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سلسلة منشورات موضوعية

الغالبية المهمشة

تتناول هذه السلسلة الموضوعية الفجوة في الوعي والبيانات والمعرفة حول
العالقة بين حركات النزوح الداخلي والنزوح عبر الحدود وحركات العودة.

استمرارية النزوح
برنامج بحثي ونداء للشركاء
نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017
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إنه إلخفاق كبير لإلنسانية أن نحد مساعدتنا لألشخاص على
أساس الحدود على الخريطة .إن عملنا يهتدي باإلنسانية
واإلنسانية ال حدود لها...يجب أال نترك أحدا متخلفا ً عن
الركب.
كان هذا هو تعهد العالم من خالل خطة التنمية المستدامة لعام
 2030وجدول األعمال اإلنسانية .إنه ال يمكن تحقيق التنمية
المستدامة إذا تم إهمال أكثر من  40مليون من النازحين داخليا ً.

يف السنوات األخرية ،وقد تزايدت الفجوة بني التقديرات الخاصة باملجموعتني
خالل العرشين سنة املاضية 3.فمن بني  65مليون ُهجر قرسا ً يف جميع أنحاء
العامل اليوم ،هناك  40مليون  -أو أكرث من ستة من كل عرشة  -من النازحني
داخلياً ( ) .IDPsلقد نزحوا لنفس األسباب بالضبط ،ولكن ألنهم بقوا داخل
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بلدانهم ،فإن كافة معاناتهم منسية .إنهم الغالبية املهمشة من النازحني.
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إن العالقة بني النزوح الداخيل وتحركات الالجئني واملهاجرين غري مفهومة
متاماً ،ولكن ميكن التوصل إىل افرتاضني اثنني .أوالً ،أن العديد من الالجئني ،إن
مل يكن معظمهم ،كانوا نازحني داخلياً قبل أن يعربوا حدودا ً دولية ،حتى ولو
لفرتة قصرية أو أثناء العبور؛ وثانياً ،أن النازحني داخلياً هم املرشحني الرئيسيني
6
ليصبحوا الجئني أو مهاجرين.

رسالة مفتوحة موجهة من منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئالتابع لألمم المتحدة ،ستيفن أوبرين ،واألطراف المشتركة
في التوقيع1،سبتمبر 2016

فاضت وسائل اإلعالم الغربية يف السنوات األخرية بالصور والقصص املروعة
عن الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين الذين يخاطرون بأرواحهم -ويف
آالف الحاالت ،يخرسون أرواحهم  -يف رحالت خطرة عرب اليابسة والبحر .وقد
أدت األخبار عن معاناتهم إىل زيادة الوعي بفوىض بعيدة ومعاناة إنسانية،
وقد أدت حقاً إىل إبرام اتفاقيات سياسية بارزة مثل إعالن نيويورك الصادر يف
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أيلول  /سبتمرب  2016بشأن الالجئني واملهاجرين.

هناك الكثري من األدلة املتداولة التي تدعم هذه الفرضيات ،لكن ال توجد
بيانات كافية لتحديد عدد األشخاص من الالجئني أو املهاجرين عرب الحدود
الذين كانوا نازحني داخلياً قبل اللجوء أو الهجرة ،أو عدد العائدين من
الالجئني واملهاجرين الذين عادوا إىل ديارهم إىل حالة النزوح الداخيل .كام
أنه ال يوجد فهم كاف للمراحل التي تؤدي من النزوح الداخيل إىل اللجوء
والهجرة للخارج ،أو لنقاط الضعف التي تسهم يف النزوح املطول أو التنقل
البعيد عندما يعود الناس إىل بلدانهم األصلية .وهذا ميثل فجوة معرفية
كبرية.

إن الرتكيز العاملي عىل األشخاص الذين أُجربوا عىل الفرار من بلدانهم ،أو مل
يُرتك لهم خيار سوى القيام بذلك ،هو أمر مهم يف هذه األوقات التي تشهد
تضامناً هشاً .بيد أنه يتناقض بشكل صارخ مع التغطية الضئيلة نظرا ً ملاليني
األشخاص النازحني داخل بلدانهم .ومع توجيه الجهود السياسية نحو تعزيز
مراقبة الحدود ،هناك خطر حقيقي بأن ما يحدث داخلها سيحظى باهتامم
أقل .ويرتتب عىل ذلك آثار كبرية ومهددة للحياة ،ليس فقط بالنسبة لالجئني
واملهاجرين العابرين والعائدين إىل بلدانهم ،بل أيضا بالنسبة ألولئك الذين
يبقون داخلها.

تعترب قاعدة األدلة التي توفر فهامً كمياً ونوعياً أفضل لكامل سلسلة
النزوح ،من عوامل التنقالت البعيدة عرب الحدود إىل عمليات العودة ،أمرا ً
حيوياً يف هذه املرحلة .ومن شأن ذلك أن يسمح للحكومات وصانعي
السياسات والجهات املستجيبة يف امليدان بأن يستجيبوا بشكل أفضل
الحتياجات الحامية واملساعدات املستعجلة للنازحني يف نقاط انطالقهم
وعبورهم ووصولهم .وهذا بدوره ميكٍّن من تعزيز ال ُنهج املنتظمة لالستعداد
واالستجابة ،والتصدي للتحديات السياسية واإلمنائية الطويلة األجل الناجمة
عن عدم تسوية النزوح الداخيل الذي طال أمده.

إن الغالبية العظمى من األشخاص الذين يفرون من ديارهم هرباً من الرصاع
والعنف والكوارث ال يعربون حدودا ً دولية .لقد بلغ العدد اإلجاميل لألشخاص
النازحني داخليًا بسبب الرصاع والعنف ضعفي عدد الالجئني تقريباً.

محطة طريق دوبلي التي تعج بالحركة ،في الصومال ،حيث يُتوقع من العائدين أن يسجلوا قبل أن يتمكنوا من االنتقال إلى وجهتهم النهائية .الصورة الفوتوغرافية :المجلس النرويجي
لالجئين ،عام 2016
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وهذا ينطوي عىل الحد من االحتياجات واملخاطر ونقاط الضعف الناتجة
عن اضطرارهم إىل الفرار .يواجه العديد من الالجئني العائدين نزوحاً داخلياً
كأمر واقع إذا مل يتمكنوا من العودة إىل مناطقهم األصلية أو مل يتم إعادة
إدماجهم بشكل مستدام يف أماكن أخرى ،أو يواجهون نزوح داخيل ثاين إذا
أُجربوا عىل اقتالع حياتهم من جديد.
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من الرحلة األوىل إىل الهروب من دورة النزوح ،يجد األشخاص الذين
أجربوا عىل ترك منازلهم أنفسهم يف مراحل مختلفة عىل طول سلسلة،
مع احتياجات ومخاطر ونقاط ضعف مختلفة (انظر الشكل  .)1إن زيادة
قدرتهم عىل الصمود تتطلب الجهود املشرتكة للحكومات عىل املستوى
الوطني ودون الوطني واملحيل ،والوكاالت اإلنسانية والتنموية الدولية،
والنازحني الداخليني بحد ذاتهم ،واملجتمعات املحلية ،واملجتمع املدين،
والقطاع الخاص ،ومنظامت حقوق اإلنسان ومنظامت السالم واألمن .إن
الفهم األكرث شموالً للعالقة بني النزوح الداخيل والحركة عرب الحدود هو أمر
بالغ األهمية بالنسبة لصانعي السياسات والجهات املانحة لتحديد أي من
أصحاب املصلحة هؤالء يحتاج إىل املشاركة ومتى.
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يف السنوات املقبلة ،سيرشع مركز رصد النزوح الداخيل لسد هذه الفجوة
من خالل أعاملنا يف الرصد والبحث والسياسات .تقدم هذه الورقة برنامجنا
املوضوعي املقرتح .كام يوفر قامئة من دراسات الحالة املحتملة والرشكاء
الحاليني واملستهدفني .وللقيام بهذه املهمة الضخمة ،نحن بحاجة إىل دعوة
جميع البيانات واملعلومات والدعم التي ميكن أن تقدمها املجتمعات املحلية
املتأثرة والوكاالت الدولية واملنظامت غري الحكومية واملؤسسات األكادميية
والحكومات .إن الخطط املوضحة يف هذه الورقة أيضاً تعتمد عىل الحصول
عىل دعم مايل ٍ
كاف.

مجال اهتامم مركز رصد النزوح الداخيل
يف عام  ،2017التزم مركز رصد النزوح الداخيل باتباع نهج أكرث انتظاماً لفهم
سلسلة النزوح من خالل توسيع جهودنا يف املراقبة والبحث لتحليل العالقة
بني النزوح الداخيل وحركات النزوح عرب الحدود وحركات العودة .ويتعني
اإلجابة عىل عدد من األسئلة إذا أرادت الحكومات وصانعي السياسات
والوكاالت اإلنسانية واإلمنائية وغريها تلبية احتياجات جميع النازحني قرسا ً،
بغض النظر عام إذا كانوا يفرون داخل الحدود أو عربها .وللقيام بذلك ،قمنا
بإنشاء املسارات الثالثة التالية للبحث والرصد لربنامجنا املوضوعي.

استمرارية النزوح
إن لكل شخص نازح قصة مختلفة .فبعضهم يغادرون منازلهم بني ليلة
وضحاها هرباً من هجوم أو كارثة وشيكني آخذين معهم فقط ما يستطيعون
حمله .آخرون يكونون عىل علم بأزمة وشيكة مام يتيح لهم املزيد من
الوقت للتحضري لرحلتهم .ومبجرد اضطرارهم إىل ترك مكان إقامتهم ،فإنهم
يصبحون فعلياً نازحني داخلياً ،وقد يضطر العديد منهم إىل الفرار مرة أخرى،
سواء كان ذلك إىل الحي التايل أو أبعد من ذلك.

| |املسار األول :بناء مجموعة بيانات مشرتكة تشمل النزوح
الداخيل والهجرة وتدفقات الالجئني
نحن بحاجة إىل التقدم يف عملية جمع البيانات الكمية عن التنقالت
الداخلية وعرب الحدود .وتتمثل الخطوة األوىل نحو بناء مجموعة بيانات
شاملة يف اعتامد منوذج مشرتك يحدد جميع األعداد والتدفقات ذات الصلة
وميثلها .ومن خالل اعتامد منوذج بيانات مشرتك فقط ،سنتمكن من استمرار
تحديد عدد النازحني داخلياً الذين انتهى بهم املطاف مبغادرة بلدانهم ،وعدد
الالجئني واملهاجرين الذين أصبحوا نازحني داخلياً عند عودتهم ،وأين ومتى
تحدث هذه الظواهر .كام سيساعد اعتامد نهج مشرتك يف جمع البيانات عىل
تحديد عدد األشخاص الذين قد يكونوا يف عداد املفقودين قبل أو بعد عبور
الحدود الدولية.

قد يجد البعض أنفسهم نازحني ذهاباً وإياباً داخل أو عرب الحدود ،يعودون
إىل منازلهم بانتظام لتفقد ممتلكاتهم أو أراضيهم .بينام يفقد آخرون األمل
يف احتامالت السالم أو إعادة اإلعامر ويهربون إىل أماكن أبعد أو يطلبون
اللجوء يف الخارج ،وغالباً ما يتم تشجيعهم من قبل العائلة أو األصدقاء أو
املواطنني الذين قاموا بالرحلة نفسها .تحدث بعض هذه التنقالت بشكل
جامعي ،ولكن يف كثري من الحاالت يرحل األشخاص بشكل فردي أو يف
مجموعات صغرية ،مام يجعل اكتشافهم أكرث صعوبة.

إذا كان يتعني عىل قواعد البيانات املتعلقة بالنازحني داخلياً واملهاجرين
والالجئني وطالبي اللجوء أن تكون موامئة وقابلة للتشغيل املشرتك ،فإنه
يجب جمع البيانات أيضاً باستخدام تعاريف ومعايري وطرق متكاملة يتم
تطبيقها بشكل منهجي .ويجب أن تسعى عمليات تجميع البيانات هذه إىل
القيام بعمليات جمع وتصنيف مشرتكة ومنتظمة ،ورصد أوضاع األشخاص
ومساراتهم ،مبا يف ذلك عرب الحدود والعودة مرة أخرى ،عىل فرتات زمنية
أطول.

هناك أيضاً العديد من الطرق التي قد يعود بها الشخص الذي ف ّر عرب
الحدود .وسواء يتم ترحيلهم أو يعودون طواعية ،وسواء يتم توثيقهم أو
يسافرون باسم مستعار ،فإن لذلك تأثري كبري عىل فرصهم يف إعادة االندماج
املستدام يف بلدهم األصيل .وسواء عاد الشخص من الخارج أو من جزء آخر
من بلده ،فإن تحقيق حل دائم لنزوحهم هو عملية تدريجية وغالباً ما تكون
طويلة األجل إلزالة العقبات التي تعرتض الدمج (إعادة الدمج).
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األسئلة الرئيسية:
| |ما هي نسبة الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين الذين كانوا يف السابق
من النازحني داخلياً ،وكيف يختلف ذلك بني األزمات والبلدان املختلفة؟
| |ما هي أمناط واتجاهات التنقالت البعيدة والتنقالت عرب الحدود ،مصنفة
حسب املوقع والعمر والجنس وغري ذلك من الخصائص؟
| |هل تؤدي بعض أنواع األزمات إىل املزيد من التنقالت عرب الحدود
| |أكرث من غريها ،ويف أي مرحلة يفر النازحني داخلياً خارج حدودهم؟
| |كم عدد الالجئني واملهاجرين الذين أصبحوا نازحني بحكم األمر الواقع أو
نازحني للمرة الثانية عند عودتهم إىل بلدانهم األصلية؟

األسئلة الرئيسية:
| |ما هي الظروف التي مير بها األشخاص النازحون داخلياً ليعربوا الحدود
بدالً من محاولة العثور عىل األمان يف مكان آخر داخل بالدهم؟ ما مدى
أهمية القرب من حدود مفتوحة وسهلة الوصول؟
| |هل السالمة الجسدية واألمان هام الشاغل الرئييس لألشخاص الذين
يفرون إىل الخارج ،والذي يعكس فشالً واضحاً يف حاميتهم يف الوطن؟
| |ما مدى أهمية االعتبارات االجتامعية واالقتصادية ،مثل سبل العيش
وفرص العمل والتعليم؟
| |ما هي عوامل الدفع أو الجذب األخرى التي تقود إىل قرار الفرار إىل
الخارج؟

ولتقديم إجابات عىل هذه األسئلة ،سوف نقوم بتطوير وتحسني مناهجنا
لتسجيل البيانات عىل نطاق التنقالت عرب الحدود بطريقة أكرث منهجية،
وسنعمل مع رشكائنا يف جمع البيانات ،خاصة وكالة األمم املتحدة لالجئني
( )UNHCRواملنظمة الدولية للهجرة ( ،)IOMلجعل نُظم جمع البيانات
قابلة للتشغيل املشرتك .ومن خالل التعاريف واملقاييس املشرتكة ،سنعمل
لخلق قاعدة أدلة عاملية عىل نطاق التنقالت الداخلية وعرب الحدود.

من خالل البحث املوضعي والتجريبي سنقوم بتحديد العوامل املحركة
والعمليات وراء التنقالت البعيدة بوجود تحليالت النظامية ونظام النامذج
الديناميكية للمتغريات البيئية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية واألمنية
التي تدفع أو تفرض التنقل أو تعوقه خالل سلسلة النزوح .يجب أن يكون
هذا العمل مجهودا ً تعاونياً بني الخرباء اإلقليميني والجهات املستجيبة
للحاالت اإلنسانية واالقتصاديني واملتخصصني يف مجال التنمية.

| |املسار الثاين :تحديد العوامل وعمليات االنتقال البعيدة عرب الحدود

سيتم التحقق من صحة هذه التحليالت باستخدام البيانات الكمية التمثيلية،
ولكنها تتطلب أيضاً معلومات نوعية كبرية ،مبا يف ذلك نسخ محارض املقابالت
مخفية الهوية وبيانات التصنيف التي تجمعها الوكاالت يف نقاط العبور
والوصول املختلفة ،ولكنه ال يتم تشاركها باستمرار حالياً .وينبغي ترتيب
أولويات هذه العمليات وتوسيع نطاقها ومتويلها بشكل ٍ
كاف لزيادة نطاق
تغطيتها والسامح بجمع املزيد من البيانات عرب فرتات زمنية أطول.

نحن بحاجة إىل املزيد من البيانات النوعية والوضوح حول جملة العوامل
التي تسهل وتثبط هروب النازحني داخلياً عرب الحدود وما بعدها .تشري
األدلة املتوفرة إىل أن عوامل الدفع والجذب للنزوح الداخيل من املناطق
املتأثرة بالرصاع مامثلة لتلك التي أبلغ عنها الالجئون .كام أن فهم كيفية
وتوقيت اتخاذ األشخاص لقرار الفرار إىل الخارج وما هي القضايا األشد تأثريا ً
عليهم ،هو عامل رئييس ورشط أسايس للجهات املستجيبة الوطنية والدولية
لتحديد أولويات املوارد وتقديم النوع املناسب من الدعم حينام وحيثام
تدعو الحاجة.

بعد دخول المكسيك بشكل غير قانوني بالقرب من سيوداد هيدالجو في طريقهم إلى حدود الواليات المتحدة األمريكية ،يواصل العديد من المهاجرين من أمريكا الوسطى
وأمريكا الجنوبية رحلتهم على قطار الشحن المعروف باسم  ..La Bestia, the Beastالصورة الفوتوغرافية :المنظمة الدولية للهجرة  /كيث دانيميلر ،أبريل 2014
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| |املسار الثالث :رصد عمليات العودة عرب الحدود ومخاطر
النزوح املستقبلية وطويلة األمد

من خالل هذا الربنامج املوضوعي ،نهدف إىل رسم صورة كمية ونوعية أكرث
اكتامال لاستمرارية النزوح ،من العوامل املحركة لالنتقال البعيد عرب الحدود
ً
إىل عمليات العودة .وتتطلب دراسات الحالة إجراء بحوث ميدانية متعمقة
ويف بعض الحاالت طويلة األمد عن طريق رشكاء محليني ،ويجري العمل
عىل ذلك بالفعل يف أفغانستان وأجزاء من أمريكا الوسطى .إذا تلقينا دعام
ماليا كافيا ،فإننا سنقوم أيضا بإنشاء مشاريع رصد وبحوث متعددة السنوات
لجمع األدلة يف جميع أنحاء الرشق األوسط ،وأفريقيا جنويب الصحراء،
واألمريكيتني وآسيا ،يف بلدان مثل كولومبيا ،جمهورية الكونغو الدميقراطية
والعراق ونيجرييا ورسيالنكا وجنوب السودان والسودان وسوريا.

نحن بحاجة إىل فهم أفضل للظروف التي يعود فيها الناس إىل بلدانهم
األصلية ،سواء عادوا طواعية أو تحت ضغط خارجي ،واملخاطر التي ينطوي
عليها ذلك من النزوح الداخيل بحكم األمر الواقع أو النزوح ملرة ثانية .نحن
بحاجة إىل نظرة متعمقة إىل نسبة األشخاص الذين يعودون إىل مناطقهم
األصلية أو يجدون أنفسهم يعيشون يف مخيامت النزوح الداخيل ،والذين
يتوصلون يف نهاية املطاف إىل أنه ليس لديهم خيار سوى العودة إىل بلد
اللجوء أو االنتقال إىل بلد ثالث.
إن التحليالت السياقية الشاملة للظروف يف املناطق املخصصة للعودة ،وقدرة
السلطات املحلية والوطنية عىل االستجابة بصورة كافية الحتياجات العائدين،
ستكون عامالً رئيسياً يف قياس استدامة عمليات العودة وخطر االنتقال
البعيد أو النزوح.

وللقيام بهذه املهمة الكبرية ،قمنا بإنشاء رشاكات وقمنا بالتواصل حالياً مع
مفوضية شؤون الالجئني التابعة لألمم املتحدة واملنظمة الدولية للهجرة
واملجلس الرنويجي لالجئني واللجنة الدولية للصليب األحمر والبنك الدويل
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وصمويل هول ومبادرة  REACHوالدائرة
املشرتكة لتصنيف النازحني ومجموعة من منظامت األبحاث األكادميية
واملحلية .سنحتاج أيضاً إىل دعم من املنظامت واملؤسسات التي تنادي
بحقوق النازحني مثل املقرر الخاص باألمم املتحدة املعني بحقوق اإلنسان
للنازحني واملجلس الرنويجي لالجئني ورابطة املعونة املسيحية واملؤمتر الدويل
للمؤسسات الخريية وهيومن رايتس واتش وتحالف الكنائس.

األسئلة الرئيسية:
| |ما هي ظروف العودة؟ هل كانت طوعية أم قرسية أم باإلكراه (ترحيل)؟
| |هل يؤثر توافر املساعدات النقدية عىل قرار العودة ،وما هو تأثري ذلك
عىل االستدامة الالحقة؟
| |هل يعود العائدون إىل ديارهم  /مناطقهم األصلية أم إىل أماكن أخرى،
وملاذا أو ملاذا ال؟
| |ما هي الفرص الرئيسية والعقبات التي تحول دون عودة الالجئني
واملهاجرين املندمجني بشكل مستدام يف مكان إقامتهم التي يختارونها؟

كام نطلب دعم الوكاالت واملنظامت الدولية األخرى واملنظامت غري
الحكومية ،واملؤسسات األكادميية والحكومات املهتمة بدعم األهداف املبينة
أعاله ،سواء من خالل رشاكة العمل أو الدعم املايل.

سوف ندعو الوكاالت والسلطات يف امليدان ونقدم لهم الخربات الفنية لرصد
مسارات العائدين مع مرور الوقت ،وليس فقط عند نقاط التوصيل ولكن إىل
أبعد من ذلك يف عملية التسوية وإعادة الدمج .وهذا يعني جمع البيانات
حول مجموعة كاملة من املعايري الواردة يف إطار اللجنة الدامئة املشرتكة بني
الوكاالت إليجاد الحلول الدامئة بشكل منهجي وشامل ومطول ،وبطرق تكون
تعاونية وقابلة للتشغيل املشرتك.

املراجع

1.1اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،رسالة مفتوحة من منسق عمليات
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واألطراف املشرتكة يف التوقيع ،األغلبية املهمشة:
مساعدة النازحني داخليًا ،سبتمرب https://goo.gl/kwQgkt ،2016
2.2األمم املتحدة ،إعالن نيويورك لالجئني واملهاجرين3 ,1/A/RES/71 ،
October 2016, https://goo.gl/QAGVRu
3.3مركز رصد النزوح الداخيل ،التقرير العاملي عن النزوح الداخيل (GRID
2017)، https://goo.gl/4Ks8y9
4.4مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني االتجاهات العاملية يف التهجري
القرسي لعام https://goo.gl/XN1oUy ،2016
5.5اللجنة الدامئة املشرتكة بني الوكاالت ،رسالة مفتوحة من منسق عمليات
اإلغاثة يف حاالت الطوارئ واألطراف املشرتكة يف التوقيع ،األغلبية املهمشة:
مساعدة النازحني داخليًا ،سبتمرب https://goo.gl/kwQgkt ،2016
6.6مركز رصد النزوح الداخيل ،التقرير العاملي عن النزوح الداخيل (GRID
2017)، https://goo.gl/4Ks8y9

كام نحتاج أيضاً إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن فكرة أن الالجئ أو
املهاجر العائد الذي يواجه ظروف انعدام األمان وعدم االستقرار وغري قادر
عىل االندماج عىل نحو مستدام يف مكانه األصيل أو يف مكان آخر يكون
عرضة لخطر النزوح الفعيل أو الثاين .هذه املرحلة تتطلب مجموعة من
الحلول مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات النازحني تحت مظلة الحامية
الوطنية .وتتطلب هذه الحقيقة استجابة أكرث تكامالً للحلول الدامئة كإجراء
ملنع النزوح يف املستقبل.
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