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ملخص
بسبب  داخليا  النازحني  عدد  أن  إلى   ،2008 عام  نهاية  في  الداخلي”  النزوح  “مركز رصد  توصل 
النزاعات أو حاالت العنف العام أو انتهاكات حقوق اإلنسان في أنحاء العام بلغ 26 مليون نازح، وهو 
رقم قياسي لم يبلغه منذ بدأ املركز يرصد النزوح الداخلي في سنة 1998. وال يزال هذا الرقم املرتفع 
قائما رغم اإلدراك املتزايد “للمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي” وتنفيذها. يعرض هذا املقال 
بشأن اجتاهات  الداخلي”  النزوح  “مركز رصد  أجراها  التي  األخيرة  االستقصائية  الدراسة  نتائج 

النزوح الداخلي والتحديات التي تواجه السكان النازحني والتدابير املتخذة ملعاجلته.

******

االجتاهات العاملية

بلغ عدد النازحني داخليا في العالم 26 مليون شخص في نهاية عام 2008 وذلك بسبب النزاعات 
حاالت العنف العام أو انتهاكات حقوق اإلنسان.1 وإذا كانت األرقام وحدها ال تعكس بشكل متعمق  أو
احملنة طويلة األجل التي يعيشها النازحون داخليا أو مشاكلهم اليومية، فإنها توفر مؤشرات قابلة 

1       هذا املقال هو ملخص ملنشور صادر عن مركز رصد النزوح الداخلي، بعنوان النزوح الداخلي: نظرة عامة على االجتاهات والتطورات العاملية التي شهدها 
عام 2008، مركز رصد النزوح الداخلي، جنيف، أبريل/نيسان 2009، متاح على شبكة اإلنترنت

/http://www.internal-displacement.org/idmc/website/resources.nsf )جرت زيارة املوقع في 7 سبتمبر/أيلول 2009(.
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فضال  واإلمنائية  اإلنسانية  للمنظمات  الداخلي  النزوح  يثله  برح  ما  الذي  التحدي  بشأن  للقياس 
عن املدافعني عن حقوق اإلنسان. وبالرغم من االعتراف املتزايد أكثر من أي وقت مضى “باملبادئ 
التوجيهية بشأن التشريد الداخلي”2 واعتمادها تدريجيا في األطر الوطنية واإلقليمية وتسني آليات 
االستجابة الدولية في إطار عملية اإلصالح في املجال اإلنساني، فإن الرقم العاملي للنازحني داخليا 
يقف عند نفس املستوى القياسي املسجل في نهاية عام 2007. واستمر النزوح الداخلي في كثير من 
البلدان نتيجة لفشل أطراف النزاعات املسلحة في احترام حقوق السكان املدنيني مبا في ذلك اتخاذ 

اخلطوات الالزمة ملنع النزوح.

أرقام عاملية ونقاط ساخنة

يكشف الرقم العاملي املسجل للنازحني داخليا في نهاية عام 2008 والذي بلغ قرابة 26 مليون شخص، 
عن نزوح أعداد جديدة قدرت بـ 4.6 مليون شخص3 قابلها تراجع مساو في عدد النازحني داخليا 
وذلك نتيجة لتنقيح بعض األرقام الوطنية والتوصل حللول مستدامة. وكان هناك أكثر من 900 ألف 
حالة نزوح جديدة في عام 2008 مقارنة بعام 2007 عندما بلغ عددها 3.7 مليون حالة نزوح جديدة. 
ووجد العديد من النازحني داخليا اآلخرين حلوال أخرى مستدامة بدال من العودة متثلت في االندماج 
في مكان نزوحهم أو التوطن في مكان آخر في البالد. وفي بعض البلدان، جرى إلغاء تسجيل نازحني 

داخليا فضال عن تعديل تقديرات ألعدادهم في أماكن أخرى. 
وثمة خمسة بلدان تصدرت قائمة البلدان األكبر عددا من حيث السكان النازحني داخليا 
مقارنة بغيرها من البلدان، فيما احتفظت البلدان األربعة األولى مبكانها حتى نهاية 2007 )اجلدول 
السودان وكولومبيا والعراق- 45  1(. وبلغت نسبة النازحني داخليا في البلدان الثالثة األولى معا – 
النازحني في العالم. كما ارتفع عدد النازحني داخليا في الصومال إلى 1.3  في املائة من مجموع 
مليون نازح داخلي بعد عام من النزاع املتواصل في حني انخفض العدد في أوغندا ليقل عن املليون 

نظرا الستمرار حركات العودة.
من  نوعان  برز  الوطنيني،  السكان  عدد  إجمالي  من  النازحني  نسبة  إلى  النظر  وعند 
والسودان  الصومال  وهي  داخليا  النازحني  السكان  حيث  من  عددا  األكبر  البلدان  ففي  احلاالت: 
والعراق وكولومبيا، شكلت نسبة هؤالء 10 % على األقل من مجموع السكان في كل بلد. أما في البلدان 

 UN Doc. E/CN./4/1998/53/Add.2 املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي” الصادرة عن األمم املتحدة في 17 أبريل/نيسان، 1998 الوثيقة “     2
وأعيد طبعها في املجلة الدولية للصليب األحمر، عدد 324، سبتمبر/أيلول 1998، ص.545-556.  دفع القلق إزاء تعرض النازحني داخليا لالستضعاف 
جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة ألن تطلب من ممثل األمني العام املعني باألشخاص املشردين داخليا، السيد “فرانسيس دانغ”، بدراسة مدى 
التغطية التي يكفلها القانون الدولي القائم للنازحني داخليا )1992( ووضع إطار مناسب لهم )1996(. وبناء عليه، شرع ممثل األمني العام بالتعاون مع 

فريق من اخلبراء القانونيني الدوليني في صياغة املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي التي عرضت على اللجنة في عام 1998.

مالحظة بشأن األرقام: من العسير تقدمي أرقام موثوق بها بشأن النزوح الداخلي ألسباب لها صلة بالنزاع في ظل سياقات سياسية حساسة. ففي معظم   3
البلدان املتضررة من النزوح الداخلي غالبا ما تكون البيانات املتاحة بشأن النازحني داخليا ناقصة وغير موثوقة وقدية أو تفتقر إلى الدقة. وال تتوافر 
البيانات املفصلة سوى في عدد قليل من البلدان. وينطوي احلصول على أرقام متفق عليها بشأنهم على اعتراف احلكومة ضمنيا بأزمة النزوح  ويتسم 
تديد وتسجيل النازحني داخليا بالتعقد الشديد إذ غالبا ما يختلطون مع غيرهم من السكان املتضررين. وعادة ما تكون البيانات املتوفرة حول عدد 
النازحني هي األفضل من حيث النوعية حيثما تكون األرقام بشأن العودة أو احللول املستدامة غير مكتملة منهجيا أو غير متاحة متاًما. ويعمل مركز رصد 
النزوح الداخلي على جمع البيانات من احلكومات الوطنية واألمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات غير احلكومية الوطنية والدولية ومنظمات حقوق 

اإلنسان ووسائل اإلعالم. ويرسل املركز بعثات ميدانية لعدد من البلدان كل عام.
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األصغر حجما، فقد شهد عدد منها حاالت نزوح داخلي كبيرة نسبيا من حيث نسبة السكان السيما 
في قبرص وأذربيجان وجورجيا وزمبابوي ولبنان )اجلدول 2(.

اجلدول 1. البلدان التي لديها أكبر عدد من النازحني داخليا في نهاية عام 2008

عدد النازحني داخليا في نهاية عام 2008البلد
4,900,000السودان
2,650,000 - 4,360,000كولومبيا
2,840,000العراق

1,400,000جمهورية الكونغو الديقراطية
1,300,000الصومال

اجلدول 2. البلدان التي لديها أعلى نسبة نازحني داخليا بني سكانها

عدد النازحني داخليا في نهاية 2008البلد
ما يزيد على 23 %قبرص

13 %الصومال
12.4%السودان

9.6 %العراق
5.7 – 9.3 %كولومبيا
4.2 – 7.4 %زمبابوي 
6.7 – 7.1 %أذربيجان
5.7 – 6.3 %جورجيا

 2–9 %لبنان

حاالت النزوح والعودة اجلديدة يف عام 2008

حدثت حاالت نزوح جديدة شهدها 24 بلدا من أصل 52 بلدا رصدها “مركز رصد النزوح الداخلي” 
وأعد تقارير بشأنها. ومن بني هذه البلدان، سجلت عشرة بلدان حاالت نزوح جديدة واسعة النطاق 
شملت ما ال يقل عن 200 ألف شخص )انظر اجلدول 3(. وكان جتدد أعمال العنف في بلدين فقط 
من هذه البلدان وهما كينيا والهند سببا للنزوح؛ وفي جورجيا )أوسيتيا اجلنوبية( حدث تطور جديد 
في هذا الشأن إذ كانت هي املرة األولى التي تصبح فيها روسيا طرفا مباشرا في النزاع. أما حاالت 

النزوح اجلديدة األخرى، فكانت ترتبط بأسباب كانت جارية قبل عام 2008.
 وأفاد تقارير بعودة أعداد ضخمة من النازحني بلغت 200 ألف نازح أو أكثر في خمسة 
4(. وجميع هذه  والفلبني )اجلدول  الديقراطية والسودان وكينيا  الكونغو  أوغندا وجمهورية  بلدان: 
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البلدان باستثناء أوغندا مبينة أيضا في القائمة الواردة سابًقا اخلاصة بالبلدان التي شهدت أعدادا 
كبيرة من حاالت النزوح اجلديدة. وُتعد أكبر حركة عودة بالنسبة حلجم السكان النازحني تلك التي 
عام  في  الثلثني  داخليا مبقدار  النازحني  أعداد  انخفضت  ليشتي حيث  تيمور  في  وقوعها  أعلن عن 
2008. وانخفض العدد باملثل إلى النصف تقريبا في جمهورية إفريقيا الوسطى في الوقت الذي استمر 
فيه هذا االجتاه نحو االنخفاض في أوغندا بداية من عام 2007 عندما انخفضت أعداد النازحني 

داخليا من 1.3 مليون نازح داخلي لتصل إلى أقل من 900 ألف نازح داخلي بنهاية عام 2008.

اجلدول 3. حاالت النزوح اجلديدة واسعة النطاق املعلن عنها

عدد النازحني داخليا في نهاية عام 2008البلد
600,000الفلبني

550,000 )315,000 في دارفور، 187,000 في جنوب السودان
السودان، 500,00 في أبيي(

500,000كينيا
ما ال يقل عن 400,000جمهورية الكونغو الديقراطية

360,000العراق
ما يربو على 310,000باكستان
300,000الصومال
270,000 حتى يونيو/حزيران 2008كولومبيا

230,000سري النكا
ما يربو على 220,000الهند

النزوح طويل األمد والنزاعات املتواصل

ُعقدت حلقة خبراء دراسية بشأن النزوح الداخلي طويل األمد في عام 2007 واستضافتها مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملشروع املشترك بني مؤسسة بروكينغز وجامعة بيرن واملعني بالتشرد 
الداخلي )مشروع بروكينغز - بيرن(، اتفق املشاركون خاللها على تعريف حلاالت النزوح الداخلي 
طويل األمد وصفوها بأنها: “حاالت تعثرت فيها عمليات إيجاد حلول مستدامة و/أو ُهمش النازحون 
داخليا نتيجة لالنتهاكات أو انعدام حماية حقوق اإلنسان، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية”. وبعض العوامل مثل طول فترة النزوح أو عدد األشخاص املتضررين ال تدخل ضمن نطاق 

االعتبارات األساسية لتحديد ما إذا كانت هناك حالة نزوح طويل األمد4.

املشروع املشترك بني مؤسسة بروكينغز وجامعة بيرن واملعني بالتشرد الداخلي )مشروع بروكينغز - بيرن(، حلقة خبراء دراسية معنية بحاالت النزوح    4
التي استضافتها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني واملشروع املشترك بني مؤسسة بروكينغز وجامعة بيرن واملعني  طويل األمد، تقرير احللقة 

بالتشرد الداخلي، جنيف، يومي 21-22 يونيو/حزيران، ص 2. متاح على شبكة اإلنترنت:
  http://www.brookings.edu/events/2007/y/media/Files/events/2007/0621_displacement/20070621_displacement.pdf

جرت زيارة املوقع  في 14 سبتمبر/أيلول 2009.
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اجلدول 4. حركات العودة املعلن عنها

عدد النازحني داخليا في نهاية 2008البلد
ما ال يقل على 400,000جمهورية الكونغو الديقراطية

400,000أوغندا
350,000 )في جنوب السودان(السودان

300,000كينيا
250,000الفلبني
167,000العراق

126,000سري النكا
96,000جورجيا

89,000كوت دي فوار
85,000  جمهورية إفريقيا الوسطى

80,000تيمور ليشتي
55,000-90,000اليمن

أنه من الصعب  بيد  العالم في مثل هذه الظروف.  النازحني داخليا في جميع أنحاء  ويعيش غالبية 
تقدير عددهم ال سيما في البلدان التي تشهد حاالت نزوح جديدة وأخرى طال أمدها في آن واحد، 
أفادت أن أعدادا كبيرة من  إال أن الدراسة االستقصائية التي أعدها “مركز رصد النزوح الداخلي” 
النازحني داخليا يعيشون في هذه الظروف في ما ال يقل عن 35 بلدا. وغالبا ما تغطي األزمات البارزة 
واجلديدة على محنتهم. فعلى سبيل املثال، أثناء النزاع بني القوات الروسية واجلورجية الذي وقع في 
آب/أغسطس 2008، ُأغفلت حالة النازحني منذ التسعينيات وغطت عليها حالة السكان املتضررين 

بسبب األزمة التي خلفتها حاالت النزوح اجلديدة.
وتأتي النزاعات املستمرة وراء ثاني أكبر نسبة من حاالت النزوح الداخلي إذ اتسمت 
بوجود أعداد كبيرة من حاالت النزوح اجلديدة والعودة. وتوجد هذه الظاهرة في أكبر خمسة بلدان 
من حيث عدد النازحني داخليا وفقا للتقارير وهي: السودان وكولومبيا والعراق وجمهورية الكونغو 

الديقراطية والصومال.

حاالت النزوح حسب املنطقة

بلغ عدد النازحني داخليا في إفريقيا في عام 2008 أدنى مستوى في هذا العقد. وزاد عددهم في 
جميع املناطق األخرى باستثناء أوروبا وآسيا الوسطى. وسجلت منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا 

أكبر زيادة نسبيا في عدد السكان النازحني داخليا )اجلدول 5(.
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إفريقيا
سجلت إفريقيا أدنى رقم من حيث عدد النازحني داخليا في هذا العقد إذ بلغ 11.6 مليون شخص، 
مما مثل تطورا إيجابيا للغاية بالنسبة ملنطقة طاملا ظلت األكبر من حيث عدد النازحني داخليا مقارنة 
بغيرها. فمن بني كل خمس أكبر حاالت نزوح داخلي في العالم توجد ثالث حاالت في املنطقة، وال يزال 
45 % من النازحني داخليا في العالم موجودين في إفريقيا؛ ومع ذلك، انخفضت نسبة النازحني داخليا 
باملقارنة مع مجموع سكان املنطقة. فلم تشهد إفريقيا نزاعات جديدة تتسبب في حدوث عمليات نزوح 
في عام 2008 ولكن أدى العديد من النزاعات املستمرة في إفريقيا إلى وقوع حاالت نزوح جديدة 

شملت 2 مليون شخص خالل العام.

اجلدول 5. تقديرات ألعداد النازحني داخليا حسب املناطق )في نهاية 2008(

البلدان املشمولة املنطقة
في الرصد

عدد النازحني 
داخليا

)باملليون(

نسبة التغيير من 
نهاية عام 2007

-9%1911.6إفريقيا

+7%44.5األمريكيتان

+11%63.9الشرق األوسط

+13%103.5جنوب وجنوب شرق آسيا

0%132.5 أوروبا وآسيا الوسطى

5226.0املجموع

وواصل الرقم ارتفاعه في الصومال ليصل إلى 1.3 مليون نسمة بحلول نهاية العام. وال 
تزال جمهورية الكونغو الديقراطية تتل مكانها كرابع بلد يشهد أكبر حاالت النزوح مسجال 1.4 
مليون نازح. فمقابل عودة 400 ألف نازح إلى ديارهم في بعض أنحاء البالد، جرى تسجيل 400 ألف  
حالة نزوح جديدة بسبب النزاع املسلح في الشرق. وشهد السودان أيضا أعدادا كبيرة من حاالت 
النزوح اجلديدة والعودة. وفي دارفور، ُسجلت 315 ألف حالة نزوح جديدة خالل عام 2008 ليصل 
2.7 مليون نازح داخلي. وفي جنوب السودان، قدر عدد  إلى  للنازحني في املنطقة  العدد اإلجمالي 
حاالت النزوح اجلديدة بـ 187 ألف نازح نتيجة ألعمال العنف الطائفي في الغالب، وفي الوقت نفسه 
استطاع 350 ألف نازح داخلي العودة إلى ديارهم. وبلغ مجموع النازحني داخليا في السودان 4.9 

مليون شخص بنهاية عام 2008.

األمريكيتان

بلغ عدد النازحني داخليا في األمريكتني 4.5 مليون شخص حتى نهاية العام، وهو أعلى رقم ُسجل منذ 
أن بدأ “مركز رصد النزوح الداخلي” نشاطه في رصد عمليات النزوح الداخلي في املنطقة منذ عشر 
سنوات. وجاء االرتفاع بسبب تسارع حاالت النزوح اجلديدة في كولومبيا، األمر الذي جعل ثاني أكبر 
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نسبة من حاالت النزوح الداخلي في العالم تبلغ رقما قياسيا. وعلى الرغم من تعزيز اجلهود الرامية 
إلى توفير استجابة ألزمة النزوح على املستويني الوطني والدولي، واصل النازحون داخليا في كولومبيا 

مواجهة مشاكل حمائية واسعة النطاق.

الشرق األوسط

ظلت منطقة الشرق األوسط تشهد زيادة في عدد السكان النازحني. وبلغ عدد النازحني في املنطقة 
نحو 3.9 مليون شخص بنهاية عام 2008، وهو أعلى رقم إجمالي ُسجل في العقد املاضي. وظل معظم 
هؤالء األشخاص نازحني منذ عقود، وال يتوفر سوى القليل من املعلومات عن هؤالء النازحني داخليا 
منذ أجل طويل. وشهد عام 2008 حوالي 470 ألف حالة نزوح جديدة ألسباب تتعلق أساسا بالنزاع 
املسلح في العراق واليمن. كما ُسجلت أكبر حركة عودة في العراق حيث أفيد بأن أعداد العائدين بلغت 

167 ألف عائد، وفي اليمن عاد قرابة 70 ألف عائد.

جنوب وجنوب شرق آسيا

تأثر جنوب وجنوب شرق آسيا بالنزوح الداخلي في عام 2008 أكثر منه في األعوام السابقة. فقد 
ارتفع عدد النازحني داخليا في املنطقة بنسبة 13% خالل عام 2008 ليصل إلى 3.5 مليون شخص. 
وحدثت حاالت نزوح جديدة على درجة من األهمية في الفلبني حيث فر 600 ألف شخص من تصاعد 
310 ألف   للتحرير، وفي باكستان حيث أجبر أكثر من  القتال بني احلكومة وجبهة مورو اإلسالمية 
شخص على النزوح عن ديارهم بسبب القتال بني احلكومة واجلماعات املسلحة. أما في سري النكا، 
فقد نزح قرابة 230 ألف شخص بسبب احتدام النزاع بني احلكومة ومنور تاميل إيالم للتحرير. وجاءت 
عودة غالبيته 530 ألف شخص أو نحو ذلك الذين ورد أنهم عادوا إلي ديارهم في جنوب وجنوب شرق 
آسيا، بعد مرور فترة وجيزة نسبيا من النزوح. وفي الفلبني، عاد 250 ألف شخص في غضون بضعة 
أسابيع أو أشهر من نزوحهم. وفي سري النكا متكن نحو 126 ألف نازح منذ عام 2006 من العودة 
والتقدم  ببناء السالم  العودة  ارتبطت  ليشتي، فقد  تيمور  أما في  بالنزاع.  تتأثر  تعد  لم  إلى مناطق 

الوطني الشامل في معاجلة قضية النزوح.

أوروبا وآسيا الوسطى

تغيرت األرقام اخلاصة بأوروبا وآسيا الوسطى )مبا في ذلك تركمانستان وأوزباكستان( قليال، وظل 
عدد النازحني داخليا حوالي 2.5 مليون شخص. وتسبب النزاع اجلديد الذي اندلع في جورجيا في 
أغسطس/ آب في نزوح 128 ألف شخص وبقي شخص من أصل كل أربعة أشخاص منهم نازحا 
في نهاية السنة. إال أنه في أماكن أخرى، متكنت أعداد قليلة من النازحني من إيجاد حلول مستدامة 
لوضع نهاية حلاالت نزوح طال أمده. بيد أنه خالل عام 2008، ظل نحو 390 ألف نازح يعيشون في 
ظل ظروف بائسة داخل أماكن لإليواء املؤقت واملراكز اجلماعية وفي األغلب ال يحصلون على حق 

امتالك األراضي حتى بعد نزوحهم لسنوات عديدة.
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تصنيف السكان النازحني

 ال تزال املعلومات اخلاصة بتصنيف السكان النازحني واملشتملة أيضا على أماكن تواجدهم وأعدادهم 
املوزعة حسب السن واجلنس محدودة، بالرغم من زيادة الوعي بأهمية هذه املعلومات من أجل إعداد 
وتوفير االستجابة الالزمة. فخالل عام 2008، لم تتح معلومات حديثة إال بالنسبة لست حاالت من 
أو  ناقصة  أو  قدية  بها  اخلاصة  البيانات  جاءت  الباقية،  للحاالت  وبالنسبة  فقط.  الداخلي  النزوح 

منعدمة.
أما املعلومات اخلاصة مبجموعات النازحني داخليا البعيدة عن الضوء مقارنة بغيرها فقد 
كانت شحيحة: في أكثر من نصف عدد حاالت النزوح التي ُرصدت في عام 2008، تفرق النازحون 
احلضرية.  أو  الريفية  املناطق  في  سواء  املضيفة  املجتمعات  لدى  املالذ  منهم  العديد  ووجد  داخليا 
والقصد من بعد هذه املجموعات أيضا عن األضواء أن معظمها لم يحظ بدعم كبير من املؤسسات 
احلكومية أو املنظمات سواء كانت محلية أو دولية في حال احلصول على أي دعم. ومع ذلك، حتى في 
البلدان التي كان وجود تلك املجموعات فيها ملحوظا بشكل أكبر )نظرا لتجمعها في مراكز جماعية 
أو أماكن خاصة بالنازحني داخليا(، ظلت املعلومات األساسية غير وافية. وكان من الصعب أيضا 
التأكد من توقفها عن النزوح وجرى ذلك نظرا لندرة املعلومات اخلاصة بالعائدين منهم أو انعدامها. 
أما بالنسبة للمعلومات املتوفرة حول الذين اندمجوا في املجتمعات احمللية التي يعيشون فيها أو أعيد 

توطينهم،  فقد كانت محدودة للغاية. 
وقد أتيحت عدة معايير جديدة للوكاالت اإلنسانية واحلكومات في عام 2008، مبا في 
ذلك توجيهات شاملة ومنهجية للمساعدة على تصنيف النازحني داخليا في املناطق احلضرية. ويكمن 
التحدي في ضمان نشرها واستخدامها على نطاق واسع، بحيث يكن توفير املزيد من البيانات على 
نحو أكثر اتساقا في املستقبل. وينبغي إيالء اهتمام خاص بالسكان النازحني البعيدين عن األنظار 
مقارنة بغيرهم، وأن تشمل عملية التصنيف معلومات عن بقية السكان أو املجتمعات املضيفة، وذلك 

بغية املساعدة على تديد ما للنازحني داخليا ولغيرهم من احتياجات وشواغل.

السكان النازحون داخليا في املناطق احلضرية

تزايد االهتمام بالنزوح الداخلي إلى البلدات واملدن على مر السنني، ومع ذلك ظلت البيانات التي جرى 
جتميعها حول هذا املوضوع محدودة وحتى مبنية على الروايات. وشكل تصنيف السكان النازحني 
في املناطق احلضرية في الواقع تديا من نوع خاص، إذ تزامن النزوح بسبب النزاعات مع إجراء 
عمليات تضر ضخمة ومعقدة، األمر الذي جعل من الصعب التمييز بني األشخاص النازحني داخليا 
وغيرهم من املهاجرين واملقيمني في املناطق احلضرية. فعلى سبيل املثال، وجد أن أكثر من 70 % من 
النازحني داخليا فى كوت ديفوار جلأوا إلى أبيدجان، وهي املركز االقتصادي الرئيسي في البالد الذي 
شهد زيادة في التعداد السكاني تربو على عشرين ضعفا خالل اخلمسني عاما املنصرمة5. وعادة ما 

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية )موئل األمم املتحدة(، تقرير حالة املدن في العالم،  5
Earthscan, London/Sterling, 2009/2008، ص.15.
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ألسباب أمنية  يتفرق النازحون داخليا في املناطق احلضرية إما سعيا وراء “التواري عن األنظار” 
في بعض احلاالت أو جتبرهم النزاعات الداخلية واإلجراءات التي تتخذها السلطات في املدينة على 
االنتقال من مكان إلى آخر داخل حدود املدينة في حاالت أخرى. وكان النازحون داخليا في اخلرطوم 
في السودان أكثر عرضة من غيرهم من النازحني، إذ إنهم ُطردوا بسبب برامج إعادة التوطني التي 
تنفذها احلكومة. ويساهم اختيارهم حملل إقامتهم في تعزيز “التواري عن األنظار” - ففي بعض املدن 
في غرب روسيا، أدى قيام النازحني داخليا من الشيشان باستئجار محال سكنية خاصة سعيا منهم 

إلى االنخراط في املجتمع، إلى انحسار أي محاولة تصنيف فعلي لهم ورصد احتياجاتهم.

احتياجات النازحني داخليا إىل احلمية واملخاطر التي يواجهوهنا 

يواجه األشخاص رهينة هذه احلاالت في حاالت النزوح الداخلي عقبات عدة في التمتع بحقوقهم مما 
قد يهدد سالمتهم بشكل مباشر ويحرمهم من املساواة في احلصول على استحقاقاتهم. 

ويتعرض النازحون داخليا شأنهم شأن املجموعات النازحة األخرى في كثير من حاالت 
النزوح الداخلي للعديد من املخاطر في مجال احلماية، لكن تظل احلقيقة أن النزوح الداخلي يعرض 
التمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان كنتيجة مباشرة القتالعهم من  أصحابه بوجه عام إلى املزيد من 

جذورهم.
وينبغي أال تقتصر برامج احلماية واملساعدة على النازحني داخليا بحد ذاتهم فحسب، 
إبراز  املهم  فمن  على حدة.  لكل حالة  بالنسبة  النحو احملدد  على  احتياجاتهم  إلى  تستند  أن  وإمنا 
النزوح باعتباره “مؤشرا على الضعف احملتمل” تستند إليه احلكومات والوكاالت الوطنية والدولية في 
تقييمها ألوضاع السكان املتضررين من النزاعات املسلحة وحاالت العنف العام أو تطوير أطر رصد 

حقوق اإلنسان.

األمن والسالمة البدنية

يشكل البحث عن ظروف تكفل احلماية البدنية والسالمة أحد الدوافع الرئيسية وراء فرار السكان من 
ديارهم. وكما أكدت “املبادئ التوجيهية” من جديد، للنازحني داخليا احلق في حماية حياتهم وكرامتهم 
وسالمتهم البدنية والعقلية واملعنوية من التعرض للهجمات العنيفة.6  ومع ذلك، ظل النازحون داخليا في 
26 بلدا شملتها الدراسة االستقصائية، يتعرضون النعدام األمن والعنف في األماكن التي فروا إليها. 
وتعرض النازحون داخليا املقيمون في املخيمات أو أماكن التوطني تديدا لالستهداف في دارفور 
النازحون داخليا - وخاصة  الكونغو الديقراطية وكينيا وميامنار. أما في تشاد، فكان  وجمهورية 
النساء الالتي يخرجن جللب املاء أو احلطب - ضحايا للهجمات والعنف في املناطق احمليطة باملخيمات 
وأماكن التوطني. وفي الصومال وتشاد، استغلت اجلماعات املسلحة املخيمات وأماكن التوطني كغطاء 
لها إلخفاء األسلحة. وأدى استخدامها للنازحني داخليا من حولها كدروع بشرية إلى زيادة مخاطر 

املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي” الصادرة عن األمم املتحدة، احلاشية 2 سابًقا، املبدآن التوجيهيان 10 و11.  “       6
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النازحني  تضر  متناسبة  وغير  عشوائية  تكون  ما  غالبا  احلكومية  القوات  تشنها  لهجمات  التعرض 
ذلك  في  للخطر، مبا  النازحني  تعرض  زيادة  على  أيضا  املخيمات  وانطوت عسكرة  بصورة مماثلة. 

تعرض األطفال، للتجنيد القسري في صفوف اجلماعات املسلحة.

ضرورات احلياة األساسية

يعطل النزوح سبل العيش بشكل كبير ويؤدي إلى انخفاض حاد في فرص احلصول على ضرورات 
احلياة األساسية مبا في ذلك الغذاء واملياه النظيفة واملأوى وامللبس املالئم واخلدمات الصحية والصرف 
الصحي. ويعد حق النازحني داخليا في احلصول على هذه الضرورات مبـدأ راسخا بقوة في القانون 
الدولي حلقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني الساريني وينبغي حمايتهم سواء في احلاالت الطارئة 

أو غير الطارئة7.

احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية األخرى

هناك ما هو أكثر من تقدمي املساعدات اإلنسانية - والتي من املمكن أن تنطوي على خطر حقيقي 
من الوقوع في براثن التبعية- وهو حق النازحني داخليا في التمتع مبستوى معيشي الئق )كما جرى 
التأكيد عليه في املبدأ 18 من املبادئ التوجيهية( والذي يكن منحه من خالل حماية حقهم في االستفادة 
من الفرص االقتصادية )على النحو املشار إليه في املبدأ التوجيهي 22(. فغالبا ما ُيحرم النازحون 
داخليا من الوسائل التي متكنهم من االعتماد على الذات ألنهم يفتقرون إلى إمكانيات كسب الرزق 
وفرص العمل. وهذه مشكلة يواجهها بشكل خاص األشخاص العالقون في شرك حاالت نزوح طال 

أمدها.
الدولي  القانون  باحلماية مبوجب  املشمولني  داخليا  للنازحني  امللكية8  انتهاك حق  ويأتي 
حلقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني من بني العواقب الكبيرة التي يسفر عنها النزوح. وفي معظم 

البلدان، حرم النازحون من أراضيهم ومنازلهم نتيجة ألعمال التدمير والنهب.
وثمة 29 حالة جرى اإلبالغ عنها بشأن وقوع أعمال استيالء على أراض ومنازل يتلكها 
نازحون داخليا ارتكب أغلبها أفراد من القوات املسلحة أو اجلماعات وعائالتهم. وفي كوت ديفوار، 
والشمالية.  الوسطى  املناطق  في  داخليا  للنازحني  ممتلكات  على  اجلديدة”  “القوات  أفراد  استولى 
أما في السنغال، فقد استغل متمردو حركة القوى الديقراطية االنفصالية مبنطقة كازمانس أجزاء 
أخفقت  السودان،  والقنب. وفي جنوب  والكاجو  داخليا إلنتاج اخلشب  للنازحني  أراض مملوكة  من 
السلطات في اتخاذ إجراء ضد أفراد اجليش الشعبي لتحرير السودان الستيالئهم على أراض مملوكة 
لنازحني داخليا. أما في كولومبيا، فقد استولت اجلماعات شبه العسكرية على أراض تركها النازحون 

وراءهم بعد فرارهم بسبب األعمال التي ارتكبتها هذه اجلماعات.   

7       املرجع نفسه، املبدآن التوجيهيان 7 )2( و18. 

8       “ املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي” الصادرة عن األمم املتحدة، احلاشية 2 سابًقا، املبدأ التوجيهي 21. 
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وغالبا ما يعقب النزوح عمليات توطني جماعات أخرى في ممتلكات ألناس تركوها وراءهم. 
ومن بني العقبات الرئيسية التي واجهها العائدون في العراق هو االحتالل الثانوي ملنازلهم من جانب 
أسر هي نفسها نازحة في أغلب األحيان. وفي بنغالديش، دأبت احلكومة على توطني األسر البنغالية 
في قرى كانت تسكنها في السابق اجلماعات األصلية القبلية، بينما كانت أراضي النازحني داخليا في 
العاصمة املكسيكية تعطى في أحيان كثيرة آلخرين من اجلماعات األصلية القبلية والفالحني املوالني 
للقوات احلكومية احمللية. أما في قبرص، فقد جرى تخصيص منازل ومحال جتارية لنازحني داخليا 
على جانبي اخلط األخضر لنازحني آخرين ظلوا يستخدمون هذه املمتلكات ملا يقرب من 35 سنة؛  وفي 

الشمال جرى أيضا تخصيص ممتلكات بعض النازحني داخليا ملهاجرين من تركيا. 
كان أمل النازحني في استعادة أمالكهم املفقودة وإعادة بناء حياتهم في مناطقهم األصلية 
ضئيال في معظم هذه احلاالت. فالكثير من املناطق املتضررة من عقود من احلرب والعنف، مثل جنوب 
السودان، تفتقر إلى إطار قانوني ملعاجلة النزاعات القائمة على اإلشغال املتنازع عليه. وفي بلدان 
مثل أوغندا، حيث يحكم القانون العرفي قضايا األراضي أيضا، لم يكن يعترف في أحيان كثيرة بحق 

األرامل واأليتام في استرداد األراضي التي تركوها وراءهم.

احلقوق املدنية والسياسية األخرى

يقيد تنقل النازحني داخليا وحريتهم في اختيار مكان إقامتهم على نحو تعسفي في كثير من األوقات. 
وجتعل السلطات الوطنية واإلقليمية في الهند وميامنار وسري النكا النازحني داخليا رهن اإلقامة في 

مخيمات بغرض فصلهم عن سكان البلد املضيف ألسباب أمنية مزعومة.
الصعب  من  بات  أو  الهروب  أثناء  فقدت  التي  الشخصية  الوثائق  على  احلصول  وكان 
احلصول عليها مشكلة أضرت بالنازحني داخليا في 20 بلدا في عام 2008. فقد حال ذلك دون متتعهم 
باحلق في االعتراف بهم أمام القانون9. وتأثر متتعهم باحلقوق األخرى ذات الصلة: فعدم حمل النازحني 
داخليا لوثائق صاحلة منعهم من تسجيل أطفالهم في املدارس، واحلصول على خدمات الرعاية الصحية 
والرعاية االجتماعية واملعاشات التقاعدية واملطالبة مبمتلكاتهم. ويعكس حرمان النازحني من احلق في 
التصويت10 في حاالت عديدة الفشل املستمر والواسع النطاق في كفالة مشاركتهم في عملية صنع القرار.

االحتياجات املحددة ملجموعات النازحني داخليا وفقا للعمر ونوع اجلنس والتنوع

 األطفال النازحون داخليا

التي تعكس القانون الدولي على النحو الوارد في  تؤكد “املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي” 
اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها اإلضافيني، على أنه يحق “لألطفال القاصرين غير املصطحبني... 

املرجع نفسه، املبدأ التوجيهي 20.   9

املرجع نفسه، املبدأ التوجيهي 22.  10
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احتياجاتهم اخلاصة”11.  تقتضيها  التي  واملعاملة  أحوالهم  تتطلبهما  اللتني  واملساعدة  احلماية  تلقي 
وتسري جميع املبادئ التوجيهية على األطفال النازحني، ولكن بعض األحكام تتناول على وجه التحديد 
حالة األطفال وتظر صراحة إخضاعهم للسخرة12 وجتنيدهم أو إجبارهم على املشاركة في أعمال 
عدائية مسلحة13. وتوضح املبادئ أيضا حق األطفال النازحني في حياة أسرية14 )وتنص على مسؤولية 
العملية، استمرت معاناة  الناحية  أنه من  بيد  التعليم15.  لـمِّ شمل األسر( وفي  تيسير  السلطات في 
األطفال النازحني من انتهاكات جسيمة لتلك احلقوق األساسية وغيرها نظرا لتعرضهم ألقصى درجات 

العنف واحلرمان في العديد من حاالت النزاع التي شهدها عام 2008.
وبات جتنيد واستخدام األطفال الوسيلة املفضلة لدى العديد من اجلماعات املسلحة لشن 
احلرب16. وجتعل االضطرابات االجتماعية والفقر الناجت عن األعمال العدائية األطفال عرضة للتجنيد 
أكثر عرضة  ويكون األطفال النازحون داخليا - رمبا كان بينهم أطفال قد انفصلوا عن عائالتهم – 
للخطر.17 وفي عام 2008، كان يجري اختطاف وجتنيد األطفال النازحني داخليا من مخيمات النازحني 
اجلماعات  مع  بعضهم  ذهب  كما  املدرسة.  إلى  سبيلهم  في  وهم  وأحيانا  املضيفة  العائالت  من  أو 
املسلحة أو اجلنود سعيا وراء احلصول على احلماية بينما جندت امليليشيات احمللية للدفاع عن النفس 
آخرين منهم.  واسُتخدم هؤالء كمقاتلني أو حمالني أو خدم أو رقيق ألغراض اجلنس. وشاركت الفتيات 
في األعمال القتالية وغير القتالية في غالبية هذه البلدان وتعرض الكثير منهن لالغتصاب أو غيره من 
أشكال العنف اجلنسي. وكانت الغالبية العظمى من اجلنود األطفال في صفوف اجلماعات املسلحة 

من غير الدول.
وكثيرا ما ينفصل األطفال واملراهقون عن أسرهم أو من يرعونهم أثناء النزاعات والنزوح. 
وهؤالء األطفال النازحون هم األكثر ضعفا من غيرهم إذ يتعرضون لإلهمال واالستغالل مبا في ذلك 
التجنيد واالجتار واالستغالل اجلنسي. وكان الكثيرون منهم في عدة بلدان يتحملون وحدهم املسؤولية 
عن رعاية أسرهم سواء ألنهم كانوا أرباب األسرة أو لعجز أفرادها عن العمل بسبب املرض أو كبر 
السن. وقد تكررت حاالت العمل القسري أو االستغالل االقتصادي لألطفال النازحني في ما ال يقل 

عن  20 بلدا.

املرجع نفسه،  املبدأ التوجيهي رقم 4 )2(.  11

املرجع نفسه، املبدأ التوجيهي رقم 11 )ب(.  12

املرجع نفسه، املبدأ التوجيهي رقم 13 )1(.  13

املرجع نفسه، املبدأ التوجيهي رقم 17 )3(.  14

15     املرجع نفسه، املبدأ التوجيهي رقم 23 )2(.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، تقرير املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية باألطفال والنزاع املسلح، UN Doc. A/63/227، الصادر في 6 أغسطس/  16
آب 2008، الفقرة 43.

ائتالف املنظمات غير احلكومية لوقف استخدام األطفال اجلنود، التقرير العاملي بشأن استخدام األطفال كجنود 2008، الصفحات 22-24، متاح على   17
شبكة اإلنترنت /http://www.childsoldiersglobalreport.org )جرت زيارة املوقع في 9 سبتمبر/أيلول 2009(.
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النازحون داخليا من النساء

تنص املبادئ التوجيهية صراحة على حماية النساء النازحات من العنف واالستغالل18، 
وتعزز تساوي الفرص في احلصول على املساعدات واخلدمات والتعليم19، فضال عن إشراكهن في 
القضاء  اتفاقية  مثل  الدولي  القانون  عليه  ينص  ملا  انعكاسا  يعد  عليهن20، مما  تؤثر  التي  القرارات 
إلى  النازحات باحلاجة  بالنساء  املرأة. وتسترشد األحكام اخلاصة  التمييز ضد  على جميع أشكال 
حمايتهن من العنف القائم على اجلنس واحلفاظ على حقهن في املساواة في احلصول على اخلدمات. 
وتعرضت حقوق النساء النازحات في واقع األمر لالنتهاك في العديد من البلدان املشمولة في الدراسة 
االستقصائية التي أجراها مركز رصد النزوح الداخلي في 2008 مما أدى في كثير من األحيان إلى 

حدوث عواقب مدمرة على املستويني اجلسدي والنفسي لهن وألسرهن.
وظل االغتصاب واالستغالل اجلنسي لألطفال والنساء السمة املتكررة للنزاع، ويتعرض 
النازحون منهم للخطر بشكل خاص. وفي النزاعات التي تنطوي على بعد عرقي، ُدرج على اللجوء 
وتفاقمت  واألسرية.  االجتماعية  األواصر  وتدمير  السكان،  استقرار  لزعزعة  املنظم  االغتصاب  إلى 
االعتداءات املرتكبة ضد النازحات مثل العنف املنزلي، واالستغالل من جانب من هم في مواقع السلطة، 

مبن فيهم القائمون على مراقبة وتوزيع املساعدات اإلنسانية21.
وعلى الرغم من االفتقار إلى إحصاءات شاملة عن االعتداءات اجلنسية أو القائمة على 
نوع اجلنس في البلدان التي تشهد حاالت نزوح، تشير تقارير عام 2008 بوضوح إلى أن العنف 
اجلنسي أو القائم على نوع اجلنس الواقع على النساء أو األطفال النازحني يثل مشكلة خطيرة في 18 
بلدا على األقل، 13 منها في إفريقيا. وأشير إلى أن القوات احلكومية تتصدر قائمة مرتكبي االعتداء 
اجلنسي يليها في الترتيب أفراد اجلماعات املسلحة من غير الدول واجلماعات اإلجرامية والسكان 
بوجه عام )على سبيل املثال، األقارب أو اجليران( وكذلك قوات حفظ السالم في عدد قليل من البلدان. 
وعادة ما ترتكب االنتهاكات دون أدنى عقاب. ويضاف إلى ذلك، أن العديد من النساء النازحات غير 
قادرات على احلصول على خدمات الصحة اإلجنابية األساسية وذلك بسبب الرسوم الباهظة ونقص 

البنية التحتية للرعاية الصحية وانعدام األمن.
وأفادت الدراسة بأن العديد من النازحات في حوالي 30 بلدا يتحملن وحدهن مسؤولية 
األسر  معظم  النساء  تعيلها  التي  األسر  شكلت  والصومال،  تشاد  مثل  بلدان  وفي  أسرهن.  رعاية 
النازحة داخليا - وبالتالي كانت النساء هى الضامن الرئيسي لإلعالة في ظل ظروف تتضاءل فيها 

فرص كسب الرزق. 

“ املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي” الصادرة عن األمم املتحدة، احلاشية 2 سابًقا، املبدأ التوجيهي 11 )2(.  18

19     املرجع نفسه، املبادئ التوجيهية 18 )2(، 19، 20 )3(، 23 )3(.

20     املرجع نفسه، املبدآن التوجيهيان 7 )3( )د( و18 )3(.

 21Gender-Based Violence Global Technical Support Project, Gender-Based Violence in Populations Affected by     انظر:
Armed Conflict, Reproductive Health Response in Conflict Consortium, Arlington, 2004.
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أنه في  بلدا. وهذا يعني   14 النازحات عقبات خاصة للحصول على وثائق في  وتواجه 
ما ال يقل عن نصف عدد هذه البلدان، ال تستطيع النساء احلصول على املساعدات املخصصة لهن 
بصفتهن نازحات أو حيازة أو احلصول على تعويض عن أراضيهن أو ممتلكاتهن كما ال يستطعن 
التنقل بحرية في بلدهن. وواجهت النازحات )األرامل على وجه اخلصوص( في ما يقرب من نصف 
املمتلكات  أمام حيازة  عقبات  النزوح،  تتسبب في حدوث  التي  النزاعات  من  املتضررة  البلدان  عدد 
ووراثتها. وبالتالي ُحرمن هن وعائالتهن من احلصول على السكن املالئم واألرض وأيضا من فرصة 

العودة إلى ديارهن السابقة.

النازحون كبار السن

تنص “املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي” على أنه يحق للنازحني “كبار السن... تلقي احلماية 
واملساعدة اللتني تتطلبهما أحوالهم واملعاملة التي تقتضيها احتياجاتهم اخلاصة”22. فقد يواجه كبار 
السن صعوبة أكبر من غيرهم في احلصول على اخلدمات وهم أقل قدرة على الفرار بسرعة أو حماية 
أنفسهم من األذى أثناء النزاعات. وغالبا ما تكون األرامل املسنات من بينهم األكثر ضعفا23. وقد 
عجز النازحون كبار السن في بعض البلدان في عام 2008 عن العودة إلى مناطقهم األصلية حتى بعد 
تسن األوضاع األمنية. وُمنع النازحون كبار السن في أوغندا من العودة إلى ديارهم بسبب االفتقار 

للدعم الالزم لبناء أكواخ جديدة أو لبعد املسافات بينهم وبني مراكز الرعاية الصحية.
باستحقاقاتهم  للمطالبة  الالزمة  للوثائق  األحيان  من  كثير  في  داخليا  النازحون  ويفتقر 
في البلدان القليلة التي تأثرت بالنزوح الداخلي حيث يحصل كبار السن على معاشات تقاعدية من 
الدولة. فوجد النازحون كبار السن معاناة كبيرة في االتاد الروسي على سبيل املثال للحصول على 
معاشاتهم التقاعدية كاملة بسبب إتالف األرشيف وعدم وجود أي طريقة الستبدال الوثائق التي فقدت 
خالل النزاع. نتيجة لذلك، حصل هؤالء على احلد األدنى من املعاش واضطروا إلى مواصلة العمل 
أو االعتماد على األقارب لرعايتهم، وكان أغلب األقارب محدودي املوارد هم أنفسهم بسبب النزوح. 
وأدى اختالف استحقاقات التقاعد في البوسنة والهرسك إلى تخفيض استحقاقات النازحني داخليا 
لها، بينما كان لعدم االعتراف بسنوات العمل في املجاالت غير اخلاضعة لسيطرة الدولة نفس التأثير 

في كرواتيا.

األقليات النازحة داخليا

تشكل الشعوب األصلية واألقليات، والرعاة واجلماعات التي تعتمد اعتمادا خاصا على أراضيها وترتبط 
بتلك األراضي، نسبة متفاوتة من النازحني داخليا في جميع أنحاء العالم. وثمة عدة معايير دولية تقر 

املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي” الصادرة عن األمم املتحدة، احلاشية 2 سابًقا، املبدأ التوجيهي 4 )2(. “     22

23     اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت، العمل اإلنساني واملسنون، معلومات أساسية لفائدة العاملني في احلقل اإلنساني، أكتوبر/تشرين األول 2008، 
متاح على شبكة اإلنترنت:

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&amp;docid=4ccfd5722
)جرت زيارة املوقع  في 11 أغسطس/آب 2009(.
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على  بأشكال االستضعاف التي تواجهها هذه املجموعات أثناء النزوح. وتؤكد “املبادئ التوجيهية” 
واجب الدول بحماية الشعوب األصلية واألقليات من النزوح.24 ومع التسليم باعتمادها على أراضيها 
من أجل البقاء واستمرار منط عيشها، تنص املادة 10 من إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب 
األصلية على أنه “ال يجوز ترحيل الشعوب األصلية قسرا من أراضيها أو أقاليمها”. وتلزم اتفاقية 
باحترام  الدول املصدقة  املستقلة  البلدان  والقبلية في  الشعوب األصلية  الدولية بشأن  العمل  منظمة 
حق الشعوب في االعتماد على أراضيها واالعتبارات اجلماعية في عالقتها بتلك األراضي السيما من 
خالل حظر ترحيل الشعوب إال إذا اقتضى األمر كتدبير استثنائي مع االعتراف بحقها في العودة إلى 

أراضيها التقليدية مبجرد زوال األسباب التي أفضت إلى الترحيل.25
بتعرض  النزوح”  رصد  “مركز  أجراها  التي  االستقصائية  الدراسة  أفادت  ذلك،  ومع 
36 بلدا وذلك كوسيلة للقضاء عليها أو إجهاض مطالبها  يقل عن  الداخلي في ما ال  للنزوح  أقليات 
باالعتراف بها أو باالستقالل الذاتي أو منعها من الوصول إلى املوارد الطبيعية في أراضيها ذات 
امللكية اجلماعية أو ألنها وجدت نفسها في خضم نزاعات خارجية. وتشكل األقليات تقريبا إجمالي 
السكان النازحني في سري النكا )التاميل واجلماعات املسلمة( وذلك منذ 2006 كما هي احلال أيضا 
األقليات  وتشكل  و“مون”(.  و“شان”  و“كارين”  “كاريني”  سكان  ذلك  في  )مبا  ميامنار  شرق  في 
أيضا أكثر من نصف عدد النازحني داخليا في الفلبني )شعب مورو( وكرواتيا )صرب كرواتيا(. وفي 
كولومبيا، نزح عدد غير متكافئ من اجلماعات األصلية والقبلية والكولومبيني من أصل إفريقي. وكان 
فقدان أرض األجداد أفدح التهديدات التي واجهتها األقليات العرقية نتيجة النزوح في جميع البلدان 
التي شملتها الدراسة. وكانت التهديدات األخرى أيضا متواترة مثل االغتيال أو االختفاء القسري 
واالستيعاب القهري وطمس الهوية. وبالنسبة لغالبية البلدان، أفادت الدراسة بأن التحدي الرئيسي في 
مجال احلماية بعد وقوع النزوح متثل في مواجهة فقدان سبل كسب العيش وتاله التمييز في احلصول 
على املساعدات واخلدمات. ومن األمثلة على ذلك، نزحت جماعة البوهل العرقية املرتلة في جمهورية 
إفريقيا الوسطى بعد أن استولى قطاع الطرق على ماشيتها. وُأجبرت اجلماعة نتيجة لذلك على التخلي 

عن منطها التقليدي في احلياة والعيش مع مزارعي الكفاف أو الفرار إلى البلدان املجاورة.
معاجلة  على  مدربني  حكوميني  مسؤولني  لوجود  واالفتقار  اللغوية  املشاكل  وأفضت 
االحتياجات اخلاصة لألقليات النازحة إلى تعقد أحوالها السيما أنها نزحت بعيدا عن مناطقها األصلية.

التوصل إىل حلول مستدامة

ثمة ثالثة سبل أمام النازحني داخليا إليجاد حلول لهم: إما العودة إلى مواطنهم األصلية أو االندماج 
في املكان الذي نزحوا إليه أو التوطن في مكان آخر. ويكن النظر لهذه اخليارات على أنها مستدامة 
في حال متتع النازحني بحقوقهم بطريقة ال يشوبها أي متييز وانتفاء احلاجة للحصول على احلماية 

أواملساعدات ألسباب ذات صلة بالنزوح.  

املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي” الصادرة عن األمم املتحدة، احلاشية 2 سابًقا، املبدأ التوجيهي 9. “     24

25     االتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب األصلية والقبلية في البلدان املستقلة، املعتمدة في 27 يونيو/حزيران وبدأ نفاذها اعتبارا من 5 سبتمبر/أيلول 1991، 
املادة 16.
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وُتعد املعلومات املتوافرة عن عدد النازحني داخليا الذين جنحوا في احلصول على حلول 
وينبغي  تدريجية  بطريقة  عملية تدث  ذروة  ألنها  نظرا  والدقة  املوثوقية  إلى  وتفتقر  قليلة  مستدامة 
تقييمها في ضوء معايير متعددة. ورمبا تزيد االعتبارات السياسية من تعقد الصورة أيضا نظرا إلى 
أن احلكومات الراغبة في اإلعالن عن حل الوضع قد تزعم أن النازحني داخليا وجدوا حلوال مستدامة 
أو  متارس عليهم ضغوطا الختيار حل واحد ملسألة توطينهم من بني حلول أخرى. لذا، من الضروري 
تقييم ما إذا كانت هناك احتياجات على مستوى احلماية واملساعدة ألسباب لها عالقة بالنزوح لم يجر 

تلبيتها بعد، قبل االنتهاء إلى تقق احلل املستدام.

ما هي احللول املستدامة للنزوح الداخلي؟

يعتمد تديد مدى التوصل حلل مستدام في ضوء “إطار احللول املستدامة”26 على العملية التي أدت 
إلى االنتهاء لهذا احلل على استيفاء شروط معينة. وتشمل العملية توفير معلومات ذات صلة من شأنها 
منح النازحني داخليا حرية اختيار أفضل احللول بالنسبة لهم والتشاور معهم وإشراكهم في عملية 
وضع البرامج والسياسات. وتنطوي الشروط إليجاد حلول مستدامة على توفير بيئة آمنة واحلصول 
على الوثائق الالزمة وإعادة املمتلكات ألصحابها أو احلصول على تعويض عما تعرض منها للضياع 

والتدمير وكذلك احلصول على الضروريات األساسية للحياة واخلدمات وفرص كسب العيش.
وقد يستغرق استيفاء املعايير ذات الصلة بالعملية املعنية والظروف الراهنة سنوات من 
التحسني التدريجي الذي يبدأ حني يضع النزاع أوزاره. وُتبرز املعلومات الواردة في قاعدة بيانات 
“مركز رصد النزوح” صعوبة تقييم احللول املستدامة: ففي 18 بلدا من أصل 46 بلدا شملتها الدراسة 
للمعلومات  االفتقار  بسبب  مستدامة  حللول  التوصل  جرى  إذا  ما  متاما تديد  تعذر  االستقصائية 

وآليات رصد احلالة27.
وال ينبغي اخللط بني عملية البحث عن حلول مستدامة وبني تقيقها. فالعودة على سبيل 
املثال ال تكون بحد ذاتها حال مستداما. وبالتالي ال تعكس أرقام العائدين بالضرورة التوصل إلى 
حل مستدام، إذ رمبا ال تزال لدى بعض العائدين احتياجات محددة على صعيد احلماية واملساعدات 
ينبغي رصدها. ويكن أن تزيد املخاطر األمنية، على سبيل املثال، بعد العودة مقارنة بتلك التي من 
املمكن التعرض لها أثناء النزوح، وقد يضطر العائدون الذين يواجهون ظروفا جائرة للنزوح من جديد 
على غرار ما حدث في أفغانستان وجمهورية إفريقيا الوسطى في السنوات األخيرة. وللتخفيف من 
هذه املخاطر، قرر عائدون في بلدان مثل تركيا وأوغندا وكوسوفا التنقل بني األماكن التي نزحوا إليها 
وقراهم األصلية لزراعة حقولهم هناك وتقييم الظروف قبل مغادرة منط العيش الذي ألفوه أثناء النزوح. 
وفي البوسنة والهرسك، لم يقم العديد من العائدين بتسجيل عودتهم حتى يستمروا في احلصول على 

26    املشروع املشترك بني مؤسسة بروكينغز وجامعة بيرن واملعني بالتشرد الداخلي )مشروع بروكينغز - بيرن(، عندما ينتهي النزوح: إطار من أجل احللول 
http://www.unhcr.org/refworld/docid/469f6bed2.html :املستدامة، يونيو/حزيران 2007، متاح على شبكة اإلنترنت

)جرت زيارة املوقع في 9  سبتمبر/أيلول 2009(.

27    مركز رصد النزوح الداخلي، احلاشية 1 سابًقا، ص. 25.
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الرعاية الصحية املكفولة لهم في أماكن نزوحهم بصفتهم نازحني داخليا والتي كانوا يخشون فقدانها 
بسبب التمييز أو العراقيل البيروقراطية في مناطق العودة. وأدى نقص الدخل وفرص احلصول على 
باتوا  أو  النزوح  الكبار وبقي األطفال في أماكن  إلى انفصال األسر عن بعضها حيث عاد  التعليم 
يسافرون يوميا ملواصلة دراستهم. وفي إندونيسيا، ترك النازحون داخليا العائدون إلى ديارهم في 

وسط أتشيه أسرهم وراءهم حلني استعادة مزارع النب اخلاصة بهم جزئيا.
إذا كان من املمكن تديد النازحني داخليا العائدين أو املستقرين في أماكن أخرى، فإنه 
من األكثر صعوبة تتبع االنتقال من فترة نزوح طويل األجل إلى اإلدماج احمللي املستدام. وهذا يحدث 
بالذات في حالة تول اإليواء املؤقت إلى إيواء دائم تدريجيا أو عندما تذوب املجموعات النازحة في 
نسيج السكان احملليني. وكثيرا ما يعكس النزوح القسري وجود عمليات هجرة من الريف إلى احلضر 
حيث ينضم النازحون داخليا واملهاجرون إلى قاطني األحياء الفقيرة. ويكمن التحدي داخل املدن في 
شتى أنحاء العالم في التعرف على احتياجات هؤالء الذين أجبروا على النزوح حتى يتسنى توفير 

حلول مستدامة لنزوحهم.
ومن شأن وضع تدابير ترمي إلى ضمان متتع النازحني داخليا بحقوقهم كاملة وخاصة 
احلق في مستوى معيشي الئق )مأوى وفرص كسب العيش( - تيسير اإلدماج احمللي سواء بشكل 
مؤقت حتى يتمكنوا من العودة أو على أساس دائم إذا لم يرغبوا في العودة.  وبالتالي، رمبا يصبح 
احللول  تتيسر  أن  إلى  كرية  حياة  للعيش  وسيلة  أو  ذاته  حد  في  مستداما  حال  احمللي  اإلدماج 

املستدامة. 

دور احلكومات في دعم التوصل إلى حلول مستدامة

تقع على عاتق احلكومات مسؤولية إيجاد حلول مستدامة للنازحني داخليا على أراضيها. ومعظمها 
الوطنية  السياسات  وتركز  والبرامج.  والسياسات  التشريعات  خالل  من  احللول  هذه  توفير  يدعم 
املوضوعة خصيصا ملعاجلة مسألة النزوح الداخلي، في أغلب احلاالت، على إيجاد حلول مستدامة 
السيما عند العودة: فقد دعمت احلكومات في 32 بلدا بفعالية عودة هؤالء النازحني وفي املقابل لم يقم 

سوى عشرة بلدان بدعم إعادة التوطني وثمانية بدعم اإلدماج احمللي.  
وتشير الدراسة االستقصائية التي أجراها “مركز رصد النزوح الداخلي”، إلى أن حاالت 
إليه  الدعم املشار  التوطني في مكان آخر. وبالرغم من  العودة واإلدماج احمللي تفوق حاالت إعادة 
آنفا، فإن احللول املستدامة الثالثة قد توصل إلى أغلبها النازحون داخليا أنفسهم وبصورة مستقلة 
وأن حجم مساهمة السلطات أو املجتمع الدولي بشكل مباشر كان ضئيال أو شبه معدوم. ومع ذلك، 
على  املتاح  والدعم  مستدامة  حلول  إليجاد  احملاوالت  فعالية  بني  للربط  إمكانيات  الدراسة  اقترحت 
املستويني الوطني والدولي. فكان الدعم موجها إلى العودة في املقام األول ثم إلى إعادة التوطني ولكن 
بقدر أقل ثم إلى اإلدماج احمللي في حاالت أكثر ندرة؛ وكان خيار العودة هو أكثر اخليارات الناجحة 
واملستدامة تاله مرة ثانية إعادة التوطني واإلدماج احمللي. ولكن قد تعكس هذه األرقام في احلقيقة 

شيوع حاالت العودة بنجاح بعد فترة النزوح القصير املدى.
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وقد تققت عودة النازحني في بعض األحيان من خالل الضغط أو اإلكراه قبل أن تتوفر 
الظروف الالزمة الستدامتها. وُأجبر النازحون داخليا على العودة في تسع دول في الوقت الذي كانت 
فيه ممارسة الضغوط من أجل دفعهم إلى العودة )توفير املساعدات فقط ملن ينوي العودة من النازحني 
داخليا على سبيل املثال( أكثر شيوعا. وشكلت العودة احلل املستدام الوحيد الذي دعمته السلطات 
بفعالية وذلك في نصف عدد البلدان التي شملها الرصد وبالتالي لم يكن أمام النازحني داخليا حرية 

االختيار إال في حاالت نادرة.
إلى  اللجوء  لتدارك  فالعودة هي وسيلة  العودة ألسباب عدة.  كفة  ترجح احلكومات  وقد 
النزوح القسري وارتكاب بعض انتهاكات حقوق اإلنسان الناجمة عن النزوح. وقد يكون األمل معقودا 
على أن متكن العودة النازحني داخليا من الوصول إلى أراضيهم ومصادر كسب عيشهم السابقة. 
وقد تفضل احلكومات أيضا مساعدة الناس على العودة إلى أراضيهم ومنازلهم بدال من بذل محاوالت 
الستيعابهم بصفة دائمة في أماكن ال يلكونها.  ويؤكد التركيز السياسي على مسألة العودة ضرورة 
رصد حاالت العودة لضمان توافر الظروف التي تكفل لها االستدامة وأن السلطات الوطنية لم تستخدم 

مسألة العودة إلعطاء انطباع بأنها عاجلت حاالت النزوح الداخلي. 
برامج  تطوير  طريق  عن  ومالئم  دائم  سكن  توفير  على  احمللي  اإلدماج  دعم  وينطوي 
اإلسكان االجتماعي أو تسني السكن املؤقت مع ضمان حيازته املأمونة لقاطنيه.  ونظرا إلى أن 
حكومات قليلة دعمت اإلدماج احمللي أو التوطني في أماكن أخرى،  استمر النازحون داخليا في العيش 
في ظل ظروف معيشية غير مالئمة دون تلقي أي دعم لسنوات عديدة في أغلب األحيان عندما لم تكن 
الظروف تسمح لهم بالعودة. وكانت هذه هي احلال في البلدان التي كان ُيفسر فيها دعم اإلدماج 
احمللي بأنه تأييد للتطهير العرقي. ولهذا السبب، ما زالت السلطات في البوسنة والهرسك راغبة عن 
تيسير اإلدماج احمللي بطريقة علنية حتى بعد مرور أكثر من 13 عاما على انتهاء النزاع. وفي املقابل، 

غيرت جورجيا وأفغانستان سياستيهما في 2008 لتسهيل عملية اإلدماج احمللي للنازحني داخليا. 
العودة، دفع ممثل  السلطات في دعم حلول مستدامة أخرى غير  وبغية معاجلة ممانعة 
والتوطني  اإلدماج احمللي  بأن  داخليا  للمشردين  اإلنسان  بحقوق  املعني  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
في أماكن أخرى ال يتعارضان مع العودة مشددا على أنه عندما ينعم النازحون داخليا بحياة كرية 
وبفرص لكسب العيش سيكونون في موقف أفضل يكنهم من إعادة بناء حياتهم في أماكن العودة.28 
وتبرز العقبات أمام اعتماد احللول املستدامة املبينة آنفا، ضرورة تركيز اجلهود الوطنية 
والدولية على تهيئة الظروف التي تسمح بتوفير حلول مستدامة. فبمجرد استتباب وتوطيد الظروف 
البرامج إمكانيات  ينبغي أن تيسر  األمنية من خالل أنشطة املصاحلة ملعاجلة احتمال وقوع متييز، 
احلصول على سبل كسب العيش وكذلك السكن واألرض واملمتلكات التي تدعم هذه السبل. فينبغي 
أو  العودة  يستطيعون  ال  الذين  أولئك  واحتياجات  أيضا  تتناسب  اجتماعي  إسكان  مشاريع  إقامة 
استعادة ممتلكاتهم. كما أنه من الضروري أيضا ضمان حصولهم على اخلدمات مثل الرعاية الصحية 

والتعليم واملعاشات دون أي متييز حتى يتسنى إيجاد حلول مستدامة.

28   “وولتر كيلني”، ممثل األمني العام لألمم املتحدة املعني بحقوق اإلنسان للمشردين داخليا، بيان أمام مجلس حقوق اإلنسان، في 12 مارس/آذار 2009، 
http://www.brookings.edu/ peeches/2009/0312_internal_displacement_kalin.aspx :متاح على شبكة اإلنترنت

)جرت زيارة املوقع في 14 سبتمبر/أيلول 2009(.
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وتعالج  للدخل  املدرة  األنشطة  املستدامة  للحلول  الداعمة  البرامج  تشجع  أن  وينبغي 
املنازعات املتعلقة باألراضي واملمتلكات الناشئة عند قيام آخرين باالستيالء عليها أو بتدمير املمتلكات 
التي خلفها النازحون داخليا وراءهم. وتتطلب معاجلة هذه املسائل اتخاذ إجراءات فورية وطويلة األمد: 
بداية، تسجيل األراضي واملمتلكات املهجورة ثم إعادة بناء املمتلكات وتنفيذ آليات إلعادة املمتلكات 

ألصحابها أو التعويض عنها.
وُيعد من الضروري في البلدان التي غالبا ما تكون فيها امللكية عرفية وتنتخب احلكومة 
ملعاجلة القضية من خالل اإلصالح الزراعي الشامل )اجلمع بني االعتراف بامللكية العرفية والتدابير 
اخلاصة بغير مالك األراضي(، اتخاذ تدابير تضمن عدم ممارسة أي متييز ضد النازحني داخليا، 
على سبيل املثال، أن يكون وضع اليد مستمرا وسلميا شرطا مسبقا إلضفاء الطابع الرسمي على 

امللكية العرفية. 
ويكمن دور املجتمع الدولي في دعم اجلهود التي تبذلها احلكومات الوطنية إليجاد حلول 
هذا  وينعكس  الطوارئ  حاالت  في  املقدم  الكبير  املالي  الدعم  بسرعة  يتناقص  ما  وعادة  مستدامة. 
النقص في الدعم املستدام في عدم وجود برامج ترصد مدى التوصل حللول مستدامة وندرة املعلومات 
حول هذه املسألة. وينبغي أن تسير عملية صنع السالم املتسمة بالفعالية جنبا إلى جنب مع عملية 

إعادة اإلعمار املستدامة، فضال عن جهود االنتعاش االقتصادي لضمان التوصل حللول مستدامة.

اخلالصة:

توفير استجابة محددة للنازحني داخليا

العالم.  أرجاء  في جميع  لالستضعاف  األشخاص  تعرض  في  عامال حاسما  يشكل  النزوح  زال  ما 
ورغم احتمال تعرض السكان من غير النازحني وخصوصا في مناطق النزوح، إلى نفس االنتهاكات 
والعراقيل، يجد النازحون داخليا أن كونهم نازحني يحد من التمتع باألمن والسالمة البدنية وضرورات 
احلياة األساسية وما إلى ذلك من حقوق. وهم معرضون أثناء فرارهم لفقدان ممتلكاتهم وسبل كسب 
الرزق ووثائقهم وأيضا فقدان دعم أفراد األسرة وشبكات املجتمع احمللي هذا باإلضافة إلى املعاناة 

من صدمات شديدة أثناء رحلة النزوح.
وإعادة  النزوح  مناطق  في  وتلبيتها  املضيفني  السكان  احتياجات  في  النظر  ويكتسي   
احلماية  لتوفير  تدعى  ما  كثيرا  احمللية  املجتمعات  إن  وحيث  بالغة.  أهمية  العودة  وأماكن  التوطني 
الكافي الستيعاب  الدعم  للنازحني داخليا، فهذه املجتمعات أيضا تستحق احلصول على  واملساعدة 
النازحني في ظروف آمنة تفظ كرامتهم. وبالتالي يتعني تعزيز اجلهود املبذولة لتقييم األثر الذي يخلفه 
النزوح وتديد االحتياجات اخلاصة  النزوح الداخلي على جميع السكان املتضررين بسبب حاالت 

بكل حالة على حدة.
  




