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موضوع ُم َّ
صغ ٌر يف:
ٌ

األصلية ومعالجتها
الطريق إىل َفهْ ِم أسباب التَّ هجري
َّ

مقد ٌ
ِّمة ُيق ِّد ُمها املف َّوض السامي لشؤون الالجئني

حركاتها املبارشة -أي ال ِّنزاع والعنف واالضطهاد -دَ ٌ
تتغي من مجموع ِة
يزداد َ
عامة ال َّ
اليوم تعقيد ْأز َمات الالجئني أكرث فأكرث ،إذ تحت ُم ِّ
الح ْك ِم ،ونتائج التنمية التي ال إ ْن َ
وتغي ا ُملنَاخُ .وتسهِ ُم
املحركات ،ومن هذه األسباب سوء ُ
صاف فيها ،والفقرُّ ،
أسباب أعمق من تلك ِّ
ٍ
وكلام َ
تدفقات الناس َت ْهجري ًا ولجوء ًا .ويطول أمد التَّ هجريَّ ،
هذه العوامل نفسها أيض ًا يف زيادة ُّ
طال أمدهَ ،ص ُع َب ِت التحدِّ يات عموم ًا.
القرسي ال يقتيض َ
بذل جهو ٍد سياسي ٍة ملنع ال ِّنزاعات وح ِّلها فحسب ،بل يقتيض أيض ًا عم ًال عىل
كام حلو ِل التَّ هجري
ِّ
ومن هناَّ ،أن ْإح َ
معالجة هذه األسباب األصلية َّ
املعقدة.
ثم َّإن الجهود املبذولة َلف ْه ِم هذه األسباب األصلية ومعالجتها ليست جديدة البتَّ ة .ومع ذلك ،فاالتفاق العاملي بشأن الالجئني،
عريض من الجهات الفاعلة والوسائل ،ومن ُط ُرقِ الحشد هذا طريق التنمية ومشاركة القطاع
بإيالئه اهتامم ًا خاص ًا بحشد َج ْم ٍع
ٍ
الخاصَّ ،إنا ُيت ِ ُيح فرصة ً
مهمة جد ًا لتنشيط حلول لهذه األسباب األصلية .فإدراج أعامل معالجة التَّ هجري يف الجهود التي هي أوسع
َ
التامة من الفرص املوصلة إىل الحلولَ ،ومن َْع ِّأي
أمر
ٌّ
رضوري إذا ما أردنا االستفادة َّ
نطاق ًا ،ويف الجهود املبذولة لبناء السالم واألمنٌ ،
تهجري ٍ جدي ٍد أيض ًا.
الجامعي ألسباب التَّ هجري األصلية ،وإىل تزويد ما سيدور يف املنتدى العاملي
الخاص إىل تحسني َف ْهمنا
ُوي ْس َعى بهذا املوضوع ا ُمل َص َّغر
ِّ
ِّ
مناقشات حول الحامية والحلول بالحقائق واملعلومات.
عام  2019من
ٍ
األول لالجئني يف ديسمرب/كانون األول َ
َّ
املفوض السامي لشؤون الالجئني
فيليبو غرانديَّ ،

َمن ُْع التَّهجري ومعالجة أسبابه األصل َّية وو ْع ُد االتفاق العاملي بشأن الالجئني
فولكر تورك

يقتيض َمنْعُ التَّهجري مبعالجة أسبابه األصل َّية مقارب ًة ُكل َّية والتزا َم فئات متنوعة كثرية من الجهات الفاعلة.
وال ب َّد أن تكون بداية ذلك توسيع َفه ِْم األسباب األصلية وما فيها من تعقيد.
ملَّــا كان شــهر ديســمرب/كانون األول يف عــام ُ ،2015ر ِكــ َز
هــم الحــوار الســنوي الثامــن ملفــ َّوض األمــم املتحــدة عــن
ُّ
ـم أســباب التَّهجــر األصليــة
تح ِّديــات الحاميــة ،يف موضــوع ‘ َف ْهـ ِ
1
تمــع
ومعالجتهــا’ .فأقــ َّر املجتمعــون رضورة تقديــم ا ُمل ْج ِ
َ
ْــع عــى غــره ومعالجــة األســباب األصل َّيــة.
الــدو ِّيل أمــ َر املن ِ
ويقتــي هــذا وضــع التَّهجــر يف جــدول أعــال اإلدارة يف
األمــم املتحــدة ،ويف جميــع املنظــات الدوليــة واإلقليميــة ،ويف
الــدول ك ِّلهــا ،وذلــك لتكــون جميع ـاً أَ ْق ـ َد َر عــى اكتشــاف مــا
ُي ِث ـ ُر التَّهج ـ َر و ُيح ِّركــه ،وعــى تحويــل آليــات اإلنــذار املب ِّكــر
وحـ َ
ـظ ْأن لفعــلِ ِّ
كل ذلــك ،ينبغــي أن
إىل إجـر ٍ
اءات ُمبــا ِد َرة .و ُل ِ
ُ
نعــرف بتعقيــد الظاهــرة وبالحاجــة إىل مقاربــة كل َّيــة.

إن معالجــة أســباب التَّهجــر األصليــة لتحـ ٍّد هائــل .ففــي ظـ ِّ
َّ
ـل
ً
هج ـ ٍر ق ـرا يف العــامل،
يس هــو  70.8مليــون إنســان ُم َّ
رقــم قيــا ٍّ
ال بــدَّ مــن معالجــة العوامــل األساســية واملرتاكبــة غالبـاً ،التــي
هــي َو ُقــود العنــف والنــزاع ،ســوا ٌء نشــأت عــن انتهــاكات
خطــرة لحقــوق اإلنســان ،أو انهيــار ســيادة القانــون ،أو
اال ِّتجــار باألســلحة ،أو الصناعــات االســتخراجية ،أو اشــتداد
التغــر والتدهــور
التفــاوت االجتامعــي ،أو الســلطوية ،أو
ُّ
البيئ ِّيــنْ .
فــإن مل ُت َعالَــج مثــل هــذه ا ُملحــ ِّركات ،كان الهــرب
ومنــه الــذي يقتــي عبــور الحــدود الدوليــة -غالبــاً آليــةًـس ،يفعلــه إ َّمــا فــرد وإ َّمــا جامعــة .نعــم،
وقائ َّي ـ ًة حا ِم َي ـ ًة النَّفـ َ
قــد يكــون هــذا ،هــو الخيــار الوحيــد الــذي بــه يبقــون يف قيــد
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مهمــة العمــل اإلنســاين العمــل عــى تقييــد
الحياة .ثــم ليســت َّ
مهمتــه ْأن ينرصهــا،
آليــات املســاعدة هــذه أو شـ ِّد قيدهــا ،إمنــا َّ
مــع آخريــنَ (ومنهــم الــدول واملنظــات اإلقليميــة والجهــات
املانحــة الثنائيــة) ،ملعالجــة أســباب التَّهجــر األصليــة.

َمنْعُ التَّهجري
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تقييــات ألنشــطة تحقيــق االســتقرار التــي تقــوم بهــا الجهــات
الفاعلــة الدوليــة يف البــاد اله ََّشــة األحــوال ،والبــاد املتأثــرة
بالنزاعــات ،مثــل أفغانســتان ،التــي هــي مــن أكــر البــاد
إنشــا ًء لالجئــن منــذ أكــر مــن  30عامــاً .وأشــارت إىل َّأن
ـم الجهــات الفاعلــة
الجهــود بــدأت غالبـاً مــن االفــراض بــأن ضـ َّ
يف املجــال اإلنســاين والتنمــوي والدفاعــي والدبلومــايس ،مــن
ـب االنتبــاه عــى ‘املكاســب
خــال الربمجــة املشــركة ،مــع صـ ِّ
الرسيــع َك ْســبها’ ،ســيعني عــى تعزيــز دعــم الدولــة ،مــن حيــث
هــي جهــة فاعلــة رشعيــة ،وعــى تحســن الحوكمــة ،وعــى
الوصــول إىل االســتقرار .وألقــى التقريــر الضــو َء عــى عــدة
وحـ َ
الحـ ُ
ـظ
ـال يف الواقــع كــا ذكرنــا .إذ ُل ِ
حــاالت مل يكــن فيهــا َ
فيهــا َّأن فهــم االقتصــاد الســيايس ودوافــع النَّــزاع الرئيســية
ـام يف كثــر مــن
والهشاشــة ،كل ذلــك ،احتــاج إىل مزيــد اهتـ ٍ
برامــج التنميــة.

ميكــن تجنُّــب كثــر مــن حــاالت التَّهجــر ،أو يف األقــل َج ْع ُ
ــل
آثارهــا أقــل مــا يكــون ،إذا مــا ُض ِمــنَ امتثـ ُ
ـال أ ْمـ ِر حقوقِ اإلنســانِ
ً
َّ
ُ
َ
دُ
الدوليـ ِة والقانــونِ اإلنســا ِّين الــدو ِّيل أيضـاً .وكلــا َمض ْينــا ق مـا يف
هــذا الطريــق ،قـ َّ
ـل عــدد النــاس الذيــن يقتلعــون مــن منابتهــم
ـر َ
ون عــى أن يكونــوا يف املنفــى .ويف الصــدد الــذي نحــن
و ُيقـ ُ َ
فيــه مســألتان جديرتــان بالفحــص :كيــف يــؤدي عــدم اح ـرام
ِّ
كل حــقٍّ مــن حقــوق اإلنســان إىل التَّهجــر ،أو كيــف ميكــن أن
َ
َ
ُيـؤدِيَ إليــه؟ وكيــف ُيعالــج ذلــك؟ الحفــاظ عــى حكــم القانــون
أمــ ٌر رضوري؛ إذ هــو حاجــ ٌز يفصــل بــن العدالــة واالســتقرار
وعــى الرغــم مــن التحدِّيــات ،ينبغــي لنــا أن ننــر شــديداً
واالســتعداد ،وبــن الفــوىض وعُ ـد ِْم النظــام واالســتبداد.
َ
تشــغيل الرابطــة التــي تربــط اإلنســانية والتنميــة والســام
ثــم ال شـ َّ
ـك َّأن تغـ ُّـر املنــاخ ُمحـ ِّر ٌك للتَّهجــر أيضـاً ،وهــو اليــو َم يف بعضهــا ببعــض 3.وصحيــح َّأن هــذه املناقشــة ليســت
تغــر ،سياســياً واقتصاديــاً
ٌ
جــداول األعــال مث َّبــت ،عنــد معظــم الجهــات الفاعلــة الدوليــة .بالجديــدة ،لكــنَّ ســياق األحــداث َّ
وصحيــح َّأن القطــع بارتبــاط تغـ ُّـر املنــاخ بحــاالت تهجـ ٍر محـ َّدد ٍة واجتامعيــاً .ثــم َّإن النظــر يف التَّهجــر وأســبابه األصليــة مــن
أم ـ ٌر مــا ي ـزال عس ـراً ،لكــنَّ املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة حيــث قرائــن أحوالــه وأحوالهــاِّ ،
واالطــاع عــى الدالئــلَ ،منف َقـ ٌـة
تغــر املنــاخ ،ومــن للوقــت واملــوارد شـ ٌ
ـديدة ،لكنَّهــا عمليــة يجــب علينــا االســتثامر
لشــؤون الالجئــن تــدرك خطــورة عواقــب ُّ
ذلــك مــا قــد يقــع عــى الالجئــن وعــى غريهــم ممــن ُتع َنــى فيهــا وتقدميهــا عــى غريهــا ،إذا نحــن أردنــا أن نتقــدَّ م يف طريق
املفوضيــة بهــم .وقــد شــهد التاريــخ الحديــث التن ُّقــات العابــرة الجهــود التــي نبذلهــا مــن أجــل معالجــة األســباب األصليــة.
ـاالت تفاعـ َ
ـل فيهــا ال ِّنـزاع أو العنــف ،والكــوارث أو وال يقـ ُّ
الحاجـ ُة إىل التع ُّلــم مــن الالجئــن،
ـل عــن ذلــك أهميـ ًة،
للحــدود ،يف حـ ٍ
َ
َ
ـم العوامــل التــي قرستهــم عــى الف ـرار أ َّول األمــر ،أحســن
آثــار تغـ ُّـر املنــاخ الضــا َّرة.
لف ْهـ ِ
َف ْهــم ،وإىل تقديــر خربتهــم يف التَّهجــر حــقَّ ال َقــدْ ر.
مهمــ َة جهــ ٍة فاعلــ ٍة دون غريهــا .إذ
واضــح ْأن ليــس املَن ُ
ٌ
ْــع َّ
هــو يقتــي ا ُمل َ
شــرك مــن إســراتيج َّيات ومبــادراتُ ،تســ ِه ُم يف دور املفوضية السامية لألمم
التامســك االجتامعــي والتمكــن ،إىل جانــب العمــل عــى إحقــاق املتحدة لشؤون الالجئني
حقــوق اإلنســان والدفــاع عنهــا .فتقســيم العمــل ،يف مــا لــه للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن عــددٌ
َاخــل ،تســتطيع مــن خاللهــا ْأن تدعــم املنــع وتســهم
صلــة بالتفويــض والخــرة وامليــزة ا ُملقا َر َنــةُ ،يعـ ِّز ُز التَّتــا َّم ويجعــل مــن املَد ِ
ـقَّ
ـوم حـ الفهــم وم ـ َّر عليــه
األثــر أعظــم مــا يكــون .ثــم َّإن التَّهج ـ َر تح ـ ٍّد إنســا ٌّين وتنمــوي .فيــه .وبعــض هــذه املداخــل مفهـ ٌ
ُ
فــإن عُ ــ ِّز َز التامســك بــن الجهــات الفاعلــة يف مجــال العمــل زمــنٌ طويــل ،وتشــمل مــا منهــا ُيع َمــل عــى إحــال املســاواة يف
اإلنســاين ويف مجــال العمــل التنمــوي ،ميكــن أن يوضــع الالجئــون الجنــدر خصوص ـاً ،وحكــم القانــون وحقــوق اإلنســان عموم ـاً،
َ
وسـ ُبل املعــاش .واالشــتغال با ُملتـ ِّ
ـر ِر
يف مواضــع
أفضــل -أولئــك الذيــن يــو ُّد معظمهــم العــودة إىل مــع االســتثامر يف التعليــم ُ
ً
بالدهــم األصليــة حــن يكــون ذلــك آمنـا -وأن ُي َعــدُّ وا للخــوض يف مــن الجامعــات واألفــراد هــو يف صميــم برامــج املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن .إذ تعمــل سياســيات
إعــادة اإلعــار بعــد انتهــاء ال ِّن ـزاع.
الســنِّ والجنــدر والتنــ ُّوع عــى إرســاء مقاربــة مجتمعيــة،
ِّ
املهجريــن وعدميــي الجنســية يف
ــم’ اهتاممــاً وتقصــد إىل متكــن مشــاركة َّ
يجــب علينــا ،يف جميــع مداخالتنــا ،أن ُنــ ْو َيل ‘ال َف ْه َ
ِّ
ِّ
خاص ـاً ،مثــل الــذي نوليــه ‘للمعالجــة’ .فقــد اســتعرضت ورقــة اتخــاذ القــرارات التــي تؤثــر يف حياتهــم .وإىل جانــب ضــان
هجــرة ،وال َّ
ســيم النســاء منهــم،
عمــلٍ مــن منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــاديْ 2أن ُتســ َم َع آرا ُء الجامعــات ا ُمل َّ
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يف مفاوضــات الســام ،هنــاك عنــارص أساســية أخــرى ُتعــ ِّز ُز
اســتدامة العــودة الطوع َّيــة يف الســياقات التــي مــا بعــد ال ّنـزاع،
ـم إعــادة إدمــاج املسـ َّلحني
كضــان الوصــول إىل العدالــة و َد ْعـ ِ
ـم املســاعدة عــى رد ِْم الحفــرة يف الطريــق
رسحــن ،ومــن ثـ َّ
ا ُمل َّ
إىل الســام.
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أن تــؤدِّيَ االســتجابات املبكــرة لل ُّنــزوح الداخــي إىل تخفيــف
خطــر االضطــراب والفقــر املدقــع مــن أ َّول أمــره .ثــم َّ
إن
توجيهــات املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
الالجئــن املتعلقــة مبشــاركتها يف شــؤون النَّازحــن داخليــاً
(وذلــك يف نظــام املجموعــات أساســاً) ،إمنــا ُتحــ ِّد ُد عــدداً
مــن املجــاالت التــي ميكننــا مــن خاللهــا اإلســهام يف إرســاء
مســؤولية الدولــة ،وذلــك بدعــم تنميــة القوانــن والسياســات
الدائــرة حــول ال ُّنــزوح الداخــي ،وبالتدريــب ومشــاريع بنــاء
ـراتيجيات متنــع
ـع إسـ
ٍ
القــدرة يف مجــال حاميــة الطفــل ،وب َو ْضـ ِ
العنــف القائــم عــى الجنــدر.

ٌ
ثــم َّ
وســيلة مجديــة يف
إن إنهــاء حــاالت انعــدام الجنســية
أحــ ِد أســباب النَّــزاع والتَّهجــر األصليــة ،وتســعى
معالجــة َ
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن إىل ذلــك
مــن خــال حمل ـ ٍة تحــت َو ْســم (#يل_انتــاء ،)IBELONG#
4
ٌ
عــى ســبيل املثــال.
وكثــرة هــي األد َّلــة عــى االندفــاع
ُ
ــن مــن
حس ِ
اإليجــايب الواقــع يف هــذا املجــال ،ومــن ذلــك إصــاح قوانــن وهنــاك ،إىل جانــب املنــع ،ميكــن لالســتعداد امل َّ
ــم اإلنــذار املب ِّكــر والتخطيــط للطــوارئْ ،أن ُي ِعــ َ
الجنســية و َم ِزيــدُ
ن
ٍ
توقيــع عــى اتفاقيــات تخفيــض حــاالت خــال ُن ُظ ِ
انعــدام الجنســية.
ـض مــن أســوء العواقــب اإلنســانية الناشــئة
عــى تخفيــف بعـ ٍ
مــن النِّــزاع والعنــف .ومــن ذلــك مثــ ًا ،أ َّنــه لــو َو َّجــ َه
هــذا ،وميكــن أن ُي ِعــ َ
ن َر ْصــدُ النُّــزوح الداخــي عــى التن ُّبــؤ التخطيــط للطــوارئ والعمــل املشــرك االســتجابات األوروبيــة
ُ
بحــاالت التَّهجــر املحتملــة عــر الحــدود الدوليــة ،وميكــن لحــاالت ُوفــو ِد الالجئــن العابريــن البحــر املتوســط عــام

املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني/زافري بورجواه

ملَّا كانت منطقة ميناواو يف الكامريون تعاين إزال َة األشجار معانا ًة فيها خط ٌر ،والسبب يف ذلك هو االحتباس الحراري وآثار استضافة َ 56
الجئ نيجرييٍّ  ،بدأت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
ألف ٍ
ورشكاؤها يف رشكة الند البف واالتحاد اللوثري العاملي مرشوعاً إلعادة زراعة الغابات يف شهر يناير/كانون الثاين من عام  .2019ويتو َّقعون يف العامني ا ُمل ْقب َلني أن يزرعوا -مع الالجئنيَ 20 -
ألف شجر ٍة يف موقع
املرشوع وحوله.
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ُّــب
 ،2015حــن بــدأت أعدادهــم تزيــد ،لــكان ممكنــاً تجن ُ
كث ـ ٍر مــن الفــوىض والــرر النفســاين .ولــو كان عندنــا آليــة
لضــان التمويــل املب ِّكــر الــذي ميكــن التن ُّبــؤ بــه مــن أجــل
االســتجابات اإلنســانية ألعــداد كثــرة مــن الوافديــن الجــدد،
ْــع تدهــور
ــم مــن أ َّول األمــر ملَن ِ
لــكان ممكنــاً إنشــاء ُن ُظ ٍ
الحــاالت الحرجــة إىل حــاالت طــوارئ.

اال ِّتفاق العاملي بشــأن الالجئني

لقــد رأينــاً مــراراً كيــف َّأن لل ِّنزاعــات العنيفــة وغريهــا مــن
عواقــب أبعادهــا ليســت محليــة فحســب،
دوافــع التَّهجــر
َ
بــل عامليــ ًة أيضــاً .فــإذا أردنــا التغ ُّلــب عــى االنعزاليــة،
والتجــزُّؤ ،واملناقشــات العا َّمــة الضــارة ،فســوف نحتــاج إىل
مقاربــ ٍة مشــركة وشــاملة واســتباقية لحــاالت الالجئــن.
َ
إعــان نيويــورك مــن أجــل الالجئــن
وكان اإلقــرار العاملــي
واملهاجريــن الــذي أق َّرتــه الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة
يف ســبتمرب/أيلول عــام  ،2016اعرتافـاً واضحـاً بهــذه الــرورة،
كــا كان كذلــك تأ ِكيــدُ االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن يف
ديســمرب/كانون األول عــام .2018

www.fmreview.org/ar/return

ولكــنْ ملَّــا كان االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن غــر ملــزم
ـاح إنفــاذه معتمــداً عــى اســتنفار اإلرادة
التق ُّيــد بــه ،كان َن َجـ ُ
السياســية ،ولــذا تعمــل املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة
لشــؤون الالجئــن مــن ُقـ ْر ٍب مــع الــدول وغريهــا مــن أصحــاب
املصلحــة املعنيــن عــى هــذا االســتنفار متهيــداً للمنتــدى
العاملــي األ َّول لالجئــن يف ديســمرب/كانون األول  .2019فإ َّنــا
ُملدْ ِر ُكـ َ
ن تتصاعــد فيــه القوميــة
ـون التحديــات األصيلــة يف ح ـ ٍ
الشــعبو َّية ،و ُيض َّيــق مجــال اللجــوء ،وتتطـ َّور سياســة االحتــواء
فتصــر إســراتيج َّي َة اســتجابة .ومــع ذلــك ،وحتــى يف هــذه
جهــات
األيــام العصيبــة ،مــا نــزال نشــهد مــن َم ْجموعــ ِة
ٍ
فاعلـ ٍة جديــد ٍة ُم َشــا َرك ًة قاعدتهــا صلبــة يف مســائل الالجئــن،
ومــن ذلــك املؤسســات املاليــة الدوليــة ،والجهــات املانحــة
الناشــئة ،والقطــاع الخــاص ،واملجتمــع املــدين ،واملواطنــون
العاد ُّيــونُّ ،
كل ذلــك ،هــو ُخالصـ ٌـة ملفهــوم التنــارص يف العمــل.
ً
ً
ومــع اســتبقاء ذلــك يف الذهــن ،نــرى مجــاال واســعا للتعــاون
ـع ال ِّن ـزاع ومعالجــة أســباب
الثابــت الحقيقــي مــن أجــل َم ْنـ ِ
التَّهجــر األصليــة.

فولكر تورك
ويهــدف االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــن إىل ضــان َت َشــا ُر ٍك األمني العام املساعد عىل شؤون التنسيق اإلسرتاتيجي يف املكتب
يف املســؤولية عــادلٍ وميكــن معرفتــه ُمقدَّ م ـاً ،وذلــك ملعالجــة التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة
ٍّ
كل مــن تن ُّقــل الالجئــن الواســع النطــاق وحــاالت اللجــوء
َ
ً
ً
ِّ
التــي طــال أمدهــا .وهــو ُيثــل التـزام الــدول التزامـا واضحـا كت ََب هذه املقالة وهو يف وظيفته السابقة؛ أي املف َّوض السامي
ْأن تبــذل جهــوداً مبكــر ًة ملعالجــة دوافــع حــاالت اللجــوء املساعد ،املعني بشؤون الحامية ،يف املفوضية السامية لألمم
الواســع و ُمثريا ِتهــاْ ،
حســنَ التعــاون بــن الجهــات الفاعلــة املتحدة لشؤون الالجئني .وملزيد من املعلومات يرجى االتصال
وأن ُت ِّ
يف املجــال الســيايس واملجــال اإلنســاين واملجــال التنمــوي بربفني عيل من طريق alip@unhcr.org
ومجــال تحقيــق الســام .ذلــك ،ويؤ ِّكــد االتفــاق أهميــة
High Commissioner’s Dialogue on Protection Challenges (2015) .1
الجهــود الدوليــة ملنــع ال ِّنـزاع وح ِّلــه ،قامئـاً عــى ُأ ُسـ ِ
ـس ميثــاق Understanding and addressing root causes of displacement
األمــم املتحــدة ،والقانــون الــدويل ،وحكــم القانــون ،وحقــوق ( َفه ُْم أسباب التَّهجري األصل َّية ومعالجتها) bit.ly/HCRDialogue2015
اإلنســان ،والحريــات األساســية ،وعــدم التمييــز .ثــم هــو يــر ُز Morrison-Métois S (2017) Responding to Refugee Crises: Lessons from .2
ُ ِْ
evaluations in Afghanistan as a country of origin, OECD Development
ــاش Co-operation Working Papers, No 40
الحاجــة إىل إعانــة البــاد األصليــة إعانــ ًة تنمويــ ًة ،ف ُي ِ
بذلــك خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030وغريهــا مــن (االستجابة ألزمات الالجئني :دروس مستقاة من التقييامت يف أفغانستان من حيث هي
أطــر العمــل التــي لهــا صلــة باألمــر 5.نعــم ،االتفــاق العاملــي بلد أصيل) https://doi.org/10.1787/de7e6a13-en
 .3ت ُِش ُري رابطة اإلنسانية والتنمية والسالم -أو ‘الرابطة الثالثية’ -إىل الرتابط بني الجهات
بشــأن الالجئــن ،هــو إطــا ُر عمــلٍ
ٌّ
ُّ
ونحث منظامت األمم
حقيقــي إلنفــا ِذ رابطــة الفاعلة يف املجال اإلنساين واملجال التنموي ومجال إحالل السالم.
املتحدة يف املجال اإلنساين واملجال التنموي ومجال إحالل السالم عىل العمل معاً ،عم ًال
اإلنســانية والتنميــة والســام ،التــي قدَّ منــا ذكرهــا آنف ـاً.
َ
وهنــاك اتفاقيــة الالجئــن لعــام  1951وبروتوكولهــا لعــام
ُ
همهــا يف حقــوق الالجئــن والتزامــات
 ،1967اللــذان َيركـزَان َّ
الــدول ،ولكــنْ ليــس لهــا شـ ٌ
ـأن ُيذ َكــر يف اإلرشــاد إىل التعــاون
الــدويلَّ ،
ـي يعالجــه االتفــاق العاملــي
وإن هــذا لجانـ ٌ
ـب رئيـ ٌّ
بشــأن الالجئــن ،فنأمــل أن َي ِج ـ َد لتحســن تعدُّ د َّي ـ ِة األط ـراف
مســلكاً يســلكه.

أكرث متاسكاً ،فت َْست ِغل امليزات املقا َر َنة يف كل قطاع ،لتقليل الحاجة واحتامل الخطر
واالستضعاف.
www.unhcr.org/ibelong/ .4
 .5تقرير املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،الجزء الثاين ،االتفاق العاملي
بشأن الالجئني ،الجمعية العامة ،يف الدورة الثالثة والسبعني ،الفقرتان  ٨و.٩
www.unhcr.org/ar/5c470d034.html
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