقص التعليم املتواصل للعاملني الصحيني. 

اإلنقاذ  لجنة  عملت  الفجوة،  هذه  ملء  أجل  ومن 

الدولية، بالتعاون مع مبادرة الوصول إىل الصحة اإلنجابية 

واملعلومات والخدمات املتعلقة بها يف حاالت الطوارئ، 

عىل تحسني مهارات الصحة اإلنجابية األساسية بالنسبة 

ويعد  صحياً.  املدعومة  املناطق  يف  الصحيني  للموظفني 

ليس  لكنه  رضورياً  األخرى  والتجهيزات  املعدات  توفري 

كافياً للرفع من مستوى جودة الرعاية. ومن الالزم كذلك 

تدريب واإلرشاف عىل الهيئة الطبية من حيث املهارات 

الرسيرية األساسية3. إال أن العديد من برامج التدريب 

للمشاركني. ونحو هذا  يضعفها نقص اإلرشاف واملتابعة 

االهتامم، تستخدم مبادرة الوصول إىل الصحة اإلنجابية 

الطوارئ  بها يف حاالت  املتعلقة  واملعلومات والخدمات 

لضامن  القامئة  اإلرشاف  هياكل  الدولية  اإلنقاذ  ولجنة 

املتابعة ما بعد التدريب.

املرحلة 1: تدريب املدربني 
وإقامة مراكز تدريب محلية

للصحة  األفريقي  للمعهد  التابع  التدريب  فريق  قام 

بوبو-  يف  سانو«  »سورو  جامعة  ومستشفى  اإلنجابية 

مقدمي  من   48 بتدريب  فاسو،  بوركينا  يف  ديوالسو 

خدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة الطارئة ، باإلضافة 

األرسة،  تنظيم  لخدمات  مزود   18 قــدرات  تنمية  إىل 

وذلك يف أوىل مراحل املرشوع. وقد نّظم التدريب عىل 

خدمات رعاية التوليد وحديثي الوالدة الطارئة ثالثة من 

األطباء املعالجني من كل مستشفى )طبيب واحد وقابلة 

واحد  طبيب  إىل  باإلضافة  تخدير(،  وممرضة 

وممرضة من كل فريق يرشف عىل املنطقة الطبية 

املستشفى  يف  الرسيرية  الرعاية  يقدمان  )اللذان 

شارك  الصحة،  وزارة  دعم  ضامن  وبغرض  أيضاً(. 

عضو واحد من وزارة الصحة، يف كل من األقاليم 

يف  الوطنية،  الصحة  وزارة  من  واثنان  األربعة 

األسبوع األول من التدريب. 

املشاركون  املدربون  زار  أشهر،  بعدة  ذلك  بعد 

مهاراتهم  تعزيز  بغرض  الصحية؛  وحداتهم  يف  

األفراد  وتحديد  بالتحسينات  واإليعاز  الجديدة 

الذين سيصبحون مدربني فيام بعد. وقد اُتخذت 

بالتعاون  املدربني  اختيار  حول  النهائية  القرارات 

والربنامج  األقاليم  يف  الصحية  اإلدارة  وكاالت  مع 

الوطني للصحة اإلنجابية. 

إقليم  كل  يف  واحدة  مستشفى  تحديد  تم  وقد 

الصحيني  العاملني  لتدريب  مركزاً  ستكون  والتي 

الصحية  واملراكز  الصحة  وزارة  مستشفيات  من 

التي تدعمها لجنة اإلنقاذ الدولية. ويف كل منها، 

باملواد  تجهيزها  تم  للتدريب،  غرفة  أقيمت 

لجنة  وتؤكد  الترشيحية.  والنامذج  التعليمية 

هذه  والعمليات يف  الوالدة  غرف  التزام  الدولية  اإلنقاذ 

املواقع التدريبية العملية بأفضل معايري املامرسة. ثم كان 

عىل  مبتدئني«  »كمدربني  21 شخص  تدريب  ذلك  بعد 

تقنيات اإلرشاف العملية.

املرحلة 2: تدريب العاملني الصحيني 
من الوحدات الصحية املحيطة

األفريقي  املعهد  ووّجه  راقب  املدربني،  تدريب  بعد 

جلساتهم  أوىل  خالل  الجدد  املدربني  اإلنجابية  للصحة 

التوليد وحديثي  بالتدريب عىل خدمات رعاية  الخاصة 

 ،2010 مارس  وحتى   2009 مايو  ومن  الطارئة.  الوالدة 

بسبع   الجديدة  التدريب  مراكز  الجدد يف  املدربون  قام 

الوالدة  وحديثي  التوليد  رعاية  خدمات  حول  تدريبات 

الطارئة لـ 151 عامل صحي وسبع تدريبات أخرى عىل 

لقد سّهل منوذج التدريب التعاقبي التدريب العميل يف مناطق جمهورية الكونغو الدميقراطية األكرث 
تواجههن  الاليت  بالرصاعات  املتأثرات  النساء  خدمة  أجل  من  املهارة؛  ذوي  من  للموظفني  احتياجاً 

الصعوبات أثناء الحمل والوالدة.

تدريب امُلدربني يف قضايا الصحة اإلنجابية
بوباكار توري وهيلني هاروف- تافيل وساره كييس وتيغان كولر 
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العديد  كون  ومع  صحي.  عامل   159 لـ  األرسة  تنظيم 

منهم من املوظفني التابعني لوزارة الصحة واملرشفني عىل 

املنطقة الصحية، فإن املدربني يقومون يف كل مرة بزيارة 

التدريبات  مهارات  استعراض  وميكنهم  روتينية،  تفقدية 

التوصيات  تنفيذ  وضامن  املشكالت  ومناقشة  السابقة 

الخاصة بالزيارة السابقة.  

التحديات والدروس املستفادة

املرشوع  هــذا  تنفيذ  عند  التحديات  من  عــدد  ظهر 

املستفادة  الدروس  بعض  اتخاذ  ميكن  والتي  التدريبي، 

منها:

املستويات  جميع  عىل  الصحية  السلطات  مشاركة   .1

سيايس  دعم  محيط  الفّعال  التدريب  ويتطلب  هامة. 

والسياسات  املالمئة  واملعايري  وموارد  وإسرتاتيجية خاصة 

والنتائج املهنية والحافز واملالحظات. وتعمل لجنة اإلنقاذ 

اإلنجابية؛  للصحة  الوطني  الربنامج  مع  مبارشة  الدولية 

من أجل إكامل وااللتزام مبعايري الصحة اإلنجابية. وعىل 

سلطات  أهم  موافقة  تسهل  أن  ميكن  املحيل،  املستوى 

املهارات  استخدام  جانب  إىل  التنفيذ،  الصحة  وزارة 

الجديدة من قبل املتدربني عند عودتهم إىل وحداتهم. 

واألدوية  والتجهيزات  املعدات  تتاح جميع  أن  يجب   .2

ميكنهم  حتى  للمتدربني؛  الصحية  الوحدات  يف  الالزمة 

تطبيق املهارات التي اكتسبوها بعد التدريب. وقد يؤدي 

التباطؤ يف الحصول عىل اإلمدادات الطبية واملعدات إىل 

ويف  التدريب.  بعد  ملا  واملتابعة  اإلرشاف  زيارات  تأخري 

بعض األحيان، تحدث هذه الزيارات خمس أو ست مرات 

املشاركون،  ينجح  أن  قصد  الذي  املبديئ  التدريب  بعد 

الذين ظهرت حاجتهم الالحقة للمزيد من التدريب، يف 

تطبيق مهاراتهم املكتسبة. 

إىل  يستند  الذي  للتدريب  الهامة  العوامل  أحد  من   .3

الكفاءة هي توافر الوقت لتطبيق املهارات املستفادة يف 

انخفاض  صّعب  وقد  اإلرشاف.  مع  حقيقة،  عملية  بيئة 

حجم الحاالت الرسيرية يف بعض مواقع التدريب، وهو 

املستشفيات  يف  التدريبية  املراكز  بإنشاء  املتعلق  الرضر 

الحاالت.  من  كاٍف  عدداً  تطبيق  املتدربني  الريفية، عىل 

بشكل  التدريبات  تركز  القضية،  هذه  تناول  وألغراض 

كبري عىل اإلرشاف واملتابعة واملران اإلضايف عىل النامذج 

أن  نأمل  الخدمات،  تحّسن  استمرار  ومع  الترشيحية. 

يزداد معها حجم الحاالت ذات الصلة. 

التدريب من  بعد  ملا  واملتابعة  املتواصل  الدعم  يعد   .4

ويجب  الناجح.  التدريب  يف  هامة  عوامل  املدربني  قبل 

توفري  مهارات  اإلكلينيكيني  املرشفني  لدى  يكون  أن 

الثقة  تنمية  عىل  والتدريب  التدريب  بعد  فيام  املتابعة 

يف  بالتحسينات  القيام  عىل  ومساعدتهم  املتدربني  يف 

وحداتهم. والتقليدي هو أال يرشك املرشفون من يرشفون 

تتواصل املشكالت. وقد  عليهم يف حل املشكالت؛ لذلك 

اإلرشاف  عىل  الصحية  املناطق  مرشيف  تدريب  حّسن 

العميل من جودة زيارات املتابعة واآلن، يدعو املرشفون 

املوظفني إىل حل املشكالت والتحكم يف عملهم.

أخرى  وظائف  إىل  املدربني  املوظفني  رحيل  ترك   .5

فجوة يف التدريب املخطط و/ أو فرق التدريب يف بعض 

التنسيق  عىل  الدولية  اإلنقاذ  لجنة  عملت  وقد  املواقع. 

مع وزارة الصحة؛ لضامن بقاء املدربني الجدد يف مواقعهم 

الوظيفية، عىل األقل ملدة عامني. وستكون الخطوة األخرى 

أمام وزارة الصحة هي إرسال العاملني الصحيني من خارج 

املناطق الصحية يك يتم تدريبهم؛من أجل نرش املهارات 

لتتجاوز نطاقات تدخل لجنة اإلنقاذ الدولية املبارش، دون 

نقل مقدمي التدريب املهرة بعيداً عن هذه املناطق.

املناطق  يف  اإلكلينيكيني  املوظفني  تدريب  يجب   .6

املتأثرة بالرصاعات، وإعدادهم للتغيريات يف الطلب. ففي 

فرباير 2009، عىل سبيل املثال، هّجرت الزيادة الرسيعة 

يف الرصاع حوايل 4300 أرسة يف املناطق الصحية يف كاليهي 

وإيتومبوي. وواجهت مستشفى اإلحالة العام يف كاليهي 

الوالدة  وحديثي  التوليد  رعاية  خدمات  أدوية  يف  عجزاً 

الطارئة ومعدات الوقاية من املرض بعد اإلصابة به، مع 

الزيادة اإلجاملية يف االستخدام، إىل جانب حدوث عدد 

من حاالت العنف الجنساين.

االستنتاجات:

يف  اإلكلينييك   التدريب  التعاقبي  التدريب  سّهل منوذج 

وهي  الدميقراطية،  الكونغو  املناطق يف جمهورية  بعض 

من  ملزيد  يسمح  مام  املهرة،  للموظفني  احتياجاً  األكرث 

املوظفني أن يتلقوا التدريب. ومن خالل آليات اإلرشاف 

املدى  عىل  العميل  اإلرشاف  توفري  املمكن  فمن  القامئة، 

واملوظفني  باملهارات  االحتفاظ  لضامن  واملتابعة  األطول 

الدعم  إمكانية  يعني  هذا  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  املهرة. 

واإلرشاف يف املناطق التي ال يسهل الدخول إليها نتيجة 

النعدام األمن فيها. 

وقد بدأت لجنة اإلنقاذ الدولية يف تكرار هذا النموذج يف 

برامجها التي تخدم السكان النازحني يف كيفو الشاملية. 

وتخطط لجنة اإلنقاذ الدولية ومبادرة الوصول إىل الصحة 

بها يف حاالت  املتعلقة  والخدمات  واملعلومات  اإلنجابية 

لتقييم هذا املرشوع أواخر عام 2010؛ لضامن  الطوارئ 

أن التدريب ناتج عنه تحسني ما يقدم من خدمات تنظيم 

األرسة. وفعلياً، أوضحت املراقبة زيادة يف فخر املوظفني 

بعملهم، خاصة بني من يتم إعدادهم ليك يكونوا مدربني. 

هذا يجب وأن يؤدي يف النهاية إىل زيادة جودة خدمات 

يف  النازحني  من  العديد  يتلقاها  التي  األرسة  تنظيم 

جمهورية الكونغو الدميقراطية. 

(Boubar.toure@theirc.org) بوباكار تور 

 هو مستشار لجنة اإلنقاذ الدولية للصحة 

اإلنجابية يف الكونغو، وتعمل هيلني آاروف- تافيل 

(heleneharrofftavel@gmail.com) مديرة 

صحية سابقة يف لجنة اإلنقاذ الدولية، أما ساره كييس 

(sec42@columbia.edu) فهي مسؤولة املراقبة 

والتقييم يف مبادرة الوصول إىل الصحة اإلنجابية 

واملعلومات والخدمات املتعلقة بها يف حاالت 

 (tac2142@columbia.edu) الطوارئ، وتيغان كولر

هو مسؤول االتصال يف مبادرة الوصول إىل الصحة 

اإلنجابية واملعلومات والخدمات املتعلقة بها يف حاالت 

http://www.theirc. :الطوارئ. لجنة اإلنقاذ الدولية

 org- مبادرة الوصول إىل الصحة اإلنجابية واملعلومات 

 والخدمات املتعلقة بها يف حاالت الطوارئ:  

.http://www.raiseinitiative.org

1.  الصندوق العاملي ملكافحة اإليدز والسل واملالريا  »اتجاهات املساعدة يف 
 التنمية والتمويل الداخيل للصحة يف الدول املنفذة. مارس 2010

http://tinyurl.com/globalfund-march2010
2. سارة كييس وآخرون »استخدام بيانات تقييم الوحدة لتحسني خدمات 
الصحة اإلنجابية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية«، الرصاعات والصحة 

.3:12 ،2009
http://www.conflictandhealth.com/content/3/1/12

غيل وآخرون »أداة تقييم »االستعدادية« نحو الرعاية التوليدية الطارئة:   .3
الخدمات املقدمة«، املجلة الدولية لطب النساء والتوليد 2005، 89:191- 

.199
http://www.ijgo.org/article/S0020-7292)05(00123-2/fulltext 

إقامة التدريبات وسط االضطرابات 
يرى األستاذ الدكتور/ بالمي داو، مدير املعهد األفريقي للصحة اإلنجابية أن تواجد 

العاملة الرسيرية جيدة التدريب يف مجال الصحة اإلنجابية حيوي بصورة مطلق 

مواقف  »يف  يقول:  داخلياً،  النازحني  واألشخاص  لالجئني  الخدمات  تقديم  عند 

العنف  مخاطر  تظهر  حيث  إلحاحاً؛  أكرث  اإلنجابية  الصحة  تصبح  الرصاعات، 

الجنيس، والتي قد تؤدي إىل حدوث الحمل واألمراض املنقولة جنسياً واملشكالت 

ومراقبة  الحمل  موانع  إىل  الحاجة  إىل  باإلضافة  اآلمن،  غري  باإلجهاض  املرتبطة 

والتعامل مع املصاعب املمكنة أثناء الحمل«. 

بيد أن التدريب وحده ال ميكنه التعامل مع االحتياجات امللحة للصحة اإلنجابية 

التقدم  تحقيق  أجل  »من  بالمي:  د.  يضيف  الرصاعات.  جراء  املتأثرين  للسكان 

تنسيق  ــادة  وزي الصحيني  العاملني  عمل  ظــروف  تتحسن  أن  يجب  الفعيل، 

عرب  الرعاية  ومعايري  املالمئة  السياسات  إيجاد  جانب  إىل  واملعدات،  اإلمدادات 

املتأثرة جراء الرصاعات، فتنفيذ ذلك صعب«. لكن  بالنسبة للمناطق  أما  البالد. 

فريق التدريب التابع للمعهد راٍض عن عدد األطباء املعالجني املتدربني يف أفريقيا 

الذين يربطون بني مهاراتهم وعمل املعهد، »يجب علينا اقتسام توجهاتنا وأدوات 

الحاجة لعملنا،  الذي تختفي فيه  اليوم  لنأمل أن نرى  التدريب. وإننا  ومنهجية 

بصورة نهائية« 
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الكونغوليني  لالجئني  مستمرة  عودة   2010 عام  شهد 

من  لالجئني  الرسمية  العودة  بدَء  وشهد  زامبيا،  من 

مخيامتهم يف بوروندي. لكن العودة إىل كيفو الجنوبية 

ـّقة نتيجة انعدام األمن يف مناطق  من تنزانيا ما تزال معل

بدرجة  العودة  فرتتبط  الشاملية  كيفو  يف  أما  العودة. 

كبرية باألهواء السياسية. وُيتوقع أن تواجه عملية عودة 

وبوروندي  رواندا  من  الكونغوليني  الالجئني 

مشاكل عديدة نظراً لتعدد األقليات العرقية 

املعنية، عدا عن احتاملية تدهور االستقرار 

املجال  يسنح  وهنا  حالياً.   املتوفر  النسبي 

دور  للعب  الوطنية  الالحكومية  للمنظامت 

رُـّحمة االجتامعية  هام يف تعزيز املصالحة والل

والعالقات الطيبة يف مناطق العودة.

عن  البحث  مبادرات  املقالة  هذه  وتبحث 

أرضية مشرتكة لتثقيف الالجئني واملجتمعات 

يف مناطق العودة بالظروف املحيطة بعملية 

عرب  الثقة  لبناء  االندماج  وإعــادة  العودة 

التغيري  وإحداث  املختلفة  العرقية  األطياف 

الجنيس  العنف  مكافحة  عرب  املواقف  يف 

مبادرات  منهج  ـّز  ويرك الجنساين.   والعنف 

البحث عن القاعدة املشرتكة يف نرش مهارات 

غري  املبادرات  مبقدور  أّنه  عىل  النزاع  إدارة 

الحكومية الدولية لتصدي للحاجات النفسية 

عىل  واملقيمني  العائدين  الالجئني  من  لكّل 

حد سواء.

ففي جمهورية الكونغو الدميقراطية تتعاون 

تعرف  )والتي  املشرتكة  القاعدة  مبادرة 

محلياً باسم مركز لوكويل( مع قرابة مائة من 

اإلذاعة،  محطات  فيهم  مبا  املحليني  الرشكاء 

الدينية  واملنظامت  الشباب،  وجمعيات 

وشبكات املجتمع املحيل.  ومنذ عام 2005، 

النزاعات  لتحويل  التشاريك  املرسح  متكن 

من الوصول إىل 1.6 مليوناً من الكونغوليني 

رشقي  يف  العائدين  مناطق  ويف  الالجئني  مخيامت  يف 

الفاعلة  الجهات  أما  الدميقراطية.1    الكونغو  جمهورية 

النزاع وأساليب  املبادرة يف مهارات تحويل  دّربتها  التي 

يف  الالجئني  مخيامت  إىل  فيسافرون  التشاريك،  املرسح 

كل من تنزانيا، وبوروندي، وزامبيا، ويتنقلون بني مناطق 

وكيفو  الجنوبية  كيفو  مقاطعات  من  كل  يف  العائدين 

يف  وفيزي(  أوفريا  أقاليم  يف  )خاصًة  وكاتانغا  الشاملية 

كيفو الجنوبية، وموبا وبويتو يف كاتانغا الشاملية، وكذلك 

يف كيفو الشاملية(.

أّما املرسح الحي املبارش فيصّور النزاعات التي مرّت بها 

الفئات السكانية املستهدفة، ومبشاركة الجمهور، يبحث 

النزاعات مع  للعنف لحل  النابذة  الحلول  املمثلون عن 

والسلوك  واملواقف  الرئيسية  املعلومات  عىل  الرتكيز 

الجامعية.  وتؤدي الفرقة املرسحية أدوراها تحت مسمى 

»جرياين ين نغوغو« وتعني باللغة السواحيلية »جاري هو 

مسلسل  خالل  من  املبادرة  ـّه  تبث برنامج  وهو  أخي«، 

بالسواحيلية،  ناطقة  شعبية  إذاعية  محطة  يف  إذاعي 

والحلول  العنف  ملسألة  التصدي  إىل  املسلسل  ويسعى 

لها  يتعرض  التي  النزعات  معظم  وتضم  له.   التعاونية 

مساعدة  والنزاعات حول  العقارية،  املنازعات  املسلسل 

العائدين، والتوترات بني املجتمعات املحلية، واإلشاعات 

وضعف  األمن  بانعدام  املتعلقة  والنزاعات  واملزايدات، 

وتلفزيونية  إذاعية  برامج  املبادرة  ُتنتج  كام  الدولة.  

الكونغوليني  للعائدين  السلمي  االندماج  إعادة  لتشجيع 

من  والهدف  الدميقراطية.   الكونغو  جمهورية  رشقي 

حول  واملوضوعية  الدقيقة  املعلومات  إتاحة  ذلك  كل 

عملية إعادة الالجئني مع الرتكيز عىل املناهج التعاونية 

النابذة للعنف إلنهاء النزاع.  ويف تقرير للمفوضية العليا 

لالجئني عام 2008 حول تقييم عمل املبادرة املذكورة يف 

عملية العودة تبنّي أن املشاركة يف هذه الربامج أدت إىل 

النزاعات،  الالزمة مبصادر تسوية  الوعي واملعرفة  زيادة 

للعنف  النابذة  والسبل  بالعودة،  الخاصة  واملعلومات 

اإليجابية  التغريات  املصالحة مبا يف ذلك  إىل  الوصول  يف 

حول  والنزاع  العرقية  بالتوترات  املرتبطة  امللحوظة 
األرايض واملمتلكات وإدماج الالجئني العائدين.2 

طاملا تبنت أطراف الرصاع يف الكونغو سياسة الخوف من اآلخر وشجعت عىل تبنى منهج التعطش 
لالنتقام. لكن ال مفر من التخلص من هذه املواقف واألفكار إذا ما كنت أطراف الرصاع ترغب يف منح 

عملية السالم جمهورية الكونغو الدميقراطية فرصة للنجاح

أسس عودة الالجئني الكونغوليني إىل بالدهم
فانيسا نويل براون
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الالجئون والعودة وبناء املجتمعات

عىل  املشرتكة  األرضية  عن  البحث  مبادرات  ترتكز 

الجغرافية،  الحدود  ضمن  تنحرص  وال  ككل  الالجئني 

معاً  )نلتقي  تينا«  توكوتاين  »وويت  اإلذاعي  فربنامجها 

من جديد(، عىل سبيل املثال، يغطي مناطق العائدين 

كاتانغان  ومقاطعة  والجنولية  الشاملية  كيفو  يف 

اإلذاعية  املحطات  ذلك  إىل  ويضاف  أيضاً،  الشاملية 

بوروندي  من  كل  يف  الالجئني  مخيامت  إىل  تصل  التي 

العائدون  الالجئون  يواجه  ما  وغالباً  وزامبيا.   وتنزانيا 

مواقف سلبية من املقيمني الذين بقوا يف البالد وذلك 

استفاد  حيث  بهم  لحق  الذي  بالظلم  االعتقاد  نتيجة 

العودة  وعند  املخيامت  يف  املساعدات  من  الالجئون 

ومع إعادة االندماج أّما من بقي يف البالد فلم يستفد 

مع  وللتعامل  هناك.   النزاع  ويالت  من  عاىن  بل  شيئاً 

عىل  ـّز  يرك منهج  انتهاج  من  بد  ال  تلك  التوتر  حاالت 

لكل من  الواعد  املشرتك  واملستقبل  املشرتكة،  املصلحة 

تسعى  هنا،  والعائدين عىل حد سواء.  ومن  املقيمني 

مع  وبالتعاون  املاعز  قرض  مرشوع  خالل  من  املبادرة 

والزراعية  االجتامعية  الشؤون  جمعية  املحيل  الرشيك 

املنقسمة عىل  الثقة بني املجتمعات  بناء  والرعوية إىل 

نفسها.  وُيشّكل املجتمع املحيل لجنة لتحديد األشخاص 

ثم  واحدة.   شاًة  تعطيه  ثم  املجتمع،  يف  حاجة  األكرث 

ُتقدم ما تلد الشاة إىل شخص آخر ُيحدد عىل أنه من 

ذوي الحاجات أيضاً لكنه ينتمي إىل جامعة فرعية من 

املجتمع املحيل.  وبذلك، يتصدى املرشوع للتقسيامت 

عشائرية  أو  عرقية  أسس  عىل  القامئة  املجتمعات  بني 

أو الناتجة بني املقيمني والالجئني وكل ذلك عن طريق 

القواعد  من  أّنه  عىل  املاعز  عىل  الرتكيز  استقطاب 

املشرتكة بني مختلف الهويات.  ويرضب املرشوع املثل 

ال  واحد  كمجتمع  معاً  للعمل  الجيدة  املامرسات  يف 

للتوسط  بل  فحسب  العيش  بناء طرق سب  أحل  من 

يف حل النزاعات املحلية أيضاً. وتستخدم املبادرة أيضاً 

برامج وسائل اإلعالن واملناسبات الثقافية يف إعادة دمج 

مناطق  يف  الشباب  وجمع  السابقني  الجنود  األطفال 

ضمن  الصحفيني  الشباب  من  فريق  ويعمل  العودة.  

النزاع  أثر  إنتاج عرض أسبوعي يركز عىل  املبادرة عىل 

املبادرة  الكونغو.  ويف عام 2007، نظمت  عىل أطفال 

البورونديون،  فيها  اشرتك  وفيزي  بركة  يف  طبول  حفل 

والبانيامولينغيون جنباً إىل جنب مع مجموعات أخرى 

من قبائل كيفو الجنوبية.  ويف عام 2008، جمع مهرجان 

الطبول مائة من الراونديني، والكونغوليينن وغريهم من 

الجنوبية يف جولة عربت رواندا  الشاملية، وكيفو  كيفو 

وكل من كيفو الشاملية وكيفو الجنوبية.

مكافحة العنف الجنساين

يف  وأوكسفام  هارفرد  جامعة  بها  قامت  دراسة  ركزت 

نيسان 2010 عىل الوضع يف كيفو الجنوبية عىل حقيقة 

مفادها أّنه إضافة إىل جرائم االغتصاب التي تقوم بها 

أن  الواضح  فمن  االنتشار  والواسعة  املسلحة  الجهات 

الجرائم الجنسية املدنية تشكل اآلن مشكلة رئيسية.3  

فقد وجدت الدراسة أّنه يف الفرتة ما بني العامني 2004 

اغتصاب  بحاالت  املتعلقة  التقارير  انخفضت  و2008، 

املسلحني العسكريني للنساء بنسبة 77%، ولكن تبني أّن 

الفرتة ذاتها شهدت ارتفاعاً بنسبة هائلة بلغت %1.733 

يف عدد حاالت االعتداء الجنيس املبّلغ عنها.

وتستخدم املبادرة اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوين واملرسح 

أفراد  بني  الوعي  ورفع  التحسيسية  واملناهج  التشاريك 

والعنف  الجنيس  العنف  ملكافحة  الكونغويل  الجيش 

أيضاً  تستخدم  فهي  ذلك،  عىل  وباإلضافة  الجنساين.  

األلوف  مئات  إىل  للوصول  ـّلة  املتنق السينام  مرشوع 

من األشخاص يف مناطق العائدين لتعرض فيلاًم بعنوان 

عىل  وكذلك  الغفرية  الجموع  عىل  الصمت«  »قتال 

ُعرِض   ،2010 العام  أوائل  ويف  الصغرية.4   املجموعات 

الفيلم عىل قرابة 400 ألف من األشخاص يف أقاليم كيفو 

ويوضح  الشاملية،  وكاتانغا  الجنوبية  وكيفو  الشاملية 

والعنف  باالغتصاب  املتعلقة  األساسية  القضايا  الفيلم 

الجنيس، ويقدم رشحاً لقانون 2006 الخاص بنبذ العنف 

الجنيس.  وتم بعد عرض الفيلم إجراء نقاشات تهدف 

للتصدي إىل املواقف التي غالباً ما تفضل عدم معاقبة 

متواطئات  تعتربهن  التي  وتلك  الجرائم  هذه  مرتكبي 

رفضهن  إىل  تدعو  التي  تلك  وأســواً  بل  االغتصاب  يف 

األربعة جموع  بإصداراته  الفيلم  اجتامعيا. ويستهدف 

السياسية  والسلطات  واألزواج،  والشباب،  الجامهري، 

والسلطات العسكرية.

الفيلم  قبل  أجريت  التي  املسحية  الدراسات  ـُظهر  وت

وبعده تحقيق نجاح ملموس يف كسب املعرفة وتحّول 

الجيش  أمام  أوفريا  يف  الفيلم  عرض  فبعد  املواقف.  

هذه  »إّن  قائاًل:  الجنود  أحد  عّلق  املثال،  سبيل  عىل 

جعلتني  لقد  أنا.   كأمي  بشهادتها(  أدلت  )التي  األم 

أشعر باألمل الكبري إزاء ما حدث لها... من الرضوري أن 

ُيحرتم القانون وأن ُيطّبق عىل الجميع )عسكرياً كان أم 

مدنياً(«.  ويأيت عرض الفيلم ليكّمل مرشوعاً أكرب نطاقاً 

قوى  بالتعاون مع  املدنيني  إىل حامية  يهدف  للمبادرة 

ذاع  الذي  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  يف  الجيش 

املدنيني.   بحق  لإلساءة  عنارصه  بارتكاب  اليسء  صيته 

األلوية  ضمن  اللجان  تدريب  إىل  املــرشوع  ويسعى 

والكتائب املنترشة يف خمسة أقاليم وإمدادهم باملواد 

التثقيفية التفاعلية متعددة الوسائط الستخدامها ضمن 

وحداتهم العسكرية.

ورغم أّن القضاء عىل العنف الجنيس يف الكونغو ما يزال 

معركة صعبة بكل معنى الكلمة، فتغيري مواقف الجنود 

إزاء االغتصاب من املكّونات األساسية يف تغيري العادات 

مسحاً  املبادرة  أجرت   ،2009 عام  ويف  االجتامعية. 

لثالمثائة مدين ومائة عسكري يف غوما لقياس أثر املرسح 

ُعقدت  التي  التحسيس  جلسات  من  وغريه  التشاريك 

أّدت  ة،  مــرّ وذات  الكونغويل،  الجيش  مع  باملشاركة 

فرقة مكونة من العسكريني واملدنيني متثيليات تناولت 

وحداتهم،  ضمن  والنزاعات  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

الجنود وأجاب %72  أُجري مسح عىل  وبعدها مبارشة 

يف حني  النزاع،  قضية  مع  بتعاطف  شعروا  إّنهم  منهم 

من  تعلموها  التي  الدروس  طّبقوا  إّنهم   %96 أجاب 

ترك  سبب  حول  االستفسار  عىل  ورداً  التمثيليات.  

التمثيليات املرسحية هذا األثر البالغ يف نفسهم مقارنة 

يعطي  حيث  االعتيادية  العسكرية  االستعراضات  مع 

القائد أوامره للجنود، قال ثلث املجيبني إّن السبب يف 

ذلك أّنهم رأوا األمور بصورة »عملية« يف حني قال سدس 

الجنود إن التمثيليات المست ضامئرهم فكان لها من 

األثر يف نفوسهم ما يفوق تأثري األوامر العسكرية.

مقّومات السالم املستدام

املتداخلة.   العنارص  من  عدد  عىل  السالم  بناء  ينطوي 

عن  البحث  ملبادرة  اإلذاعية  الربامج  إىل  فباالستامع 

املرسحية  التمثيليات  ومبشاهدة  املشرتكة،  القاعدة 

معززين  مجتمعاتهم  إىل  الالجئون  يعود  املشرتكة، 

للتحديات  للتصدي  النزاعات  لتسوية  ُمحّسنة  مبهارات 

عودتهم  عند  املطاف  نهاية  يف  يواجهونها  سوف  التي 

املبادرة  تنتهجها  التي  املناهج  تعالج  كام  ديارهم.  إىل 

ذلك،  ورغم  لالجئني.   النفيس  االندماج  إعادة  مسألة 

يبقى هناك كثري من العوائق كقلة املهارات بني صحفيي 

للمبادرات  املقدم  الدعم  وضعف  املحلية،  اإلذاعــات 

خاصة التي تستهدف اإلصالح والتدريب ضمن قطاعي 

الجيش والرشطة الكونغوليني.  لكن هناك تقدم يف هذا 

لسالم مستدام،  متني  أساس  بناء  أردنا  ما  وإذا  املجال، 

فجب تقديم الدعم للعائدين واملقيمني عىل حد سواء 

يف بناء مجتمعات تعاونية قوية.

 (VanessaB@gmail.com)  فانيسا نويل براون

تعمل حالياً مسؤولة لشؤون الالجئني يف الواليات 

املتحدة األمريكية. وقبل ذلك كانت باحثة زائرة يف 

مبادرة البحث عن األرضية املشرتكة يف املغرب.

لدى املبادرة ستة مكاتب يف البالد تضم 70 عاماًل.  وُقّدمت أمثلة الربامج   .1
من قبل املدير القطري للمبادرة يف جمهورية الكونغو الدميقراطية لينا 

سالشمويلدر ومدير املرشوعات مايك جوبنز.
غوردان، جي. تقييم مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني لربنامج   .2

 البحث عن أرضية مشرتكة يف الكونغو: 
  http://www.sfcg.org/sfcg/evaluations/drc.html

http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/conflict_  .3
 disasters/sexual-violence-drc.html

 4.  منشورات أي إف 
 http://www.ifproductions.nl/fightingthesilence/

طّورت مبادرة البحث عن القاعدة املشرتكة سلسلة 

كبرية من الطرق العملية مبا فيها أساليب حل النزاع 

انتهجت  وكذلك  والتيسري،  كالوساطة  املعروفة 

واملسلسالت  األفالم،  كإنتاج  األكرث حداثًة  الوسائل 

أّن  اكتشفنا  وقد  املجتمعي.   والتنظيم  اإلذاعية، 

األدوات تزداد فاعلية إذا ما اسُتخِدمت معاً.

ميكنكم الحصول عىل معلومات أكرث وروابط املواد 

التدريبية من خالل الرابط التشعبي التايل«

http://www.sfcg.org/programmes/

 drcongo/tools.html
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العرش من االضطرابات  السنوات  لقد تسببت 

الشاملية  كيفو  يف  األمن  وانعدام  السياسية 

إىل  لجوئهم  أو  داخلياً  األشخاص  نزوح  إىل 

وأوغندا. رواندا  الجارتني 

وخطة  اإلقليم  لتنمية  رؤية  هناك  أنه  بيد 

أهداف  مع  تتوافق  الرؤية  هذه  لتنفيذها. 

الوثيقة  »ذات  والخطة  التنموية  األلفية 

من  والحد  والنمو  لالسرتاتيجيات  الوطنية 

الدميقراطية»  الكونغو  جمهورية  يف  الفقر 

املناطق  استقرار  برنامج  سياق  يف  وجميعها 

الكونغو. جمهورية  من  الرشقية 

فقد  القامئة،  الصعوبات  من  الرغم  وعىل 

بعض  تحقيق  من  ومتكنا  النجاح  حالفنا 

متثل  التي  املرحلة  هذه  خالل  اإلنــجــازات 

هناك  كان  وقد  ذلك.  بعد  سيأيت  ملا  األساس 

والرشكاء  اإلقليمية  الحكومة  بني  اتفاق 

اإلقليمية  الحكومة  وضعت  حيث  اإلنسانيني، 

والنازحني  الالجئني  لــعــودة  عاملية  خطة 

فيها  تزداد  التي  املناطق  إىل  وذهبت  داخلياً 

الوعي  زيــادة  أجل  من  العودة؛  احتامالت 

املركزية  الحكومة  أما  العودة،  تيارات  حول 

مع  مشرتكة  عسكرية  عمليات  نفذت  فقد 

جمهورية  يف  املتحدة  األمــم  مراقبي  بعثة 

األمن  إحالل  أجل  من  الدميقراطية؛  الكونغو 

العودة.  مناطق  يف 

التي  املــواقــع  من  العديد  إخــالء  تم  وقــد 

تأمني  أجل  من  وذلك  األشخاص  إليها  نزح 

العودة إىل هذه املناطق، حيث عاد أكرث من 

150000 شخص يف املناطق حول مدينة غوما 

منذ سبتمرب 2009 واعتباراً من أكتوبر 2010، 

كيفو  يف  بالكاد  نازح   75715 بقي  حني  يف 

وروتشورو.  ماسييس  حول  وأغلبهم  الشاملية، 

العائدون  اإلنــســانــيــون  ــا  ــاؤن رشك أىت  كــام 

باإلضافة  الغذائية  وغري  الغذائية  باملساعدات 

استئناف  من  متكينهم  أجل  من  الحبوب  إىل 

القرى. يف  عيشهم  سبل 

مناطق  فبعض  باقية،  العقبات  تزال  ال  لكن 

»املامرسات  إىل  باستمرار  تتعرض  العودة 

من  الدميقراطية  القوى  قبل  من  الهمجية« 

الدميقراطية  والقوى  ــدا  روان تحرير  أجــل 

املتحالفة من متمردي أوغندا وجيش التحرير 

الحاجة  ظهرت  وقــد  األوغــنــدي.  الوطني 

األغراض  من  لعدد  الالزمة  املوارد  من  ملزيد 

لزيادة  واملهام  للعائدين  الكافية  واملساعدات 

وحساب  وتحديد  لالجئني  الطوعية  العودة 

الالجئني يف رواندا وأوغندا. عدد 

وتنظر الخطة اإلقليمية لألعامل ذات األولوية 

قد  لكنها  االعتبار  بعني  الحقائق  هذه  إىل 

التي  املراحل  من  سلسلة  خالل  من  تشّكلت 

الواسعة  العامة  االستشارات  عىل  تشتمل 

واملطّورة. املفّصلة  بالخطة  مروراً 

خمسة  من  عمل  إطار  عىل  الخطة  وتشتمل 

لالسرتاتيجيات  الوطنية  للوثيقة  »مقومات« 

والنمو والحد من الفقر يف جمهورية الكونغو 

وهي:  الدميقراطية 

واألمن والسالم  الجيد  الحكم 

الكبري  االقتصاد  ومنو  استقرار 

االجتامعية  الخدمات  إىل  الوصول  تحسني 

االستضعاف وتقليل 

اإليدز مكافحة 

املجتمعات ودعم  متكني 

تتناسب  وهي تعمل عىل تطوير كل حالة يك 

املسؤوليات  تخصص  كام  اإلقليم،  محيط  مع 

املثال،  سبيل  عىل  اإلقليمية.  الحكومة  داخل 

والسالم  الجيد  »الحكم  املقّوم  صياغة  يتم 

والتعايش  األمــن  إحــالل  أنه  عىل  ــن«  واألم

تتضمن  يك  اإليدز  مكافحة  وامتدت  السلمي 

أيضاً. الجنيس  العنف  مناهضة 

اإلعداد  أجل  من  بالكثري  القيام  تم  أيضاً، 

ذات  لــألعــامل  اإلقليمية  الخطة  لتنفيذ 

األولوية، كام ُفرّست معطيات وجدول الخطة 

و«الحساسيات«.  الفاعلني  أهم  عىل  والتعّرف 

عىل  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  برنامج  وافق  وقد 











والفنية  املادية  الناحية  من  الخطة  دعم 

املشاركون  عليها  ُيجري  يك  صياغتها  ومتت 

العمل  ورش  يف  والتحسينات  االستشارات 

للربامج  مفّصاًل  قالباً  الخطة  وتتضمن  املحلّية. 

والتكاليف  واملؤرشات  والنتائج  واملرشوعات 

املسؤوليات. وتوزيع  املقّدرة 

 113,527,515 بـ  املخصصة  امليزانية  وُقّدرت 

الخاصة  املوارد  ستأيت  حيث  أمرييك،  دوالر 

الرضائب  هي:  مصادر  ثالثة  من  بالتنفيذ 

واالستثامرات  الجمركية  والرسوم  اإلقليمية 

إىل جانب  الوطنية  املالية  املوارد  ومخصصات 

عاملية  رشاكة  يف  الدويل  بالتضامن  املطالبات 

املستدامة. للتنمية 

والتقييم  للمراقبة  عنرصاً  هناك  فإن  وختاماً، 

السنوية  نصف  املتابعات  مــع  التشاريك 

املستفيدين.  كــل  تضم  التي  والسنوية 

واإلقليمية  املحلية  اإلدارة  هو  العنرص  هذا 

التنمية.   ورشكاء  واملانحني  املدين  واملجتمع 

املشرتكة  العسكرية  العمليات  وتــؤكــد 

الكونغو  لجمهورية  املسلحة  القوات  بني 

يف  املتحدة  األمم  مراقبي  وبعثة  الدميقراطية 

احتالل  عىل  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية 

قبل  من  الجغرافية  املناطق  من  املزيد 

وتتسع  متتد  وبذلك  الهمجية«،  »املامرسات 

الحكومة  التزام  اشتمل  وقد  العودة.  أماكن 

ثالثية  االتفاقيات  من  اثنني  عىل  للعائدين 

الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  بني  األطراف 

لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  و 

من  وأوغندا  ناحية  من  ــدا،  وروان الالجئني 

أخرى. ناحية 

داخلياً  والنازحون  الالجئون  وعاجاًل، سيتمكن 

االندماج  إعادة  وإن  لديارهم،  العودة  من 

اإلقليمية لألعامل  الخطة  لتلوح يف  االجتامعي 

الخطة  تنفيذ  املنتظر  ومن  األولوية.  ذات 

-2011( الشاملية  بكيفو  الخاصة  التنموية 

أملنا.  2015(. هذه هي خطتنا وهذا هو 

الوزير  روكوغوزا هو  تويهيمبازي  فرانسوا 

اإلنسان  وحقوق  والعدل  لإلدارة  اإلقليمي 

كيفو  يف  املجتمعي  اإلدماج  وإعادة 

الشاملية.

بينام ال تزال كيفو الشاملية متورطة يف متاعب األمس واليوم، تعمل اإلدارة باستمرار عىل التخطيط 
لخلق مستقبل أفضل.  

التخطيط ملستقبل كيفو الشاملية
فرانسوا تويهيمبازي روكوغوزا  



24 نرشة الهجرة القرسية 2�36 مقاالت عامة

الشامل  بني  السودان  يف  األهلية  الحروب  أخر  انتهت 

الشامل.  السالم  اتفاقية  إبرام  مع   2005 عام  والجنوب 

ماليني  أربعة  من  أكرث  نزوح  يف  الحروب  تسببت  وقد 

شخص، إىل جانب وفاة أكرث من مليوين جنويب. وتطالب 

اتفاقية السالم الشامل املوقعة هذه من كل من الشامل 

والجنوب إىل السعي لجذب السودانيني لالتحاد، كام متهد 

إذا  لتحديد  باستفتاء  للقيام  الجنوب  أمام  أيضاً  الطريق 

ما كان سينفصل عن الشامل أم ال. لكن، سيكون هناك 

عدٌد من التحديات خالل االستعدادات لالستفتاء وفيام 

وهام  التناول،  تحتاجان  قضيتان  ولدينا  االنفصال.  بعد 

الخرطوم  يف  داخلياً  النازحني  األشخاص  بفرصة  تتعلقان 

يف التصويت والوضع الذي ستكون عليه مواطنتهم بعد 

االنفصال، إن كان هو نتيجة االستفتاء.

التصويت عىل االستفتاء

السكانية  اإلحصاءات  استخدام  يتم  أن  املنتظر  من 

السودان  يف   2008 لعام  السكاين  التعداد  عن  املأخوذة 

وذلك من أجل تحديد طريقة توزيع السلطة والرثوات 

حال تقرير االنفصال. ومن أجل ضامن التوزيع العادل، 

األفراد من جنوب  لجميع  الصحيح  العدد  يجب معرفة 

يف  املقيمني  النازحني  األشخاص  ذلك  يف  مبا  السودان، 

املخيامت يف وحول الخرطوم. وقد أوضح املكتب املركزي 

الكيل  العدد  من   %21.1 ميثلون  الجنوبيني  أن  لإلحصاء 

نسبة  هي   %78.9 بـ  باملقارنة  السودان  يف  للسكان 

الشامليني1. ويرى النائب األول للرئيس السوداين، سيلفا 

ليس   %21.1 العدد  أن  الجنوب،  سكان  من  كري،وهو 

صحيحاً، بل، يدعي أن الرقم األصح واألدق يفوق %33.

تجاهل  هو  السكان  أعداد  انخفاض  أسباب  أحد  ومن 

واملناطق  املخيامت  يف  داخلياً  النازحني  من  العديد 

العشوائية حول العاصمة. ويف مايو 2009، أعلن املكتب 

املركزي لإلحصاء أن 520 ألف شخص فقط من جنوب 

 2 بـ  باملقارنة  وحولها  الخرطوم  يف  يعيشون  السودان 

جنوب  لتحرير  الشعبية  الحركة  تقديرات  وهي  مليون 

النزوح  رصد  به مركز  قام  الذي  املسح  ويرى  السودان. 

الداخيل بجامعة تافتس عام 2008 أن ما بني 1.3 و1.7 

مليون نازح داخيل من الجنوب يعيشون يف الخرطوم بني 

املجتمعات األخرى2.

النازحني  ثلث  حوايل  تسجيل  عىل  التأكيد  هنا  ويلزم 

الخرطوم،  يف  عاشوا  ممن  السودان،  جنوب  يف  داخلياً 

وذلك للتصويت يف انتخابات 2010، إذ اعُترب ثلثهم فقط  

موجوٌد، وفقاً لحزب املؤمتر الوطني )الشاميل(. والسؤال 

الهام اآلن هو: هل سيتم تسجيل 1.3 مليون نازح داخيل 

أو أكرث من أجل التصويت يف االستفتاء؟

وال يخفى أن إتاحة فرصة للتصويت أمام جميع سكان 

يف  عملية  وغري  بل  صعبة،  ستكون  السوداين  الجنوب 

أو  الجانبني عازف عن متويل  أن كال  إذ  الحاالت؛  بعض 

إدارة املصادر. كذلك، يحتاج الجانبان إىل ضامن التسجيل 

الكايف ووجود مراكز االقرتاع يف الخرطوم وحولها من أجل 

إجراء استفتاء عادل. بيد أن االستفتاء العادل قد ال يكون 

لصالح أي من الطرفني. وتخىش الحركة الشعبية لتحرير 

داخلياً  النازحني  من  العديد  تصويت  السودان  جنوب 

من أكرث النتائج املحتملة لالستفتاء الجاري عام 2011 يف السودان انفصاُل جنوب السودان عن شامله 
مؤدياً إىل شطر السودان إىل دولتني مستقلتني.

 األمل الذي ينتظره النازحون داخلياً يف 

السودان الجديد
تغريد هاشم أحمد

يف أويل، بحر الغزال، 
تم إدراج العائدين إىل 

جنوب السودان يف 
مدارس تدريب املزارعني 

واملبادرات التعاونية 
الزراعية. يقول تشول 

لوكا ول ول الذي يحرض 
مدرسة لتدريب املزارعني 

العائدين قرب الحدود: 
“لقد كنا يف الشامل 

نعمل كعامل يف مزارع 
اآلخرين”. “واآلن،” 

يضيف ول، “فنحن منل 
يف مزارعنا الخاصة.” ويف 
ديسمرب 2009، نّظم ول 

رحيل 24 أرسة أخرى، 
حيث ساروا حتى أويل 

مسرية 15 يوم: “لقد 
رأينا إنه يف حالة انفصال 

الجنوب السوداين، 
فإننا لن نجد مكاناً 

نبقى فيه يف الشامل.” 
حسبام يرى ول.
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للوحدة، إذا رأوا األمن يف الشامل، فيام يتعلق بالوظائف 

والتعليم. ويف سبتمرب عام 2006، وجدت منظمة الهجرة 

ليست  الشامل  يف  داخلياً  النازحني  من   %25 أن  الدولية 

لديهم أي نية للعودة إىل الجنوب، وأن عدد الجنوبيني يف 

الشامل آخذ يف التزايد.   

ما  أنه  الوطني  املؤمتر  حزب  يهتم  أخرى،  ناحية  ومن 

عناء  من  القوا  ما  ذكريات  داخلياً  النازحون  استعاد  تم 

من  العديد  خالل  الشامل  عليهم  فرضها  سيئة  ومعاملة 

إىل  ذلك  وسيؤدي  لالنفصال،  سيصوتون  فإنهم  العقود، 

تضييق الخناق عىل املوارد من قبل الجنوب، وهذا ما لن 

يقبل به الشامل. 

منصفة،  بصورة  ــرثوات  ال اقتسام  رضورة  إدراك  ومع 

عىل  الرثوات  بتخصيص  الشاملة  السالم  اتفاقية  طالبت 

التنمية.  الحق يف  السودان  املناطق يف  أساس أن لجميع 

يوزع  ومل  بوعوده  الحايل  النظام  يف  مل  الواقع  يف  لكن 

عائدات النفط خاصًة بصورة متساوية، وهي مخصصات 

ال غنى عنها يف بناء وتطوير قدرات الجنوب والتي بدونها 

لن يكون لدى الجنوبيني الذين اختاروا العودة أي يشء 

واالستقرار  واألمن  التحتية  البنية  ألن  ذلك  إليه  يعودوا 

االجتامعي واالقتصادي يف حاجة إىل الدعم قبل أن ميكنهم 

االستمتاع بنتائج االنفصال. وال تتوفر أية ضامنات تكفل 

حصول النازحني داخلياً العائدين عىل الوظائف، كام قد 

ال يكون من املمكن ألطفالهم التسجيل يف املدارس. 

املواطنة

إذا انفصل جنوب السودان عن شامله، فإنها لن تكون املرة 

األوىل خالل السنوات األخرية التي تواجه فيها دولة أفريقية 

اإلرترية-  بالتجربة  االستشهاد  وميكننا  املواطنة،  أزمة 

عام  إثيوبيا  عن  بسالم  إرتريا  انفصلت  حيث  اإلثيوبية، 

1993، بعد االستفتاء الذي أُقيم يف ذلك الوقت، مع موافقة 

يعيشون  الذين  املواطنني  احرتام حقوق  الطرف عىل  كل 

عىل أرايض الطرف األخر، وذلك من خالل منحهم الجنسية 

املزدوجة3. أما يف السودان، فلم يتم التوصل التفاقية كتلك 

حتى حينه. لكن، ويف عام 1998، أدى الرصاع عىل الحدود 

بالحكومة اإلثيوبية إىل طرد وتجريد العديد من اإلرتريني 

من جنسيتهم، إذ ُعدَّ التصويت عىل االستفتاء تصويتاً عىل 

ونزعت  إرترييا  هّجرت  أيضاً،  »إرتريا«.  لوطنهم  اإلعادة 

الجنسية عمن لهم أصول إثيوبية. وعىل الرغم من ذلك، 

ودومنا النظر إىل معاملتهم كغرباء ومواطني درجة ثانية 

وإهدار حقوقهم وبقائهم بدون جنسية، قرر مواطني كال 

الجانبني البقاء يف النطاق الجغرايف للطرف األخر.

طرد  تم  سواء  املرحلة،  هذه  عند  التقييم  الصعب  ومن 

االنفصال.  حدث  إذا  والعكس،  الشامل  من  الجنوبيني 

وكان اقرتاح مجموعة من املسؤولني رفيعي املستوى، رغم 

مخالفته التفاقية السالم الشاملة، أنه لن يكون للجنوبيني 

املوجودين يف الشامل، ممن صوتوا عىل االنفصال، الحق 

يف املواطنة يف شامل السودان.

فإذا اختار النازحون داخلياً الجنوبيون البقاء يف الشامل، 

فإنهم مستمرون يف الخضوع لقوانني »الرشيعة اإلسالمية«، 

إذ أن حزب املؤمتر الوطني ليست لديه أي نية يف حكم 

مدى  حول  التساؤالت  بعض  وهناك  »علامين«.  سودان 

اإلنسانية، خاصة  املسلمني  الجنوبيني غري  حامية حقوق 

إذا انتهى بهم األمر للعيش »كأجانب« يف الشامل4.

عام 1961  اتفاقية  يصادق عىل  والسودان من جانبه مل 

الجنسية؛ لذلك، ليس  انعدام  بالحد من حاالت  الخاصة 

لضامن  متعاقدة  كدولة  دويل  التزام  أي  السودان  لدى 

حال  يف  الشاملية  الجنسية  عىل  الجنوبيني  حصول 

»عىل  عليها  الحصول  من  منعهم  يتم  أن  وال  االنفصال، 

تنشأ  أو سياسية«. ورمبا  دينية  أو  إثنية  أو  أسس عرقية 

التوترات الدينية واإلثنية، ومن غري الوارد أن تلجأ بعض 

مناقشات  أي  هناك  تكن  مل  أيضاً،  للعنف.  الجامعات 

عامة تخص الخطط الطارئة ملواجهة الثورات العنيفة أو 

الرصاعات الجديدة.

ومع توجه حزب املؤمتر الوطني إىل تعزيز الوحدة، فلن 

تكون هناك أي مؤرشات إىل الجنسية التي سيحصل عليها 

الجنوبيون النازحون. وحتى اآلن، مل يعلن ال الشامل وال 

السودان  ملواطني  سيكون  التي  الجنسية  عن  الجنوب 

الذين  لألشخاص  ميكن  مل  فإذا  نيلها.  يف  الحق  الجديد 

الخاص،  مواطنتهم  وضع  اختيار  الجنوب  من  انحدروا 

فإنهم  املزدوجة،  الجنسية  أصحاب  أو  الشامليني  أي 

سيصبحوا منعدمي الجنسية إذا قرروا البقاء يف الشامل، 

حتى أنه قد ال يكون لهم الحق يف وضع اللجوء إذا تم 

تطبيق الفقرة الخاصة باالنفصال. ولن يكون الجنوبيون 

إذا  اللجوء،  وضع  عىل  الحصول  بطلب  للتقدم  مؤهلني 

مثل االنفصال نهاية الرصاعات والحرب، ويف هذه الحالة، 

فسيتالىش شعورهم القوي باالضطهاد.

وإذا قررت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

الشامل  يف  الجنوبيني  وتصنيف  االنتقال  سياسة  اتخاذ 

املجتمع  عىل  فسينبغي  الحامية،  إىل  تحتاج  ال  كجامعة 

الدويل عىل األقل تقديم الحلول املستدامة يف الجنوب. وإذا 

أُجربوا عىل العودة للوطن، فستكون لدى الجنوبيني حاجة 

كبرية للمساكن وكسب القوت والشعور املجتمعي.

 تغريد هاشم أحمد، بريد إلكرتوين:

(ahmed.taghrid@googlemail.com) حاصلة عىل 

شهادة أكادميية يف العالقات الدولية والتنمية الدولية 

إضافة إىل درجة املاجستري يف الرصاعات املعارصة 

والعنف.

1. ُيرجى مطالعة مرقاب اتفاقية السالم الشاملة، أكتوبر 2010، صفحة 12، 
http://tinyurl.com/CPAMonitor-Oct2010 :103
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3. ُيرجى االطالع عىل مقال كاثرين ساوثويك، نرشة الهجرة القرسية، العدد 
http://www. :32 »إثيوبيا- إريرتيا: انعدام الجنسية وخالفة الدولة« عىل

hijra.org.uk/pdf/NHQ32/NHQ32.pdf
4. اعتباراً من نوفمرب 2010، أقامت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشئون 

الالجئني مناقشة حول عدد من القضايا مع القادة الجنوبيني والشامليني 
واالتحاد األفريقي و بعثة األمم املتحدة يف السودان، لكن مل ُيطلب منها 

املشاركة بشكل رسمي كخبري استشاري يف مجموعة العمل الخاصة باملواطنة. 
 ُيرجى كذلك االطالع عىل: 

http://untreaty.un.org/ilc/summaries/3_4.htm ملزيد من املعلومات 
حول رؤية لجنة القانون الدويل »للجنسية وعالقتها بالحكم يف الدول«.

 2009 عام  األردن  يف  ُأجِريت  بحثية  دراسة  أظهرت 

1 أنَّ غياب املعلومات والشفافية يساهم يف زيادة حالة 

اليأس لدى املهجرين وتفاقم الظروف التي تحفزهم 

قرارت  اتخاذهم  عند  الشائعات  إىل  اإلصغاء  إىل 

مبستقبلهم.    تتعلق 

أنَّ  األوسط عىل  الرشق  اإلقليمية يف  الحكومات  وترّص 

لها  يسعى  التي  الخيارات  من  ليس  املحيّل  االندماج 

الالجئون العراقيون، حيث أشارت نتائج هذه الدراسة 

إىل أنَّ إجابات املجيبني عىل استبيان الدراسة حول كلٍّ 

من عملية الفصل القضايئ يف إعادة التوطني، والظروف 

ينتظر  الذي  والواقع  التوطني  إعادة  بلدان  يف  القامئة 

النحو املطلوب. ولكن  العائدين مل تجِر عىل  العراقيني 

قد نجد كالًّ من املؤسسات التي تعمل عىل تحقيق هذا 

العليا  املفوضية  مؤسسات  من  كانت  أياً  الدائم  الحل 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنظمة الهجرة العاملية 

والسفارات والدوائر الحكومية ترتدد يف إعالم الالجئني 

إعادة  املتعلقة مبسائل  تلك  املسائل خاصًة  مبثل هذه 

امُلفرط  الكشف  أنَّ  تشعر  املنظامت  فهذه  التوطني. 

إدارة  عىل  كثرية  تحديات  يفرض  قد  املعلومات  عن 

جامعات الالجئني وقد يتسبب يف ظهور ما ال حرص له 

من اإلدعاءات الكاذبة حول إعادة التوطني. وبينام تم 

لحل قضية  بجهودهم  املتعلقة  واملفيدة  الجيدة  املعلومات  العراقيني عىل  الالجئني  يشكل حصول 
مستقبلهم القريب أحد القضايا املركزية يف جهود إعادة التوطني وحق العودة.

بنَي اإلشاعات واملعلومات
آدم سولتسامن
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توظيف حمالت املعلومات الجامهريية كوسيلة لتعبئة 

لالندماج  أو  الوطن  إىل  للعودة  الالجئني  مجتمعات 

أقل استخداماً يف زيادة  محليا2ً فإن فهذه اإلسرتاتيجية 

الوعي حول ما يتعلق مبسألة إعادة التوطني.        

إىل  الوصول  تيسري  عىل  تعمل  التي  للهيئات  وبالنسبة 

حلول دامئة للعراقيني يف الرشق األوسط فإنَّ املعلومات 

العودة  بحق  املتعلقة  وتلك  التوطني  بإعادة  الخاصة 

للوطن ال تحظيان بالدرجة ذاتها يف سياق حساسيتهام 

العودة  حق  حول  املعلومات  تتَّسم  وبينام  السياسية. 

كانت  إن  أّنها  اعتبار  عىل  الحساسية  ببعض  للوطن 

أّن  العائدين، فهناك من يرى  مغلوطة  قد تهدد حياة 

تهديد  فيها  نفسها  التوطني  بإعادة  الخاصة  املعلومات 

محتمل لسالمة عملية االختيار واستقرارها.

قلقها  الخصوص  وجه  عىل  السفارات  بعض  تخفي  وال 

حول  العراقيني  بني  املفّصلة  املعلومات  انتشار  أّن  من 

ظروف البلدان املختلفة من حيث إعادة التوطني فيها 

السعي  ثمَّ  الدول ومن  تلك  املقارنة بني  سيدفعهم إىل 

للتوطني يف البلد الذي يختارونه عىل هذا األساس، مع أنَّه 

ليس بوسع الالجئني يف واقع الحال تحديد الدولة التي 

املتحدة لشؤون  لألمم  العليا  املفوضية  إليها   سرتسلهم 

الالجئني. ويف الوقت نفسه، تنتهج املفوضية العليا لألمم 

العراقيني  إخبار  عدم  سياسة  الالجئني  لشؤون  املتحدة 

املستثنيني بعدم شملهم يف خيار إعادة التوطني.

تقديم املعلومات:

يتوفر للعراقيني املهّجرين يف املناطق الحرضية السورية 

واألردنية وغريها من من مناطق الرشق األوسط إمكانية 

يحتشد  ما  وغالباً  اإلعالم  وسائل  مختلف  عىل  االطالع 

األخبار  ملشاهدة  التلفاز  حول  األرسة  أفــراد  جميع 

التلفاز يف  إعالنات  بعض  ُتقّدم  وقد  ببالدهم.  املتعلقة 

محّدثة  معلومات  العراقيني  لالجئني  القريب  املستقبل 

بعض  بذلت  فقد  ذلك،  ومع  العودة.   بخيار  تتعلق 

املنظامت غري الحكومية جهودها يف طباعة املنشورات 

الوعي  لنرش  الفيسبوك  موقع  عىل  صفحات  وإنشاء 

وزارة  تدعمه  الذي  العودة  برنامج  العراقيني حول  بني 

الهجرة واملهّجرين العراقية.

ويبقى السؤال الذي نطرحه دامئاً أال وهو: هل يصدق 

التي  املعلومات  بالفعل  يصّدقون  العراقيون  الالجئون 

كالحكومة  بها  يثقون  ال  مصادر  من  عليها  حصلوا 

املتحدة.  األمم  وهيئة  الخريية  الجمعيات  أو  العراقية 

إطار  الجامهريية يف  التوعية  توافر حمالت  ورغم عدم 

فتشري  التوطني،  إعادة  مسألة  ملناقشة  العراقيني  تهجري 

قد  كانوا  املستجيبني  من   %80 أّن  إىل  الدراسة  هذه 

لجؤوا إىل كّل من املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون 

السفارات  ومختلف  العاملية  الهجرة  ومنظمة  الالجئني 

املعلومات حول ظروف  مزيد من  للحصول عىل  سعياً 

بلدان إعادة التوطني وعملية إعادة التوطني أيضاً. 

ورغم إعادة توطني عدد ال بأس به من العراقيني ما زال 

كثري من العراقيني املهّجرين غري متأكدين من مستقبلهم 

كام  سنني.   عدة  معهم  استمر  الذي  الحال  القريب، 

مع  املجتمعات  مختلف  بني  تنترش  الشائعات  أخذت 

الحرضية  املناطق  إىل  الوصول  من  الربامج  متكن  عدم 

لرصد التغري املستمر يف استفسارات الالجئني التي تدور 

حول خياراتهم املستقبلية.   

يعتمد  التي  املقاالت  إجراء  خالل  املثال:  سبيل  فعىل 

عليها هذا املقال، اَدعى 20% من املستجيبني املصدقني 

الشائعات  سمعهم  إىل  تنامت  الذين  أو  للشائعات 

السامعية  القضائية  الجلسة  خالل  املرء  بالغ  كلام  أنه 

للفصل يف إعادة توطينهم، زادت نسبة احتامل قبوله يف 

برنامج إعادة التوطني. وتضمنت معظم هذه الشائعات 

عىل  حصولهم  توقف  من  العراقيني  الالجئني  مخاوف 

إىل  العودة  عىل  وإجبارهم  لهم  املقدمة  املساعدات 

بعض  املستجيبني  من   %40 قرابة  سمع  وقد  العراق. 

الشائعات السلبية ولتي تدور حول حياة العراقيني ممن 

ُأعيد توطينهم من يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث 

ذكر كثرٌي من هؤالء املستجيبني أمثلة عىل إساءة معاملة 

هؤالء العائدين.

العراقيون  املعلومات  لهذه  األســايس  املصدر  وكــان 

أو من  أعيد توطينهم  العراقيون ممن  يليهم  النازحون 

أُعيدوا إىل بالدهم أو ممن بقوا يف العراق أصاًل. ونتيجة 

ذلك، تصبح املعلومات لدى املستجيبني أكرث دَقًة فيام 

يف  الحالية  الظروف  مثل:  املحلية  القضايا  يف  يتعلق 

شوارع بغداد يف املناطق التي يقطن فيها األقارب عىل 

وجه التحديد أو بعض األحياء يف املدن األمريكية التي 

العاّمة  للمعلومات  بالنسبة  أّما  األصدقاء،  فيها  استقر 

فلم تكن بتلك الدقة.  

توفري املعلومات يف املناطق الحرضية:

توفري  عملية  عىل  املفروضة  التحديات  تنحرص  ال 

املعلومات يف إطار املناطق الحرضية فحسب، بل هناك 

تحديات أخرى تشري إليها املفوضية العليا لألمم املتحدة 

لبيئات  التوجيهية  اإلرشـــادات  يف  الالجئني  لشؤون 

املعلومات  إتاحة  تتطلب  ال  أيِّ حال،  املخّيامت. وعىل 

من  مجموعة  استخدام  الحرضية   املناطق  يف  لالجئني 

االسرتاتيجيات غرَي تلك التي يشيع استخدامها يف بيئات 

مخيامت الالجئني. 

الهادفة إىل الحصول عىل املعلومات  وميكن للنشاطات 

ترويج  يف  املشاركة  تتجنب  أن  التوطني  إعــادة  حول 

املعلومات  نرش  خالل  من  وذلك  أمكن  ما  الشائعات 

عرب الوسائل األكرث اتصاالً بالالجئني كجلسات االستشارة 

والحوار بحضور خرباء املعلومات ومن خالل إتاحة مراكز 

ة. وبإتاحة مقدار أكرب من  مصادر املعلومات للعراقيني كافَّ

الشفافية يف التفاصيل املقّدمة، ينبغي للجلسات الفردية 

املنارصين  أو  املستشارين  فيها مع  الالجئ  يلتقي  التي 

أن ترسخ الوعي أيضاً يف الالجئني إزاء املخاطر املرتبطة 

مبقاومة العملية املّتبعة يف إحالة إعادة التوطني. 

ونتيجة انقسام مجتمعات الالجئني العراقيني وُبعدهم 

يف معظم األحيان عن مكاتب مفوضية شؤون الالجئني، 

ال بد يف حمالت رفع الوعي من انتهاج االسرتاتيجيات 

أوضاع  مع  التعامل  عند  بد  ال  وكذلك  املدروسة جيداً 

من  مزيد  بذل  من  الحرضية  املناطق  يف  الالجئني 

وحدها.   املفوضية  قــدرة  تفوق  الوعي  رفع  جهود 

ونرش  التوعية  من حمالت  مزيد  إطالق  أيضاً  وُيطلب 

ينبغي  الذي  الدور  إىل  االنتباه  املعلومات، مع رضورة 

املنارصة  يف  العاملة  الحكومية  غري  املنظامت  متثِّله  أن 

تركيزاً  إتاحة مجاالت أضيق وأكرث  اإلنساين يف  واملجال 

فاملنظامت  املعلومات.   تقديم  لغايات  الفرد  عىل 

األعداد  مع  منتظم  اتصال  عىل  الالحكومية  اإلنسانية 

الكبرية من العراقيني، ومبقدورها أن تدرج مهمة إتاحة 

ملديري  ميكن  كام  الحالية.  بنيتها  ضمن  املعلومات 

استفسارات  أية  تلقي  الدولية  املنظامت  يف  الحاالت 

معلومات  تعميم  ميكنهم  كام  لها،  واالستجابة  جديدة 

من  كبرية  أعداد  عىل  املستدامة  الحلول  حول  مفصلة 

الناس.  يضاف إىل ذلك أّن مثل هذه املنظامت غالباً ما 

الالجئون أنفسهم،  التي يقودها  تتعاون مع املنظامت 

املعلومات  وقد تكون بذلك عىل دراية أفضل بطبيعة 

املنظامت  من  أقَدر  تكون  قد  كام  يحتاجونها،  التي 

التفصيلية  املعلومات  نرش  عىل  الالحكومية  الدولية 

التي  املنارصة  أّما جامعات  أوسع.   نطاق  عىل  الهاّمة 

القضايئ  الفصل  عملية  الرسميني يف  املمثلني  دور  متّثل 

فقد يكونون عىل درجة أفضل من الجاهزية يف تقديم 

من  أصغر  ملجموعات  واملوّحدة  املبارشة  املشورة 

الجيد  وضعها  لها  الجامعات  هذه  أّن  علاًم  الالجئني، 

الشفافية  من  مزيد  لتطبيق  املطالبة  من  ميّكنها  الذي 

من قبل الجهات الدولية التي تدير عملية التوصل إىل 

املستدامة. الحلول 

آدم سولتسامن (saltsmaa@bc.edu) طالب دكتوراه 

يف قسم علم االجتامع يف جامعة بوسطن. وقد أجرى 

هذا البحث الدرايس يف صيف عام 2009 أثناء وجوده 

ضمن برنامج لتبادل الباحثني يف مكتب منظمة كري 

الدولية يف األردن.

اآلراء املطروحة يف هذا املقال تعود إىل الكاتب حرصاً 

وال متثل رأي منظمة كري أ و رأي أي منظمة أخرى 

ورد ذكرها.

آدم سولتسامن، »مواجهة مستقبل غامض: تحسني قدرة منظمة الرعاية   .1
الدولية )كري( عىل توفري احتياجات املهجرين العراقيني يف األردن مع توفري 

ما يلزم من املعلومات حول االستقرار أو العودة.« نوفمرب 2009.
2.  قّدمت املفوضية العليا لالجئني الدعم يف إطالق حمالت متنوعة لنرش 

املعلومات ضمن كثري من سياقات النزوح الريفي والحرضي كام يف تايالند 
ومنطقة البحريات العظمى يف أفريقيا.
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التي استمرت لعقود يف  النزاعات املسلحة  لقد تسببت 

كولومبيا، يف تهجري أكرث من ثالثة ماليني شخص، خاصة يف 

املناطق القروية، التي تضم مجتمعات السكان األصليني 

املزارعني.  وصغار  األفريقية  األصول  ذوي  واألشخاص 

الدستورية  للمحكمة  الوطني  املنتدى  أعلن  ويف 2009، 

الكولومبية، يف جلسته التي تبعت الحكم رقم يت- 025 

ال  راهنة  النزوح هو »حالة  أن  أقرت  التي  لعام 2004، 

ينص عليها الدستور«، أن استجابة الدولة لألزمة مل تكن 

لقضايا  الخاص  االهتامم  ُويّل  وقد  منسقة.  أو  متكاملة 

يف  مبا  النازحني،  السكان  ضمن  الحقوق،  عىل  الحصول 

ذلك مشكالت استعادة األرض واملسكن والدخل1.

بها  تقوم  التي  الفّعالة  اإلجــراءات  نقص  إىل  وبالنظر 

الجامعية، املعروفة  التحركات  النازحون إىل  الدولة، لجأ 

بـ »اإلجراءات الواقعية«، مثل االحتجاجات واالحتالالت؛ 

من أجل زيادة الوعي بوضعهم، ولطلب تلبية واستيفاء 

حقوقهم.

التغطية  من  األسد  نصيب  نال  الذي  التحرك  كان  وقد 

اإلعالمية هو احتالل متنزه ترسري ميلينيو )األلفية الثالثة( 

يف العاصمة بوغوتا، والذي تضمن 2.000 نازح من جميع 

أرجاء البالد. استمر هذا االحتالل ست ساعات، وانتهي 

اتفاقية  االحتجاج  قادة  ـّع  وق عندما  أغسطس،   2 يف 

بالدعم  االلتزام  عىل  نص  بوغوتا،  وعمدة  الحكومة  مع 

االقتصادي وضامن الحصول عىل مرشوعات اإلعالة.  

ويف 21 يوليو، سيطر املتظاهرون يف مقاطعة بوينافينتورا، 

وإرشاد  رعاية  وحدة  مباين  عىل  البالد،  غريب  جنوب 

عجزها  بعد  الكولومبية،  للحكومة  التابعة  النازحني، 

عن استيفاء التزامات املساعدة االقتصادية التي قدمتها 

السيئة  معاملتها  عىل  ولالحتجاج  الوطنية،  الحكومة 

للنازحني ذوي األصول األفريقية. يقول نيميسيو كوينتو، 

وهو أحد قادة التظاهرة، أنه تلزم مساعدة املحتجني، يك 

النازحني يف املجتمع، »ذلك هو حالنا منذ  يعاد اندماج 

استمر  وقد  مدقع«2..  فقر  يف  نعيش  1998، حيث  عام 

هذا االحتالل ملدة 11 يوم، إىل أن تم يف النهاية التوصل 

إىل اتفاق مع حركة »العمل االجتامعي«3 ومكتب عمدة 

مقاطعة بوينافينتورا، حيث التزمت هاتني الجهتني بتوفري 

املساعدات الالزمة. 

 500 احتلت  يوليو،   23 ويف  تقريباً،  ــك،  ذل وأثــنــاء 

مقاطعة  )عاصمة  مارتا  سانتا  يف  األرايض  نازحة  أرسة 

ماغدالينا(، مطالبني ليس فقط بحقهم يف الحصول عىل 

والتأخر  الرعاية  نقص  من  للتشيك  أيضاً  لكن  مسكن، 

االحتالل  استمر  وقد  واملساعدات.  اإلعانات  تقديم  يف 

مرتني  الرشطة  حاولت  الوقت،  هذا  وخالل  شهر،  ملدة 

ترحيلهم. وعندما بدأت الوكالة الدولية املفاوضات لبناء 

عىل  مارتا  بسانتا  العمدة  مكتب  اعرتض  املنازل،  بعض 

خططهم، متذرٌع بعدم توافر األرايض وحصول النازحني 

أن  بيد  الفحم.  رشكة  من  املمتلكات  هذه  عىل  داخلياً 

العمدة  مكتب  امتالك  إىل  تشري  الحالية  الوثائق  هذه 

هذه األرايض يف الوقت الحايل، عىل الرغم من أن ]رشكة 

مستودع  بإقامة  مهتمة  »بروديكو«  الكولومبية[  الفحم 
للفحم الجاف يف هذا املوقع.«4

يف ميديجني، )عاصمة مقاطعة أنتيوكيا( ويف 29 أغسطس، 

احتل عدد كبري من النازحني داخلياً الكاتدرائية، مطالبني 

اإلنسانية واألرايض والتعليم.  املساعدات  بالحصول عىل 

اتفاقية  إبرام  قبل  فقط  واحد  ليوم  االحتالل  واستمر 

ويرتبوا  الكاتدرائية  يغادروا  يك  االجتامعية؛  الحركة  مع 

إىل  لجأنا  »لقد  مطالبهم.  مناقشة  أجل  من  الجتامع؛ 

اإلجراءات الواقعية لجعلهم ينصتون إلينا«، وفقاً ملا قاله 

فرانسيسكو يوجينيو بيدروسو، أحد قادة االحتالل.5       

القانونية  السبل  املتظاهرون  هؤالء  استنزف  ما  وكثرياً 

لهذه  أن  والواضح  اليأس.  انتابهم  حتى  أمامهم  املتاحة 

االحتجاجات القليل من النتائج عىل املدى الطويل. ورغم 

تواجه  التي  باملشكالت  للوعي  التظاهرات  هذه  زيادة 

االحتجاجات  قادة  مع  املفاوضات  كان هدف  النازحني، 

أجل  من  املدن  املحتلة يف  األماكن  وإعادة  إزاحتهم  إىل 

التي  »الحلول«  واستندت  و«األمــن«.  »السالم«  إحالل 

تفعل شيئاً  املساعدات، وهي مل  إىل  املتظاهرون  قدمها 

األرايض  استيطان  إعادة  الضمنية مثل  لتناول املشكالت 

الدخل.  وإيجاد  املسكن  عىل  والحصول  اسرتدادها  أو 

وتحتاج الحكومة الوطنية إىل بذل جهود أكرب  إذا حدث 

الشعب  حقوق  واحرتمت  القضايا  هذه  تسوية  ومتت 

واستعيدت أقواتهم.

 (tibacuyes@yahoo.es) فريدي إيه. غرييرو

هو منسق الدعم الوطني مع الجمعية اليسوعية 

لخدمة الالجئني يف كولومبيا. أما استفانيا فانيغاس 

(estefaniavanegas@gmail.com)، فُتدرس يف يف 

جامعة بونتيفيسيا هافرينا، يف بوغوتا، وهي أيضاً 

متطوعة يف الجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني يف 

.(http://www.sjrlac.org/) كولومبيا

»قرارات املحكمة الدستورية الخاصة بإدارة حركة العمل االجتامعي   .1
للنزوح«- إل تيمبو، 11 يوليو 2009. 

»البحث عن مخرج الحتجاجات النازحني«، إل بايس، 27 يوليو 2009،   .2
آدوناين كارديناس.

األجهزة الحكومية املسؤولة عن تنسيق الرعاية لألشخاص النازحني يف   .3
البالد.

عدد رقم11،  املنظمة االستشارية غري الحكومية لحقوق اإلنسان ونزوح   .4
السكان، يوليو- أغسطس 2009.

»مغادرة النازحني لكاتدرائية ميديلني بعد التوصل إىل اتفاق مبديئ«، إل   .5
تيمبو، 1 سبتمرب 2009.

يلجاً النازحون يف كولومبيا إىل املظاهرات الحاشدة؛ من أجل إقناع حكومتهم بالتكفل مبسؤولياتها 
تجاههم وأدائها.

احتجاجات النازحني يف كولومبيا
فريدي غرييرو وإستفانيا فانيغاس
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مسرية ضحايا الرصاعات يف كولومبيا، بوغوتا، 6 مارس 2008.
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أدت أربعة عرش عاماً من الحرب األهلية يف ليبرييا إىل 

تهجري ثلث السكان ممن نزحوا أو هاجروا إىل البلدان 

املجاورة يف غرب أفريقيا إضافة إىل أولئك الذين لجأو إىل 

عادت  عام 2003،  الحرب  انتهاء  ومنذ  وأمريكا.  أوروبا 

برامج  خالل  من  أو  طوعاً  الليبرييني  من  كبرية  نسبة 

النساء  من  كبرية  نسبة  وتواجه  العودة.  عىل  املساعدة 

احتياجاتهن  تنوعت  حيث  العودة،  يف  خاصة  تحديات 

وتعقدت أيضاً كتنوع وتعقيدات األسباب التي هاجرن 

برامج  تتعامل  ذلك  ومع  األول.  املقام  يف  أجلها  من 

العودة وإعادة اإلدماج عموماً مع احتياجات املرأة من 

منظور أنهّن ضحايا للُنظم، نافيًة من غري قصد كونهن 

أن  من  لنا  بد  ال  هنا  ومن  الحقوق.  أصحاب  من  أيضاً 

نتساءل كيف ميكن أن تتكيف املجتمعات التي تستقبل 

احتياجات  تلبية  أجل  من  أفضل  بصورة  العائدات 

وحقوق النساء العائدات وكيف لها أن تضمن لهّن بيئة 

مواتية للمشاركة يف العملية اإلمنائية؟

لقد شهد الوضع العام بعد انتهاء الحرب تزايداً يف عدد 

تضاؤٌل  االزدياد  ذلك  ويقابل  املعيالت ألرسهّن،  النساء 

يف االعرتاف بوضعهن ذاك، فال متتلك النساء الحقوق يف 

املمتلكات أو األرايض أو رأس املال كالرجال، بل عليهّن 

وحتى  لعائالتهن،  العيش  ُلقمة  لتوفري  الحياة  مكابدة 

حق الحصول عىل سبل كسب الرزق مل ُيتح لهن.  ويف 

النزاع،  يف  محارَبة مشرتكة  املرأة  كانت  الحاالت،  بعض 

املحاربني  خدمة  عىل  ُتجرب  كانت  أخــرى  أحيان  ويف 

الرجال. وخالل النزاع، تعرض كثري منهن للعنف الجنيس 

والعنف الجنساين، وخاصة االغتصاب.  وما زالت أحداث 

العنف الجنيس والجنساين يف أعىل مستوياتها يف ليبرييا 

يساور  وقد  العقاب,   من  اإلفالت  ثقافة  سيادة  نتيجة 

النساء اللوايت تعرّضن للعنف الجنساين القلق إزاء ما إذا 

كان مامرسو العنف ضدهم سيقعون يف يد العدالة أم 

ال، أو فيام إذا الخطر سيبقى محدقاً بسالمتهن وبقائهن 

يف املجتمعات ذاتها التي مورس العنف فيها ضدهّن.

قد  التي  الصحية  احتياجاتهن  أيضا  العائدات  وللنساء 

تكون عىل القدر ذاته من األهمية والتعقيد كام للصحة 

االستشفاء  إىل  النساء  تحتاج  كام  واإلنجابية،  الجنسية 

مّروا  التي  السلبية  التجربة  عن  الناجمة  الصدمة  من 

بها يف الحرب.   وكثرياً ما توصم النساء اللوايت تعرضن 

لالغتصاب أو تعرضن لشكل من أشكال العنف الجنيس 

نقص  بفريوس  املصابات  )ورمبا  الجنيس  االستغالل  أو 

املناعة البرشية / اإليدز( بالعار، وغالباً ما تكون الفرص 

األول،  املقام  يف  توفرت  إن  هذا  ضئيلة،  لهن  املتاحة 

إىل مجتمعاتهن  لدى عودتهن  الخدمات  للحصول عىل 

املحلية.  وباإلضافة إىل ذلك، قد تعاين املرأة العائدة من 

التحّول املفاجئ من عالقات النوع االجتامعي ووضعها 

يف املهجر إىل األوضاع االجتامعية التي كانت سائدة أصاًل 

يف مجتمعاتهن.  وقد تتأثر أيضاً باالختالفات الحضارية 

بني املهجر الذي قد يكون أكرث تحرراً، وموطنهّن األصيل 

الذي عادة ما تهيمن عليه ثقافة السيطرة الذكورية.

العدالة االنتقالية

أطلق صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة 1 يف ليبرييا 

بني  واملساواة  االنتقالية  العدالة  ميدان  يف  رائداً  عماًل 

الجنسني يف رشاكة مع لجنة الحقيقة واملصالحة، واألمانة 

ليبرييا،  من  للمرأة  الحكومية  غري  للمنظامت  العامة 

املجتمع  ومبادرة   ، االنتقالية  للعدالة  الدويل  واملركز 

املنفتح ملنطقة غرب أفريقيا )أوسيوا(3   وصندوق العمل 

العاجل من أجل حقوق النساء4  . وقد تم عقد سلسلة 

من الحوارات املجتمعية اإلقليمية لتوسيع مفهوم لجنة 

ولتعزيز  تغطيتها،  مستوى  ورفع  واملصالحة  الحقيقة 

العدالة يف املرحلة االنتقالية للنساء يف املجتمعات، بعد 

أن كان معظمهن قد اضطرن إىل اللجوء أو النزوح هرباً 

من الحرب.

النساء يف  أّن رفع مستوى مشاركة  ويبنّي هذا املرشوع 

ُنهّن من تحقيق فهم أشمل  عملية العدالة االنتقالية مُيكِّ

لعملية السالم واملشاركة فيها حيث متكن املرشوع عرب 

لفت االنتباه إىل حاجات املرأة األساسية من نقل آليات 

العدالة االنتقالية إىل النساء إىل مستوى املجتمع املحيل.  

كام أضاف ُبعداً آخر يتمثل بأّن املرأة بدأت تشعر أنَّ لها 

قيمة وأنَّ هناك من يقدم لها الرعاية بعد أن كانت يوماً 

ما غري قادرة عىل فهم مسألة جوهرية هي أن استشفاء 

املرأة يعني استشفاء األمة برّمتها.

بدعم من  الحكومة  تقوده  الذي  املرشوع  ويعمل هذا 

من  وبتمويل  للمرأة  اإلمنــايئ  املتحدة  األمم  صندوق 

يتيح  الذي  الحايل  الوضع  تغيري  عىل  الدامنارك  حكومة 

دون  بجرميتهم  الفرار  من  الجنساين  العنف  ملرتكبي 

مبا  وتجهيزها  مختصة  محكمة  بتأسيس  وذلك  عقاب، 

يلزم لضامن رسعة وكفاءة متابعة اإلجراءات والدعاوى 

كام  األعــامل.   هذه  مرتكبي  بحق  الجزائية  القضائية 

العاملني  بناء قدرات  أن يساعد يف  ع من املرشوع  ُيتوقَّ

الخاصة  املحكمة  يف  العاملني  واملوظفني  الحقوقيني 

املحاكامت  إلجراء  يلزم  مبا  أيضاً  سُتجّهز  التي  املذكورة 

االغتصاب  يتعلق بقضايا  املعلنة خاصة مبا  املغلقة غري 

مع  الضحية والشهود وذلك متّشياً  وذلك لحامية هوية 

املعايري الدولية.

إعادة البناء االقتصادي 

قد يتوقف اتخاذ القرار بالعودة عىل احتاملية اسرتداد 

التمكن  أو  الدخل،  مصادر  وتوفر  املفقودة،  املمتلكات 

من إيجاد وسائل جديدة لكسب العيش. فمن املهم توفر 

برامج اإلنعاش االقتصادي والوصول إليها بعودة السكان، 

وال سيام النساء، لضامن إعادة االندماج املستدام. وينبغي 

أن ال تقترص برامج معالجة االحتياجات االقتصادية عىل 

تنظر  أن  يجب  بل  فحسب  الجديدة  املهارات  توفري 

ملساعدة  الفردية  الخدمات  من  مزيد  تقديم  إىل  أيضاً 

املهاجرين عىل اسرتداد أو أحياء املهارات املكتسبة أصاًل 

أو األعامل التجارية السابقة، والوظائف أو املهن، وتوفري 

املساعدات للمشاريع التجارية.

النتائج5،  عىل  القامئة  الدويل  البنك  مبادرة  إطار  ويف 

مرشوعاً  للمرأة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  صندوق  ُيطّبق 

األساسية  واملهارات  التكنولوجيا  إلدخــال  للمزارعني 

حيث  من  الثانية  املقاطعة  وهي  نيمبا،  يف  قرى  لعدة 

القضايا  وزارة  تعمل  حيث  ليبرييا،  يف  السكان  عدد 

الجنسانية والتنمية ووزارات الزراعة والشؤون الداخلية، 

الدويل،  والبنك  للمرأة  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  وصندوق 

واملركز الدويل للبحوث املتعلقة باملرأة ، ومنظمة األمم 

املتحدة للغذاء  والزراعة، واليونيسكو جنباً إىل جنب مع 

مجموعة غانتا ملنارصة قضايا املرأة للمساعدة يف تحويل 

الزراعية  التجارية  املشاريع  يف  الصغرية  الكسافا  إنتاج 

املستدامة. ويف إطار هذا املرشوع، ُيزَرع نبات الكسافا 

لالستخدام  املجتمع  يقدمها  التي  املحلية  األرايض  يف 

يزرعون  السابق  يف  املزارعون  وكان  لألعضاء.   الحرصي 

نبات الكسافا يف أراض ميلكها األفراد، ويبيعون الدرنات 

الخام وقت حصادها، لكسب أرباح هامشية فقط. لكن 

هذا املرشوع بالذات ُيرشِك منظمة املزارعني يف اعتامد 

يف  مبا  الكسافا،  نبات  وحصاد  لزراعة  محسنة  أساليب 

ذلك معالجة الدرنات قبل البيع، باإلضافة إىل التدريب 

من املمكن أن تواجه النساء املهّجرات لدى عودتهّن إىل مجتمعاتهن تحديات كبرية يف محاولتهن 
هذه  وتطوير  إمناء  يف  املساهمة  ذلك  ورغم  أيضا  ميكنهن  لكن  املجتمع،  يف  أخرى  مرة  لالندماج 

املجتمع.

 عودة آمنة ومناسبة للنساء الهاربات من 

النزاع يف ل�يبرييا
فيكتوريا إيجيوما نووغو
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املئات من  يف مجال محو األمية األساسية. وهو يساعد 

النساء للكسب بصورة كبرية عن طريق اعتامد تغيريات 

طفيفة عىل كيفية زراعة وبيع نبات الكسافا، الذي ُيعد 

املحصول النقدي  األكرب يف املنطقة.  ويستفيد من هذا 

املرشوع 525 من املزارعات و 26 من املزارعني )جميعهم 

 11 يف   ) املرأة  قضايا  ملنارصة  غانتا  مجموعة  يف  أعضاء 

قرية ومجتمع محيل.

املرأة  يف  االستثامر  أنَّ  إثبات  إىل  ــرشوع  امل ويهدف 

يف  الكسافا  صناعة  منو  يف  كبري  بشكل  يسهم  أن  ميكن 

ليبرييا والحد من الفقر عىل مستوى األرس، وميكن أيضاً 

يف  تسهم  أن  اقتصادياً  املرأة  متّكن  التي  للمرشوعات 

إحداث تغيريات إيجابية يف العالقات بني الجنسني عىل 

صعيدي األرسة واملجتمع.  وُيؤمل أن تتعلم الحكومة من 

نتائج هذا املرشوع، وإدماج هذه الدروس املستفادة يف  

اسرتاتيجيات سياساتها العامة من أجل الحد من الفقر.

االحتياجات السياسية 

يعّد ضعف التمثيل ألصوات ووجهات نظر العائدات من 

رات يف صنع القرار مسألة تحتاج إىل معالجة  النساء املهجَّ

عىل  ليست  انعكاسات  املسألة  ولهذه  وواقعية.  عاجلة 

عاّمة  املجتمع  نطاق  بل عىل  املهاجرين فحسب  عودة 

والتعايش  والتسامح  التامسك  ضامن  حيث  من  أيضاً 

السلمي بني أفراده.

املشاركة  لتعزيز  الجيدة  الطرق  من  الذايت  والتنظيم 

التنظيم  مبجموعة  وُيقصد  املرأة.   للعائدين  السياسية 

الذايت )املكونة من النساء( تلك التي تضم نساء من ذوات 

املجموعة  عليه  تعمل  التي  للموضوع  املبارشة  الخربة 

املشاركة  تعزيز  يف  الذايت  للتنظيم  الرئيسية  وامليزة   .

االجتامعية  الشبكات  إقامة  يف  تكمن  للمرأة  السياسية 

التي ميكن من خاللها صقل التجارب التي مرت بها النساء 

مرجعاً  تسخريها  وميكن  االجتامعي  اإلقصاء  أشكال  من 

مامثلة.  بتجارب  مّروا  الذين  يف  اآلخرين  ملساعدة  قياًم 

لتويلِّ  لألعضاء  الفرصة  املجموعات  هذه  مثل  تتيح  كام 

الفردي  التعلم  يف  واملساهمة  جديدة  اجتامعية  أدوار 

والجامعي. وبذلك، تصبح املرأة  قادرة عىل كسب الثقة 

يف  حقهّن  وتأكيد  الالزمة  اإلجــراءات  اتخاذ  يف  بالنفس 

املشاركة والتأثري عىل وضعهم، عن طريق االستفادة من 

املجتمعات املحلية الداعمة القوية. 

الحرب  إلنهاء  السالم  بناء  شبكة  يف  املرأة  مساهمة  أّما 

األهلية يف ليبرييا وبناء الدميقراطية فهي مثاٌل جيٌد عىل 

كيفية دفع الجامعات النسائية املنظمة ذاتياً عجلة التغيري 

يف املواقف واملبادئ ، وإفساح املجال بذلك  أمام مشاركة 

املرأة يف عملية صنع القرار أثناء النزاع ويف أوقات السلم 

عىل حد سواء. من خالل حملة العمل الجامعي  للسالم، 

وباستخدام اسرتاتيجيات املقاومة  النابذة للعنف، متكنت 

شبكة بناء السالم  واملنظامت الشقيقة )الشبكة واملبادرة 

تحفيز  من  الشتات  ويف  ليبرييا  يف  الليبريية(  النسائية 

والعرقية  الدينية  واالنتامءات  األصول  شتى  من  النساء 

ليجلسوا  واملتمردين  الحكومة  عىل  للضغط  والسياسية 

عىل طاولة املفاوضات ووضع حد لألعامل العدائية عام 

2003، وكذلك متكنت من الضغط عىل املجتمع الدويل 

لتنفيذ التدخالت املوحدة لوضع نهاية للنزاع والبدء يف 

إعادة البناء. وباستخدام قرار مجلس األمن 1325   كإطار 

عمل توجيهي، طالبت بإرشاك املرأة يف مفاوضات السالم 

وإعادة  والترسيح،  الرصاع،  انتهاء  بعد  السالح  ونزع   ،

التأهيل وإعادة االندماج وإعادة البناء ليس عن طريق 

والكيانات  املتحدة  األمم  بواسطة  بل  الحكومة فحسب 

الدولية األخرى ، وقد نجحت يف ذلك.

التمثيل  مجايل  يف  املكتسبة  الخربة  تتحول  أن  وميكن 

والقيادة يف األوضاع املرتدية إىل أدوات قيمة للمشاركة 

التي  الفرتة  ويف  نطاقاً.  األوسع  السياسية  العمليات  يف 

تسبق االنتخابات يف ليبرييا،  شاركت شبكة بناء السالم 
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للتحدي  للتصدي  الناخبني  تسجيل  عملية  يف  ورشكاؤها 

املتمثل يف قلة تسجيل الناخبات، لضامن مشاركة املرأة 

الجهود  كناخبة ومرشحة عىل حد سواء. ودعمت هذه 

ورشكاء  للمرأة  اإلمنايئ  الصندوق  قبل  من  تبذلها  التي 

التنمية اآلخرين، وتوجت بانتخاب أول رئيسة للبالد يف 

أفريقيا، وتزايد النّواب الربملانيات، وزيادة متثيل املرأة يف 

مجلس الوزراء، وتعزيز كّل من وزارة النوع االجتامعي 

واملجتمع املدين النسايئ.

التوصيات 

توفري  عىل  االندماج  إعادة  برامج  اشتامل  ضامن 

العائدات  للمهّجرات  واالستشارة  الصحية  الرعاية 

ممن عانني من العنف الجنيس والجنساين.

الحقيقة  عمليات  يف  النساء  أصوات  إيصال 

واملصالحة

الرتكيز عىل  الربامج بأقىص درجة ممكنة من  إنشاء 

عىل  للقضاء  وذلك  اندماجه  وإعادة  الفرد  عودة 

املهّجرات  للنساء  اآلمنة  العودة  تهدد  التي  املخاطر 

إىل مجتمعاتهّن.

يف  العائدات  املهّجرات  للنساء  التدريب  تقديم 

تطوير الربامج املجتمعية وإدارتها مبا يف ذلك األعامل 

الخاصة املدرّة للدخل.









لرأس  املرأة  وصول  أمام  املاثلة  للعوائق  التصدي 

املال

إىل  العودة  من  العائدات  املهّجرات  النساء  متكني 

مهنهّن السابقة قبل هجرتهن القرسية.

تشجيع تأسيس مجموعات التنظيم الذايت للعائدات 

باملواد  وتزويدها  عليها  الرسمي  الطابع  وإضفاء 

لحقوقهن  واملطالبة  وضعن  لفهم  الالزمة  الفنية 

وتحقيق متثيلهن ألنفسهن، وكذلك تقديم التدريب 

الحكومة/ مع  والتفاوض  املنارصة  مجاالت  يف  لهن 

السلطات وفقاً لألعراف الدميقراطية.

تفهم دور املنظامت غري الحكومية/املجتمع الدويل 

يحاًل  أن  دون  فقط  دعمهن  عىل  يقترص  أنه  عىل 

محل املرأة يف حل قضاياها وتوجيهها، وبذلك ينبغي 

ملجموعات التنظيم الذايت يف نهاية املطاف أن تتوىل 

بنفسها سلطة صنع القرار.

إّن إعادة إدماج املهّجرات العائدات يف املجتمع ال يساعد 

عىل منح املرأة االستقرار النفيس واإلقتصادي واالجتامعي 

عىل  إيجابياً  أثراً  ليحدث  ذلك  يتعدى  ولكّنه  فحسب، 

االندماج  عدم  عىل  سيرتتب  وباملقابل،  ككل.   املجتمع 

من  لتوه  الذي خرج  للمجتمع  ميكن  ال  واضحة  تبعات 

هناك  إنَّ  وحيث  آثــاره.  يتحمل  أن  الحرب  أو  النزاع 

والسياسية  االجتامعية  االحتياجات  بني  مشرتكة  قواسم 









تلك  لتلبية  فسيكون  العائدات،  للمهّجرات  واالقتصادية 

السالم  بناء  عمليات  استقرار  مهم عىل  أثر  االحتياجات 

وإعادة البناء.  وأي نهج ُيتَّبع يف التصدي لهذه الحاجات 

يجب أن يكون شاماًل ومتعدد األبعاد.

 فيكتوريا إيجيوما نووغو 

(vickylegal@yahoo.co.uk) مستشارة يف شؤون 

العنف الجنيس والجنساين يف صندوق األمم املتحدة 

 اإلمنايئ يف سرياليون 

(http://www.sl.undp.org/index.htm)

تم تقديم نسخة مفصلة من هذه املقالة يف ندوة عامة 

حول الهجرة يف املؤمتر الدويل حول متكني املرأة يف 

القيادة والتنمية والسالم واألمن يف آذار/مارس 2009 

يف مونروفيا عاصمة ليبرييا.

http://www.unwomen.org .1  واآلن جزء من منظمة النساء يف األمم 
 http://www.unifem.org  :املتحدة 

http://www.ictj.org/en/index.html .2
http://www.osiwa.org/?lang=en .3

/http://www.urgentactionfund.org .4
http://www.unifem.org/attachments/products/rbi_brochure. .5

 pdf
http://www.icrw.org/. .6

7. وفقاً لتعريف االتحاد العاملي ملناهضة االتجار بالنساء
8. يقيض قرار مجلس األمن 1325 أن يتبنى جميع الفاعلني املعنيني ملنظور 

النوع االجتامعي أثناء املفاوضات للوصول إىل اتفاق للسالم وأثناء تنفيذ مثل 
هذه االتفاقيات بعد نفاذها يف بعض املجاالت التي تضم العودة وإعادة 

التوطني وإعادة التأهيل وإعادة البناء يف مرحلة ما بعد النزاع.
9. ترصيح التيوليب الذهبي لنساء ليبرييا اللوايت حرضن محادات السالم يف 

 أكرا يف غانا، 15 مارس 2003:
http://tinyurl.com/Golden-Tulip-Declaration

األفريقي  االتحاد  اتفاقية  يف  الالفتة  السامت  أهم  من 

)املعروفة  داخلياً  النازحني  األشخاص  لحامية ومساعدة 

يشري  الذي  املدى  تتجاوز  أنها  هي  كمباال(1  باتفاقية 

الحامية  يف  الحق  عىل  تشتمل  ألنه  ذلك  إليه،  عنوانها 

النزوح  من  كاًل  ذلك  ويتضمن  التعسفي.  النزوح  من 

الداخيل والنزوح عرب الحدود الدولية. وبهذا تتمم هذه 

 1951 عام  اتفاقية  بدونه،  أو  بقصد  سواء  االتفاقية، 

الخاصة بوضع الالجئني.

واملادة األوىل من اتفاقية كمباال تعرّف كاًل من »النزوح 

الداخيل« و«النزوح التعسفي«. بيد أن هذين املصطلحني 

إذ  كليًة،  يتطابقان  ال  وقد  جزئية  بصورة  يتداخالن 

نتيجة  إما  لالتفاقية،  وفقاً  الداخيل،  النزوح  يحدث 

للنزوح التعسفي، كام هو مبني يف املادة 4، أو ألسباب 

الطبيعية، عىل  الطوعي )كالكوارث  أخرى لالنتقال غري 

سبيل املثال(، حيث يبقى األشخاص ضمن حدود الدولة 

هو  الداخيل  النزوح  يكون  ثم،  من  دولياً.  بها  املعرتف 

وهو  فيه،  أنفسهم  األشخاص  هؤالء  يجد  الذي  الوضع 

يحث عىل تطبيق جميع األحكام األخرى لالتفاقية، بدالً 

من أن تكون »حقاً إنسانياً« وحسب.

النزوح  االتفاقية  من   3 املادة  تفرس  أخرى،  ناحية  من 

اإلنسان  حقوق  ملصطلحات  وفقاً  وذلــك  الداخيل، 

األطراف؛  للدول  املسؤولية  إسناد  من خالل  التقليدية، 

التعسفي للسكان، وليك  النزوح  من أجل حظر ووقف 

بعض  الدولية  غري  املنظامت  أو  نفسها  الدولة  تضيف 

التفاصيل الخاصة بأسباب هذا النزوح. 

وتشري املادة 4 أن »لكل األشخاص الحق يف الحامية من 

التزاماتها،  باحرتام  الدول  وتطالب  التعسفي«،  النزوح 

حقوق  متضمناً  الدويل،  للقانون  وفقاً  عليها  املنصوص 

اإلنسان والقانون اإلنساين؛ بغرض منع وتجنب الظروف 

نظام  إىل  وتدعو  التعسفي،  النزوح  إىل  تفيض  قد  التي 

للتحذير املبكر، عىل صعيد القارة. 

وتتضمن الفئات املحظورة للنزوح التعسفي اآليت: 

أو  العنرصي  التمييز  سياسات  عىل  القائم  النزوح 

عنها  ينجم  أو  إىل  تهدف  التي  املامثلة  املامرسات 

تغيري الهيكل اإلثني أو الديني أو العرقي للسكان.

النزوح الفردي أو الجامعي للمدنيني، أثناء النزاعات 

كام  أو  معنٌي،  املدنيني  أمر  كان  إذا  إال  املسلحة، 

مع  بالتاميش  القهرية،  العسكرية  األسباب  تستلزم 

القانون اإلنساين الدويل.

أساليب  من  كأسلوب  استخدامه  املقصود  النزوح 

للقانون  األخرى  لالنتهاكات  نتيجة  أو  الحرب، 

اإلنساين الدويل، يف حاالت النزاعات املسلحة.

انتهاكات  أو  العام،  العنف  عن  الناجم  النزوح 

حقوق اإلنسان. 









تفنح اتفاقية كمباال آفاقاً جديدة لجعل الحق يف الحامية من النزوح التعسفي معياراً قانونياً ملزماً.

اتفاقية كمباال والحامية من النزوح التعسفي
ماريا ستافروبولو 
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أو  الطبيعية  الكوارث  حاالت  يف  القرسي  اإلخالء 

اإلخالء  يكن  مل  إذا  األسباب،  من  أو غريها  البرشية 

الزم لسالمة وصحة املترضرين.

النزوح املتبع كعقاب جامعي.

تزويد  يتم  أن   4 ــادة  امل تستلزم  ــك،  ذل عىل  ــالوة  ع

باألرض  االرتباط  مع  الخاصة،  باملساعدات  املجتمعات 

أو  األصليني  السكان  حال  هو  كام  عليها،  واالعتامد 

يف  األعضاء  الدول  مبطالبة  املادة  وتختتم  املزارعني(. 

التعسفي  النزوح  جرائم  عن  باإلعالن  األفريقي  االتحاد 

أو  الحرب  جرائم  أو  البرشية  اإلبــادة  إىل  تصل  التي 

عليها  القانون  يعاقب  والتي  اإلنسانية،  ضد  الجرائم 

جميعاً. 

»الناعمة«  ــاألداة  ب كثرياً  كمباال  اتفاقية  تأثرت  وقد 

النزوح  حول  التوجيهية  املبادئ  أي  الــدويل،  للقانون 

دويل  قانون  اليوم  الكثريون  يعدها  والتي  الداخيل، 

التوجيهية  املبادئ  توجه  نفس  االتفاقية  وتتبع  عريّف2. 

الحامية من  األوىل  املرحلة  تتناول  املراحل، حيث  ثاليث 

النزوح التعسفي، وتتعلق الثانية بحقوق النازحني خالل 

فرتة نزوحهم، أما األخرية فهي ذات صلة بوضع الحلول 

ملشكالت النازحني داخلياً.

وتكشف املقارنة بني اتفاقية كمباال واملبادئ التوجيهية 

يف  الحق  يخص  فيام  واالختالفات،  الفروق  من  عدداً 

الحامية من النزوح التعسفي. فاالتفاقية هي األكرث تركيزاً 

الكيانات غري  الفردية، ومسؤولية  املسؤولية  عىل قضايا 

الدولية، خاصة الرشكات متعددة الجنسيات والرشكات 

أكرث  توجه  ولالتفاقية  األمنية.  أو  الخاصة  العسكرية 

املسلحة،  النزاعات  أثناء  بالنزوح  يتعلق  فيام  تحليلية، 

الناجم عن  النزوح  الرتكيز عىل  املزيد من  وتويل كذلك 

ومرشوعات  والطبيعية،  االقتصادية  املــوارد  استغالل 

إىل  تدعو  فإنها  ذلــك،  من  األكــرث  والتطوير.  التنمية 

التأهب للكوارث و إقامة معايري اإلدارة؛ للمساعدة يف 

الحد من أو تخفيف النزوح.

التحليل  تضمن  التوجيهية،  املبادئ  تطوير  أجل  ومن 

التعسفي3  النزوح  من  بالحامية  املتعلق  القانوين 

جميع  ذلك  يف  مبا  الدويل،  القانوين  للسياق  استعراضاً 

املعايري املتعلقة بالعنف والتهديدات املؤثرة عىل الحياة 

واألمن الشخيص والتمييز العنرصي وتضمني املستوطنني 

السلبي  والتأثري  واملــنــازل  األرايض  وضياع  ــالء  وإخ

للمرشوعات التنموية والرضر الالحق بالبيئة والتزامات 

املنظامت غري الدولية. أيضاً، تشتمل املبادئ التوجيهية 

بحرية  الخاصة  املبادئ  لجميع  شامل  تدقيق  عىل 

االنتقال واختيار املسكن والحامية من التدخل يف إقامة 

الفرد والحق يف اإلسكان وحامية االنتقاالت القرسية يف 

حاالت الطوارئ، مبا يف ذلك النزاعات املسلحة، باإلضافة 

إىل الحد من أعامل اإلبادة البرشية.





اإلنساين  القانون  أن  القانوين  التحليل  استنتج هذا  وقد 

ينّصان  األصلية  بالشعوب  املتعلقة  والقوانني  الدويل 

بوضوح عىل حظر النزوح التعسفي. أما يف قانون حقوق 

اإلنسان، عىل النقيض، ذكر هذا الحظر ضمنياً يف العديد 

من النصوص، خاصة تلك الخاصة بالحق يف حرية االنتقال 

واختيار املسكن وحرية منع التدخل التعسفي يف منزل 

أن هذه  بيد  السكن.  الحصول عىل  والحق يف  الشخص 

الحقوق ال توفر التغطية الكاملة والشاملة لجميع أمثلة 

الظروف املسموح  أنها ال توضح  التعسفي، كام  النزوح 

فيها بالنزوح. لذا، يقرتح التحليل أن »من الرضوري أن 

من  الحامية  يف  الحق  عىل  يدل  ما  كل  بوضوح  نعرّف 

النزوح التعسفي يف القانون الدويل، أي. وبشكل خاص، 

يجب أن يحدد ذلك األسس والظروف غري املسموح بها 

التي يجب  الضامنات اإلجرائية  للنزوح، إىل جانب أقل 

ما  وهذا  النزوح.«  حدوث  حال  بها،  االلتزام  يتم  وأن 

تعتزم املبادئ التوجيهية، من 5 إىل 9، القيام به. 

إذا  ما  قضية  حول  األوىل  املناقشات  أن  ذكره،  الجدير 

قال  ال،  أم  البقاء موجود  أو  النزوح  الحق يف عدم  كان 

الدول  الحق سيعطي حكومات  أن هذا  الباحثني  بعض 

لبذل  الذريعة  الالجئني،  وفود  أرهقها  التي  املتقدمة، 

املزيد من الجهود؛ لتضمينهم يف بالدهم األصلية. وكان 

هذا ما توقعته املبادئ التوجيهية، بل أفادت وأوضحت 

الواجبة، وفقاً  االلتزامات  أنها ال يجب وأن تساوم عىل 

لقانون الالجئني الدويل.  

ختاماً، فقد جعلت اتفاقية كمباال الحق يف الحامية من 

معياراً  التوجيهية،  املبادئ  املعرّف يف  التعسفي،  النزوح 

الوحيدة،  اإلقليمية  األداة  أنه  حني  ويف  ملزماً.  قانونياً 

الحق؛  بهذا  الــدول  اعــرتاف  إىل  ذلك  رغم  يشري  فإنه 

نتيجة لوجود فجوة قانونية التي تحتاج التعامل معها. 

ولحقوق اإلنسان الدولية والوكاالت اإلنسانية والجهات 

غري الحكومية أداة دعم جديدة؛ يك تساعدها يف التعامل 

مع أسباب وقضايا النزوح. وسيكون أمام احرتام وتنفيذ 

هذا الحق الناشئ طريق طويل؛ من أجل تقليل تدفقات 

الالجئني والنازحني داخلياً.

 عملت ماريا ستافروبولو 

(maria.stavropoulou@gmail.com) منذ عام 

1993 مع مكتب املفوضية لحقوق اإلنسان التابع 

لألمم املتحدة و املفوضية العليا لألمم املتحدة لشئون 

الالجئني واألمم املتحدة. أما وقت كتابة هذا املقال، 

كانت ماريا تعمل يف إدارة الشؤون السياسية باألمم 

املتحدة.  

http://tinyurl.com/KampalaConvention . وُيرجى أيضاً مطالعة   .1
مقال بريسكا كامونغي » تنفيذ اتفاقية كمباال وما بعد النوايا الحسنة« يف 

 عدد نرشة الهجرة القرسية رقم 34، عىل
  http://hijra.org/pdf/NHQ34/53-55.pdf

/http://www.idpguidingprinciples.org . وُيرجى أيضاً مطالعة   .2
ملحق نرشة الهجرة القرسية »سنوات عرش من ميادئ النزوح الداخيل 

 التوجيهية« عىل
 http://www.hijra.org.uk/GuidingPrinciples10.htm.

 http://preview.tinyurl.com/Arbitrary-displacement-legal  .3

تطبيق اتفاقية كمباال عىل 
النازحني داخلياً 

ملنظامت  ميكن  ملا  أمثلة  الجديد  الدليل  يقدم 

االتفاقية،  تنفيذ  لدعم  به  القيام  املدين  املجتمع 

الوطنية  القوانني  يف  االتفاقية  تضمني  ذلك  يف  مبا 

ومراقبة امتثال الدول بااللتزامات املنصوص عليها، 

وفقاً لالتفاقية.  

الرنويجي/  الالجئني  الدليل عن مجلس  صدر هذا 

املجلس  مع  بالتعاون  الداخيل  النزوح  رصد  مركز 

لالتحاد  التابع  والثقايف  واالجتامعي  االقتصادي 

األفريقي.  وهو متاح عىل شبكة االنرتنت باللغات 

اإلنجليزية والفرنسية والربتغالية والعربية عىل: 

http://www.internal-displacement.
 org/publications/au-guide

النزوح الداخيل

امللخص العاملي لالتجاهات

والتطورات للعام 2009
العاملي ملحة عامة شاملة عن  امللخص  يقّدم هذا 

أوضاع النزوح الداخيل يف العام 2009، باالستناد إىل 

املعلومات املتاحة حول أكرث من 50 بلداً والواردة 

الداخيل  النزوح  رصد  ملركز  اإللكرتوين  املوقع  عىل 

عىل العنوان

 .http://tinyurl.com/IDMC-Global-overview

مختلف  حول  املعلومات  تقديم  إىل  يهدف  وهو 

مع  وقطري،  إقليمي  منظور  من  الحاالت  هذه 

العامل:  يف  داخلياً  النازحني  أوضاع  ملختلف  تحليل 

يعيشون  الذين  والنازحني  الجدد،  النازحني  أوضاع 

بعض  يحرزون  الذين  وأولئك  مستمر  نزوح  يف 

ينظر  كام  دامئة.  حلول  إىل  التوصل  نحو  التقدم 

هذا امللخص يف اإلنجازات واإلخفاقات املسّجلة يف 

سياق االستجابات القامئة للتصدي لهذه األوضاع.

امللخص العاملي للعام 2009

2009
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الالجئني  بحقوق  املرتبطة  املشكالت  من  نوعان  هناك 

بتعريف  تتعلق  التي  الرسمية  املشكالت  الدولية: 

املفاهيم القانونية لوضع الالجئ وامللجأ واللجوء، وهناك 

املعنية  الــدول  بتطبيق  ترتبط  عملية  مشكالت  أيضاً 

لهذه الحقوق.  فمن ناحية، من الرضوري أن نسأل عن 

من  الالجئ«  »وضع  بها  ُيحدد  التي  والكيفية  األسباب 

الحق يف االستضافة وفقاً ملفهوم »املالذ أو املأوى« العام.  

وعرف  تواجد  املــأوى«  أو  »املالذ  مفهوم  أّن  حني  ويف 

فإنَّ مفهوم  الدول،  الغابرة قبل نشوء  العصور  كحّق يف 

الدولية  االتفاقية  يف  تأسس  إذ  نسبياً  حديث  »اللجوء« 

التغيري  وقاد هذا  لعام 1951.   الالجئني  بوضع  الخاصة 

من مفهوم »املالذ« العام إىل »اللجوء« إىل تغرّي مفهوم 

الضيافة بحد ذاته أيضاً.

عواهنه،  عىل  ُيطَلق  ال  بطبيعته  مرشوط  اللجوء  وحق 

»وضع  مبفهوم  املتحدة  األمــم  منظومة  جــاءت  فقد 

الذي يحق  لشخص  وتحديداً  الالجئ« ليك تضع تعريفاً 

له الحصول عىل الحامية املؤقتة من خالل اللجوء، فهي 

وغري  املحدود  غري  الحق  عن  الدفاع  عن  تتخىل  بذلك 

القابل للتنازل عنه يف الحرية واالستيطان.  وبذلك، ُيهمل 

التي  بالصورة  الكلمة(   معنى  )بكل   اللجوء  تعريف 

عززتها األمم املتحدة مجموعة من املشكالت الحقيقية 

الحامئية  املنظومة  فهذه  األجانب.   باستضافة  املرتبطة 

الهجرة  الدولية »امُللزمة« ال تدافع عن حق اإلنسان يف 

واالستيطان، بل إّنها تؤكد عىل الحق السيادي للدول يف 

استقبال  حق  عىل  تؤكد  إّنها  حيث  اللجوء  يف  التسبب 

يلقى  بأن  الالجئ  حق  عىل  التأكيد  من  بدالً  الالجئني 

استقباالً يف دولة االستضافة.

لكّن الدول تسعى إىل ضبط عملية منح اللجوء بصورة 

صارمة معتربة منح حق اللجو حقاً سيادياً خاصاً بها، وإزاء 

العاملية  للحقوق  أي سلطة  بعد  يوجد  ال  التحفظ  ذلك 

واإلطار القانوين الدويل العام الخاص بحامية حق الفرد 

من أن يكون عضواً يف مجتمع سيايس ما يف الضامن غري 

املرشوط لهجرة الالجئ أو توطينه1. وخري دليل عىل ذلك 

ما انترش يف العقود األخرية من آليات لالحتجاز والحد من 

الحرية املبنية عىل تجريم طالبي اللجوء واملهاجرين غري 

الرشعيني والالجئني عاّمة.

وال تكمن املشكلة الحقيقية يف أّن الدول تحرّف املعنى 

الحقيقي لروح قانون الالجئني الدويل عند تطبيقه )وهذا 

القانونية  البنية  أنَّ  الكربى  الّطامة  لكن  تفعله حقاً(  ما 

الخاصة بقضية اللجوء وتعريفها مبنية  أصاًل عىل أسس 

تحرّف معنى ذلك القانون.  وليك نفهم كيف أّن الحقوق 

يحرّف  ما  عىل  تشتمل  ذاتها  اللجوء  بحق  املرتبطة 

معناها، وليك نقف عىل العنرص األسايس الذي من شأنه 

أن يقود إىل تقويض هذا الحق بالكامل وصوالً إىل إجراء 

االحتجاز، ال بد لنا من الرتكيز عىل أسباب شمول الالجئني 

الدفاع  سياق  إقصائهم ضمن  أسباب  عىل  الرتكيز  بقدر 

الوطني  األمن  يف  املتمثلة  السيادة  مسألة  عن  املرشوع 

والحفاظ عىل النظام العام. 

الجنسية،  عدميي  من  كّل  مع  أنفسهم  الالجئون  ويجد 

والنازحني عىل حد سواء مصّنفني  اللجوء،  وطالبي حق 

خاضعني  أنفسهم  يجدون  كام  »األجانب«  فئة  ضمن 

للحامية الدولية ملنظمة األمم املتحدة لالجئني ضمن ما 

القرسية.   بالهجرة  األخرية  العقود  يف  عليه  ُيتعارف  بدأ 

لكن السؤال هو: ما الذي تعتربه املفوضية العليا لالجئني 

كلمتي  تعريف  يبدو  وقد  طوعي«؟   غري  أو  »قرسياً 

النوع  فهذا  الوضوح،  غاية  يف  أمراً  »قرسي« و«طوعي« 

إىل  تقود  حقيقية  عوامل  »وجود  إىل  يشري  الهجرة  من 

أو  العرق،  أساس  عىل  لالضطهاد  التعرض  من  الخوف 

أو  معينة،  جامعة  إىل  االنتامء  أو  القومية،  أو  الدين، 

»الالجئ«  تعريف  لكّن  السيايس«   الرأي  عن  التعبري 

املرشوع  التمييز  يف  التحّيز«  يف  »الحرية  أيضاً  يخفي 

واملرغوب به بني القضايا السياسية، والدينية، والعرقية، 

والجنسية من جهة، والقضايا االجتامعية واالقتصادية من 

جهة أخرى.  وبذلك، تتجسد الطبيعة اإليحائية للتمييز 

الهجرة يف صلب  أنواع  القرسية وغريها من  الهجرة  بني 

حامية  ضامن  يف  يرغب  ملن  بالنسبة  املحرّية  املشكلة 

الالجئني من »الهجرات املختلطة«.

طوعي أم قرسي؟

بهم  ُيفرتض  من  وقف  األخرية،  املاضية  السنوات  خالل 

الصعيد  عىل  الالجئني  لحامية  الفاعلة  السياسات  تنفيذ 

التي  املختلطة  الهجرات  ملشكلة  مناهضاً  موقفاً  الدويل 

بأسباب  املدفوعة  الهجرات  متييز  يف  استحالة  تشكل 

اقتصادية والتي يفرتض أن تكون »طوعية« عن الهجرات 

القرسية غري الطوعية.

ما  شخص  هجرة  بطوعّية  القول  صحة  مدى  ما  ولكن 

فرصة  البحار  عبور  يف  يرى  قد  الفقر  خط  دون  يعيش 

مضاعفة أربع مرات عن فرص عيشه يف بلده؟  وهل يعود 

للمهاجر  يدعان  ال  والتهميش  والجوع  الفقر  ألّن  ذلك 

سبباً للخوف من املوت نتيجة الفقر امُلطلق الذي يعيش 

الداعية  األسس  ُتقيَّد  أن  نتصور  أن  لنا  وكيف  فيه؟  

لالضطهاد إىل أكرب درجة ممكنة عندما يحتاج الناس إىل 

الحامية بعد أن تعرضت حقوقهم اإلنسانية لشتى أنواع 

االنتهاكات؟    فال شك أّن الفقر وتردي األوضاع املعيشية 

األساسية جزء ال يتجزأ من »االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان« وتهديٌد كبري »للبقاء املستقبيل«.

هناك  إنَّ  جيجك  سالفوي  السلوفيني  الفيلسوف  يقول 

فرق بني نوعني من العنف: الذايت واملوضوعي. 2فقانون 

التعرض  من  الناس  حامية  إىل  يسعى  الدويل  الالجئني 

للعنف الذايت الذي مُيارس بصورة مرئية من قبل االشخاص 

اآلخرين.  أّما ما يسميه بالعنف املوضوعي فهو صورة غري 

ظاهرة من العنف الذي به ُتقىّص بعض الفئات اقتصادياً 

زيغمونت  البولندي  االجتامع  عامل  وكذلك  واجتامعياً.  

إّن  ويقول  بالتفكري،  نفسه  املنحى  فينتهج  باومان 

املهاجرين والالجئني ما هم إاّل تجسيٌد ملا أسامه »الهدر 

اإلنساين« الناتج عن عملية اإلنتاج الرأساملية ليوّضح ما 

وهو:  أال  التكاليف  بلغت  مهام  إلخفائه  النظم  تسعى 

الضعف الضمني لألفراد يف واقع العوملة االقتصادية3.

للعنف  الرئيسية  املصادر  أن  ُيبّينان  الباحثني  كال  لكن 

االقتصادية  العمليات  يف  تكمن  األمــن  ــدام  ــع وان

العوملة،  سياق  ويف  الشخصية«.   و«غري  »املوضوعية« 

أهداف  نحو  الدول  تنفذها  التي  األمن  سياسات  ُتوّجه 

وعدميي  والالجئني،  املهاجرين،  مثل  وضعيفة  سهلة 

الجنسية ممن أصبحوا وكأنهم يجسدون الرش بعينه.

يثبتوا  أن  عىل  قادرين  اللجوء  طالبو  يكون  أن  ينبغي 

املضيفة  الدول  وبلغة  موثوقة  مقنعة  وبصورة  حقيقًة، 

مبنية  اللجوء  لطلب  دفعتهم  التي  مخاوفهم  أن  أيضاً 

لجامعة  االنتامء  عىل  أو  قومية،  أو  عرقية,  أسس  عىل 

»ال  ذلك،  ومع  ما.   سيايس  برأي  التمسك  أو  اجتامعية 

املنصوص  املعايري  يستويف  أن  قبل  الشخص الجئاً  يكون 

عليها يف التعريف...وبذلك ال ينبغي أن ُيعتقد أن إقرار 

الجئ.   أّنه  ُتعلن  لكنها  الجئاً  منه  تجعل  لجوئه  صفة 

وما نفهم من ذلك أنه ال يصبح املرء الجئاً ألنه يحصل 

عىل االعرتاف، بل العكس حيث يعرتف به عندما يكون 

الجئاً«4.  ولذلك، فإّن تحديد صفة الالجئ عملية تخضع 

إىل دراسة وتقييم لكل دولة عىل حدة حسب مصادرها، 

وعاداتها، وحاجاتها االقتصادية واحتامالت وقوع الرضر 

عليها نتيجة اللجوء وإىل ما هنالك من اعتبارات أخرى.  

الالجئ سيكون يف  قرار حول وضع  أي  أّن  ذلك  ويعني 

األغلب قراراً سياسياً وهذا ما يجعله يف نهاية األمر قراراً 

إفساد  إىل  فحسب  املجال  ذلك  يفتح  ولن  اعتباطياً.  

املمكن  من  أنه  أساس  )عىل  فحسب  القانون  استخدام 

دامئاً تقييد تطبيق القانون( لكّنه أيضاً يفتح املجال أمام 

الوصول إىل كامله )من منطلق أن القانون الذي يعتمد 

حقوق  واحرتام  الضيافة  تقاليد  عىل  مستمرة  تحديات  اللجوء  طالبي  تصنيف  يف  الرغبة  تفرض 
املهاجرين.

إمكانية تحريف معنى وضع الالجئ
آنا باوال بنشازاده
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عىل القرارات السياسية سيكون عرضة ملختلف التفسريات 

وقد يصبح هدفاً للحمالت الّرامية لتوسيع نطاق تفسري 

القانون وتطبيقه(.

أعداد  تزايد  إىل  االستجابة  لتمكني  املثال،  سبيل  فعىل 

لالجئني  العليا  املفوضية  قامت  البالد  داخل  امُلهّجرين 

بوضع فئة جديدة هي فئة النازحني فاّتسع بذلك نطاق 

البالد  داخل  ُهّجر  من  عىل  ليشتمل  املفوضية  تفويض 

األخرى  األمثلة  ومن  خارجها.   املهجرين  إىل  باإلضافة 

التحديد  مفهوم  إدخال  السياق  هذا  يف  لالهتامم  املثرية 

الالجئني.  ومن  لوضع  الظاهر«  »الوضع  أو  »الجامعي« 

الواضح أّن أغلب الحاالت العاجلة لالجئني بصورة عامة 

تتعدى  لكنها  ما  بعائلة  وال  ما  بشخص  مقّيدة  غري  

يف  وخاصة  األشخاص  من  أكرب  مجموعة  إىل  لتصل  ذلك 

السياقات السياسية.  ومع أّنه يف بداية األمر يظهر تقدم 

التخاذ  األشخاص  قدمها  التي  الطلبات  تقييم  يف  كبري 

)نظراً  فالواقع  حدة،   عىل  منها  حالة  كل  اللجوء،  صفة 

اجتهادها  مبحض  تتبعها  التي  ولإلجراءات  للتأخريات 

وتقديرها بخصوص تحديد وضع الالجئ( يشري إىل رضورة 

للهجرات  والجامعية  السياسية  الطبيعة  تفعيل  إعادة 

الجامعية ويجب إعادة النظر فيها من جديد.  فالنظر إىل 

قضية الالجئني ضمن اإلطار العام للهجرة الجامعية ميّكن 

األفراد.   لحقوق  املقدمة  الحامية  مستوى  تحسني  من 

الذي  الكبري  التحيز  محاربة  مجدداً  الرضوري  من  وهنا، 

يقترص منظوره وحساباته عىل األفراد فقط.  فال ينبغي 

النظر لحاجات الباحثني عن اللجوء نظرة ضيقة عىل أّنها 

حاجات فردية ال غري، بل يجب النظر إليها عىل أّنها من 

التحديات العاّمة املتعلقة مبجموعة من األشخاص وعىل 

أنها تنشأ ضمن سياقات سياسية ال يجب إهاملها.

 (anapenchas@yahoo.com)  آنا باوال بنشازاده

محارضة وباحثة يف جامعة بوينس آيرس.
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اتخذت  جديدة  دراسة  لالجئني  العليا  املفوضية  أجرت 

من أحد األمثال األفغانية القدمية عنواناً لها بحثت فيها 

تكبدوا  ممن  ببالغني  املصحوبني  غري  األطفال  تجارب 

عناء السفر الطويل براً إىل أوروبا.  ويقول ذلك املثل: » 

األشجار ال تتحرك إاّل عند هبوب الريح.« أي أّنه ما من 

يشء يحدث دون سبب وجيه، وجاء هذا العنوان إيحاًء 

من املنظمة الدولية إىل تفسري سبب ازدياد عدد األطفال 

األفغان ممن يلقون التشجيع بل ممن ُتكرُِهُهم عائالتهم 

عىل تكبد مشقة السفر املتعب واملكلف، وعادة ما يكون 

ذلك من خالل مهريب البرش معدومي الضمري. 

ويبدو أّن هؤالء األطفال غري املصحوبني ببالغني ال يأبهون 

منهم  اعتقاداً  السفر  أثناء  يواجهونه من مخاطر  قد  مبا 

أن ما من يشء قد يطغى عىل ما ميكن أن يواجهوه يف 

انتهاكات  املسّلح، والذي يشهد  بالنزاع  املنكوب  بلدهم 

وتفيش  العرقي،  والتمييز  اإلنسان،  لحقوق  جسيمة 

يرعى  العامل  بجزء من  مقارنًة  الفساد،  وانتشار  البطالة، 

من وجهة نظر هؤالء األطفال وعائالتهم الحرية واحرتام 

حقوق اإلنسان.

الوظيفة  عىل  والحصول  التعليم  وراء  السعي  ويشكل 

ُيعّدون  حيث  أوروبــا  إىل  األطفال  لهجرة  قوياً  حافزاً 

الباقني  أرسهم  أفراد  لبقية  مالياً  مستقبيل  دعم  مصدر 

ليس  الرحالت  النوع من  أنَّ هذا  أفغانستان.   ومع  يف 

حكراً عىل أطفال أفغانستان )فهي شائعة أيضاً يف بيت 

عدم  مييزها  ما  فإنَّ   ، والصوماليني(  العراقيني  األطفال 

وجود املعلومات الدقيقة واملحّدثة حول هؤالء األطفال، 

عدا عن ميل الحكومات األوروبية حالياً إىل إعادة هؤالء 

املهاجرين إىل بالدهم.  ومن هنا جاء اهتامم املفوضية 

يف  اشتمل  الذي  الجديد  بحثها  إجراء  يف  لالجئني  العليا 

عينته عىل 150 طفاًل أفغانياً )مل تعرث الدراسة عىل شابات 

مهاجرات( وأُجريت لهم املقابالت يف ستة بلدان أوروبية 

من  الهجرة  قرار  اتخاذهم  أسباب  عىل  الوقوف  بهدف 

هذا  فيها  اتخذوا  التي  الطريقة  ومعرفة  أفغانستان، 

سوء  )أو  تلقوها  التي  املعاملة  عىل  ولالطالع  القرار، 

املعاملة عىل حد سواء( خالل رحلتهم.

ويف حني تباينت الظروف الخاصة التي قادت إىل الهجرة 

من طفل آلخر، ُيبنّي البحث قاساًم مشرتكاً بينهم جميعاً 

أو  »الالجئ«  صفة  عىل  منهم  أي  وهو صعوبة حصول 

التي  البواعث  تتعدد  األحوال،  معظم  ويف  »املهاجر«.  

ورغم  أوروبــا.   إىل  أطفالهم  إرسال  إىل  العائالت  تقود 

من  األفغان هم  األطفال  من  كثرياً  بأّن  السائد  االعتقاد 

قيد  عىل  زالوا  ما  والديهم  أّن  الدراسة  تظهر  األيتام، 

الحياة، بل إّن بعضهم قد دفع مبالغ وصلت إىل خمسة 

عرش ألف دوالر أمرييك لقاء تهريب أطفالهم من خالل 

ما  وعادة  أوروبا  إىل  ليصلوا  فرتكيا  إيران  ثم  الباكستان، 

تلك  أّن  ومبا  اليونان.   دخولهم  طريق  عن  ذلك  يكون 

يعرّض  ذلك  فإّن  محرتفني  مبهّربني  تستعني  العائالت 

يكون  التهريب  أجور  فدفع  الكبري،  الخطر  إىل  األطفال 

عىل أقساط ويف حال تأخرت الدفعات يف أي مرحلة ما، 

فغالباً ما سُيجرب الطفل عىل البقاء مع املهربني يف ظروف 

قاسية وخطرة إىل أن ُيدفع املال بالكامل.  وال أحد يعرف 

بعد عدد األشخاص من صغار السن الذين بدءوا رحلتهم 

يف الطريق من كابل وأخفقوا يف إمتام الرحلة.

رحلتهم  وصفوا  األطفال  بعض  أّن  الدهشة  يثري  ومام 

الليل عرب  لياًل يف  االرتحال  اشتملت عىل  التي  باملغامرة 

جبال تركيا، يف حني تبني أن البعض اآلخر مل يكونوا بذلك 

الحامس تجاه الرحلة التي تعرضوا خاللها وفقاً لوصفهم 

إىل السلب عىل أيدي الرشطة املسلحة والسكان املحليني، 

كام ُأرِسلوا إىل بحر إيجة يف قوارب صغرية مكتظة.  وعرّب 

بعض األوالد عن استيائهم قائلني إّنهم ما كانوا ليرشعون 

املعاملة  تلك  إىل  أنهم سيتعرضون  لو عرفوا  يف رحلتهم 

السيئة عىل يد املهّربني والسلطات.

كام تبنّي عدم إتاحة املعلومات لألطفال حيث إّن بعض 

لديهم  تكون  أن  دون  أوروبا  إىل  بالدهم  غادروا  األوالد 

أدىن فكرة عن مستقرّهم األخري.   أّما من كان لديه فكرة 

الرنويج  إىل  الذهاب  يفضلون  كانوا  فقد  مقصدهم  عن 

وغريها من البلدان الشاملية يف أوروبا املعروفة بجودة 

بالنسبة  )خاصة  فيها   االجتامعية  الرعاية  مستويات 

للبشتون(، أو اململكة املّتحدة نظراً لوجود جالية أفغانية 

والتعليم  العمل  فرص  عن  ناهيك  بعيد  أبد  منذ  فيها 

املتاحة هناك.

غري  األفــغــان  األطــفــال  وصــول  مسألة  أصبحت  وقــد 

املصحوبني ببالغني مصدراً للقلق املتزايد للدول األوروبية 

كابل  استقبال يف  إقامة مراكز  التي تدرس بعضها حالياً 

للسامح بإعادة األطفال )عىل أساس تطوعي( إىل بالدهم 

األصلية.

القلق  لالجئني  العليا  املفوضية  يساور  الحال،  وبطبيعة 

األطفال من  إزالة  إىل  املراكز  تلك  تأسيس  يقود  أن  من 

الالجئني  صفة  عىل  للحصول  التقدم  يف  الحق  أصحاب 

أو ممن ينبغي السامح لهم يف البقاء يف أوروبا ألسباب 

فمن  ذلك،  عن  عدا  املثىل«.   مصلحتهم  »يف  تنصب 

تستقيص املفوضية العليا لالجئني يف بحث جديد لها الحوافز املرتبطة بهجرة األطفال من أفغانستان 
إىل أوروبا والتحديات التي يواجهونها حيال ذلك.

الطريق من كابل
لوتشيا تشيبولو وجيف كريسب
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تطغى  التي  القلق  حالة  الظاهرة  لهذه  املزعجة  األمور 

بالبقاء ما داموا  الذين ُيسمح لهم  عىل األطفال األفغان 

فور  التسفري  خطر  سيواجهون  لكّنهم  أطفاالً  ُيعتربون 

هذه  مثل  يف  غرابة  وال  عــرشة.   الثامنة  سن  وصولهم 

الظروف أن يعمد بعض األفغان إىل تزوير أعامرهم، ما 

أدى إىل ظهور علم غري دقيق لتحديد العمر الحقيقي من 

فحص  تشتمل عىل  التي  الفحوصات  بعض  إجراء  خالل 

لألفغاين  بالنسبة  والتسفري  واألسنان.    العظمي  الهيكل 

الذي ُيقّرر أنه قد وصل إىل سن الثامنة عرشة من العمر 

الشخيص  باإلخفاق  شعور  تحت  بلده  يف  العيش  يعني 

خرستها  التي  الطائلة  األموال  إىل  بالنظر  األرسة  وخيانة 

أرسته يف مرشوع رحلته نحو الغرب.

الدراسة  إليها  توصلت  التي  الرئيسية  النتائج  ومن 

ببالغني  املصحوبني  غري  األطفال  معاناة  مسؤولية  أّن 

دامت  ومــا  األطـــراف.   من  عــدد  تقع عىل  ــا  أوروب يف 

السلطات األفغانية مستمرة يف غض الطرف عن الهجرة 

يف  األفغانية  واملجتمعات  األرس  ستستمر  النظامية،  غري 

تشجيع أطفالهم عىل الرشوع برحالت محفوفة باملخاطر 

املهربون  دام  ما  لذلك  طريقة  وسيجدون  أوروبا.   نحو 

املادي  الربح  تحقيق  إىل  ويسعون  املحرتفون موجودون 

من املعاناة اإلنسانية وانعدام األمن.

إليها هؤالء  يصل  التي  األوروبية  الدول  يرتتب عىل  كام 

الوفاء  من  بد  وال  وأخالقية.  قانونية  التزامات  األطفال 

حني  ويف  الفعالية،  من  األكرب  بالقدر  املسؤوليات  بتلك 

أخفق كثرٌي منا يف وضع إجراءات تحديد العمر مبا ينصّب 

يف املصلحة املثىل لحامية حقوق األطفال األفغان، وما زال 

االختالف يف الخدمات يزيد من تشجيع األطفال األفغان 

عىل السفر من بلد آلخر.  وفيام أّن منهج »مركز اإلزالة 

واالستقبال« الذي اقرتحته بعض الحكومات األوروبية ال 

يجب أن يقترص عىل بعض األطفال األفغان غري املحتاجني 

العملية  القضايا  كثرٌي من  بعد  ُتحّل  مل  الدولية،  للحامية 

املهمة طويلة األمد املرتبطة بتلك اإلسرتاتيجية.

لوتشيا تشيبولو (cipullo@unhcr.org) وجيف 

كريسب (crisp@unhcr.org)  كالهام يعمالن يف 

دائرة رسم السياسات وتقييمها يف املفوضية العليا 

(http://www.unhcr.org/pdes) لالجئني

األشجار ال تتحرك إاّل عند هبوب الريح: دراسة حول 

األطفال األفغان غري املصحوبني ببالغني يف أوروبا. 

 الدراسة متاحة عىل االنرتنت 

http://www.unhcr.org/4c1229669.html

ممنوع الدخول
عىل مدار العقدين السابقني من الزمن، دأبت الدول عىل إغالق حدودها مراراً 

القدرات  عىل  الضغوط  وطأة  وتخفيف  األمن  عىل  املحافظة  بذريعة  وتكراراً 

إنسانية مؤّثرة إضافة إىل  املتكرر عواقب  الحدود  الوطنية.  ويرتتب عىل إغالق 

كونها تشّكل إنكاراً رصيحاً لحق الالجئني يف الفرار من بالدهم األصلية والسعي 

للجوء إىل دول أخرى.

ويف اآلونة األخرية، كان إغالق الحدود بني كل من قرغيزستان وأوزبكستان، وبني 

الصومال وكينيا، دافعاً للمفوضية العليا لشؤون الالجئني إلجراء دراسة حول مسألة 

إغالق الحدود يف زمن األزمات.  فاالستجابة إىل اإلغالق الرسمي للحدود بأمر من 

السلطات املركزية تثري عدداً من التحّديات السياسية والعملية التي تدفع 

الحامية  تقديم  بني  الناشئ  التوتر  مواجهة  إىل  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية 

واملساعدة من جهة وتحديد األولويات بني مصالحها املعقدة من جهة أخرى.

تستعرض نرشة »ممنوع الدخول! مراجعة الستجابة املفوضية العليا لالجئني إزاء 

إغالق الحدود يف حاالت التدفق الجامعي لالجئني« الخصائص املشرتكة بني خمس 

الباردة.   الحرب  تلت  التي  الفرتة  يف  الحدود  بإغالق  املتعلقة  للحاالت  دراسات 

وُتقّدم النرشة معلومات شاملة مفيدة يف النظر يف سياسة إغالق الحدود، وتهدف 

بذلك إىل إثراء اإلطار العام املستقبيل لسياسات استجابة للمفوضية العليا لالجئني 

لتكون أقَدر عىل االستجابة لهذه املعضلة املستمرة.

http://www.unhcr.org/pdes متوفرة عىل االنرتنت

س
واك

كا
ش 

 إت
ني/

جئ
لال

ن ا
ؤو

ش
ة ل

حد
ملت

م ا
ألم

ا ل
علي

 ال
ية

ض
فو

امل

الصبي بابار البالغ من 
العمر 14 عام يعد لليلة 

باردة أخرى تحت كوبري 
يف كاليه يف فرنسا.
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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 

يف  ساهمت  التي  الجهات  لكل  الكبري  امتناننا  عن  التعبري  ونود  فيها.  العاملني  تكاليف  فيها  مبا 

دعم نرشتنا خالل السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا خالل السنتني 

املاضيتني:

وزارة الهجرة واملواطنة يف الحكومة األسرتالية • 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( 

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية
الشخصية وال  بصفتهم  القرسية  الهجرة  الدويل يف نرشة  االستشاري  املجلس  أعضاء  يشارك 

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

]صفحة مركز دراسات الالجئني[
املفوض السامي لشؤون الالجئني يلقي املحارضة السنوية لعام 2010 يف مركز 

دراسات الالجئني

ألقى السيد أنطونيو غاتريس، مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني، 

ورئيس وزراء الربتغال األسبق، املحارضة السنوية لعام 2010 لهاريل بوند حول 

حقوق اإلنسان يف 13 أكتوبر. وأمام جمع من 300 طالب وأكادميي ومواطن يف 

متحف التاريخ الطبيعي بجامعة أكسفورد، تحدث السيد غاتريس عن النزوح 

القرسي والحامية والعمل اإلنساين، إىل جانب التحديات التي تواجهها املفوضية 

العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف القرن الواحد والعرشين. 

 املحارضة متاحة عىل البودكاست عىل

http://www.forcedmigration.org/podcasts/

 harrell-bond-lecture/2010/.

التقدم بطلبات الحصول عىل درجة املاجستري خالل 2011- 2012
مينحها  التي  القرسية،  والهجرة  الالجئني  دراســات  يف  املاجستري  درجة  تعد 

املعني  املجال  يف  الخرباء  كبار  من  مجموعة  يد  عىل  الالجئني،  دراسات  مركز 

الدولية  والعالقات  والسياسة  الدويل  القانون  إىل  باإلضافة  القرسية  بالهجرة 

االختصاصات.  متعددة  درجة  الدراسية،  الفروع  من  وغريها  االنرثوبولوجيا  و 

الهجرة  عن  املزيد  ومعرفة  استكشاف  عىل  املشاركني  الدراسة  هذه  وتساعد 

القرسية من خالل أطروحة البحث ومقال مجموعة البحث وعدد من املواد 

الدراسية الالزمة، مبا يف ذلك مقدمة عن الهجرة القرسية والقانون الدويل الخاص 

البحث. كذلك  وأساليب  الحديثة  والدولة  واللجوء  اإلنسان  بالالجئني وحقوق 

سيختار الطالب مادتني دراسيتني من القامئة التي شملت عام 2009-2010، عىل 

سبيل املثال، التجريد من امللكية والنزوح يف الرشق األوسط الحديث والشؤون 

الجنسانية واألجيال والهجرة القرسية واملفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون 

الالجئني والسياسات الدولية. وهناك موعدين نهائيني للتقدم بالطلبات للعام 

الدرايس 2011- 2012 هام 21 يناير 2011 و11 مارس 2011.

 وللمزيد من التفاصيل ُيرجى االطالع عىل:

http://www.rsc.ox.ac.uk/teaching_master.html 

املدرسة الصيفية الدولية يف الهجرة القرسية

11-29 يوليو 2011
الحوار بني األكادمييني  التابعة ملركز دراسات الالجئني  الدولية  الصيفية  تتبنى املدرسة 

من  وغريهم  الالجئني  وضع  تحسني  عىل  العاملني  السياسات،  وصناع  واملشاركني 

بصورة  والتفكري  خرباتهم  ملناقشة  واملكان  الوقت  لهم  توفر  فهي  قرساً.  املهاجرين 

التقدم  ميكن  واآلن،  عملهم.  إليها  يستند  التي  واالفرتاضات  األهداف  بعض  يف  جادة 

بطلبات االنضامم للمدرسة الصيفية لعام 2011 من املشاركني والباحثني، املتخصصني يف 

 الهجرة القرسية سواء الناشئني أو الخرباء. وللمزيد من التفاصيل، ُيرجى االطالع عىل:

  http://www.rsc.ox.ac.uk/teaching_summer.html  

مطبوعات مركز دراسات الالجئني:

أضاف مركز دراسات الالجئني خمس ورقات 
جديدة إىل سلسلة أوراق عمله، وهي:

إنهاء النزوح بالنسبة للنازحني داخلياً يف رسي النكا.

استخدام التقييم العمري يف منظومة اللجوء يف اململكة املتحدة.

الشباب واملواطنني الالجئني يف أنغوال.

أفكار وتصورات سياسات اللجوء الخاصة بتوين بلري.

تشكيل هوية طالبي اللجوء والالجئني.

 ميكن الحصول عىل أوراق العمل وتنزيلها يف صورة يب دي إف من:

.http://www.rsc.ox.ac.uk/pub_working.html 

تتضمن املطبوعات الجديدة اإلضافية عىل موقع مركز دراسات الالجئني:

“استجابة املجتمعات واملنظامت الدينية يف سياق الهجرة القرسية”- تقرير 

من ورشة العمل التي أقامها مركز دراسات الالجئني ليوم واحد يف سبتمرب 

من عام 02010 “الحامية البيئية لألشخاص النازحني: تطوير قدرة األدوات 

القانونية واملقياسية”- تقرير من املرشوع البحثي الذي أجراه مركز دراسات 

الالجئني، بقيادة األستاذ الدكتور روجر زيرت، مبا يف ذلك دراسات الحالة من 

بنجالديش وغانا وكينيا وفيتنام )ستكون متاحة أوائل شهر ديسمرب(.
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الصفحة األخرية
بدأ مركز دراسات الالجئني يف عام 1987 بإصدار نرشة دورية تواصلية صغرية )النرشة الدورية لشبكة مشاركة الالجئني( 

بغرض توفري منتدى للمناقشة بني الباحثني واملجتمع الدويل. وخالل السنوات املتعاقبة، منت هذه النرشة وتحولت إىل مجلة 

ـُنرش ثالث مرات يف العام باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية، وتضم نسختها املطبوعة قامئة  دورية ت

توزيع تشمل أكرث من 20 ألف منظمة وفرد، إضافة إىل قاعدة عريضة من القراء عرب االنرتنت.    

يعود نجاح نرشة الهجرة القرسية إىل تجاوبها مع احتياجات املحيط والسياسات واملامرسات األكادميية ولجذبها املحتوى 

والدروس  الجديدة  واملفاهيم  واألفكار  والتحليل  الخربة  بني  تجمع  أيضاً  ولكونها  قرائها  يناسب  الذي 

املستفادة والتوصيات التي يلزم تنفيذها. فهي محايدة وال تتحّيز ألي جانب وال تفرض أية قيود عىل خطة عمل أي وكالة 

أو رؤى سياسية. والنرشة ملتزمة بحقوق وحامية األشخاص منعدمي الجنسية واملهاجرين قرسياً من جميع األطياف.

ويجدر بالذكر أننا مل نواجه يف النرشة أبداً أية صعوبات أو أي متاعب يف إيجاد التصورات لألفكار الجديدة التي تتناولها 

ويعود الفضل يف ذلك إىل أن مصدر هذه األفكار غالباً ما يكون اقرتاحات الزمالء والقّراء أو من خالل تعاوننا مع 

األقسام والقطاعات التي تشكل جمهور قرائنا الرئييس. وحيث أن النرشة الدورية لشبكة مشاركة الالجئني قد تحولت إىل 

نرشة الهجرة القرسية، فإن فريق نرشة الهجرة القرسية قد أصدر 35 عدد إىل جانب عرشة ملحقات وأعداد خاصة مبا يف ذلك امللحق الذي سُيوّزع مع 

http://www.hijra.org.uk/mags. هذا العدد. وجميعها متاح يف نسخ مطبوعة وعىل شبكة االنرتنت حيث يسهل الحصول عليها والبحث فيها وتنزيلها. )الرجاء مطالعة الرابط

htm للحصول عىل قامئة األعداد كاملًة التي صدرت حتى اآلن(.

ال نسعى يف نرشة الهجرة القرسية لعرض دروس مفصلة تتعلق باملرشوعات، كام تسعى العمليات التقييمة عادة، لكننا نهدف إىل إلقاء الضوء عىل املامرسات الجيدة 

تناقش  أو  أي دراسات حالة مفّصلة  النرشة  املعنّي. وال يصدر عن  اإلنساين  القطاع  والتعلم يف  للتاريخ  النرشة مستودعاً  األساسية والتطورات. وتشكل  واالهتاممات 

النظريات عن كثب، بل تتناول أفكار وتوجهات النظام األكادميي لدراسات الهجرة القرسية. 

ويوحي الطلب املتزايد عىل نرشة الهجرة القرسية، وأيضاً املالحظات التي نتلقاها، أن النرشة توفر نوعاً من التعلم يقدره ويحتاجه الكثريون، لكنه غري متوافر يف جميع األماكن 

بصورة يسهل الحصول عليه بها.

لقد ركزت العديد من أعدادنا األخرية عىل األفكار الناشئة والجاذبة للمزيد من القّراء. ففي العدد 31، جمعت النرشة بني مجاالت الهجرة القرسية والتغري املناخي، ونجحت يف الربط 

بني فروع الدراسة واألفكار ذات الصلة بطريقة جعلته من أكرث أعدادنا طلباً من قبل القراء. وكان هذا ما حدث أيضاً مع العدد 34 الذي تعامل مع الدراسات الحرضية والتحرض 

ـّز العدد 35 مؤخراً عىل قضايا اإلعاقة والهجرة القرسية.  والهجرة القرسية، بينام رك

ويف كٍل من هذه األعداد الثالثة السابقة، وجدنا أن املواظبة من جانب قراءنا جعلتهم يقدرون قيمة النرشة، مام ألقى بالضوء عىل املوضوعات األخرى املتعلقة بالهجرة القرسية. ويف 

نفس الوقت، فقد ظهر التعاون الحاميس لألشخاص والوكاالت، وجميعهم يهدف بصورة أساسية إىل الرتكيز عىل مثل هذه القضايا بدالً من الهجرة القرسية وعىل الراغبني يف التوسع 

يف مناقشاتهم. ونأمل يف عام 2011 أن نقوم مبا قمنا به مع العدد 38 الذي يتناول فكرة التكنولوجيا واالتصاالت. 

وإىل كل الوكاالت والحكومات واألفراد واملؤسسات وكل قّراء نرشة الهجرة القرسية: عليكم املساهمة مبقاالتكم وتوزيع النرشة يف مكاتبكم وعىل كل املعنيني، واحفظوها يف 

مكتباتكم ومراكزكم الخدمية. وإننا لنشكركم جزيل الشكر عىل تعاونكم ومتويالتكم التي تدعم وتساند مسرية نرشة الهجرة القرسية منذ عام 1987.
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