
النزوح الداخلي في أفريقيا:
أحد تحديات التنمية

استكشاف المبادرات اإلنمائية للتخفيف من حدة النزوح الداخلي الناجمة عن النزاع والعنف 
والكوارث الطبيعية



شكر وتقدير
قام مركز رصد النزوح الداخلي بتأليف وإنتاج هذا الكتيب في إطار مبادرة من قبل البرنامج العالمي المعني بالنزوح القسري التابع البنك الدولي. وتستند 

محتويات الكتيب على الدراسة التي أجراها والتر كالين ونينا شريبفر، النزوح الداخلي في أفريقيا: تحد يواجه الجهات الفاعلة في مجال التنمية - ورقة تحليلية 
عن أهمية النهج القائمة على حقوق اإلنسان ألنشطة البنك التي تستهدف النزوح من جراء النزاعات والكوارث في قارة أفريقيا، سويسرا، 2012. وقد تولى 

الصندوق االستئماني للشمال األوروبي )NTF( تمويل كل من الدراسة والكتيب. الصندوق االستئماني للشمال األوروبي هو مبادرة في مجال المعرفة والتعلم 
لمساعدة البنك الدولي على تطوير رؤية أكثر استنارة في مجال حقوق اإلنسان. يتم توفير الدعم المالي والموظفين للصندوق االستئماني للشمال األوروبي من 

قبل الدانمرك وفنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد.

إخالء الطرف
ال تمثل محتويات هذا الكتيب بالضرورة وجهات نظر البنك الدولي والمنظمات التابعة له، أو تلك الخاصة بالمديرين التنفيذيين للبنك الدولي أو الحكومات التي 

يمثلونها.
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النازحون داخلياً مقابل الالجئين

يستقر معظم األشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب النزاع 
والعنف والكوارث التي من صنع اإلنسان أو الطبيعية في مناطق 

أكثر أمناً داخل بلدهم وال يعبرون الحدود إلى بلد آخر. ويطلق عليهم 
مصطلح النازحين داخلياً. أما الالجئون فهم األشخاص الذين اضطروا 
إلى الفرار من االضطهاد الفردي، أو من العنف - في حالة الدول التي 
صدقت على اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام 1969 - أو األحداث 
»التي تؤدي إلى إخالل جسيم بالنظام العام«، وعبروا الحدود الدولية 

بغرض التماس األمان في بلد غير بلدهم.

مقدمة

النازحون داخلياً )IDPs( »هم األشخاص أو مجموعات من األشخاص 
الذين أُكرهوا على الفرار أو على ترك ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة 

أو اضطروا إلى ذلك، وال سيما نتيجة أو سعياً لتفادي آثار نزاع مسلح، أو 
حاالت العنف العام، أو انتهاكات حقوق اإلنسان، أو كوارث طبيعية، أو 

كوارث من صنع اإلنسان ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة« 
)1998، المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي(. وإعتباراً من نهاية 

عام 2011، تجاوز عدد النازحين داخلياً 26 مليون شخص بسبب النزاع 
والعنف في جميع أنحاء العالم. وكان أكثر من ثلث حاالت النزوح في 

قارة أفريقيا، وهي المنطقة التي تضم أكبر عدد من النازحين داخلياً، وتبلغ 
نسبتهم إلى عدد الالجئين خمسة إلى واحد. ويوجد أكبر عدد من النازحين 
داخلياً في القارة في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال. 
كما نزحت أعداد كبيرة من الناس في أفريقيا من جراء الكوارث الطبيعية، 

وخاصة الجفاف.

وغالباً ما تتسم حاالت النزوح الداخلي بالسيولة، إذ تحدث حاالت النزوح 
الجديدة وتحركات السكان بحثاً عن حل دائم في نفس الوقت أحياناً. ويمثل 
منع النزوح الجديد تحدياً يماثل تحدي إيجاد حلول لحاالت النزوح القائمة. 

يعيش النازحون حالة من النزوح طويل األمد في عدد من البلدان األفريقية، 
وتوقفت جهودهم إليجاد حل دائم، مما يترك حقوقهم دون حماية ويجعل 
مجتمعاتهم مهمشة في كثير من األحيان. وقد الحظ الممثل السابق ألمين 

عام األمم المتحدة المعني بحقوق اإلنسان للنازحين داخلياً، والتر كالين، أن 
النازحين في العديد من البلدان األفريقية غالباً ما يكونون أسوأ حاالً عندما 

تنسحب المنظمات اإلنسانية في أعقاب حاالت الطوارئ، وتتركهم بدون أي 
فرص حقيقية إلعادة بناء حياتهم على نحو مستدام.

قال والد نزح داخلياً منذ أكثر من عقد في شمال أوغندا لكالين في عام 
2009: »أنا لست بحاجة إلى المساعدات الغذائية. أنا بحاجة للمساعدة في 

تطهير أرضي، ومجرفة وبذور وبعض المطر«. وجوهر كالمه أن النزوح 
الداخلي ليس فقط تحدياً إنسانياً، أو لحقوق اإلنسان أو لبناء السالم، ولكنه 

أيضاً تحدياً للتنمية.

هذا الكتيب هو نتاج مبادرة المعرفة والتعلم في مجال حقوق اإلنسان والنزوح القسري، التي يقوم بها مركز رصد النزوح الداخلي، ومعهد القانون العام في 
جامعة برن، ويديرها البنك الدولي / البرنامج العالمي حول النزوح القسري. والغرض من هذا الكتيب هو تقديم إرشادات بشأن كيفية إدماج نهج حقوق اإلنسان 

في االستجابات اإلنمائية لحاالت النزوح القسري. ويستمد هذا الكتيب الدروس من من الدراسة التحليلية عن النزوح الداخلي في أفريقيا، التي أجراها معهد 
القانون العام في جامعة برن. وقد تم عرض الكتيب ومناقشته في ورشة عمل نظمتها مفوضية االتحاد األفريقي.
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في حين أن النزوح القسري هو أزمة إنسانية، فإن له آثار إنمائية هامة تؤثر على رأس المال 
البشري واالجتماعي، والنمو االقتصادي، وجهود الحد من الفقر، واالستدامة البيئية. والنزوح 

القسري له تأثير هام على تلبية األهداف اإلنمائية لأللفية ]MDGs[، ألن النازحين عادة ما 

يكونون أفقر الناس، وغالباً ما يواجهون صعوبات خاصة في الحصول على الخدمات األساسية. ”

هاريلد وكريستنسن، حتدي التنمية املتمثل في إيجاد حلول دائمة لالجئني والنازحني داخلياً، مذكرة معلومات أساسية، تقرير التنمية في العالم 2011.

“

لماذا يجب على الجهات الفاعلة في مجال التنمية 
إيالء اهتمام بالنزوح الداخلي

النزوح كعملية إفقار 

النزوح يفقر األفراد واألسر والمجتمعات المحلية. كثيراً ما يفقد 
النازحون األرض والممتلكات وسبل العيش وفرص الحصول على 
الخدمات الصحية والتعليم أثناء عملية النزوح، في حين قد يستنفد 
المضيفون مواردهم أثناء استيعاب الوافدين الجدد، وال سيما في 

قارة أفريقيا، حيث يقيم معظم النازحين مع أقاربهم أو في مجتمعات 
مضيفة.

ويمكن فهم اإلفقار على أنه فقدان رأس المال الطبيعي، ورأس 
المال المادي الذي من صنع اإلنسان، ورأس المال البشري، ورأس 
المال االجتماعي. هناك تسعة مخاطر أو عمليات تتسبب في إفقار 
األشخاص المتضررين من النزوح، وهي: عدم امتالك األراضي، 

والبطالة، والنزوح، والتهميش، وانعدام األمن الغذائي، وزيادة معدالت 
االعتالل والوفيات، وفقدان فرص الحصول على الممتلكات والخدمات 

المشتركة، والتفكك االجتماعي، وضياع فرص التعليم. )نموذج 
مخاطر اإلفقار وإعادة اإلعمار )IRR( أعده مايكل سيرنيا.(

وقد جرت العادة على النظر إلى النزوح الداخلي الناجم عن النزاعات 
المسلحة، أو غيرها من حاالت العنف، أو الكوارث الطبيعية على أنه 
قضية إنسانية وتتعلق بحقوق اإلنسان في المقام األول، كما يعتبر في 

بعض األحيان تحدياً أمنياً. وُينظر إلى المنظمات اإلنسانية على أنها تلعب 
دوراً أساسياً في التصدي له. وتميل المنظمات التي تركز على التنمية إلى 

المشاركة فقط عندما يكون الوضع مستقراً بالقدر الكافي للسماح بتنفيذ 
مبادرات مستدامة.

ومع ذلك، فإن النزوح والتنمية ليسا على غير صلة ببعضهما. فمن ناحية، 
يمكن أن يؤدي انعدام التنمية إلى عدم االستقرار والنزاع الذي يؤدي بدوره 
إلى النزوح، مثله في ذلك كمثل االفتقار إلى نظام إنذار مبكر وتأهب وإدارة 

مخاطر الكوارث والتكيف في البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية. كما 
يمكن النعدام التنمية أن يعوق عودة الناس إلى المناطق المنكوبة ويؤثر على 

خيارات التوطين أخرى. وقد يقوض النزوح أيضاً تنمية إحدى المناطق 
أو حتى يعكس مسارها، ودائماً ما يزيد من مخاطر اإلفقار والتهميش 

المتصور.

من ناحية أخرى، يمكن للتدخالت اإلنمائية جيدة التصميم أن تساعد على 
منع النزوح عن طريق تحقيق االستقرار في المناطق الهشة والحد من 

المخاطر المرتبطة بالكوارث. بل إن النزوح قد يوفر فرصاً لتحقيق التنمية. 
ويمكن للنازحين تقديم اسهامات إيجابية في المجتمعات المضيفة، وتعزيز 
االقتصاد المحلي، وخلق الفرص التي قد تفيدهم وتفيد مضيفيهم على حد 

سواء، وبالتالي تشجيع العالقات السلمية. وقد يؤدي تدفق العمالة إلى تحسين 
إنتاج الغذاء، كما أن رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية له تأثير دائم 

على المستوى المحلي، حتى بعد عودة النازحين إلى ديارهم.
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النهج القائم على حقوق اإلنسان في مجال التنمية هو في المقام األول قائم على المسؤولية، 

ويسأل »من هو المسؤول، ومن الذي ينبغي أن يكون مسؤوالً عن ماذا، فيما يتعلق بمن؟ ”

بول لندبرغ، احلكم الالمركزي والنهج القائم على حقوق اإلنسان في مجال التنمية، ص 5.

“
أدركت الحكومات في أفريقيا أن االعتراف بحقوق اإلنسان الخاصة 

بالنازحين داخلياً وقبول المسؤولية األساسية عن احترام وحماية وإعمال هذه 
الحقوق هي عناصر أساسية في معالجة النزوح الداخلي وآثاره المدمرة.

توفر حقوق اإلنسان مبادئ رئيسية تكمل وتدعم أهداف التنمية، مثل األهداف 
اإلنمائية لأللفية والحكم الرشيد. فبدون االعتراف بأن لكل فرد الحق في 

الصحة والتعليم، وبااللتزامات الطبيعية للدولة، سيكون من الصعوبة بمكان 
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة. ومن الصعب أن نرى كيف 
يمكن تحقيق الحكم الرشيد، إذا كان الناس غير قادرين على التعبير عن 

آرائهم في المسائل التي تؤثر على حياتهم، أو إذا لم تتم مساءلة السلطات 
الفاسدة. وبهذا المعنى، تعترف الجهات الفاعلة في مجال التنمية على نحو 

متزايد بمبادئ ومعايير حقوق اإلنسان كعامل ينبغي أن يؤخذ بعين االعتبار. 
وقد تبنت بعض تلك الجهات نهجاً قائمة على حقوق اإلنسان، في حين 

أدمجها آخرون في أنشطتهم بشكل ضمني.

ما سبب أهمية حقوق اإلنسان؟

حماية األشخاص النازحين داخلياً في أفريقيا: أربعة أدوات رئيسية

صدقت جميع الدول األفريقية األعضاء في االتحاد األفريقي 	 
)AU(، التي يبلغ عددها 53 دولة، على الميثاق األفريقي 

لحقوق اإلنسان والشعوب )1981(، الذي يوفر إطاراً كامالً 
لحقوق اإلنسان قابل للتطبيق في حاالت النزوح الداخلي. كما 
أنه يحتوي على ميزات فريدة من نوعها وتعتبر مهمة لحماية 

النازحين، مثل الحق في التنمية.

حددت المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي )1998( 	 
حقوق النازحين خالل جميع مراحل النزوح، وهذا يعني قبل 

وأثناء النزوح، وفي سعيهم إليجاد حلول دائمة. والمبادئ 
التوجيهية ليست ملزمة قانوناً، ولكنها تقدم إرشادات 

للحكومات عن طريق تجميع وإعادة صياغة التزامات 
الدول بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون الدولي 

اإلنساني.

بروتوكول حماية ومساعدة النازحين داخلياً هو واحد من 	 
عشرة بروتوكوالت تضمنها ميثاق األمن واالستقرار والتنمية 

في منطقة البحيرات الكبرى )2006(. وهو يلزم اإلحدى 
عشرة دولة األعضاء في الميثاق بإدماج المبادئ التوجيهية 

في نظمها القانونية الداخلية، وهو أول صك دون إقليمي 
يجعل المبادئ التوجيهية ملزمة قانوناً في الدول الموقعة عليه.

اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً في 	 
أفريقيا )اتفاقية كمباال، 2009( هي أول صك إقليمي في 

العالم يفرض التزامات قانونية تفصيلية على الدول وسلطاتها 
باحترام وحماية وإعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية والمدنية والسياسية للنازحين.
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ماذا يعني الحق في التنمية؟

ينص الحق في التنمية على أن عمليات التنمية يجب أن تؤدي إلى 
تمكين شعب، وأنها يجب أن تحسن خياراته، وقدراته وفرصه 

ورفاهه. وحيثما تسهم المجتمعات في عملية التنمية من خالل التخلي 
عن أراضيها، يكون لها الحق ليس فقط في تعويض عادل، ولكن أيضاً 

في الحصول على حصة عادلة من المنافع. وتكون الدول التي تقوم 
بتنفيذ أو تمكين أي مشروع إنمائي ملزمة بإبالغ المجتمعات بشكل 
كامل بطبيعة وعواقب هذا المشروع، واستشارتهم بصورة مناسبة 

وفعالة والسماح لهم بالمشاركة على نحو بارز في جميع مراحل هذه 
العملية، بما في ذلك مرحلة التخطيط، التي لها صلة بحياتهم. واألجدر 

بالذكر، أن الدول يجب أن تحصل على الموافقة الحرة والمستنيرة 
من المجتمعات المحلية، وفقاً لعاداتهم وتقاليدهم، إذا كان للمشروع 

اإلنمائي أو االستثماري تأثير كبير عليهم.

أهمية اتفاقية كمباال كأداة الحترام حقوق اإلنسان

تقع المسؤولية الرئيسية عن مساعدة وحماية النازحين داخلياً على 
عاتق الحكومات، ولكن ال يتم االعتراف بهذا دائماً وفي بعض األحيان 
تكون األطر القانونية والمؤسسية الالزمة غير موجودة أو غير فعالة. 
صكوك حقوق اإلنسان بشكل عام واتفاقية كمباال بشكل خاص تتصدى 

لنقاط الضعف هذه عن طريق:

منح النازحين داخلياً الحق في المطالبة بتدابير محددة للحماية 	 
والمساعدة وإعادة التأهيل من السلطات في بلدهم.

إلزام السلطات، بصفتها الجهات المكلفة بالمسؤولية، باحترام 	 
وحماية وإعمال حقوق اإلنسان الخاصة بالنازحين واتخاذ 

تدابير محددة للقيام بذلك.

توزيع مسؤوليات واضحة على السلطات التنفيذية في 	 
المجاالت ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

إنشاء إطار للمساءلة عن الحاالت التي تنطوي على إهمال 	 
السلطات لمسؤولياتها وانتهاك التزاماتها.

الحق في التنمية: حق الشعوب في أفريقيا

الحق في التنمية هو حق جماعي » لكل الشعوب ... فى تنميتها االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية مع االحترام التام لحريتها وذاتيتها والتمتع المتساوي 

بالتراث المشترك للجنس البشرى« )المادة 22 من الميثاق األفريقي لحقوق 
اإلنسان والشعوب(. ولهذا الحق، الذي ال يوجد إال في أفريقيا كضمان ملزم 
قانوناً، أهمية خاصة في مجتمعات النازحين داخلياً التي تشكل »شعباً« على 

أساس االشتراك في الثقافة والتاريخ والدين.

دور الجهات الفاعلة في مجال التنمية في تدجين وتنفيذ 
اتفاقية كمباال

فضالً عن استضافة أكبر عدد من السكان النازحين داخلياً في العالم، بذلت 
أفريقيا أقصى الجهود لوضع إطار معياري سليم لحماية حقوق النازحين.

ومع ذلك، فما لم تقم البلدان بتدجين وتنفيذ هذه األدوات الرئيسية، فإنها لن 
تحدث فرقاً في حياة النازحين. وقد أعدت بالفعل عدة دول أفريقية، من 

بينها أنغوال وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وليبيريا ونيجيريا 
وسيراليون والسودان وأوغندا، قوانين وسياسات وطنية استناداً إلى المبادئ 

التوجيهية وبروتوكول حماية النازحين داخلياً التابع لميثاق البحيرات 
الكبرى، أو في طريقها للقيام بذلك. وعندما تدخل اتفاقية كمباال حيز التنفيذ، 

سيكون هناك ضغط إضافي على المزيد من الدول األفريقية لسن مزيد 
من الصكوك القانونية الوطنية بشأن النزوح الداخلي، ألن هذا هو أحد 

االلتزامات المنصوص عليها في اتفاقية كمباال.

ويمكن للجهات الوطنية والدولية الفاعلة في مجال التنمية أن تلعب دوراً 
هاماً في دعم الدول للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية كمباال.

تلعب الجهات الوطنية الفاعلة في مجال التنمية دوراً حاسماً في دعم 
حكوماتها - جنباً إلى جنب مع غيرها من الجهات المعنية - في إعداد 
الصكوك القانونية الوطنية بشأن النزوح الداخلي وضمان أنها تشمل 

زاوية التنمية. ويتطلب تنفيذ هذه الصكوك جهوداً متضافرة وقوية من قبل 
مجموعة واسعة من السلطات الوطنية والمحلية في المقام األول. وال غنى 

عن دعم الجهات الوطنية والدولية الفاعلة في مجال التنمية لضمان التصدي 
للتحديات المحددة الخاصة بالنزوح، مثل إعادة بناء الخدمات األساسية في 

مناطق العودة. ويمكن لمثل هذه المبادرات أن تقطع شوطاً طويالً نحو 
تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان المعنية.

كما يمكن للمنظمات اإلنمائية الدولية استخدام مساعيها الحميدة وتقديم 
الحوافز، من خالل عرض دعم الجهات المانحة للدول والوزارات المسؤولة 

عن تدجين االتفاقية، والمساعدة في بناء القدرات الوطنية والمحلية لتحقيق 
هذه الغاية.
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القيمة المضافة؟ خمسة من مبادئ حقوق اإلنسان ذات 
الصلة بعمليات التنمية

يمكن لمبادئ حقوق اإلنسان الخمسة هذه توجيه تصميم وتخطيط وتنفيذ 
مشاريع التنمية. وسوف تسترشد مبادرات التنمية باإلجابات على األسئلة 

المتعلقة بكل مبدأ من منظور قائم على حقوق االنسان.

1  المسؤولية: أصحاب الحقوق والمكلفين بالمسؤولية
من هم أصحاب الحقوق وما هي حقوقهم في حالة معينة؟

هل تملك مجتمعات النازحين حقوقاً بشكل جماعي بموجب الميثاق 	 
األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؟ ما هي الحقوق الجماعية؟

هل يملك النازحون وأفراد المجتمعات المحلية المتضررة األخرى 	 
حقوقاً محددة يمكنهم المطالبة بها؟

هل يملك النازحون من النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، 	 
أو أفراد األقليات حقوقاً محددة يمكنهم المطالبة بها؟

هل يملك أعضاء المجتمعات المضيفة وغيرهم من المتضررين 	 
حقوقاً محددة يمكنهم المطالبة بها؟

من هم المكلفين بالمسؤولية، وما هي التزاماتهم في حالة معينة؟
من المسؤول عن تلبية المطالب المحددة للنازحين داخلياً على 	 

المستوى المحلي؟
من المسؤول عن تلبية المطالب المحددة للنازحين داخلياً على 	 

المستوى المركزي؟
هل من الواضح من هو المسؤول عن ماذا، أم أن هناك ثغرات في 	 

توزيع المسؤوليات؟

2  الحصول على المعلومات والمشاركة
هل المعلومات والمشاورات ومشاركة النازحين وغيرهم من المتضررين 

من برنامج أو مشروع معين مكفولة؟
هل لدى النازحين وغيرهم من األشخاص المتضررين بحكم الواقع 	 

وبحكم القانون إمكانية ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات، 
وحرية التعبير، وحرية التجمع واالشتراك في الجمعيات، والحق 

في المشاركة في الشؤون العامة التي تؤثر عليهم؟
هل توجد تدابير لضمان أن النازحين والمتضررين اآلخرين ال 	 

يستمع إليهم فقط، ولكنهم يشاركون بشكل مجد وفعال في تخطيط 
وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تؤثر عليهم؟

هل المشاركة الفعالة والهادفة مكفولة للمرأة والشباب والمجموعات 	 
المهمشة؟

هل يفتقر نازحون معينون إلى اإلمكانية / القدرة على التعبير عن 	 
أنفسهم بحرية وبشكل مجد، وكيف تتم معالجة مشاكل الحواجز 

االجتماعية والثقافية أو ديناميات السلطة؟

3  اتساق حقوق اإلنسان، وال سيما عدم التمييز
هل تم التأكد من أن برامج ومشاريع محددة ال تنتهك حقوق 

المتضررين منها؟
هل البرامج والمشاريع متأطرة بطريقة تتجنب 	 

التمييز على أسس مثل العرق، أو نوع الجنس، أو 
اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، 

أو اإلثنية، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو 
الثروة، أو النسب، أو أي وضع آخر؟

هل توجد تدابير رصد للكشف عن اآلثار التمييزية 	 
أو الضارة غير المقصودة والتصدي لها، وال سيما 

على الفئات الضعيفة والمهمشة؟

4  ال تلحق الضرر
هل البرامج والمشاريع المحددة متأطرة بطرق تتفق مع 

الحقوق ذات الصلة للنازحين وغيرهم من المتضررين من 
النزوح؟

هل البرامج والمشاريع متأطرة بطريقة تتجنب 	 
اآلثار السلبية والضارة األخرى على الناس 

المتضررين منها؟
هل تضمن البرامج والمشاريع التي تتناول الحقوق 	 

االجتماعية والثقافية، مثل الحق في الغذاء والمسكن 
والصحة والتعليم، أن السلع والخدمات ذات الصلة 
متوفرة بكميات كافية، ويمكن الوصول إليها دون 

تمييز من حيث النواحي الجغرافية واإلدارية 
والمالية؟

هل تأخذ البرامج والمشاريع التي تتناول حقوق 	 
اإلنسان األخرى بعين االعتبار االستحقاقات المحددة 

المكرسة فيها؟

5  المحاسبة
هل المساءلة مكفولة على جميع المستويات ذات الصلة؟

هل آليات االنتصاف القضائية أو شبه القضائية أو 	 
اإلدارية ذات الصلة موجودة في جميع المراحل؟ هل 

آليات تسوية المنازعات التقليدية أو البديلة متاحة؟
هل يمتلك النازحون والمتضررون اآلخرون 	 

المعرفة الكافية بهذه اآلليات والقدرة على 
استخدامها؟

هل الوصول إلى هذه اآلليات مضمون، أم أن هناك 	 
عقبات مثل ارتفاع التكاليف، والعقبات اإلدارية أو 

المتطلبات اللغوية، أو التمييز والفساد؟
هل تتسم آليات الشكوى / االنتصاف المتاحة بالكفاءة 	 

والفعالية؟
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تلعب الجهات الفاعلة في مجال التنمية دوراً حاسماً في تأمين حلول دائمة 
للنازحين داخلياً، ولكن المبادرات ال تقل أهمية في منع النزوح وتلبية حقوق 

النازحين خالل نزوحهم، وخاصة عندما يصبح النزوح طويل األمد.

منع النزوح
تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التصدي: بعض المجتمعات لديها قدرة 
أفضل من غيرها على مواجهة الضغوط التي تدفعهم إلى الفرار أثناء النزاع 
المسلح أو في سياق التغيرات البيئية. المجتمعات األقل قدرة على التصدي، 

وخصوصاً المهمشة منها هي األكثر عرضة للفرار، إذا أصبح وضعها 
أكثر صعوبة. يمكن أن تسهم مبادرات التنمية في تعزيز صمود المجتمعات 
المحلية، على سبيل المثال من خالل تحسين األمن الغذائي، وفرص كسب 

العيش، وتوافر مياه الشرب وفرص الوصول إلى خدمات الصحة األساسية 
والتعليم وهياكل الحكم المحلي.

الحد من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية: الجهات الفاعلة في التنمية 
لها دور معترف به في الحد من المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية. 
وتشمل التدابير المقترحة في إطار عمل هيوغو 2005 وقاية المنازل 
والطرق والبنى التحتية األخرى من الفيضانات واألعاصير، وتطوير 

شبكات الصرف الصحي، وزراعة الغابات الشاطئية العازلة، وبناء السدود 

لماذا هناك حاجة إلى الفاعلين في مجال التنمية: 
مداخل لمبادرات التنمية

موظفة بمجلس الالجئين النرويجي تجري مقابلة مع إمرأة نازحة حول الحلول المستدامة والحصول على األراضي في موقع كاريهي للنازحين داخلياً في بوروندي )مركز رصد النزوح الداخلي، نوفمبر 2010(.

والمصدات البحرية والحواجز الصخرية، وزراعة أشجار المنغروف، 
وتثبيت الشواطئ، وتشييد المباني على أراضي مرتفعة وغيرها من تدابير 

تخطيط األراضي، وحفظ التربة وتحسين إدارة الثروة الحيوانية.

أثناء النزوح
تعزيز قدرات المجتمعات المضيفة على التأقلم وامتصاص الصدمات: ال 

تعيش الغالبية العظمى من النازحين داخلياً في أفريقيا في المخيمات أو 
المستوطنات، بل يقيمون مع عائالتهم أو بمفردهم في المجتمعات المضيفة، 

والتي أصبحت أيضاً متضررة من النزوح. وينبغي أال يركز دعم هذه 
المجتمعات على المساعدات اإلنسانية فقط، ولكن أيضاً على مبادرات التنمية 

لتعزيز البنية التحتية والخدمات األساسية، وزيادة األمن الغذائي وتوفر 
المأوى واإلسكان - وهي التدابير التي يمكن أن تفيد المجتمعات المضيفة 

وفي نفس الوقت تساعد النازحين.

التصدي للنزوح طويل األمد: أكثر من ثلثي النازحين داخلياً في العالم 
يعيشون في حاالت نزوح طويلة وممتدة. وفي كثير من األحيان، يمكن 

يؤدي هذا إلى اعتماد أولئك الذين يتلقون المعونة اإلنسانية على الغير. وتعد 
استعادة أو تحسين فرص العيش والتصدي لعدم كفاية خدمات السكن والمياه 
والصرف الصحي والصحة والتعليم في المناطق التي يعيش بها النازحون 
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من تحديات التنمية. وتلبية هذه االحتياجات تساعد النازحين على تحقيق 
االكتفاء الذاتي مرة أخرى، وفي الوقت نفسه، تزيد من المستوى العام للتنمية 

وتحد من الفقر في المناطق المستهدفة.

تحقيق الحلول الدائمة والحفاظ عليها
يمكن تحقيق حلول دائمة تنهي حالة النزوح من خالل عودة النازحين 

المستدامة إلى مواطنهم األصلية، أو اإلدماج في أماكن لجوئهم، أو 
االستيطان واإلدماج في جزء آخر من البالد. ولكن ال يمكن أن يقال أن 
الحلول الدائمة تحققت إال عندما يتم استيفاء شروط معينة. ينص إطار 
الحلول الدائمة لعام 2010 الذي أصدرته اللجنة الدائمة المشتركة بين 

الوكاالت )IASC( على أن العناصر الضرورية تشمل مستوى معيشي 
الئق، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من الغذاء والمياه والسكن 

والرعاية الصحية والتعليم األساسي والعمالة وفرص كسب الرزق، وآليات 
فعالة الستعادة المسكن، أو تقديم تعويض عن األراضي والممتلكات. وإنشاء 

مثل هذه الظروف يتطلب مبادرات إنمائية في الوقت المناسب تبنى على 
أساس إنجازات العمل اإلنساني وتجعلها مستدامة.

يصف مايكل سيرنيا في نموذجه عن خطر اإلفقار وإعادة البناء )أنظر 
اإلطار( المخاطر الرئيسية لإلفقار الناجمة عن النزوح التي لديها ما يعادلها 

في ضمانات حقوق اإلنسان على النحو المنصوص عليه في الصكوك 
الدولية واألفريقية. العمليات الناجمة عن انعدام األمن الغذائي وزيادة 

معدالت االعتالل، على سبيل المثال، ترتبط مباشرة بحقوق اإلنسان في 
الغذاء الكافي والصحة. ومن خالل تطبيق هذه الضمانات، تصبح العمليات 

العكسية التزامات على الدول بصفتها مكلفة بتلك المهام تجاه النازحين 
بصفتهم أصحاب الحقوق.

استخدام نموذج مخاطر اإلفقار وإعادة البناء كمدخل للجهات الفاعلة 
في مجال التنمية

النزوح الداخلي يزيد من خطر اإلفقار. إنه يدعو إلى عمليات تعكس 
مخاطر اإلفقار هذه من خالل تلبية احتياجات النازحين والمجتمعات 

المحلية: 

من عدم امتالك األراضي إلى استرداد، أو الحصول على 	 
األراضي بعد النزوح، واالستخدام المؤقت لألراضي في هذه 

األثناء، إذا أمكن ذلك
من البطالة إلى إعادة التوظيف بعد النزوح، والعمل المؤقت 	 

في هذه األثناء، إذا أمكن ذلك
من التشريد إلى السكن الدائم بعد النزوح، والمأوى المؤقت 	 

أثناء ذلك
من التهميش إلى االندماج االجتماعي سواء أثناء أو بعد 	 

النزوح
من انعدام األمن الغذائي إلى الغذاء الكافي والتغذية أثناء وبعد 	 

النزوح على حد سواء
من زيادة االعتالل إلى الرعاية الصحية المحسنة أثناء وبعد 	 

النزوح على حد سواء
من فقدان الممتلكات المشتركة إلى استعادة األصول 	 

والخدمات المجتمعية 
من التفكك االجتماعي إلى إعادة بناء الشبكات والمجتمعات 	 

أثناء وبعد النزوح على حد سواء
من فقدان فرص التعليم إلى استعادة الوصول إليه	 

)نموذج مخاطر اإلفقار وإعادة البناء )IRR(، الذي أعده مايكل 
سيرنيا.(
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ما يمكن للجهات الفاعلة في مجال التنمية القيام به

يمكن للجهات الفاعلة في مجال التنمية أن تسهم بصورة هادفة في التصدي 
لمشكلة النزوح الداخلي وحلها، وعكس مخاطر إفقار النازحين.

أربعة اعتبارات رئيسية للعمل اإلنمائي
يجب أن يشمل تخطيط التنمية مرونة كافية للسماح بتقديم مبادرات . 1

في الوقت المناسب من قبل الجهات الفاعلة في مجال التنمية عند 
تغير حاالت النزوح.

يجب إبالغ األشخاص النازحين داخلياً والتشاور معهم خالل . 2
التخطيط للتنمية، ويجب أن تؤخذ احتياجاتهم الخاصة بعين االعتبار 

في النهج القائمة على المناطق.
ينبغي ربط برامج محددة تستهدف النازحين بخطط التنمية العامة . 3

كوسيلة لجعلها فعالة ومستدامة. وفي الوقت نفسه، ينبغي أيضاً 
تكييف خطط التنمية العامة بطريقة تسمح للنازحين باالستفادة منها 

وفقاً الحتياجاتهم. على سبيل المثال، سوف يؤدي ربط النازحين 
داخلياً والمجتمعات المضيفة باألسواق المحلية والوطنية واإلقليمية 

والدولية إلى خلق سبل عيش واقتصادات مستدامة.
)إعادة( بناء البنية التحتية أمر ضروري لعمل السلطات المحلية، . 4

من أجل توفير الخدمات األساسية و)إعادة( إنشاء سبل العيش. ومن 
الضروري أيضاً ضمان توفر الموظفين المدربين والموارد الالزمة 

لتشغيل وصيانة هذه البنية التحتية والخدمات.

أربعة مجاالت رئيسية للتدخل
 يمكن للجهات الفاعلة في مجال التنمية أن تدعم تنفيذ اتفاقية كمباال من 

خالل التدخل في أربعة مجاالت رئيسية هي الحكم، والخدمات األساسية، 
وسبل العيش واألمن الغذائي، وحقوق السكن واألراضي والممتلكات.

1  تعزيز الحكم الوطني والمحلي
الحكم القوي من جانب سلطات وطنية ومحلية لديها القدرة وسريعة 

االستجابة وتخضع للمساءلة هو شرط مسبق وضروري إلحراز تقدم في 
تحسين فرص الحصول على الخدمات األساسية وسبل العيش، وحماية 

حقوق السكن واألراضي والممتلكات.

في المادة 3 )2ب و 2ج(، تؤكد اتفاقية كمباال على المسؤولية 
األساسية التي تتحملها السلطات الوطنية لمساعدة وحماية األشخاص 
النازحين داخلياً، وتشير إلى أهمية وجود استجابة محلية عن طريق 

إعالن التزام الدول بوضع سياسات واستراتيجيات بشأن النزوح 
الداخلي على الصعيدين الوطني والمحلي.

تنص المادة 9 )2( من اتفاقية كمباال على أن الدول يجب أن توفر 
للنازحين داخلياً، والمجتمعات المضيفة إذا اقتضت الظروف ذلك، 

المساعدة اإلنسانية المالئمة، بما في ذلك الخدمات الصحية والصرف 
الصحي والتعليم إلى أقصى حد ممكن، وبأقل قدر من التأخير. ويجب 
اتخاذ تدابير خاصة لحماية الصحة اإلنجابية والجنسية للمرأة، وتوفير 
الدعم النفسي واالجتماعي لضحايا االعتداء الجنسي وغيره من أنواع 
سوء المعاملة. ويعد تقديم هذه الخدمات جزءاً من التزام الدولة بإيجاد 
حلول دائمة للنزوح على النحو المنصوص عليه في المادة 11 )1(.

تطوير العمل:
في البلدان ذات الهياكل الالمركزية، تكون السلطات المحلية هي أول 

المستجيبين عند ظهور حاالت النزوح أو عودة النازحين. غير أن 
التخصيص غير الواضح للسلطات والمسؤوليات، والالمركزية المالية 

غير الفعالة أو غير الكافية، ونقص القدرات ونزاعات الوالء بين السلطات 
والمسؤولين المحليين المنتخبين عادة ما تعرقل االستجابات المحلية. وقد 

تهدف مبادرات التنمية لتعزيز الحكم المحلي إلى تحقيق ما يلي:
تحسين القدرات المحلية للتصدي للنزوح الداخلي ودعم الحلول 	 

الدائمة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.
دعم السلطات المحلية في تخطيط وتصميم وتنفيذ المشاريع 	 

المجتمعية لدمج أو إعادة دمج النازحين داخلياً.
تصميم نظم مرنة على المستوى الوطني لتحويل الموارد المالية من 	 

أجل تلبية االحتياجات الناجمة عن تدفق النازحين ووجودهم، سواًء 
كانوا في مراكز االيواء واإلدماج الالحق، أو العودة، أو التوطين.

إنشاء أو تعزيز التدابير الرامية إلى مساءلة السلطات المحلية 	 
تجاه النازحين، على سبيل المثال من خالل وضع آليات الشكاوى 

المحلية.

2  تحسين الوصول إلى الخدمات األساسية
كثيراً ما يفقد النازحون فرص الحصول على الخدمات األساسية، مما يؤثر 

على حقوقهم في المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم. وتميل 
المساعدات اإلنسانية إلى استهداف النازحين في المخيمات والمستوطنات، 

في حين أن أولئك الذين يعيشون خارج المخيمات يعانون من أجل الوصول 
إلى خدمات مماثلة. والمنظمات اإلنسانية غالباً ما تترك البلد أو تتلقي تمويالً 
أقل بعد مرحلة الطوارئ األولية، مما يؤدي إلى تدهور الخدمات األساسية، 
وخصوصاً عندما يصبح النزوح طويل األمد. وقد يعود النازحون الساعون 

إلى إيجاد حل دائم إلى المناطق التي انهارت بها الخدمات األساسية أو 
ُدمرت ولم يعاد بناؤها. وربما يواجهون عقبات إدارية أو تمييزاً صريحاً 

عند محاولة الوصول إلى الخدمات األساسية. كما أن استمرار عدم الحصول 
على الخدمات األساسية، أحياناً خالل جميع مراحل نزوحهم، يقوض بشكل 

خطير حقوق النازحين داخلياً في الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، 
ويعرقل جهود المجتمعات المحلية الرامية إلى التوصل إلى حل دائم.
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ألنشطتهم االقتصادية، بما في ذلك األصول اإلنتاجية والموارد االقتصادية 
والمادية والعمالء والشبكات المهنية واالجتماعية. ويفقد البعض اآلخر 

وظائفهم في مجاالت الصناعة والخدمات، فضالً عن فرص الوصول إلى 
العمل على أرض مملوكة آلخرين، واستخدام األصول في إطار ترتيبات 

الملكية المشتركة.

ومن الصعوبة بمكان إيجاد فرص عمل جديدة ومصادر أخرى للمعيشة 
للنازحين، فالنزوح غالباً ما يحدث خالل فترات الركود االقتصادي الناجم 

عن النزاعات المسلحة أو األزمات السياسية أو الكوارث الطبيعية. وقد 
ينزح الناس إلى مناطق ال توجد فيها وظائف متاحة، أو حيث يواجهون 

التمييز، أو يفتقرون إلى المهارات والمعارف الالزمة إلنشاء سبل 
عيش جديدة. وقد تظل بعض هذه العوامل، مثل التمييز ونقص الفرص 

االقتصادية، قائمة في سياق الحلول الدائمة.

العمل اإلنمائي:
ال يوجد إجماع على تحديد السياسات األكثر فعالية في خلق فرص العمل 

وسبل العيش، ولكن النهج العملية التي تراعي سياقات معينة تحقق أكبر قدر 
من النجاح. وقد تشمل المبادرات ما يلي:

برامج العمل المؤقتة مقابل الدفع نقداً أو الطعام. وقد تنطوي 	 
الخطط على إشراك النازحين في إنشاء المخيمات أو المستوطنات 

في مناطق النزوح، أو في إعادة بناء المنازل المتضررة والخدمات 
األساسية في مناطق العودة. تشكل مثل هذه المبادرات خطوة هامة 

نحو »إعادة تأسيس االكتفاء الذاتي للنازحين«.
برامج التدريب المهني أو برامج التدريب على المهارات األقصر 	 

زمناً لتحسين فرص النازحين في دخول سوق العمل أثناء وبعد 
النزوح. تكون هذه البرامج فعالة بشكل خاص إذا ما تم تنفيذها جنباً 

إلى جنب مع خلق فرص كسب الرزق التي تعادلها.
تحسين الوصول إلى األصول اإلنتاجية وتوفيرها، مثل األسواق 	 

واألراضي والثروة الحيوانية واألدوات، والمعدات األخرى 
واالئتمان المتناهي الصغر دون تمييز. هذا أمر ضروري سواء 
أثناء أو بعد النزوح من أجل إعادة تأسيس سبل العيش المستدامة 
على المدى الطويل للحد من النزوح طويل األمد ومن االعتماد 

على المساعدات اإلنسانية.
خلق فرص سبل العيش المستدامة واالعتماد على الذات في 	 

سياق الحلول الدائمة. ينبغي لمثل هذه المبادرات أن ُتبنى على 
أساس المناطق ومتعددة األبعاد وتشمل النازحين داخلياً والعائدين 
والمجتمعات المحلية حتى يكون لها تأثير دائم. وعلى هذا النحو، 

تسهم أيضاً في تحقيق المصالحة االجتماعية.
تعميم احتياجات النازحين المحددة في برامج عامة للتخفيف من 	 

حدة الفقر وخلق سبل كسب العيش.

نظراً إلى أن تدابير اإلنتعاش المبكر التي تتخذها المنظمات اإلنسانية غالباً 
ما تكون غير كافية الستعادة األمن الغذائي، فإن العمل اإلنمائي يصبح أمراً 

أساسياً للتخفيف من اعتماد النازحين على المساعدات وتجنب خلق عقبة 
تعوق التوصل إلى حلول دائمة. وقد تشمل المبادرات ما يلي:

توفير األراضي العامة غير المستخدمة أو غيرها للنازحين، 	 
واألدوات والبذور الالزمة لزراعة المحاصيل الغذائية خالل فترة 

نزوحهم، وتوفير التدريب والقروض الصغيرة وغيرها من التدابير 
ألولئك الموجودين في المناطق الحضرية لمساعدتهم على دخول 
سوق العمل المحلية. ويمكن أيضاً أن تستخدم األراضي الخاصة 
لصالح النازحين، شريطة أن يتلقى أصحابها التعويض المناسب 

عن طريق اإليجار أو تضمينهم في خطط مدرة للدخل أو في 
مشاريع البنية التحتية التي توفر لهم بعض المكافآت االقتصادية.

تنص المادة 3 )1( )ك( من اتفاقية كمباال على أنه عالوة على ضمان 
حماية ومساعدة النازحين، يجب على الدول أيضاً تعزيز االعتماد 

على الذات وسبل العيش المستدامة. إن استعادة سبل العيش هي شرط 
أساسي لتحقيق حلول دائمة، وهو االلتزام الوارد في المادة 11.

الدول هي المسؤولة عن تحديد الوزارات أو المؤسسات التي ستقوم بهذه 
المهام. وفي كثير من األحيان، يكون تضافر جهود الجهات الفاعلة اإلنسانية 

واإلنمائية ضرورياً لدعمهم.

العمل اإلنمائي:
تشارك الجهات الفاعلة في مجال التنمية بانتظام في تحسين الخدمات 

األساسية. وينبغي أن تأخذ المبادرات احتياجات النازحين ومواطن الضعف 
المحددة في االعتبار وتساهم في استعادة وصولهم إلى هذه الخدمات أثناء 

وبعد النزوح على حد سواء عن طريق:
توسيع نطاق الخدمات القائمة لمواجهة الطلب المتزايد في أماكن 	 

لجوء النازحين، وال سيما حيثما يؤدي تدفق النازحين إلى تفاقم 
الضغوط الحضرية األخرى. يجب أن تكون المبادرات مستدامة 

ومتواصلة حتى بعد رحيل النازحين، لضمان تحقيق مكاسب تنموية 
للمجتمعات التي تستضيفهم.

ضمان أن تتولى الوزارات والسلطات أو المجتمعات المحلية إدارة 	 
الخدمات األساسية التي أسستها المنظمات اإلنسانية عندما تنتهي 
مرحلة الطوارئ، وأن تتمكن المجتمعات المضيفة من الوصول 

إليها.
إعادة إنشاء الخدمات األساسية في مناطق العودة، وعند الضرورة 	 

إقامتها أو توسيعها في مناطق اإلدماج المحلي أو االنتقال / إعادة 
التوطين.

ضمان إزالة العقبات القانونية واإلدارية والفعلية التي يواجهها 	 
النازحون عند محاولة الوصول إلى الخدمات األساسية في جميع 

الحاالت.

3  إعادة إنشاء سبل العيش واألمن الغذائي
ترتبط سبل العيش ارتباطاً وثيقاً باألمن الغذائي، وخاصة في المناطق 

الريفية. بل إن إعادة إنشاء سبل العيش هي مفتاح تحسين األمن الغذائي 
للنازحين والوفاء بحقهم في الغذاء. وتساعدهم مبادرات التنمية على تجنب 

سوء التغذية المؤقت أو المزمن، وعلى هذا النحو تسهم إلى حد ما في توفير 
الحماية من الجوع، وهي حق أساسي لكل إنسان. كما يتسبب عدم الوصول 
إلى سبل العيش في الفقر واالعتماد على المساعدات اإلنسانية. وفي غيابها، 

يلجأ النازحون داخلياً إلى استراتيجيات المواجهة السلبية، أو يصبحون 
عرضة الستغالل اقتصادي خطير. وعادة ما يفقد المزارعون وأصحاب 

المتاجر وأصحاب األعمال التجارية األخرى الذين يعملون لحسابهم الخاص 
مصادر رزقهم عندما يفرون ألنهم يتركون وراءهم المقومات األساسية 

مثال: جهود التنمية المنقذة للحياة في شمال الصومال

يشكل استمرار تدفق النازحين إلى بونتالند وأرض الصومال عبئاً 
على السلطات والمجتمعات المحلية. وقد أبرز كالين، الممثل السابق 

لألمين العام لألمم المتحدة، الحاجة إلى مبادرات التنمية مثل االستثمار 
في البنية التحتية والخدمات األساسية وسبل العيش والتدابير الهامة 

المنقذة للحياة )ممثل األمين العام: تقرير الصومال لعام 2009، 
الفقرة 33(: » تحد مثل هذه التدخالت اإلنمائية من االعتماد على 

المساعدات اإلنسانية وتعزز قدرة المجتمعات النازحة والمضيفة على 
مواجهة الشدائد واألعباء المفروضة عليهم نتيجة للنزوح، في بعض 
األحيان عندما ال يمكن إيصال المساعدات اإلنسانية إليهم«. أنشأت 
الوزارات، من خالل العمل مع شركائها في األمم المتحدة، برامج 

مشتركة في هرجيسا وبوساسو وغالكايو تهدف إلى تحسين مستويات 
معيشة النازحين عن طريق توفير حماية أفضل لحقوق اإلنسان، 

وال سيما من خالل تحسين أمنهم البدني، ورفع مستوى المستوطنات 
المؤقتة، وتحسين فرص الحصول على الخدمات األساسية وفرص 

كسب العيش. كما تسعى البرامج أيضاً إلى تحديد الحلول الدائمة 
والتوصل إليها، والجمع بين الحاجة إلى الجهود اإلنسانية المستمرة 

ومبادرات االنتعاش والتنمية.
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عندما تكون فرص الوصول غير متكافئة، أو الحيازة غير آمنة، أو المنافسة 
شديدة، بما في ذلك الحاالت التي يؤدي فيها تقلب المناخ أو تغيره إلى تفاقم 
ندرة الموارد. إن استعادة المساكن واألراضي والممتلكات، وتحسين فرص 

الوصول اآلمن إلى األراضي والسكن، كجوانب من حقوق النازحين في 
تلك المنطقة، هي مفاتيح قدرة النازحين على التوصل إلى حلول دائمة في 

أعقاب النزاع، وقد تكون أساسية إلعادة بناء السالم. كما أن تدمير المنازل 
والممتلكات من جراء الكوارث الطبيعية والنزاعات غالباً ما يؤدي إلى 
النزوح ويشكل عقبة رئيسية أمام استئناف حياة النازحين. ويمثل فقدان 
سجالت األراضي وسندات الملكية، وغياب السندات الرسمية، وتدمير 
المعالم المستخدمة لترسيم الحدود، والقوانين والتقاليد التمييزية تحديات 

شائعة تواجه النازحين عند استعادة أراضيهم وممتلكاتهم، ومصدراً محتمالً 
للتوتر بين الطوائف والعنف والنزاع.

نظراً لألوضاع والعادات المختلفة المتعلقة بحقوق السكن واألراضي 
والممتلكات، فإن اتفاقية كمباال  تنظمها بالتفصيل، وتحتوي أيضاً على 

األحكام ذات الصلة بتوفير فرص حصول النازحين على المأوى المناسب.

العمل اإلنمائي:

مبادرات التنمية المتعلقة بالمساكن واألراضي والممتلكات ضرورية في 
جميع مراحل عملية النزوح، وخاصة لتحقيق حلول دائمة. كما أن تحسين 
أمن الحيازة ضروري في أفريقيا، حيث أن الغالبية العظمى من األراضي 

الريفية غير مسجلة وتدار وفقاً لألعراف - وهذه حقيقة تزيد من احتمال 
الطرد قبل وأثناء وبعد النزوح. وفرص الحصول على األراضي والممتلكات 

ترتبط أيضاً ارتباطاً وثيقاً بسبل العيش. قد تشمل المبادرات ما يلي:

مساعدة النازحين العائدين على تنظيف األراضي التي تركت دون 	 
زراعة أثناء نزوحهم، وبناء أو إصالح نظم الري وغيرها من 

البنى التحتية.
إنشاء تعاونيات األراضي أو استخدام األراضي المشتركة أو 	 

العامة إلعطاء النازحين داخلياً الذين ال يملكون أرضاً الفرصة 
للزراعة. هذا يمكن أن يكون مفيداً بشكل خاص في المناطق ذات 

الكثافة السكانية العالية التي يكون حجم قطع األراضي الخاصة فيها 
صغيراً جداً.

إدخال أساليب زراعية أكثر إنتاجية واستدامة، وطرق ائتمان 	 
زراعي وتدابير أخرى لتحسين وصول النازحين إلى األسواق.

 استبدال الماشية الخاصة بالرعاة )والزراع( الذين فقدوا حيواناتهم 	 
أثناء عملية النزوح. وتوفير الخدمات البيطرية مهم أيضاً لنجاح 

التدخالت.

والمأوى المؤقت4  توفير فرص الحصول على السكن واألرض والممتلكات 

غالباً ما تكون المنازل واألراضي والممتلكات التي تركها النازحون عند 
فرارهم هي أثمن أصولهم وأساسية لسبل عيشهم وهويتهم. وفي كثير من 

األحيان، تظل هذه الممتلكات دون حماية، مما يضر بحق النازحين في 
أال يحرموا بشكل تعسفي من ممتلكاتهم. يساهم فقدان هذه الممتلكات في 

إفقار النازحين ويخلق الحاجة إلى المأوى المالئم أثناء وبعد النزوح، لحين 
استعادة أصولهم. وتعتبر قضايا األراضي من الدوافع الهامة للعنف والنزاع 

مثال: سبل العيش وانعدام األمن الغذائي في شمال أوغندا

أظهرت دراسة طولية في شمال أوغندا نشرها معهد التنمية الخارجية 
أن انعدام األمن الغذائي للنازحين العائدين يمكن أن يزداد في الواقع 

في ظل غياب مبادرات التنمية الكافية. وبحثت الدراسة حالة العائالت 
في منطقة بادر على مدار ثالث سنوات، وتضمنت النتائج المشاكل 

التالية التي تواجه النازحين العائدين إلى قراهم: )1( كانت المدخالت 
الزراعية والعمالة تمثل عقبة رئيسية أمام إنتاج األغذية، على الرغم 

من توافر األراضي، )2( الفرص المدرة للدخل »كانت قاصرة 
إلى حد كبير على األنشطة ذات األجر المنخفض«، )3( انخفض 

الدخل إلى مستويات متدنية للغاية عندما اضطر النازحون العائدون 
إلى تنظيف أراضيهم وبناء منازلهم، )4( بناء المنازل يعرقل جهود 

المتضررين »إلعادة بناء سبل معيشتهم السابقة بسرعة أو االستثمار 
في الثروة الحيوانية«، وبالتالي طال اعتمادهم على المساعدات 

الغذائية.

تسعى المادة 4 )5( من اتفاقية كمباال إلى حماية المجتمعات المحلية 
من النزوح من خالل ارتباط خاص أو اعتماد على األرض بسبب 

ثقافتهم وقيمهم الروحية. تنص المادة 9 )2( على أن الدول يجب أن 
توفر المأوى المالئم إلى أقصى حد ممكن للنازحين، وبأقل قدر من 

التأخير. كما تدعو إلى اتخاذ تدابير لحماية الملكية الفردية والمجتمعية 
والثقافية في أماكن منشأ النازحين وفي أماكن لجوئهم. ويرد التزام 

الدول بتعزيز وتهيئة الظروف إليجاد حلول دائمة في المادة 11 
)1(، ويشمل استعادة األراضي والمنازل والممتلكات الخاصة 

بالنازحين. كما أن الدول مطالبة، بموجب المادة 11 )4(، بتأسيس 
آليات وإجراءات مبسطة لتسوية النزاعات المتعلقة بالملكية. وتنص 

المادة 11 )5( على أن المجتمعات المحلية التي ترتبط ارتباطاً خاصاً 
باألرض أو تعتمد عليها، والتي ال يمكن منع نزوحها، تستطيع أن 

تطلب من حكوماتها اتخاذ جميع التدابير المناسبة الستعادة أراضيها 
السابقة لدى عودتها، كلما كان ذلك ممكناً.

أوالد نازحون عائدون في مدرسة لم يتم تجديدها في منطقة غولو. )مركز رصد النزوح الداخلي، يناير 2011(
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حماية األراضي والممتلكات التي تركها النازحون. تعد مبادرات 	 
التنمية التي تساعد الناس الذين فروا وأولئك المعرضين لخطر 
النزوح على تأمين سندات الملكية أمراً حاسماً. وهي قد تشمل 

تسجيل ملكية غير مسجلة حتى اآلن أو غير رسمية أو تقليدية، 
وتسجيل األراضي، وتأمين أو إعادة إنشاء سجالت األراضي 

والسجالت العامة المماثلة.
مساعدة النازحين على استعادة ممتلكاتهم. وتعتبر مبادرات 	 

للمساعدة في استبدال الوثائق المفقودة أو التالفة التي تثبت حقوق 
الملكية حاسمة، مثلها في ذلك مثل المبادرات التي تساعد في إعادة 
تأسيس سجالت األراضي ونظم اإلدارة التي ربما تكون قد دمرت 

أو انهارت خالل النزاعات أو الكوارث.
حل النزاعات على األراضي والممتلكات. مبادرات التنمية 	 

ضرورية لتعزيز وبناء قدرات المحاكم والهيئات القضائية 
القائمة. ففي أغلب األحيان، تعاني هذه الهيئات من الحجم الهائل 
من مطالبات النازحين، وتصبح اإلجراءات المطولة عائقاً أمام 

تحقيقهم ألية حلول دائمة. يمكن أن تساعد الجهات الفاعلة في مجال 
التنمية على التصدي لهذه المشكلة من خالل العمل مع السلطات 

الوطنية والمحلية من أجل تحسين آليات تسوية المنازعات، وتبسيط 
إجراءات إنشاء آليات بديلة.

ضمان حصول النازحين على تعويضات عندما يستحيل استرداد 	 
ممتلكاتهم. المبادرات المماثلة لتلك التي تهدف إلى حل النزاعات 
ضرورية، وهذا يعني العمل مع السلطات لتعزيز قدرات المحاكم 

والمجالس القضائية ولجان التعويض، وتبسيط اإلجراءات، ووضع 
آليات بديلة للفصل في المطالبات ودفع التعويضات.

تحسين أمن الحيازة للنازحين وفرص حصولهم على األراضي 	 
والمساكن. يمكن للجهات الفاعلة في مجال التنمية دعم هذا الهدف 

بمجموعة واسعة من المبادرات، مثل برامج إدارة األراضي 
والحكم، ووضع السياسات التي تعترف بحقوق األراضي العرفية، 
وتحويل تلك الحقوق إلى سندات ملكية، ودعم التخطيط الحضري 

الذي يشمل مخططات اإلسكان والتأجير التي تراعي مصالح 
الفقراء وتقبل النازحين ويتم تكييفها حسب ظروفهم.

إن قضية المأوى والمسكن ليست مجرد قضية إنسانية. تلعب الجهات 
الفاعلة في مجال التنمية دوراً هاماً في توفير المأوى االنتقالي عندما يصبح 

النزوح طويل األمد وفي عملية إيجاد حلول دائمة. كما تساعد النازحين على 
تجنب االضطرار إلى )1( اإلقامة في مساكن دون المستوى وغير متصلة 

بالخدمات األساسية، )2( المشاركة في أنشطة خطرة أو استغاللية لدفع 
اإليجارات )3( احتالل الممتلكات العامة أو الخاصة وخطر التعرض للطرد 

منها. قد يكون المأوى االنتقالي ضرورياً أيضاً لعودة النازحين الذين يفتقرون 
إلى القدرات الالزمة إلعادة بناء منازلهم. وينبغي للمبادرات أن تهدف إلى:

تطوير المناطق التي يتوطن فيها النازحون أو يعودون إليها عن 	 
طريق توفير المساكن الالزمة والبنى التحتية األخرى كجزء من 

التخطيط الحضري أو مشروعات التنمية الريفية، وتوفير خيارات 
لتأمين حيازة السكان.

التأكد من أن سياسات اإلسكان تلبي االحتياجات المحددة للنازحين.	 

مثال: استخدام خطط التنمية الحالية للتوصل إلى حلول دائمة في 
مجال اإلسكان

في بوروندي، يعيش النازحون في المستوطنات منذ أكثر من عشر 
سنوات. تم تأسيس تلك المستوطنات على األراضي العامة والخاصة 

على حد سواء، وفي بعض الحاالت كانت مصدراً للنزاعات على 
األراضي مع أصحابها، الذين كان معظمهم من السكان المحليين. 
وأظهرت دراسة أجريت في عام 2011 لتقييم الظروف المعيشية 
لألشخاص النازحين داخلياً والحلول الدائمة المفضلة لديهم أن 82 
بالمائة يرغبون في االندماج محلياً، وهو اختيار يحميه حق جميع 

المواطنين في اختيار مكان إقامتهم، ولكنه يثير قضية األراضي التي 
كانوا قد استقروا عليها. تقوم السلطات البوروندية اآلن بصياغة خطة 

عمل إليجاد حلول دائمة، بدعم من مفوضية األمم المتحدة لشؤون 
الالجئين )UNHCR(. وسوف تشمل الخطة تسوية المنازعات المتعلقة 
بالملكية عن طريق ردها أو التعويض عنها، ومعالجة مسألة أمن حيازة 

النازحين الذين يرغبون في االندماج محلياً. ومن أجل أن تكون هذه 
الخطة ناجحة، ال بد من دراسة التشريعات القائمة المتعلقة باألراضي، 

وبرامج التنمية التي يمكن أن تسهم في التوصل إلى حلول دائمة.

تسعى بوروندي للحصول على دعم مالي دولي لمشروع »التقرية« 
الذي يهدف إلى تحسين التنمية االقتصادية والظروف المعيشية من 

خالل تطوير القرى وإتاحة جميع المرافق والخدمات. وسيصبح 
المستفيدون أصحاب المنازل التي بنيت كجزء من البرنامج. ولكن 

المعايير الحالية تعني أن النازحين ليسوا مؤهلين للمشاركة. ومن شأن 
توسيع نطاق البرنامج ليشمل مستوطنات النازحين داخلياً والمجتمعات 
المجاورة لهم أن يقطع شوطاً طويالً نحو تحقيق حلول دائمة ومصالحة 

اجتماعية. يبين هذا المثال الحاجة إلى التنسيق بين الجهات الفاعلة 
اإلنسانية واإلنمائية لمساعدة السلطات على تنفيذ المبادرات التي تدعم 

جهود النازحين من أجل تحقيق حلول دائمة، وفي نفس الوقت تعود 
بالفائدة على كافة السكان.
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روابط بمصادر التقرير

 مالحظة: يركز هذا الكتيب على النزوح الناجم عن النزاعات المسلحة 
وحاالت العنف األخرى والكوارث الطبيعية. أما النزوح بدافع التنمية، فله 

أطره المعيارية الخاصة.

تجدر اإلشارة إلى أن اإلرشاد متضمن في سياسة البنك الدولي التشغيلية 
حول إعادة التوطين غير الطوعي )كتيب التشغيل، OP 4.12، المنقح في 

فبراير 2011(؛ سياسة البنك اإلفريقي للتنمية حول إعادة التوطين غير 
الطوعي )نوفمبر 2003(، معيار اآلداء رقم 5 لمؤسسة التمويل الدولية، 
شراء األراضي وإعادة التوطين غير الطوعي )يناير 2012(، والمبادئ 
األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن عمليات اإلخالء والنزوح بدافع التنمية 

.)2007(

روابط مفيدة
http://www.au.int :االتحاد األفريقي  

http://www.achpr.org :اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  
http://www.afdb.org :البنك األفريقي للتنمية  

  مركز رصد النزوح الداخلي: 
http://www.internal-displacement.org

  المؤتمر الدولي حول منطقة البحيرات العظمى: 
http://www.icglr.org

http://www.preventionweb.net :شبكة الوقاية  
http://www.reliefweb.int :شبكة اإلغاثة  

http://www.undp.org :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
  مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين: 

http://www.unhcr.org
 :)OCHA( مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  

http://ochaonline.un.org
http://www.worldbank.org :البنك الدولي  
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المصدر: قسم الخرائط باألمم المتحدة، تم تعديله بواسطة مركز رصد النزوح الداخلي. أكتوبر 2012



مركز رصد النزوح الداخلي

تم إنشاء مركز رصد النزوح الداخلي من قبل مجلس الالجئين النرويجي في عام 1998 بناًء على طلب من اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وذلك من 
أجل إعداد قاعدة بيانات عالمية للنزوح الداخلي. وال يزال مركز رصد النزوح الداخلي مصدراً رئيسياً للمعلومات والتحليالت المتصلة بالنزوح الداخلي الناجم 
عن النزاعات المسلحة وأعمال العنف المعمم وانتهاكات حقوق اإلنسان في جميع أنحاء العالم. ومنذ عام 2009، قام مركز رصد النزوح الداخلي أيضاً برصد 

النزوح بسبب الكوارث المتصلة بالمخاطر الطبيعية.

يهدف مركز رصد النزوح الداخلي إلى دعم وتعزيز االستجابات الدولية والوطنية لحاالت النزوح الداخلي واحترام حقوق النازحين داخلياً الذين يعتبر الكثيرون 
منهم من بين أضعف الفئات في العالم. كما يرمي أيضاً إلى تشجيع التوصل إلى حلول دائمة ألزمات النازحين داخلياً، سواء من خالل العودة أو اإلدماج المحلي 

أو التوطين في مناطق أخرى من البالد.  

من األنشطة الرئيسية التي يقوم بها المركز:
رصد حاالت النزوح الداخلي الناجمة عن النزاعات أو العنف المعمم أو انتهاكات حقوق اإلنسان واإلبالغ عنها؛	 
إجراء األبحاث والتحليالت بشأن حقوق النازحين داخلياً والدعوة إلى احترام هذه الحقوق؛	 
توفير التدريب على حماية النازحين داخلياً؛	 
المساهمة في وضع المعايير والتوجيهات الخاصة بحماية النازحين داخلياً ومساعدتهم.	 

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع مركز رصد النزوح الداخلي على العنوان التالي:
 www.internal-displacement.org 

www.internal-displacement.org/kampala-convention

مركز رصد النزوح الداخلي 
المجلس النرويجي لالجئين

7-9 شيمن دي باليكسير CH-1219  شاتيلين، جنيف 
هاتف: 41+ 22 799 0700  فاكس: 41+ 22 799 0701

 idmc@nrc.ch 
http://www.internal-displacement.org


