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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 
عرش 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. وِعمُد املرشوع مقاربٌة تشمل الحكومة بأرسها، ففيه يٌد من كلِّ الوزارات ذات الصلة باألمر، وتبقى كلُّ عقود 

ْخل، وتحرث  كنى والبنية التحتيَّة والخدمات واألعمل املولِّدة للدَّ البناء والتزويد بالخدمات داخَل الحكومة. إذ ُتِعدُّ الحكومة السُّ
األرض للمجتمع املحيّل ابتداًء. وما انقىض شهر ترشين األول/أكتوبر من سنة 2019 حّتى أُعيَد توطني نحٍو من 240 أرسة.1 
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م نحو الحلول الدامئة كوُلمبيا: تفكيك املعطيات إلظهار التقدُّ

ِسِجلُّ الضحايا يف كوُلمبيا هو سجلٌّ ُحُكوِمّي فيه تفاصيل أكرث من تسعة ماليني إنساٍن انتهكت حرمة حقوقهم من جرَّاء النِّزاع 
َمة ملساعدة  املسلَّح والعنف منذ سنة 1985، وفيهم أكرث 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 جمعّيًة 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 حمية 

النازحني الداخليِّني ومعونتهم( مالكَة األرض يف السمح للنازحني الداخليِّني بالبقاء يف أرضها ريثم َ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  ضمن 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
مت من املجتمع املدين.1 وكان رأُس البواعث عىل هذا ُحْكًم من املحكمة الدستورية سنة 2018 أََمَر الربملان  مفوضيَّة الالجئني ومنظَّ

بإصدار لوائح خاّصة يف سّتة شهور تختصُّ بحمية 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 اعتمد 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 االجتمع بالسلطة التنفيذية، ومشاركتهم بإرسال شهادات مكتوبة إىل لجنة الترشيع 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 وحمية النَّازحني الداخليِّني رعايًة وحميًة 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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