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ٌر يف   موضوٌع ُمصغَّ

ِة عمِل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية: دروٌس وُسَنُن  خطَّ
عمٍل حسنٌة يف النُّزوح الداخيل

يدور حول هذا املوضوع الخاّص نظراٌت يف دروٍس وُسَنِن عمٍل َحَسنٍة، نشأت عن خّطٍة امتّدت من سنة 2018 إىل سنة 2020: 
خطة عمِل الذكرى العشين للمبادئ التوجيهية للنهوض باملَْنع والحامية وإيجاد الحلول للنَّازحني الداخليِّني. وقد ُنِشَت الثامين 
مقاالٍت الدائرة حول هذا املوضوع، ومعها دراسات حاالٍت، يف العدد 65 من نشة الهجرة القرسية، يف أربع لغات: العربية 

  .www.fmreview.org/ar/recognising-refugees واإلنجليزّية واإلسبانية والفرنسّية. فمن شاء قراءتها فهي هنا

هنا  فانظره  منه  العريّب  اإلصدار  أّما  مطبوع.  وإصدار  َمشُبوك  إصدار  إصداَرين،  يف  اِن  باملجَّ ُمَتاٌح  املنفصل  الُكتيُِّب   وهذا 
www.fmreview.org/ar/recognising-refugees/GP20.pdf. وإن أحببَت ُمداَولَة العدد بني الناس أو َطْبعه أو هذا وذاك 
معاً، فافعل وال حرج. )وإن شئت طباعة العدد، يرجى االنتباه إىل أنَّ قياس الصفحة هو A5، فاستعمل خياَر »طباعة ُكتيِّب« 

حني َتضِبُط الطابعة(.

يطيب لنا أن َنْشُكَر نادين َواْلِيِك وصموئيل ُچْنغ )من مفوضيَّة الالجئني( عىل معونتهام يف املراجعة وإقامة التواصل بيننا وبني املؤلِّفني، وأن َنْشُكُر 
مفوضيَّة الالجئني عىل ما أتاحته من َدْعٍم مايلٍّ. 

ة عمل الذكرى العرشين  : نظرة يف خطَّ َمْنٌع وحاميٌة وحلٌّ
للمبادئ التوجيهيَّة

ِسِسيِلَيا ِجِميِنيز داَماِري )ُمقرِّرٌة خاّصة يف األمم املتحدة معنّيٌة بحقوق اإلنسان بني 

النازحني الداخليِّني(

النُّزوح الداخيل: نظرات يف املَْنع والحامية والحلول 
صموئيل ُچْنغ وِزَبْسِتنَي ُفن أْينِزيِدل )مفوضيَّة الالجئني / مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية(

استعداد قانوٍن داخيلٍّ يف جنوب السودان لحامية النازحني 
الداخليِّني وإعانتهم

َچاَلوَكا بياين وجاَتِوچ بيرت ُكَلنج وُروز إْمِويب )وزارة الشؤون اإلنسانية والترصُّف يف 

الكوارث بجنوب السودان / مفوضيَّة الالجئني(

األخذ يف مقاربات تعاونيَّة لتحسني معطيات النُّزوح الداخيّل
ِدُڤورا ِلَڤاُكوڤا وأِدْرَيان كالڤو ڤالدراما، وجاك أجاروڤا واُثم، وداِمَيان َجْسُلم )الدائرة 

املشرتكة املعنّية بتحديد سامت النازحني الداخليِّني / مركز رصد النُّزوح الداخيّل / 

مفوضيَّة الالجئني يف جمهورية إفريقيا الوسطى / املنظمة الدولية للهجرة(

لَفد ِدرَاساُت حاالٍت من أوغندا وكوُلمبيا واليمن والسِّ

ْوِق إىل الحلول َتْبديُة مشاركة النازحني الداخليِّني يف السَّ
مبادرة الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية يف كوُلمبيا )مبادرة الذكرى العرشين 

للمبادئ التوجيهية يف كوُلمبيا(

نظراٌت يف تجارب الدول يف منطقة »إيغاد« 
َچارِلز أُِبيال وأَْرَيْدَنا ُپْوپ )منظمة إيغاد / وزارة الخارجّية االتحادّية السويرسّية(

الوقاية من التَّهجري الناجم عن الكوارث واإلعداد له 
باربارا إِسج وِسَبْسِتَيان ُموِريِتي وأمانة املنّصة املعنّية بالتَّهجري الناجم عن الكوارث 

)مركز رصد النُّزوح الداخيل / االتِّحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل 

األحمر(

تطبيُق إطاِر اللَّجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات عىل 
الصومال والسودان

فرقة عمل الحلول الدامئة يف الصومال، وفرقة عمل الحلول الدامئة يف السودان، 

وَمْرَغريَتا ُلنغِفْست َهْنُدوَمادي، وياسمني كتابجي )الدائرة املشرتكة املعنّية بتحديد 

سامت النازحني الداخليِّني / مفوضيَّة الالجئني(
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 تقدمة

ة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهيَّة : نظرة يف خطَّ َمْنٌع وحاميٌة وحلٌّ
ِسِسيِلَيا ِجِميِنيز داَماِري

ُأِشيد  تها ثالث سنني،  ُمدَّ التي  التوجيهية  الذكرى العرشين للامدئ  اليوَم يف آخر خطة عمل  ، ونحن  إينِّ
قتها الدول وغريها من الجهات الفاعلة، وأتطلع إىل استمرار عملنا املشرتك يف  باإلنجازات الكبرية التي حقَّ

تعزيز حامية حقوق النازحني الداخليِّني. 

وهي   ،1998 سنَة  الداخيّل  النُّزوح  يف  التوجيهية  املبادئ  أُِطلقت 
وال شّك َمعَلٌم رئيٌس يف املعايري الدولية لحامية حقوق اإلنسان بني 
للمبادئ  العشين  السنويَّة  بالذكرى  الداخليِّني. واحتفاالً  النَّازحني 
العشين  الذكرى  عمِل  خطَة   2018 سنة  يف  أَطَلْقُت  التوجيهية، 
للمبادئ التوجيهية للنهوض باملَْنع والحامية وإيجاد الحلول للنَّازحني 
َة ثالث سنني( مع أصحاب املصلحة الرِّئيسني،  الداخليِّني )لتستمر مدَّ
هندوراس  وحكومة  النمسا،  حكومة  من  بثمٍن  ر  يقدَّ ال  وبَدْعم 

وحكومة أوغندا. 

ويف هذه السنة، سنة 2020، تقرتب خطة عمل الذكرى العشين 
من نهايتها، وقد قدمت يف السنني الثالث املاضية كنزاً من الخربة، 
والدروس املستقاة، والعالقات الجديدة وامُلعزَّزة. وإينِّ أشكر لنشة 
ففي  ة.  الخطَّ نتائج  لعرض  الفرصة  إتاحَتها هذه  القرسيَّة  الهجرة 
املقاالت التي بني يدّي النشة هاهنا تحليٌل لبعض املبادرات التي 
فهذه  ُقُدماً،  امُليضِّ  ُسُبل  يف  وتوصياٌت  ة،  املدَّ هذه  يف  فيها  َع  ُشِ
الراهنة  يات  التحدِّ ومعالجة  فيِه،  ُنِجَح  ما  لَدْعِم  املقاالت رضورٌة 
عىل  الضوء  إللقائهم  املؤلِّفني  بجميل  ملعرتفون  وإّنا  وامُلْستقبليَّة. 

أعاملهم ومعارفهم بهذه الطريقة.

توسيع  إىل  التوجيهية  للمبادئ  العشين  الذكرى  مبادرة  وتهدف 
هذا  يف  الجاري  العمل  وتعزيز  التوجيهية  املبادئ  حول  املدارك 
حامية  مسائل  عىل  الضوِء  إلقاء  إىل  تهدف  فهي  وأيضاً،  امليدان. 
املجتمع  من  ُمعزَّزٍة  مشاركٍة  إىل  تحتاج  التي  الداخليِّني  النازحني 

الدويّل، أْي:

أْن تقوِّي مشاركَة النَّازحني الداخليِّني يف القرارات التي تؤثر فيهم 	

وأْن ُتولِّد ُقّوة اندفاٍع لقوانني النَّازحني الداخليِّني والسياسات املعنّية  	
بهم يف جميع أقطار العامل، بأموٍر منها تبييء املبادئ التوجيهية

َجْمع  	 عىل  الفاعلة  الجهات  من  وغريها  الدول  قدرة  تعزِّز  وأْن 
املعطيات وتحليلها واستعامالها يف حامية النازحني الداخليِّني

وأْن ترُكَز حظاً أكرب من الهّم يف إيجاد الحلول، وبخاصٍة حلول حاالت  	

النُّزوح الداخيّل املتامدية.

ثم إّن خطة عمل الذكرى العشين للمبادئ التوجيهية ترّكز عىل 
الدولية  املستويات  يف  دين  املتعدِّ املصلحة  أصحاب  بني  التعاون 
واملحيل  الوطني  التنفيذ  عىل  الرتكيز  مع  والوطنية،  واإلقليمية 
الرضوري لَدْعم الدول يف مسؤولّياتها عن حامية النازحني الداخليِّني. 
املتحدة،  األمم  يف  األعضاء  الدول  العمِل  ة  خطَّ يف  شاركت  وقد 
اللَّجنُة  َة  وهيئات األمم املتحدة، واملجتمع املديّن، ثّم أّيدت الخطَّ

الدامئة املشرتكة بني الهيئات.

التوجيهية  للمبادئ  العشين  الذكرى  عمِل  ة  خطَّ وأُطِلَقت  هذا، 
هذه  فاخترصت   .» وحلٌّ وحاميٌة  »َمْنٌع  فيه  مكتوباً  شعاراً  حاملًة 
مبادٌئ  وهي  الداخيّل،  للنُّزيح  التوجيهية  املبادئ  ُروَح  الكلامت 
الداخليِّني  للنازحني  اليومّية  بالحياة  ُد، متصلٌة  ما يزال صداها يرتدَّ
 » »َمْنٍع وحاميٍة وحلٍّ ويرّكز شعار  امُلترّضرة.  املحلّية  واملجتمعات 
أيضاً عىل مسؤولّية الدول عن حامية حقوق اإلنسان بني النازحني 
التزاماتها  من  جزٌء  فذاك  والحرب،  والعنف  لم  السِّ يف  الداخليِّني، 

الدوليَّة التي يتعنيَّ عليها الوفاء بها وهي ُتنِفُذ سياَدَتها.

وبالحّق، فمع الزيادة املستمرَّة يف أعداد النازحني الداخليِّني وحاالت 
النُّزوح الداخيّل يف كثرٍي من البلدان والسياقات املختلفة حوَل العامل، 
يظلُّ مفهوم »املنع والحامية والحّل« عظيم الشأن يف عملنا املشرتك 
ة عمِل  لَدْعم حقوق اإلنسان بني النَّازحني الداخليِّني. ولقد بيَّنت خطَّ
الذكرى العشين للمبادئ التوجيهية أّننا باإلرادة السياسّية ميكننا أن 
ُنْنِجَز املزيد فاملزيد. فلنواصل ِفْعَل ذلك مبزيِد ِحْكمٍة والتزاٍم أوثق.

 idp@ohchr.org ِسِسيِلَيا ِجِميِنيز داَماِري 
ُمقرِّرٌة خاّصة يف األمم املتحدة معنّيٌة بحقوق اإلنسان بني 

النازحني الداخليِّني

https://www.fmreview.org/ar/recognising-refugees
mailto:idp@ohchr.org
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النُّزوح الداخيل: نظرات يف املَْنع والحامية والحلول 
صموئيل ُچْنغ وِزَبْسِتنَي ُفن أْينِزيِدل

الدول  أكرب وزاَد اضطراَر  دولياً  الحال اهتامماً  إلحاُح  أثاَر  قياسّياً،  الداخليِّني عدداً  النَّازحني  ملّا بلغ عدد 
واملجتمع الدويل إىل الفعل. فألقت مبادرة خطة العمل يف الذكرة العرشين للمبادئ التوجيهية الضوَء عىل 

ٍم تشتدُّ الحاجة إليه يف إيجاد حلول جريئٍة وملموسة.  عدٍد من الفرص التي تتيُح إحراَز تقدُّ

بلغها  ما  مستوياٍت  الداخيّل  النُّزوح  بلغ  األخرية،  السنني  يف 
النازحني  عدد  بلغ  إذ  الباردة،  الحرب  بعد  ما  حقبة  يف  قبُل 
من  داخيّل  نازٍح  مليون   45.7  :2019 سنة  آخر  يف  الداخليِّني 
وهذا  الكوارث.1  جّراء  من  مليوناً  و5.1  والعنف،  النِّزاع  جّراء 
اعتمدت  1998، حني  سنة  منذ  الحال  عليه  كانت  ما  ضعف 

املبادئ التوجيهية يف النُّزوح الداخيّل. 

زيادة  إىل  الداخيّل  النُّزوح  يف  االرتفاع  هذا  ُيعَزى  أن  وميكن 
طوال  العامل  حوَل  وخطورتها  وطولها  امُلسلَّحة  النِّزاعات  عدد 
قد  بامُلَناخ  املرتبطة  الكوارث  عدَد  أّن  وإىل  املنرصم،  العقد 
العقدين  بالقياس إىل  تضاعف عىل يف العشين سنًة املاضية 
الذين سبقاها، ثمَّ إىل أّن التَّهجري اليوَم ال ينفكُّ يتامدى. وماّم 
يثرُي القلق، أنه من املتوقع أن يرتفع عدد النازحني الداخليِّني 
تفاُقم  مع  أخرى،  وأسباب  امُلَناخ،  لتغريُّ  الضارّة  اآلثار  بسبب 
جائحة  جــّراء  من  اليوَم  ضعفهم  ومواطن  الناس  حاجات 

)ف-كورونا-19( العاملية.

فرص جديدة

فرٌص  ظهرت  ولكن  األمَل،  األعداد  هذه  معرفة  يضعف  قد 
م. أولها:  جديدة تتيح أن يبذل فيها جهد جامعّي إلحراز التقدُّ
 2030 لسنة  املستدامة  التنمية  خطة  يف  األعضاء  الدول  أّن 
ذلك  ويف  ركبها،  عن  يتخلف  شخص  أّي  ترتك  ال  أْن  التزمت 
النازحون الداخليُّون الذين َيكُثُ أن يكونوا من املتخلِّفني عن 
رة بالتَّهجري، التي َكُثَ يف السنني  الرَّكب. وزاَد عدد الدول املترضِّ
سيَّام  ال  الداخيّل،  للنُّزوح  وسياسات  قوانني  وضعها  األخرية 
قوانينها.  يف  نها  توطِّ التي  أو  كمباال  التفاقية  قة  امُلصدِّ الدول 
وثانيها: أّن هيئات األمم املتحدة أظهرت أيضاً التزاماً متجدداً 
وسياستها  الالجئني  مفوضيَّة  ومنها  الداخيّل،  النُّزوح  مبعالجة 
دت فيها  التي وضعتها للنَّازحني الداخليِّني سنة 20192 التي وكَّ
املنظومة  مستوى  وعىل  الداخليِّني.  النازحني  تجاه  التزاماتها 
بأرسها، ألَّف األمني العام لألمم املتحدة الفرقَة الرفيع املستوى 
الداخيّل،3 فكان منها مبا فيها من متثيل قوّي  بالنُّزوح  املعنّية 

رة من التَّهجري اندفاٌع وتفاؤل جديد يف مناقشة  للدول املترضِّ
املسألة. 

يف  وواعدة  مستجّدًة  وأساليب  عمٍل  سنن  نرى  أّننا  وثالثها 
بالتَّهجري،  رة  املترضِّ الحكومات  –تتَّبعها  الواقع  يف  يحصل  ما 
وهي  وغريها،  املتحدة  األمم  وهيئات  املحلية،  والسلطات 
دامئة  حلول  إيجاد  غرضها  معاً–  تعمل  األحيان  من  كثرٍي  يف 
للنُّزوح الداخيّل. وأثبتت خطة عمل الذكرى العشين للمبادئ 
للنَّازحني  الحلول  وإيجاد  والحامية  باملَْنع  للنهوض  التوجيهية 
فّعاٍل  تحديٍد  مزيِد  من  ن  مُيكِّ الجهود  توحيد  أّن  الداخليِّني4 
الَحَسنة وتعزيزها، ويحثُّ عىل إجراءاٍت أْشَمَل  لُسَنِن العمل 
ونطاق  العمل هذه  سنن  نطاق  َع  ُوسِّ فإن  إسرتاتيجّيًة.  وأكث 
هذه املقاربات الجديدة، فمن املحتمل أن تقلل كثرياً من َعَدِد 

امُلعاِننَي من التَّهجري املتامدي. 

املَْنع

ِذْكُر  التي جاء  واملقاربات هذه،  العمل  هذا، وميكن يف سنن 
كثرٍي منها يف هذا النحور الخاّص من نشة الهجرة القرسية، أن 
ُتصنَّف تصنيفاً مفيداً عىل ثالثة عنارص ُألِّف منها الشعار الذي 
ة عمِل الذكرى العشين للمبادئ التوجيهية: »َمْنٌع  حملته خطَّ
«. فأما العنرص األول، فإن املنع القوّي للنِّزاعات  وحاميٌة وحلٌّ
سان بال شّك أكَث  والتخفيف القوّي من آثار تغريُّ املناخ سيؤسِّ
اإلجراءات فّعالّيًة واستدامًة ملنع النُّزوح الداخيّل. وعىل الرغم 
من أن مثل هذه اإلجراءات قد تبدو بعيدة املنال –يف املستقبل 
القريب عىل األقل– فإّنا يف ضوء حالة السياسة العاملية اليوَم 
عندنا األدوات واملعارف للحد من النُّزوح الداخيّل يف املستقبل، 

وال سيَّام التَّهجري الناجم عن الكوارث. 

ويف هذا الصدد، يجب إعطاء األولوية لالستثامر يف قدرتنا عىل 
زيادة متكني ما هو مراٍع للتَّهجري من اإلعداد لحاالت الطوارئ، 
والتكيُّف بحسب امُلَناخ، وتقليل مخاطر الكوارث، مع الرتكيز 
خصوصاً عىل تعزيز قدرة املجتمعات املحلّية املستضعفة عىل 
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ُمود. ولكن لسوء الحظ، ما تزال هذه امليادين تعاين َنْقَص  الصُّ
التمويل يا لألسف، وال َتبُلُغ أكَث البلدان والسّكان عرضًة للخطر 
بلوغاً تحصل معه الكفاية. ومن سنة 2020، تسلَّمت 15 دولة 
من أكث الدول عرضًة آلثار تغريُّ املناخ، وكانت 11 دولًة منها 
الهيئات، تسلَّمت %5.8  النداء اإلنساين املشرتك بني  داخلًة يف 
يف  التكُّ صناديق  صته  خصَّ الذي  العاملّي  التمويل  من  فقط 

دة األطراف.5  املتعدِّ

املبنّي عىل  والتمويل  التوقعية  اإلجراءات  أن  ثبت  وقد  هذا، 
ُصُموَد  ُز  تعزِّ الخصوص  املستقبل عىل  مبا سيكون يف  الحدس 
ي  تؤدِّ التي  األحوال  ومينع  السّكان،  من  املستضعفة  الفئات 
إىل التَّهجري، ومن والطرق إىل ذلك إعطاء املستضعفني وسائَل 
يتكيُّفون بها بحسب الجفاف الوشيك الوقوع.6 ويشتمل املَْنع 
أيضاً عىل تحليل األسباب األصلّية، مثل: كيف ميكن أن يسوق 
تغريُّ املناخ يف وقٍت واحٍد إىل التَّهجري، وُيسِهم يف النِّزاع الذي 

ي إىل التَّهجري، وُيفاِقَم حاالت التَّهجري الراهنية؟7  ُيؤدِّ

الحامية

ما يزال العمل امللموس الذي يندرج تحت العنرص الثاين من 
–أي  التوجيهية  للمبادئ  العشين  الذكرى  عمل  خطة  شعار 
ر ماليني الناس الجدد  الحامية– مهاًم للغاية؛ ذلك الستمرار تهجُّ
متامدياً  تهجرياً  أصاًل  رون  ُمهجَّ الذين  إىل  فينضمون  سّنة،  كل 
وتعرتضهم مصاعُب يف الحامية شديدٌة. ومن األمثلة عىل ذلك 

فيها  النِّزاع  ى  أدَّ حيث  فاسو،  بوركينا 
يف  ــاداً  ازدي التَّهجري  أزمــات  أرسع  إىل 
الحرب  نار  حيث  سورية،  ثمَّ  إفريقيا، 
ثمَّ  سنني.  تسع  منذ  مستعرًة  تزال  ما 
وجمهورية  كوُلمبيا،  مثل  أخرى  أمكنة 
وكثري  واليمن،  الدميقراطية،  الكونغو 
حامية  إىل  الحاجة  متسُّ  حيث  غريها، 
ُينَتَظَر  النازحني الداخليِّني وال ميكن أن 

إىل غٍد. 

الرئيسة  العوامل  تشمل  أن  وميكن 
ــرتام  اح بتعزيز  ــزام  ــت االل للحامية 
حاالت  يف  اإلنساين  ــدويل  ال القانون 
الذي  والتعاون  ــوارث،  ــك وال ــزاع  الــنِّ
عند  املتزايدة  الضعف  مواطن  يراعي 
الضعف  مواطن  ذلك  ومن  رين،  امُلهجَّ
ناملتداخلة، مثل التي عند النساء والفتيات، والرجال والفتيان، 
، واملجتمعات املحلّية  قني من ذوي االحتياج، وكبار الّسنِّ واملعوَّ
املبادئ  أســاس  عىل  الحامية  إقامة  جانب  وإىل  شة.  امُلهمَّ
يف  ُتدَمُج  حني  أكرب  أثر  للحامية  يكون  أن  ميكن  التوجيهية، 
املَْنع ثمَّ من املَْنع حّتى االستجابة للطوارئ، فُتطبَُّق »مركزية 
املعونة  أعامل  جميع  مركز  يف  الحامية  َوْضُع  )أي  الحامية« 
أولوياٍت  بإقامة  عملياً  ُذ  وُتنفَّ املحيّل  السياق  اإلنسانية8( عىل 
ملموسة وقابلة للتحقيق عند مجتمع املعونة اإلنسانية بأرسه، 
رين جزءاً ال ينفصل من  وحني تكون مشاركة مجتمعات املهجَّ
ُصْنع القرار. وملّا كان التَّهجري العاملي اليوَم يف الَحرَض أكث منه 
الداخليِّني  النازحني  حامية  مراعاة  تزيد  أن  وجب  الريف،  يف 
أبعاٍد سكانّية وتاريخية وبيئية  السياقات الحرضّية من  ما يف 
واقتصادية واجتامعية وسياسية، هذا إىل جانب مراعاة اآلثار 
األمد  البعيد  والَوْقع  املدن،  يف  الَحرَضية  للحرب  الجانبية 
املحلّية  واألنظمة  السكنّية،  األحياء  عىل  الطبيعية  للكوارث 

لإلسكان وحيازة األرض. 

الطريق إىل الحلول الدامئة 

عمل  ة  خطَّ شعار  يف  الثالث  العنرص  –وهو  الحلول  بلوُغ 
َنني  ُمكوِّ عىل  قائٌم  التوجيهية–  للمبادئ  العشين  الذكرى 
الرفيعة  الفرقة  له عند  األول:  ُم من غريهام.  ُيتقدَّ أساسيَّني ال 
رة  املترضِّ الدول  التزاِم  تعزيُز  وهو  خاّص،  اهتامم  املستوى 
معالجة  يف  األساسّية  املسؤولية  من  عليها  مبا  الوفاَء  بالتَّهجري 

هذه امرأٌة من النَّازحني الداخليِّني تعمل هي وأرستها امُلِضيَفة التي تعينها عىل بناء بيتها الجديد، وهذا من مشوع إيواٍء ُتنّفذه مفوضيَّة الالجئني 

يف مقاطعة كيڤو الشاملّية، بجمهورية الكونغو الدميقراطية. 
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النُّزوح الداخيّل داخل أراضيها. صحيٌح أّن هذا االلتزام يجب 
املجتمع  يحفز  أْن  ميكن  ولكن  نفسها،  الدول  من  ينشأ  أن 
الفوائد  أهمّية  بإبراز  ُطُرق  ة  بعدَّ السياسية  اإلرادَة  الدويل 
عىل  وبالحّث  الداخيّل،  النُّزوح  ملعالجة  واالقتصادية  اإلمنائية 
البلدان  النازحني الداخليِّني، وبإعانة  اعتامد قوانني وسياسات 
عن  إليها  املحتاج  ــة  واألدلَّ املعطيات  توليد  عىل  رة  املترضِّ
مواضع النازحني الداخليِّني، والحاجات، ودراسات اإلحصاءات 
السّكانية، وباملساعدة عىل بناء القدرات الوطنّية لقيادة مثل 

الت. هذه التدخُّ

قطاعات  بني  الفّعال  والتعاون  املشاركة  تعزيز  هو  والثاين: 
عىل  الداخليِّني  النازحني  إلعانة  والتنموي  اإلنساين  العمل 
وضامن  كرامتهم  عىل  والحفاظ  الطبيعية  الحال  إىل  العودة 
يف  االلتزامات  أّدت  فقد  أنفسهم.  عىل  االعتامد  استطاعتهم 
املنعقد   2016 لسنة  اإلنساين  للعمل  العاملي  القمة  مؤمتر 
جانبها  وإىل  اإلنساين–اإلمنايّئ،  العمل  يف  التعاون  لتقوية 
أعاد  )الذي  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  نظام  يف  األخري  اإلصــالُح 
قني ُمقيِمني ُمستقلِّني وأكث  ق املقيم مُبنسِّ تنشيَط نظام امُلنسِّ
متكيناً( أّدت إىل إنشاء بنيٍة تحتية أعانت عىل العمل بتجاوز 
الفجوة بني العمل اإلنسايّن والعمل اإلمنايئ. ثم إّن يف مبادرات 
الراسخة داخل مكاتب  الصومال وإثيوبيا،  الدامئة يف  الحلول 
أمٍم  »منّظمِة  ملقاربات  مفيدة  قوالب  امُلقيِمني،  قني  امُلنسِّ
الوقت  أمكنة أخرى. ويف  الدويّل يف  للتَّهجري  ُمتَّحدٍة واحدٍة« 
َقْدٍر  بإدخال  أن يحذوا حذوها  إىل  املانحون  نفسه، سيحتاج 
ُب  بة، التي ُتصعِّ قات متويلهم امُلتشعِّ أكرَب من التامسك يف تدفُّ
الت –مثل الحلول الدامئة– التي تقع يف الفجوة  متويل التدخُّ

التي بني العمل اإلنسايّن والعمل اإلمنايّئ.

وُيحتاُج إىل التعاون اإلنسايّن–اإلمنايّئ أيضاً يف املستوى الوطني. 
الحكومات  من  عــدداً  أن  األمــل  عىل  الباعثة  األمــور  ومن 
رة بالتَّهجري أيضاً قد اتَّخذت مقارباٍت »تشمل الحكومة  املترضِّ
النُّزوح  البينيَّ يف تحدي معالجة  بأرسها« فأظهر ذلك الوجَه 
ُبُلوِغ  ضامن  إىل  ستحتاج  أّنها  ذلك،  من  وأهم  الداخيّل. 
يف  وإدماجهم  االجتامعي  الضامن  خطَط  الداخلنيِّ  النازحني 

خطط التنمية الوطنّية.

امُلِضُّ قدماً

ُننِشئ هذه الفرص ونحافظ عىل االندفاع؟ مام ال  فكيف إذاً 
شّك فيه أن الحكومات والدول تظل مركَز االهتامم، فينبغي أن 

يدعمها املجتمع الدويل يف حاجتها إىل تعزيز وتنفيذ التزامها 
إىل  مرحلة  إىل  اإلعداد  مرحلة  من  الداخيّل  النُّزوح  مبعالجة 
يف  وللمبادرات  الحلول.  إيجاد  إىل  وانتهاًء  الطوارئ،  حاالت 
ذلك، كخطة عمل الذكرى العشين للمبادئ التوجيهية، مهّمٌة 
يف تعزيز التعاون عرب املناطق والقارات ويف تحديد ُسَنن العمل 
عريٌض  احتامٌل  الَحَسنة  العمل  وُسَنن  التعاون  ففي  الَحَسنة. 
لتوسيع نطاقها، وللَبْعث عىل االلتزامات املتينة وَدْعمها، وهي 
للنَّازحني  والحلول  والحامية  املْنع  زيادة  عىل  تعني  التزامات 

داخلياً.

cheung@unhcr.org صموئيل ُچْنغ 
رئيس قسم النُّزوح الداخيل، يف مفوضيَّة الالجئني 

 www.unhcr.org

Sebastian.einsiedel@un.org ِزَبْسِتنَي ُفن أْينِزيِدل 
مستشاٌر رئيٌس يف النُّزوح الداخيل، يف مكتب تنسيق الشؤون 

 www.unocha.org اإلنسانية

صموئيل ُچْنغ وِزَبْسِتنَي ُفن أْينِزيِدل رئيسان مشاركان يف خطة 

عمل الذكرى العشين للمبادئ التوجيهية.

1. التقرير العاملي يف النُّزوح الداخيل سنة 2020، من مركز رصد النُّزوح الداخيل
 www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/

 UNHCR )2019( Policy on UNHCR’s Engagement in Situations of .2
 Internal Displacement

)سياسة عاّمة حول دخول مفوضيَّة الالجئني يف حاالت النُّزوح الداخيّل(
bit.ly/UNHCR-IDP-Policy-2019

 www.un.org/internal-displacement-panel/ .3
 www.globalprotectioncluster.org/2018/05/23/gp20-plan-of-action/ .4

bit.ly/GPC-GP20PlanOfAction
5. تجد دليَل نوتردتام للَكْسب يف

  https://gain.nd.edu/our-work/country-index/
دة األطراف يف وتجد املعطيات حول مدفوعات صناديق التكيُّف بحسب املناخ متعدِّ

 bit.ly/ClimateFundsUpdate
وتجد استعراض أعامل املعونة اإلنسانية لسنة 2020 من مكتب األمم املتحدة لتنسيق 

bit.ly/GHO-2020  املعونة اإلنسانية يف
 See, for instance, IFRC )2018( ‘Forecast-based Financing for vulnerable .6

 herders in Mongolia’, DRR in Action Case Study
)التمويل املبنّي عىل َحْدس ما سيكون مستقبل الرُّعيان املستضعفني يف منغوليا(

bit.ly/IFRC-FbF-Mongolia
ر يف نشة الهجرة القرسية الذي ُأِديَر حول األسباب األصليَّة   7. انظر املوضوع امُلصغَّ

 www.fmreview.org/return
www.fmreview.org/ar/return :اقرأه بالعربية من هنا

bit.ly/Centrality-of-Protection .8
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استعداد قانوٍن داخيلٍّ يف جنوب السودان لحامية النازحني الداخليِّني وإعانتهم
َچاَلوَكا بياين وجاَتِوچ بيرت ُكَلنج وُروز إْمِويب 

َدت بأخرٍة  دَة قانوٍن داخيّل ُسوِّ دٌة ذاُت خطر، عىل أنَّ ُمسوَّ تعرتض جنوَب السودان تحّدياٌت إنسانية معقَّ
داً يف التزام البلد حاميَة مواطنيه ويف رؤيته لذلك.  ُ تجدُّ يف شأن النازحني الداخلّيني ُتبنيِّ

ملّا كان شهر حزيران/يونيو من سنة 2020، بلغ عدد النازحني 
مئٍة  وست  مليوٍن  من  أكث  السودان  جنوب  يف  الداخلّيني 
إىل  السودان  جنوب  الجئي  عدد  وبلغ   ،)1.67( ألفاً  وسبعني 
البلدان التي تجاورها مليونني وُعْشَي مليوٍن )2.2(. وُتضيُِّف 
يف  املتحدة  األمم  بعثة  عليها  القامئُة  املدنيِّنَي  حامية  َمَواِضُع 
 200 عىل  ينيف  ما  الداخليِّني  النازحني  من  السودان  جنوب 
راً خاّصاً يف األمم  ألف. ويف سنة 2013، كان َچالَوَكا بياين مقرِّ
املتحدة معنّياً بحقوق اإلنسان بني الالجئني الداخلّيني، فَوَفَد إىل 
جنوب السودان فبلََّغ أْن ليَس يف البلد قدرٌة كافية واستعداٌد 
مؤّسيّس لَتُحدَّ عن التَّهجري الداخيّل وَتْستجيَب لُه يف املستقبل 
القريب واملتوّسط والَبعيد. ثمَّ وصَّ الَوْفُد، وخصَّ بالتوصية أن 

ُينَشأَ إطاٌر سيايّس شامل يحيط بجنوب السودان. 

املنع،  إىل  املاسة  الحاجة  عىل  الضوء  أخرى  تقارير  وألقت 
وأشارت إىل أن َمْنَشأَ الّتحّديات الحامئية الواقعة عىل النازحني 
دٌة داخٌل  الداخلّيني يف جنوب السودان هو َجَوالُِب نزاٍع معقَّ
مرًة  الداخليِّني  النازحني  كثرٌي من  َر  ُهجِّ فقد  بعض،  بعضها يف 
بة ومختلفة، منها عنٌف بني الطوائف،  بعد أخرى ألسباٍب مركَّ
جنوب  نزاع  يف  هَلَك  وقد  طبيعٍة.  وكــوارُث  أمــاٍن،  وهموُم 
السودان هذا َخْلٌق كثري، فانتهكت فيه ُحرَْمُة حقوق اإلنسان، 
املدنيُّون  َر  وُهجِّ املدنيِّني،  املسلَّحة  الجامعات  واستهدفت 

تهجرياً. 

سنة 2018: سنٌة َعِظيمُة الَخَطر

النازحني  أّنها ذاُت شأٍن يف حامية  السنة ظهر  ملّا كانت هذه 
السودان  جنوب  أََخَذ  ففيها  عنٌي،  شأَنها  ُتخِطُئ  ال  الداخليِّني 
ه قانون سنة 2019  ُينِشئ للنازحني الداخليِّني قانوناً داخلّياً سامَّ
القانون  هذا  دة  ومسوَّ وإعانتهم.  الداخليِّني  النازحني  لحامية 
هي من مبادرِة الحكومة يف جنوب السودان، رصَّفت يف أمرِه 
وزارَة الشؤون اإلنسانية والترصُّف يف الكوارث ولجاناً برملانية، 
وطلبت فيها التأليف بني اتفاقية كمباال لسنة 2009 واملبادئ 
صالحًة  لجعلها   1998 لسنة  الداخيّل  التهجري  يف  التوجيهية 

للتطبيق يف جنوب السودان. 

فسـاَق َصـْوُع قانـوِن النازحـني الداخليِّـني الداخيلِّ هـذا –وقد 
أََشـبَّتُه ودعمتـُه مبادرة الذكـرى العشين للمبـادئ التوجيهية 
يف التهجـري الداخـيّل– سـاَق إىل تصديـق الحكومـة يف جنـوب 
السـودان اتفاقيـَة كمبـاال. ثـمَّ كان يف العـامل مـن إقـراِر اتفـاق 
الالجئـني العاملـيّ والتـزاِم جنـوب السـودان إنفـاَذه أن تهّيأت 
ـري جنـوب السـودان.  ـل إىل حلـول شـاملة مُلهجَّ فرصـة للتوصُّ
وأشـارت هـذه التحـوُّالت إىل التـزام الحكومـة تحسـنَي حامية 
حالـة  إلنهـاء  املبـذول  الجهـد  وتكثـرَي  الداخليِّـني  النازحـني 
التَّهجـري الراهنـة. وقـد َذَكَر حسـني مار نيـوت، وزيُر الشـؤون 
ف يف الكـوارث سـابقاً، وهو يتكلـم يف إحالة  اإلنسـانّية والتـرصُّ
دة القانـون إىل وزارة العـدل، أّن هـذا التشيـع الداخـيّل  مسـوَّ
دة يف شـأن  َز اإلنفـاَذ الجـارَي لالتفاقيـة امُلجـدَّ ميكـن أن يعـزِّ
حـّل النـزاع يف جمهوريـة جنـوب السـودان التـي ُأبرَِمت سـنة 
2018. وتنـصُّ هـذه االتفاقيـة عـىل عـودة الالجئـني والنازحني 
الداخليِّـني وإعـادة إدماجهـم، وعىل أّن ذلك أسـاٌس من ُأُسـِس 

تحقيـِق السـالم الدائـم يف جنـوب السـودان.

نظرات يف إنشاء القانون الداخيّل

اتَّخـذ القيِّمـون عـىل َصـْوغ القانون الداخـيّل مقاربًة تشـاركيَّة 
والتحديـات  الداخليـني  النازحـني  حاجـات  تعيـني  ـنوا  لُيحسِّ
للتَّهجـري  االسـتجابة  تكـون  حّتـى  الحكومـة،  تعـرتض  التـي 
للذكـرى  العمـل  خطـة  وقّدمـت  بالغـرض.  وافيـًة  الداخـيّل 
العشيـن للمبـادئ التوجيهيـة آليـات التنسـيق التـي َيحَتـاُج 
إليهـا أصحـاب املصلحـة وُيحَتـاُج إليهـا يف مشـاركة النازحـني 
الداخلّيـني )مـع تقديـر حاجاتهم(. وقـد قادت ِوزارُة الشـؤون 
الالجئـني شكاَء  الكـوارث وُمفوضيَّـُة  ف يف  اإلنسـانية والتـرصُّ
جنـوب السـودان يف خطـة العمـل للذكرى العشيـن للمبادئ 
وفيهـم  املصلحـة،  أصحـاب  مـن  عـدداً  فَحَفـُزوا  التوجيهيـة، 
وزاراٌت تنفيذيـة ومديريـاٌت، وفاعلـون إنسـانيُّون وإمنائيُّـون، 
اإلفريقـي،  واالتحـاد  املـديّن،  واملجتمـع  أكادميّيـة،  وأوسـاط 
ومانحـون، وغريُهـم مـن أصحـاب املصلحـة، وبذلـك ضمنـوا 
تحقيـَق مقاربـٍة تشـتمل عـىل املجتمـع بـأرسه. ومـن املهّم يف 
مثـل هـذا أن يكـون الذيـن ُيِقيُمـوَن االستشـارات بينهـم وبني 
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كبـار صانعي السياسـات يف الحكومة أن يكونـوا أصحاب خربة 
يف سـنِّ قوانـني التَّهجـري الداخـيّل. 

ومن الوجهة الفعلّية، عقدت أول ورشـة يف القانون والسياسـة 
اإلنسـانية  الشـؤون  وزارة  الالجئـني  مفوضيَّـة  بـني  باشـرتاٍك 
 ،2018 سـنة  متوز/يوليـو  عقـدت يف  الكـوارث،  يف  ف  والتـرصُّ
بدايـة  الورشـة  وكانـت  الداخليُّـون.  النَّازحـون  إليهـا  وُدِعـَي 
النَّازحـني الداخلّيـني وكبـار املسـؤولني الحكوميِّـني،  استشـارة 
فأعانهـم ذلـك عـىل تعزيـز فهمهـم لَصـْوغ قوانـني النَّازحـني 
الًة ناشـئًة  الداخلّيـني، وتوسـيع معارفهم، لتكون مشـاركتهم فعَّ
»إثبـاِت شعّيـٍة«  َحـَدُث  ُأِقيـَم  ذلـك  بعـد  وكان  ِعْلـم.  عـن 
م، وكان  للمسـؤولني الحكوميِّـني بغيَة توكيِد أهميَّـة كلِّ ما تقدَّ
ذلـك مهاّمً لتحسـني اإلرادة السياسـية يف القانـوين الداخيّل. ثمَّ 
إنَّ مشـاركة الـوزارات التنفيذيـة ِتْقنّيـاً وِوزارّيـاً أتاحـت تداول 
واإلعانـة  الحاميـة  تنسـيق  حـول  العملّيـة  املسـائل  يف  اآلراء 
للنازحـني الداخليِّـني، وهـذا َدَعـَم تنميـة الرتتيبـات املؤسسـّية 
ـعت مشـاركة النازحني  كـام نـصَّ عليه القانون الداخيّل. ثمَّ ُوسِّ
الداخليِّـني باالستشـارات التـي أقامتهـا مفوضيَّـة الالجئـني يف 
البلـد بـأرسه، دخـل فيهـا النازحـون الداخليُّـون واملجتمعـات 
املضيفـة. وكان لذلـك عظيـُم شـأٍن يف إدخال مـا ينبغي إدخالُه 

دة القانـون.  يف ُمسـوَّ

مثـال ذلـك: أْن َظَهـَر يف أثنـاء االستشـارات أّن مـن املسـتقرب 
التـي  أمالكهـّن  اسـتعادة  النسـاء تحديـات يف  يقـع عـىل  أن 
َتَرْكَنهـا بالتَّهجـري؛ فـال وثائـق عندهـّن، ويـرسي عليهـّن ُسـُنٌن 
دة القانـون مـا ينّص عىل  ثقافّيـة متييزيـة؛ ولـذا ُأدِرَج يف مسـوَّ
حاميـة أمـالك النسـاء حاميـًة مناسـبة. ومـع ذلـك، ثبـت أنَّ 
الوصـول الفّعـال إىل النازحـني الداخليِّـني واملجتمعات املضيفة 
نظرهـم  وجهـات  إّن  إذ  شـأٍن  ذو  أمـٌر  –وهـو  ومشـاورتهم 
وأولوياتهـم تؤّثـر يف سـنِّ القانـون وإنفـاذه– ثبـت أّنه شـديد 
َب  الصعوبـة يف بعـض املناطـق بسـبب النِّزاع، وفـوق ذلك صعَّ
َضْعـُف البنية التحتيـة والوصول إىل الشـابكة َجْمَع املعطيات. 

َحـَدٍث  يف  املصلحـة  أصحـاب  استشـارات  أّدت  ذلـك،  وبعـد 
رفيع املسـتوى يف شـهر أيلول/سـبتمرب سـنة 2018 إىل تصديق 
دٍة أوىل للقانـون الداخـيّل. دارت فيهـا املناقشـات حـوَل  مسـوَّ
والحلـول  واإلعانـة،  الحاميـة  وتنسـيق  الدولـة،  مسـؤولية 
الدامئـة. فأمـا املناقشـات التـي دارت حـول مسـؤولية الدولـة 
فقـد سـاقت إىل توصيـة الحكومـة أن يكـون توّسـع نفوذهـا 

يف الحاميـة واإلعانـة، ووصـل ذلـك بالحاجـة إىل أ( أن يكـون 
للنازحـني الداخليـني يف الحلـول الدامئـة خيـاٌر حـّر؛ أي العودة 
وأن  التوطـني، ب(  إعـادة  أو  املحـيل  االندمـاج  أو  الطوعيـة 
َز حكم القانـون حّتى تكون العـودة آمنًة  ـن األمـن وُيعـزَّ ُيحسَّ
كرميـة. وأمـا التنسـيق، فقد لوحظ أّن تحقيـَق حامية الناوحني 
الداخليِّـني وإعانتهـم أمـٌر يسـتدعي مقاربًة متعـدد الطبقات. 
فـأوص املتشـاورون يف هـذا الصدد بآلية تنسـيق مشـرتكة بني 
الـوزارات، ُتْكِمُلهـا منتديـاٌت تشـغيلية وتقنيـة مشـرتكة بـني 
القطاعـات التـي هـي أدىن، مخصصـٌة ملعالجـة حالـة النازحني 
الداخلّيـني. ولوحـظ عـىل وجـه الخصـوص الرصـد الـذي تقوم 
بـه مؤسسـات حقـوق اإلنسـان من حيـث هو أسـاٌس يف إقامة 

الضوابـط والتوازنـات. 

أخـرياً، وبنـاًء عىل العمل التشـاريك، تعاونـت مفوضيَّة الالجئني 
وجامعـة  الكـوارث  يف  ف  والتـرصُّ اإلنسـانية  الشـؤون  ووزارة 
وتحسيسـهم  الشـعب  أفـراد  لتوعيـة  نـدوًة  فعقـدت  جوبـا 
بقانـون النازحـني الداخليِّـني، وملعرفـة أفكارهـم العميقـة يف 
مسـائل حاميـة النازحـني الداخليِّـني وإعانتهـم. حـرض النـدوة 
أكـُث مـن 70 مشـاركاً أتـوا من الـوزارات التنفيذيـة، والجمعية 
التشيعيـة الوطنيـة االنتقاليـة، واالتحاد اإلفريقـي واملنظامت 
اإلقليميـة، وهيئـات األمـم املتحدة، واملنظامت غـري الحكومية 
الوطنيـة والدوليـة، واملنظامت املجتمعية والدينية، واألوسـاط 
القانـون يف  الوطنيـة، وجمعيـة  اإلعـالم  األكادمييـة، ووسـائل 
العـام  الوعـي  ر أنَّ حمـالت  امُلتصـوَّ السـودان. ومـن  جنـوب 
تنظـم مـن فورهـا بعـد أن تدفـع وزارة العـدل القانـون إىل 

دته. الجمعيـة التشيعيـة الوطنيـة االنتقاليـة لتسـّن مسـوَّ

ْلَمة الحامية والحلول رَْدُم ثثُ

اعتمـد جنـوب السـودان إطاَر عمـٍل وطنّياً يف العـودة وإعادة 
التوطـني وإعادة اإلدماج سـنة 2017، لتأطري املعونة اإلنسـانية 
وإعـادة التَّعمـري يف جنوب السـودان. وراجعـت الحكومة هذا 
اإلطـار يف تشيـن األول/أكتوبـر من سـنة 2019، ومـع أنُه كان 
خطـوًة مهّمـة نحـو البحـث عـن حلـول دامئـة، مـا كان فيـه 
َر يف املبـادئ التوجيهيـة  مـن شـمول اإلطـار القانـوين مـا ُتُصـوِّ
النـزوح  يف  داخـيّل  قانـوٍن  سـّن  أّن  عـىل  كمبـاال.  واتفاقيـة 
الداخـيّل جـاَء مليقـات الحاجـة إليـِه، إذ انضمـت الدولـة أيضاً 
إىل موّقعـي اتفاقيـة كمبـاال التـي تدعـو الحكومـات الوطنيـة 
الداخليِّـني  النازحـني  لحاميـة  تعديلهـا  أو  القوانـني  سـنِّ  إىل 
وإعانتهـم )وذلـك يف الفقـرة الثانيـة مـن مادتهـا الثالثـة(. وإذ 
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التوجيهيـة يف  املبـادئ  نـًة  ُمتضمِّ كمبـاال  اتفاقيـة  كانـت  قـد 
نها أساسـاً  النـزوح الداخـيّل لسـنة 1998، فقـد كان للبلـد توطُّ
قانونيـاً معياريـاً لتطبيـق املبـادئ التوجيهيـة يف معالجـة حالة 
النازحـني الداخليِّـني يف جنـوب السـودان. فأتاح هـذا التشيع 
الداخـيّل فرصـًة فريـدًة ملعالجـة الحاجـة إىل حاميـة النازحـني 
الداخليِّـني معالجـًة متامسـكة َمبنيَّـًة عىل مقاربٍة تشـتمل عىل 

الحكومـة بأرسهـا عـىل املجتمـع بأرسه. 

دة القانـون ُتكيِّـف بابتـكاٍر املعايـري املرجعيَّـة يف  ثـم إنَّ مسـوَّ
الحاميـة الدوليـة بحيـث توافـق األحـوال املحلية، مثـال ذلك: 
أنَّهـا تنـص عـىل إجـراءات حاميـة خاصـة لَصـْون الحقـوق يف 
دة ُمقـرٌّة  السـكنى واألرض وامللـك، للنسـاء واألطفـال. واملسـوَّ
بوقـوع التحديـات عىل متام تحقيق الحلول الدامئة يف السـياق 
الراهـن، فهـي تنـصُّ عـىل مقاربـات نفعّيـة )برغامتيـة( مثـل 
وضـع برامـج مخصصـة لـكلِّ منطقـة عـىل حدتهـا، وإيجـاد 
لتعزيـز  النقديـة  املسـاعدة  واسـتعامل  االنتقاليـة،  الحلـول 
التوجيهيـة،  املبـادئ  ومبـؤازاة  املحلّيـة.  املجتمعـات  صمـود 
يركـز التشيـع هّمـُه بخاصة يف حلـول النـزوح الداخيل، وذلك 
بإتاحـة خيـارات العـودة، أو االندمـاج يف املوضـع الـذي ُنـِزَح 

إليـِه، أو إعـادة التوطـني يف موضـع آخـر مـن البلـد. 

عميقـاً  للرتكيـز  أخـرى  طريـٍق  يف  القانـون  دة  مسـوَّ وتأخـذ 
عـىل الحلـول، وذلـك بأنهـا تـدرج فيهـا توجيـَه إطـار العمـل 
يف اللجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الـوكاالت للحلـول الدامئـة، 
دة القانـون  ثـم تجعلـه قابـاًل للتطبيـق يف البلـد. وتنـصُّ مسـوَّ
)وذلـك  قانونهـا  إنفـاذ  لدعـم  صنـدوٍق  إنشـاء  عـىل  أيضـاً 
وهـذه  النفـط(،  مـن  الوطنـي  الدخـل  مـن   %30 بتخصيـص 
مقاربـٌة جديـدة يف املنطقـة، تضمـن أن تكـون االسـتجابات 
لًة من  واإلسـرتاتيجيات اإلنسـانية للحلـول الطويلـة األمـد ُمَموَّ
مـوارد البلـد نفسـه، ال معتمدًة عـىل متويٍل من الخـارج. فجاَء 
هـذا التشيـع الوطنـّي ُماَمشـياً روَح اتفـاق الالجئـني العاملّي، 
دة يف شـأن حّل  ُمحتمـاًل قـّوًة عىل تعزيز إنفـاذ االتفاقية امُلجدَّ
لُيوِصـَل   ،)R-ARCSS( السـودان  بجمهوريـة جنـوب  النـزاع 

الحـال يف جنـوب السـودان إىل سـالٍم دائـم.

إِنشاُء االندفاِع وِحْفُظه

خطـة  أنَّ  وجـد  القانـون،  إنشـاء  يـوم  إىل  املـرء  نظـر  وإن 
عمـل الذكـرى العشيـن للمبـادئ التوجيهيـة كانـت أسـاَس 
ديـن بإنشـاء هـذا  مـا َحَفـَز التـزاَم أصحـاِب املصلحـة املتعدِّ

القانـون الداخـيّل، وأنَّهـا مـا تـزال منـرباً مهـاّمً يدعم سـنَّ 
دة القانـون مـن ِقَبل الجمعيـة التشيعيـة الوطنية  مسـوَّ
االنتقاليـة وإنفـاذ القانـون مـن فـوِر َسـنِّه. وقريـٌب أن 
ُتِعـنَي املشـاركة القويـة التـي أقامتهـا الذكـرى العشيـن 
للمبـادئ التوجيهيـة بينهـا وبني حكومة جنوب السـودان 

عـىل إنفـاذ القانـون إنفـاذاً أعـرض. 

ويبقـى أمـٌر عظيـم الشـأن، وهـو أنَّ وجـود إطـاٍر قانويّن 
داخـيّل للنازحـني الداخليِّني يبني الوعي أيضاً باملسـؤولية 
أن  إلـزاٍم  كثـرَي  ويلزمهـا  القانـون،  يف  للحكومـة  ليـة  األوَّ
ـص املـوارد الرضوريـة لحاميـة النازحـني الداخليِّـني  تخصِّ
وإعانتهـم، والحلـول الدامئـة مـن ذلـك. ثـم إنَّ اسـتخدام 
اتفاقيـة  بإنفـاذ  وعاملّيـاً  إقليمّيـاً  ُأِتيَحـت  التـي  الفـرص 
كمبـاال واتفاقيـة الالجئـني العاملية سـيكون له شـأٌن أيضاً 
يف إنشـاِء االندفـاع امُلحَتـاج إليـِه إلنفـاذ القانـون. وبعـُد، 
دة القانـون الداخـيّل هـذا خطـوٌة  فمـع أنَّ إنشـاء مسـوَّ
َسـنِّ  يف  واالندفـاع  االلتـزام  اسـتمرار  فـإنَّ  بـاٍل،  ذات 
القانـون وإنفـاذه أمـٌر رضورّي، هـذا إن ُأِريـَد للنازحـني 
الداخليِّـني الحاميـة واإلعانـة الوافيتـني بالغـرض، وبلـوَغ 

الحلـول الدامئـة. 

 chalokabeyani@hotmail.com َچاَلوَكا بياين 
بروفيسوٌر مشارك يف القانون الدويل بكلية لندن لالقتصاد والعلوم 

السياسية، وعضٌو يف جامعة الخرباء االستشارّيني لفرقة األمني 

ٌر خاصٌّ  العاّم رفيعة املستوى املعنّية بالتَّهجري الداخيّل، وُمقرِّ

سابق لألمني العاّم يف شؤون حقوق اإلنسان والنازحني الداخليِّني، 

وخبرٌي يف الحكومة ومفوضيَّة الالجئني بشؤون سنِّ القوانني 

الداخلّية املعنية بحامية النازحني الداخليِّني يف جنوب السودان 

وإعانتهم. 

gatwechkulang@yahoo.com.au جاَتِوچ بيرت ُكَلنج 
وكيُل وزارٍة، يف وزارة الشؤون اإلنسانية والترصُّف يف الكوارث 

بجنوب السودان 

 mwebi@unhcr.org ُروز إْمِويب 
مستشارٌة رئيسٌة يف الشؤون السياسية واإلنسانية مبفوضيَّة 

الالجئني )مندوبٌة إىل إيغاد: الهيئة الحكومية الدولية املعنية 

بالتنمية( 
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األخذ يف مقاربات تعاونيَّة لتحسني معطيات النُّزوح الداخيّل
ِدُڤورا ِلَڤاُكوڤا وأِدْرَيان كالڤو ڤالدراما، وجاك أجاروڤا واُثم، وداِمَيان َجْسُلم

استجابًة  له  يستجاب  ال  أنه  عن  –فضاًل  عها  وتنوُّ وشّدتها  الداخيّل  النُّزوح  حاالت  ِعَظم حجم  ُيْفَهُم  ال 
مناسبة– إال مُبعطياٍت شاملٍة ودقيقة. وُتورِد مبادراٌت مثل خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية 

د. أمثلة عىل سنن العمل الحسنة للُمضِّ ُقُدماً يف هذا امليدان املعقَّ

تحتـاج الحكومات والجهات الفاعلـة الدولية إىل الوصول إىل 
أدلَّـٍة شـاملة وموثـوٍق بهـا لتوجيه االسـتجابات والسياسـات 
والربامـج، ال سـيام عنـد البحـث عـن حلـول دامئـة للنُّـزوح 
مثـل  املختلفـة،  يـات  التحدِّ مـن  الرغـم  وعـىل  الداخـيّل. 
اسـتعامل معايـري وتعريفـات مختلفـة، هنـاك العديـد مـن 
األمثلـة عىل ُسـَنِن العمِل الَحَسـنة امُلتَّبعـة يف َجْمِع معطيات 

التَّهجـري ونشهـا واسـتعاملها.

العشيـن  الذكـرى  عمـل  ـة  خطَّ مبـادرُة  أتاحـت  وقـد 
مـن  واسـعة  ولطائفـٍة  للحكومـاِت  التوجيهيـة  للمبـادئ 
أصحـاب املصلحـة العامليِّـني تبـادل الخـربة واملهـارة القّيمـة 
وسـنن العمـل الحسـنة، فضـاًل عـن َدْعـم تنميـة القـدرات. 
م هـذه املقالـة بني يديهـا ثالثَة أمثلٍة ملموسـة لسـنن  وتقـدِّ
العمـل الحسـنة يف العـامل، مـن جمهوريـة إفريقيـا الوسـطى 
يـات معطيـات  ي لتحدِّ والصومـال، وهـي أمثلـة عـىل التصـدِّ
النُّـزوح الداخـيّل وعـىل مسـاعدة الحكومـات وغريهـا مـن 
الجهـات الفاعلـة عـىل االسـتفادة مـاّم ينتـج مـن معطيـات. 
العمـل  يف  التعـاون  أهميـة  الثالثـة  األمثلـة  هـذه  وُتظِهـُر 
وَوْضـع املعايـري عـىل الصعيـد العاملـّي والوطنـّي، لضامن أن 
تكـون معطيـات النُّـزوح الداخـيّل ذات صلـة باألمـر وذات 
كيفيـة حسـنة، وذلـك لتوجيـه العمـل يف معالجـة أسـباب 

التَّهجـري وآثـاره وضـامن إيجـاد حلـول دامئـة.

ر املقاييس وامُلِشريَات تصوُّ

يف  الطبقـات  وتتعـدد  الداخـيّل  النُّـزوح  حـاالت  تتنـوع 
طبيعتهـا، ومـا يـزال مـن الصعـب نقـل ُأُطر العمـل املعمول 
بهـا دولّيـاً مـن الـكالم إىل الفعـل، مثـل املبـادئ التوجيهيـة 
بشـأن النُّـزوح الداخـيّل وإطـار اللجنـة الدامئة املشـرتكة بني 
الهيئـات بشـأن الحلـول الدامئـة للنازحـني الداخليِّـني. وُيعـدُّ 
قيـاس إيجـاد الحلـول الدامئة أمـراً معّقداً عـىل الخصوص، إذ 
يـات تقنّيـاً وعملّياً. فأسـهم ذلك يف  يعرتضـه كثـرٌي مـن التحدِّ

َوْضـع مقاربـات مختلفـٍة وُسـَنِن عمـٍل متباينـة.

فرقة  الفجوة:  هذه  لــرَْدِم  املبادرات  أقوى  إحدى  فكانت 
الداخليِّني  والنازحني  الالجئني  بإحصاءات  املعنيَّة  الخرباء 
 1.)Expert Group on Refugee and IDP Statistics(
بإحصاءات  املعنيَّة  الخرباء  فرقة  عملت   ،2016 سنة  فمنذ 
إخراِج  عىل  تعاونّياً  عماًل  الداخليِّني  والنازحني  الالجئني 
لتنفيذ  الوطنية(  اإلحصائية  األنظمة  إىل  )تقصد  توصياٍت 
البشي.  ل  التنقُّ نطاق  كلِّ  يف  للتَّهجري  ُمتآلفٍة  قياساٍت 
النازحني  إحصاءات  بشأن  الدولية  التوصيات  جاءت  ثّم 
الداخليِّني2، التي وضعتها الفرقة الفرعية للنازحني الداخليِّني3 
والنازحني  الالجئني  بإحصاءات  املعنيَّة  الخرباء  لفرقة  التابعة 
الداخليِّني، وأّيدتها اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف آذار/
مارس 2020، وهي توصيات أوردت إطاراً ُمتفقاً عليه دولياً 
التوصيات  هذه  واشتملت  الداخليِّني.  النازحني  إلحصاءات 
الدامئة  اللجنة  عمل  إطار  عىل  –تجري  إرشادات  عىل  أيضاً 
الحلول  إيجاد  قياس  كيفية  حول  الهيئات–  بني  املشرتكة 

الدامئة قياساً إحصايّئ الغرض.4 

لقضية  إحصايّئ  مقياس  وتطوير  إنشاء  بأن  التوصيات  وتقر 
تحدٍّ كبري. ويحتاج مقياٌس  الدامئة هو  الحلول  معقدة مثل 
ذات  الجوهرية  العنارص  إدراج  بني  التوازن  إقامة  إىل  كهذا 
مبجموعة  عاملياً  الصلة  وثيق  يكون  أن  وبني  باألمر  الصلة 
واسعة من سياقات التَّهجري وواقعّياً من حيث التنفيذ. لذلك، 
كان من بني النُّقط الرئيسة للنقاش يف تطوير املقياس كيفيُة 
تحديد الجوانب األكث أهمية املرتبطة بالتَّهجري، مع الرتكيز 
عىل مواطن الضعف املتعلقة بالتَّهجري التي التقطتها املعايري 
الثامنية عند اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات،5 مع مراعاة 
أو  التَّهجري  موضع  )أي  الداخليِّني  للنازحني  املاّدي  املوضع 
املاديُّ  فاملوضُع  آخر(.  مستوطنة  موضع  أو  العودة  موضع 
ر، وال  مهٌم عند إجراء املوازنات يف املجتمع املحيّل غري امُلهجَّ
الداخليِّني ومواطن ضعفهم  النازحني  لتحديد حاجات  سيَّام 
الضعف  ومواطن  ووالحاجات  بتهجريهم،  تحديداً  املتعلقة 

رين. رون وغري املهجَّ التي يتشارك فيها امُلهجَّ
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املختلفة  املستويات  االعتبار  يف  األخذ  ومع  ذلك،  ضوء  يف 
النازحني  سياقات  يف  املتاحة  اإلحصائية  والقدرات  للموارد 
الداخليِّني، تقرتح التوصيات الدولية بشأن إحصاءات النازحني 
مقياساً مركّباً يركز عىل حصول تقدير التغلب من عدمه عىل 
مواطن الضعف املتعلقة بالتَّهجري بناًء عىل خمسٍة من املعايري 
الهيئات. ومع ذلك،  الدامئة املشرتكة بني  اللجنة  الثامنية عند 
م نحو إيجاد حلول دامئة للنازحني الداخليِّني أمر  فقياس التقدُّ
اشتملت  ولذا  واالستجابة،  الربامج  َوضع  إلفادة  األهمية  بالغ 
عىل  الداخليِّني  النازحني  إحصاءات  بشأن  الدولية  التوصيات 
م الذي يأخذ يف االعتبار جميع املعايري  التقدُّ توصياٍت لقياس 

الثامنية عند اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات.

أّنه مل توضع بعُد مجموعٌة من املشريات العاملية. وهذا  عىل 
يعني أّنه يف أثناء امُليضِّ ُقُدماً فرصة لصقل املنهجية مبزيٍد من 
امت الدولية. االختبار والتعاون املستمّر بني الحكومات واملنظَّ

ورشٌة تعاونيٌة يف طرق َجْمع املعطيات 
يف جمهورية إفريقيا الوسطى

بها عن  إىل معطيات حسنة وموثوق  بالحاجة  بال خالٍف  ٌأِقَر 
التخطيط  خالل  يف  اإلقــرار  ذلك  وكان  بالتَّهجري،  رين  املترضِّ
للعمل اإلنسايّن سنة 2019 يف جمهورية إفريقيا الوسطى. ومع 
ذلك، فيبدو أن هناك اختالفاً يف َفْهم بعض املفاهيم األساسية 
يف  دة  امُلعقَّ اإلنسانية  األزمة  أبرزت  فقد  الداخيّل.  النُّزوح  يف 
من  رضوب  عدة  توجد  حيث  الوسطى،  إفريقيا  جمهورية 

التَّهجري يف مناطق واحدة ووقت واحد، أبرزت الحاجَة إىل َفْهٍم 
مشرتك للتعريفات واملفاهيم بني جميع أصحاب املصلحة.

ويف كانون الثاين/يناير من سنة 2019، نظمت مبادرة الذكرى 
الوسطى  إفريقيا  جمهورية  يف  التوجيهية  للمبادئ  العشين 
والسلطات  رة  املترضِّ املجتمعات  ممثيل  بني  َجَمَعْت  ورشًة 
ومنظامت  واإلمنائية  اإلنسانية  امت  واملنظَّ واملحلية  الوطنية 
املجتمع املدين ملناقشة تحسني جودة ما حول النُّزوح الداخيّل 
من معطيات. ومتكن املشاركون يف الورشة من الخروج بفهٍم 
مشرتك للمفاهيم األساسية للنُّزوح الداخيّل والحاجة إىل تتبع 
دة،  ُمحدَّ زمنية  مّدٍة  يف  رين  امُلهجَّ لألشخاص  اإلجاميل  العدد 
دة، وذلك  وتتّبع التغيري يف هذا العدد يف خالل مدة زمنية محدَّ
أحسن،  فهاًم  ينامّيات(  )الدِّ التَّهجري  حركّية  يف  العوامل  لفهم 
ُل إىل املناسب من االستجابة الحامئية واملعونة.  وبذلك ُيتوصَّ

جودة  لتحسني  عمل  خطة  عىل  أيضاً  املشاركون  واتَّفق 
إفريقيا  جمهورية  يف  الداخيّل  بالنُّزوح  املتعلقة  املعطيات 
التشغيل  إجراَء  وضعوا  الخطة،  هذه  من  جزٍء  ويف  الوسطى. 
للمساعدة  للتحكيم  معايري  ُأورَِد  فيام  فيه  ُأورَِد  الذي  د  املوحَّ
املعلومات  أو املحتملة بني مقدمي  الجارية  النِّزاعات  يف حل 
يف أثناء َجْمع املعطيات، ووضعوا منهجيًة لتصنيف املعطيات 
الذين  الداخليِّني  النازحني  من  لكٍل  والجنس  الّسّن  بحسب 
يعيشون  الذين  الداخليِّني  وللنازحني  املخيامت  يف  يعيشون 
د  أرٍس لهم ُتِضيُفُهم. ُيَضاُف إىل ذلك، أّن إجراَء التشغيل املوحَّ
املعطيات ونشها، مع تحديد  للتثبُّت من صحة  م خطة  يقدِّ
بني  املستمر  التعاون  أهميَّة  ــرِبُز  وُي بوضوح،  املسؤوليات 
أصحاب املصلحة املعنيني لضامن معطياٍت شاملة وموثوق بها 

يف جمهورية إفريقيا الوسطى.

التخطيط إليجاد حلول دامئة: تحديد 
امت يف مقديشو بالصومال السِّ

بني  أُجِرَي  الذي  مقديشو،  يف  العشوائيَّات  سامت  تحديد  إّن 
املعطيات  َجْمع  استعامل  مثاٌل عىل  و2016، هو   2015 سنة 
التعاويّن إلفادة الحلول الدامئة يف سياق التَّهجري امُلتامِدي. فلاّم 
والفيضانات  والجفاف  املسلَّح  النِّزاع  الصومال  عىل  اجتمع 
الشديدة واملتكررة بدأ التَّهجري وامتّد عقوداً من الزمن. وعندما 
حول  الحرضية  العشوائّيات  يف  الداخليِّون  النازحون  َنــزَِل 
عن  مختلفة  يات  تحدِّ عليهم  تقع  أخذت  مقديشو،  العاصمة 
رين يف العشوائّيات  يات الواقعة عىل السكان غري املهجَّ التحدِّ

فاف يف الصومال. رٌة بالجَّ ُأرَسٌ ُمهجَّ
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تجربة  املتاحة حول  األدلة  قّلة  إىل  فنظراً  ذلك،  ومع  نفسها. 
السكان النازحني الداخليِّني، أجرى الشكاء الحكوميون بني سنة 
2014 و2015 عىل مستوى املدينة واملستوى االتحادي، ومعهم 
الفاعلون يف ميدان العمل اإلنساين، أجروا متريَن تحديِد سامٍت 
ليفهموا فهاًم شاماًل حال التَّهجري يف املدينة وليفيدوا التخطيط 
الغرض من تحديد  6 وكان  الدامئة.  الحلول  لسياساٍت وبرامِج 
الداخليِّني  النازحني  لعدد  مفّصلة  تقديرات  تقديَم  السامت 
الذين يقيمون يف العشوائّيات، وتحليَل تاريخ نزوحهم، والنظَر 
يّتخذونها  التي  األرَُس وقدراتها وحاجاتها واآللّيات  يف مهارات 
للتصّدي لصعوبة معيشتهم فتؤثِّر يف اتخاذهم قراراتهم حول 

مستقبلهم. 

فاسُتِفيَد من نتائج تحديد السامت وأدخلت مباشًة يف خطط 
إسرتاتيجيات  ويف  والوطني  املحيل  املستويني  عىل  التنمية 
مبادرِة  إنشاِء  يف  أيضاً  النتائج  هذه  وأفادت  الدامئة.  الحلول 
إدراج  ويف  الصوماليني،  الداخليِّني  للنازحني  الدامئة  الحلول 
النُّزوح الداخيل أّول مرٍة يف خطة التنمية الوطنية للبالد )سنة 
2017(. ثم إّن تحديَد السامت أفاَد يف إنشاء فرقة عمل بقيادة 
ُعْمَدة مقديشو، وأتاَح املعطيات األساسيَّة إلسرتاتيجية الحلول 
الدامئة للمدينة ذات الخمس سنني )سنة 2020(.7 هذا، ودفع 
التنمية،  يف  املصلحة  أصحاب  محاورة  إىل  السامت  تحديد 
الذين أصبحوا ُيقرِّون بالتَّهجري عامَل إفقاٍر، وَفِهُموا أهميَّة دور 
البلدّيات يف تنفيذ الحلول الدامئة، وبهذا ُفِتَح الباب أمام َجْمع 

التربُّعات يف القطاع العمل اإلنسايّن والتنموي.

الخامتة

من  قليٌل  إال  ليسا  املقالة  هذه  يف  الــوارَدان  فاملثااَلن  وبعُد، 
يشٍء كثرٍي من املبادرات التي ُبوِدَر بها لسّد الفجوات املحيطة 
وَمْنع هذه  املشرتك  الفهم  الداخيّل، لضامن  النُّزوح  مبعطيات 
َع  الظاهرة وحلِّها. وينبغي لهذه املبادرات وغريها اليوَم أن ُتَوسَّ
وُيستفاد منها ليبلغ أثرها أعمق ما يكون. صحيٌح أّن اشتداَد 
تعقيد النُّزوح الداخيّل يكث أن ُيعوِّق الحوار والعمل، وصحيٌح 
أنه ال ميكن معالجة جميع املسائل يف وقت واحد، ولكن يوضح 
ياً  يات صلًة باألمر تصدِّ ي ألكث التحدِّ هذان املثاالن أن التصدِّ
تعاونّياً ميكن أن ُينِشئ قاعدة صلبة إليجاد الحلول امللموسة 

والفّعالة والدامئة للنُّزوح الداخيّل. 

وبناًء عىل هذا االندفاع، ينبغي للحكومات والجهات الفاعلة 
الدولية اآلَن أن تسعى جاهدًة إىل تعزيز التعاون عىل تحسني 

دة وتنفيذها. وينبغي لها إىل ذلك  املنهجيات واملقاربات امُلوحَّ
املعطيات  َجْمِع  كّل  يف  رة  املترضِّ املحلّية  املجتمعات  إشاُك 
إنتاج  القدرة عىل  لتنمية  الالزمة  املوارد  وتخصيُص  وتحليلها، 
الداخليِّني،  النازحني  عن  الكيفية  وجيِّدة  شاملٍة  معطياٍت 
أصحاب  مختلف  يستعملها  ألن  مناسبًة  تكون  معطياٍت 

املصلحة، معطياٍت تفيد يف ُصْنع القرار.

levakova@jips.org ِدُڤورا ِلَڤاُكوڤا 
مستشارٌة يف تحديد السامت، بالدائرة املشرتكة املعنّية بتحديد 

 www.jips.org سامت النازحني الداخليِّني

adrian.calvo@idmc.ch أِدْرَيان كالڤو ڤالدراما 
ُق رَْصٍد رئيٌس، يف مركز رصد النُّزوح الداخيّل  منسِّ

 www.internal-displacement.org

ajaruvwa@unhcr.org جاك أجاروڤا واُثم 
ٌق رئيٌس يف مجموعة الحامية، مبفوضيَّة الالجئني يف جمهورية  منسِّ

 www.unhcr.org إفريقيا الوسطى

djusselme@iom.int دِمَيان َچوسُلم 
ُق إقليمّي يف مصفوفة تتبع التَّهجري، يف  منسِّ

وسط إفريقيا وغربّيها، باملنظمة الدولية للهجرة 
 https://displacement.iom.int

bit.ly/EGRIS .1
 bit.ly/IDPstatistics-IRIS .2

3. الفرقة الفرعّية للنازحني الداخليِّني هي جزء من فرقة الخرباء املعنيَّة بإحصاءات 
الالجئني والنازحني الداخليِّني، تقودها الدائرة املشرتكة املعنّية بتحديد سامت النازحني 
الداخليِّني، بَدْعٍم من الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، ومنظمة اإلحصاءات الرنوجية، 

ومركز رصد النُّزوح الداخيل. وتتألف هذه الفرقة الفرعية من ممّثلني عن مكاتب إحصائية 
وطنية من 15 دولًة ومن الدول األعضاء، وعن خرباء من منظامت إقليمية ودولية.

 IASC )2010( Framework : Durable Solutions for Internally Displaced .4
 Persons

bit.ly/IASC-Durable-Solutions )حلول دامئة للنَّازحني الداخليِّني(
 bit.ly/IASC-ar :اقرأه بالعربية يف

5. انظر الهامش الرابع.
6. بدعٍم ِتْقنيٍّ من الدائرة املشرتكة املعنّية بتحديد سامت النازحني الداخليِّني، قاد 

التمريَن هيئة إدارة الكوارث الصومالية التابعة لوزارة الداخلية والشؤون االتِّحادية، 
واإلدارة اإلقليمية لبنادير، وفرقُة تحديد السامت العاملُة يف مجموعة الحامية، وكان 

يف هذا الفرقة مفوضيَّة الالجئني، ومجلس الالجئني الّدمناريّك، واملنظمة الدولية للهجرة، 
ويجّي، ولجنة  ومكتب األمم املتحدة لتنسيق املساعدات اإلنسانية، ومجلس الالجئني الرنَّ

اإلنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ النساء واألطفال الصوماليني )SSWC(، ومنظمة ُأرُْدو 
 ،)HINNA( ومنظمة النساء الرَّائدات من أجل السالم والحياة ،)ORDO( لإلغاثة التنمية
ومنظمة إْلاَمن إلرساء السالم )ELMAN(، ومنظمة فيلق الرحمة، ومنظمة رعاية املجتمع 

املحيّل بأرسه )DBG(، منظمة إنقاذ الطفل، ومبادرة رِْتش )REACH(، واملجموعة 
املَعنيَّة بتهيئة املالجئ.

7. ُوِضَعت إسرتاتيجية الحلول الدامئة لسلطة بنادير اإلقليمية وبلدية مقديشو. 
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أوغندا: تخفيف التَّهجري يف املناطق املعرَّضة النهيال األرض

أجرت أوغندا موجزاً يف مظاّن الخطر يف جميع البلد، فجمعت قاعدَة معطياٍت )بعناية مكتب رئيس الوزراء( فيها تفاصيل 
سجل القياس الَحَيوي )الِبُيوِمرتّي( للناس يف املناطق املعرضة النهيال األرض. وُتستعَمل هذه املعطيات يف تنفيذ برنامٍج مدته 
عش سنني، الغرض منه نقل أهل البيوت طوعّياً من املواضع ذات الخطر الشديد يف منطقة جبل إلغون إىل مناطق آمَن منها 

ان املعرَّضني لخطر التَّهجري عىل  رها لالستيطان وَتْحِفُز السكَّ يف مقاطعة ُبولَْمُبويِل. ويف هذا الربنامج تشرتي الحكومة األرض وُتعمِّ
االنتقال إليها. وِعامُد املشوع مقاربٌة تشمل الحكومة بأرسها، ففيه يٌد من كلِّ الوزارات ذات الصلة باألمر، وتبقى كلُّ عقود 

ْخل، وتحرث  كنى والبنية التحتيَّة والخدمات واألعامل املولِّدة للدَّ البناء والتزويد بالخدمات داخَل الحكومة. إذ ُتِعدُّ الحكومة السُّ
األرض للمجتمع املحيّل ابتداًء. وما انقىض شهر تشين األول/أكتوبر من سنة 2019 حّتى أُعيَد توطني نحٍو من 240 أرسة.1 

 bit.ly/GPC-IGAD-Oct2019 .1

م نحو الحلول الدامئة كوُلمبيا: تفكيك املعطيات إلظهار التقدُّ

ِسِجلُّ الضحايا يف كوُلمبيا هو سجلٌّ ُحُكوِمّي فيه تفاصيل أكث من تسعة ماليني إنساٍن انتهكت حرمة حقوقهم من جرَّاء النِّزاع 
َمة ملساعدة  املسلَّح والعنف منذ سنة 1985، وفيهم أكث من مثانية ماليني من النازحني الداخليِّني. والسجلُّ أداٌة ِتْقنّية وإدارية ُمصمَّ
الضحايا عىل الوصول إىل املعونة والتعويض. ثمَّ إنَّ السجلَّ َيجَمُع حاجات النازحني الداخليِّني وضحايا الجرائم األخرى ومُييُِّز بعضها 

من بعض، وهو بذلك يستعمل يف َوْصع سياسات عاّمة وَدْعم الحلول الدامئة للنازحني الداخليِّني. وقالت وحدة الضحايا إّنه صدر 
ما يقرب من 6000 ُحْكٍم بإعادة أراٍض، وبلغ عدد التعويضات النقدية التي ُدِفَعت إىل الضحايا 1156401، نصفهم من النازحني 

. وُيِتيُح السجّل أيضاً املساعدة والتعويض للمجتمعات املحلّية التي عانت أرضاراً أو انتهاكاٍت جامعّيًة بالُعْنف أو النِّزاع.  الداخلنيِّ

هذه ألبا ِپنُتو، َفَقَدْت زوَجها وأطفالَها الثالثة بالنِّزاع امُلسلَّح يف كوُلمبيا. وهي تعيش اليوَم يف ُنِوفا إسپرَنثا: أّول حيٍّ عشوايئٍّ أُِجيَز يف القانون مبنطقة ُپُتومايُّو. 
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اليمن: تخصيُص السلطات املحلّية األرايض للنازحني الداخليِّني الذي أُْجُلوا عن العشوائيات

بعد أن ضيَّفْت َمالِكُة أرٍض 109 من األرَُسِ النازحة داخلّياً تضييفاً غري رسمّي يف محافظة عدن نحَو سنٍة، بلَّغت النازحني الداخليَّني 
أنها ترغب يف أن تعود فتستعمل أرضها. ففاوضت الوحدة التنفيذية للنازحني )وهي الهيئة الحكومية املسؤولة عن حامية 

النازحني الداخليِّني ومعونتهم( مالكَة األرض يف السامح للنازحني الداخليِّني بالبقاء يف أرضها ريثام َتِجُد لهم بدياًل. وما انقضت 
ستة شهور إال وقد ُنِقَل النازحون الداخليُّون إىل موضٍع حرضّي حديث الخدمة يف ناحية أخرى من نواحي محافظة عدن فيها 

ى النازحني الداخليِّني املقيمني يف العشوائيَّات: فالحاجة إىل  ضامن حيازة األرض أحسن. فألقت هذه الحالة الضوَء عىل ما يتحدَّ
تعيني حلول يف األرض والسكنى للنازحني الداخليِّني املعرَّضني لخطر اإلجالِء، ودور السلطات املحلّية الحاسم يف إيجاد الحلول مع 

ة. وقد كان اإلرشاد التِّْقنّي الدويل والدعم املايل  الفاعلني الدوليني، وأهمية تخطيط إعادة التوطني وإدراج املجتمع املضيف يف الخطَّ
صة إىل مستوطنة مخدومة وقابلة للعيش فيها.  رضوريَّنْي يف إعالم وتسهيل الخطوات التي اتُِّخَذت لتحويل األرض امُلخصَّ

لَفدور: قانون جديد يف حامية النازحني الداخليِّني السِّ

لَفدور يف سنة 2020 قانوناً جديداً يف النُّزوح الداخيّل يستقيم عىل املبادئ التوجيهية يف النُّزوح الداخيل، وأعانها عىل ذلك  اعتمدت السِّ
امت من املجتمع املدين.1 وكان رأُس البواعث عىل هذا ُحْكاًم من املحكمة الدستورية سنة 2018 أََمَر الربملان  مفوضيَّة الالجئني ومنظَّ

بإصدار لوائح خاّصة يف سّتة شهور تختصُّ بحامية النازحني الداخليِّني.2 فضغط أََجُل التنفيذ وآلّيات امُلتاَبَعة التي أنشأتها املحكمة 
الدستورية عىل الربملان والسلطة التنفيذية. ومن العوامل األساس األخرى التي كان لها َقَدٌم يف اعتامد القانون: تبادل ُسَنن العمل 

لَفدور وكولومبيا وهندوراس، وَحْشد اإلرادة السياسيَّة مبنتدًى عريض، وأَْخذ املؤسسات العاّمة واملجتمع املدين وغريها  الحسنة بني السِّ
دة قانون، ومشاركة النازحني الداخليِّني  يف املراوضة واألحداث اإلعالمية، وتأليف فرقٍة ِتْقنّية ُضمَّ إليها خبريون دوليُّون لَصْوِغ مسوَّ

واملجتمع املدين يف االجتامع بالسلطة التنفيذية، ومشاركتهم بإرسال شهادات مكتوبة إىل لجنة التشيع واملسائل الدستورية.

 El Salvador: Ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno, 23 January 2020 .1
لَفدور: قانون خاص برعاية وحامية النَّازحني الداخليِّني رعايًة وحاميًة شامَلَتني( )السِّ

 www.refworld.org.es/docid/5e691b974.html 
 El Salvador: Sentencia sobre desplazamiento forzado )Amparo 411-2017(, 13 July 2018 .2

  www.refworld.org.es/docid/5b4f72e54.html )لَفدور: ُحْكٌم يف التَّهجري )السِّ

موضٌع لألرَُسِ النَّازحة داخلّياً يف مديرية عبس مبحافظة حّجة يف اليمن. 
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ْوِق إىل الحلول َتْبديُة مشاركة النازحني الداخليِّني يف السَّ
مبادرة الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية يف كوُلمبيا

للمبادئ  العرشين  الذكرى  مبادرة  يف  ُهيِّئت  التي  األفضية  –مثل  التشاركية  األفضية  ِحْفظ  من  بدَّ  ال 
التوجيهية يف كوُلمبيا– وتوسيعها حّتى يتمكن النازحون الداخليِّون من العمل مبارشًة مع صانعي القرار 

املحليِّني والوطنيِّني عىل تحديد الفرص واغتنامها إليجاد حلول دامئة. 

يستمرُّ مع استمرار كوُلمبيا يف تنفيذ السالم الُعْنف والنِّزاع عىل 
طول ساحل املحيط الهادئ ويف املناطق الحدودية بينها وبني 
ٍر  اإلكوادور وفنزويال. والحاصل من ذلك نحو 100 ألف ُمهجَّ
جديد كلَّ سنة منذ ُوقِّعت اتفاقية السالم سنة 2016. وقد نزح 
أكث من مثانية ماليني إنساٍن نزوحاً داخلّياً من سنة 1985، هذا 
ما قالته وحدة الضحايا يف كوُلمبيا، التي ُأنِشئت يف سنة 2011 

مع إنشاء سلطة تسجيل ضحايا النِّزاع املسلح. 

رين  نعة إلعانة امُلهجَّ فلكوُلمبيا إطاٌر قانويّن ومؤسيّس فائق الصَّ
 1997 لسنة   387 الرقم  ذو  القانون  ومنه  وحاميتهم،  بالنِّزاع 
رين، والقانون ذو الرقم 1448 لسنة 2011 املعنّي  املعنّي بامُلهجَّ
 )025 )ت  والحكم  األرايض،  وباسرتداد  املسلح  النِّزاع  بضحايا 
اليوَم  –إىل  حكٌم  وهو  الدستورية،  املحكمة  من   2004 لسنة 
النازحني  حقوق  ضامن  عىل  املعنّية  سات  املؤسَّ يحّث  ساٍر– 
التنمية  لخطة  املهّمة  نات  امُلكوِّ فأحد  اليوم،  وأّما  الداخليِّني. 
الرسمّية،  غري  املستوطنات  تشيع  هو  كوُلمبيا1  يف  الوطنية 
الحرضية  املناطق  يف  املستضعفة  املجتمعات  يفيد  ال  عمٌل 
والالجئني  الداخليِّني  النازحني  ذلك  إىل  يفيد  بل  فحسب، 
أّن  صحيٌح  املستوطنات.  تلك  يف  يعيشون  الذين  واملهاجرين 
َم  ُتُقدِّ ماّم  َم أكث كثرياً  ُيتقدَّ م مهم، ولكن ميكن أن  التقدُّ هذا 
حّتى يتمكن جلُّ النازحني الداخليِّني يف كوُلمبيا من بلوِغ حلٍّ 

دائم ملشكالتهم. 

واحتفاالً بالذكرى العشين يف سنة 2018 ملبادئ األمم املتحدة 
الذكرى  عمل  خطة  ُأطِلَقت  الداخيّل،  النُّزوح  يف  التوجيهية 
العشين للمبادئ التوجيهيَّة لَحْشد وَدْعم ما يبذل من الجهود 
العامليَّة لتقليل النُّزوح الداخيّل واإلعانة عىل شؤونه. فوضعت 
املستوى  عىل  لها  الدولية  امت  وامُلنظَّ الهيئات  من  طائفٌة 
للمبادئ  العشين  الذكرى  القطري يف كوُلمبيا خطَة عمٍل يف 
مت أحداث  التوجيهية.2 ويف خالل سنة 2018 وسنة 2019، ُنظِّ
رفيعة املستوى يف إطار هذه املبادرة إلعادة الرتكيز عىل النُّزوح 
الداخيّل يف البلد. وُعِمُد يف ذلك إىل محاورة النازحني الداخليِّني 

رة من النزاع محاورًة مباشًة، إلبراز  والقادة يف املناطق املترضِّ
كفاحهم اليومّي، ولتنشيط الدافع إىل إيجاد الحلول.

الحوار واملنارصة

وجعل شكاء مبادرة الذكرى العشين للمبادئ التوجيهية يف 
كوُلمبيا أّولّويتهم أن ُيِتيُحوا منصًة للنَّازحني الداخليِّني، يعرّبون 
فيها عم مخاوفهم ويقرتحون سباًل لُيوِصلوا ما يحتاجون إليه 
األحداث يف سنة  فُنِظَمت سلسلٌة من  الوطنية.  الحكومة  إىل 

2018 وسنة 2019، منها:

اجتامعان للحوار بني أعضاء مبادرة الذكرى العشين للمبادئ  	
والنازحني  اإلنسان  حقوق  وقادة  كوُلمبيا  يف  التوجيهية 

الداخليِّني ومسؤويل حقوق اإلنسان الحكوميني يف بوغوتا. 

ومنتدى وطنّي عاّم يدور حول التَّهجري، وعقد مبعاونة الجريدة  	
رين من  املترضِّ إسِبْكَتُدور، ومبشاركة ممثلني عن  إل  الوطنية 
الحكومية  غري  واملنظامت  الوطنية  والسلطات  املسلح  النِّزاع 

وهيئات األمم املتحدة واملجتمع املدين. 

انتخابات  	 أثناء  يف  َنَجَح  نارينيو  مقاطعة  يف  محيّل  ومنتدى 
مرشحني  خمسة  َجْمع  يف  البلديات  ورؤساء  املحافظني 
سات  ليناظروا قادَة النَّازحني الداخليِّني واملجتمع املديّن واملؤسَّ
املباشة  املناقشة  تيسري  إىل  َقَصَد  إمنا  الحدث  وهذا  املحلية. 
إدراج  إىل  والدعوة  الداخليِّني،  النازحني  وقادة  املرشحني  بني 
خطط  يف  الداخليِّني  بالنازحني  الصلة  ذات  العامة  السياسة 

حني ساعَة يتولُّون مناصبهم. أولئك املرشَّ

وت القوّي، استطاع النازحون الداخليَّون  وبهذه األحداث، وبالصَّ
ومناقشة  الحامية،  مخاطر  من  املستمّر  يف  املــدارك  توسيع 
وقد  املخاطر.  هذه  ملعالجة  اتخاذها  ينبغي  التي  الخطوات 
كان النازحون الداخليُّون يف هذه األحداث رصيحني، وطرحوا 
يف  موا  وقدَّ الداخيّل.  للنُّزوح  حلوٍل  إيجاِد  كيفيِة  يف  أفكارهم 
رسائلهم عىل الخصوص دعوًة شديدًة وحازمة أن: »ال ترتكونا 
وحَدنا«. إذ كان النازحون الداخليُّون قادرين عىل اإلسهام يف 
خطط التنمية املحلية إسهاماً ملموساً، مع الدعوة إىل إدماج 
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يف  الداخليِّني  النازحني  شأن  يف  عليها  املتفق  العامة  السياسة 
نارينيو،  حالة  يف  الداخليُّون،  النازحون  فكان  الخطط.  هذه 

فّعالنَي يف إدخال مسائلهم عىل جدول أعامل االنتخابات. 

التوجيهية  للمبادئ  العشين  الذكرى  سلسلة  نتائج  فألقت 
الضوَء عىل الحاجة إىل: 

باستجابٍة  	 للخروج  الهيئات  بني  التنسيق  وتقوية  استنجاح 
شاملٍة للتَّهجري، وال سيَّام دعم التوجه نحو إيجاد الحلول.

يصعب  	 التي  املناطق  يف  الحكومية  سات  املؤسَّ وجود  تعزيز 
الوصول إليها ويف ظل حاالت الطوارئ املتكررة.

َتبِدَيُة وَتْقويُة إيصال السلع والخدمات يف املناطق التي ُتِضيُف  	
ألنهم  الفنزويليني،  واملهاجرين  والالجئني  الداخليِّني،  النازحني 

اٌن يتعرضون ملخاطر وعواقب النِّزاع والعنف نفسها.  ُسكَّ

وبعُد، فللشكاِء يف مبادرة الذكرى العشين للمبادئ التوجيهية 
باملجتمعات  اإلحساس  تحسني  نفسه:  الهدف  كوُلمبيا  يف 
فإن  مشاركتهم.  وتحسني  بالنِّزاع  رين  امُلترضِّ واألفراد  املحليَّة 

ما  يف  للحكومة  فّعالّية  أكَث  َدْعٍم  عىل  فسُيِعنُي  ذلك،  حدث 
للنُّزوح  وناجحة  مناسبة  استجاباٍت  لضامن  جهد  من  تبذله 
الداخيّل: من َمْنِع حصول التَّهجري إىل الحامية وإيجاد الحلول.

مثل  َع،  ُتَوسَّ وأن  التشاركية  األفضية  تستمّر  أن  إىل  ُيحتاُج  ثم 
التي ُهيِّأت برعاية مبادرة الذكرى العشين للمبادئ التوجيهية 
يف كوُلمبيا. وال بّد من تيسري عمِل النازحني الداخليِّني مباشًة 
التي  فرص  تحديد  يف  والوطنيِّني  املحليِّني  القرار  صانعي  مع 
املبادئ  عىل  َجْرياً  وذلك  واغتنامها،  الحلول  إىل  ُل  ُيتوصَّ بها 
املعيارّي  لإلطار  ودعــاًم  الداخيّل  النُّزوح  بشأن  التوجيهية 

يس يف كوُلمبيا املعنيِّ بالنُّزوح الداخيّل.  واملؤسَّ

مبادرة الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية يف كوُلمبيا 
 echeverr@unhcr.org

bit.ly/Colombia-PND  .1
2. تتأّلف مبادرة الذكرى العشين للمبادئ التوجيهّية يف كوُلمبيا من مكتب املنّسق 
املقيم، ومفوضيَّة الالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

ومجلس الالجئني الرنويجّي، والجمعية اليسوعية لخدمة الالجئني )JRS-COL(، ومكتب 
األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، والصندوق االستئاميّن الدويّل لتعليم الالجئني.

نظراٌت يف تجارب الدول يف منطقة »إيغاد« 
َچارِلز ُأِبيال وأَْرَيْدَنا ُپْوپ

ُرِكَز االهتامم يف التبادل بني الدول سنَة 2019 يف ما هو ُمحتاٌج إليِه أكرث إذا أرادت الحكومات يف منطقة 
إيغاد أن تستجيب استجابًة أكرث فّعالية لكرثة النزوح الداخيل هناك.

الحكومية  الهيئة  قلٍق كثري يف منطقة  الداخيّل مصدُر  النُّزوح 
النازحني  عديُد  زاد  فقد  »إيغاد«.  بالتنمية  املعنية  الدولية 
دوٍل1  مثاين  من  املجتمعة  التجارية  الكتلة  هذه  يف  الداخليِّني 
يف  السبب  رأس  وعىل   ،2014 سنة  كانت  منذ  عظيمًة  زيادًة 
آخر سنة 2019،  وإثيوبيا. يف  السودان  النِّزاع يف جنوب  ذلك 
يف  داخلّياً  نزوحاً  إنساٍن  ماليني  مثانية  من  يقرب  ما  نزح 
َر  ُقدِّ أنه  إىل ذلك،  والعنف. ويضاف  النِّزاع  املنطقة من جّراء 
روا بالكوارث، معظمهم يف الصومال  أّن 1753000 إنساٍن ُهجِّ

وكينيا وإثيوبيا.2 

والكوارث الناجمة عن الجفاف والفيضان وانهيال األرض هي 
اليوَم السائقات الرَّئيسات إىل النزوح يف جيبويت وكينيا وأوغندا. 
والصومال  إثيوبيا  يف  الناس  تهجري  إىل  أيضاً  الكوارث  وتؤدي 
وجنوب السودان والسودان، ولكّن النِّزاع هو السائقة الرئيسة 

فيها  عنه  الناتج  الداخيّل  والنُّزوح  البلدان،  تلك  يف  ذلك  إىل 
يطول ويتامدى طوله. 

الالجئني  سنة  هي   2019 سنة  أّن  اإلفريقي  االتحاد  وأعلن 
والعائدين والنازحني الداخليِّني. وأيضاً، فقد كانت تلك السنة 
الذكرى الخمسني اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية التي تحكم 
املظاهر الخاصة مبشكالت الالجئني يف إفريقيا )اتفاقية الالجئني 
التفاقية  العاشة  والذكرى  اإلفريقية(،  الوحدة  منظمة  يف 
يف  الداخليِّني  النازحني  ومساعدة  لحامية  اإلفريقي  االتحاد 

إفريقيا )اتفاقية َكْمَباال(.  

ولذلـك كان مـن املناسـب أن ُتِقيـَم إيغـاد يف تشيـن األول/
أكتوبـر مـن سـنة 2019 –مبعاونـة مبـادرة الذكـرى العشيـن 
العامليـة،  الحاميـة  مجموعـة  وبدعـم  التوجيهيـة،  للمبـادئ 
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تبـادالً  اإلفريقـي–  االتحـاد  ومفوضيـة  سـويرسا  وحكومـة 
مـود لصعوبـة الحـال والحلول  للتجربـة والخـربة يف َدْعـم الصُّ
إطـار عمليـة  التبـادل يف  وُأِقيـَم  الداخـيّل.  للنُّـزوح  الدامئـة 
التشـاور العربيـة اإلقليميـة حـول الهجـرة يف إيغـاد –وهـي 
منّصـة مفتوحـة ملناقشـة مسـائل الهجـرة وتحسـينها– وضّم 
سـات  أكـث مـن 100 مسـؤول حكومـّي، وممثلـني عـن املؤسَّ
ميـدان  يف  ومزاولـني  وخـرباء،  اإلنسـان،  لحقـوق  الوطنيـة 
العمـل اإلنسـاين، والفاعلـون التنمويِّـون، والجهـات املانحـة. 
وتعـرض هـذه املقالـُة لبعض النتائـج والدروس املسـتقاة من 

هـذه املناقشـات.

أهميَّة ُأُطِر العمل املعيارية

وتعقـد إيغـاد ندواٍت سـنويًة مشـرتكة وتديرها حـول اتفاقية 
كمبـاال مبعونـة اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر ومفوضيـة 
االتحـاد اإلفريقـي وهيئات من األمم املتحدة. وهذه الندوات 
هـي مبنزلـة منصات تدعـو إىل تصديق االتفاقيـة وإنفاذها يف 
أعضـاء إيغـاد، وإىل مناقشـة األدوات وأنظمة الدعـم امُلتاَحة 
ملعونـة الـدول األعضـاء عـىل بلـوغ هـذا القصـد. ويف التبادل 
دت املناقشـات إىل مـا  اإلقليمـي السـنوي يف سـنة 2019، ُمـدِّ
ر  بعـد اتفاقيـة كمباال، فشـملت مناقشـة أنظمة اإلنـذار امُلبكِّ
وبنـاء السـالم وجمع املعطيـات والتمويل ومقاربـات الحلول 
الدامئـة، وكّل ذلـك عىل الصعيد الوطنـّي ودون الوطنّي. هذا، 
ُع فيهـا  وتنشـئ النـدوات والتبـادالت السـنوية، التـي ُتشـجَّ
م يف إجابة  الـدول األعضـاء عـىل إظهـار مـا بلغتـه مـن التقـدُّ
حاجـات الحاميـة واملعونة للنازحـني الداخلّيني، تنشـئ عامَل 

منافسـٍة ُيحـِدُث أثراً حسـناً يف الـدول األعضاء.

سـنَة  اإلقليمـي  للتبـادل  املشـجعة  النتائـج  إحـدى  وكانـت 
2019 هـي القبـول العـام ألهمّيـة اعتـامد وتنفيـذ القوانـني 
والسياسـات واملراسـيم التي تعالج النُّزوح الداخيّل. وتسـاعد 
ُأُطـر العمـِل املِعياريـُة عـىل إيضـاح املسـؤوليات الحكوميـة 
اإلخبـار  إمكانيـة  وزيـادة  املسـتجيبني  سـلطة  وتحديـد 
مبسـتقبل العمـل اإلنسـاين والتنمـوي، وذلـك بإدخـال الصفة 
سـية عـىل الرتتيبـات التعاونيـة. ثـم إنهـا تحـّدد حقوق  املؤسَّ
النازحـني الداخلّيـني واإلجـراءات الواجـب اتِّخاذهـا لضـامن 
صـة  متـاِم حاميتهـم. وبنـاًء عـىل ذلـك، أُِخـَذ يف جلسـٍة مخصَّ
ت  أديـرت حـول القانـون والسياسـة يف جلسـة التبـادل، فيرسَّ
تبـادل الخـربات يف َسـّن وتنفيذ القوانني والسياسـات املتعلقة 

بالنُّـزوح الداخـيّل.  

وقد اعتمدت الدول األعضاء يف إيغاد مقاربات مختلفة وهي 
النازحني  َوْضع األطر ملعالجة حاجات  يف مراحل مختلفة من 
فُتعدُّ  اإلقليمي  املستوى  عىل  وأما  بلدانها.  يف  الداخليِّني 
قانوناً  ملزمٌة  أنها  يف  الوحيدة  اإلقليمية  األداَة  كمباال  اتفاقية 
يف النُّزوح الداخيّل، وقد أعربت جميع الدول األعضاء يف إيغاد 
تشين  شهر  ومن  ألهدافها.  بالنهوض  السيايّس  التزامها  عن 
السودان  وجنوب  جيبويت  قت  صدَّ  ،2019 سنة  األول/أكتوبر 
قتها إثيوبيا منذ ذلك  َكْمَباال. وصدَّ والصومال وأوغندا اتفاقيَة 
عتها من قبل. وأما كينيا والسودان فلم  الحني إذ كانت قد وقَّ

يوّقعا فيها بعُد.

وأوغندا هي دول  والسودان  السودان  كينيا وجنوب  أّن  عىل 
أطراف يف ميثاق األمن واالستقرار والتنمية يف منطقة البحريات 
الداخليِّني  النازحني  الكربى، ويدخل يف ذلك بروتوكول حامية 
للعائدين.  امللكية  حقوق  بروتوكول  إىل  إضافًة  ومساعدتهم، 
ذلك، وعند معظم الدول األعضاء يف إيغاد قوانني أو سياسات 

أو أطر عمل وطنّية يف النُّزوح الداخيّل.

مناسبة  وقوانني  سياساٍت  إىل  الحاجة  عىل  االتفاق  وبجانب 
ُعِقَدت  التي  الورشة  أعضاء  اتِّفق  الداخيّل،  النُّزوح  ملعالجة 
الواقعة  يات  التحدِّ وأما  أساٌس.  أمٌر  التنفيذ  ضامن  أن  عىل 
فتشتمل  إيغاد  يف  األعضاء  الدول  أبرزتها  التي  التنفيذ  عىل 
املوارد  سية، ونقص  املؤسَّ القدرات  ِقّلة  األمنية،  املخاوف  عىل 
كفاية  وعــدم  املانحني،  م  ــأَ وَس للتخصيص،  التي  واألرايض 
القليل من  النازحني والعائدين، وااللتزام  معطيات مواصفات 
أصحاب املصلحة الحكوميني، وقلة التِّقانة التي قد ُتِعنُي عىل 

َمْنع التَّهجري )يف تقدير األخطار واحتامل األخطار(. 

هذه  التنفيذ  تحديات  ملعالجة  ُبذلِت  التي  الجهود  وتشتمل 
عمٍل  خطِة  أوَّل  وهي   ،2017 لسنة  َهرَاِري  عمل  خطة  عىل 
لتنفيذ اتفاقية َكْمَباال. وإضافًة إىل إنشائها ُأُطَر العمل، فأهدافها 
األسباب  والوطنية ملنع  اإلقليمية  اإلجراءات  استنجاُح وتعزيز 
دامئة،  حلول  وإيجاد  عليها  والقضاء  الداخيل  للنُّزوح  األصلية 
ثم استنجاح التزامات ومسؤوليات الدول األطراف، ثم تحديد 
املسلحة  للجامعات  املعّينة  واملسؤولّيات  واألدوار  االلتزامات 
األخرى  الفاعلة  والجهات  الحكومية  غري  الفاعلة  والجهات 
ويشتمل  املدين.  املجتمع  منظامت  ومنها  باألمر،  الصلة  ذات 
م الرَّئيُس يف تنفيذ خطة عمل هراري عىل اعتامد القانون  التقدُّ
النموذجّي لالتحاد اإلفريقي لسنة 20183 يف النُّزوح الداخيّل، 
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وعىل وإنشاء مؤمتر للدول األطراف لرصد وتعزيز امتثال الدول 
األعضاء يف االتحاد اإلفريقي.

مبادراٍت  وإثيوبيا  الصومال  أنشأت  القطري،  املستوى  وعىل 
الجامعّي  العمل  تسهيل  إىل  بها  تقصد  الدامئة،  للحلول 
الوطنية  املستويات  يف  الحكومية  السلطات  بني  والتعاون 
املتحدة  األمم  )أي  الدويل  املجتمع  وبني  واملحلية  واإلقليمية 
واملنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية والجهات املانحة(. 
وتدعم مبادرات الحلول الدامئة امللكية والقيادة السياسيَّتني يف 
الجهات  وتوصيل  املجتمعية  املشاركة  وتضمن  مستوى،  أعىل 
الفاعلة يف ميدان العمل اإلنساين واإلمنايئ وميدان بناء السالم 
يف  الداخليِّني  للنازحني  الدامئة  الحلول  دعم  يف  إليها  املحتاج 
والتخطيطية  سية  واملؤسَّ والتشيعية  السياسية  األصعدة 
ت مبادرات الحلول الدامئة يف الصومال  والتشغيلية. وقد يرسَّ
الوطنية  السياسات  وَصْوغ  كمباال  اتفاقية  تصديَق  وإثيوبيا 
فقد  وأيضاً،  الداخليِّني.  النازحني  حول  الدائرة  الوطنية  ودون 
عّززت الفهم املشرتك واستعامل األدوات املنهجية املشرتكة بني 

مختلف أصحاب املصلحة.

مركزيَّة التنسيق بني الحكومة وأصحاب املصلحة 
دين املتعدِّ

–وهي  الحكومية  القيادة  أن  عىل  عاّم  إجامٌع  هناك  كان 
رضورية يف تحديد الحلول الدامئة للنزوح الداخيل وتنسيقها 
فتعيني  تنسيق حكومية.  تعيني جهة  إىل  تحتاج  وتنفيذها– 
سية  جهه تنسيٍق حكومية أمٌر مهمٌّ إليضاح املسؤوليَّات املؤسَّ
ولزيادة املحاسبة الحكومة.4 ثم إن القيادة الحكومية رضوريٌة 
املستويات  )بني  عمودياً  فّعاالً  يكون  أن  للتنسيق  ُأِريَد  إن 
الوطنية ودون الوطنية واملحلية( وفّعاالً أفقياً )يف الوزارات 
سات األخرى ذات الصلة(. وتتوىل هذا التنسيَق جميُع  واملؤسَّ
الدول األعضاء يف إيغاد، وإن كان التويّل عىل طرق مختلفة. 

هذا، وميكن العثور عىل مثاٍل للتنسيق الفّعال بني أصحاب 
الحكومة  تشارك  حيث  السودان،  يف  املتعددين  املصلحة 
الوطني واملحيل والقطاع  الوطنية واملحلية واملجتمع املدين 
ومصارف  املتحدة  األمم  )وفيه  الدويل  واملجتمع  الخاص 
الحكومية  غري  واملنظامت  املانحة  والجهات  التنمية 
الربامج  ووضع  التخطيط  يف  هذه  كّل  تشارك  الدولية(، 
الحكومية  االتِّصال  بوظائف  يعرف  مبا  وذلك   والتنفيذ، 

.)State Liaison Functions(

وتحثُّ األنشطة املشرتكة جميع األطراف عىل استثامر الطاقة يف 
منع النِّزاع وبناء السالم، ومن ذلك املعونة اإلنسانية املستمرّة 
املعيشة.  لصعوبة  مود  الصُّ يف  السنني  دة  املتعدِّ واالستثامرات 
عىل أّنه كشفت املناقشات أّن قرَص أمد التمويل وسياَق جمع 

دان استدامة األثر. األموال اململوء تحدياٍت أمران ُيهدِّ

استدامة التمويل 

النازحني  لتمويل  األولوّية  من  الحكومة  ُتولِيه  ما  َقــْدَر  إن 
النازحني  تجاه  والتزامها  إدراكها  مستوى  إىل  ُمشرٌي  الداخليِّني 
اإلقليمّي  التبادل  يف  املصلحة  أصحاب  شّدد  وقد  الداخلّيني. 
لدعم  كاٍف  متويٍل  تخصيِص  إىل  حاجٌة  بالحكومات  أن  عىل 
الربامج لَصْون املدنيِّني من التَّهجري، وإعانة النازحني الداخليِّني 
رون، وتهيئة األحوال التي ميكن بها إيجاد  وحاميتهم وهم ُمهجَّ

حلول دامئة. 

وخرج االجتامع بتوصيَتني رئيسَتني: األوىل ضامن إيجاد املوارد 
التنمية  وخطط  الوطنية  ودون  الوطنية  بامليزانّيات  الكافية 
الوطنية، والثانية املنارصة والَحْشد لتمويل إضايف لنّي الشوط 
د السنني يرد عىل الربامج يف كّل مراحلها ما دام النُّزوح  ومتعدِّ

الداخيّل مستمّراً، من الوقاية إىل الحلول الدامئة.

وجود املعطيات املوثوق بها

النَّازحني  شؤون  يف  النوعيَّة  الجيِّدة  املعطيات  جمع  يزال  ما 
التَّهجري بغيَة أن  رة من  الداخليِّني واملجتمعات املحلّية املترضِّ
ُيداَوَم عىل التخطيط للحلول الدامئة، ما يزال تحدّياً يف منطقة 

إيغاد. فاملعطيات املوجودة غري كافيٍة ألسباب عّدة. 

صيغت  التَّهجري،  حول  اليوَم  ُتجَمُع  التي  املعطيات  أّن  أّولها، 
أساساً لتوجيه استجابات العمل اإلنساين، فبحسب ذلك ُتَصاغ 
أّن أنظمة معطيات  اتُّفَق عموماً عىل  أنظمة املعطيات. وقد 
التَّهجري تحتاج إىل تحّسن معالجة الرابطة بني العمل اإلنساين 
للمساعدة  وذلك  الدولة،  وبناء  السالم  بناء  وعمل  والتنموي 
التَّهجري املتامدي ولدعم االندماج وإعادة  َمْنع ومعالجة  عىل 
األهمية  من  أّنه  عىل  املشاركون  وشدد  املستدميان.  االندماج 
مبكان االنتقال إىل أنظمة املعطيات التي ُتِتيُح ما تحتاج إليه 
وليَّة وطويلة األمد، لتحسني الَفْهم يف مواصفات  املعلومات الطُّ
معطيات  نظام  باستعامل  ومسائلهم  الداخليِّني  النازحني 
ألصحاب املصلحة املتعددين، ال استعامل األنظمة القامئة التي 
يستدعي  قد  امت.  امُلنظَّ عىل  وتقوم  اإلنساين  العمل  يحفزها 
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النظام  يف  التَّهجري  معطيات  إدماج  املثال،  سبيل  عىل  هذا، 
اإلحصايئ الوطني.

امت تقديرات  وثانيها، أنه عىل املستوى التشغييل، ُتجِري املنظَّ
ذلك  يف  وتستعمل  املشرتكة،  لألغراض  ال  الخاصة  ألغراضها 

منهجّياٍت مختلفة وُتخِرُج معطياٍت متفاوتة الجودة. 

واألعامل  املشرتكة  األدوات  يف  أيضاً  نقص  هناك  أن  وثالثها، 
قة لتقدير إسهام برامج الحلول الدامئة والنتائج الجامعية  املنسَّ

األخرى التي نطاقها أوسع. 

تجمعها  الداخليِّني  النازحني  معطيات  دامت  ما  أنه  ورابعها، 
امت غري الحكومية وهيئات األمم املتحدة، وما  يف األكث املنظَّ
فإن  نسبياً،  قليل  الحكومة  تصدرها  التي  املعطيات  دام عدد 
مصداقية إحصاءات النازحني الداخليِّني هي محّل شكٍّ يف بعض 

األحيان، ويندر أن تستعمل إحصاءات اليوم أو ُتْقَتَبس. 

وأخرياً، أنه يندر َجْمُع املعطيات يف املناطق القاصية. والنتيجة 
النازحني  ولحاجات  الداخيل  للنُّزوح  ناقٌص  مجّزٌأ  َفْهٌم  هي 

الداخليِّني من حامية ومعونة.

املعطيات  وجود  لتحسني  جهوٌد  املنطقة  يف  ُتبَذُل  أّنه  عىل 
واالنتفاع منها. مثال ذلك: أّن إثيوبيا والسودان ُينّسقان بينهام 
وبني مصفوفة تتبع التَّهجري التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، 
مشرتكاً،  جمعاً  وَجْمِعها  التَّهجري  معطيات  مشاركة  يف  وذلك 
دة القطاعات. ويف الوقت  ومن ذلك التقديرات املوسمية املتعدِّ
نفسه، تعمل الصومال عىل َوْضِع معطياٍت لتسجيل للنازحني 
ُمشرياِت  أدرجت  وقد  املصلحة،  أصحاَب  مشاركًة  الداخليِّني 
للتَّهجري يف خطة التنمية الوطنية الثالثة مُتايِش أهداَف التنمية 

املستدامة يف األمم املتحدة. 

خامتة

صحيٌح أّن تبادَل إيغاد يف تشين األول/أكتوبر من سنة 2019 
مود لصعوبة  قد أتاح منصًة لتبادل الخربة واملهارة يف دعم الصُّ
إىل  ُيحتاُج  ولكن  الداخيّل،  للنُّزوح  الدامئة  والحلول  املعيشة 
التنفيذ.  ميادين  يف  عضٍو  دولٍة  كلِّ  ملتابعة  الجهد  من  مزيٍد 
أهمية  عىل  الجهود  تركز  أن  الخصوص  عىل  إليِه  ُيحَتاج  وما 
تعالج  التي  واملراسيم  والسياسات  القوانني  وتنفيذ  اعتامد 
النُّزوح الداخيل، وعىل إنشاء قيادٍة حكومية وتنسيٍق فّعال بني 

أصحاب املصلحة املتعددين، وعىل ضامن وجود موارد متويٍل 
كاٍف لنّي الشوط، وعىل تحسني إتاحة املعطيات واالنتفاع بها. 
ثم إّنأصحاب املصلحة اتفقوا عىل اعتامد مقاربٍة طويلة األمد 
بإدراجها يف خطط  الداخيّل  النُّزوح  مشكلة  معالجة وحل  يف 
التنمية الوطنية وسياساتها. وتشمل أهدافهم يف القيام بذلك 
وإقامِة  إنتاجيَّتهم،  استعادِة  عىل  الداخليِّني  النازحني  إعانَة 
حواراِت سالم ليسري التَّامُسك االجتامعّي، وكبِح النِّزاع بإدخال 
الطبيعية  األخطار  وطأة  ِع  وتوقُّ نة،  ُمحسَّ ُمبّكر  إنذاٍر  آلّيات 
وتخفيفها، وَوْضِع آلّيات الندماج النازحني الداخلّيني، والرتكيِز 
عىل ضامن حيازة األرايض، ودعِم املجتمعات امُلضيِّفة للنازحني 

الداخليِّني.

 Charles.Obila@igad.int َچارِلز ُأِبيال 
ف هجرٍة، يف منظمة إيغاد   موظَّ

https://igad.int/divisions/health-and-social-
 development

 ariadna.pop@eda.admin.ch أَْرَيْدَنا ُپْوپ 
فٌة دبلوماسية، يف ِوزارة الخارجّية االتحادّية السويرسّية  موظَّ

bit.ly/SFDFA-HSD

1. أعضاء إيغاد الثامنية )وإيغاد الهيئة الحكومية الدولية املعنية بالتنمية( هي: جيبويت 
وإثيوبيا وإريرتيا وكينيا والصومال وجنوب السودان وأوغندا.      

 IDMC )2020( Global Report on Internal Displacement 2020 .2
)التقرير العاملي يف النُّزوح الداخيل سنة 2020(

www.internal-displacement.org/global-report/grid2020
3. القانون النموذجّي لالتحاد اإلفريقي لسنة 2018

www.refworld.org/docid/5afc3a494.html
 Brookings Institute )2016( ‘Assessing National Approaches to Internal .4

 Displacement: Findings from 15 Countries’
)تقدير املقاربات الوطنية ملعالجة مسألة النُّزوح الداخيّل: نتائج من 15 بلداً(

bit.ly/2011-Ch1

قيمة التَّعلم 
يأيت متويُل نشة الهجرة القرسية كلُّه من التربُّع واملَِنح، ومن 

ذلك تربُّع األفراد من جمهور القرَّاء. فهل لك أن ُتسِهَم يف 
دعم النشة واستمرارها ومتكينها من نش التعلُّم مبشاركة 

املعارف والخربات؟

كلُّ تربٍُّع مهام يكن يسرياً سُيسِهم يف دعم النشة. وإّنا نقرتح 
أن يكون تربُّع األفراد السنوّي 30 جنيهاً إسرتلينّياً أو ما َيْعُدُل 

37 دوالراً أمريكياً أو 35 يوروهاً. وإن شئتم التربُّع فها هو 
فع فيه آمن: املوقع اإللكرتوين يف الشابكة، والدَّ

 http://bit.ly/supportFMR
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الوقاية من التَّهجري الناجم عن الكوارث واإلعداد له 
باربارا إِسج وِسَبْسِتَيان ُموِريِتي وأمانة املنّصة املعنّية بالتَّهجري الناجم عن الكوارث

كشفت أمثلة ُسَنِن العمل الَحَسنة املتعّلقة بالوقاية من التَّهجري الناجم عن الكوارث وتخفيفِه واإلعداد 
قيِّمة يف  دروٍس  عن  التوجيهة، كشفت  للمبادئ  العرشين  الذكرى  مبادرة  يف  نوقشت  أمثلٌة  وهي  لها، 

اإلجراءات املبكرة واملعطيات والقوانني والسياسات ومشاركة املجتمع املحيّل.

عن  الناجم  الداخيّل  النُّزوح  تضاعفت حاالت   ،2019 سنة  يف 
الكوارث ثالَث مّراٍت بالقياس إىل الحاالت الناجمة عن النِّزاع 
والُعْنف. وجاء يف تقديرات مركز رصد النُّزوح الداخيّل، أّن من 
حاالت النُّزوح الداخيل 24.9 مليون حالِة نزوٍح داخيلٍّ جديدٍة 
نجمت عن الكوارث، وكان معظمها ناجاًم عن أحداٍث طقسّية، 
املصاحب  املطر  وانهامر  وهبوب  والعواصف  األعاصري  مثل 
للرياح املوسميَّة. وأّما ما نجم عن النِّزاع والعنف من حاالت 

التَّهجري الجديدة فبلغ 8.5 ماليني حالة.1

التَّهجري  إىل  بحدوثها،  التهديد  أو  الكوارث،  تؤدي  أن  وميكن 
بعّدة طرق: إخالء وقايئ أو نقل مخطط له من املناطق املعرضة 
للخطر، هروب من الكوارث املفاجئة التي تهدد الحياة، تحول 
تدريجي للسكان بعيداً عن مناطق الكوارث البطيئة الحدوث 
)مثل الجفاف أو تحاّت الساحل( بسبب انقطاع ُسُبل املعاش، 
وضيق سبل الغذاء، وزيادة الَفْقر. ثم يأيت تغريُّ امُلَناخ وُيفاِقم 
مخاطر التَّهجري الناجم عن الكوارث. ففي سنة 2018، احتاج 
ما يقدر بنحو 108 ماليني إنساٍن إىل منظومة املعونة الدولية 
الفيضانات  بسبب  وذلك  للحياة،  املنقذة  املساعدة  لتقديم 
ٌر أن  والعواصف والجفاف وحرائق الغابات، وهذا العدد ُمقدَّ

ُيضاَعف بحلول سنة 2050.2 

الناس  وأكث  ر.  الرضَّ النَّاس شديدة  يف  التَّهجري  عواقب  إنَّ  ثم 
رين– أفقرهم يف العامل، أولئك الذين  راً –وسيظلون مترضِّ ترضُّ
مود وحامية أنفسهم من الكوارث، والذين  ال طاقة لهم بالصُّ
يعيشون يف أغلب األحيان يف مناطق معرَّضة للكوارث.3 وقد 
الكوارث  الناجم عن  التَّهجري  أمثلة حول كيفية منع  نوقشت 
أو تخفيفه يف كثرٍي من املؤمترات التي عقدتها مبادرة الذكرى 
العشين للمبادئ التوجيهية من سنة 2018 إىل سنة 4.2020 
التَّهجري  التي أفضت إىل  أّن األحوال  مة  امُلقدَّ وأظهرت األمثلة 
بَجْمع  أثرها  تخفيف  أو  منعها  ميكن  الكوارث  عن  الناجم 
املعطيات املوثوق بها، وباملعونة اإلنسانّية امُلبّكرة، ومبقاربات 
املعرّضة  املحلّية  املجتمعات  وبإشاك  املتكاملة،  السياسات 

املحاور واملقاربات  األمثلة بعض  م هذه  وُتقدِّ التَّهجري.  لخطر 
الرئيسة يف كيفية منع التَّهجري الناجم عن الكوارث وتخفيف 

آثاره، ويف جودة التشارك.

الوقاية واإلعداد

وإذ قد كان هناك تركيز قوّي عىل إيجاد حلول دامئة للنُّزوح 
الداخيّل، فهذا حسٌن، ولكّن الواضح أن األحسن َمْنع ومعالجة 
وهذا  الكوارث.  عن  الناجم  التَّهجري  إىل  تفيض  التي  األحوال 
أحد األسباب التي جعلت املعونة اإلنسانية »االستباقّية«، مثل 
تكسب  املستقبل،  يف  سيكون  ما  َحْدِس  عىل  املبني  التمويل 
اهتامماً ال ينفّك يزيد يف السنني األخرية. ويعمل هذا الرضُب 
من التمويل باإلطالق التلقايّئ لألموال املقبول إنفاقها َقْباًل عىل 
َقْباًل مبجرّد بلوِغ عتبة معيَّنة.  األعامل اإلنسانية املتفق عليها 
يسمُح  املخاطر  وتحليل  العلمّي  الَحْدس  إىل  استناداً  فهو 
بتحسني اإلعداد للكوارث، وتخفيف أثر املخاطر، واإلسهام يف 

َمْنع التَّهجري أو تخفيفه.

يف  سيكون  ما  ِس  َحــدْ عىل  املبنّي  التمويل  عىل  مثاٍل  وخرُي 
املستقبل هو االستجابة التي اّتخذها االتحاد الدويل لجمعيات 
الصليب األحمر والهالل األحمر5 لظاهرة اسمها )ُدُزود(، وهي 
برٌد  ويليِه  فيها جفاٌف شديٌد  يأيت  منغوليا  ُمَناخية يف  ظاهرة 
قارٌس، وأصبح حدوثها أكَث تكراراً يف منغوليا أخرياً. فكان منها 
الّرعيان  وبخاصٍة  للخطر،  معرَّضني  البلد  أهل  نصف  صار  أن 
وماشيتهم. ولدعم الرُّعيان قبل أن يفقدوا ماشيتهم فيضطّرون 
إىل االنتقال إىل املدن أو العشوائّيات، وضعت خريطٌة ملخاطر 
عىل معطيات  مبنّياً  ُمِشرياً   14 اشتملت عىل  )ُدُزود(،  ظاهرة 
قس. فإن بلغت هذه امُلِشريات نقطَة االقتداِح، ُيبَدأ  عات الطَّ توقُّ
بتخصيص التمويل تلقائّياً. ويف سنة 2020، ورَد عىل نحو 4050 
املستضعفة  الرعيان  أرس  من  معيشية  أرسٍة  ألِف  من  شخصاً 
فساق  الحيوانات.  رعاية  وعتائُد  غري مشوطة  نقدّية  معونٌة 
مصدر  عىل  فحافظ  الحيوانات،  وفيات  عدد  َخْفض  إىل  ذلك 

ْخل والغذاء الذي ليس للرُّعيان إال هو. الدَّ
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الطبيعية  املخاطر  تبقى  إذ  دامئاً  التَّهجري  َمْنع  ونعم، ال ميكن 
ع، ولكن ُتظِهر حالة ظاهرة ُ)ُزود( أنه َمْنعُه ممكٌن  صعبَة التوقُّ

يف أحوال معّينة. 

ِعَظُم شأِن املعطيات

ألنه  اليسري،  باألمر  الكوارث  عن  الناجم  التَّهجري  َمْنع  ليس 
َفْهم أسبابه األساسّية واملعّقدة واملرتابطة وتحديدها.  يستلزم 
ظاهرة  عىل  املرتّتبة  املخاطر  خريطة  َوْضع  من  يتضح  وكام 
واإلعداد  الوقاية  تتطلب  الذكر،  املتقّدم  املثال  يف  )ُدُزود( 
الفّعالنَي معطياٍت دقيقًة عن الظاهرة تأيت لوقتها، وكذلك عن 
املجتمعات املعرَّضة لخطر التَّهجري، وتتطّلب أن ُتسَتعَمَل هذه 

املعطيات بعُد يف تخفيف املعاناة اإلنسانية. 

يات الكربى بني االفتقار إىل أ( قابلّيِة التشغيل  ويقُع مدى التحدِّ
الجامعة  الكيانات  بني  والتنسيِق  ب(  للمعطيات،  البينّي 
والتعريفات  املقاييس  عىل  اآلراء  وتوافِق  ج(  للمعطيات، 
َر  تهجَّ وَمن  ينتهي  ومتى  التَّهجري  يبدأ  متى  لتحديد  الرئيسة 
وحّتى متى؟ ثم إّنه من الصعب عىل الخصوص رَْصد األحداث 
الحدوث، ألّنها تحدث يف مّدٍة أطول، وُتثريُها طائفٌة  البطيئة 
َيصُعَب  أن  ثمَّ  من  فيكث  املرتابطة؛  ائقاِت  السَّ من  عريضٌة 
التمييز بني التَّهجري والهجرة. وُيحَتاُج إىل مزيٍد من بذل الجهد 
ما تكون أقل  اللتقاط األحداث الضيقة النطاق، إذ هي كثرياً 
ظهوراً من غريها. وهناك حاجة إىل معطيات موثوق بها لتوليد 
يف  األحداث  هذه  من  وللتعلُّم  رين  للُمَهجَّ مناسبٍة  استجابٍة 

كيفية تقليل التَّهجري. 

ففي الفلبِّني، يتنزَُّل مركز املعلومات ورصد االستجابة للكوارث 
 Disaster Response Operations Monitoring and(
الكوارث.  املستودع ملعطيات  Information Center( منزلَة 
والجنس  نِّ  السِّ )مثل  مفّصلة  معطياٍت  املركز  هذا  يجمع  إذ 
معاهد  )منها  مختلفة  مصادَر  من  ومعلوماٍت  ق(  والتعوُّ
ني  للمختصِّ املحلّية  والشبكات  والربكانية  الجوية  األرصــاد 
رين،  رين وغريهم من السّكان املترضِّ االجتامعيِّني( حول املهجَّ
رة، ومعونات اإلغاثة اإلنسانية،  ومواضع اإلخالء، واملنازل املترضِّ
وهو  الكارثة.  ونوع  الجغرايّف  املوقع  بحسب  مرتٌُّب  وذلك 
املحتملة،  الكوارث  ألحداث  عّي  التوقُّ التحليل  أيضاً  يستعمل 
والتِّقانات  الرياضية  بالنظريات  اإلنسانية  االستجابات  إلعداد 
ثم  طيار(.  بدون  )أي  املَزُجولة  الطائرات  ومنها  الفضائّية، 
للتخطيط  القاعدّي  الخّط  واملعلومات يف  املعطيات  يستعمل 

للحلول الدامئة، وإلعانة املجتمعات املحلّية عىل أن تصبح أكث 
صموداً وتنتعش بعد ما أصابها من كوارث.  

مقاربة السياسات املتكاملة 

املعيارية  األطــر  ــُع  َوْض ــرى  األخ املهمة  الجوانب  ومــن 
مسألٌة  الكوارث  عن  الناجم  فالتَّهجري  املناسبة.  والسياسية 
تشتمُل  السياسات  يف  منّسقًة  مقاربًة  يتطلب  إذ  جامعة، 
تغريُّ  بحسب  والتكيف  الكوارث،  مخاطر  من  الحد  عىل 
والعمل  والتنمية  اإلنسان  وحقوق  البش،  ل  وتنقُّ امُلَناخ، 
ل البشي –ومن  يات التنقُّ اإلنساين. وهذا يعني إدماج تحدِّ
ذلك إعادة التوطني املخطط لها– يف قوانني وسياسات إدارة 
التنمية  وأعامل  الوطنية  التكيف  الكوارث وخطط  مخاطر 
ودون  املحلية  املستويات  عىل  باألمر  الصلة  ذات  األخرى 

الوطنية والوطنية. 

املتكاملة عىل  السياسات  مقاربة  الحسنة عىل  األمثلة  من 
املستوى الوطني: السياسة الوطنية يف فانواتو لسنة 2018 يف 
تغريُّ امُلَناخ والتَّهجري الناجم عن الكوارث.6 وُتعرِّف السياسة 
إجراءاٍت  منها  لكلٍّ  وتحدد  إسرتاتيجياً  مجاالً  َعَشَ  اثني 
التدخالت  وتستوعب  زمنياً.  محددة  وتشغيلية  سية  مؤسَّ
عىل مستوى النظام والقطاع مجموعة من املجاالت، ومنها 
الحوكمة واملعطيات والحامية وبناء القدرات، وتدمج بدقة 
وهذا  املحلّية.  املجتمعات  عند  واملشاركة  التشاور  آلياِت 
الرضب من املقاربات كيلٌّ أكث من غريه، يجمع بني مجاالت 
والتعليم،  والصحة،  واإلسكان،  األرض،  مثل حيازة  السياسة 
والبلوغ  واألمن  األصلّيني،  السّكان  ومعارف  املعاش،  وسبل 
إىل العدالة، وهو يؤخذ يف االعتبار التطبيق العميّل الفّعال 
للسياسة، بإتاحته التوجيه يف التنفيذ والتمويل والرَّْصد. ثمَّ 
الكوارث، وهي  الناجم عن  بالتَّهجري  الخاصة  املنصة  هناك 
منصة تعمل عماًل من ُقرٍْب مع الحكومات لَوْضع سياساٍت 

مامثلة يف املستويني اإلقليمي والوطني.

رة إرشاك املجتمعات املحلية املترضِّ

صمود  قّوة  وبني  تخفيفها  أو  التَّهجري  مخاطر  َمْنع  بني 
أن  املهم  ومن  أصيلة.  صلٌة  رة  املترضِّ املحلّية  املجتمعات 
عاً أحسن  نفهم كيف ميكن أن تتوّقع املجتمعات املحلية توقُّ
الكوارث، ثمَّ من الرضوري ضامُن  َوْقع  وُتِعدَّ وتخفِّف من 
إشاِك املجتمعات املحلّية املترضرة يف املناقشات التي ُتعَنى 

بها، والتَّمكنِي لها ّحتى تستجيب.

https://www.fmreview.org/ar/recognising-refugees
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 )Sister Village( ويعد برنامج ِسْسرَت ِفِلج
مثاالً  أندونيسيا  يف  مريايب  جبل  منطقة  يف 
حسناً عىل الكيفية التي ميكن بها أن يعنَي 
عىل  املجتمَع  مجتمعّيٍة  مببادرٍة  مشوٌع 
الكوارث.7  عن  الناجم  للتَّهجري  اإلعــداد 
املناطق  يف  الواقعة  القرى  الربنامج  ويقرن 
والحمم  الربكاين  الهيجان  لخطر  املعرّضة 
ثقافيٍة  صلة  ذات  أخرى  بقرى  املقذوفة 
بها واقعٍة يف مناطق آََمَن. وقد ابتدأَت يف 
الربنامج املجتمعات املحلّية املعرَّضة لخطر 
التَّوأمة.  أعامَل  الحكومة  ت  فيرسَّ التَّهجري، 
نظام  للربنامج  األساسية  نات  املكوِّ وأحد 
معطيات  قاعدة  وهو  القرية،  املعلومات 
سُيجَلْوَن،  ــذي  ال )وأمــالكــهــم(  لــألفــراد 
يف  املعونة  إيصال  ترسيع  منها  والغرض 

حيازة  بلوَغ  ذلك  بعد  ُأْجُلوا  ملن  وميكن  األزمــة.  أثناء 
األرض واملأوى واملدارس والرعاية الصحية والحصول عىل 
بطاقات الهوية. يضاف إىل ذلك، إتاحة صندوٍق حكوميٍّ 
للتنمية املجتمعية، وإجراءاٍت لتخفيف مخاطر الكوارث.

هذه أمثلة ملهمة لكيفية نهوض الحكومات واملجتمعات 
معاً  عملها  وكيفية  مبهامتهم  املدين  واملجتمع  املحلية 
هذه  كّل  ومع  الكوارث.  عن  الناجم  التَّهجري  ملعالجة 
نظرنا  وإن  فوقها.  عمل  كثري  إىل  ُيحتاُج  يزال  ما  األمثلة، 
إىل إطار عمل سنداي للحدِّ من مخاطر الكوارث 2015-
التابعة  العمل  وفرقة  للهجرة،  العاملي  وامليثاق   ،2030
املعنّية  امُلَناخ  تغريُّ  يف  اإلطارية  املتحدة  األمم  التفاقية 
بالنُّزوح  املعنّية  املستوى  الرفيعة  والفرقة  بالتَّهجري، 
أّن  وجدنا  املتحدة،  لألمم  العام  لألمني  التابعة  الداخيّل 
يف  بالتَّهجري  الدويل  االهتامم  زيادة  عىل  أدّلٌة  هذه  كّل 
الحدوث.  البطيئة  والكوارث  املفاجئة  الكوارث  سياق 
هذه  تنفيذ  ضامُن  اإلقليمي،  املستوى  يف  املهم،  ومن 
القامئة،  اإلقليمية  األُُطــر  جانب  إىل  وااللتزامات  األطر 
يزال االهتامم مركوزاً يف  ما  أّنه  اتفاقية كمباال. عىل  مثل 
ُأريَد  وإن  والُعْنف.  النِّزاع  عن  الناجم  التَّهجري  يف  أكثه 
فال  وترابطها،  التَّهجري  إىل  السائقاِت  طبائع  د  تعدُّ إدراُك 
ينبغي أن يكون الَغرَُض تفضيَل بعضها عىل بعض، ولكن 
للنَّازحني  الدامئة  والحلول  والتخفيف  الوقاية  إىل  السعَي 

أجمعني. الداخليِّني 

barbara.essig@idmc.ch باربارا إِسج 
 خبريٌة يف السياسة العاّمة، يف مركز رصد النُّزوح الداخيل

 www.internal-displacement.org

sebastien.moretti@ifrc.org ِسَبْسِتَيان ُموِريِتي 
رئيُس قسم الهجرة والتَّهجري، يف االتحاد الدويل لجمعيات الصليب 

 www.ifrc.org األحمر والهالل األحمر

 أمانة املنّصة املعنّية بالتَّهجري الناجم عن الكوارث
  info@disasterdisplacement.org  

 https://disasterdisplacement.org/

 IDMC )2020( Global Report on Internal Displacement. A Summary .1
ص( )التقرير العاملي يف النُّزوح الداخيل سنة 2020: ملخَّ

bit.ly/IDMC-GRIDsummary-2020
 IFRC )2019( The Cost of Doing Nothing .2

bit.ly/IFRC-cost-of-doing-nothing-2019 )كلفة انتفاء االستجابة(
3. انظر أيضاً العدد 64 من نشة الهجرة القرسية يف أزَْمة امُلَناخ واملجتمعات املحلّية، 

 www.fmreview.org/issue64 2020 املنشور يف سنة
bit.ly/GP20-steering-group-09032020 :4. انظر عىل سبيل املثال

 bit.ly/GP20-words-into-action :وانظر
 IFRC )2018( Forecast-based Financing for vulnerable herders in Mongolia .5

)التمويل املبنّي عىل َحْدس ما سيكون مستقبل الرُّعيان املستضعفني يف منغوليا(
bit.ly/IFRC-FbF-Mongolia-2018

 Government of Vanuatu, National Policy on Climate Change and  .6
 Disaster-Induced Displacement, 2018

)السياسة الوطنية يف تغريُّ املناخ والتَّهجري الناجم عن الكوارث(
https://perma.cc/3R75-K3JN

 bit.ly/Sister-Village-Indonesia .7

هذا ُجَوْيل الكابا وهو يبني يف موضِع تعمرٍي ما سيكون بيَته الدائم بعُد، وكلُّ ذلك داخٌل يف برنامج اإلنعاش بعَد إعصاِر هاياَن العايت، يف الفلبني. 
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تطبيُق إطاِر اللَّجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات عىل الصومال والسودان
فرقة عمل الحلول الدامئة يف الصومال، وفرقة عمل الحلول الدامئة يف السودان، وَمْرَغريَتا ُلنغِفْست َهْنُدوَمادي، وياسمني كتابجي

ُأطِلَق إطاُر عمِل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات سنة 2010، ونشأ عن تحليل كيفية استعامله يف خالل 
هذا العقد بعض األفكار امُلفيَدة ملَن يعملون عىل إيجاد حلول دامئٍة للنُّزوح الداخيل.  

بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  عمِل  إطاِر  يف  املقالة  هذه  تنظر 
)ويشار  الداخليِّني1  للنازحني  الدامئة  الحلول  إليجاد  الهيئات 
الهيئات(،  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  بإطار  ييل  فيام  إليه 
إيجاد  نحو  م  للتقدُّ األوىل  الوجهة  هو  حيث  من  فيه  تنظُر 
الحلول الدامئة، يف السياقات التي يرتبط فيها التَّهجري بالتمييز 
الحصول  يف  املتكافئة  غري  وبالفرص  القوى  توازن  وباختالل 
معايري  ويحدد  الرئيسَة،  املبادئ  اإلطــار  ويوضح  الحقوق. 
املجتمعات  ملشاركة  األولوية  ويعطي  الدامئة،  الحلول  قياس 
دين بني  رة بالتَّهجري ومشاركات أصحاِب املصلحة املتعدِّ املترضِّ
وبناء  اإلنساين  العمل  ميدان  الفاعلة يف  والجهات  الحكومات 

السالم وحقوق اإلنسان والتنمية.

موثوقاً  ومنذ إطالق هذا اإلطار يف سنة 2010، أصبح مرجعاً 
من  كثرٌي  ُتبنيِّ  الوطني،  املستوى  فعىل  الدامئة.  الحلول  يف  بِه 
النيجر  يف  الحال  هي  كام  ناتها،  ُمكوِّ والسياسات  القوانني 
السودان.  وجنوب  والصومال  ورسيالنكا  وكينيا  وأفغانستان 
َلت معايري اإلطار يف مكتبة ُمِشريَات  وعىل املستوى العاملي، ُفعِّ
الحلول الدامئة املشرتكة بني الهيئات2 يف سنة 2018، ثّم جاءت 
سنة 2020، فأيدت اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة التوصيات 
الدولية بشأن إحصاءات النازحني الداخليِّني3 التي تشتمل عىل 
اللجنة  عمل  إطار  عىل  بناًء  الدامئة  الحلول  قياس  مقارباِت 
الدامئة املشرتكة بني الهيئات. وعىل املستوى اإلقليمي، ُوِضَعت 
ٌة من املقاربات السياقية، مثل إطار األمانة اإلقليمية إليجاد  عدَّ

حلول دامئة4 يف شقّي إفريقيا والقرن اإلفريقي.

واحتفاالً بالذكرى العاشة إلطالق إطار اللجنة الدامئة املشرتكة 
ُح هذه املقالة الدروس املستقاة من تطبيقه  بني الهيئات، تتصفَّ
يف الصومال والسودان، حيث ُرِكَز الهمُّ يف إيجاد الحلول الدامئة 
سننَي عدداً. وفام ييل من الِفَقر مناقشٌة يف تفعيل معايري اإلطار 
ومبادِئه يف الَبَلَدين. وييل ذلك ما ظهر يف النظرات الختامية يف 
تطبيق إطار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات من أ( حاجٍة 
الصعودية  املقاربَتني:  يف  األخذ  لضامن  مشاركات  إقامة  إىل 
غري  وكونها  الحلول  لطوعّية  عظيمٍة  وأهميٍة  ب(  والنُّزولية، 

متييزّية؛ ج( ثم حاجٍة إىل استمرار تقاسم القدرات واملشاركة 
يف َوْضع املبادئ والتعريفات لتعزيز متاسك االستجابة والعمل 

الجامعي.

دراسُة حالة: الصومال

كان إيجـاد حـلٍّ للتَّهجـري بإقامـة املشـاركة بـني الجهـات الفاعلة 
يف ميـدان العمـل اإلنسـاين واإلمنـايئ وبنـاء السـالم أولويـًة مـن 
الـدويل  واملجتمـع  الصومـال  االّتحادّيـة يف  الحكومـة  أولوّيـات 
منـذ سـنة 2016. 5يف بـداَءِة األمـر، أرشـد إطـار اللجنـة الدامئـة 
املشـرتكة بني الهيئات إىل أن ُيبَتَدأَ بتحديد السـامت يف مقديشـو 
وهرجيسـا، فنشـأ من ذلـك قاعدُة أدلٍَّة تفيـد يف تحديد أولويات 
 National( الحلـول الدامئـة يف خطـة التنميـة الوطنيـة الثامنـة
Development Plan(. وبعـد ذلـك، أيُِتَ مبجموعـٍة مختـارة من 
ُمشـرَيات الحلـول الدامئـة، مأخوذٍة مبـاشًة من مكتبة مشـريات 
األمانـة  الهيئـات وإطـار عمـل  بـني  املشـرتكة  الدامئـة  الحلـول 
اإلقليميـة إليجـاد الحلـول الدامئـة، واسـتعملت هـذه املجموعَة 
امت  األمانـُة اإلقليميـة إليجـاد الحلـول الدامئـة واتِّحـاداُت املنظَّ
غـري الحكوميـة، لتنفيـذ ثالثـٍة مـن مشـاريع الحلـول الدامئـة. 
وكان الغـرض مـن ذلـك إيجـاد أدلٍَّة إلفـادة التَّخطيـط امُلخّصِص 
لـكلِّ منطقـٍة عـىل ِحَدِتهـا وإعـادة إدمـاج النازحـني الداخليِّـني 

والعائديـن يف مقديشـو وِكْسـاَميو وبيـدوة.

ثـم إنَّ تفعيـَل إطـار اللجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الهيئـات يف 
عـىل  الرتكيـز  أهمّيـة  عـىل  الضـوء  سـلَّط  قـد  املواضـع  هـذه 
عنـرصان  أّنهـام  وأظهـر  التمييـز،  وعـدم  االجتامعـي  التامسـك 
ـل الذي غرضـه إيجاد الحلـول الدامئة.  حاسـامن يف نجـاح التدخُّ
ق يف  م املحقَّ ُزولِيـة يف قياس التقـدُّ ومـع ذلـك، فاتبـاع املقاربة النُّ
ـٌل رضوريٌّ للتحليل امليـدايّن الصعودّي،  الحلـول الدامئـة هو ُمكمِّ
ام لتجنُّـب املقاربة املشـاريعّية يف إيجاد الحلـول الدامئة.  وال سـيَّ
وقـد سـاعد اسـتعامل مـا يف إطـار اللجنـة الدامئـة املشـرتكة بني 
الهيئـات مـن تعريفاٍت ومبادئ ومشـرياٍت مسـتندٍة إىل املعايري، 
وكان  الحكوميـة،  اإلسـرتاتيجية  الوثائـق  إفـادة  عـىل  سـاعد 
إدراج أحـكام إطـار اللجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الهيئـات يف 
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السياسـات الوطنيـة يف الصومـال َحَدثـاً مهـاًم ناشـئاً عن هذه 
املقاربة.

الوطنية  الدامئة  الحلول  إسرتاتيجية  تعمل  أن  املتوقع  ومن 
اللجنة  إطار  أحكام  تفعيل  توسيع  عىل  الصومال  يف  القادمة 
أن  ثم  البلد،  أنحاء  جميع  يف  الهيئات  بني  املشرتكة  الدامئة 
والعدالة  االستقرار  وتحقيق  القانون  بُحْكِم  الروابط  َز  تعزِّ
واألمن والتنمية االقتصادية. هذا االعتبار األكث منهجية إلطار 
اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات هو نتيجُة أربِع سنني من 
املشاركة، ونتيجُة تحويٍُّل تدريجّي إىل أعامٍل تقودها الحكومة 
ٍع يف بناء القدرات  عىل املستويني املحيل والوطني، ونتيجُة َتَوسُّ

ليشمل الشكاء الدوليِّني والحكومة واملجتمع املدين.

دراسُة حالة: السودان

أولوية  هو  السودان  يف  الداخيّل  للنزوح  دامئٍة  حلوٍل  إيجاد 
سنة  فبني  هناك.  االنتقالية  للحكومة  العش  األولويات  من 
مسعى  يف  الدويل  واملجتمع  الحكومة  و2019، شعت   2017
وأم  دارفور(  )شاميّل  الفاش  يف  الدامئة  الحلول  لدعم  مشرتك 
اإلنسانية  املعونة  تقديم  من  ل  للتحوُّ دارفور(  )وسط  دخن 
الداخليِّني  للنازحني  األمد  طويلة  مستدامة  برامج  تقديم  إىل 
تجريبيان،  مشوعان  ذلك  عن  فنتج  امُلِضيَفة.  واملجتمعات 
اتَّخذا مقاربًة ُمخّصصة لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها إليجاد الحلول 
األولوّية  يعطي  خطوات  خمس  من  إجراًء  واتَّخذا  الدامئة، 
لَجْمع األدلة الشاملة، فضاًل عن املشاورات والتخطيط املشرتك 
رة بالتَّهجري، وكّل ذلك كان أساساً لوضع  مع املجتمعات املترضِّ
برامج إليجاد الحلول الدامئة. فأفاد إطاُر اللجنة الدامئة املشرتكة 

بني الهيئات التحليَل واملنهجيَّة وَوْضَع الربامج املشرتكة.

يف  التجريبي  الريفي  املشوع  ففي  املحيل،  املستوى  عىل  أّما 
منطقة أم دخن، ُوِضَعت خطُط عمٍل قامئة ملعالجة العقبات 
الخطط  هذه  واستندت  الدامئة.  الحلول  إيجاد  تعرتض  التي 
من  َدْعــمٍ  وإىل  بالتَّهجري  رة  املترضِّ املجتمعات  مشاورة  إىل 
املشوع  وأما  املحلية.  السلطات  ومنهم  املصلحة،  أصحاب 
جامعّياً  سامٍت  تحديَد  فكان  الفاش6،  يف  الحرضي  التجريبي 
د القطاعات، اشرتك يف القيام بِه الحكومة، والبنك الدويل،  متعدِّ
الحكومية  غري  واملنظامت  املانحة،  والجهات  املتحدة،  واألمم 
الدولية )ومثَّلها يف ذلك فرقة عمل الحلول الدامئة(، والنازحني 
الداخليِّني املقيمني يف مخّيم أبو شوك ومخّيم السالم. وكانت 
تلك أّول مرٍة تعمل فيها الجهات الفاعلة اإلنسانية واإلمنائية 

َتجَمُع  الجودة،  عالية  معطيات  لتوليد  املحلية  السلطات  مع 
الداخليِّني  النازحني  لحالة  االقتصادي  االجتامعي  التحليل  بني 

وجريانهم وبني تحليٍل ملتطلبات تخطيط املدينة الواسع.

ويف مثل هذه الحاالت، كام هو يف الصومال، كان من الواضح أن 
التحليل والتخطيط املحليَّان الصعوديَّان محتاجان إىل إكاملهام 
اتِّفاق  لضامن  الوطنّي،  املستوى  عىل  نزولّية  بإسرتاتيجيٍة 
جميع أصحاب املصلحة عىل مفاهيم الحلول الدامئة ومبادئها 
املشاريع  من  املستفادة  الــدروس  إىل  واستناداً  ومعايريها. 
التجريبية يف دارفور، يجري اليوَم توسيُع نطاق الجهود لدعم 
تخطيط الحلول الدامئة يف سبع محافظاٍت يف السودان. وباتِّباع 
الفاعلة داخل  للجهات  يكون  أن  بعُد  املقاربة سُيضَمن  هذه 
البلد والسلطات نتائج ميكن مقارنتها وتحليلها مقارنًة وتحلياًل 

مشرَتََكني، بغيَة َوْضع سياسٍة لدعم إيجاد الحلول الدامئة. 

تحدياٌت ودروس 

بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  إطار  إطالق  بعد عش سنني من 
التي  املنظامت  بني  واسع  نطاٍق  يف  معروفاً  أصبَح  الهيئات 
ومع  لها.  متيناً  أساساً  وأصبح  دامئة  حلول  إيجاد  عىل  تعمل 
يات التي يجب معالجتها والدروس  ذلك، هناك كثري من التحدِّ
التي يجب أخذها يف االعتبار، عند تفعيل إطار اللجنة الدامئة 

املشرتكة بني الهيئات. 

يف  أُجِرَي  السامت  لتحليل  خارجّي7  تقويٌم  ألقى  وقد  هذا، 
الفاش الضوَء عىل أنه ليس بني أصحاب املصلحة كلمٌة َسَواٌء 
الصومال،  يف  ولكن  دولّياً.  املقبول  الدامئة  الحلول  تعريف  يف 
ُعِمَل عىل َوْضع تعريفات ومبادئ اللجنة الدامئة املشرتكة بني 
فَدَعَم ذلك  الحكومة،  الهيئات يف سياقها، واالتفاق عليها مع 
مة الذكر َدعاًم فّعاالً. وقد  ز عىل الحلول املتقدِّ العمَل الذي يركِّ
َدت بالعمل عىل مستوى املستوطنات أهميُة إدماج التفاهم  ُأكِّ
للتعريفات  مشرتٍك  فهٍم  بلوَغ  أّن  ذلك  املبادئ.  لهذه  املحيّل 
أساٌس  أمٌر  الدامئة  الحلول  إيجاد  يف  الشوع  عند  واملبادئ 

للتخفيف من التوقعات املختلفة وإلفادة التنسيق.  

الجغرافية  الحلول  الفاعلة عىل  الجهات  ز  تركِّ ما  كثرياً  إّنه  ثم 
)مثل  الهيئات  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  إطار  يف  الــواردة 
عىل  ز  تركِّ وال  آخر(،  مكان  يف  واالستقرار  واملكوث،  العودة، 
ل إىل حلول دامئة  مبدأ عدم التمييز ومبدأ الطوعيَّة يف التوصُّ
بلوَغ  أّن  تتجاهل  أن  َيْكُثُ  بذلك  وهي  اإلطــار،  يف  مذكورٍة 
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ُجْملُة ما يف خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية من ُسَنٍن ُمّتبعة يف َمْنع التَّهجري ومعالجته وحّل مشكالته

َدَعَمت مبادرة الذكرى العشين للمبادئ التوجيهية اإلنجازات بطرٍق عّدة، بغيَة تقوية التعاون يف شؤون النُّزوح الداخيل والَحْفز إىل مزيٍد من العمل 
للنازحني الداخليِّني يف صعيد البالد. ومن ذلك إنشاء منّصة لتبادل الخربة والدروس املستقاة يف شؤون النُّزوح الداخيل. فجمعت ُجْملُة ما يف خطة عمل 

َل إليِه يف شأن النُّزوح الداخيّل،  الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية من ُسَنٍن ُمّتبعة يف َمْنع التَّهجري ومعالجته وحّل مشكالته، جمعت أحكَم ما ُتِوصِّ
نن التشغيلية، مع دروٍس مستقاة وتوصيات.  َل إىل ذلك يف فسحة ُعْمر املبادرة الذي بلغ ثالث سنني، فعرض أكث من 20 بلداً أمثلًة يف السياسات والسُّ ُتِوصِّ

 ،www.gp20.org سينش هذا التقرير، تقرير الذكرى العشين للمبادئ التوجيهية، يف آخر شهر تشين الثاين/نوفمرب سنة 2020، وميكن تناوله من 
.gp20@unhcr.org أو بإرسال رسالٍة إىل ،@GP2064215284 ومن املِْغراد تويرت يف 

د، يتجاوز التسوية  الحلول الدامئة يف العادة عمٌل طويٌل ومعقَّ
املادية. ووفقاً إلطار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات: »ال 
الداخليِّني  بالنازحني  يكون  ال  حني  إال  الدائُم  الحلُّ  يتحقُق 
بتهجريهم،  مرتبطة  دٌة  محدَّ والحامية  املعونة  إىل  حاجاٌت 
وحني ميكنهم التمتع بحقوقهم اإلنسانية من دون متييٍز ناتج 
الرتكيُز عىل أن  أّنه من األهمية مبكاٍن  عن تهجريهم«. عىل 
املحيّل  االندماج  وقياُس  متييزية،  غري  طوعّيًة  الحلول  تكون 
–سواء كان يف املكان الذي انتهى الناس إليِه بعد التَّهجري أو 
حيث يعودون– من حيث هي عمٌل للتغلُّب عىل ما له صلٌة 

بالتَّهجري من مواطن ضعف. 

بني  الجمع  أثبَت  والسودان،  الصومال  الحالَتني:  كال  ويف 
ومن  شأِنه.  ِعَظَم  الصعودية  واملقاربة  النزولية  املقاربة 
معالجًة  الدامئة  الحلول  معالجة  من  بّد  ال  املثالية،  الوجهة 
ويف  واملحيل،  الوطني  املستويني  يف  وتشغيلية،  مفهومّيًة 
وذلك  أيضاً،  التشغيلية  واملعطيات  الرسمية  اإلحصاءات 
لضامن قابلية التشغيل البينّي وزيادة الفّعالّية. وتعتمد هذه 
ال  معقدة،  )dynamics( حكومية  اإلجراءات عىل حركّياٍت 
ُق العمل فيها عىل املستويني الوطني واملحيل يف وقٍت  ُينسَّ
هو  الجهود  هذه  ومفتاُح  التََّسلُسل.  تستدعي  وقد  واحد، 
الدولية  التوصيات  وُتِسهُم  وامُلشريَات،  التعاريف  مواءمة 
إسهاماً  األمر  هذا  يف  الداخليِّني  النازحني  إحصاءات  بشأن 

عظياًم.  

ق نحَو إيجاد الحلول  م املحقَّ التقدُّ وبعُد، فقد استند قياُس 
بحال  رين  املهجَّ حال  مقارنة  إىل  والصومال  السودان  يف 
الدنيا(.  باملعايري  مقارنتها  من  )بدالً  رين  املهجَّ غري  الّسَكان 
الحلول،  قياس  عند  فّعال  أساس  أنها  املقاربة  فأثبتت هذه 
ِحَدِتها  منطقٍة عىل  لكلِّ  املخّصصة  للمقاربات  داعمًة  وأنها 

التي شوهدت يف دراسة الحالََتني. وبهذه املقاربات املخّصصة 
َد التامسك االجتامعي، وهو ليس  لكلِّ منطقٍة عىل ِحَدِتها ُحدِّ
يعدُّ يف معايري إطار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات، بأّنه 
عامٌل رئيٌس إضايّف يف التكامل املحيّل يفوق املعايري الثامنية 
عامٌل  وبأّنه  الهيئات،  بني  املشرتكة  الدامئة  اللجنة  إطار  يف 

يحتاُج إىل أن يكون له يف التحليل واالستجابة موضع. 

فرقة عمل الحلول الدامئة يف الصومال 
 Teresa.delministro@one.un.org

فرقة عمل الحلول الدامئة يف السودان 
 elmikh@unhcr.org
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