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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 
أكرث 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 ومؤسّس فائق الصَّ
 1997 لسنة   387 الرقم  ذو  القانون  ومنه  وحميتهم،  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  ضمن  عىل  املعنّية  سات  املؤسَّ يحّث  ساٍر– 
التنمية  لخطة  املهّمة  نات  امُلكوِّ فأحد  اليوم،  وأّما  الداخليِّني. 
الرسمّية،  غري  املستوطنات  ترشيع  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 مّم  َم أكرث كثرياً  ُيتقدَّ م مهم، ولكن ميكن أن  التقدُّ هذا 
حّتى يتمكن جلُّ النازحني الداخليِّني يف كوُلمبيا من بلوِغ حلٍّ 

دائم ملشكالتهم. 

واحتفاالً بالذكرى العرشين يف سنة 2018 ملبادئ األمم املتحدة 
الذكرى  عمل  خطة  ُأطِلَقت  الداخيّل،  النُّزوح  يف  التوجيهية 
العرشين للمبادئ التوجيهيَّة لَحْشد وَدْعم ما يبذل من الجهود 
العامليَّة لتقليل النُّزوح الداخيّل واإلعانة عىل شؤونه. فوضعت 
املستوى  عىل  لها  الدولية  مت  وامُلنظَّ الهيئات  من  طائفٌة 
للمبادئ  العرشين  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 مبارشًة، إلبراز  والقادة يف املناطق املترضِّ
كفاحهم اليومّي، ولتنشيط الدافع إىل إيجاد الحلول.

الحوار واملنارصة

وجعل رشكاء مبادرة الذكرى العرشين 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:

اجتمعان للحوار بني أعضاء مبادرة الذكرى العرشين 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  واملنظمت  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
املبارشة  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  الحمية،  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 أعمل االنتخابات. 

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

باستجابٍة  	 للخروج  الهيئات  بني  التنسيق  وتقوية  استنجاح 
شاملٍة للتَّهجري، وال سيَّم 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، فللرشكاِء يف مبادرة الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية 
باملجتمعات  اإلحساس  تحسني  نفسه:  الهدف  كوُلمبيا  يف 
فإن  مشاركتهم.  وتحسني  بالنِّزاع  رين  امُلترضِّ واألفراد  املحليَّة 

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

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

س يف كوُلمبيا املعنيِّ بالنُّزوح الداخيّل.  واملؤسَّ

مبادرة الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية يف كوُلمبيا 
 echeverr@unhcr.org
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2. تتأّلف مبادرة الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهّية يف كوُلمبيا من مكتب املنّسق 
املقيم، ومفوضيَّة الالجئني، واملنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، 

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

نظراٌت يف تجارب الدول يف منطقة »إيغاد« 
َچارِلز ُأِبيل 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 ويتمدى 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  العارشة  والذكرى  اإلفريقية(،  الوحدة  منظمة  يف 
يف  الداخليِّني  النازحني  ومساعدة  لحمية  اإلفريقي  االتحاد 

إفريقيا )اتفاقية َكْمَباال(.  

ولذلـك كان مـن املناسـب أن ُتِقيـَم إيغـاد يف ترشيـن األول/
أكتوبـر مـن سـنة 2019 –مبعاونـة مبـادرة الذكـرى العرشيـن 
العامليـة،  الحميـة  مجموعـة  وبدعـم  التوجيهيـة،  للمبـادئ 
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