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التحديات املفهومية والحلول العملية لحاالت الّنزوح الداخيل
تشالوكا بياين وناتاليا كرينسيك بال ومارتينا كاترينا

و  واألخالقية  والتنفيذية  السياسية  التحديات  من  متنوعة  مجموعة  هناك  الداخيل،  النُّزوح  أوضاع  يف 
العملّية تزيد من تعقيد عملية فهمنا واستجابتنا لحاالت النزوح الداخيل والتنفيذ الكايف للحلول الدامئة. 

اعتبـاراً مـن يناير/كانـون الثـاين 2016، كان هنـاك ما يقـدر بنحو 
40.8 مليـون شـخص نازحـني داخليـاً بسـبب النـزاع مقابـل 19.2 
مليـون آخريـن نزحـوا بسـبب الكـوارث يف عـام 2015 وحـده.1 
وعوامـل النـزوح الداخـيل -مـن أسـبابه إىل حلولـه- واضحـة عىل 
جيـداً  توثيقـاً  وموّثقـة  املفهومـي  املسـتوى  عـىل  واسـع  نطـاق 
التوجيهيـة  املبـادئ  وتوفـر  والسياسـية.  القانونيـة  املجـاالت  يف 
بشـأن الّنـزوح الداخـيل2 واألطـر القانونيـة اإلقليميـة والوطنيـة 
التابعـة لهـا توضيحـاً بشـأن قضايـا الّنازحـني داخليـاً وحقوقهـم 
قبـل الّنـزوح ويف أثنـاءه وبعـده. ويسـتكمل تلـك املبـادئ إطـار 
للحلـول   2010 لعـام  الهيئـات  بـني  املشـرتكة  الدامئـة  اللجنـة 
الدامئـة للّنازحـني داخليـاً ذلك عـن طريق تحديـد ووصف ماهّية 
الحلـول الدامئـة للّنازحـني داخليـاً.3 ولكـنَّ إحـدى التحديات عىل 
أرض الواقـع هـي تحديـد نهايـة الّنـزوح وبالتـايل تحديـد الدعـم 

املناسـب للبحـث عـن حلـول دامئـة. 

ويـرصح إطـار اللجنـة الدامئـة املعـرتف بـه عـىل نطـاق واسـع 
عـىل أنـه املقيـاس املتفـق عليـه دوليـاً للعمل عـىل إيجـاد حلول 
للّنازحـني داخليـاً بأنـه »يتحقـق الحـل الدائـم عندمـا ال يعـود 
للّنازحـني داخليـاً احتياجات محـّددة للمسـاعدة والحامية ترتبط 
بنزوحهـم وعندمـا ميكـن لهـؤالء األشـخاص القـدرة عـىل التمتـع 
بحقوقهـم اإلنسـانية دون متييـز ناجـم عـن نزوحهـم«.  كام يبني 
اإلطـار إضافـة إىل ذلـك ثالثـة طـرق إليجـاد حلـول دامئـة  وهـي 
إعـادة الدمـج بشـكل دائـم أو الدمج املحـيل أو الدمـج يف مكان 
آخـر مـن البـالد وميكـن من خـالل هذه الطـرق أن يتحقـق األمر 
وبالتـايل ميكـن توفـري نقطـة انطـالق واضحـة للتحليـل واملنارصة 

الشـاملة. والخطط 

تسـتخدم  أن  ميكـن  معايـري  مثانيـة  بتوضيـح  اإلطـار  ويسـتمر 
لتحديـد مـدى نجـاح تحقيـق حـل دائم وهـي:  السـالمة واألمن 
واملسـتوى املعيـي الـكايف والحصـول عـىل سـبل كسـب الـرزق 
واسـرتداد املسـاكن واألرايض واملمتلـكات والحصول عـىل الوثائق 
إىل  والوصـول  العامـة  الشـؤون  يف  واملشـاركة  األرس  شـمل  ومل 

وسـائل االنتصـاف الفّعـال وتحقيـق العدالـة.

ويسـّلط ذلـك الضـوء عـىل حقيقة مفادهـا أنَّ البحـث عن حلول 
دامئـة هـي عمليـٌة معّقـدٌة تتطّلـب الّتدخـل املنّسـق واملوقـوت 

للجهـات الفاعلـة اإلنسـانية والتنمويـة والهادفـة إلقامـة السـالم، 
وهـذا يعنـي أنَّ الحلـول املوّجهـة نحـو الّتصدي للّنـزوح الداخيل 
تتطّلـب حّصـًة كبـريًة من املـوارد التي قـد تكون مهّمـة ألصحاب 
املصلحـة املعنيـني )باختصاصاتهـم املختلفـة)، باإلضافـة لتحليـٍل 
أكـرث  اسـتهداف  أجـل  مـن  الواقـع  أرض  عـىل  للوضـع  شـامٍل 

التدّخـالت فّعاليـة وضـامن التكامـل بـني الجهـات الفاعلـة.

حالـة  ألي  حلـول  إليجـاد  ـه  املوجَّ التحليـل  يكـون  أن  وينبغـي 
نـزوح واسـعاً مـن أجـل األخـذ يف االعتبـار الجوانـب املختلفـة 
مـن املعايـري الثامنيـة املذكـورة، بـدالً مـن النظـر بتحيـز إىل عدد 
منهـا مبعـزٍل عـن البقيـة. وهنـاك اعـرتاف متزايد بـرضورة تعزيز 
الجهـود الراميـة إىل تحقيـق مثل هذا التحليل املشـرتك والشـامل 
عـىل نطـاق واسـع، كـام بـدأت تلـك الجهود تحصـل عـىل التأييد 
عـىل املسـتويات العليـا ولكنَّهـا مل تصبـح بعـد مامرسـة شـائعة 
فالتحـدث عـن تحقيـق هـذا الهـدف أمـٌر سـهل لكـن تنفيـذه ال 

كذلك.  يبـدو 

ليس مجرد العودة وإعادة الدمج
تكـون الحكومـات والجهـات الفاعلـة األخـرى يف بعـض األحيـان 
حريصـًة عـىل تشـجيع العودة عىل أنـه الحل املفّضـل )ويف بعض 
الحـاالت عـىل أنـه الحل الوحيـد) وغالباً مـا ُيضَغط عليهـا لقبول 
مـا هـو أقل من الوضـع املثايل عن طريق تقليـص »الحل« ليصبح 
مجـرد تحـرك مـكاين يتمثل مبجـرد العودة أو إعـادة التوطني، مام 
ذلـك،  داخليـاً. ومـع  الّنازحـني  السـكان  أعـداد  لتقليـص  يـؤدي 
يجـب أن َتدرَس اسـرتاتيجيات الحلول الدامئـة تفضيالت الّنازحني 
داخليـاً ويجـب أن تأخـذ باالعتبـار إذا مـا كانت الظـروف مواتية 
للعـودة ومـا هـي العقبـات املسـتمرة التـي يواجهونهـا، وينبغـي 
ومفتوحـة  مناسـبة  أخـرى  قنـوات  عـىل  تحافـظ  أن  أيضـاً  لهـا 
للبحـث عـن حلـول مثل الدمـج املحـيل والدمج يف أماكـن أخرى 
مـن البالد، وباسـتخدام طرف مثـل توصيف الخصائص السـكانية 
للتفضيـالت والفـرص والعوائـق  لغايـات تقديـم تحليـل شـامل 
التـي تواجـه السـعي وراء الحلـول الدامئـة، ميكـن املسـاعدة يف 

كسـب التأييـد لتطبيـق اسـرتاتيجيات ومقاربـات أكـرث مالءمة.

فعىل سـبيل املثال، سـاعدت عملية توصيف الخصائص السـكانية 
يف اليمـن يف عـام 2010 يف توفـري املعلومات من أجل اسـرتاتيجية 
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الحكومـة إليجـاد الحلـول الدامئـة. وقـد وّفـر اإلجـراء الـذي تـّم 
مبشـاركة الحكومـة اليمنيـة ومفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية 
لالجئـني واملجلـس الدمنـاريك لالجئـني األدلـة الالزمة السـرتاتيجية 
إيجـاد حلـول بديلـة بـدالً مـن حـرص الرتكيـز عـىل العـودة، كـام 
كانـت تركـز عليـه السياسـة سـابقاً. ومتثلـت واحـدة مـن أهـم 
نتائـج توصيـف الخصائـص السـكانية يف اليمـن يف الرتكيـز عـىل 
نوايـا النَّازحـني داخليـاً بشـأن العـودة إىل مـكان أقامتهم السـابق 
ـذت عـىل أساسـها  قبـل النُّـزوح ومقارنتـه مـع الظـروف التـي ُنفِّ
العـودة املحتملـة. وأظهـرت النتائج أنَّ حوايل 25% من املشـاركني 
كانـوا معرضـني لخطـر الّنـزوح املطـوَّل يف حـال انحـرص االهتامم 

فقط. بالعـودة 

والتحـدي الشـائع األخـر هـو ازدياد الّنـزوح من املـدن إىل جانب 
ضعـف توّفـر املعلومات املتعلقة بالّنازحـني يف املناطق الحرضية، 
وغالبـاً مـا يـؤدي تحـرّض األرس واملجتمعـات املحليـة ألن تصبـح 
خيـارات العـودة إىل املناطـق الريفيـة أقـل جـدوى، وخصوصاً يف 
حـاالت الّنـزوح املطـوَّل يف املناطـق الحرضيـة، وميكـن للّنازحـني 
واألشـخاص مـن غري الّنازحـني أن يواجهوا ظروفاً معيشـية مامثلة 
ولكـن تحديـات حاميـة مختلفـة، يف حـني أن نـدرة املعلومـات 

املفّصلـة ميكـن أن تحجـب األنظـار عـن االختالفات. 

)أو  الّنازحـني  وغـري  الّنازحـني  بـني  مقـارٍن  لتحليـٍل  وميكـن 
املجموعـات األخـرى ذات الصلـة مثـل املهاجريـن االقتصاديـني 
املوازيـن. ويوّفـر مثـل هـذا  العائديـن) أن يقلـب  الالجئـني  أو 
التحليـل غالبـاً املعلومـات مـن أجـل اسـتجابة أكرث اسـتهدافاً من 
خـالل الرتكيـز عـىل تحليل أكرث دّقـًة للمهارات والقـدرات وكذلك 
االحتياجـات ومخـاوف الحاميـة ملجموعـات مختلفـة. ويرتافـق 
ذلـك مـع فهـٍم أفضـل لقضايـا التنمية التـي تواجههـا املجتمعات 
غـري  مـن  جريانهـم  مـع  يتشـاركونها  والتـي  بالّنـزوح  املتأّثـرة 
الّنازحـني ومـع تحديـد نقـاط الضعـف الخاّصـة التـي قـد يعـاين 

منهـا الّنازحـون داخليـاً. 

ذتـا يف توصيف  ويأتينـا أحـد األمثلـة مؤخراً من عمليتـني اثنني ُنفِّ
الصومـال،  يف  وهارغيسـيا  مقديشـو  يف  السـكانية  الخصائـص 
املسـتوطنات غـري  يعيشـون يف  الذيـن  السـكات  زتـا عـىل  ركَّ إذ 
العمليتـني  الرسـمية املنترشتـني يف املدينـة. وقـد وّفـرت هاتـني 
اللتـني نّفذتـا بالتعـاون مـع السـلطات املركزيـة واملحليـة صـورة 
أوضـح عـن حجـم الّنـزوح يف املدينتـني كـام أعطيـا أّدلـة دامغـة 
تكفيهـم  املـدن  التنميـة وتخطيـط  الفاعلـة يف مجـال  للجهـات 
الّتبـاع مقاربـة تتطـرق للّنـزوح تطرقاً أكـرب يف برامجهـم املخّطط 
النتائـج مـن هرجيسـا اختالفـات صغـرية جـداً يف  لهـا. وُتظِهـر 
الظـروف املعيشـية للمهاجريـن االقتصاديـني والّنازحـني داخليـاً 

املسـتوطنة.  إىل  العائديـن  والالجئـني  املضيفـة  واملجتمعـات 
السـعي  رضورة  هـو  النتائـج  هـذه  تحملـه  الـذي  واملضمـون 
اسـرتاتيجيات  مـن  كجـزء  للّنازحـني  األمـد  بعيـدة  حلـول  وراء 
الحـد مـن الفقـر يف املناطـق الحرضّيـة إلدراج املسـتوطنات يف 
الّتخطيـط الحـرضي عـىل مسـتوى املـدن.4 لكـنَّ نتائـج العمليتني 
ذاتهـا تسـّلط الّضـوء أيضـاً عـىل أنَّ الّنازحـني داخليـاً مـن جنوب 
وسـط الصومـال أكـرث عرضـة للفقر وذلـك يعني أنَّ هنـاك حاجة 
مسـتمرة لرصـد الحاميـة وتدخـالت املنـارصة خاصًة فيـام يتعلق 

بوصـول تلـك الفئـة إىل الخدمـات العامـة. 

بيانات الّنزوح للفاعلني اإلمنائيني
هناك اتفاق واسـع االنتشـار داخل املجتمـع الدويل حول: رضورة 
زيـادة مشـاركة الفاعلـني اإلمنائيني يف االسـتجابة للّنـزوح وأهمية 
النظـر إىل الّنازحـني داخليـاً قـرساً ليـس عـىل أنهـم مسـتفيدون 
مـن املسـاعدات فحسـب بـل عـىل أنهـم قـوى اقتصاديـة فاعلة، 
الـذات واللدونـة يف  وأهميـة دعـم قدراتهـم يف االعتـامد عـىل 
يف  املناقشـات  هـذه  وتظهـر  الدامئـة.  الحلـول  إليجـاد  السـعي 
الفـرتة التـي تسـبق مؤمتـر القمـة العاملـي اإلنسـاين لعـام 2016 

وضمـن جـدول أعـامل عـام 2030 للتنميـة املسـتدامة.

 ويتمحـور هـذا الحـوار عـىل رضورة توفـري مزيـد مـن البيانـات 
تسـويغ  يف  للمسـاعدة  الّنـزوح  وتحليـل  بالتنميـة«  »املرتبطـة 
البلـدان  بالّنـزوح يف  أو تحقيـق مقاربـة تنمويـة أكـرث اهتاممـاً 
مختلفـة  سـياقات  ف  ُتبـَذل  متميـزة  جهـود  وهنـاك  املتأثـرة. 

منزل دمرته الرضبات الجوية يف حي النهضة، صنعاء، اليمن، يناير/كانون الثاين 2016. 
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وتضمـن  الفجـوة.  هـذه  ملعالجـة 
واسـعة  دراسـات  الجهـود  تلـك 
الـدويل  البنـك  ينفذهـا  النطـاق 
العظمـى5  البحـريات  منطقـة  يف 
والـرشق األوسـط وأماكـن أخـرى، 
الدعـم  زيـادة  إىل  باإلضافـة 
تركـز  التـي  األكادمييـة  للبحـوث 
للّنـزوح6  االقتصـادي  األثـر  عـىل 
املسـوحات  مـن  عـدٍد  وعـىل 
للمقارنـة  تهـدف  التـي  األرسيـة 
للسـكان  املعيشـية  الظـروف  بـني 
الّنازحـني وغـري الّنازحـني املقيمـني 
وباإلضافـة  املشـابهة.  املناطـق  يف 
إىل هـذه املبادرات املحـددة للبلد 
مسـتمر  عمـل  هنـاك  واملنطقـة، 
عـىل الصعيـد العاملـي ومـا زال يف 

املبكـرة7 املرحلـة  مراحلـه 

ومـع ذلـك، يبقـى مـن النـادر أن نجـد تحليـاًل مشـرتكاً حقيقيـاً 
بـني الفاعلـني اإلنسـانيني واإلمنائيـني والفاعلـني يف مجـال بنـاء 
السـالم بحيـث يعـرّب ذلـك التحليـل عـىل تعـاون حقيقـي بـني 
تلـك الجهـات يف مراحـل البحـث والتصميـم والتنفيـذ. ونتيجـًة 
ذلـك  يف  )مبـا  املجـاالت  هـذه  مـن  كٍل  »منطـق«  الختـالف 
االختالفـات املتعلقـة بـدورات التخطيـط  وواليـات االختصـاص 
الحكوميـة  والعالقـات  واملـوارد  واملصطلحـات  واألولويـات 
الحاجـة  يلبـي  تحليـل  توليـد  يصعـب  الرشاكـة)،  ومقاربـات 
للمعلومـات لـدى جميـع األطـراف الفاعلة كام يصعـب التوّصل 
لالسـتجابة.  األدلـة  عـىل  القامئـة  األولويـات  بشـأن  اتفـاق  إىل 
وحتـى عندنـا يحـدث التعـاون، ففـي كثـري مـن األحيـان يكـون 
املدعـوم  الزخـم  مـن  بـدالً  الشـخصية  الدوافـع  هـو  السـبب 
عمليـة  عـن  املتولديـن  امللكيـة  الثقـة وحـس  لكـنَّ  مؤسسـياً، 
كبـري  متزايـد  أثـر  تحقيـق  أمـام  الطريـق  ـدا  ميهِّ قـد  التعـاون 

النتائـج. واسـتخدام 

وهـو تحـدِّ كبـري عنـد التطبيـق العمـيل يصعـب التغلـب عليـه 
لكـنَّ هنـاك عدداً متزايـداً من الحاالت التي تشـري إىل وقوع أثر 
إيجـايب ال يسـتهان بـه. فمـن أجـل تطويـر اسـرتاتيجية الحلـول 
مـت مفوضيـة  الدامئـة يف سـاحل العـاج، عـىل سـبيل املثـال، قدَّ
األمـم املتحـدة لالجئـني وبرنامـج األمـم املتحـدة اإلمنـايئ الدعم 
للحكومـة وعملـت عـن قـرب مـع املكتـب الوطنـي لإلحصـاء 
إلجـراء عمليـة جمـع البيانـات يف أبيدجـان واملناطـق املتأثـرة 
ومـع   .2015  -2014 عامـي  خـالل  البـالد  غـرب  يف  بالّنـزوح 

أنَّ العمليـة تعرضـت لتأخـريات كثـرية ال سـيام بسـبب تفـي 
فـريوس اإليبـوال وبسـبب أنشـطة اإلحصـاء الوطنيـة املخطـط 
لهـا، فقـد اسـتخدمت الئحـًة مـن املـؤرشات القامئة عىل أسـاس 
إطـار عمـل اللجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الهيئـات التي اشـرتك 
يف وضعـه الفاعلـون اإلنسـانيون واإلمنائيـون )منهجيـة مفصلـة 
لـكل املناطـق الحرضيـة والريفيـة املتأثـرة بالّنـزوح)، وأنتجـت 
يف نهايـة املطـاف تحليـاًل لحالـة الّنـزوح ُأدِخَل مبـارشة يف خطة 

التنميـة الوطنيـة للسـنوات القادمـة.

توصيـف  يف  مامثلـة  عمليـات  هنـاك  كان  أخـرى،  أمثلـة  ويف 
بـني  مشـرتكة  بجهـود  ـذت  ونفِّ حـددت  السـكانية  الخصائـص 
الـوزارات  مبشـاركة  )وغالبـًا  واإلمنائيـني  اإلنسـانيني  الفاعلـني 
نـت تلـك العمليـات  املعنيـة ومسـؤويل اإلحصـاء الوطنـي) ومكَّ
مـن إدخـال النتائـج يف عمليـة بنـاء السياسـات ووضـع الربامـج 
املشـرتكة للحلـول الدامئـة. واألهم مـن ذلك أنَّ هـذه العمليات 
وّفـرت أيضـاً بيانـات أساسـية مهمـة للغايـة لرصـد سـري العمـل 
)أو  هـذا  حـدث  وقـد  النُّـزوح.  سـياقات  يف  بالحلـول  ـه  املوجَّ
وكوسـوفو  كولومبيـا  مثـل  متنوعـة  سـياقات  يف  اآلن)  يحـدث 

والصومـال.8 والعـراق 

محدودية اإلرشاد
رغـم الوضـوح الكبـري للمفهومـات املتعلقـة بالحلـول الدامئـة 
للّنازحـني داخليـاً مـن خـالل تعريـف ومبـادئ ومعايـري إطـار 
عمـل اللجنـة الدامئـة املشـرتكة بـني الهيئات، مـا زال هناك عدد 
مـن العقبـات التـي يجـب التغلـب عليهـا عنـد محاولـة تطبيق 
وتضـم  الواقعيـة.  الّنـزوح  حـاالت  يف  التحليـيل  اإلطـار  هـذا 
الئحـة هـذه العقبـات عـىل سـبيل املثـال ال الحـرص: التحديات 
وامليـل  للعـودة  املشـرتكة  األولويـات  تحديـد  مثـل  السياسـية 
إىل اعتـامد التحـركات املاديـة للعـودة أو إعـادة النقـل كحـل 
دائـم، والتحديـات العملياتيـة التـي غالبـاً ما تصل لحـد الذروة 
األخالقيـة  للتحديـات  باإلضافـة  املزدحمـة،  الحرضيـة  املناطـق 
حاميـة  وهمـوم  األنظـار  عـن  املحجوبـني  بالسـكان  املتعلقـة 
الّنازحـني الداخليـني يف املناطـق الحرضيـة، والتحديـات العملية 
وصانعـي  واإلمنائيـني  اإلنسـانيني  الفاعلـني  بتمكـني  املرتبطـة 

ي والعمـل بتفاهـم فيـام بينهـم. السـالم مـن التعـاون الجـدِّ

ُويعـّد توصيف الخصائص السـكانية، بوصفه عملية ذات سـياق 
محـدد لجمـع املعلومـات تـويل األولويـة للتعـاون والشـفافية 
واتخـاذ قـرارات مشـرتكة يف كل مرحلـة، أداًة مفيـدًة للتغّلـب 
تقديـر.  أقـل  يف  منهـا  الحـد  أو  التحديـات  هـذه  بعـض  عـىل 
فعنـد اسـتخدامه بشـكل جيـد، ميكـن لـه أن يوفر قاعـدة ألدلة 
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مشـرتكة ميكـن اسـتخدامها يف املنـارصة وتطويـر االسـرتاتيجيات 
واتخـاذ القـرارات املنهجيـة اسـتجابًة ألوضـاع الّنازحـني داخليـاً. 

والطلـب الـذي توجـه الحكومـات والـرشكاء يف املجـال اإلنسـاين 
ر الخاص هو للمسـاعدة  والتنميـة بشـكل متكرر إىل مكتـب املقرَّ
بـني  املشـرتكة  الدامئـة  اللجنـة  عمـل  إطـار  نـص  »تفعيـل«  يف 
الثامنيـة  املعايـري  باسـتخدام  للمسـاعدة  سـيام  وال  الهيئـات، 
التـي تضعهـا مـن أجـل تحليـل وضـع الّنـزوح عـىل أرض الواقـع. 
واسـتجابًة لذلـك، يتعـاون مكتب املقرر الخاص واللجنة املشـرتكة 
لتوصيـف الخصائـص السـكانية للّنازحـني داخلياً يف محاولة لسـّد 
هـذه الثغـرة مـن خـالل الجمـع بـني تعريـف ومبـادئ ومعايـري 
إطـار اللجنـة الدامئـة إليجـاد حلـول دامئـة وبـني خـربة اللجنـة 
يف  داخليـاً  للّنازحـني  السـكانية  الخصائـص  لتوصيـف  املشـرتكة 
تسـهيل عمليـات التوصيـف التعاونيـة. والهـدف مـن ذلـك بنـاء 
مجموعـة أدوات عامليـة لتحليـل الحلـول الدامئـة وبنـاء قاعـدة 
قويـة ميكـن عـىل أساسـها رصـد التقـدم املنجـز عـىل مـر الزمـن.

 C.Beyani@lse.ac.uk تشالوكا بياين 
 املقرر الخاص لحقوق اإلنسان للّنازحني داخلياً لألمم املتحدة
www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/

 IDPersonsIndex.aspx

 coordinator@jips.org ناتايل كرنسيك بال 
املنّسقة يف اللجنة املشرتكة لتوصيف الخصائص السكانية للنازحني 

www.jips.org ًداخليا

 caterina@unhcr.org مارتينا كاترينا 
عملت سابقاً منّسقة ملرشوعات الحلول الدامئة يف اللجنة 

املشرتكة لتوصيف الخصائص السكانية للّنازحني داخلياً وهي 
ر الخاص لحقوق اإلنسان للّنازحني  حالياً مستشارة قانونية للمقرِّ

داخلياً.

1. أنتج التقديرات مركز رصد النُّزوح الداخيل، )مايو/أيار 2016) »التقرير العاملي حول 
النُّزوح الداخيل 2016«

Global Report on Internal Displacement 2016
  www.internal-displacement.org

  http://tinyurl.com/GPsInternalDisplacement .2
  http://tinyurl.com/IASC-IDP-Framework .3

 www.jips.org/files/1076 .4
5. انظر مقالة لجوانا دي بريي، صفحة 19-17

ر هذا املوضوع األولوية لدى مجموعة العمل املوضوعية لتحالف الحلول الخاصة  6. تصدَّ
 http://bit.ly/1VY6FIy :بالبيانات والبحوث وإدارة األداء

7. انظر عىل سبيل املثال ورشة عمل http://bit.ly/236hFWf 2015 وتقريراً سيصدر 
قريباً عن كلِّ من الربنامج العاملي التابع للبنك الدويل حول التَّهجري القرسي واملعهد 

األملاين للشؤون الدولية واألمنية.
 www.jips.org :8. لتفاصيل أوفر حول أمثلة أخرى، انظر

نازحون داخلياً يف مقديشو، الصومال، 2011.
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