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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
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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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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  أكـرث 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 الحميـة واملعونة للنازحـني الداخلّيني، تنشـئ عامَل 

منافسـٍة ُيحـِدُث أثراً حسـناً يف الـدول األعضاء.

سـنَة  اإلقليمـي  للتبـادل  املشـجعة  النتائـج  إحـدى  وكانـت 
2019 هـي القبـول العـام ألهمّيـة اعتـمد 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 لضـمن 
صـة  متـاِم حميتهـم. 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 
ترشين  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 حمية 
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  ضمن  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 واحتمل 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  للجمعات  املعّينة  واملسؤولّيات  واألدوار  االلتزامات 
األخرى  الفاعلة  والجهات  الحكومية  غري  الفاعلة  والجهات 
ويشتمل  املدين.  املجتمع  منظمت  ومنها  باألمر،  الصلة  ذات 
م الرَّئيُس يف تنفيذ خطة عمل هراري عىل اعتمد 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 
الجمعّي  العمل  تسهيل  إىل  بها  تقصد  الدامئة،  للحلول 
الوطنية  املستويات  يف  الحكومية  السلطات  بني  والتعاون 
املتحدة  األمم  )أي  الدويل  املجتمع  وبني  واملحلية  واإلقليمية 
واملنظمت 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 والترشيعية  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 واستعمل األدوات املنهجية املشرتكة بني 

مختلف أصحاب املصلحة.

مركزيَّة التنسيق بني الحكومة وأصحاب املصلحة 
دين املتعدِّ

–وهي  الحكومية  القيادة  أن  عىل  عاّم  إجمٌع  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  واملنظمت  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 استثمر الطاقة يف 
منع النِّزاع وبناء السالم، ومن ذلك املعونة اإلنسانية املستمرّة 
املعيشة.  لصعوبة  مود  الصُّ يف  السنني  دة  املتعدِّ واالستثمرات 
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  وحميتهم وهم ُمهجَّ

حلول دامئة. 

وخرج االجتمع بتوصيَتني رئيسَتني: األوىل ضمن إيجاد املوارد 
التنمية  وخطط  الوطنية  ودون  الوطنية  بامليزانّيات  الكافية 
الوطنية، والثانية املنارصة والَحْشد لتمويل إضايف لنّي الرشوط 
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 املتمدي 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  باستعمل  ومسائلهم  الداخليِّني  النازحني 
ألصحاب املصلحة املتعددين، ال استعمل األنظمة القامئة التي 
يستدعي  قد  مت.  امُلنظَّ عىل  وتقوم  اإلنساين  العمل  يحفزها 

https://www.fmreview.org/ar/recognising-refugees
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النظام  يف  التَّهجري  معطيات  إدماج  املثال،  سبيل  عىل  هذا، 
اإلحصايئ الوطني.

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

منهجّياٍت مختلفة وُتخِرُج معطياٍت متفاوتة الجودة. 

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

األخرى التي نطاقها أوسع. 

تجمعها  الداخليِّني  النازحني  معطيات  دامت  ما  أنه  ورابعها، 
مت غري الحكومية وهيئات األمم املتحدة، وما  يف األكرث 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 حمية ومعونة.

املعطيات  وجود  لتحسني  جهوٌد  املنطقة  يف  ُتبَذُل  أّنه  عىل 
واالنتفاع منها. مثال ذلك: أّن إثيوبيا والسودان ُينّسقان بينهم 
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 ترشين 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  اعتمد 
النُّزوح الداخيل، وعىل إنشاء قيادٍة حكومية وتنسيٍق فّعال بني 

أصحاب املصلحة املتعددين، وعىل ضمن وجود موارد متويٍل 
كاٍف لنّي الرشوط، وعىل تحسني إتاحة املعطيات واالنتفاع بها. 
ثم إّنأصحاب املصلحة اتفقوا عىل اعتمد 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 التَّمُسك االجتمعّي، وكبِح النِّزاع بإدخال 
الطبيعية  األخطار  وطأة  ِع  وتوقُّ نة،  ُمحسَّ ُمبّكر  إنذاٍر  آلّيات 
وتخفيفها، وَوْضِع آلّيات الندماج النازحني الداخلّيني، والرتكيِز 
عىل ضمن حيازة األرايض، ودعِم املجتمعات امُلضيِّفة للنازحني 

الداخليِّني.

 Charles.Obila@igad.int َچارِلز ُأِبيل 
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
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www.internal-displacement.org/global-report/grid2020
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قيمة التَّعلم 
يأيت متويُل نرشة الهجرة القرسية كلُّه من التربُّع واملَِنح، ومن 

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

املعارف والخربات؟

كلُّ تربٍُّع مهم يكن يسرياً سُيسِهم يف دعم النرشة. 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
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