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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  –فضًل  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 سـيم عنـد البحـث عـن حلـول دامئـة للنُّـزوح 
مثـل  املختلفـة،  يـات  التحدِّ مـن  الرغـم  وعـىل  الداخـيّل. 
اسـتعمل معايـري وتعريفـات مختلفـة، هنـاك العديـد مـن 
األمثلـة عىل ُسـَنِن العمِل الَحَسـنة امُلتَّبعـة يف َجْمِع معطيات 

التَّهجـري ونرشهـا واسـتعملها.

العرشيـن  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 مـّم ينتـج مـن معطيـات. 
العمـل  يف  التعـاون  أهميـة  الثالثـة  األمثلـة  هـذه  وُتظِهـُر 
وَوْضـع املعايـري عـىل الصعيـد العاملـّي والوطنـّي، لضمن أن 
تكـون معطيـات النُّـزوح الداخـيّل ذات صلـة باألمـر وذات 
كيفيـة حسـنة، وذلـك لتوجيـه العمـل يف معالجـة أسـباب 

التَّهجـري وآثـاره وضـمن 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 
البرشي.  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 األكرث أهمية املرتبطة بالتَّهجري، مع الرتكيز 
عىل مواطن الضعف املتعلقة بالتَّهجري التي التقطتها املعايري 
الثمنية 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  سيَّم 
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  الثمنية 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 

الثمنية 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 
مت 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  العرشين 
والسلطات  رة  املترضِّ املجتمعات  ممثيل  بني  َجَمَعْت  ورشًة 
ومنظمت  واإلمنائية  اإلنسانية  مت  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  اإلجميل  العدد 
دة، وذلك  وتتّبع التغيري يف هذا العدد يف خالل مدة زمنية محدَّ
أحسن،  فهًم  ينامّيات(  )الدِّ التَّهجري  حركّية  يف  العوامل  لفهم 
ُل إىل املناسب من االستجابة الحمئية 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  فيم  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  املخيمت  يف  يعيشون 
د  أرٍس لهم ُتِضيُفُهم. ُيَضاُف إىل ذلك، أّن إجراَء التشغيل املوحَّ
املعطيات ونرشها، مع تحديد  للتثبُّت من صحة  م خطة  يقدِّ
بني  املستمر  التعاون  أهميَّة  ــرِبُز  وُي بوضوح،  املسؤوليات 
أصحاب املصلحة املعنيني لضمن معطياٍت شاملة وموثوق بها 

يف جمهورية إفريقيا الوسطى.

التخطيط إليجاد حلول دامئة: تحديد 
امت يف مقديشو بالصومال السِّ

بني  أُجِرَي  الذي  مقديشو،  يف  العشوائيَّات  سمت  تحديد  إّن 
املعطيات  َجْمع  استعمل  مثاٌل عىل  و2016، هو   2015 سنة 
التعاويّن إلفادة الحلول الدامئة يف سياق التَّهجري امُلتمِدي. فلّم 
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

يد
سع

ى 
طف

ص
/م

ني
جئ

لال
ة ا

ضيَّ
فو

م

https://www.fmreview.org/ar/recognising-refugees


خطَّة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية: دروٌس وُسَنُن عمٍل حسنٌة يف النُّزوح الداخيل 6969نرشة الهجرة القرسية 65

www.fmreview.org/ar/recognising-refugees نوفمرب/ترشين الثاين 2020

تجربة  املتاحة حول  األدلة  قّلة  إىل  فنظراً  ذلك،  ومع  نفسها. 
السكان النازحني الداخليِّني، أجرى الرشكاء الحكوميون بني سنة 
2014 و2015 عىل مستوى املدينة واملستوى االتحادي، ومعهم 
الفاعلون يف ميدان العمل اإلنساين، أجروا متريَن تحديِد سمٍت 
ليفهموا فهًم شاماًل حال التَّهجري يف املدينة وليفيدوا التخطيط 
الغرض من تحديد  6 وكان  الدامئة.  الحلول  لسياساٍت وبرامِج 
الداخليِّني  النازحني  لعدد  مفّصلة  تقديرات  تقديَم  السمت 
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 السمت وأدخلت مبارشًة 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 السمت 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  السمت  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، لضمن  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 يكرث أن ُيعوِّق الحوار والعمل، وصحيٌح 
أنه ال ميكن معالجة جميع املسائل يف وقت واحد، ولكن يوضح 
ياً  يات صلًة باألمر تصدِّ ي ألكرث 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  إرشاُك 
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 السمت، بالدائرة املشرتكة املعنّية بتحديد 

 www.jips.org سمت 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 الحمية، 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 سمت النازحني 
الداخليِّني، بَدْعٍم من الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة، ومنظمة اإلحصاءات الروجية، 

ومركز رصد النُّزوح الداخيل. وتتألف هذه الفرقة الفرعية من ممّثلني عن مكاتب إحصائية 
وطنية من 15 دولًة ومن الدول األعضاء، وعن خرباء من منظمت 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 سمت النازحني الداخليِّني، قاد 

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

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

اإلنقاذ الدولية، ومنظمة إنقاذ النساء واألطفال الصوماليني )SSWC(، ومنظمة ُأرُْدو 
 ،)HINNA( ومنظمة النساء الرَّائدات من أجل السالم والحياة ،)ORDO( لإلغاثة التنمية
ومنظمة إْلَمن 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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