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ٌر يف: موضوٌع ُمصغَّ

ة ومعالجتها هجري األصليَّ الطريق إىل َفْهِم أسباب التَّ

ُمها املفوَّض السامي لشؤون الالجئني مٌة ُيقدِّ مقدِّ
زاع والعنف واالضطهاد- َدعامٌة ال تتغريَّ من مجموعِة  كاتها املبارشة -أي النِّ يزداد اليوَم تعقيد أْزَمات الالجئني أكرث فأكرث، إذ تحت ُمحرِّ

كات، ومن هذه األسباب سوء الُحْكِم، ونتائج التنمية التي ال إْنصاَف فيها، والفقر، وتغريُّ امُلَناخ. وُتسهُِم  أسباٍب أعمق من تلك املحرِّ

يات عمومًا.  ام طاَل أمده، َصُعَبِت التحدِّ هجري، وكلَّ قات الناس َتْهجريًا ولجوءًا. ويطول أمد التَّ هذه العوامل نفسها أيضًا يف زيادة تدفُّ

ها فحسب، بل يقتيض أيضًا عماًل عىل  زاعات وحلِّ هجري القرسيِّ ال يقتيض بذَل جهوٍد سياسيٍة ملنع النِّ ومن هنا، أنَّ إْحكاَم حلوِل التَّ

دة. معالجة هذه األسباب األصلية املعقَّ

ة. ومع ذلك، فاالتفاق العاملي بشأن الالجئني،  البتَّ لَفْهِم هذه األسباب األصلية ومعالجتها ليست جديدة  ثم إنَّ الجهود املبذولة 

بإيالئه اهتاممًا خاصًا بحشد َجْمٍع عريٍض من الجهات الفاعلة والوسائل، ومن ُطُرِق الحشد هذا طريق التنمية ومشاركة القطاع 

هجري يف الجهود التي هي أوسع  ا ُيتِيُح فرصة مهمًة جدًا لتنشيط حلول لهذه األسباب األصلية. فإدراج أعامل معالجة التَّ الخاص، إنَّ

ة من الفرص املوصلة إىل الحلول، وَمْنَع أيِّ  نطاقًا، ويف الجهود املبذولة لبناء السالم واألمن، أمٌر رضوريٌّ إذا ما أردنا االستفادَة التامَّ

تهجريٍ جديٍد أيضًا.  

هجري األصلية، وإىل تزويد ما سيدور يف املنتدى العاملي  ر الخاصِّ إىل تحسني َفْهمنا الجامعيِّ ألسباب التَّ وُيْسَعى بهذا املوضوع امُلَصغَّ

ل لالجئني يف ديسمرب/كانون األول عاَم 2019 من مناقشاٍت حول الحامية والحلول بالحقائق واملعلومات. األوَّ

ض السامي لشؤون الالجئني فيليبو غراندي، املفوَّ

َمْنُع التَّهجري ومعالجة أسبابه األصليَّة ووْعُد االتفاق العاملي بشأن الالجئني
فولكر تورك

يقتض َمْنُع التَّهجري مبعالجة أسبابه األصليَّة مقاربًة ُكليَّة والتزاَم فئات متنوعة كثرية من الجهات الفاعلة. 
وال بدَّ أن تكون بداية ذلك توسيع َفْهِم األسباب األصلية وما فيها من تعقيد.

ُرِكــَز   ،2015 عــام  يف  األول  ديســمرب/كانون  شــهر  كان  ـا  ملَـّ
ــن  ــدة ع ــم املتح ض األم ــوَّ ــن ملف ــنوي الثام ــوار الس ــمُّ الح ه
يــات الحاميــة، يف موضــوع ‘َفْهــِم أســباب التَّهجــري األصليــة  تحدِّ
امُلْجتمــِع  تقديــم  رضورة  املجتمعــون  فأقــرَّ  ومعالجتهــا’.1 
ــة.  ــباب األصليَّ ــة األس ــريه ومعالج ــىل غ ــِع ع ــَر املَْن ــدويلِّ أم ال
ويقتــض هــذا وضــع التَّهجــري يف جــدول أعــامل اإلدارة يف 
األمــم املتحــدة، ويف جميــع املنظــامت الدوليــة واإلقليميــة، ويف 
ــَدَر عــىل اكتشــاف مــا  الــدول كلِّهــا، وذلــك لتكــون جميعــاً أَْق
ــر  ــذار املبكِّ ــات اإلن ــل آلي ــرُي التَّهجــرَي وُيحرِّكــه، وعــىل تحوي ُيِث
إىل إجــراءاٍت ُمبــاِدرَة. وُلوِحــَظ أْن لفعــِل كلِّ ذلــك، ينبغــي أن 

ــة.  ــة ُكليَّ ــة إىل مقارب ــرة وبالحاج ــد الظاه ــرتف بتعقي نع

إنَّ معالجــة أســباب التَّهجــري األصليــة لتحــدٍّ هائــل. ففــي ظــلِّ 
ــٍر قــرساً يف العــامل،  رقــم قيــايسٍّ هــو 70.8 مليــون إنســان ُمهجَّ
ال بــدَّ مــن معالجــة العوامــل األساســية واملرتاكبــة غالبــاً، التــي 
ــاكات  ــن انته ــأت ع ــواٌء نش ــزاع، س ــف والن ــود العن ــي َوُق ه
أو  القانــون،  ســيادة  انهيــار  أو  اإلنســان،  لحقــوق  خطــرية 
االتِّجــار باألســلحة، أو الصناعــات االســتخراجية، أو اشــتداد 
والتدهــور  التغــريُّ  أو  الســلطوية،  أو  االجتامعــي،  التفــاوت 
ــرب  ــرِّكات، كان اله ــذه امُلح ــل ه ــج مث ــإْن مل ُتَعالَ ــني. ف البيئيِّ
ــًة  ــاً آلي ــة- غالب ــدود الدولي ــور الح ــض عب ــذي يقت ــه ال -ومن
ــا جامعــة. نعــم،  ــا فــرد وإمَّ ــًة حاِمَيــًة النَّفــَس، يفعلــه إمَّ وقائيَّ
قــد يكــون هــذا، هــو الخيــار الوحيــد الــذي بــه يبقــون يف قيــد 

http://www.fmreview.org/ar/return


6565الطريق إىل َفْهِم أسباب التَّهجري األصليَّة ومعالجتها نرشة الهجرة القرسية 62

www.fmreview.org/ar/return أكتوبر/ترشين أول 2019

ــة العمــل اإلنســاين العمــل عــىل تقييــد  الحياة. ثــم ليســت مهمَّ
تــه أْن ينرهــا،  آليــات املســاعدة هــذه أو شــدِّ قيدهــا، إمنــا مهمَّ
ــات  ــة والجه ــامت اإلقليمي ــدول واملنظ ــم ال ــَن )ومنه ــع آخري م

ــة. ــة(، ملعالجــة أســباب التَّهجــري األصلي املانحــة الثنائي

َمْنُع التَّهجري
ــُل  ــل َجْع ــري، أو يف األق ــاالت التَّهج ــن ح ــري م ــب كث ــن تجنُّ ميك
آثارهــا أقــل مــا يكــون، إذا مــا ُضِمــَن امتثــاُل أْمــِر حقوِق اإلنســاِن 
الدوليــِة والقانــوِن اإلنســاينِّ الــدويلِّ أيضــاً. وكلَّــام َمَضْينــا ُقُدمــاً يف 
هــذا الطريــق، قــلَّ عــدد النــاس الذيــن يقتلعــون مــن منابتهــم 
ــذي نحــن  ــوا يف املنفــى. ويف الصــدد ال وَن عــىل أن يكون ــرَسُ وُيق
ــدم احــرتام  ــؤدي ع ــف ي ــان بالفحــص: كي ــه مســألتان جديرت في
ــف ميكــن أن  ــوق اإلنســان إىل التَّهجــري، أو كي ــن حق كلِّ حــقٍّ م
ُيــَؤِدَي إليــه؟ وكيــف ُيعالَــج ذلــك؟ الحفــاظ عــىل حكــم القانــون 
ــتقرار  ــة واالس ــني العدال ــل ب ــٌز يفص ــو حاج ــٌر رضوري؛ إذ ه أم

ــْدِم النظــام واالســتبداد.   ــني الفــوىض وُع واالســتعداد، وب

ثــم ال شــكَّ أنَّ تغــريُّ املنــاخ ُمحــرٌِّك للتَّهجــري أيضــاً، وهــو اليــوَم يف 
جــداول األعــامل مثبَّــٌت، عنــد معظــم الجهــات الفاعلــة الدوليــة. 
دٍة  وصحيــح أنَّ القطــع بارتبــاط تغــريُّ املنــاخ بحــاالت تهجــرٍي محــدَّ
ــة الســامية لألمــم املتحــدة  ــزال عســرياً، لكــنَّ املفوضي أمــٌر مــا ي
ــن  ــاخ، وم ــريُّ املن ــب تغ ــورة عواق ــدرك خط ــني ت ــؤون الالجئ لش
ــى  ــن ُتعَن ــم مم ــىل غريه ــني وع ــىل الالجئ ــع ع ــد يق ــا ق ــك م ذل
ــالت العابــرة  املفوضيــة بهــم. وقــد شــهد التاريــخ الحديــث التنقُّ
للحــدود، يف حــاالٍت تفاعــَل فيهــا النِّــزاع أو العنــف، والكــوارث أو 

آثــار تغــريُّ املنــاخ الضــارَّة. 

ــَة جهــٍة فاعلــٍة دون غريهــا. إذ  واضــٌح أْن ليــس املَْنــُع مهمَّ
ــِهُم يف  ــادرات، ُتس ــرتاتيجيَّات ومب ــن إس ــرتَك م ــض امُلش ــو يقت ه
التامســك االجتامعــي والتمكــني، إىل جانــب العمــل عــىل إحقــاق 
ــه  ــا ل ــل، يف م ــيم العم ــا. فتقس ــاع عنه ــان والدف ــوق اإلنس حق
ُز التَّتــامَّ ويجعــل  صلــة بالتفويــض والخــربة وامليــزة امُلقارََنــة، ُيعــزِّ
األثــر أعظــم مــا يكــون. ثــم إنَّ التَّهجــرَي تحــدٍّ إنســاينٌّ وتنمــوي. 
ــل  ــال العم ــة يف مج ــات الفاعل ــني الجه ــك ب َز التامس ــزِّ ــإن ُع ف
اإلنســاين ويف مجــال العمــل التنمــوي، ميكــن أن يوضــع الالجئــون 
ــودة إىل  ــم الع ــودُّ معظمه ــن ي ــك الذي ــَل -أولئ ــع أفض يف مواض
وا للخــوض يف  بالدهــم األصليــة حــني يكــون ذلــك آمنــاً- وأن ُيَعــدُّ

ــزاع.  إعــادة اإلعــامر بعــد انتهــاء النِّ

ــاً  ــَم’ اهتامم ــْويَل ‘الَفْه ــا، أن ُن ــع مداخالتن ــا، يف جمي ــب علين يج
ــة  ــد اســتعرضت ورق ــه ‘للمعالجــة’. فق ــذي نولي ــل ال خاصــاً، مث
ــادي2  ــدان االقتص ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــن منظم ــٍل م عم

تقييــامت ألنشــطة تحقيــق االســتقرار التــي تقــوم بهــا الجهــات 
ــرة  ــالد املتأث ــوال، والب ــة األح ــالد الَهشَّ ــة يف الب ــة الدولي الفاعل
بالنزاعــات، مثــل أفغانســتان، التــي هــي مــن أكــث البــالد 
إنشــاًء لالجئــني منــذ أكــث مــن 30 عامــاً. وأشــارت إىل أنَّ 
الجهــود بــدأت غالبــاً مــن االفــرتاض بــأن ضــمَّ الجهــات الفاعلــة 
ــن  ــايس، م ــي والدبلوم ــوي والدفاع ــاين والتنم ــال اإلنس يف املج
ــاه عــىل ‘املكاســب  خــالل الربمجــة املشــرتكة، مــع صــبِّ االنتب
الرسيــع َكْســبها’، ســيعني عــىل تعزيــز دعــم الدولــة، مــن حيــث 
ــىل  ــة، وع ــني الحوكم ــىل تحس ــة، وع ــة رشعي ــة فاعل ــي جه ه
الوصــول إىل االســتقرار. وألقــى التقريــر الضــوَء عــىل عــدة 
ــَظ  ــا. إذ ُلوِح حــاالت مل يكــن فيهــا الَحــاُل يف الواقــع كــام ذكرن
ــية  ــزاع الرئيس ــع النَّ ــيايس ودواف ــاد الس ــم االقتص ــا أنَّ فه فيه
ــن  ــري م ــامٍم يف كث ــد اهت ــاج إىل مزي ــك، احت والهشاشــة، كل ذل

ــة.  ــج التنمي برام

ــديداً  ــر ش ــا أن نن ــي لن ــات، ينبغ ي ــن التحدِّ ــم م ــىل الرغ وع
تشــغيَل الرابطــة التــي تربــط اإلنســانية والتنميــة والســالم 
ليســت  املناقشــة  هــذه  أنَّ  وصحيــح  ببعــض.3  بعضهــا 
ــاً  ــياً واقتصادي ، سياس ــريَّ ــداث تغ ــياق األح ــنَّ س ــدة، لك بالجدي
ــن  ــة م ــبابه األصلي ــري وأس ــر يف التَّهج ــم إنَّ النظ ــاً. ث واجتامعي
ــالع عــىل الدالئــل، َمنفَقــٌة  حيــث قرائــن أحوالــه وأحوالهــا، واالطِّ
للوقــت واملــوارد شــديدٌة، لكنَّهــا عمليــة يجــب علينــا االســتثامر 
م يف طريق  فيهــا وتقدميهــا عــىل غريهــا، إذا نحــن أردنــا أن نتقــدَّ
ــة.  ــباب األصلي ــة األس ــل معالج ــن أج ــا م ــي نبذله ــود الت الجه
ــم مــن الالجئــني،  وال يقــلُّ عــن ذلــك أهميــًة، الحاَجــُة إىل التعلُّ
لَفْهــِم العوامــل التــي قرستهــم عــىل الفــرار أوَّل األمــر، أحســن 

ــْدر. ــقَّ الَق ــري ح ــم يف التَّهج ــر خربته ــم، وإىل تقدي َفْه

دور املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني

ــدٌد  ــني ع ــؤون الالجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس للمفوضي
مــن املََداِخــل، تســتطيع مــن خاللهــا أْن تدعــم املنــع وتســهم 
ــه. وبعــض هــذه املداخــل مفهــوٌم حــقَّ الفهــم ومــرَّ عليــه  في
زمــٌن طويــل، وتشــمل مــا منهــا ُيعَمــُل عــىل إحــالل املســاواة يف 
الجنــدر خصوصــاً، وحكــم القانــون وحقــوق اإلنســان عمومــاً، 
ِر  مــع االســتثامر يف التعليــم وُســُبل املعــاش. واالشــتغال بامُلتــرضِّ
مــن الجامعــات واألفــراد هــو يف صميــم برامــج املفوضيــة 
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني. إذ تعمــل سياســيات 
ع عــىل إرســاء مقاربــة مجتمعيــة،  ــنِّ والجنــدر والتنــوُّ السِّ
ــية يف  ــي الجنس ــن وعدمي ري ــاركة املهجَّ ــني مش ــد إىل متك وتقص
ــامن  ــب ض ــم. وإىل جان ــر يف حياته ــي تؤثِّ ــرارات الت ــاذ الق اتِّخ
ــم،  ــاء منه ــيامَّ النس ــرة، وال س ــات امُلهجَّ ــَمَع آراُء الجامع أْن ُتس
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ُز  ــزِّ ــرى ُتع ــية أخ ــارص أساس ــاك عن ــالم، هن ــات الس يف مفاوض
اســتدامة العــودة الطوعيَّــة يف الســياقات التــي مــا بعــد الّنــزاع، 
كضــامن الوصــول إىل العدالــة وَدْعــِم إعــادة إدمــاج املســلَّحني 
امُلرسَّحــني، ومــن ثــمَّ املســاعدة عــىل رْدِم الحفــرة يف الطريــق 

ــالم. إىل الس

ــة يف  ــيلٌة مجدي ــية وس ــدام الجنس ــاالت انع ــاء ح ــم إنَّ إنه ث
معالجــة أَحــِد أســباب النَّــزاع والتَّهجــري األصليــة، وتســعى 
املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني إىل ذلــك 
 ،)IBELONG# مــن خــالل حملــٍة تحــت َوْســم )#يل_انتــامء
عــىل ســبيل املثــال.4 وكثــريٌة هــي األدلَّــة عــىل االندفــاع 
اإليجــايب الواقــع يف هــذا املجــال، ومــن ذلــك إصــالح قوانــني 
الجنســية وَمِزيــُد توقيــٍع عــىل اتفاقيــات تخفيــض حــاالت 

ــية.  ــدام الجنس انع

ــؤ  ــىل التنبُّ ــيل ع ــزوح الداخ ــُد النُّ ــنَي رَْص ــن أن ُيِع ــذا، وميك ه
ــن  ــة، وميك ــدود الدولي ــرب الح ــة ع ــري املحتمل ــاالت التَّهج بح

ــزوح الداخــيل إىل تخفيــف  َي االســتجابات املبكــرة للنُّ أن تــؤدِّ
خطــر االضطــراب والفقــر املدقــع مــن أوَّل أمــره. ثــم إنَّ 
لشــؤون  املتحــدة  لألمــم  الســامية  املفوضيــة  توجيهــات 
الالجئــني املتعلقــة مبشــاركتها يف شــؤون النَّازحــني داخليــاً 
ُد عــدداً  )وذلــك يف نظــام املجموعــات أساســاً(، إمنــا ُتحــدِّ
ــاء  ــهام يف إرس ــا اإلس ــن خالله ــا م ــي ميكنن ــاالت الت ــن املج م
مســؤولية الدولــة، وذلــك بدعــم تنميــة القوانــني والسياســات 
ــاء  ــزوح الداخــيل، وبالتدريــب ومشــاريع بن الدائــرة حــول النُّ
القــدرة يف مجــال حاميــة الطفــل، وبَوْضــِع إســرتاتيجياٍت متنــع 

ــدر. ــىل الجن ــم ع ــف القائ العن

ــن  ــِن م ــتعداد امُلحسَّ ــن لالس ــع، ميك ــب املن ــاك، إىل جان وهن
ــنَي  ــوارئ، أْن ُيِع ــط للط ــر والتخطي ــذار املبكِّ ــِم اإلن ــالل ُنُظ خ
عــىل تخفيــف بعــٍض مــن أســوء العواقــب اإلنســانية الناشــئة 
ــَه  أنَّــه لــو َوجَّ النِّــزاع والعنــف. ومــن ذلــك مثــاًل،  مــن 
التخطيــط للطــوارئ والعمــل املشــرتك االســتجابات األوروبيــة 
لحــاالت ُوُفــوِد الالجئــني العابريــن البحــر املتوســط عــام 

، بدأت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  ملَّا كانت منطقة ميناواو يف الكامريون تعاين إزالَة األشجار معاناًة فيها خطٌر، والسبب يف ذلك هو االحتباس الحراري وآثار استضافة 56 ألَف الجٍئ نيجرييٍّ

ورشكاؤها يف رشكة الند البف واالتحاد اللوثري العاملي مرشوعاً إلعادة زراعة الغابات يف شهر يناير/كانون الثاين من عام 2019. ويتوقَّعون يف العامني امُلْقبَلني أن يزرعوا -مع الالجئني- 20 ألَف شجرٍة يف موقع 

املرشوع وحوله. 

واه
رج

بو
ري 

زاف
ني/

جئ
لال

ن ا
ؤو

ش
ة ل

حد
ملت

م ا
ألم

ة ل
مي

سا
 ال

ية
ض

فو
امل

http://www.fmreview.org/ar/return


6767الطريق إىل َفْهِم أسباب التَّهجري األصليَّة ومعالجتها نرشة الهجرة القرسية 62

www.fmreview.org/ar/return أكتوبر/ترشين أول 2019

ــُب  ــاً تجنُّ ــكان ممكن ــد، ل ــم تزي ــدأت أعداده ــني ب 2015، ح
ــة  ــا آلي ــو كان عندن ــرضر النفســاين. ول ــرٍي مــن الفــوىض وال كث
ــن أجــل  ــه م ــؤ ب ــن التنبُّ ــذي ميك ــر ال ــل املبكِّ لضــامن التموي
االســتجابات اإلنســانية ألعــداد كثــرية مــن الوافديــن الجــدد، 
لــكان ممكنــاً إنشــاء ُنُظــٍم مــن أوَّل األمــر ملَْنــِع تدهــور 

ــوارئ. ــاالت ط ــة إىل ح ــاالت الحرج الح

االتِّفاق العاملي بشــأن الالجئني
ــن  ــا م ــة وغريه ــات العنيف ــف أنَّ للنِّزاع ــراراً كي ــاً م ــد رأين لق
ــب،  ــة فحس ــت محلي ــا ليس ــَب أبعاده ــري عواق ــع التَّهج دواف
بــل عامليــًة أيضــاً. فــإذا أردنــا التغلُّــب عــىل االنعزاليــة، 
ــاج إىل  ــوف نحت ــارة، فس ــة الض ــات العامَّ ؤ، واملناقش ــزُّ والتج
الالجئــني.  لحــاالت  واســتباقية  وشــاملة  مشــرتكة  مقاربــٍة 
ــني  ــل الالجئ ــن أج ــورك م ــالَن نيوي ــي إع ــرار العامل وكان اإلق
ــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة  ــه ال ــذي أقرَّت ــن ال واملهاجري
يف ســبتمرب/أيلول عــام 2016، اعرتافــاً واضحــاً بهــذه الــرضورة، 
ــني يف  ــأن الالجئ ــي بش ــاق العامل ــُد االتف ــك تأِكي ــام كان كذل ك

ديســمرب/كانون األول عــام 2018.

ويهــدف االتفــاق العاملــي بشــأن الالجئــني إىل ضــامن َتَشــارٍُك 
مــاً، وذلــك ملعالجــة  يف املســؤولية عــادٍل وميكــن معرفتــه ُمقدَّ
ــوء  ــاالت اللج ــاق وح ــع النط ــني الواس ــل الالجئ ــن تنقُّ كلٍّ م
ــل التــزام الــدول التزامــاً واضحــاً  التــي طــال أمدهــا. وهــو مُيثِّ
أْن تبــذل جهــوداً مبكــرًة ملعالجــة دوافــع حــاالت اللجــوء 
ــَن التعــاون بــني الجهــات الفاعلــة  الواســع وُمثرياِتهــا، وأْن ُتحسِّ
يف املجــال الســيايس واملجــال اإلنســاين واملجــال التنمــوي 
ــد االتفــاق أهميــة  ومجــال تحقيــق الســالم. ذلــك، ويؤكِّ
الجهــود الدوليــة ملنــع النِّــزاع وحلِّــه، قامئــاً عــىل ُأُســِس ميثــاق 
األمــم املتحــدة، والقانــون الــدويل، وحكــم القانــون، وحقــوق 
اإلنســان، والحريــات األساســية، وعــدم التمييــز. ثــم هــو ُيــرْبُِز 
ــاميِش  ــًة، فُي ــًة تنموي ــة إعان ــالد األصلي ــة الب ــة إىل إعان الحاج
ــن  ــا م ــام 2030 وغريه ــتدامة لع ــة املس ــة التنمي ــك خط بذل
أطــر العمــل التــي لهــا صلــة باألمــر.5 نعــم، االتفــاق العاملــي 
ــة  ــاِذ رابط ــيٌّ إلنف ــٍل حقيق ــاُر عم ــو إط ــني، ه ــأن الالجئ بش

ــاً.  ــا آنف ــا ذكره من ــي قدَّ ــة والســالم، الت اإلنســانية والتنمي

وهنــاَك اتفاقيــة الالجئــني لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 
هــام يف حقــوق الالجئــني والتزامــات  1967، اللــذان َيرُكــَزان همَّ
الــدول، ولكــْن ليــس لهــام شــأٌن ُيذَكــر يف اإلرشــاد إىل التعــاون 
ــاق العاملــي  ــيٌّ يعالجــه االتف ــٌب رئي ــدويل، وإنَّ هــذا لجان ال
ــِة األطــراف  ديَّ ــَد لتحســني تعدُّ بشــأن الالجئــني، فنأمــل أن َيِج

مســلكاً يســلكه.

ــزم  ــري مل ــني غ ــأن الالجئ ــي بش ــاق العامل ــا كان االتف ــْن ملَّ ولك
ــد بــه، كان َنَجــاُح إنفــاذه معتمــداً عــىل اســتنفار اإلرادة  التقيُّ
ــدة  ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــل املفوضي ــذا تعم ــية، ول السياس
لشــؤون الالجئــني مــن ُقــرٍْب مــع الــدول وغريهــا مــن أصحــاب 
املصلحــة املعنيــني عــىل هــذا االســتنفار متهيــداً للمنتــدى 
العاملــي األوَّل لالجئــني يف ديســمرب/كانون األول 2019. فإنَّــا 
ــوَن التحديــات األصيلــة يف حــنٍي تتصاعــد فيــه القوميــة  مُلْدرُِك
ر سياســة االحتــواء  الشــعبويَّة، وُيضيَّــق مجــال اللجــوء، وتتطــوَّ
ــذه  ــى يف ه ــك، وحت ــع ذل ــتجابة. وم ــرتاتيجيََّة اس ــري إس فتص
األيــام العصيبــة، مــا نــزال نشــهد مــن َمْجموعــِة جهــاٍت 
فاعلــٍة جديــدٍة ُمَشــاَركًة قاعدتهــا صلبــة يف مســائل الالجئــني، 
ــة  ــات املانح ــة، والجه ــة الدولي ــات املالي ــك املؤسس ــن ذل وم
الناشــئة، والقطــاع الخــاص، واملجتمــع املــدين، واملواطنــون 
ــون، كلُّ ذلــك، هــو ُخالصــٌة ملفهــوم التنــارص يف العمــل.  العاديُّ
ومــع اســتبقاء ذلــك يف الذهــن، نــرى مجــاالً واســعاً للتعــاون 
ــباب  ــزاع ومعالجــة أس ــِع النِّ ــن أجــل َمْن ــي م ــت الحقيق الثاب

ــة. ــري األصلي التَّهج

 فولكر تورك 
األمني العام املساعد عىل شؤون التنسيق اإلسرتاتيجي يف املكتب 

التنفيذي لألمني العام لألمم املتحدة

َكَتَب هذه املقالة وهو يف وظيفته السابقة؛ أي املفوَّض السامي 
املساعد، املعني بشؤون الحامية، يف املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني. وملزيد من املعلومات يرجى االتصال 
  alip@unhcr.org بربفني عيل من طريق

 High Commissioner‘s Dialogue on Protection Challenges )2015( .1
 Understanding and addressing root causes of displacement

 bit.ly/HCRDialogue2015 )َفْهُم أسباب التَّهجري األصليَّة ومعالجتها(
 Morrison-Métois S )2017( Responding to Refugee Crises: Lessons from .2

 evaluations in Afghanistan as a country of origin, OECD Development
 Co-operation Working Papers, No 40

)االستجابة ألزمات الالجئني: دروس مستقاة من التقييامت يف أفغانستان من حيث هي 
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3. ُتِشرُي رابطة اإلنسانية والتنمية والسالم -أو ‘الرابطة الثالثية’- إىل الرتابط بني الجهات 
الفاعلة يف املجال اإلنساين واملجال التنموي ومجال إحالل السالم. ونحثُّ منظامت األمم 
املتحدة يف املجال اإلنساين واملجال التنموي ومجال إحالل السالم عىل العمل معاً، عماًل 

أكث متاسكاً، فَتْستِغل امليزات املقارََنة يف كل قطاع، لتقليل الحاجة واحتامل الخطر 
واالستضعاف.
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