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هـــذا ،وينبغـــي أيضـــاً منـــح األفـــراد منصـــ ًة متينـــ ًة ل ُي ِّ
عـــروا بروفيسو ٌر زائ ٌر ،يف كلية الحوكمة ،بجامعة ِوتواتررساند
ع ــن مظامله ــم يف جوان ــب مث ــل تخصي ــص الخدم ــات والف ــرص www.wits.ac.za
ببعـــض املؤ ِّيديـــن السياســـيني .ثـــم ينبغـــي أن يكـــون بنـــاء
الثق ــة ب ــن جه ــاز أم ــن الدول ــة والش ــعب ه ــو املح ــور ال ــذي ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كات َب ْيها وقد ال تستوي
ي ــدور حول ــه االهت ــام وإنع ــام النظ ــر .وينبغ ــي إنش ــاء آلي ــات هذه اآلراء وآراء املعاهد التي يعمل فيها كاتبا املقالة.
للعدالـــة االجتامعيـــة ،وذلـــك لضـــان تحقيـــق املســـاءلة عـــن  .1ملزيد معلومات عن تحديات عودة الالجئني يف بوروندي ،انظر:
الجرائـــم املرتكبـــة ،ومنهـــا العنـــف الجنـــي والجنـــدريLukunka B N (2018) ‘“They Call Us Witches”: Exclusion and Invisibility .
in the Burundian Returnee Reintegration Process’, Peace and Conflict:
للمه َّ
وينبغ ــي أن يك ــون يف مث ــل ه ــذه اآللي ــات مرف ــقٌ ُ
َجري ــن Journal of Peace Psychology
ُسموننا سحرة” :استبعاد العائدين البورونديِّني وتجاهل وجودهم يف عملية إعادة
ليطلب ــوا ر َّد حقوقه ــم (وم ــن ذل ــك العق ــار واألرض) .وينبغ ــي (“ي ُّ
أن الجهـــود املبذولـــة يف ســـبيل إدماجهم) https://psycnet.apa.org/record/2018-39059-008
للمجتمـــع الـــدويل أن يضمـــن َّ
and Lukunka B N (2017) ‘The Romance of Return: Post-exile Lives and
تنس ــيق العم ــل اإلنس ــاين واإلمن ــايئ لتحقي ــق نتائ ــج جامعي ــة ،ال Interpersonal Violence over Land in Burundi’ in Buckley-Zistel S and
تتجاه ــل عن ــارص بن ــاء الس ــام .ويقت ــي نج ــاح إع ــادة إدم ــاج Krause U (Eds) Gender, Violence, Refugees
ـب عملي ــة الس ــام والعملي ــة السياس ــية ع ــى (رومانس َّي ُة العودة :العيش يف مرحلة ما بعد املنفى والعنف بني األشخاص من أجل األرض
العائدي ــن أ ّال تنص ـ َّ
يف بوروندي) www.berghahnbooks.com/title/Buckley-ZistelGender
العمليـــات السياســـية الرســـمية واملؤسســـات فحســـب ،بـــل Human Rights Watch ‘Burundi: Events of 2017’ .2
ينبغ ــي أن تنص َّب ــا أيضــاً ع ــى العائدي ــن واملجتمع ــات املحلي ــة( .بوروندي :أحداث عام )2017
www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/burundi

حاالت العودة يف بيئات ُمع َّقدة :حالة جنوب السودان
با ِبت سكوتس وكا ْرث سميث

ال بدَّ أن تحذر الهيئات اإلنسانية غاية الحذر يف كيفية دعمها حاالت العودة والنَّقل ل ُيض َمنَ أ ّال تس ِّب َب
رضراً أو أن تسمح بتصيري املساعدة اإلنسانية أدا ًة بيد الجهات الفاعلة السياسية.

ُت ْط ِبــقُ الحــرب األهليــة عــى جنــوب الســودان منــذ عــام إىل مناطــق مل يســبق لهــم العيــش فيهــا أو مناطــق مل يعيشــوا
 ،2013ولقــد شــهد هــذا البلــد يف كل أنحائــه ،انعــدام فيهــا منــذ ســنوات.
االســتقرار ،والعنــف ،وانتهــاكات حقــوق اإلنســان .وقــد
َّ
انفــك املجلــس الدامنــاريك لالجئــن ُيح ِّل ُ
ــل
فــ َّر مــن أهــايل جنــوب الســودان كثــ ٌر ،إذ يوجــد اليــو َم يف عــام  ،2019مــا
الجــئ النازحــن داخليــاً وتد ُّفقــات التن ُّقــل العابــرة للحــدود مــن
نــازح داخليــاً و 2.2مليــون
نحــو مــن  1.9مليــون
ٌ
ٍ
ٍ
يف البــاد املجــاورة .ومنــذ التوقيــع عــى اتفاقيــة الســام يف الســودان .ومــا يــزال تحصيــل البيانــات الكم َّيــة أمــراً صعبــاً
شــهر ســبتمرب/أيلول مــن عــام  ،2018يــزداد عــدد الالجئــن غاي ـ َة الصعوبــة ،ولكــنْ عنــد توحيــد البيانــات املجموعــة مــن
والنَّازحــن داخلي ـاً العائديــن إىل مناطــق إقامتهــم املعتــادة مصــادر مختلفــة ،يظهــر َّأن عــدد األشــخاص العائديــن يــزداد،
أو إىل مناطقهــم األصليــة .عــى َّأن الحــال مــا تـزال مع َّقــد ًة ،وال س ـ َّيام يف مناطــق مع َّينــة يف جنــوب الســودان .ومــع ذلــك،
والجـ ْ
ـذب املتعــددة ،وحــاالت أبــرزت التقييــات امليدانيــة يف مناطــق العــودةَّ ،أن بعــض
ومــا يع ِّقدهــا عوامــل الدَّ فــع َّ
ُ
ً
ً
ً
ً
َ
مهجــرون مــرة ثاني ـة؛ أي أ ِعي ـ َد
ـاس َّ
يــرة العائديــن هــم يف الواقــع نـ ٌ
العــودة التــي تكــون يف الوقــت نفســه عفويــة و ُم َّ
وطوعيــ ًة ،وتكــون غالبــاً إىل داخــل املنطقــة الجغرافيــة تهجريهــم إمــا بســبب ِق َّلــة الخدمــات يف مناطقهــم أو يف البــاد
ــاف إىل ذلــكَّ ،أن بعــض هــؤالء العائديــن التــي لجــؤوا إليهــا ،وإمــا بســبب ال ِّنـز ِاع املحـ ِّ
نفســهاُ .ي َض ُ
ي يف املوضــع الــذي
ْ
ً
يعــودون إىل مســاكنهم الســابقة ،ولكــنْ كثـ ٌر منهــم ينتقلون هُ ِّجــروا إليــه .وعــى ســبيل املثــال ،يجــيء غالب ـا ِذك ـ ُر الظــروف
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املتدهــورة تدهــوراً شــديداً يف الســودان واالفتقــار فيهــا إىل
خدمــات الصحــة األساســية والغــذاء واملــاء ،فض ـ ًا عــن غريهــا،
عــى أنهــا أســباب لعــودة النــاس إىل جنــوب الســودان .ولقــد
ٌ
شــوهدت أيضــاً
أمنــاط تشــبه هــذه األمنــاط داخــل البــاد ،إذ
ً
هُ ِّج ـ َر نازحــون داخلي ـا بســبب االفتقــار إىل الخدمــات ،فعــادوا
إىل مناطــق إقامتهــم الســابقة بحثــاً عــن الخدمــات ،ال ألنهــم
يــ َر ْو َن الســامة يف ِفعْــلِ ذلــك.
وال ميكــن أن ُتعـ َّد هــذه الحــاالت عمومـاً أ َّنهــا توافــق التعاريــف
علــم والتا َّمــ ِة
الدوليــة لحــاالت العــودة التَّــا ِّم صدورهــا عــن ٍ
ـم العاملــن
ـم التن ُّبــه إىل َّأن َف ْهـ َ
طوع َّيتهــا .ومــع ذلــك ،مــن املهـ ِّ
الدوليــن يف املجــال اإلنســاين وأهــايل جنــوب الســودان ،للطوع َّيــة
والســامة ،قــد يختلــف اختالفـاً عريضـاً ،ففــي األبحــاث امليدانيــة
الحديثــة يف املناطــق التــي فيهــا كثــر مــن حــاالت العــودة
إليهــا والحركــة الســكانية ،ع ـ َّد الســواد األعظــم مــن العائديــن
أنفســهم عائديــن طوعيـاً ،ولكــنْ أشــار أكــر مــن  %80منهــم َّأن
َمــن ه َّيــأ لهــم َن ْقلهــم هــو جهــة فاعلــة سياســية ،وكث ـ ٌر منهــم
ذكــر َّأن عوامــل الدفــع يف املوضــع الــذي هُ ِّجــروا إليــه هــي
يــس لعودتهــم .ويضــاف إىل ذلــكْ ،أن دخــل أكــر
الســبب ال َّر ِئ ُ
املهجريــن ،طالبـ َ
ن الخدمــات ،ال
مــن نصفهــم فــوراً إىل مخيــات َّ
العــود َة إىل أماكــن إقامتهــم الســابقة .واألهــم مــن كل ذلــكَّ ،أن
الديناميــات تختلــف اختالفـاً عريضـاً ،عــى حســب املــكان ،ومــن
ــم عــى كل أنحــاء البلــد،
املعم ُ
الــروري أ ّال ُيط َّبــق التحليــل َّ
فذلــك ســيق ِّو ُض إيصــال املســاعدة عــى حســب الســياق.
وإضاف ـ ًة إىل العــودة ‘العفويــة’ (أي التــي مــن غــر مســاعدة)،
ُتســهَّل بعــض هــذه التن ُّقــات ،ف ُيســهَّل بعضهــا عــى أســاس
ٌ
أســاس فيــه إكــراه ،وهــذا يزيــد
وبعــض آخــر عــى
طوعــي،
ٍ
ً
الحــاْ َل تعقيــدا .ومنــذ أواخــر عــام  ،2018ويف عــام ،2019
ُتســهِّل منظــات األمــم املتحــدة وبعثــة األمــم املتحــدة يف
1
جنــوب الســودان حــاالت العــودة مــن مناطــق حاميــة املدنيــن
يف جوبــا وبــور و َواو .ولقــد ســهَّلت أيضــاً حكومــة جنــوب
الســودان والجامعــات املعارضــة حــاالت العــودة جــواً وبـراً مــن
البــاد املجــاورة واملناطــق التــي نــزح إليهــا النَّازحــون داخلي ـاً.
رشكات
وذكــر بعــض أهــل جنــوب الســودان العائديــن إليهــا َّأن
ٍ
مــن القطــاع الخــاص ،وطنيــ ًة ودوليــ ًة ،تعمــل ُقــ ْر َب املناطــق
الحدوديــة ،ســاعدتهم عــى االنتقــال .ولكــنْ يف مقابــل ذلــك،
ـج َع بعــض قــادة النازحــن داخليـاً يف مناطــق حاميــة املدنيــن
شـ َّ
املقيمــن يف املخيــات عــى ْأن يبقــوا ُم ِقي ِم ـ َ
ن فيهــا ،وعــى ْأن
يقاومــوا الجهــود املبذولــة يف ســبيل تحقيــق حــاالت العــودة،
ومــن املمكــن أن يكــون هــؤالء القــادة قــد فعلــوا ذلــك لــي
يعــزِّزوا نفوذهــم الســيايس.
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وإلضافــة مزيــد تعقيــ ٍد إىل الحــال ،يعــود النــاس ،أو ُتســهَّل
عودتهــم ،إىل مناطــق تكــون فيهــا الخدمــات التــي يحتاجــون
إليهــا أو آليــات التصـدِّي لصعوبــة عيشــهم ،قليلـ ًة غايــة ال ِق َّلــة.
فعــى ســبيل املثــال ،أبــرزت املناقشــات مــع العائديــن أو
النازحــن داخلي ـاً َّأن تد ُّفقــات التن ُّقــل (ومنهــا حــاالت العــودة
ا ُملسـهَّلة إنســانياً) تتَّجــه إىل مناطــق يكــون فيهــا انعــدام األمــن
الغــذايئ عنــد مســتوى الطــوارئ (أي عنــد املرحلــة الرابعــة مــن
التصنيــف املتكامــل ملراحــل األمــن الغذائيــة )2أو إىل مناطــق
فيهــا مخاطــر شــديدة مــن العنــف الطائفــي أو فيهــا قلــة
شــديدة يف الخدمــات األساســية؛ أي خدمــات الغــذاء واملــاء
والصحــة .وأبــرزت أيض ـاً املناقشــات مــع العائديــن واملنتقلــن،
َّ
رجــاالً ونســا ًء ،أ َّنــه عــى الرغــم مــن َّأن التوقيــع عــى اتفاقيــة
َ
إســهام مبــارشاً ،كانــت الدوافــع الرئيســية
عامــل
الســام كان
ٍ
ِّ
التــي دفعتهــم إىل اتخــاذ قــرار االنتقــال هــي عوامــل الدفــع
يف األغلــب ،مثــل ظــروف العيــش التــي ليــس فيهــا مــا يكفــي
العيــش ،و ِق َّلــة الوصــول إىل ُســ ُبل املعيشــة ،و ِق َّلــة الســامة
واألمــن يف املناطــق التــي هُ ِّجــروا إليهــا ،فيــرك لهــم كل ذلــك
خيــارات قليلــة.

تطبيق إطار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات

إطــار اللجنــة الدامئــة املشــركة بــن الهيئــات ( )IASCحــول
الحلــول الدامئــة للنازحــن داخلي ـاً هــو معيــار لعــودة النازحــن
ٌ
وينــص عــى أ َّنــه
واســع،
معــرف بــه اعرتافــاً نطاقــه
داخليــاً،
ُّ
ٌ
ْ
يجــب أن يجتمــع يف العــودة واالنتقــال ،الطوعيــة والســامة
ـب
ـم .ويف ســياقٍ ُترت َكـ ُ
وص ـ ْو ُن الكرامــة ُ
َ
وصــدُ ْو ُر الق ـرار عــن علـ ٍ
فيــه انتهــاكات حقــوق اإلنســان عــى املدنيــن انتهــاكاً مســتمراً،
ُّ
يظــل مســتوى
هجريــن أم مل يكونــوا ،وحيــث
ســواء كانــوا ُم َّ
ً
الخدمــات يف جميــع أنحــاء البلــد يف العمــوم تقريب ـا أدىن مــن
معايــر منظمــة إســفري ( ،)SPHEREيف ظـ ِّ
ـب
ـل كل هــذاَ ،ي ْص ُعـ ُ
عــى الهيئــات اإلنســانية واإلمنائيــة ْأن ُتح ـ ِّد َد طبيعــة الظــروف
التــي تقــع فيهــا العــودة .وفضـ ًا عــى ذلــك ،خاطرت املناقشــات
يف الغالــب ،الدائــرة حــول حــاالت العــودة بــن دوائــر القيــادة يف
مجــال العمــل اإلنســاين وهيئــات التنســيق ،بـ ْ
ـأن افرتضــت وجــود
التجانــس بــن الســكان العائديــن ،فأخفقــت يف بيــان الحاجــة إىل
ـف مــن طرائــق املســاعدة ومســتوياتها ،اعتــاداً
مــا هــو مختلـ ٌ
ً
عــى كــون العــودة ُمســاعدٌ عليهــا أم عفويــة ،أو اعتــادا عــى
عوامــل الدفــع والجــذب التــي لهــا دور يف األمــر .ثــم َّإن هنــاك
تبس َ
ــط َة صعوبــ َة األمــ ِر يف
احتــال خطــ ٍر يف َّأن الروايــات ا ُمل ْس ِ
ً
العــودة ،تتجاهــل الحقائــق والتعقيــدات الواقعــة ،وبــدال مــن
ـع الربامــج للنــاس بنــا ًء عــى
التنُّبــه إليهــاُ ،ت ِدي ـ ُر التمويــل و َو ْضـ َ
صحيــح عــى
حالــة عودتهــم ،ال حاجاتهــم اإلنســانية .وهــذا
ٌ
وجــه الخصــوص ،فقــد كـ َّـر ِت الجهــات الفاعلــة املحل َّيــة يف بعــض
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ـم العائديــن وغالــت يف ذلــك ،أو اجتهــدت يف العمــل
الحــاالت ر ْقـ َ
عــى تحقيــق حــاالت العــودة ،وذلــك ابتغــا َء الحصــول عــى
مزي ـ ٍد مــن املســاعدة الدوليــة.
عندمــا ُتعــدُّ حــاالت العــودة عفويــ ًة ،مــن الــروري -لــي ال
تســ ِّب َب الــررْ -أن تكــون كل مســاعد ٍة مســتند ًة إىل تحليــلٍ
ألســباب االنتقــال وظروفــه ،وأن تضــع يف الحســبان ال ِّنـزاع املحيلَّ
والدينام َّيــات السياســية التــي تؤ ِّثــر يف االندمــاج يف املجتمــع
رصح فريــق األمــم املتحــدة القطــري
املحـ ِّـي ا ُملسـَـت ْق ِبلِ  .ولقــد َّ
للعمــل اإلنســاين ْأن ليســت جنــوب الســودان بعــدُ جاهــزةً
لحــاالت العــودة ا ُملسـهَّل ِة التــي نطاقهــا واسـ ٌـع ،وأصدرت يف شــهر
أغســطس/آب مــن عــام  2019مذ َّكــر ًة توجيهيـ ًة يف هــذا الشــأن.
وعــى الهيئــات اإلنســانية احــرام ذلــك ،وعليهــا أيضــاً ضــان
أن يســتطيع النــاس العــود َة واالنتقـ َ
ـال َوحدَهُ ــمْ ،
وأن يصلــوا إىل
املعلومــات التــي لهــا صلــة بالعــودة ،فيتَّخــذون قرارهــم عــن
ـم .هــذا ،وأظهــرت الحــاالت الســابقة َّأن املســاعدة التــي تــأيت
علـ ٍ
نشــأ شــعوراً زائفـاً باألمــن والتفــاؤل ،وهــذ
عــى عجــلٍ ميكــن أن ُت ِ
يــؤدِّي إىل زيــادة ِحــ َّدة الدوافــع التــي تدفــع إىل النِّــزاع ،وإىل
تقويــض احتــال االســتقرار وإيجــاد حـ ٍّ
ـم ،وهــذه املســائل
ـل دائـ ٍ
ً
ـوهدَت يف هــذا الســياق خاصـة يف الســنوات الســابقة.
نفســها ُشـ ِ
ـت البحــوث األ َّوليــة ،عــى ســبيل املثــال ،تقاريـ َر يف أنَّ
فقــد أثبتـ ِ
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الرجــال والفتيــان العائديــن ُج ِّنــدُ وا قـراً بواســطة جهــات فاعلة
غــر حكوميــةُ .ي َضـ ُ
ـاف إىل ذلــكَّ ،أن االفتقــار الشــديد إىل حقــوق
ُ
هجريــن ،وال سـ َّيام عنــد النســاء منهــم،
اإلســكان واألرايض عنــد امل َّ
ُيهــ ِّد ُد بإنشــاء خطــ ٍر شــدي ٍد ،وهــو زيــادة التو ُّتــر القائــم بــن
أف ـراد املجتمــع املح ـ ِّ
الســكان الجــدد
ي ســوءاً ،حيــث َي ْش ـ َغ ُل ُّ
اض أو مســاكنَ كان العائــدون يســكنونها يوم ـاً.
أر ٍ
وكان مــن ِق َّلــ ِة االهتــام بهــذه املســائل ْأن أخفــق مــا وقــع
بــن عــام  2005و 2016مــن حــاالت العــودة وعمليــات إعــادة
اإلدمــاج .ومــن ســوء الحـ ِّ
ـظَّ ،أن الت َّْم ِيي ـ َز بــن توفــر الخدمــات
ْ
يع عــى العــودة ،أم ـ ٌر مــا ي ـزال
ـج َ
القائــم عــى الحاجــات والتَّشـ ِ
تعيينــه صعبـاً غايــة الصعوبــة ،وال سـ َّيام يف ظـ ِّ
ـل ال ِق َّلـ ِة َّ
الشــديد ِة
يف الخدمــات يف جنــوب الســودان ويف األجــزاء الجنوبيــة مــن
الســودان .إذ تعنــي يف واقــع األمــر هــذه ال ِق َّلـ ِة يف الخدمــات َّأن
يف ِّ
كل توفـ ٍـر للخدمــات احتــال خطـ ٍر ،وهــو إنشــاء عامــلٍ مــن
عوامــل الجــذب.
ذلــك ،ويف حــاالت العــودة ا ُملسـهَّلة أو ا ُمل َســا َع ِد عليهــا ،تحدِّيــات
تشــبه مــا ُذ ِكـ َر آنفـاً ،وهــي تحدِّيــات يف تطبيــق املعايــر املعــرف
فواضــح َّأن مناطــق حاميــة املدنيــن هــي وســيلة
بهــا دوليــاً.
ٌ
غــر ف َّعالـ ٍة لتوفــر املســاعدة اإلنســانية طويلــة األمــد ،والتهجــر
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الــذي يطــول أمــده ِجــدُّ غــر مرغــوب فيــه .ويف بعــض الحــاالت،
عـ َّـر الذيــن يقيمــون يف مناطــق حاميــة املدنيــن عــن رغبتهــم
يف العــودة إىل مناطقهــم األصليــة ،وطلبــوا العــون عــى ِفعْــلِ
ذلــك ،و ُتســه ُِّل حــاالت العــودة يف هــذه الحــاالت الهيئــات
اإلنســانية وبعثــة األمــم املتحــدة يف جنــوب الســودان .ولكــنْ
َت ْع ـ ِر ُض طلبــات املســاعدة عــى العــودة هــذه مسـ َ
ـائل مع َّقــد ًة
جــداً أمــام الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين ،وال سـ َّيام حــن
يطلــب النازحــون داخليــاً بجــ ٍّد املســاعدة عــى العــودة إىل
مســاكنهم األصليــة ،عندمــا يكــون هنــاك دليـ ٌـل عــى َّأن عودتهــم
غــر آمنــة أو غــر َم ُصونـ ٍة فيهــا الكرامــة أو فيهــا آثــار تــؤدِّي إىل
رضر ،إ َّمــا عــى األف ـراد ،وإ َّمــا عــى نطــاق أوســع مــن الس ـ َّكان
يف املنطقــة .ولقــد يفتقــر النَّازحــون داخليــاً الذيــن يطلبــون
املســاعدة إىل املعلومــات الكافيــة املوثــوق بهــا ،التــي لهــا صلــة
تاحــة يف املناطــق التــي ســيعودون
بحــال الســامة والخدمــات ا ُمل َ
عــر جامعــات األقليــات العرقيــة
إليهــا .ويف الوقــت نفســهُ ،ت ِّ ُ
هجــرات عــن رغبــ ٍة خاصــ ٍة يف العــودة إىل
هجــرة والنســاء ا ُمل َّ
ا ُمل َّ
مناطقهــم األصليــة ،وذلــك بســبب احتــال خطــر العنــف،
ومنــه العنــف القائــم عــى الجنــدر ،يف مناطــق اللجــوء .مــع َّأن
تعلمــنَ َّ ،أن مســاكنها
هــذه الجامعــات تعلــم ،وهــذه النســاء ْ
ــرت أو ُشــ ِغ َلتَّ ،
ومســاكنهنَّ ُد ِّم ْ
وأن ُفــ َر َص التعويــض وإعــادة
ٌ
ً
َّ
امللــك إىل صاحبــه قليلــة جــدا ،وأن مــا ُيهـ ِّد ُد الســامة مــا يـزال
قامئــاً ،ولــذا بعــد ِّ
ْــم العائديــن
كل هــذاُ ،تهــ ِّد ُد العجلــة يف َدع ِ
بزيــادة تهميــش األقليــات العرقيــة ،وال ســ َّيام إن مل ُيط َّبــق
تحليــل الجنــدر املراعــي لظــروف النِّــزاعَ ْ ،
وإش ُاك املجتمــع
املحــي ،تطبيق ـاً دقيق ـاً ُمح َك ـ ًا.
للمه ََّجريــن وســائلهم الخاصــة للســفر ،فمــن
وحــن يكــون ُ
ْــم مبــدأ حريــة تن ُّقلهــم .وأ َّمــا حــن يفتقــرون إىل
الســهل َدع ُ
املــوارد األساســية للعــودة ،وتكــون املســاعدة مــن الهيئــات
اإلنســانية هــي الطريقــة الوحيــدة التــي قــد يســتطيعون بهــا
ـم اختيارهــم
العــودة ،فهنــاك يصعــب إصابـ ٌـة املوازنــة بــن َد ْعـ ِ
وبــن تجنُّــب احتــال التســ ُّب ِب برضرهــم .فينبغــي أن تكــون
الهيئــات اإلنســانية حــذر ًة جــداً مــن االغــرار بنفســها ،بأنهــا
تعلــم أكــر مــا يعلــم شــعب جنــوب الســودان الــذي تقــوم
جيــب
عليــه هــذه الهيئــات ،وذلــك مــن خــال اختيــار أ ّال ُت َ
طلبــات املســاعدة عــى العــودة هــذه ،لكــنَّ األد َّلــ َة أظهــرت
أيض ـاً َّأن بعــض أولئــك الذيــن ا َّتخــذوا مــا َي ُعدُّ ونــه هــم ق ـراراً
ـم مــن أجــل العــودة ،والذيــن تســاعدهم
طوعيـاً صــادراً عــن علـ ٍ
ً
الهيئــات اإلنســانية عــى ذلــك ،قــد عُ ِّرضــوا فــورا للخطــر يف
املناطــق التــي عــادوا إليهــا ،وطلبــوا املســاعدة اإلنســانية ،هُ ـ ْـم
ومعهــم غريهــم مــن املجتمعــات املحليــة املتأثــرة بالتَّهجــر.
ثــم ،مــن الــروريِّ أن يتَّفــق الفريــق القطــري للعمــل
ومــن َّ
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اإلنســاين مســبقاً عــى عمليــة ا ِّتخــا ِذ القـرار يف وقت املســاعدة يف
هــذه الحــاالت وكيف َّيتهــا ،وأن تكــون عمليــة التقييــات وا ِّتخــاذ
الق ـرارات واضح ـ ًة رصيح ـ ًة ومو َّثق ـ ًة توثيق ـاً كام ـ ًا لــي تتح َّقــق
املســاءلة يف املســتقبل ،وأن ُيعـر ََف بالتعقيــد والفــروق الدقيقــة
يف الحــال الواقعــة.
ويف داخــل جنــوب الســودان ،تعمــل هيئــات مختلفــة عــى َو ْض ِع
إطــا ٍر عمــ ٍّ
ــج مبــادئ إطــار اللجنــة الدامئــة املشــركة
يَ ،ي ْد ُم ُ
ُ
بــن الهيئــات ويضعهــا يف ســياقها الصحيــح ،لــي تســتع َمل يف
ــع عليــه جميــع الفاعلــن يف
جنــوب الســودان ،وميكــن أن يو ِّق َ
املجــال اإلنســاين والتنمــويْ ،
أهــم يش ٍء -يقــ ُّروه
وأن -وهــذا
ُّ
إق ـراراً تام ـاً .والغايــة ْأن يصــر تطبيــق هــذا اإلطــار يف جميــع
أنحــاء البلــد ممكنــاً ،وذلــك بقيــادة مجموعــ ٍة مــن الخــراء
ـح اإلطــار العم ـ ُّ
ي التوجي ـ َه
االستشــار ِّيني معن ِّي ٍــة بالحلــول .و ُي ِتيـ ُ
للوصــول إىل الحلــول ،ويتَّبـ ُـع األطــر القانونيــة الوطنيــة والدوليــة
نشــئُ أيض ـاً آلي ـ ًة
واملعايــر الدنيــا للتحليــل وا ِّتخــاذ الق ـرار ،و ُي ِ
للمســاءلة عــن مســؤوليات الجهــات الفاعلــة .ويجــب إرســاء
الحاميــة ا ُملحك َمـ ِة وإجـراء تحليــل للســياق يف ٍّ
كل مــن املناطــق
التــي هُ ِّجــ َر إليهــا ،واملناطــق املحتمــل العــودة إليهــا ،وذلــك
قبــل ا ِّتخــاذ أيِّ ق ـرار لــه صلـ ٌـة بالحلــول .وال ب ـ َّد مــن مشــاركة
النَّازحــن داخليـاً والالجئــن العائديــن ،وغريهــم مــن املجتمعــات
املتأثــرة بالتَّهجــر ،يف العمليــة ك ِّلهــا ،ويجــب أ ّال ُيعــ ِّو َق ذلــك
املصالــح السياســية أو الربنامج َّيــة ،وغريهــا مــن املصالــح ا ُملف ِّرقــة.
فـ َّ
ـع َصـ ْو ِت الشــعوب املتأ ِّثــرة بالتهجــر وإيصالهــا إىل َصـ ْد ِر
ـإن ر ْفـ َ
َ
ِّ
ُ
حســن أ ْمــ َر املســاءلة ويقلــل احتــال تعــ ُّرض
املناقشــات ،ل ُي َّ
النــاس إىل مزيــد خطــر.
با ِبت سكوتس babette.schots@drc.ngo

ُمن َِّسقُ الحامية

كا ْرث سميث garth.smith@drc.ngo

مدي ٌر ُق ْطريٌّ

املجلس الدامناريك لالجئني ،جنوب السودان https://drc.ngo/

ُّ
كل ما ورد من آرا ٍء يف هذه املقالة هي آراء كا ِت َب ْيها وقد ال تستوي
هذه اآلراء وآراء املنظمة التي يعمالن فيها.
 .1أنشأتها بعثة األمم املتحدة يف جنوب السودان لتجعل فيها للمدنيني حامي ًة قصري َة
األمد.
 .2يُصن ُِّف التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ ِش َّد َة انعدام األمن الغذايئ يف مقياس
مراحلٍ حدُّ ه األدىن املرحلة  1وحدُّ ه األعىل املرحلة  ،5واملرحلة  5هي املجاعة.
http://fews.net/IPC
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