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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 العرشين سنًة املاضية 
الذين سبقاها، ثمَّ إىل أّن التَّهجري اليوَم ال ينفكُّ يتمدى. ومّم 
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 جمعّي 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 َيكرُثُ أن يكونوا من املتخلِّفني عن 
رة بالتَّهجري، التي َكرُثَ يف السنني  الرَّكب. وزاَد عدد الدول املترضِّ
سيَّم  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 العرشين للمبادئ 
للنَّازحني  الحلول  وإيجاد  والحمية  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.  وأكرث 
هذه املقاربات الجديدة، فمن املحتمل أن تقلل كثرياً من َعَدِد 

امُلعاِننَي من التَّهجري املتمدي. 

املَْنع

ِذْكُر  التي جاء  واملقاربات هذه،  العمل  هذا، وميكن يف سنن 
كثرٍي منها يف هذا النحور الخاّص من نرشة الهجرة القرسية، أن 
ُتصنَّف تصنيفاً مفيداً عىل ثالثة عنارص ُألِّف منها الشعار الذي 
ة عمِل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية: »َمْنٌع  حملته خطَّ
«. فأما العنرص األول، فإن املنع القوّي للنِّزاعات  وحميٌة وحلٌّ
سان بال شّك أكرَث  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 سيَّم التَّهجري الناجم عن الكوارث. 

ويف هذا الصدد، يجب إعطاء األولوية لالستثمر 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 أكرَث البلدان والسّكان عرضًة للخطر 
بلوغاً تحصل معه الكفاية. ومن سنة 2020، تسلَّمت 15 دولة 
من أكرث 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  العرشين  الذكرى  عمل  خطة  شعار 
ر ماليني الناس الجدد  الحمية– مهًم للغاية؛ ذلك الستمرار تهجُّ
متمدياً  تهجرياً  أصاًل  رون  ُمهجَّ الذين  إىل  فينضمون  سّنة،  كل 
وتعرتضهم مصاعُب يف الحمية 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 
حمية  إىل  الحاجة  متسُّ  حيث  غريها، 
ُينَتَظَر  النازحني الداخليِّني وال ميكن أن 

إىل غٍد. 

الرئيسة  العوامل  تشمل  أن  وميكن 
ــرتام  اح بتعزيز  ــزام  ــت االل للحمية 
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  الحمية  إقامة  جانب  وإىل  شة.  امُلهمَّ
يف  ُتدَمُج  حني  أكرب  أثر  للحمية  يكون  أن  ميكن  التوجيهية، 
املَْنع ثمَّ من املَْنع حّتى االستجابة للطوارئ، فُتطبَُّق »مركزية 
املعونة  أعمل  جميع  مركز  يف  الحمية  َوْضُع  )أي  الحمية« 
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 أكرث منه 
الداخليِّني  النازحني  حمية  مراعاة  تزيد  أن  وجب  الريف،  يف 
أبعاٍد سكانّية وتاريخية وبيئية  السياقات الحرضّية من  ما يف 
واقتصادية واجتمعية 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  العرشين  الذكرى 
الرفيعة  الفرقة  له عند  األول:  ُم من غريهم.  ُيتقدَّ أساسيَّني ال 
رة  املترضِّ الدول  التزاِم  تعزيُز  وهو  خاّص،  اهتمم  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 مرشوع إيواٍء ُتنّفذه مفوضيَّة الالجئني 

يف مقاطعة كيڤو الشملّية، 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  اعتمد 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 
وضمن  كرامتهم  عىل  والحفاظ  الطبيعية  الحال  إىل  العودة 
يف  االلتزامات  أّدت  فقد  أنفسهم.  عىل  االعتمد  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 وأكرث  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 التمسك 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  ضمن  إىل  ستحتاج  أّنها  ذلك،  من  وأهم  الداخيّل. 
يف  وإدماجهم  االجتمعي  الضمن  خطَط  الداخلنيِّ  النازحني 

خطط التنمية الوطنّية.

امُلِضُّ قدماً

ُننِشئ هذه الفرص ونحافظ عىل االندفاع؟ مم ال  فكيف إذاً 
شّك فيه أن الحكومات والدول تظل مركَز االهتمم، 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 العرشين للمبادئ التوجيهية، مهّمٌة 
يف تعزيز التعاون عرب املناطق والقارات ويف تحديد ُسَنن العمل 
عريٌض  احتمٌل  الَحَسنة  العمل  وُسَنن  التعاون  ففي  الَحَسنة. 
لتوسيع نطاقها، وللَبْعث عىل االلتزامات املتينة وَدْعمها، وهي 
للنَّازحني  والحلول  والحمية  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 العرشين 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 أعمل 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 نرشة 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

https://www.fmreview.org/ar/recognising-refugees
mailto:cheung@unhcr.org
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mailto:Sebastian.einsiedel@un.org
http://www.unocha.org
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http://www.globalprotectioncluster.org/2018/05/23/gp20-plan-of-action/
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https://bit.ly/ClimateFundsUpdate
https://bit.ly/GHO-2020
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https://www.fmreview.org/return
https://www.fmreview.org/ar/return
https://bit.ly/Centrality-of-Protection
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