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نبذة عن هذا التقرير

هــذا البحــث هــو مثــرة مرشوع مشــرك بني ُشــَعب الحاميــة، والسياســات، والدبلوماســية اإلنســانية 
يف اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )اللجنــة الدوليــة(، وذلــك بدعــم كبــر مــن وحــديت األمــن 
االقتصــادي، واملــاء واإلســكان يف اللجنــة الدوليــة، ووفــود اللجنــة الدوليــة يف جميــع أنحــاء العــامل، 
ــى البحــث بعــض الدعــم املــايل مــن وزارة الخارجيــة االتحاديــة الســويرسية مــن خــال  وقــد تلقَّ

قســم األمــن البــرشي التابــع لهــا.

وكتــب هــذا التقريــر كلٌّ مــن كاثريــن لوين-غرايســون؛ مستشــارة السياســات، وأنجيــا كوترونيــو؛ 
ــد اســتفدنا  ــادة املــرشوع، وق ــا يف قي ــي شــاركت أيًض ــزوح الداخــي، والت ــة للن املستشــارة العاملي
مهــا الزمــاء امليدانيــون يف هنــدوراس، والعــراق، ونيجريــا،  أيًضــا مــن املســاعدة القيِّمــة التــي قدَّ
ــن  ــرِب ع ــن نُْع ــة، ونح ــات الحال ــراء دراس ــن إج ــا أمك ــاهامتهم م ــوال مس ــن ل ــال، والذي والصوم
ــراد  ــة لألشــخاص النازحــني، وأف ــاَء دراســات الحال ــن التقيناهــم أثن ــا لألشــخاص الذي ــغ امتنانن بالِ
ـي الســلطات  املجتمعــات املحليــة املضيفــة، عــى ثقتهــم وتشــاُركهم خرباتهــم معنــا، وممثِـّ
ــزوح،  ــاالت الن ــتجابة لح ــأن االس ــم بش ــات نظره ــاركهم وجه ــرى؛ لتش ــامت األخ ــة، واملنظ املعني
م بالشــكر أيًضــا للكثــر مــن زمائنــا الذيــن وافقــوا عــى املشــاركة معنــا يف هــذا التفكــر  ونتقــدَّ
ــر، وأخــرًا  ــات بشــأن مــرشوع التقري ــوا تعليق م ــا، وقدَّ ــن تشــاركوا أفكارهــم معن ــدي، والذي النق
ــاًم ألبعــد حــد؛ فهــي مل  متــه ناديــن والــي، بصفتهــا مستشــارة مســتقلة، قيِّ كان الدعــم الــذي قدَّ
ــرِشَ عــن هــذا املوضــوع فحســب، بــل تشــاَركت أيًضــا معرفتهــا الواســعة  ــْم باســتعراض مــا نُ تَُق

ــا.  ومنظورهــا النقــدي معن

ــت مامرســني وخــرباء- تنقيــَح الدراســة،  باإلضافــة إىل ذلــك تولَّــت لجنــة استشــارية خارجيــة - ضمَّ
ــرة  ــرا )الدائ ــس نونيز-فري ــال، وأيزي ــا ب ــن ناتالي ــكل م ــق ل ــكرنا العمي ــن ش ــرِب ع ــود أن نُع ون
املشــركة لتحديــد ســامت املرشَّديــن داخليًّــا(، وديبــورا باغلــول )وزارة التنميــة الدوليــة الربيطانية(، 
ــبكة  ــل )ش ــا كامب ــية(، ولي ــوم السياس ــاد والعل ــدن لاقتص ــة لن ــاين )كلي ــالوكا بي ــور تش والربوفيس
التعلُّــم اإليجــايب للمســاءلة واألداء يف مجــال العمــل اإلنســاين(، والدكتــور جيــف كريســب، ولــويس 
ــني(،  ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــر )املفوضي ــل ماغواي ــف(، وداني ــرل )اليونيس إي
والربوفيســور إليزابيــث فريــس )جامعــة جــورج تــاون(، والربوفيســور والــر كالــني )جامعــة بــرن(، 

ــة الســويرسية(. ــة االتحادي ــرا سيغريســت )وزارة الخارجي وب

نبذة عن الصور

ــا،  ــراق، ونيجري ــن الع ــر مصــوِّرون مســتقلُّون م ــواردة يف هــذا التقري ــدة ال ــط الصــور الفري التق
ــا، وزار حــور  وهنــدوراس، والتقــى رحيمــة غامبــو األشــخاص النازحــني يف مايدوغــوري، يف نيجري
خالــد األشــخاص النازحــني يف املوصــل، يف العــراق، وفعــل ديلمــر ممربينــو األمــر نفســه يف ســان 
بيــدرو ســوال، يف هنــدوراس، وطلبنــا مــن كٍل منهــم استكشــاف تجربــة أن يكــون املــرء نازًحــا يف 
هــذه املــدن، وأكــر مــن ذلــك، أطلقنــا لهــم العنــان يف هــذه التجربــة، وبفضــل معرفتهــم بتلــك 

م نظــرة حيــة وثاقبــة عــى واقــع النــزوح. البلــدان وصاتهــم بالســكان جــاءت الصــور لتقــدِّ

م أيًضــا بشــكر خــاص لــكل مــن ماثيــو كانــي؛ املتحــدث الرســمي للسياســات اإلنســانية  ونتقــدَّ
ــة  ــور يف اللجن ــر الص ــة تحري ــن، رئيس ــوك- بيليغري ــن ك ــة، وكاثري ــة الدولي ــات يف اللجن والحم

ــة؛ إلطــاق هــذا املــرشوع. الدولي



قامئة املحتويات

تقديم .........................................................................................................................7

ملخص تنفيذي .............................................................................................................8

املقدمة .....................................................................................................................12

  الدراسة ...................................................................................................................13
      مالحظة حول نطاق الدراسة ................................................................................................14
      البنية .................................................................................................................................15

الفصل األول: تجربة النزوح يف املناطق الحرضية .............................................................17

  1. ملاذا يَِفرُّ السكان إىل املدن أو داخلها ........................................................................18
      النزوح يف املوصل..................................................................................................................19
      إىل أي يشء يستند قرار اختيار العيش يف املخيَّامت ..................................................................20
      النزوح يف مايدوغوري ..........................................................................................................20

  2. الكفاح يف بيئة جديدة: وجهة نظر النازحني ..............................................................21
      النزوح يف بيدوا ...................................................................................................................22
      التنقُّل يف بيئة املناطق الحرضية ............................................................................................22
      النزوح يف سان بيدرو سوال ....................................................................................................23
      العيش عىل هامش الحياة: التكيُّف مع عدم اليقني ..................................................................23
      املنطق الذي ال ميكن تفسريه وراء املساعدات اإلنسانية ............................................................25
      الطبيعة العامة لرفاهة السكان ..............................................................................................25
      مركز املدينة مقارنًة بضواحيها ...............................................................................................27
      مكان يف العامل: الكرامة والنزوح .............................................................................................28

 3. استقبال السكان النازحني: وجهة نظر املُِضيِفنَي يف النزوح .............................................29
      تشارُك املنازل: وجهة نظر العائالت املضيفة ...........................................................................29
      تشارُك الشوارع: وجهة نظر املجتمعات املحلية املضيفة ...........................................................30
      العالقات داخل املجتمع املحيل .............................................................................................31

مجموعة الصور: مايدوغوري، نيجرييا .......................................................................................32

    

 

    



الفصل الثاين: االستجابة اإلنسانية للنزوح يف املناطق الحرضية ............................................41

  1. االستجابة للنزوح يف املدن: النُهج الحالية ..................................................................42

      التحيُّز للمخيامت ...............................................................................................................43
      الفجوة يف حاالت الطوارئ وفجوة االستمرارية ........................................................................44
      نهج واعد: ضامن الحيازة واإلسكان لألشخاص النازحني .............................................................46
      نهج واعد: مساعدة السكان عىل استعادة استقاللهم ...............................................................47
      اعتامد ُمْفرِط عىل الربامج الشاملة .........................................................................................48
      نهج واعد: تعزيز قدرة الخدمات الحرضية عىل الصمود يف العمل .............................................49

  2. دعوة للتحقُّق من صحة االفرتاضات .........................................................................49
      االفرتاض األول: تحديد األشخاص النازحني داخليًّا يف البيئات الحرضية يكون أصعب......................50
      نهج واعد: املشاركة مع املجتمعات املحلية واملنظامت الشعبية..................................................51
      االفرتاض الثاين: األشخاص النازحون داخليًّا يف األماكن الحرضية ويعيشون خارج املخيَّامت أفضل حااًل        
       من السكان داخل املخيَّامت ................................................................................................52
      نهج واعد: دعم الوصول إىل الربامج الحكومية .........................................................................53

      االفرتاض الثالث: األشخاص النازحون داخليًّا يواجهون املشكالت نفسها التي يواجهها الفقراء يف 
      املناطق الحرضية .................................................................................................................53                    
      نهج واعد: تيسري الحوار بني مختلف مستويات السلطات .........................................................54 

مجموعة الصور: سان بدرو سوال، هندوراس ...................................................................55

الفصل الثالث: تحسني االستجابة اإلنسانية للنزوح يف املناطق الحرضية ...............................63

مجموعة الصور: املوصل، العراق ...................................................................................68

املراجع ......................................................................................................................76

امللحق ألف: املنهجية املتََّبعة واملنظامت التي جرى التشاور معها ......................................82

    



»يوافــق عــام 2018 الذكــرى الســنوية العرشيــن لوضــع املبــادئ التوجيهيــة بشــأن النــزوح 
م املُْحــَرز يف التعامــل مــع النــزوح الداخــي،  ــا يف التقــدُّ ــا للتفكــر مليًّ الداخــي، وقــد أتاحــت وقتً
ــة  ــا يف تلبي ــتجابة به ــق االس ــي تخف ــدة الت ــرق العدي ــى الط ــوء ع ــاء الض ــه إلق ــت نفس ويف الوق
احتياجــات النازحــني داخليًّــا عــى نحــو مســتدام، ويَُعــدُّ هــذا التقريــر مناســبًا مــن حيــث توقيتــه 
ــليط  ــال تس ــن خ ــتمر م ــر املس ــذا التفك ــاهم يف ه ــه يس ــوع؛ ألن ــذا املوض ــة به ــه الوثيق وصلت
الضــوء عــى التحديــات الفريــدة الناجمــة عــن النــزوح الداخــي يف املناطــق الحرضيــة، لقــد كان 
وضــع أولئــك النازحــني داخليًّــا يف املناطــق الحرضيــة محــوًرا للتفويــض منــذ بدايتــه، وإننــي أشــعر 
باالرتيــاح برؤيــة التعبــر القــوي عــن أصــوات األفــراد، ســواء النازحــني أو املجتمعــات املحليــة التــي 
تســتقبلهم، التــي نــادًرا مــا كانــت تلقــى آذانـًـا صاغيــة، وفيــام وراء األرقــام واإلحصائيــات يدعونــا 
ــا، وأن  ــأن نتحــىَّ بالتواضــع يف عملن ــا ب ــر إىل اإلنصــات إىل هــؤالء األشــخاص، ويذكِّرن هــذا التقري
ــَى مــن  ــق مــن صحــة االفراضــات األساســية، وهــو يلقــي الضــوء عــى واقــع عــدد ال يُْح نتحقَّ
األفــراد يف جميــع أنحــاء العــامل اليــوم، وتَُعــدُّ هــذه الفكــرة الشــخصية املتعمقــة، املقرنــة بتحليــل 
قــوي وتوصيــات ملموســة، دعــوًة قويــة للعمــل - تذكــرًا بأنــه ال ميكننــا الوقــوف دون أن نحــرِّك 
ــة  ــات، وبصفتــي املقــرِّرة الخاصــة املعني ــا العمــل ملواجهــة هــذه التحدي ــل يتعــنيَّ علين ســاكًنا، ب
ــب بهــذا التقريــر، ويحــدوين األمــل يف أن يرَجــم إىل  بحقــوق اإلنســان للنازحــني داخليًّــا فإننــي أرحِّ

م ملمــوس يف االســتجابة لألشــخاص الذيــن يتعرَّضــون لهــذه املواقــف«. تقــدُّ

سيسيليا جيمينيز-داماري

املقـرِّرة الخاصـة لألمـم املتحـدة لحقوق 
اإلنسـان للنازحـني داخليًّا



تقديم

يف السـنوات األخـرة التقيـت أشـخاًصا نازحني يعيشـون يف بلـدات ومدن يف جميع أنحـاء العامل؛ من 
حلـب إىل بانغـي وبوغوتـا، وهـم مل يفقدوا منازلهم وسـبل كسـب الرزق فحسـب، بل أيًضـا اقتُلُِعوا 
مـن مجتمعاتهـم املحليـة، ويف كثـر مـن األحيان كانوا يعيشـون يف ظروف بالغة السـوء حـاَول فيها 
اآلبـاء إبقـاء أطفالهـم يف أمـان، وبذلـوا كل مـا يف وسـعهم لتلبيـة احتياجاتهـم األساسـية، وكثـرًا مـا 
مـه املجتمعات املحليـة املضيفة التي كانـت تعاين هي  اضطـروا إىل االعتـامد عـى الدعـم الـذي تقدِّ

األخـرى آثـار النـزاع املسـلح أو أعامل العنـف األخرى.

ويف نهايـة عـام 2017 نـزح نحـو 40 مليـون شـخص جـرَّاء النـزاع املسـلح والعنـف الـذي شـهدته 
بلدانهـم1، واسـتقر عـدد كبـر منهـم - وإن كان غـر معـروف - يف مناطق حرضية خـارج املخيامت، 
ق عـى نحـو كاٍف، واالسـتجابة اإلنسـانية الحتياجاتهـم ضعيفـة،  ومـع ذلـك فـإن واقعهـم غـر موثَـّ
وهـو مـا يُْعـزَى جزئيًّـا إىل أن املنظـامت اإلنسـانية ال تـزال تكافـح من أجـل تعديل نُُهـج ُوِضعت يف 

البيئـات الريفيـة واملخيَّـامت حتـى تناسـب البيئـات الحرضية.

ويف هـذا العـام، ونحـن نحتفـل بالذكـرى السـنوية العرشين لوضع املبـادئ التوجيهية بشـأن النزوح 
الداخـي، فكَّـرت اللجنـة الدوليـة مليًّا يف طرق لتطوير اسـتجابة أفضل للنـزوح يف املناطق الحرضية، 
ر الدعم األسـايس  اسـتجابًة تسـاعد السـكان عـى اسـتعادة اسـتقالهم وإحساسـهم بالكرامـة، وتوفِـّ
للمجتمعـات املحليـة واملـدن، وكجـزء مـن هـذا التفكـر رشعنـا يف إجـراء دراسـة بُغيـة الوصول إىل 
فَْهـم أفضـل لتجربـة النازحـني يف املناطـق الحرضيـة وُمِضيِفيهـم، واالسـتجابة اإلنسـانية النموذجية 

للنـزوح يف املناطـق الحرضية.

ومـن خـال هـذه العمليـة وجدنـا مـا يذكِّرنا مـرة أخرى بـأن املجتمعـات املحلية املضيفـة هي أول 
املسـتجيبني، وأن وجـود سياسـات وأُطُـر قانونيـة كافيـة هـو أمـر رضوري لضـامن احـرام حقـوق 
النازحـني وتيسـر تعافيهـم، وأن الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية تضطلـع بـدور رئيـس يف االسـتجابة 

للنـزوح يف املناطـق الحرضيـة - ويجـب أن يصبـح أداؤهـا أفضـل يف ذلـك.

لقـد بُِذلَـت جهـود كبـرة للتغلُّب عى التحديـات يف املناطق الحرضية يف السـنوات األخرة، ولكن ال 
رين  يـزال هنـاك الكثـر الـذي يتعـنيَّ القيام بـه، ويجب علينـا يف واقع األمـر إرشاك األشـخاص املترضِّ
يف تطويـر أي اسـتجابة إنسـانية، ويجـب أن نبـدأ التفكـر عـى الفـور يف بدايـة أي أزمـة يف كيفيـة 
مسـاعدة السـكان عـى أن يصبحـوا مسـتقلني مـن جديـد، ويجـب أن نبني اسـتجاباتنا عـى بيانات 
موثـوق بهـا، ال عـى افراضـات مل يتـم التحقُّق مـن صحتها، ويجـب أن نتحىَّ بالجرأة عـى االبتكار؛ 

ألن البيئـات الجديـدة تتطلَّب مامرسـات جديدة.

ريـن جـرَّاء النـزوح عى إعـادة بناء  ومـن جانبهـا تلتـزم اللجنـة الدوليـة مبسـاعدة األشـخاص املترضِّ
حياتهـم، ونحـن نعلـم أننـا ال نسـتطيع القيـام بذلـك مبفردنـا؛ فحجـم االحتياجـات يتطلـب جهـًدا 
والوطنيـة،  البلديـة  والسـلطات  املُِضيَفـة،  املحليـة  أنفسـهم، واملجتمعـات  النازحـني  بـني  تعاونيًّـا 

واملجتمـع املـدين، والجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين ومجـال التنميـة، واملجتمـع الـدويل.

مـن الواضـح أنـه يجـب علينـا أن نرقـى إىل مسـتوى التحـدي يف املناطـق الحرضيـة، فـا يصـح أن 
نتجاهـل السـكان ألنهـم يعيشـون يف املـدن، ويَْحُدونـا األمـل يف أن يكون هـذا التقرير مصـدر إلهام 
إلجـراء حـوار رضوري بـني كل أولئـك الذيـن يضطلعـون بدوٍر يف االسـتجابة لاحتياجـات يف املناطق 

الحرضية.

بيرت ماورير
رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر
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ملخَّص تنفيذي

ــف  ــزاع املســلح وحــاالت العن ــا جــرَّاء الن ــد مــن الســكان النازحــني داخليًّ ــذة يف التزاي ــش نســبة آِخ تعي
األخــرى يف مــدن وبلــدات، ويســتعرض هــذا التقريــر تجربتهــم يف أربــع مــدن -هــي املوصــل يف العــراق، 
وبيــدوا يف الصومــال، ومايدوغــوري يف نيجريــا، وســان بيــدرو ســوال يف هنــدوراس- ويــويص باتبــاع عــدد 
مــن الطــرق املهمــة لتحســني مســتوى االســتجابة اإلنســانية مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم، ســواء الفوريــة، 

أو عــى املــدى الطويــل، ومســاعدتهم عــى التعــايف التــام.

وينتهــج التقريــر نهًجــا يركِّــز عــى الســكان عنــد التعامــل مــع النــزوح يف املناطــق الحرضيــة، ويبــدأ الجــزء 
األول بتحليــل تجربــة الســكان يف النــزوح كــام عــربوا هــم عنهــا، ثــم يبحــث الجــزء الثــاين نقــاط القــوة 
يف املامرســات الحاليــة يف االســتجابة اإلنســانية للنــزوح الداخــي يف البيئــات الحرضيــة ومواطــن الضعــف 
ه السياســات واملامرســات اإلنســانية  فيهــا، ومُيِيــُط اللثــام عــن بعــض االفراضــات اإلســراتيجية التــي تشــوِّ
ــات لتحســني مســتوى االســتجابة اإلنســانية،  ــن التوصي ــة م ــورِد مجموع ــث فيُ ــا الجــزء الثال ــة، أم الحالي

ويرافــق التقريــر مجموعــة صــور للســكان النازحــني يف املــدن.

خصائص النزوح يف املناطق الحرضية
يُحــِدث النــزوح يف املناطــق الحرضيــة تغيــرًا دامئـًـا يف املشــهد والنســيج االجتامعــي للعديــد مــن البلــدات 
ــدوا يف الصومــال بســبب  ــف عــدد ســكان بي ــال: تضاَع ــع أنحــاء العــامل، عــى ســبيل املث واملــدن يف جمي
النــزوح الداخــي بــني عامــي 2016 و2017، ويف نيجريــا زاد عــدد ســكان مايدوغــوري زيــادًة كبــرة منــذ 
ت املســاحة الحرضيــة يف العديــد مــن مــدن الــرشق األوســط، مبــا يف ذلــك املوصــل  عــام 2016، وقــد تغــرَّ

يف العــراق، مــع انتقــال الســكان مــن جــزء مــن املدينــة إىل آخــر بحثـًـا عــن األمــان.

ويضطــر الســكان إىل النــزوح؛ ألن بلدتهــم أو مدينتهــم أصبحــت مرسًحــا للنــزاع املســلح، أو أي عنــف آخر، 
أو تعرَّضــت لكارثــة مــا، أو ينتقلــون مــن املناطــق الريفيــة بحثـًـا عــن ملجــأ يف إحــدى املــدن، مــام يســاِهم 
ــع الحــرضي العامليــة، وكثــرًا مــا ينتهــي األمــر بالســكان النازحــني إىل العيــش مــع فقــراء  يف اتجاهــات التوسُّ
املناطــق الحرضيــة يف املناطــق العشــوائية الواقعــة عــى أطــراف املــدن، حيــث تكــون املســاكن ردئيــة، 

ويصبــح الحصــول عــى العمــل والخدمــات محــدوًدا.

لقــد ازداد الوعــي العــام بالنــزوح يف املناطــق الحرضيــة منــذ ســبعينيات القــرن املــايض، بَيْــَد أن االســتجابة 
ــة،  ــر كافي ــانية غ ــتجابة اإلنس ــون االس ــا تك ــا م ــة، وغالبً ــر مامئ ــزال غ ــامت ال ت ــارج املخيَّ ــزوح خ للن
وتتطلــب رؤيــة أفضــل عــى املــدى الطويــل؛ لتلبيــة احتياجــات املجتمــع املحــي، والتعامــل مــع نقــاط 
الضعــف الفرديــة، وتقــع املســؤولية األساســية عــن توفــر الحاميــة واملســاعدة للســكان النازحــني داخليًّــا 
ــامت  ــه بإمــكان املنظَّ ــي يجــد هــؤالء الســكان أنفســهم تحــت ســلطتها، غــر أن ــة الت ــق الدول عــى عات
ــدين، ومنظــامت  ــع امل ــة، واملجتم رة نفســها، والســلطات املحلي ــرضِّ ــة املت ــات املحلي اإلنســانية، واملجتمع
ــة، أن تتعــاون عــى نحــو أفضــل مــن أجــل االســتجابة الحتياجــات الســكان  ــرشكات املحلي ــة، وال التنمي

ــة. ــة املضيف النازحــني واملجتمعــات املحلي

الغرض من التقرير
يهــُدف هــذا البحــث إىل املســاهمة يف تحســني مســتوى االســتجابة اإلنســانية للنــزوح يف املناطــق الحرضيــة 
الناجــم عــن النــزاع املســلَّح، أو حــاالت العنــف األخــرى، مــن خــال التفكــر يف تجربــة الســكان يف النــزوح، 
ودراســة مــدى توافـُـق االســتجابة اإلنســانية الحاليــة مــع احتياجــات الســكان وتوقُّعاتهــم، ويســتند التقرير 
ــوال،  ــدرو س ــان بي ــل، وس ــوري، واملوص ــدوا، ومايدوغ ــة يف بي ــة الدولي ــا اللجن ــة أجرته ــوث ميداني إىل بح

مــي املعلومــات الرئيســيني. واســتعراض مــا كُِتــَب يف هــذا املجــال، واملقابــات التــي أْجِريـَـْت مــع مقدِّ

ــًنا  ــا ُمَحسِّ ــه نهًج ــتفادة من ــدروس املس ه ال ــتوجِّ ــة، وس ــة الدولي ــم للجن ــة تعلُّ ــث تجرب ــذا البح ــل ه ميثِّ
لعملياتنــا اســتجابًة للنــزوح الداخــي والنــزوح يف املناطــق الحرضيــة، ويَُعــدُّ النــزوح يف املناطــق الحرضيــة 
أحــد مجــاالت العمــل اإلنســاين العديــدة يف املناطــق الحرضيــة التــي تعمــل فيهــا اللجنــة الدوليــة جاهــدًة 
دة األوجــه لألشــخاص  لتطويــر معارفهــا ومهاراتهــا، مــن أجــل تنفيــذ اســتجابة أفضــل لاحتياجــات متعــدِّ

ــع املناطــق الحرضيــة. ريــن َجــرَّاء النــزاع وأشــكال العنــف األخــرى يف عــامل يتزايــد فيــه توسُّ املترضِّ
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ويدعــو التقريــر كل َمــن يشــارك يف االســتجابة اإلنســانية للنــزوح يف املناطــق الحرضيــة إىل الركيــز 
ــتجابة  ــط واالس ــور التخطي ــكان مح ــل الس ــي: َجْع ــع، وه ــني الوض ــة لتحس ــارات رئيس ــة مس ــى أربع ع
ــوق  ــات موث ــى بيان ــاء االســتجابات ع ــود، وبن ــى الصم ــم ع ــم وقدرته ــى كرامته ــز ع اإلنســانية، والركي
بهــا، واستكشــاف الفــرص اإليجابيــة التــي يُتيحهــا النــزوح يف املناطــق الحرضيــة، وهــذه املبــادئ العمليــة 

ــر. ــن التقري ــث م ــة يف الجــزء الثال ل ــات مفصَّ حــة يف توصي موضَّ

الرسائل الرئيسية للتقرير
َفْهــم تجربــة الســكان النازحــني أمــٌر أســايس إلعــداد برامــج جيــدة، وينبغــي أن يقــود هــذا الفهــم . 1

تصميــم االســتجابات اإلنســانية وتنفيذهــا، وتكــون احتياجــات الســكان مرابطــة، ويجــب التعامــل 
معهــا تعامــًا كليًّــا وليــس تعامــًا بســيطًا يف إعــداد الربامــج رأســيًّا عــى املــدى القصــر.

العائــات واملجتمعــات املحليــة املُِضيفــة هــي أول املســتجيبني يف حــاالت النــزوح، ولكنهــا تعــاين . 2
مــه الحكومــات  ــا عندمــا تطــول مدتــه، وعندمــا يكــون الدعــم الــذي تقدِّ مــن النــزوح بوصفــه عبئً
ــدر نفســه،  ــر بالق ــًا أو غــر موجــود عــى اإلطاق،ويصــُدق هــذا األم أو املنظــامت اإلنســانية قلي
ســواء شــهدت مدينــة مــا نزوًحــا واســع النطــاق مــن املناطــق الريفيــة - كــام هــو الحــال يف بيــدوا 
أو مايدوغــوري - أو تدفُّــق أعــداد كبــرة مــن الســكان مــن أجــزاء أخــرى مــن املدينــة نفســها، كــام 
ــة بالعمــل  ــل املتعلق ــة بالفع ــم املشــكات القامئ ــزوح إىل تفاق ــؤدي الن هــو الحــال يف املوصــل، وي
واألســواق، واإلســكان، والبنيــة التحتيــة، والحصــول عــى األرايض، وإدارة النفايــات، والخدمــات 

رة. ــاء املتــرضِّ العامــة األخــرى يف األحي

يجــب أن تســاعد االســتجابة اإلنســانية الســكان عــى اســتعادة الشــعور بالكرامــة، وذلــك مبــا يتجاوز . 3
ث العديــد مــن  مجــرد بقائهــم عــى قيــد الحيــاة، والتفكــر عــى املــدى الطويــل مــن البدايــة، وتحــدَّ
ــة يف  ــم االجتامعي ــم ومكانته ــن كرامته ــد جــزء م ــن شــعور بفق ــم م الســكان النازحــني عــامَّ انتابه
العــامل بســبب النــزوح، وإذا مــا كانــوا اســتفادوا مــن اســتجابة إنســانية مــا فغالبًــا مــا كانــت اســتجابة 
ركَّــزت عــى مجــرد بقائهــم عــى قيــد الحيــاة، وليــس عــى مســاعدتهم يف اســتعادة الشــعور بالكرامة 
واالســتقال مــن خــال توفــر ضــامن الدخــل أو املســكن، ويجــب أن تلتــزم املنظَّــامت املشــاركة يف 
االســتجابة اإلنســانية بالوقــوف إىل جانــب الســكان بالقــدر املطــوب، ومســاعدتهم عــى اســتعادة 

أصولهــم املاديــة، وســبل كســب الــرزق.

يجب بناء االستجابة للتأثرات الحــادة جــرَّاء النــزوح ضمــن تصميم الربامج اإلنســانية، ويرتــب   •
عــى افتقــار الســكان إىل األصــول املاديــة والدخــل عواقــُب وخيمــة عــى قدرتهــم عــى توفــر 
ــة املســتقرة  ــار إىل اإلقام ــل هــذا االفتق ــم، وميثِّ ــة احتياجــات عائاته ــة املســتقرة، وتلبي اإلقام
ــون مــن حــي إىل آخــر،  ــا لقــدرة الســكان عــى الحفــاظ عــى العمــل؛ إذ ينتقل ــًدا الحًق تهدي
ويُِعيــُدون تأســيس شــبكاتهم االجتامعيــة، وبشــكل عــام يعملــون عــى إعــادة أوضاعهــم إىل 
طبيعتهــا، وقــد يعــزِّز هــذا األمــر بــدوره إســراتيجيات البقــاء الضــارَّة، مثــل إرســال األطفــال إىل 

ــل املــال والخدمــات. العمــل، أو االنخــراط يف  مامرســة الجنــس مقاب
ــم االجتامعيــة والسياســية والقانونيــة أن تيــرسِّ اســتقرار الســكان، أو تَُحــول دون  ميكــن للنُّظُ  •
ــم  ــة، ويجــب فَْه ــر عــى قدرتهــم عــى اســتئناف حياتهــم الطبيعي ــمَّ تؤثِّ اندماجهــم، ومــن ثَ
ــني. ــكان النازح ــني والس ــات املضيف ــة احتياج ــينها لتلبي ــا أو تحس ــتفادة منه ــم واالس ــذه النظ ه

يجــب عــى املنظَّــامت اإلنســانية التواصــل عــى نحو أفضــل مع الســكان النازحني، ومســاعدتهم   •
عــى الحصــول عــى الخدمــات اإلنســانية بصــورة آمنــة، ويعنــي هــذا األمــر تكريــس الوقــت 
ــة املضيفــة،  ــة مــع الســكان النازحــني واملجتمعــات املحلي ــة هادف ــات ثنائي ــاء عاق ــازم لبن ال

وتخصيــص املــوارد الازمــة لذلــك.
رین  ينبغــي تقييــم أداء املنظــامت اإلنســانية مقابــل قدرتهــا عــى التواصــل مع الســكان املتــرضِّ  •

ــا. ــم فيه ــتجابة، وإرشاكه ــن مراحــل االس ــة م يف كل مرحل

ملخَّص تنفيذي
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ــع  ــن م ــوارئ بالتزام ــاالت الط ــم يف ح ــع الدع ــل م ــانية أن تتعام ــامت اإلنس ــى املنظ ــب ع يج  .4
ــداًل مــن أن يتخــذ األمــر شــكل مراحــل  ــزوح ب ــة الن ــك مــن بداي ــاء القــدرة عــى الصمــود، وذل بن
متسلســلة لاســتجابة، ويظــل تحقيــق التــوازن الصحيــح بــني تلبيــة االحتياجــات عــى املــدى القصــر 
واالحتياجــات عــى املــدى الطويــل تحديـًـا كبــرًا للمنظــامت اإلنســانية، ويف حــاالت الطــوارئ املزمنــة 
عــادًة مــا يتــم حــلُّ هــذا األمــر عــن طريــق تأجيــل األنشــطة عــى املــدى األطــول، مــام يُلِْحــق الــرضر 
بالســكان النازحــني وُمِضيِفيهــم، إال أن االعتبــارات عــى املــدى الطويــل بالغــة األهميــة، وينبغــي أن 
تســتحوذ عــى مجموعــة كاملــة مــن الحلــول الدامئــة ملســاعدة الســكان النازحــني عــى االســتقرار يف 

أفضــل األماكــن التــي تناســبهم.

يجــب عــى املنظــامت اإلنســانية الرتكيــز بصــورة أكــر وأفضــل عــى االســتجابة للنــزوح يف املناطــق . 5
ــن  ــامت، عــى الرغــم م ــاز للمخي ــة باالنحي ــامت، وتتَّســم االســتجابة الحالي ــة خــارج املخي الحرضي
أن نســبة كبــرة مــن الســكان النازحــني تســتقر خارجهــا، ويعنــي هــذا عــدم توفــر تغطيــة كافيــة 
ومتَّســقة الحتياجــات الســكان النازحــني العاجلــة، ومســاعدتهم عى اســتعادة اســتقالهم، واســتئناف 

حياتهــم الطبيعيــة نســبيًّا.

هنــاك حاجــة أيًضــا إىل تحقيــق تــوازن أفضــل بــني نهــج شــامل لتلبيــة االحتياجــات ونهــج فــردي، . 6
ــكال  ــن أش ــا م ــكل م ــة لش ــاء األولوي ــة إىل إعط ــق الحرضي ــانية يف املناط ــتجابة اإلنس ــل االس متي
ــة  ــات املحلي ــة للمجتمع ــق الحرضي ــات يف املناط ــل الخدم ــادة تأهي ــل إع ــاملة، مث ــة الش التغطي
ــف هــذه النُُّهــج الخاصــة بالحــي بأكملــه الضغــَط عــى املجتمعــات  بأكملهــا وتوســيع نطاقهــا، وتخفِّ
ــاِهم يف  ــد تس ــية، وق ــم األساس ــض احتياجاته ــة بع ــى تلبي ــكان ع ــاعد الس ــة، وتس ــة املضيف املحلي
تخفيــف حــدة التوتــر بــني املجتمعــات املحليــة املُِضيَفــة وأولئــك النازحــني، إال أنهــا ال توفــر حاميــة 
مــة خصيًصــا ألكــر األفــراد والعائــات تعرًُّضــا للخطــر بــني النازحــني داخــل املجتمعــات املحليــة،  مصمَّ
ــا لهــم، ويجــب إكــامل عمليــة إعــداد الربامــج الشــاملة عــن طريــق اســتهداف األفــراد. ودعــاًم كافيً

ــم . 7 ــس إىل افراضــات مل يت ــدة، ولي ــات مؤكَّ ــيل إىل بيان ــزوح الداخ ــتجابة للن يجــب أن تســتند االس
ــق مــن صحتهــا، وقــد كشــف هــذا البحــث املغالطــات يف بعــض االفراضــات الشــائعة،  التحقُّ
عــى ســبيل املثــال: مــن الشــائع افــراض أنــه يصعــب تحديــد الســكان النازحــني املتفرِّقــني داخــل 
املجتمعــات املحليــة الحرضيــة، وأنهــم يكونــون أفضــل حــااًل مــن أولئــك الذيــن يعيشــون يف 
ــع إيجــارات الســكن،  ــم دف ــاء، أو ميكنه ــارب أو األصدق ــن األق ــاًم م ــون دع ــم يتلق ــامت؛ ألنه املخي
ــون املشــكات  ــامت يواجه ــارج املخي ــدن خ ــا أن األشــخاص النازحــني يف امل ــد أيًض ــا يُعتق ــرًا م وكث
د، وهــذه  نفســها التــي يواجههــا الفقــراء يف املناطــق الحرضيــة، وبالتــايل ال يحتاجــون إىل دعــم محــدَّ
ــن  ــزًءا م ــكِّل ج ــا – تش ــق منه ــي تنبث ــدة الت ــانية املوحَّ ــج اإلنس ــدة – والنُّه ــر املؤكَّ ــات غ االفراض
تصميــم الربنامــج وتطويــره، لكــن هــذه االفراضــات بعيــدة كل البُعــد عــن كونهــا حقيقــة عامــة، 

ــج. ــى الربام ــد ع ــي تعتم ــتجابات الت ــال يف االس ــؤدي إىل اخت وت

ــل للجهــات الفاعلــة يف مجــال التنميــة . 8 للمنظــامت اإلنســانية دور مهــم تضطلــع بــه، وهــو دور مكمِّ
يف االســتجابة للنــزوح يف املناطــق الحرضيــة، وتتجــاوز االحتياجــات الناتجــة عــن النــزوح الداخــي يف 
املناطــق الحرضيــة قــدرَة املنظــامت اإلنســانية عــى تلبيتهــا، إال أنــه مبقــدور املنظــامت اإلنســانية 
أن تضطلــع بجــزء مهــم مــن تلبيــة االحتياجــات العاجلــة، والحفــاظ عــى اســتدامة النظــم األساســية 
لبقــاء الســكان عــى قيــد الحيــاة، ومســاعدتهم عــى اســتعادة اســتقالهم، وللقيــام بذلــك يجــب أن 
تكــون املنظــامت اإلنســانية قــادرة عــى العمــل برسعــة، وأن يكــون لديهــا يف الوقــت نفســه رؤيــة 
بعيــدة املــدى للحلــول، ويجــب أيًضــا أن تكــون قــادرة عــى العمــل عــى مســتويات مختلفــة، أي 

عــى مســتويات الفــرد، واملجتمــع املحــي، واملدينــة.

تعتمــد االســتجابة الكافيــة التــي تأخــذ يف االعتبــار التجربــة الخاصــة لألشــخاص النازحــني، وأثــر   •
النــزاع املســلَّح أو أشــكال العنــف والنــزوح األخــرى عــى قطاعــات أخــرى مــن الســكان، عــى 
ــم  ــة لدع ــا املنظــامت اإلنســانية ومنظــامت التنمي ــي تبذله ــقة الت ــة واملنسَّ ــود التكميلي الجه

ــة األخــرى. ــة والبلدي ــة املركزي الســلطات والجهــات الفاعل



11 

قــد تكــون منظــامت التنميــة يف وضع أفضــل من املنظــامت اإلنســانية ميكِّنهــا مــن العمــل مــع الســلطات   •

ــا ما التكــون  ــا غالبً ــة والحــد من الفقر، ولكنه ــا للبطال ــة األوسع نطاقً ــا الهيكلي ــق بالقضاي ــام يتعل العامة في

ــدة عــى مســتوى الفرد ومســتوى األرسة املعيشــية، وقــد  يف وضع ميكِّنهــا من معالجــة مواطــن الضعــف املحَّ

ــة  ر عــى منظــامت التنمي ــي يتعــذَّ ــدرة متطــوِّرة يف املناطــق الت ــا ق ــدى املنظــامت اإلنســانية أيًض يكــون ل

الوصــول إليهــا.

ر النــزوح يف املــدن عــى أنــه عــبء عــى العائــات واملجتمعــات املحليــة املضيفــة، بــل وعــى . 9 غالًبــا مــا يصــوَّ

املــدن نفســها، غــري أنــه ميكــن أيًضــا أن يُِتيــح فرًصــا تســتحق االستكشــاف، وميكــن اســتخدام حالــة الطــوارئ 

ــل االســتجابة اإلنســانية يف  ــة، كــام ميكــن أن متثِّ ــق يف املناطــق الحرضي ــة بالحقائ يف رسعــة اكتســاب املعرف

ــن، مــن خــال االســتفادة مــن  ــز التكامــل مــع اآلخري ــر الــرشاكات وتعزي ــة فرصــًة لتطوي املناطــق الحرضي

القــدرات والخــربات املتاحــة، اســتناًدا إىل مختلــف التفويضــات واملســؤوليات، وأخــرًا مــن أجــل تطويــر طــرق 

ــكار  ــار األف ــة يجــب أن تتحــى املنظــامت اإلنســانية بالشــجاعة الختب ــات الحرضي ــدة للعمــل يف البيئ جدي

الجديــدة، ويجــب أن تتعلَّــم مــن التجربــة، ويجــب أن يكــون لديهــا الجــرأة عــى التعــرُّض للفشــل. 

ملخَّص تنفيذي



النازحون ىف املدن12 

املقدمة

“لقــد فََررْنـَـا يف بدايــة العمليــة العســكرية، ومل نرغــب يف الذهــاب إىل املخيــم مــع األطفــال وكبــار الســن، 
ــر جزئيًّــا، ثــم انتقلنــا إىل منــزل مســتأَجر”. لذلــك جئنــا إىل املوصــل، وعشــنا يف الســنة األوىل يف منــزل مدمَّ

ــون فــرًدا مــن أفــراد عائلتهــا مــن قريتهــم يف محيــط ســنجار يف شــامل غــرب  فــرَّت وفــاء2 وســتة وثاث
ــاك، وال  ــرزق هن ــب ال ــبَُل كس ــم، وُس َد حياته ــدَّ ــذي َه ــلح ال ــزاع املس ــبب الن ــام 2016 بس ــراق يف ع الع
يعتقــدون أنهــم ســيعودون مــرة أخــرى، وهــم يعرفــون أن منازلهــم قــد أُْحرِقَــت، وبعــد أن ســمعوا عــن 

ــد عودتهــم فإنهــم يخشــون أن يتعرَّضــوا للخطــر إذا عــادوا إىل ديارهــم. ــوا عن أشــخاص قُِتلُ

ــا3 الذيــن اســتقرُّوا يف  وعائلــة وفــاء هــي واحــدة مــن بــني مئــات اآلالف مــن األشــخاص النازحــني داخليًّ
املوصــل بعــد أن اضطــروا إىل الفــرار بســبب القتــال العنيــف بــني قــوات األمــن العراقيــة وقــوات التحالــف 
ضــد تنظيــم الدولــة اإلســامية، وقــد وصــل بعضهــم مــن املناطــق الريفيــة أو مــن مدينــة أخــرى، وانتقــل 

آخــرون إىل داخــل املدينــة بحثـًـا عــن ملجــأ مــن العمليــات العســكرية الجاريــة يف أحيــاء أكــر أمًنــا.

وال تَُعــدُّ املوصــل مثــااًل فريــًدا ملدينــة تعرَّضــت ملثــل هــذا النــزوح الواســع النطــاق، فهنــاك نســبة كبــرة، 
بــل وآخــذة يف االزديــاد مــن الســكان الذيــن نزحــوا بســبب النــزاع املســلح، وحــاالت العنــف األخــرى4، 
والكــوارث، يعيشــون يف املناطــق الحرضيــة وخــارج املخيَّــامت يف البلــدان الناميــة، مــام يــؤدِّي إىل تغيــر 
ــم يف طبيعــة املشــهد العــام للمــدن ونســيجها االجتامعــي5، ومــع اســتمرار وصــول نحــو 825 ألــف  دائ
يــن مــن النــزاع املســلَّح يف شــامل رشق نيجريــا ازداد عــدد ســكان مايدوغــوري زيــادًة كبــرة  شــخص فارِّ
بحلــول شــباط/فرباير 2016، وتشــر التقديــرات إىل أن عــدد ســكان مدينــة بيــدوا الصوماليــة قــد تضاَعــف 
بســبب االنتقــال الواســع النطــاق مــن املناطــق الريفيــة إىل املدينــة َجــرَّاء موجــة الجفــاف وانعــدام األمــن 
رة نتيجــة حالــة عامــة مــن العنــف،  يف عامــي 2016-2017 6، وتحــُدث حركــة نــزوح أبطــأ يف املــدن املتــرضِّ
مثــل مدينــة ســان بيــدرو ســوال يف هنــدوراس، وقــد يكــون هــذا النــزوح أقــل وضوًحــا، غــر أن لــه عواقــب 

ريــن. وخيمــة عــى األفــراد املترضِّ

ــزوح يف  ــة الن ــُي الواســع النطــاق بقضي ــايض والوع ــرن امل ــذ ســبعينيات الق ــه من ــر أن كْ ــر بالذِّ ــن الجدي م
ــكِّل  ــي تَُش دة الت ــاد، ولكــن دراســة العوامــل املحــدَّ ــٌذ يف االزدي ــامت آِخ ــة خــارج املخي املناطــق الحرضي
ــزت البحــوث املتعلقــة بالنــزوح يف  ــة الســكان يف مثــل هــذه الظــروف كانــت محــدودة7، وقــد ركَّ تجرب
ــا، أو تعاملــت  املناطــق الحرضيــة يف كثــر مــن األحيــان عــى الاجئــني، وليــس األشــخاص النازحــني داخليًّ
مــع هاتــني الفئتــني مًعــا دون دراســة االختافــات املحتملــة يف أوضــاع كل منهــام8، باإلضافــة إىل ذلــك فــإن 
قــة بشــأن تأثــر النــزوح الداخــي يف املناطــق الحرضيــة عــى املجتمعــات املحليــة واملــدن  الدراســات املتعمِّ
ــد ســامت املناطــق  ــأدوات تحدي ــب ب ــه عــى الرغــم مــن الرحي ــك فإن ــة، عــاوة عــى ذل ــة قليل املُِضيف
الحرضيــة وتقييمهــا، والتوجيهــات التشــغيلية يف الســنوات األخــرة، تواِصــل الجهــات الفاعلــة يف املجــال

اإلنســاين بَــْذَل جهــود حثيثــة مــن أجــل االســتجابة بشــكل مائــم يف البيئــات الحرضيــة9، ويفــرسِّ وجــود 
ــد األوضــاع يف املناطــق الحرضية،  العديــد مــن العقبــات أوجــَه القصــور هــذه، وهــي: نـُـْدرَة البيانــات وتعقُّ
وصعوبــة تكييــف النُّهــج املوضوعــة يف البيئــات الريفيــة أو املخيــامت مــع الواقــع يف املناطــق الحرضيــة، 

تم تغير جميع األسامء الواردة يف هذه الدراسة لحامية هويات السكان املعنيني.. 2

فيام يي تستخدم عبارتا »األشخاص النازحون« و«السكان النازحون« بالتباُدل لإلشارة إىل األشخاص النازحني داخليًّا.. 3

تستخدم اللجنة الدولية عبارة »حاالت العنف األخرى« )ويشار إليها فيام يي بكلمة »العنف« أو »حالة عامة من العنف«( . 4

لإلشارة إىل حاالت العنف الجامعي التي ترتكبها مجموعة أو عدة مجموعات كبرة من السكان، والتي ال تصل إىل حد النزاع 

دة من العنف الذي يكون -أو قد يكون- له عواقب إنسانية كبرة، وميكن أن تشمل  املسلح، وتتَّسم مثل هذه الحاالت بدرجة محدَّ

بو املخدرات، وما شابه. حاالت يكون فيها العنف غالبًا ذا طبيعة جنائية، مثل العنف الذي ترتكبه العصابات، ومهرِّ

يَُعّد حجم النزوح يف املناطق الحرضية كبرًا ومتزايًدا، إال أن البيانات املوثوق بها محدودة، ومن املفرض عى نطاق واسع أن . 5

غالبية السكان النازحني يف املدن يعيشون خارج املخيامت، ولكن األدلة التي تدعم ذلك االفراض نادرة أيًضا )انظر: مركز رصد 

النزوح الداخي 2016، وبيايَنْ Beyani 2011:7، والبنك الدويل 2017: 6(، فيام يي تُستخدم كلمة »املدن« و«البيئات/املناطق 

الحرضية« بالتبادل لإلشارة إىل املناطق املعقدة اجتامعيًّا، واملزدحمة باملباين والسكان، والتي لها تأثر عى مساحة أكرب، وهي 

 Smith, 2011 ،تشمل املراكز الحرضية ذات األحجام املختلفة وضواحيها، ملعرفة املزيد عن تعريف املدن انظر: إم. إي. سميث

.M. E. 2011

املنظمة الدولية للهجرة، شباط/فرباير 2016، ومقابات مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية والسلطات املحلية يف الصومال.. 6

7 ..Pantuliano et al. 2012 وبانتوليانو وآخرون ،Grünewald 2011  غرونولد
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ــا إىل خــربة املنظَّــامت  وإدراج االعتبــارات عــى املــدى الطويــل يف تصميــم الربامــج، وهــو مــا يرجــع جزئيًّ
اإلنســانية املحــدودة يف العمــل يف املناطــق الحرضيــة، وتعرقــل العوامــل السياســية، والقيــود عــى التمويل، 
والضغــط مــن أجــل تحقيــق نتائــج كبــرة ورسيعــة أيًضــا، تطويــَر اســتجابة كافيــة - أي اســتجابة بعيــدة 
ــال بــني الســلطات، واملجتمــع  كل البُعــد عــن كونهــا إنســانية بحتــة، ولكنهــا تعتمــد عــى التفاعــل الَفعَّ
ريــن، واملنظــامت اإلنســانية واملنظــامت العاملــة يف مجــال  مــي الخدمــات، واألشــخاص املترضِّ املــدين، ومقدِّ

التنميــة.

الدراسة
تهــُدف هــذه الدراســة إىل املســاهمة يف تعزيــز االســتجابة اإلنســانية للنــزوح الداخــي خــارج املخيَّــامت 
ــك  ــام بذل ــم، وللقي ــات نظره ــني ووجه ــكان النازح ــات الس ــوء رواي ــك يف ض ــة، وذل ــق الحرضي يف املناط
فإنهــا تــدرس تجربــة الســكان النازحــني يف املــدن، أو خــارج املخيَّــامت بســبب النــزاع املســلح أو العنــف، 
وتنعكــس بشــكل حاســم عــى مــدى تلبيــة االســتجابة الشــاملة مــن جانــب املنظــامت اإلنســانية، مبــا يف 
ــا، وتحقيــق توقُّعاتهــم10، ويســتند البحــث  ذلــك اللجنــة الدوليــة، احتياجــات األشــخاص النازحــني داخليًّ
ــات يف هــذا املوضــوع،  ــة، واســتعراض املؤلف ــزوح يف املناطــق الحرضي ــن الن ــع حــاالت م ــل أرب إىل تحلي
ــال،  ــدوا يف الصوم ــزوح يف بي ــات الرئيســيني. وجــرت دراســة حــاالت الن ــي املعلوم م ــع مقدِّ ــات م ومقابَ
ــراء  ــال إج ــن خ ــدوراس، م ــوال يف هن ــدرو س ــان بي ــراق، وس ــل يف الع ــا، واملوص ــوري يف نيجري ومايدوغ
مقابــات فرديــة، ومناقشــات مــع املجموعــات املســتهَدفة مــن األشــخاص النازحــني، ومضيفيهــم، وأفــراد 
املجتمــع املحــي، وقــادة املجتمــع املحــي، والســلطات املحليــة، واملوظفــني التابعــني للمنظامت اإلنســانية، 

ــة األخــرى املشــارِكة يف االســتجابة )انظــر امللحــق 1(. والجهــات الفاعل

ــز  ــزوح وأمناطــه مــن أجــل التميي ــف ســياقات الن ــث تعكــس مختل ــة بحي ــرت دراســات الحال ــد اخت وق
بــني أوجــه التشــابه واالختــاف يف تجــارب الســكان، ويف االســتجابة اإلنســانية للنــزوح، عــى ســبيل املثــال: 
ــا  رة َجــرَّاء العنــف الــذي ترتكبــه العصابــات اختافً هــل تختلــف تجربــة شــخص نــازح يف مدينــة متــرضِّ
كبــرًا عــن تجربــة شــخص نــزح داخــل مدينــة يف حالــة حــرب، أو نــزح إىل مدينــة أكــر اســتقراًرا داخــل 
ــة إىل املناطــق  ــة النازحــني مــن املناطــق الريفي ــز تجرب ــذي مييِّ ــزاع مســلح؟ ومــا ال ــرَّاء ن ر َج ــد متــرضِّ بل
ــة  ــات املتعلق ــا هــي االختاف ــا؟ وم ــني املــدن أو داخله ــون ب ــن ينتقل ــك الذي ــة أولئ ــة عــن تجرب الحرضي

مبــكان االســتقرار يف املدينــة نفســها؟

8 ..Kirbyshire et al. 2017 وكربيشاير وآخرون ،Crisp et al.2012 عى سبيل املثال كريسب وآخرون

9 . Urban Profiling Guidance )2014 ،ــة )جاكوبســني وآخــرون ــد ســامت املناطــق الحرضي ــال إرشــادات تحدي عــى ســبيل املث

 Using the Sphere Standards )2016 ــد ــة )ماونتفيل ــات الحرضي ــر اســفر يف البيئ Jacobsen et al. 2014(، أو اســتخدام معاي

in Urban Settings )Mountfield 2016(، أو أداة تقييــم التعــرُّض للخطــر املتعــدد القطاعــات يف املناطــق الحرضيــة مــن أجــل 

Urban Multi-Sector Vulnerability Assessment Tool for Displace- )2017 ــرون، ــن وآخ ــي الدي ــزوح )محي ــياقات الن  س

ment Contexts )Mohiddin et al. 2017(. لاطــاع عــى مناقشــة بشــأن أدوات تحســني تحليــل الســياق، انظــر: كامبــل )2018( 

Campbell(. ويف هــذا الصــدد تعمــل شــبكة التحليــل العمــراين يف ســورية عــى وضــع إطــار تحليــي شــامل يف املناطــق الحرضيــة 

يأخــذ بعــني االعتبــار الســياق املــادي واملؤســي للمدينــة، وخصائــص ســكانها وتجاربهــم واحتياجاتهــم مــن أجــل تحســني تخطيــط 

األنشــطة اإلنســانية والتنمويــة، وتوجيههــا ورصدهــا عــى نحــو أفضــل، وهــي تنظــر يف خمــس ركائــز هــي: البنيــة التحتيــة والنظــم 

ــني، ويضــم هــذا  ــل االجتامعي ــكات، واإلدارة، واالقتصــاد، والتامســك والتكام ــات، والســكن واألرايض واملمتل ــة والخدم اإليكولوجي

ــن مجــاالت خــربة متكاملــة، منظمــة إدارة املعلومــات، ورســم الخرائــط املعنيــة بشــؤون األلغــام، والدائــرة  التحالــف، الــذي يتضمَّ

ــة  ــس األبحــاث املشــرك للمفوضي ــق الرحمــة للعمــل اإلنســاين، ومجل ــق فيل ــا، وفري ــن داخليًّ ــد ســامت املرشدي املشــركة لتحدي

األوروبيــة، ويعمــل بشــكل وثيــق مــع منصــات عامليــة، مثــل التحالــف العاملــي لألزمــات الحرضيــة.

ينصّب الركيز عى السكان النازحني لفرة كافية، أي لبضعة أشهر عى األقل، لي يكونوا بدأوا العودة إىل وضعهم الطبيعي، وليس . 10

عى النزوح عى املدى القصر.

(
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غالبًـا مـا غـادر السـكان الذيـن وصلـوا إىل مايدوغـوري وبيـدوا املناطـَق الريفيـة بسـبب النزاع املسـلَّح، أو 
مزيـج مـن النـزاع والجفـاف، وكان بعـض النازحـني يف املوصـل قـد فـرُّوا مـن األعـامل العدائيـة العنيفـة يف 
رت أيًضـا جرَّاء  أجـزاء أخـرى مـن املدينـة، ووصـل نازحـون آخـرون مـن مدن أصغـر أو مناطـق ريفية تـرضَّ
ل السـكان بني األحياء فـراًرا من العنف الـذي ترتكبه العصابات،  النـزاع، ويف سـان بيـدرو سـوال غالبًا ما يتنقَّ
وعـى خـاف مايدوغـوري وبيدوا كان السـكان النازحون يف املوصل وسـان بيدرو سـوال يقيمون يف كثر من 
األحيـان عـى مقربـة مـن حالة انعـدام األمن التي أجربتهـم عى الرحيل مـن البداية، ويف جميـع تلك املدن 
ث األشـخاص النازحـون عـن صعوبة محاولة إعادة ترسـيخ وجودهـم يف مكان جديد، غالبًا باالسـتعانة  تحـدَّ
بوسـائل محـدودة للغايـة، وبطـرق مختلفة، أملحوا إىل شـعورهم بأنهـم فقدوا جزًءا مـن كرامتهم ومكانتهم 
االجتامعيـة يف العـامل بسـبب النـزوح، وبَـَدا واضًحـا أن االختافـات يف وجهـات نظرهم وطـرق التكيُّف التي 
ر بشـعورهم باألمـن، وقدرتهـم عى الحصول عـى الحامية يف مـكان النزوح، سـواء جاؤوا من  يتبعونهـا تتأثَـّ

منطقـة ريفيـة أو حرضيـة، وأيًّا كان مكانهـم يف املدينة وترتيبات معيشـتهم.

وعندمـا كانـت هنـاك اسـتجابة إنسـانية خـارج املخيـامت فقد ركَّـزت يف كثر مـن األحيان عى ضـامن بقاء 
السـكان عـى قيـد الحيـاة، ولكـن ليـس بالـرضورة عـى مسـاعدتهم عـى تلبيـة احتياجاتهم األساسـية عى 
نحـو مائـم، أو الحفـاظ عى شـعورهم بالكرامة، أو اسـتعادة هذا الشـعور، أو التخطيط للمسـتقبل، وغالبًا 
مـا كان السـكان الذيـن متكَّنـوا بأنفسـهم مـن التكيُّـف مع الوضـع الجديد عى املـدى القصـر يُْرَكُون دون 
مسـاعدة، بـل وأصبحـوا أكـر فقـرًا وضعًفـا مبـرور الوقـت، ويف ِخَضـمِّ حالـة الطـوارئ من الـرضوري ضامن 
بقـاء السـكان عـى قيـد الحياة، ولكن االسـتجابة مل تفشـل يف ضـامن تلبيـة االحتياجات األساسـية عى نحو 
كاٍف فحسـب، بـل مل تتحـرَّك برسعـة نحـو مسـاعدة السـكان عـى اسـتعادة اسـتقالهم واسـتئناف حياتهم 
الطبيعيـة نسـبيًّا، وبصفـة عامـة كانت االسـتجابة غـر كافيـة، ويف بعض األماكن -مثـل مايدوغـوري- بُِذلَت 
جهـود كبـرة لتعزيـز الحصـول عـى الخدمـات الحرضيـة بطريقـة مسـتدامة يف املناطـق التـي تسـتضيف 
النازحـني، غـر أن املحـاوالت الراميـة إىل إيجـاد اسـتجابة فردية الحتياجات السـكان الخاصـة، والتفكر فيام 
بَْعـَد حالـِة الطـوارئ ال تـزال محـدودة، ويف أماكـن أخـرى، مثـل بيدوا، تـم ببسـاطة تجاُهل السـكان الذين 

اسـتقروا خـارج املخيَّامت. 

ومـن قبـُل أشـار آخـرون إىل أن عـدم كفايـة االسـتجابة اإلنسـانية يف املـدن يُْعـزَى يف جـزء منـه إىل مـدى 
ـد طبيعـة البيئـة الحرضيـة، والصعوبـة التـي تجدهـا الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين يف تَبَنِّـي  تعقُّ
نُُهـج جديـدة تتكيَّـف مـع هـذه البيئـة12، كـام تنشـأ أوجـه القصـور مـن افراضـات غـر مؤكَّـدة، وليـس 
مـن البيانـات املوثـوق بهـا التـي تدعـم االسـتجابة، عى سـبيل املثال: يسـود اعتقـاد أن األشـخاص النازحني 
خـارج املخيَّـامت أفضـل حـااًل مـن األشـخاص املوجوديـن يف املخيـامت، وأنـه يصعـب تحديدهـم؛ ألنهـم 
ينتـرشون داخـل املجتمعـات املحليـة، وأن احتياجاتهـم ال تختلف عـن احتياجات املجتمعـات املحلية التي 
تسـتضيفهم، ولهـذه املعتقـدات أثـر كبـر عـى تشـكيل طبيعـة االسـتجابة، ولكـن بالـكاد تخضـع للدراسـة 

والفحـص بدقـة ضمـن سـياقها.

ماحظة حول نطاق الدراسة
يف هـذه الدراسـة يشـر مصطلـح »النـزوح يف املناطق الحرضيـة« إىل النـزوح الداخي إىل البيئـات الحرضية 
وداخلهـا، أي: مـن املناطـق الريفيـة إىل املناطـق الحرضيـة، أو داخـل املناطـق الحرضيـة، أو فيـام بينهـا، 
ـن حركـة السـكان الذيـن يَِفـرُّون مـن املـدن إىل املناطـق الريفيـة، وتركِّـز الدراسـة عـى  وهـي ال تتضمَّ
السـكان النازحـني الذيـن يسـتقرون من تلقاء أنفسـهم خـارج املخيامت الرسـمية واملخيامت غر الرسـمية، 
ويعيشـون متفرِّقـني داخـل املجتمعـات املحلية املضيفة، وقد يعيشـون يف شـقق مسـتأجرة، أو يف بنايات أو 
منـازل مهجـورة، أو غـر مكتملـة البنـاء، أو يف أماكن إيواء مؤقتة، أو يشـغلون املباين العامة، أو يسـتضيفهم 
املجتمـع املحـي؛ عـادًة لدى األقـارب أو األصدقاء، ويف مايدوغوري أُْجِريَت أيًضا دراسـة عـى مكانني يقعان 
عـى أطـراف املناطـق الحرضيـة إىل َحـدٍّ مـا، حيـث اسـتقرت مجموعـات مـن السـكان النازحـني مـن تلقاء 

نفسـها عى األرايض الشـاغرة11.

 ملزيد من املعلومات عن أنواع املستوطنات انظر: تجّمع تنسيق املخيامت وإدارة املخيامت 2016 أ.. 11
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البنية
ــة  ــز هــذه الدراســة أواًل عــى وجهــة نظــر األشــخاص النازحــني الذيــن يعيشــون يف املناطــق الحرضي تركِّ
ــز بدرجــة أقــل عــى وجهــة نظــر املجتمعــات املحليــة املضيفــة، وهــي تبحــث  ــامت، وتركِّ وخــارج املخيَّ
توقُّعــات الســكان النازحــني عنــد فرارهــم إىل املــدن )أو داخلهــا(، ومــا يشــكِّل تجربتهــم وهــم يســعون 
ــة االســتجابة  ــدى ماءم ــاول م ــم تتن ــد، ث ــكان جدي ــم يف م ــاء حياته ــادة بن ــتقرار وإع ــن إىل االس جاهدي
اإلنســانية للنــزوح يف املناطــق الحرضيــة الناجــم عــن النــزاع املســلح أو العنــف، وذلــك يف ضــوء تجربــة 
ــح الدراســة أنــه مــن أجــل تطويــر اســتجابة مامئــة  الســكان يف النــزوح، وفعاليــة تلــك االســتجابة، وتوضِّ
ــم البيئيــة يف  ــف مــع النُّظُ تســاعد الســكان عــى الحفــاظ عــى إحساســهم بالكرامــة، باإلضافــة إىل التكيُّ
املناطــق الحرضيــة، يجــب عــى الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين - باإلضافــة إىل الســلطات املعنيــة 
ــم الدراســة بتقديــم توصيــات  ــة وليــس االفراضــات، وتُْختَتَ واملانحــني - أن تســتند يف اســتجابتها إىل األدلَّ

ــة للنــزوح يف املناطــق الحرضيــة. ال بشــأن االســتجابات الفعَّ

ويف أثنــاء إجــراء البحــث تــم تحديــد بعــض النُُّهــج الواعــدة يف االســتجابة للنــزوح يف املناطــق الحرضيــة 
يف األماكــن التــي متــت زيارتهــا، وتـُـرْبِز مربَّعــات النــص الــواردة يف ثنايــا الدراســة بعــض األمثلــة امللهمــة، 

ومــن الواضــح أنــه يجــب تعديــل الربامــج لتتكيَّــف مــع خصوصيــات الســياق ووضــع الســكان.

 التحالف العاملي لألزمات الحرضية 2016 أ.. 12
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 الفصل األول

تجربة النزوح يف 
املناطق الحرضية



النازحون ىف املدن18 

ملاذا يَِفرُّ السكان إىل املدن أو داخلها؟. 1
قـد يصبـح السـكان يف املـدن نازحـني عندمـا تصبـح املـدن مرسًحا للنزاعـات املسـلحة أو أعـامل العنف، أو 
عنـد تعرُّضهـا للكـوارث، ومـع تزايُـد نسـبة سـكان العامل الذيـن يعيشـون يف املدن تؤثـر األزمات اإلنسـانية 
ـف يف املناطـق كثيفـة السـكان عـى أعـداد متزايـدة مـن السـكان الذيـن يحتمـل أن يتحوَّلـوا  التـي تتكشَّ
إىل نازحـني داخـل املـدن، ويف منطقـة الـرشق األوسـط وشـامل أفريقيـا تعيـش نسـبة كبـرة من األشـخاص 
النازحـني متفرقـة يف املناطـق الحرضيـة بسـبب قلة عـدد املخيَّامت الرسـمية، وأيًضا ألن السـكان يعيشـون 
بشـكل عـام يف مناطـق حرضيـة13، وميكـن أن تكـون املـدن أيًضـا أماكـن يلتمـس فيهـا السـكان اللجوء من 
النـزاع املسـلَّح أو العنـف، أو الكـوارث التـي تحـدث يف أماكـن أخـرى، مـام يُسـِهم يف اتجاهـات التوسـع 
الحـرضي العامليـة، وتَُشـكِّل هـذه االتجاهـات أيًضـا حركة األشـخاص النازحني؛ فالسـكان ينتقلـون إىل املدن 
ـع  بصفـة عامـة، ومـن ثـم ينتقـل السـكان النازحـون إىل هنـاك أيًضـا، مـام يـؤدي إىل زيـادة وتـرة التوسُّ
الحـرضي14، ويصـُدق هـذا األمـر بصفـة خاصـة يف أفريقيـا جنـوب الصحـراء الكـربى، وهـي املنطقـة التـي 
ل فيهـا واحـدة مـن أدىن نَِسـب السـكان الذين يعيشـون يف املناطـق الحرضيـة، لكنهـم األرسع تحوُّاًل  تسـجَّ

ـع الحـرضي15. إىل التوسُّ

وغالبًـا مـا يفـرسِّ النازحـون قرارهـم االنتقـال إىل مدينة مـا )أو داخلها( باالعتبـارات األمنية، وأيًضـا بعوامل 
الجـذب األخـرى، عـى سـبيل املثـال: فَـرَّ َعـِيٌّ مـن قريتـه الواقعـة عـى بُعـد أكر مـن مائة كيلومر شـامل 
بيـدوا مـع عائلتـه الكبـرة يف أوائـل عام 2017، ليس بسـبب انعدام األمن وحسـب، ولكن أيًضا بسـبب أثره 
عـى االقتصـاد وعـى عمله التجـاري، واختار َعـِيٌّ االنتقال إىل بيدوا، تلـك املدينة التـي كان يعرفها بالفعل، 
بحثًـا عـن األمـان، وكان يأُمـل يف وجـود فُـرَص لكسـب الـرزق، والحصـول عـى املسـاعدات اإلنسـانية، وقد 
تكـرَّرت أسـباب مشـاِبهة لاسـتقرار يف املناطق الحرضية عى لسـان األشـخاص النازحني يف العـراق ونيجريا 
د األمن املـادي، والحصـول عى الخدمـات، والوصول  وهنـدوراس، ويعكـس هـذا األمـر األدبيـات التي تحـدِّ
إىل األسـواق، والحصـول عـى ُسـبل كسـب الـرزق، ووجـود الشـبكات االجتامعيـة، والدعـم املحتمـل مـن 
ـز السـكان عى اللجوء إىل املـدن، ويف بعض الحاالت، وال سـيام يف  األقـارب واألصدقـاء، بوصفهـا عنـارص تحفِّ
ـه، مثـل مـا تشـهده سـان بيدرو سـوال، فـإن إمكانيـة البقـاء مجهـول الهوية تَُعـدُّ أمرًا  حـاالت العنـف املوجَّ
بالـغ األهميـة16، ويبـدو تأثر املسـاعدات اإلنسـانية متبايًنا، ويُْعـزَى ذلك إىل حد ما إىل أن تلك املسـاعدات 
ليسـت متاحـة عـى الـدوام، وألن حاجـة السـكان إىل املسـاعدات اإلنسـانية تتبايـن بحسـب السـياق17؛ يف 
الصومـال ونيجريـا كثـرًا مـا قـال النازحـون إن توقعاتهـم أن يحصلـوا عى املسـاعدات اإلنسـانية قـد أثَّرت 
يف اختيارهـم وجهتهـم، ويف املوصـل وسـان بيـدرو سـوال كان هـذا األمـر اعتباًرا غـر معتاد، وبـداًل منه كان 
وجـود أقـارب أو أصدقـاء بإمكانهـم أن يسـاعدوهم، أو إمكانيـة الحفـاظ عـى سـبل كسـب الـرزق هـو ما 

تم تسـليط الضـوء عليه.

ن رحلتهم  والحقيقـة أن ليـس كل السـكان ينـوون االنتقـال إىل منطقـة حرضية يف املقـام األول، ورمبـا تتضمَّ
عـدة خطـوات قبـل وصولهـم إىل إحـدى املدن، وقـد فَرَّ العديـد من األشـخاص النازحـني يف مايدوغوري إىل 
هـوا فيام بعد إىل مايدوغوري ألسـباب تتعلـق باألمن، آملني يف  مـكان أقـرب إىل منازلهـم يف البدايـة، ثم توجَّ
الحصـول عـى مسـاعدة أكـرب، ويف املتوسـط اسـتغرقت رحلـة السـكان أكر من خمسـة أشـهر18، ويف بعض 
الحـاالت يحـذو السـكان ببسـاطة حـذو اآلخرين، وقـال الشـباب النيجريـون: إن قادة املجتمـع املحي هم 
َمـن قـرَّروا أيـن يتجهـون، وتتذكَّـر امـرأة عراقيـة أن أفـراد قريتهـا بأكملهـا قـد غـادروا القريـة مًعـا، وأنهـا 

تبعتهـم واسـتقر بهـا املقـام مـع العديد مـن القرويني يف حـي االنتصـار رشق املوصل.

البنك الدويل 2017: 6.. 13

14 ..Kirbyshire et al. 2017:8 كربيشاير وآخرون

أكر من نصف سكان العامل يعيشون يف املدن، وينبغي أن تصل هذه النسبة إىل66% بحلول عام 2050، ويف عام 2015 كان%38 . 15

من السكان يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى يعيشون يف املدن، وبلغ معدل النمو السنوي يف املناطق الحرضية %4,2 ، 

مقارنة بالنمو العاملي يف املناطق الحرضية البالغ 2.1% )إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمم املتحدة 2015 : 2، 

.).n.d والبنك الدويل، بدون تاريخ
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النزوح يف املوصل
أحـدث مـا يربـو عـى ثـاث سـنوات مـن القتـال العنيف بـني قـوات األمـن العراقيـة وقـوات التحالف ضد 
تنظيـم الدولـة اإلسـامية موجـة نـزوح داخـي كبـرة إىل مـدن وسـط العـراق وشـامله، وداخل هـذه املدن 
وبينهـا، وبـدأت موجـة نـزوح واسـعة النطـاق يف املوصـل يف أواخـر عـام 2016 مـع بَـْدء عمليـة عسـكرية 
السـتعادة املدينـة مـن قبضـة تنظيـم الدولـة اإلسـامية، وبلغـت موجـة النـزوح ذروتهـا األوىل بـني ترشين 
الثاين/نوفمـرب 2016 وكانـون الثاين/ينايـر 2017، حـني بـدأت العمليـات العسـكرية يف الجـزء الرشقـي مـن 
املدينـة، ثـم حدثـت ذروة موجـة النـزوح الثانيـة -والتي كانـت أكرب مـن األوىل- يف الفرة بني شـباط/فرباير 
وحزيران/يونيـو 2017 عندمـا تركَّـز القتـال عـى غـرب املوصل بعد اسـتعادة رشق املدينة، ومتت اسـتضافة 
معظـم السـكان النازحـني مـن رشق املوصـل يف مخيـامت، يف حـني بقـي معظـم النازحني من غـرب املوصل 
خـارج املخيـامت، حيـث انتقلـوا بأعداد كبـرة إىل رشق املوصـل أو مناطق أخـرى أكر أمانًـا، وبحلول نهاية 
يونيو/حزيـران 2017 كانـت مدينـة املوصـل تسـتضيف نحـو 384 ألف شـخص نـازح من املدينة نفسـها19، 
وقـد عـاد الكثـرون ممـن فـرُّوا من رشق املوصـل يف بداية العملية العسـكرية يف األشـهر القليلـة األوىل من 
عـام 2017، وهـم اليـوم َمن يسـتضيفون األشـخاص النازحـني، وتَُعدُّ السياسـة الوطنية ملعالجـة النزوح لعام 
2008، الصـادرة عـن وزارة املهجريـن واملهاجريـن -والتـي مل تُرَجـم إىل قانـون- هـي اإلطار املحـي الرئيي 

ـه اسـتجابة الحكومـة الحتياجات األشـخاص النازحـني داخليًّا. الـذي يوجِّ

جـرى َجْمـع بيانـات هـذه الدراسـة يف حـي االنتصـار، وهـو حـي فقـر نسـبيًّا يقطنـه نحـو 20 ألـف عائلة 
يف الجـزء الجنـويب مـن رشق املوصـل، وتشـر تقديـرات السـلطات املحليـة إىل أن نحـو 2000 - 2600 عائلة 
نازحـة مـن أجـزاء أخـرى مـن املدينـة، ومـدن وقـرى صغـرة، تعيـش هنـاك يف مسـاكن مسـتأَجرة، أو مباٍن 

غـر مكتملـة، أو منـازل فارغـة، أو مـع أقاربها.

املرحلة األوىل
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تجربة النزوح يف املناطق الحرضية



النازحون ىف املدن20 

النزوح يف مايدوغوري
ة النـزاع بـني املعارضـة املسـلحة والسـلطات يف شـامل رشق نيجريا إىل نـزوح جامعي منذ  أدَّى تصاُعـد ِحـدَّ
منتصـف عـام 2013، وتَُعـدُّ واليـة بورنـو موطًنا لنحو 77% من النازحني، أو 1.3 مليون شـخص، وقد اسـتقر 
معظـم األشـخاص النازحـني يف املراكـز الحرضية وخـارج املخيامت، واسـتقبلت مايدوغـوري، عاصمة بورنو، 
لة  عـدًدا كبـرًا مـن السـكان مـن املناطـق الريفيـة، حيـث بلغـت أعـداد النازحـني يف املدينـة ذروتها مسـجِّ
825 ألـف شـخص يف شـباط/فرباير 2016، وهـي تتناقـص تدريجيًّـا منـذ ذلـك التاريـخ21، ونيجريـا طـرف 
يف اتفاقيـة االتحـاد األفريقـي لحاميـة ومسـاعدة النازحـني داخليًّـا يف أفريقيـا )اتفاقيـة كمبـاال(، ولكنهـا مل 
تُـْدرِج بعـُد االلتزامـاِت التـي تنـص عليهـا االتفاقيـة يف قانونهـا املحي، باإلضافـة إىل ذلـك مل يعتمد املجلس 
التنفيـذي االتحادي رسـميًّا السياسـة الوطنية بشـأن األشـخاص النازحـني داخليًّا لعـام 2012، وهي اآلن قيد 

املراجعة22.

جـرى َجْمـع البيانـات مـن أجل هذه الدراسـة يف ثاثـة أحياء مختلفة هـي: بولوري يف وسـط املدينة؛ حيث 
يعيـش األشـخاص النازحـون متفرِّقـني داخـل املجتمـع املحـي املُِضيـف، وكوشـري؛ وهـو حـي كان يقطنـه 
ـع األشـخاص النازحـون، ودالـوري، يف محيـط املدينـة؛ حيـث اسـتقر  عـدد قليـل مـن السـكان، حيـث تجمَّ

األشـخاص النازحـون أيًضا.

إىل أي يشء يستند قرار اختيار العيش يف املخيَّامت؟
ميكـن أن تؤثـر وجهـة نظـر السـكان عـن املخيَّـامت وأوضـاع عائاتهـم عـى قرارهـم بشـأن البحـث عـن 
األمـان يف إحـدى املـدن، عـى سـبيل املثـال: اختـارت عائلـة وفـاء الكبـرة االسـتقراَر يف مبنـى غـر مكتمـل 
م خـارج املدينـة لحاميـة األطفـال واملسـنني مـن التداعيـات البالغة الـرضر، فقد  يف املوصـل بـداًل مـن مخيَـّ
ـل الظـروف املعيشـية يف املخيـامت املعزولـة واملربـة، وكان هذا التصوُّر السـلبي عن  رأوا أنـه ال ميكـن تحمُّ
حيـاة املخيَّـامت منتـرًشا ليـس يف العـراق فحسـب، بـل أيًضـا يف مايدوغـوري وبيـدوا - عـى الرغـم مـن أن 
رًا يف املخيامت، ومع تسـليط الضوء عى ظروفهم املعيشـية  املسـاعدات اإلنسـانية غالبًـا مـا تكـون أكر توفُـّ
د األشـخاص النازحـون يف املناطـق الثـاث يف كثر مـن األحيان عـى أنهم هم من اتخـذوا قرار  الصعبـة شـدَّ
تجنُّـب املخيَّـامت، ويف مايدوغـوري كان السـكان يفعلـون ذلـك أحيانًـا للحفـاظ عـى حريتهـم يف الحركـة 
أو االحتفـاظ مبـا لديهـم مـن ماشـية، والتـي كان مُيَْنـع وجودهـا يف املخيـامت، وَخـِيَ آخـرون االنتقـال إىل 
املخيـامت التـي تديرهـا السـلطات التـي كان يُنظَـر إليهـا يف بعـض األحيان عى أنهـا تهديـد، ويف بيدوا ذكر 
بعـض النازحـني أنـه يف غياب الروابط العشـائرية الصحيحـة كان من الصعب الوصول إىل مخيَّم غر رسـمي 
والعيـش هنـاك يف أمـان، ومبـا أن وضعهـم ليـس ثابتًـا، يف بعـض الحاالت يسـتقر السـكان يف البدايـة خارج 
أحـد املخيَّـامت، لكنهـم ينتقلـون إليـه بعدما يفشـلون يف االسـتقرار عـى  نحو مسـتقل يف املدينـة، وهناك 
آخـرون يفعلـون عكـس ذلـك، فهـم يركـون املخيـم بحثًـا عـن مزيـد مـن حريـة الحركـة أو فُـرَص كسـب 
ـل بـني املخيَّـم وبقيـة أجـزاء املدينـة  الـرزق، أو الخصوصيـة، ويف بعـض الحـاالت يسـتمر السـكان يف التنقُّ

بسـبب انعـدام األمـن، أو االفتقـار إىل سـبل كسـب الـرزق، أو التعـرُّض لضغـوط أخرى20.

ر تلـك الخيـارات الخاصـة باملخيـامت،  ويف حـاالت أخـرى، كـام هـو الحـال يف سـان بيـدرو سـوال، ال تتوفَـّ
وصـدق هـذا األمـر أيًضـا يف مايدوغـوري لبعـض الوقـت، فعندمـا بـدأت أعداد كبـرة من السـكان الوصول 
ة، حتـى أن  إىل املدينـة مل تكـن هنـاك مخيَّـامت السـتقبالهم، أو كانـت املخيَّـامت القليلـة املوجـودة مكتظَـّ
ل الكثـر منهم البقـاء خارجها. أولئـك السـكان تـم رفـض دخولهـم، وحتى بعـد إقامة مخيَّامت رسـمية، فضَّ

الكاينا واملوراين Alcayna and Al-Murani 2016: 18، وكاريللو . 20 لوحظت هذه التحركات يف العديد من األماكن األخرى، انظر: 

.Syn 2016: 40  وسني ،Carrillo 2009: 539

املنظمة الدولية للهجرة، شباط/فرباير 2016، وكانون األول/ديسمرب 2017.. 21

اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2016 ب: 24.. 22

يف بعض الحاالت يستقر السكان يف البداية خارج أحد املخيَّامت، 
لكنهم ينتقلون إليه بعدما يفشلون يف االستقرار عىل نحو مستقل يف 

املدينة، وهناك آخرون يفعلون عكس ذلك.
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الكفاح يف بيئة جديدة.. وجهة نظر النازحني. 2

“نحن قَلُِقون بشأن قدرتنا عى إعالة أنفسنا وعائاتنا، والسكن أيًضا ميثِّل مشكلة”.

وجـدت عائلـة َعـِيّ أمانًـا نسـبيًّا يف بيـدوا، ولكنهـا تكاِفـح من أجـل العثور عى مسـكن وطعام مسـتقرين، 
وهـي ال تتلقـى أي دعـم، والفـرص االقتصاديـة املتاحـة لهـا محـدودة، وحاليًا يتشـارَك َعِيّ غرفة مسـتأَجرة 
يف كـوخ مـن الصفيـح، مـع زوجتَيْـِه و18 طفـًا، ويعريـه القلـق بشـأن رفاهتهـم، وهو يخىش عـى مولوده 
الجديـد، فاألمـوال قليلـة ال تكفـي سـوى لتنـاول الطعـام مـرة واحـدة يف اليوم، مـام يؤثِّر عى قـدرة زوجته 
عـى إرضـاع وليدهـام رضاعـة طبيعيـة، باإلضافـة إىل ذلـك كان القلـق ينتابـه مـن أنـه سـيضطر قريبًـا إىل 
لـوا بالفعل خمـس مرات منـذ وصولهم قبـل مثانية أشـهر بعد  البحـث عـن مسـكن آخـر لعائلتـه؛ فقـد تنقَّ
أن تعرَّضـوا للطـرد عـدة مـرات بسـبب عجزهـم عـن دفـع اإليجـار، والحقيقة أنه مـن الصعـب العثور عى 
مـكان جديـد لعائلـة كبـرة، فالسـكان يخشـون مـن أنهـم سيشـغلون املرحـاض عـى الـدوام، وأن األطفـال 

سـيُْحِدثون ضوضاًء.

كان َعـِيٌّ يأمـل يف الحصـول عـى مسـاعدات يف بيـدوا، لكنـه مل يحصـل عـى أي منهـا؛ ال مـن املنظـامت 
اإلنسـانية، وال مـن املجتمـع املحـي أو السـلطات املعنيـة، وهـو يعتقد أنه يف مـكان تكون فيـه الروابط بني 
أفـراد العشـرة والعائلـة أمـرًا أساسـيًّا يفرسِّ عدم وجـود أي من أقاربه غيـاب الدعم املجتمعـي، وألنه يعلم 
أن االسـتجابة اإلنسـانية، كـام هـو الحـال يف العديـد مـن البلـدان األخـرى، تركِّـز عـى مئـات املخيَّامت غر 
الرسـمية التـي انتـرشت بكـرة يف املدينـة وحولها، حاول -وقد متلَّكـه اليأس- نَْقَل عائلتـه إىل أحد املخيَّامت، 
وقـد طلـب قائـد املخيـم منـه املـال، وبالفعـل دفـع َعـِيٌّ مـا طُلِـَب منـه، ولكـن ال يـزال غـر مسـموح لـه 

بدخـول املخيم.

وقـد تعـنيَّ عـى عائلـة َعـِيٍّ إيجـاد طـرق للتعامـل مـع الوضـع، وأصبحـت زوجتـاه تجلبـان املـاء لبيعـه، 
ويخـرج هـو كل يـوم للبحـث عـن عمـل يف مجـال البنـاء، ولكن هنـاك أيام ال يكسـب فيهـا شـيئًا، ومل يكن 
لـدى َعـِيٍّ مثـل هـذه املخـاوف يف بلـده حتـى بدأ النـزاع املسـلح يزعزع األمـن واالقتصـاد، فقـد كان لديه 
عمـل ُمْرِبـح ومنـزل مناسـب، ولـو كان لديـه بعـض رأس املـال لـكان اسـتأنف بيـع العربـات التـي تجرُّهـا 
؛ إذ اسـتنفد كل مـوارده للفـرار، وإلعالـة عائلتـه بعـد وصولهم إىل  الحمـر، لكـن ليـس لديـه أي مـال ُمتَبَـقٍّ

بيـدوا، وهـو ال يسـتطيع الحصـول عـى قـرض عـى نحـو رسـمي أو غر رسـمي.

تجّسـد قصـة َعـِيٍّ حالـة عـدم القدرة عـى التنبؤ التي غالبًـا ما يُحِدثها النـزوح يف حياة السـكان، وال تقترص 
حالـة عـدم اليقـني عـى األشـخاص النازحـني خاصـة، بـل ميكـن أن متيّز حيـاة الفقـراء يف املناطـق الحرضية 
ريـن مـن العنـف والنزاع املسـلح الذيـن مل يلجأوا للنـزوح، وقد تكمـن الخصوصية هنا يف  واألشـخاص املترضِّ
فقـدان املـرء فجـأة منزلـه ومـا لديه مـن أصول ماديـة، ومعرفتـه بعامله االجتامعـي واملادي، مـام يؤدي إىل 

تفاقم شـعوره بعدم االسـتقرار. 

عدم اليقني ال يقترص عىل األشخاص النازحني خاصة، قد تكمن الخصوصية 
هنا يف فقدان املرء فجأة منزلَه وما لديه من أصول مادية، ومعرفته بعامله 

االجتامعي واملادي، مام يؤدِّي إىل تفاقُم شعوره بعدم االستقرار.

تجربة النزوح يف املناطق الحرضية
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النزوح يف بيدوا
ق السـكان النازحـني بسـبب  شـهدت عاصمـة محافظـة بـاي يف الصومـال موجـة جديـدة وكبـرة مـن تدفُـّ
الجفـاف الـذي أصـاب البـاد بـني أواخـر عـام 2016 ومنتصـف عـام 2017، باإلضافـة إىل انعـدام األمـن 
الدائـم، واملخـاوف مـن التجنيـد القـرسي، ووصـل أكـر مـن 240 ألـف شـخص نـازح إىل املدينـة، معظمهم 
مـن املناطـق الريفيـة23، ويعيـش معظمهـم يف ظـروف بالغـة السـوء يف أكـر مـن 200 مخيـم غـر رسـمي 
تقـع يف املدينـة واملناطـق املحيطـة بهـا24، وقـد اسـتقر عـدد غـر معـروف - لكنه عـدد كبر عى مـا يبدو- 
مـن القادمـني الجـدد خـارج هـذه املخيـامت؛ ألن أقاربهـم اسـتضافوهم، أو ألن بإمكانهـم اسـتئجار أماكن 
للسـكن، ويف حـاالت أخـرى مل يتمكَّـن السـكان النازحون من العثور عـى مكان يف أحد املخيَّـامت، ومل يكن 
أمامهـم أي خيـار آخـر سـوى البحـث عـن مسـكن يف مكان آخـر باملدينـة، وقد كانـت بيدوا بالفعـل موطًنا 
لعـرشات اآلالف مـن السـكان الذيـن اضطـروا للنـزوح يف السـنوات السـابقة، وبصفـة خاصـة يف عـام 2011 
بسـبب موجـة الجفـاف، ويف بعـض الحـاالت يف الفـرة من عـام 2006 إىل عام 2007 بسـبب انعـدام األمن، 
وهنـاك عـدد قليـل منهـم من الاجئني السـابقني الذيـن مل يتمكَّنـوا عند عودتهـم من العـودة إىل مواطنهم 
األصليـة بسـبب انعـدام األمـن وانتشـار الفقـر، ويجعـل نطـاق النـزوح السـلطات املحليـة تعتقـد أن عـدد 
ع الصومال اتفاقيـة كمباال،  األشـخاص النازحـني قـد تجـاَوز عـدد السـكان املقيمني لفـرات طويلة، وقـد وقَـّ
ق عليهـا بعـد، وال تـزال السياسـة الوطنية الشـاملة بشـأن النـزوح الداخي يف انتظـار اعتامدها  وإن مل يصـدِّ

عـى املسـتوى االتحادي.

التنقُّل يف بيئة املناطق الحرضية
إن تجربـة َعـِيٍّ فريـدة بالفعـل، شـأنها يف ذلـك شـأن تجـارب الجميـع، وقـد يواجـه السـكان النازحـون يف 
ـل يف بيئتهـم  ر ذلـك عـى قدرتهـم عـى التنقُّ الوضـع نفسـه صعوبـات وفرًصـا مامثلـة، ولكـن قـد ال يؤثِـّ
الجديـدة بالطريقـة نفسـها؛ ألن املسـارات التي يتَّخذها السـكان إمنا تتأثـر بتاريخهم، ونوعهـم االجتامعي، 
وِسـنِّهم، وانتامئهـم العرقـي والدينـي، وقدراتهـم25، ومـع ذلـك فـإن لتجربـة النـزوح عـدًدا مـن الخصائص 

املشـركة بـني معظـم السـكان النازحني.

وبسـبب محدوديـة مواردهـم غالبًـا مـا ينتهـي األمـر باألشـخاص النازحـني بالعيـش يف املناطـق العشـوائية 
أو املسـتوطنات غـر الرسـمية، أو يف محيـط املـدن، أو يف األحيـاء املحرومـة، حيـث يفتقـرون إىل ضـامن 
د السـكان النازحـون عى صعوبة  الحيـازة، وعـدم كفايـة الحصول عـى الخدمات26، ويف جميع األماكن شـدَّ
تلبيـة االحتياجـات األساسـية لعائاتهـم مـن خـال إيجـاد أماكن السـكن، وسـبل كسـب الـرزق، والحصول 
عـى الخدمـات األساسـية، ويعرقـل املشـهد االجتامعي والسـيايس والقانـوين جهوَدهم يف كثر مـن األحيان، 
ر باسـتمرار بالوضـع  وباملثـل فـإن قدرتهـم عـى التكيُّـف مـع الوضـع الجديـد، وإعـادة بنـاء حياتهـم، تتأثَـّ

األمنـي، كـام أن ألمنـاط نزوحهـم وأماكنـه، وأيًضـا ترتيبـات معيشـتهم، أثـرًا كبرًا.

د السكان النازحون عىل صعوبة تلبية االحتياجات  يف جميع األماكن شدَّ
األساسية لعائالتهم من خالل إيجاد أماكن السكن، وسبل كسب الرزق، 

والحصول عىل الخدمات األساسية.

 املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئني، 2017: 2. . 23

تجّمع تنسيق املخيامت وإدارة املخيامت 2017.. 24

25 ..Essed et al. 2004 إيسيد وآخرون

معهد بروكنغز- كلية لندن لاقتصاد والعلوم السياسية 2013 : 7.. 26
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النزوح يف سان بيدرو سوال
هنـدوراس هـي أول بلـد يف املثلـث الشـاميل ألمريـكا الوسـطى يعـرف رسـميًّا بظاهـرة النـزوح الداخـي 
الناجمـة عـن حالـة عامـة مـن العنـف بسـبب مـا متارسـه جامعـات مثـل العصابـات يف املناطـق الحرضية 
)مـا يُْعـرَف بعصابـات maras  وpandillas (، ومهـرِّيب املخـدرات، وخلصـت عمليـة تحديـد السـامت التي 
رة َجـرَّاء النـزوح إىل أن عـدد النازحـني بسـبب  أَْجرَتَْهـا الحكومـة يف عـام 2015 يف أكـر 20 بلديـة متـرضِّ
العنـف داخـل هنـدوراس بلـغ 174 ألف شـخص، ومع ذلـك، وبالنظر إىل الطبيعـة غر املرئية لهـذا النزوح، 
ـح أن تعكـس هـذه األرقام حجمـه الحقيقـي27، ووجدت تلـك العملية أن بلديـات املنطقة  فمـن غـر املرجَّ
الوسـطى )تيغوسـيغالبا( وسـان بيدرو سـوال اسـتضافت مًعا ما يقرب من نصف األرس املعيشـية النازحة يف 
البـاد، وأن أعـداد النازحـني يف تلـك املنطقتـني كانت آخـذة يف التزايد عى نحـو متواصل بدرجـات متفاوتة 
منـذ عـام 2004، وقـد انتقلـت الغالبيـة العظمـى من السـكان النازحني يف سـان بيدرو سـوال داخـل املدينة 
ت اللجنة املشـركة بني املؤسسـات  التـي يعصـف بهـا العنـف28، وكخطـوة أوىل ملواجهـة هذه املشـكلة أعدَّ
لحاميـة األشـخاص النازحـني بسـبب العنـف مـرشوَع قانون بشـأن النـزوح الداخـي، وهو قيد الدراسـة من 

الجمعيـة الوطنية.

العيش عى هامش الحياة.. التكيُّف مع عدم اليقني
يكـون معظـم السـكان قادرين عـى تلبية احتياجاتهم األساسـية قبل النـزوح، وغالبًا ما يعطِّل النزوح سـبل 
ر عـى منـط حياتهـم، ويُجربهـم النـزوح أيًضا عـى التكيُّـف مع بيئـة جديدة، وإنشـاء  كسـب الـرزق، ويؤثِـّ
شـبكات اجتامعيـة جديـدة، والعثـور عـى أماكـن سـكن جديـدة، وطـرق جديـدة لكسـب الـرزق، وتلبيـة 
احتياجاتهـم األساسـية، وتتوقـف إمكانيـة إعـادة إنشـاء حيـاة طبيعيـة بعـد أن يصبحـوا نازحـني عـى عدة 

عنـارص، وترتبـط ارتباطًـا وثيًقا بسـامتهم.

ويف املـدن التـي تعـاين حالـة عامـة مـن العنـف، مثـل سـان بيـدرو سـوال، غالبًا مـا يظل انعـدام األمـن أمرًا 
ـل للبحـث عـن عمل والحصـول عى  أساسـيًّا يف حيـاة السـكان اليوميـة، مـام يَُحـدُّ مـن قدرتهـم عـى التنقُّ
الخدمـات، ويقـوِّض سـامتهم النفسـية، بعبـارة أخـرى: كلـام زاد إحسـاس السـكان النازحـني بالقلـق مـن 
التهديـدات الوشـيكة لحياتهـم قَـلَّ تركيزهـم عى إعـادة أوضاعهم إىل طبيعتهـا، وينطبق هذا األمر بشـكل 
خـاص عـى أولئـك الذيـن أصبحـوا نازحـني نتيجـة تهديـدات وإسـاءات خطـرة ضدهـم أو ضـد عائاتهـم، 

وعـى َمـن يسـعون إىل إخفـاء هوياتهـم ألسـباب أمنية.

قـد يجـرب انعـدام األمـن السـكاَن عـى التنقـل مـرات عديـدة، مام يزيـد مـن تعرُّضهـم للخطر، عى سـبيل 
املثـال: فـرَّت مارتـا وعائلتهـا يف بـادئ األمـر إىل حـي آخـر يف سـان بيـدرو سـوال بعـد أن حاولـت مقاومـة 
االبتـزاز الـذي تعرَّضـت لـه من العصابة املسـيِطرة عـى املدينة، وعندمـا متكَّنت من إعادة تشـغيل مرشوع 
تجـاري صغـر تعرَّضـت للتهديـد مـرة أخرى، مام اضطـر العائلة بأكملهـا لانتقال مرة أخـرى داخل املدينة، 
خراتهـا مـن أجـل  وأصبـح بـدء املـرشوع مجـدًدا أصعـب مـن ذي قبـل؛ إذ أنفقـت العائلـة الكثـر مـن مدَّ
االسـتقرار بعـد املوجـة األوىل مـن النـزوح، وبعد أن أُِصيـَب زوج مارتا مبرض مزمن، ومل يكـن الخوف واضًحا 
بهـذا الشـكل الـذي ال لبـس فيـه إال يف سـان بيـدرو سـوال، أمـا السـكان النازحـون يف مايدوغـوري واملوصل 

فقـد قـرصوا تحركاتهـم عـى أجـزاء معينة مـن املدينة.

كلام زاد إحساس السكان النازحني بالقلق من التهديدات الوشيكة 
لحياتهم قَلَّ تركيزهم عىل إعادة أوضاعهم إىل طبيعتها.

املثلث . 27 العنف يف  الناجم عن  النزوح  العنف 2015، وللتعرف عى أمناط  اللجنة املشركة بني املؤسسات لحامية املرشدين بسبب 
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وحتـى يف أي مدينـة أكـر أمًنـا غالبًـا مـا يكافـح السـكان النازحـون السـتعادة اسـتقالهم، وذلك مـا مل يكن 
لديهـم دخـل ميكـن التنبـؤ بـه واالعتـامد عليـه، أو ثـروة مراكمـة، أو دعم حكومـي أو إنسـاين أو مجتمعي 
ميكِّنهـم ِمـن َدفْـع اإليجـارات بانتظـام، وتوفـر الطعـام، ودفـع قيمـة الخدمـات، وميكـن ملعظـم السـكان 
التكيُّـف مـع األوضـاع الجديـدة، غـر أن هذا األمر يـأيت يف كثر من األحيان عى حسـاب السـكن املائم، أو 
الوجبـات، أو التعليـم، أو الرعايـة الصحيـة، أو قد يلجـؤون إىل طرق أخرى ضارَّة للبقاء، مثل إرسـال أبنائهم 
إىل العمـل أو التسـوُّل، أو مامرسـة الجنـس مقابـل الحصـول عـى خدمـات، أو الـزواج مـن أجـل الحصـول 
عـى منافـع معينـة، وال تقتـرص الحاجـة إىل األمـوال النقديـة عـى السـكان النازحـني خـارج املخيَّـامت ويف 
املناطـق الحرضيـة فحسـب، ولكنهـا بالتأكيـد تصبـح أكـرب عندمـا يتعـنيَّ عى السـكان َدفْـُع اإليجـارات مع 

عـدم قدرتهـم عـى الزراعـة، ومن ثـم يجـب عليهـم رشاء الطعام.

والحقيقـة أن بعـض السـكان النازحـني يتمكَّنـون مـن تحقيـق االسـتقرار يف حياتهـم مبـرور الوقـت، لكـن 
العديـد مـن األشـخاص النازحـني أكَّـدوا أنـه بعـد شـهور أو سـنوات مـن النـزوح ال يزالـون يعيشـون عـى 
هامـش الحيـاة، وبـدون تحقيـق أي دخـل أو الحصـول عى أي دعم، يسـتنفد بعضهـم موارَدهـم تدريجيًّا، 
وال يزيدهـم مـرور الوقـت إال فقـرًا، عـى سـبيل املثـال: اضطـر األشـخاص النازحـون الذيـن وصلـوا إىل 
مايدوغـوري ومعهـم ماشـيتهم يف كثـر مـن األحيـان إىل بيعهـا واحـدة تلـو األخـرى مـن أجـل البقـاء عـى 
قيـد الحيـاة، وواجـه نازحـون آخـرون، مثـل فايزة، أحـداث الحيـاة اليومية التـي أدَّت - يف غياب أي شـبكة 
أمـان- إىل تعطيـل عمليـة إعـادة حياتهـا إىل طبيعتهـا، واسـتقرَّت فايزة يف مـأوى مؤقـت يف مايدوغوري مع 
أطفالهـا قبـل أربـع سـنوات، وذلك بعد مقتـل زوجها وإحراق منزلهـم يف هجوم عى قريتهـم، وقد تزوَّجت 
يف مايدوغـوري، ولكـن زوجهـا الجديـد هجرهـا عندمـا أصبحـت حامـًا، وكانـت فايـزة تعمـل يف تنظيـف 
ف عـن العمل عندمـا وضعت طفلهـا قبل ثاثة أشـهر، ومبا أن  املنـازل لكسـب املـال، لكنهـا اضطـرَّت للتوقُـّ
الحصـص الغذائيـة التـي تحصـل عليهـا غـر كافيـة فقـد انتهى بهـا األمـر إىل إخـراج أطفالها األربعـة الكبار 
-الذيـن تراوحـت أعامرهـم بـني 3 سـنوات و13 سـنة- من املدرسـة ليعملوا يف التسـوُّل يف السـوق وكسـب 
ت الحسـاء لبيعه وكسـب املـال، لكنها بالكاد  بعـض املـال، ولـو كان لـدى فايزة بعـض رأس املال لكانت أعدَّ

خـر املال!! تتمكَّـن مـن إطعـام عائلتهـا، فمـن أين لهـا أن تدَّ

غالبًـا مـا يفتقر السـكان إىل رأس املال الازم السـتئناف النشـاط االقتصادي، وقد يفتقـرون أيًضا إىل املهارات 
التـي تتكيَّـف مـع البيئـة الحرضيـة، وال سـيام إذا جـاؤوا مـن الريف، وكام جاء مـن تأكيد عى لسـان هؤالء 
الرجـال الذيـن نزحـوا إىل مايدوغـوري: »يف موطننـا كان لدينـا كل مـا نحتاجـه، بـل كان حتـى مبقدورنـا 
مسـاعدة اآلخريـن، أمـا هنـا فقـد اضطررنا إىل التسـول، وعلينا قبول وظائـف مل نَْعتَْد عليها لكسـب قوتنا«، 
وإذا تـم تأمـني األرايض، وإذا تـم تزويـد السـكان بـاألدوات الازمـة، فإنـه ميكنهـم االسـتمرار يف الزراعـة يف 
املناطـق شـبه الحرضيـة، مـع مـا لهـذا األمـر مـن ميـزة كبـرة وهـي القـرب مـن األسـواق، ولكن هـذا كله 
ال يَُعـدُّ حتـى احتـاماًل بعيـًدا ألولئـك الذيـن يسـتقرون بالقـرب من وسـط املدينة، وحتى بالنسـبة للسـكان 
الذيـن يتمتعـون باملهارات املناسـبة قد تصبح الفرص االقتصادية محدودة بسـبب نقـص رأس املال وضعف 
اِن من  الروابـط االجتامعيـة، وأيًضـا بسـبب أن النـزاع املسـلَّح أو العنـف غالبًا مـا يعرقـان االقتصاد، ويَُحـدَّ
حركـة السـكان، ورمبـا كان السـكان النازحـون داخل املوصل وسـان بيدرو سـوال عى بُْعد بضعـة كيلومرات 
مـن منازلهـم وسـبل كسـب الـرزق السـابقة، لكـن كان مـن الصعب الوصـول إىل تلـك املناطـق يف كثر من 
األحيـان، ويف سـان بيـدرو سـوال متكَّن بعض السـكان مـن االحتفـاظ بوظائفهم عن طريق االسـتقرار يف حي 

ل نفقـات إضافية السـتئجار مسـاكن جديدة. غـر بعيـد وأكـر أمًنـا، ولكنهـم اضطـروا إىل تحمُّ

ال تقترص الحاجة إىل األموال النقدية عىل السكان النازحني خارج 
املخيَّامت ويف املناطق الحرضية فحسب، ولكنها بالتأكيد تصبح أكرب عندما 
يتعنيَّ عىل السكان دفع اإليجارات مع عدم قدرتهم عىل الزراعة، ومن ثم 

يجب عليهم رشاء الطعام.
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املنطق الذي ال ميكن تفسريه وراء املساعدات اإلنسانية
عـى الرغـم مـن أن السـكان النازحني يف بيـدوا ومايدوغوري كثرًا ما ذكروا املسـاعدات اإلنسـانية باعتبارها 
أحـد العوامـل التـي دفعتهـم إىل االنتقال إىل املـدن، كان حصولهم عى تلك املسـاعدات محدوًدا، ويف بعض 
ْوَن الدعم مـن أفراد املجتمع  الحـاالت كان السـكان الذيـن اسـتقروا خـارج املخيامت يف بيدوا واملوصـل يتلقَّ
املحـي، ومعظمهـم مـن األقـارب، أو مـن األشـخاص النازحـني اآلخريـن، وكثـرًا مـا مل يتلقَّ أولئك األشـخاص 
الذيـن ليـس لديهـم مثـل هـذا الدعـم أيَّ مسـاعدة فرديـة عـى اإلطـاق، سـواء مـن السـلطات، أو مـن 
املنظـامت اإلنسـانية، وقـد أكَّـدوا عـى أنه للحصـول عى املسـاعدات يتعني عى املـرء أن يعيـش يف مخيَّم.

عـوا يف محيـط املدينـة يحصلون عى حصـص غذائية، ويف  ويف مايدوغـوري غالبًـا مـا كان أولئـك الذيـن تجمَّ
م للجميع،  بعـض الحـاالت كانـوا يحصلـون عـى مواد بنـاء ألماكـن إيوائهم، ولكـن املسـاعدات مل تكن تقـدَّ
ومل تكـن هنـاك ثقـة يف عمليـات التوزيـع، وذكر األشـخاص النازحون يف كوشـري أن ثلثي العائـات التي تم 
تجميعهـا هناك رمبا اسـتفاد مـن الحصص الغذائية الشـهرية، إال أن التوزيع 
توقَّف نحو شـهرين بدون أن يعرفوا السـبب، ومل يَتََسـنَّ لهم معرفة سـبب 
عـدم حصـول بعضهـم عـى أي دعم عـى اإلطـاق، وكان تفسـرهم الوحيد 
هـو أن حجـم االحتياجـات تجـاَوز قـدرة املنظـامت اإلنسـانية، لذلـك فقـد 
لجـأت إىل االختيـار العشـوايئ لألشـخاص الذيـن يتلقـون املسـاعدات التـي 
مت لهـم املسـاعدات أنها غـر كافية،  مهـا، وقـد شـعر أولئـك الذيـن قُدِّ تقدِّ
وعـادة ال يتلقـى السـكان الذيـن يعيشـون متفرقـني يف وسـط املدينـة أي 
الـذي  املـكان  إىل  األمـر  ذلـك  يُرِْجُعـون  فرديـة، وهـم  إنسـانية  مسـاعدة 
يُوَجـُدون فيـه يف املدينـة، عـى النحـو الـذي أكَّدته تلـك املرأة التـي نزحت 
مسـاعدات،  نتلقـى  ال  فإننـا  املدينـة  يف  »ألننـا  قائلـة:  املدينـة  وسـط  إىل 
م املسـاعدات ألولئـك النازحـني يف املخيـامت، علينـا تدبـر  املنظـامت تقـدِّ

بأنفسـنا«. األمر 

الطبيعة العامة لرفاهة السكان
م  إن الحصـول عـى َدْخـل ثابـت أو دعـم يُْعتََمد عليه أمٌر بالـغ األهمية إلعادة بناء حياة املـرء، ولكنه ال يقدِّ
حـاًّ لـكل يشء، باإلضافـة إىل ذلـك فـإن قـدرة السـكان عـى التكيُّـف مـع بيئـة جديـدة، وإعـادة أوضاعهم 
إىل طبيعتهـا ترتبـط ارتباطًـا وثيًقـا باإلطار القانوين والسـيايس، واملنـاخ االجتامعي، وتوفُّر الخدمـات العامة، 

باإلضافة إىل سـامتهم الشخصية.

ويف املـدن غالبًـا مـا متارِس السـلطات املعنية سـيطرة أكرب مام متارسـه يف املناطـق الريفية، ويكـون للقوانني 
واللوائـح والسياسـات أثـر أقوى عـى مختلف جوانـب الحياة اليومية للسـكان29، وال تكون األُطُـر املعيارية 
والسياسـات املحلية متَِّسـَقًة دامئًا مع القانون الدويل ومع املسـؤولية الرئيسـية التي تضطلع بها السـلطات 
املعنيـة لحاميـة السـكان النازحـني داخليًّـا ومسـاعدتهم، أو عندمـا تكـون كافيـة، فإنها قـد ال تُوَضع موضع 
التنفيـذ بصـورة صحيحـة؛ ألسـباب تـراوح بـني نقـص املـوارد البرشيـة أو املاليـة، وعـدم الوضـوح بشـأن 
األدوار واملسـؤوليات، واالفتقـار إىل اإلرادة السياسـية، وال يـزال هنـاك ُمتََّسـٌع كبـر لتعزيـز تفعيـل املبـادئ 
التوجيهيـة بشـأن النـزوح الداخـي عـى الصعيـد العاملي، واتفاقيـة كمباال عى مسـتوى الـدول األفريقية30، 
قـات قانونية وإداريـة تَُحدُّ مـن قدرتهم  ونتيجـة لذلـك غالبًـا مـا يواجـه األشـخاص النازحـون يف املـدن معوِّ
عـى العمـل، أو االسـتقرار، أو ضـامن الحيـازة، أو الحصـول عى الخدمـات يف املناطق الحرضيـة، وقد تكون 
الصعوبـات شـديدة للغايـة بالنسـبة للسـكان القادمـني مـن الريـف؛ ألنهـم رمبـا يكونـون عـى غـر درايـة 
بالنظـام القانـوين واإلداري، أو ال ميلكـون الوثائـق الرسـمية الازمـة للحصـول عى الخدمات أو املسـاعدات 
الحكوميـة، أو اسـتئجار عقـار أو رشائـه، ويف الواقـع قـد ال تكون هـذه الوثائق رضورية يف املناطـق الريفية، 
أو رمبـا تكـون قـد تُرِكَـت أو فُِقـَدْت أثنـاء رحلـة الهـروب، ويف أماكـن مثـل العـراق ونيجريـا، حيـث يُْنظَـر 
أحيانًـا إىل األشـخاص النازحـني باعتبارهـم ميثِّلـون تهديًدا لألمن، وحيـث تركِّز الحكومة عى عـودة النازحني 
ـح تَبَنِّي سياسـات مامئة، وتنفيذها بحيـث تؤدي إىل  إىل ديارهـم أو مناطقهـم األصليـة، فإنـه مـن غر املرجَّ
اندماجهـم عـى املسـتوى املحـي عـى املـدى املتوسـط أو املدى الطويل، وال سـيام من حيث ُسـبُل كسـب 
الـرزق وضـامن الحيـازة، وفيـام يتعلـق بالسـكان الذيـن ال يسـتطيعون العـودة، أو ال يرغبـون فيهـا، يجعل 

هـذا األمـر ترسـيَخ حياتهـم يف مـكان النزوح مسـألة بالغـة الصعوبة.

»ألننا يف املدينة فإننا ال 
نتلقى مساعدات، املنظامت 

م املساعدات ألولئك  تقدِّ
النازحني يف املخيَّامت، علينا 

تدبري األمر بأنفسنا«.

29 ..Cotroneo 2017: 289-290 كوترونيو
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يف جميـع األماكـن كان السـكان النازحـون يفتقـرون إىل ضـامن الحيـازة، وَجـرَِت العـادة عى أن يسـتأجروا 
ك بدون أن يكـون لديهم أي حامية ضـد عمليات الطرد  أماكـن إقامتهـم عـن طريـق اتفاق شـفهي مع املمُـاَّ
والزيـادات التعسـفية يف اإليجـارات، ويف حقيقـة األمـر كانـت عمليـات الطـرد أمـرًا معتـاًدا تقريبًـا يف حياة 
بعـض األشـخاص النازحـني يف بيـدوا، وينجـم ذلـك يف الغالب عن عدم قدرة السـكان عى االسـتمرار يف دفع 
اإليجـارات، أحيانًـا بسـبب الزيـادات غر املتوقعـة، وال تُْجرِب عمليات الطرد السـكاَن عـى البحث عن منازل 
جديـدة فحسـب، بـل ميكـن - حسـب املدى الذي يجـب أن يتحركوا فيـه- أن متثِّل تهديًدا خطرًا للشـبكات 
االجتامعيـة، وسـبل كسـب الـرزق التـي تكوَّنـت حديثًـا، وأن تـؤدي إىل تعقيـد الحصـول عـى الخدمـات، 
وتتسـبَّب يف خسـارة األصـول املاديـة، باإلضافـة إىل ذلـك قـد تدفع السـكان إىل العـودة السـابقة ألوانها إىل 
األماكـن غـر اآلمنـة؛ حيـث ال تـزال هنـاك صعوبـة يف ظـروف املعيشـة والحصول عـى الخدمات األساسـية 
-عـى النحـو الـذي أشـار إليـه السـكان يف رشق املوصـل الذيـن كانـوا يفكِّـرون يف العـودة إىل األماكـن التي 
تسـودها الفـوىض يف غـرب املوصل بسـبب الزيـادات الكبرة يف اإليجـارات- ويتداخل ضامن الحيازة وسـبل 
كسـب الـرزق، وميكـن لغياب أحدهـام أو اآلخر أن يسـبِّب تداعيات خطرة عى السـامة والحامية، وبدون 
دخـل ثابـت يعجـز السـكان عـن دفـع تكاليـف اإلقامـة املناسـبة، وقـد يتعرضون للطرد بسـبب عـدم دفع 
اإليجـارات، أو رمبـا يقـرِّرون االسـتقرار يف أحيـاء أكـر خطـورة وأقـل خدمـات، حيـث قـد يواجهـون الطـرد 
بسـبب شـغلهم األرايض العامـة أو املمتلـكات الخاصـة دون ترصيـح، وباملثـل، بـدون الحاميـة القانونيـة 
وضـامن الحيـازة قـد ال يتمكَّن السـكان النازحـون من دفع اإليجـارات اآلخذة يف االزدياد عـن طريق مصدر 
الدخـل نفسـه، ومـن ثـم يتعرَّضـون للطرد، وعندمـا يُْجرَبُون عـى االنتقال قد يفقدون سـبل كسـب الرزق، 

أو شـبكاتهم االجتامعيـة، أو الحصـول عـى الخدمات.

مـن ناحيـة أخـرى يؤثـر التمييـز االجتامعـي عـى قـدرة السـكان عـى التأقلـم؛ من خـال تضخيـم صعوبة 
َق السـكان النازحـون عـى شـعورهم بأنهـم  العثـور عـى عمـل أو مسـكن الئـق، ويف بعـض األحيـان َعلَـّ
منبـوذون، مثـل تلـك الشـابة يف مايدوغـوري التي قالت: »السـكان ينظرون إلينـا نظرة دونيـة ألننا نازحون 
وننا )اللصـوص( أو )السـاحرات(، ودامئًـا مـا يلوموننـا عنـد فَْقـد أي يشء مـن  وال منلـك أي يشء، وهـم يسـمُّ
منازلهـم، أو إذا حدثـت أي مشـكلة، واألمـر أسـوأ مـن ذلـك بالنسـبة ألطفالنـا«، وميكـن أن يكـون التمييـز 
شـديًدا عندمـا يكـون السـكان نازحـني خـارج حدودهـم العرقيـة أو الدينيـة أو السياسـية، أو عندمـا يُْنظَر 

إليهـم عـى أنهـم ميثِّلـون تهديًدا.

ق مشـكات الحصـول عـى الخدمات بالقوانـني واللوائح أو السياسـات، أو باالفتقـار إىل املوارد  وقـد ال تتعلَـّ
فحسـب، ففـي بعـض األحيـان ال توجد خدمـات عامة، عى سـبيل املثال: يف بيـدوا وأجزاء مـن مايدوغوري 
ال توجـد شـبكة ميـاه ورصف صحـي تابعة للبلدية، ويف املوصل كان تدمر شـبكة الكهربـاء ونظام إمدادات 
امليـاه البلديـة وتعطُّلهـام بسـبب النـزاع يعنـي أنـه مل يَُعـْد مبقدور السـكان الحصول عـى الكهربـاء واملياه 
بصـورة كافيـة، وانطبـق ذلـك األمر أيًضا عى الرعايـة الصحية، وهي نقطة اسـتمرُّوا يف التأكيـد عليها، فقبل 
نشـوب النـزاع املسـلَّح كان السـكان يسـتفيدون مـن الرعايـة الصحيـة العامـة املجانيـة، واليوم أصبـح لزاًما 
رت بعض املستشـفيات جرَّاء األعـامل العدائية، وتَـرََك جزٌء من  عليهـم أن يدفعـوا مقابـل العـاج، وقد تـرضَّ

الطاقـم الطبـي العمـل، أو أصبحـوا نازحـني، أو تعرَّضوا للقتل يف بعـض األحيان.

يتداخل ضامن الحيازة وسبل كسب الرزق، وميكن لغياب أحدهام أو 
اآلخر أن يسبِّب تداعيات خطرية عىل السالمة والحامية.
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املذكـورة. األقاليـم  ـىل 

مـن  إقـرار رسـمي  ىل  الحـدود واألس تنطـوي  ال 
اللجنـة الدوليـة، وال تع

ع السـيادة 

أماكن املستوطنات التي جرت زيارتها يف مايدوغوري

مركز املدينة مقارنة بضواحيها
غالبًـا مـا تختلـف الحيـاة اليوميـة للنازحـني إىل مناطـق وسـط املـدن عـن حيـاة أولئـك الذيـن يسـتقرُّون 
يف ضواحيهـا، متاًمـا كـام أن واقـع السـكان الذيـن يسـتضيفهم أقاربهـم ليـس مثـل واقـع السـكان الذيـن 
يسـتأجرون املبـاين العامـة أو غـر املكتملـة، أو يشـغلونها، ويف وسـط املدينـة غالبًـا مـا يكافـح السـكان 
الذيـن ال يسـتضيفهم أقاربهـم مـن أجـل الحصـول عـى مسـكن مناسـب، ولكـن قـد يتمكَّنون بصـورة أكرب 
مـن الحصـول عـى فـرص لتوفـر سـبل كسـب الـرزق والحصـول عـى الخدمـات العامـة، باسـتثناء املناطق 
العشـوائية واألحيـاء التـي تسـيطر عليهـا العصابـات التـي قـد تكـون قريبـة مـن مراكـز املـدن، غـر أنها ال 

م خدمـات محـدودة. تـزال تقـدِّ

ويف مايدوغـوري غالبًـا مـا يسـتأجر األشـخاص النازحـون الذيـن يعيشـون يف حـي بولـوري وسـط املدينـة 
ُغرَفًـا، لكـن بعضهـم يعيـش أيًضـا يف منازل غـر مكتملة البنـاء، أو يف أماكن إيـواء مؤقتة، واتَّسـمت ظروف 
معيشـتهم بالصعوبـة يف كثـر من األحيـان، ومل يكونوا يكافحـون لدفع اإليجارات، ويخشـون التعرُّض للطرد 
فحسـب، ولكـن بسـبب الفقـر تشـارَك الكثرون منهـم غرفة واحدة مـع عائلة أخرى مام مل يوفِّر لهم سـوى 
قـدر ضئيـل مـن الخصوصيـة، وانتابهـم الخـوف مـن حـدوث زيـادات مفاجئـة يف اإليجـارات، مؤكِّدين أنه 
بسـبب الطلـب املتزايـد اسـتمرت اإليجـارات يف االرتفـاع، يف حـني كانـت األجـور آخـذة يف التناقص بسـبب 
تزايُـد أعـداد الباحثـني عـن عمـل، وقالـت الغالبيـة العظمـى منهـم: إنـه عـى الرغـم مـن وجود دخـل -إذ 
كانـت النسـاء تعملـن يف التنظيـف، أو إعـداد املخبـوزات، أو بيـع املنتجـات الغذائية، يف حني عمـل الرجال 
يف مواقـع البنـاء، أو تفريـغ الشـاحنات، أو نقل البضائع - مل يكن بوسـعهم تلبية احتياجاتهم األساسـية، وقد 
لجـأ بعضهـم إىل االقـراض يف بدايـة األمـر، ولكـن املقيمني ملـدة طويلة توقَّفوا عـن إقراضهـم؛ ألنهم عجزوا 
عـن السـداد، ويبـدو أن القلـة الذيـن اسـتضافتهم أقاربهـم كانـوا أفضـل حااًل مـن اآلخرين، لكنهـم قالوا يف 
لون فـوق طاقتهم، وكان  كثـر مـن األحيـان: إن تلك األمـور كانت ترتيبات مؤقتـة؛ ألن مضيفيهم كانوا يتحمَّ
حصـول السـكان النازحـني عى الخدمـات يف بولوري أفضل نسـبيًّا مام كان عليه الوضـع يف ضواحي املدينة، 
وزادت الحكومـة واملنظـامت اإلنسـانية قـدرة الخدمات يف املناطـق الحرضية، إال أن الدعـم الفردي الوحيد 
ـاه البعـض كان مـن املجتمـع املحي، أو من األشـخاص النازحـني اآلخرين، وجرى اسـتيعاب هؤالء  الـذي تلقَّ
ا بأنهـم جزء من املجتمـع املحي. السـكان بطريقـة مـا يف نسـيج املناطـق الحرضيـة، لكنهـم مل يشـعروا حقًّ
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عـى النقيـض مـن ذلـك كان يف دالـوري وكوشـري مكانـان غـر رسـميَّنْيِ يف ضواحـي املدينـة أعـاد فيهـام 
السـكان النازحـون مـن املناطـق نفسـها إنشـاَء مجتمعـات محليـة صغـرة، وكان لـدى كل شـخص تقريبًـا 
مسـاحة وخصوصيـة أكـرب بقليـل، وذلـك بعـد أن قامـوا عـادة ببنـاء أماكـن اإليـواء الخاصة بهم مـن القش 
واألغصـان واألقمشـة واأللـواح املعدنيـة عى أراٍض خاصة اسـتعاروها مـن أصحابها، ومل يكونـوا يدفعون أي 
ك األرايض كانوا يخشـون أيًضا أن يتـم طردهم،  إيجـار، ومـع ذلـك، ومـع عـدم وجود اتفاق رسـمي مـع مـاَّ
وكانـت اتصاالتهـم بسـكان مايدوغـوري محـدودة، وبََدا أنهم كلام ابتعدوا عن وسـط املدينـة كان حصولهم 
عـى الخدمـات وسـبل كسـب الرزق أكر محدوديًة، ويف كوشـري، وهي أقرب إىل وسـط املدينـة، كان لدى 
السـكان مصـدر للميـاه ومراحيـض، أما يف دالوري فقد اضطر السـكان بسـبب عدم وجود أي بـر للمياه إىل 
تسـوُّل كميـات قليلـة مـن املياه من املقيمـني يف األماكـن القريبة، وقامت إحـدى املنظامت اإلنسـانية ببناء 
مراحيـض، إال أنهـا اعتُـرِبَت بعيـدة لدرجـة تجعلها غـر آمنة، ويف كا املكانـني كان مبقدور السـكان النازحني 
الحصـول عـى الرعايـة الصحيـة األوليـة يف املخيـامت املجـاورة، وكان مـن املتـاح قَيْـد األطفـال يف املـدارس 
املجـاورة، ومتكَّـن بعـض السـكان مـن كسـب املـال، ولكنهم كانـوا أقل عـدًدا مـن نظرائهم يف بولـوري، ويف 
كا املكانـني أيًضـا أكَّـد السـكان النازحـون أنهـم يعانون نقًصـا حادًّا يف الطعـام عى الرغم مـن حصول عدد 
منهـم عـى حصـص غذائية، وأوضحوا أنهم اسـتقروا يف محيط املدينة؛ ألن تكلفة املعيشـة يف وسـط املدينة 
كانـت مرتفعـة للغايـة، وأملـح الجيل األقـدم إىل الطبيعة املخيفـة للمدينة، لكن ألنهم كانوا أبعد عن وسـط 

املدينـة كانـت فرص توفر سـبل كسـب الـرزق والحصول عـى الخدمـات محدودة.

مكان يف العامل.. الكرامة والنزوح
»أحفادي اعتادوا العيش بجوارنا، واليوم عائلتي مبعرة وأنا وحيدة، وأقيم مع أخي األكرب«.

مـن املوصـل إىل بيـدوا، ومـن مايدوغـوري إىل سـان بيـدرو سـوال، ذكـر السـكان مـراًرا أن النـزوح أوجـد 
ريـن بـكل مـا تحملـه الكلمـة مـن معنـى حـريف ومجـازي، مثـل تلـك  لديهـم إحساًسـا بأنهـم أصبحـوا مهجَّ
املـرأة املُِسـنَّة املذكـورة أعـاه، والتـي نزحـت إىل مايدوغـوري، وكان البعـض فقـراء بالفعـل قبـل نزوحهـم، 
وكان البعـض اآلخـر أكـر ثـراء، لكـن الجميع يتذكَّـر أنه كان لهم سـقف يُِظلُّهـم، ولديهم القـدرة عى تلبية 
احتياجاتهـم واحتياجـات عائاتهـم، وكان االعتـامد عـى املسـاعدات غـر املوثـوق بهـا، وعـى املسـاعدات 
مـن اآلخريـن، والعيـش يف ظـروف بائسـة، واالضطـرار إىل التسـول للحصـول عـى املـاء، وعدم القـدرة عى 
توفـر الطعـام، أو تأمـني أماكـن اإلقامـة، أو التخطيـط للمسـتقبل، يجـري تصويـره باسـتمرار عى أنـه آِخٌذ 

يف التناقـص. 

روا تأثرًا خطـرًا وكبـرًا بالنزوح، وأيًضـا باألحـداث العنيفة التي تسـبَّبت  غالبًـا مـا يتذكَّـر السـكان كيـف تأثَـّ
يف اقتاعهـم مـن موطنهـم، ويف املوصـل عـربَّ السـكان عن معانـاة عميقة مرتبطة مبا شـهدوه وعايشـوه من 
مشـقة بالغـة وإيـذاء شـديد، وكذلـك مرتبطـة بركهم منازلَهـم بدون معرفـة ما سـتؤول إليه األمـور الحًقا، 
واالعتـامد عـى مـا يُبديـه اآلخـرون مـن كـرم تجاههـم، وأثـار اآلبـاُء بـأمٍل مسـألَة عـدم قدرتهم عـى حامية 
عائاتهـم وتوفـر رضوريـات الحيـاة األساسـية لهـم، ويف مايدوغـوري يتذكـر السـكان مشـاهد منازلهم وقد 
ثوا عـن فقدهم منـط حياتهم،  أرُْضَِمـت فيهـا النـار أمـام أعينهـم وبها جميـع متعلقاتهـم وذكرياتهـم، وتحدَّ
والحنـني إىل العـودة إىل ديارهـم، وكان كبـار السـن مـن الرجـال الذين باعوا ماشـيتهم من أجـل البقاء عى 
قيـد الحيـاة فخوريـن للغايـة بـأن يقولوا إنهـم مل ميتلكوا املاشـية التي كانـوا يعتنون بهـا، ويف الصومال ذكر 
السـكان أنـه كان لديهـم ماعـز وجـامل، وأن أطفالهـم كانـوا يرشبـون الحليب الطـازج كل يوم، أما يف سـان 
بيـدرو سـوال فقـد وصـف األشـخاص الذيـن أُجـربوا أحيانًا عـى الفرار مـرات عديـدة كيـف أدى العنف إىل 
تشـتيت عائاتهـم داخـل الحـدود وعربهـا، وذكـروا خوفهم من اسـتخدام وسـائل النقـل العـام، أو اإلفصاح 

عـن أوضاعهـم لجرانهم.

رين  ذكر السكان مراًرا أن النزوح أوجد لديهم إحساًسا بأنهم أصبحوا مهجَّ
بكل ما تحمله الكلمة من معنى حريف ومجازي.
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ث السـكان بطـرق مختلفـة عـن إحساسـهم بأنهـم فقـدوا أكـر بكثـر مـن متعلقاتهـم بسـبب  لقـد تحـدَّ
ثـوا عـن كيـف  النـزوح، تحدثـوا عـن كيـف أنهـم فقـدوا اسـتقالهم، وكرامتهـم، واحرامهـم لذواتهـم، تحدَّ
ثـوا عن شـعورهم بأنهـم فقـدوا مكانتهـم االجتامعية  وا مسـاعدتهم، تحدَّ حـطَّ اآلخـرون مـن قدرهـم، وملُـّ
وهويتهـم يف العـامل الـذي يعيشـون فيـه، وهـذه االعتبـارات ليسـت خاصـة بالنـزوح يف املناطـق الحرضية، 
ولكنهـا قـد تكـون شـديدة األثـر، وال سـيام يف البيئـات الحرضيـة، حيـث يواجـه السـكان النازحـون يف كثر 
مـن األحيـان صعوبـات يف التكيُّـف مـع منـط الحيـاة املختلـف واسـتعادة اسـتقالهم، ويَُعدُّ التصـدي لهذه 

ا لتنفيـذ اسـتجابة مامئة. الصعوبـات أمـرًا جوهريًـّ

نظر . 3 وجهة  النازحني..  السكان  استقبال   
املضيفني يف النزوح

تـه السـكان  ميتـد أثـر النـزوح إىل مـا هـو أبعـد مـن األشـخاص النازحـني أنفسـهم، وهـو أثـر ال يشـعر بِحدَّ
الذيـن يسـتضيفون األشـخاص النازحـني فحسـب، بـل يؤثـر أيًضـا عـى املجتمعـات املحليـة املضيفـة لهـم، 
وميتـد أثـره عـى نطـاق أوسـع إىل املـدن التـي قـد تكافـح من أجـل االضطـاع مبسـؤوليتها تجاه األشـخاص 
النازحـني، والـذي يُْعـزَى يف جـزء منـه إىل أسـباب ماليـة أو قانونية، عـى الرغم من أن هذا جانـب مل يُناقَش 

يف هـذا البحث31.

ق أعداد كبرة  قـد تسـتقبل املـدن واملجتمعـات املحليـة عدة موجات من األشـخاص النازحـني، ويرجم تدفُـّ
مـن السـكان مـن املناطـق الريفيـة أو مـن مدن أخـرى، مثل بيـدوا ومايدوغـوري، إىل زيادة سـكانية كبرة، 
يف حـني ميكـن أن تـؤدي التحـركات الواسـعة النطـاق داخـل املدينـة، كام هـو الحـال يف املوصـل، إىل زيادة 
الكثافـة السـكانية يف بعـض األحيـاء، ويف أحيـان كثـرة يركـز السـكان الجـدد يف أحيـاء فقـرة إىل حـد مـا، 
والتـي غالبًـا مـا تكـون مكتظـة بالسـكان بالفعـل، ويف ضواحي املـدن، ويؤدي النـزوح إىل تفاقم املشـكات 
املوجـودة املتعلقـة مبجمـوع أماكـن اإلسـكان املتاحـة، والبنيـة التحتية، واألسـواق، والعمـل، والحصول عى 
األرايض، وإدارة النفايـات، والخدمـات العامـة األخـرى، مع وجود آثار متباينة حسـب مـكان اإلقامة الجديد 
داخـل املدينـة، عـى سـبيل املثـال: عانـت املناطـق الداخليـة من مدينـة مايدوغـوري من اكتظاظ السـكان 
بدرجـة أكـرب مـن املناطـق املحيطـة بهـا، وكان لوصـول مجموعـة كبـرة مـن السـكان أثـر بالغ عـى أوضاع 
الفقـراء يف املناطـق الحرضيـة، وواجهـت املناطـق املحيطـة باملدينـة صعوبـات يف توفـر الخدمـات مثـل 
امليـاه والكهربـاء، وأدَّى وجـود األشـخاص النازحـني إىل تدهـور البيئـة32. وللنـزوح الناجم عـن العنف الذي 
ترتكبـه العصابـات، كـام هو الحال يف سـان بيدرو سـوال، أثـٌر أقل وضوًحا عـى املدن؛ ألنه يحـدث تدريجيًّا، 
وبسـبب طبيعتـه داخـل املناطـق الحرضيـة ميكـن أن تكـون املنطقـة نفسـها مكانًـا يرحـل منه السـكان أو 

يلجـأون إليه.

تشارُك املنازل.. وجهة نظر العائات املضيفة
»األشـخاص النازحـون ضيـوف، علينـا أن نسـتقبلهم، إال أن وجودهـم تسـبَّب يف زيـادة اإليجـارات، ويـؤدي 

إىل نـدرة املوارد«.

عـربَّ يوسـف املقيـم يف حـي االنتصـار يف رشق املوصـل عـن وجهـة نظـر عامـة، وهـي أنـه مـن الواجـب 
مسـاعدة املحتاجـني، لكـن مـع مـرور الوقت يصبـح األمر عبئًا، وقد نزح معظم السـكان يف حـي االنتصار يف 
مرحلـة مـا، وعنـد عودتهـم مل يتمكـن بعضهـم مـن العـودة إىل منازلهم القدمية بسـبب ما تعرَّضـت له من 
ـل تكاليف السـكن فيهـا33، وانتقـل البعض اآلخـر إىل مباٍن  دمـار، أو ألنهـم أصبحـوا غـر قادريـن عـى تحمُّ
غـر مكتملـة أو مهجـورة، أو اسـتأجروا منازل، أو أقامـوا يف ضيافة أقاربهم، أو.. يف ظـل عدم وجود أي خيار 
آخـر انتهـى بهـم األمـر إىل العيش بـني أنقـاض منازلهم، وكان السـكان يسـتخدمون مدخراتهـم، أو يبيعون 

31 .Büscher and Vlas- 2015، وبورش وفاسيرنوت  ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع انظر: اللجنة الدولية للصليب األحمر

.senroot 2010: 2

32 ..Metcalfe et al. 2012: 35 انظر أيًضا: املجلس الرنويجي لاجئني 2015: 8، وميتكالفي وآخرون

َر بالكامل، وأن . 33 يف حي االنتصار يشر تقييم أَْجرَتْه وكالة التعاون الفني والتنمية يف شباط/فرباير 2017 إىل أن 5% من املنازل قد ُدمِّ

20% من املنازل تعرَّض ألرضار طفيفة فيام له صلة بالنزاع.

تجربة النزوح يف املناطق الحرضية
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مـا تبقـى لديهـم مـن ممتلـكات، أو يلجـأون إىل االسـتدانة لعمـل اإلصاحـات األكـر إلحاًحـا ملواجهة فصل 
الشـتاء املقبـل، وأصبـح أولئـك األشـخاص أنفسـهم مضيفـني أحيانًـا؛ إذ اسـتضافوا يف بعض الحـاالت العديد 
مـن العائـات، وكان يوسـف، عـى سـبيل املثـال: قـد نـزح ملـدة شـهرين وفَـرَّ مـن حـي إىل آخـر مـع أفراد 
عائلتـه البالـغ عددهـم 11 فـرًدا، ثـم عـاد إىل منـزل مدمر جزئيًّـا، ورسعان ما بدأ يتشـارك منزلـه مع خمس 
عائـات أخـرى، وكان يتلقـى قسـائم السـكر والدقيـق واألرز مـن الدولـة، والتـي اسـتأنفت دفـع راتبه بعد 

ـل ما يتجـاوز موارده. ف دام ثـاث سـنوات -وإن كان أقـل مـام سـبق- ولكنـه كان يتحمَّ توقُـّ

ويف مايدوغـوري كانـت بعـض العائـات املقيمـة تسـتضيف أقاربهـا دون أن تبخـل عليهـم بـيء لعـدة 
سـنوات، وقالـت إحـدى النسـاء: »كان طعامنـا يكفـي سـتة أفـراد، واآلن يجـب أن يتقاسـمه خمسـة عـرش 
فـرًدا، اضطررنـا إىل خفـض عـدد الوجبـات التي نتناولهـا، ونواجه أيًضا مشـكات 
الخصوصيـة، ليس لدينا سـوى غرفـة واحدة نضطر إىل أن نتشـاركها جمعيًا«، ومل 
يكـن هنـاك َمـن يشـكِّك يف االلتـزام األخاقـي مبسـاعدة اآلخرين، والعمـل كأول 
املسـتجيبني، ولكـن الجميـع أشـار إىل أن هـذا األمـر كان يعرِّضهـم لضغط هائل، 
ر عـى الحياة اليومية للجميع، وكان السـكان الذين  وال سـيام وأن النـزاع كان يؤثِـّ
لديهـم املزيـد مـن املـوارد يواجهـون مشـكات أقـل، وكان أحـد قـادة املجتمـع 
املحـي يف حـي بولـوري يسـتضيف 14 شـخًصا وصلـوا منـذ عـام 2010، لكـن 
كان باسـتطاعته اسـتئجار مـكان لسـتة منهـم ال تربطـه بهـم أي صلـة قرابة، ويف 
جميـع األماكـن غالبًـا مـا كان السـكان يسـتقبلون أقاربهـم، لكـن البعـض كانـوا 

الغرباء. يسـتضيفون 

تشارك الشوارع.. وجهة نظر املجتمعات املحلية املضيفة
“عندمـا بـدأت األزمـة بـدأ السـكان ينتقلـون إىل هنـا، مبـا يف ذلك من أجـزاء أخرى مـن املدينـة؛ ألنهم رأوا 

أن املـكان آِمـن هنـا، وكان عـى السـكان أن يتشـاركوا مـا لديهم من طعـام قليل”.

واَصـل قائـد املجتمـع املحـي يف بولـوري حديثـه مؤكـًدا عـى أنـه أبلَغ أفـراَد املجتمـع املحي أنـه ال ينبغي 
إرسـال السـكان إىل املخيامت، وأنهم يحتاجون املسـاعدة، وكان هو نفسـه يسـتضيف أربعة عرش شـخًصا، 
وتحـدث أيًضـا عـن كيـف أنه قـام بزيـارات للمنظامت اإلنسـانية عندمـا بدأ األشـخاص النازحـون الوصول، 
وقـد نجـح يف التواصـل مـع اللجنـة الدولية مـن أجل إعادة تأهيل املستشـفى، واليونيسـف مـن أجل توفر 
مصـادر لتوزيـع امليـاه، ولكنـه مل يتمكَّـن مـن ضـامن توفـر حصص غذائيـة للنازحـني ومضيفيهـم، وهو أمٌر 
ـى السـكان  كافَـح مـن أجـل تربيـره للمقيمـني املؤقتـني والدامئـني يف الحـي بقولـه: “يف مناطـق أخـرى تلقَّ
املسـاعدات، ولكـن هـذا مل يحـدث هنـا، ويتهم السـكان ]قـادة املجتمـع املحي[ بعـدم القدرة عـى تعبئة 
الجهـات الفاعلـة يف مجـال العمـل اإلنسـاين، والحقيقـة أن السـكان يحصلـون عـى دعم مختلـف يف أماكن 
مختلفـة، ومثـة نـوع من عـدم العدالة يف توزيع املسـاعدات يف أنحـاء املدينة”، وقد حـاول أن يفهم املنطق 
الكامـن وراء توزيـع املسـاعدات، لكنـه شـعر أنـه مل يحصل عى أي تفسـر ُمـرٍْض، وعى الرغم مـن اقتناعه 
ا فقـد بـدأ يشـعر أيًضـا بـأن املجتمـع املحـي اسـتنفد  بـأن اسـتقبال األشـخاص النازحـني كان واجبًـا أخاقيًـّ
مـوارده إىل أقـى حـد ممكـن، وقـال: “املشـكلة هـي أن السـكان ينضـم إليهـم أفـراد العائلـة اآلخـرون، 
ويسـتمر حجـم العائـات يف االزديـاد”، وعـى الرغـم مـن هـذه التحفظـات فقـد أكَّـد -عـى غـرار العديـد 
مـن قـادة املجتمعـات املحليـة واألحيـاء اآلخريـن- عى أنـه ال يتم اسـتقبال السـكان النازحني فحسـب، بل 

يكونـون موضـع ترحـاب بعـد عـودة السـام، ما دامـوا يسـتطيعون إعالة أنفسـهم.

ث أعضـاء املجتمـع املحـي عـن اضطرارهم إىل تشـارك املياه الشـحيحة بالفعل، والفصـول املزدحمة،  وتحـدَّ
واملراحيـض التـي متتلـئ بصور أرسع، وأيًضا عن الرجال الذين يتزوَّجون من نسـاء نازحات بسـبب انخفاض 
مهورهـن، وغالبًـا مـا ذكـر السـكان - مثـل تلـك املـرأة يف بولوري- أنـه كان مـن املتوقع أن يبقى األشـخاص 
ثـون عـن  النازحـون فـرة وجيـزة، ولكـن يف نهايـة املطـاف ظلـوا هنـاك فـرة طويلـة، وتقـول: “إنهـم يتحدَّ
العـودة إىل ديارهـم، لكنهـم ال يفعلـون ذلـك، العيش معهم أمر صعـب، إنهم فقراء، وهذا عبء، وسـتكون 
مغادرتهـم املـكان مصـدر راحـة”، وعندمـا يُسـأل السـكان عن األثـر اإليجايب لوجـود األشـخاص النازحني يف 
الحـي، فإنهـم ال يفكِّـرون إال يف كيـف أنهـم تعلَّمـوا صنع القبعـات املنسـوجة بعناية من الوافديـن الجدد.

اضطررنا إىل خفض عدد 
الوجبات التي نتناولها، 
ونواجه أيًضا مشكالت 

الخصوصية، ليس لدينا سوى 
غرفة واحدة نضطر إىل أن 

نتشاركها جمعًيا”.
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وكان هنـاك تأكيـد عـى عـبء اسـتضافة السـكان النازحني، ليـس يف مايدوغوري فحسـب، فقد تكـرَّر مراًرا 
يف املوصـل وبيـدوا، ومل يَـرِد هـذا التأكيـد مـن املجتمعـات املحليـة وحدهـا، ولكـن أيًضـا مـن السـلطات 
املحليـة التـي أكَّـدت أنهـا تـرزح تحـت عـبء االحتياجـات، وقليـًا ما ذكـر أفـراد املجتمع املحـي املضيف 
املخـاوف األمنيـة، ولكـن البعض اسـتخدم مصطلحـات مبهمة لإلشـارة إىل التهديـد املتصـوَّر املرتبط بوجود 

الغربـاء، وكانـت أمايـا - وهـي أم لطفلـني وكانـت يف كوشـري يف وسـط 
منطقـة كان فيهـا عـدد كبـر مـن األشـخاص النازحـني الذيـن اسـتقروا مـن 
ح  تلقـاء أنفسـهم- واحـدة مـن القائـل الذيـن واتتهـم الجـرأة عـى أن ترصِّ
أنهـا تخـىش عى سـامة أرستهـا، قائلـة: “كانت هـذه املنطقة هادئـة، ولكن 
ق النازحـني ازداد عـدد السـكان كثـرًا، نحـن مل نَُعْد نشـعر باألمان،  مـع تدفُـّ
لقـد بـدأت بإغـاق بوابـة ]الِفنـاء[، وبعـد وقـوع انفجـار داخل املسـتوطنة 
امتنعـت عـن السـامح للسـكان بالدخـول، ومنعـت أطفـايل مـن اللعـب يف 
الخـارج، مل يخضـع هـؤالء األشـخاص للفحـص، وال نعـرف َمـن هـم، وإذا ما 
كان بإمكاننـا الوثـوق بهـم أم ال”34، وقـد بنـت عائلـة أمايـا منـزاًل فيـام كان 
يوًمـا حيًّـا منخفـض الكثافـة قبـل أن يبـدأ النازحـون الوصول بأعـداد كبرة، 
كانـوا يحلمـون بحيـاة هادئـة يف منزلهـم الجديـد، لكنهـم يعيشـون اآلن يف 

منطقـة مزدحمـة، وانخفضـت قيمـة منازلهم.

العاقات داخل املجتمع املحيل
كثـرًا مـا يبـدو أن العاقـات بـني املجتمعـات املحليـة املضيفـة واألشـخاص النازحـني تـزداد توترًا مـع مرور 
الوقـت، ويعـود ذلـك يف جـزء منـه إىل أن مـا كان متوقًعـا أن يكـون وجـوًدا مؤقتًـا اسـتمر لسـنوات، وأيًضا 
ألنـه يف بعـض الحـاالت كان يُنظَـر إىل األشـخاص النازحـني كتهديـد، وهنـاك العديـد مـن األسـباب لتطـور 
العـداء يف املجتمـع املحـي املضيـف تجـاه الوافدين الجـدد؛ فقد يـؤدي وجودهم إىل مزيد مـن الصعوبات 
يف الحصـول عـى املـوارد والخدمـات األساسـية التـي رمبـا مل تكـن كافيـة بالفعـل، ورمبـا يتنافس األشـخاص 
النازحـون عـى فرص سـبل كسـب الرزق مـع املقيمني، وقـد يحصلون عى مسـاعدات غر متوفرة للسـكان 
املقيمـني الذيـن يعيشـون يف ظـروف مامثلـة، وال تؤثر الزيـادات يف اإليجـارات - التي تحدث أحيانًا بسـبب 
ق أعـداد كبـرة مـن النازحـني - عـى األشـخاص النازحـني أنفسـهم فحسـب، بـل أيًضـا عـى السـكان  تدفُـّ
املقيمـني، وال سـيام الفقـراء يف املناطـق الحرضيـة والعائديـن، وكان هذا هـو الحـال يف رشق املوصل، حيث 
أدَّت الزيـادات الكبـرة يف اإليجـارات إىل الحيلولـة دون رجـوع بعـض العائديـن إىل املـكان الـذي كانـوا 
يعيشـون فيـه، وتحويلهـم إىل أشـخاص نازحـني داخـل أحيائهم، ويف الوقت نفسـه اسـتفاد املقيمـون الذين 

كانـوا ميلكـون عقـارات يف بعـض األحيـان مـن الزيـادة يف الطلـب عى السـكن.

مه  وتشـمل اآلثـار اإليجابيـة املحتملـة للنـزوح عـى املجتمعـات املحليـة واملـدن الدعـَم املبـارش الـذي يقدِّ
األشـخاص النازحـون لاقتصـاد املحـي عـن طريق اإلنفاق وإنشـاء أعامل تجارية، ومنو سـوق بناء املسـاكن، 
مـام يخلـق الطلـب عى املـواد والعاملة الازمـة35، ويجلب النزوح أيًضـا الجهات الفاعلـة العاملة يف املجال 
اإلنسـاين مبـا لديهـا مـن مـوارد وخربات إىل املـدن، والذيـن ميكنهم - باإلضافـة إىل دعم االقتصـاد املحي من 
خـال توفـر الوظائـف ورشاء السـلع والخدمـات- املسـاهمُة يف برامـج التنميـة املحليـة، مـن خـال تعزيز 
الخدمـات يف املناطـق الحرضيـة36، لكـن هذه الفوائـد املحتملة نادًرا مـا تبدو واضحـة للمجتمعات املحلية 

املضيفة والسـلطات املحلية.

“كانت هذه املنطقة هادئة، 
ولكن مع تدفُّق النازحني 

ازداد عدد السكان كثريًا، نحن 
مل نَُعْد نشعر باألمان”.

عادة ما يجري فحص األشخاص النازحني الذين يصلون إىل مايدوغوري عند دخولهم املدينة، وهذا هو الفحص الوحيد الذي يخضع له . 34

األشخاص الذين يستقرون داخل املجتمعات املحلية املضيفة، ويخضع الوافدون الجدد الذين يذهبون إىل أحد املخيامت الرسمية، أو 

ذها السلطات لحامية املخيامت من تسلُّل أعضاء املعارضة  يتم أخذهم إليه، للفحص مرة أخرى كجزء من اإلجراءات األمنية التي تنفِّ

املسلحة، باإلضافة إىل ذلك يوجد فحص يومي يف كل مخيم لجميع األشخاص الذين يدخلون املخيم أو يخرجون منه )اللجنة الدولية 

للصليب األحمر 2016 ب: 35-34(.

غويو Guiu 2016: 28، والبنك الدويل 2017: 13.. 35

36 .. Büscher and Vlassenroot 2010: 10 وبورش وفاسيرنوت ،Branch 2013: 4 برانش

تجربة النزوح يف املناطق الحرضية
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مايدوغوري
نيجرييا

التقطــت املصــوِّرة النيجريــة رحيمــة غامبــو صــوًرا فوتوغرافيــة يف جــداري بولــو يف مايدوغــوري، وكثــرًا 
ث األشــخاص النازحــون الذيــن التقتهــم عــن اضطرارهــم ملغــادرة منازلهــم فجــأة مــع أطفالهــم،  مــا تحــدَّ
ــَدْوا مشوَّشــني ويفتقــرون  وبــدون أي يشء ســوى املابــس التــي كانــوا يحملونهــا عــى ظهورهــم، وقــد بَ
ث بعــض الســكان النازحــني الذيــن ســبق وأُْجِريـَـت معهــم  إىل االرتبــاط القــوي ببيئتهــم الجديــدة، وتحــدَّ
مقابــات والتُِقطـَـْت لهــم صــور عــن تلــك اللقــاءات بغضــب؛ ألنهــا مل تـُـَؤدِّ إىل أي يشء، واقرحــت رحيمــة 

أن يُِديــروا ظهورهــم للكامــرا كتــرصُّف يــدل عــى الرفــض.



مايدوغوري
نيجرييا

عائلة نازحة يف جيداري بولو، وهو أحد أحياء مايدوغوري، حيث استقرَّت أعداد كبرة من السكان النازحني.

33



يعيش عيىس زكريا -البالغ من العمر 50 عاًما- وعائلته يف هذا املأوى يف وسط مايدوغوري منذ أربع سنوات 
بعد فراره من باما، وعندما كان يف موطنه كان يعمل يف بيع األدوية، واليوم عليه أن يعتمد عى أوالده الذين 

يبيعون الطعام يف الشوارع.

34



بيع األثاث عى جانب أحد الشوارع يف منطقة استقرَّ فيها السكان النازحون.

35



حوا موىس، 31 عاًما، وابنتها يف جداري بولو.

36



األشياء التي يجلبها السكان النازحون لتمثِّل ما تركوه وراءهم.

37



ماريا جوزيف، 32 عاًما، استقرت يف جداري بولو.

38



أطفال يلعبون يف شوارع جداري بولو.

39
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 الفصل الثاىن

االستجابة اإلنسانية 
للنزوح يف املناطق 

الحرضية



النازحون ىف املدن42 

يُوِجـد النـزوُح احتياجـاٍت واضحـًة لـكل من السـكان النازحني أنفسـهم والمجتمعـات املضيفة لهـم، وتدرِك 
الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين هـذا األمـر جيـًدا، لكـن اسـتجابتها غالبًـا مـا تقـرص عـن تلبيـة تلـك 
االحتياجـات عـى نحـو مسـتدام، ويناقش هذا القسـم من التقرير خصائص االسـتجابة اإلنسـانية للنزوح يف 

املناطـق الحرضيـة، ويـدرس القيـود التـي تواجههـا يف ضـوء توقُّعات السـكان وتجـارب النزوح.

مثـة وجهـات نظـر متباينـة بشـأن مـا يَُشـكِّل اسـتجابة إنسـانية مناسـبة يف املناطـق الحرضيـة، ففـي بيدوا 
وصفـت السـلطات املعنيـة ووكاالت األمـم املتحـدة يف أيلول/سـبتمرب 2017 االسـتجابة لألزمـة بأنهـا كافيـة 
الة يف إنقـاذ األرواح،  رة وغـر فعَّ باملقارنـة مـع االسـتجابة ملوجـة الجفـاف يف عـام 2011، التـي جـاءت متأخِّ
ويف حـني كان باإلمـكان تجنُّـب األسـوأ كانـت االسـتجابة بعيـدة عـن الكامل، فقـد تجاهلت السـكان خارج 
املسـتوطنات، ومل تتمكـن مـن تلبيـة االحتياجـات العاجلـة عـى النحـو الصحيـح، وافتقـرت إىل القدرة عى 
التنبـؤ والرؤيـة عـى املـدى األطـول، واضطـر األشـخاص النازحون إىل خفـض كمية الطعـام التـي يتناولونها، 
والحـد مـن اسـتهاك امليـاه، وتعرّض أولئك الذين يعيشـون خارج املخيـامت لعمليات طرد متكـرِّرة وزيادة 
التعـرُّض للخطـر، وميكـن إبـداء ماحظـات مامثلـة بشـأن عـدم كفايـة االسـتجابة يف مايدوغـوري ورشق 

املوصـل وسـان بيدرو سـوال.

وتُْعـزَى أوجـه القصـور يف االسـتجابة اإلنسـانية يف املناطـق الحرضيـة يف كثـر مـن األحيـان إىل حجـم املدن 
دة  ع القـوى االجتامعيـة املحركـة، وإدارتهـا متعـدِّ ـد طبيعتهـا، مـع مـا بهـا مـن نظـم متداخلـة وتنـوُّ وتعقُّ
الطبقـات التـي تزيـد مـن حجـم التحـدي املتمثـل يف تنسـيق العمل بـني األطراف املعنيـة املتعـددة، وأيًضا 
محدوديـة خـربة الجهـات الفاعلـة يف املجال اإلنسـاين باملناطق الحرضية؛ ألن االسـتجابة للنـزوح يف املناطق 
الحرضيـة ال ميكـن أن تطـرح مجـرد تكـرار الحلـول يف املناطـق الريفيـة37، كام تنجـم القيود عن عـدم فَْهم 
الـدور الـذي ميكـن أن يضطلـع بـه العاملـون يف املجال اإلنسـاين يف مثل هذه البيئـات، وعـدم مرونة برامج 
التخطيـط والتمويـل، وفجـوات التمويـل، واملصالـح السياسـية، ونقـص البيانـات املوثـوق بهـا، مـام يَُعرِْقـل 
عمليـة التخطيـط، عـى سـبيل املثـال: عندمـا ال يكـون إجاميل عدد سـكان املدينـة معروفًا -وهو أمر شـائع 
الحـدوث- يصعـب تقديـر الطلـب عـى امليـاه، وبالتـايل تقييم مـا إذا كانت إمـدادات املياه كافيـة أم ال، أو 
مة حسـب الحجم  مـا إذا كان القطـاع الصحـي قـادًرا عـى التأقلم، وبـدون بيانات يصبح وضـع برامج مصمَّ

الصحيـح أمـرًا بالـغ الصعوبة.

ـق مـن  وتحـدث حـاالت الفشـل بسـبب أن االسـتجابة مبنيـة بصفـة عامـة عـى افراضـات مل يتـم التحقُّ
صحتهـا، وأبرزهـا افـراض أن األشـخاص النازحـني الذيـن يعيشـون يف املجتمعـات املحليـة املضيفـة أحسـن 
حـااًل مـن أولئـك املوجوديـن يف املخيـامت، وأنه مـن الصعـب تحديدهم والوصـول إليهم، وأنهـم يواجهون 
املشـكات نفسـها التـي يواجههـا الفقـراء يف املناطـق الحرضيـة، وبالتـايل ال يحتاجـون دعـاًم محـدًدا، وأن 
االسـتجابة ملشـكاتهم هـي اسـتجابة تنمويـة، ويعكـس هـذا األمـر التحديـات التـي تواجـه عمليـة َجْمـع 

بيانـات موثـوق بهـا بانتظـام، وأيًضـا نقـاط الضعـف يف تحليـل البيانـات املوجـودة واسـتخدامها.

توجـد ثـاث سـامت متيِّـز االسـتجابة النموذجيـة للنـزوح يف املناطـق الحرضيـة يف البلـدان املتـرضرة مـن 
النـزاع املسـلح، وهـي: الركيـز عى املخيامت؛ عندمـا تكون هناك مخيـامت، والفجوة يف االسـتجابة لحاالت 
الطـوارئ، باإلضافـة إىل غيـاب االسـتمرارية، والتفكـر عـى املـدى الطويـل حتى يف حـاالت النـزوح الطويلة 
هـة عـى نحـو فـردي، وعى  األمـد، واالعتـامد املُْفـرِط عـى االسـتجابة الشـاملة بـداًل مـن االسـتجابات املوجَّ
رة مـن العنف - حيـث ال يجري إنشـاء مخيامت- تكون االسـتجابات  النقيـض مـن ذلـك، ففـي املـدن املترضِّ
الشـاملة غـر معتـادة، وال توجـد سـوى نسـبة ضئيلـة مـن هـؤالء النازحـني تتلقـى املسـاعدات يف حـاالت 
الطـوارئ، ويكـون املدخـل الرئيـي هو الفرد أو األرسة املعيشـية، وميكـن ربط هذا األمـر بالطبيعة الفردية 
نسـبيًّا لهـذه الظاهـرة، مقارنـًة بالنـزوح الجامعـي، وبالصعوبـات املاثلـة أمـام الجهـات الفاعلـة يف مجـال 

رة يف مثـل هـذه الحاالت. العمـل اإلنسـاين يف التعامـل مـع املجتمعـات املحليـة املتـرضِّ

االستجابة للنزوح يف املدن.. النُُّهج الحالية. 1

لاطاع عى مناقشة النظم الحرضية، انظر: كامبل Campbell 2016 ، واللجنة  الدولية للصليب األحمر 2015.. 37



43 

38 .Beyan 7 :2011 يذكر العديد ممن كتبوا يف هذا املجال أن السكان النازحني يف املدن يعيشون يف الغالب خارج املخيامت )مثل بياين

 Jacobsen  ،(، لكن األدلة التجريبية عى هذا األمر نادرة )جاكوبسني وآخرونLyytinen 2009: 9 والبنك الدويل 2017: 8، وليتينني

.)Lyytinen 2009: 9 وليتينني ، et al. 2014: 21

بدأت اللجنة الدولية العمل يف مايدوغوري يف عام 2012، وحتى أوائل عام 2017 كان عدد قليل من الجهات الفاعلة يف املجال . 39

اإلنساين موجوًدا هناك، ويُْعزَى ذلك يف جزء منه إىل نقص التمويل، وأيًضا عدم وجود اعراف سيايس بحجم األزمة، وبنهاية العام 

كانت البصمة اإلنسانية كبرة مع وجود أكر من 35 منظمة إنسانية هناك، لاطاع عى أفكار بشأن الفجوة يف حاالت الطوارئ يف 

.Edwards 2017 االستجابة لألزمة يف شامل رشق نيجريا، انظر: إدواردز

املنظمة الدولية للهجرة، كانون الثاين/يناير 2017.. 40

انظر: املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئني، 2009.. 41

التحيُّز للمخيَّامت
يف أي أزمـة نـزوح متيـل نسـبة كبـرة مـن األشـخاص النازحـني إىل االسـتقرار خـارج املخيَّـامت الرسـمية 
واملخيَّـامت غـر الرسـمية38، ولكـن يف جميـع األماكن التي جرت دراسـتها يف هـذا التقرير ركَّزت االسـتجابة 
اإلنسـانية عـى املخيَّـامت، باسـتثناء سـان بيـدرو سـوال، وكانـت بيـدوا - حيـث أتاحـت الظـروف اآلمنـة 
نسـبيًّا وجـود عـدد كبـر مـن املنظـامت اإلنسـانية- أكـرَ األمثلة تطرفًـا عى ذلك، فقـد تم ببسـاطة تجاُهل 
عات غر رسـمية  األشـخاص النازحـني خـارج املخيـامت غر الرسـمية، أو حتى أولئك الذين يعيشـون يف تجمُّ
ًهـا للمجتمـع املحـي املضيـف، الـذي رمبـا  صغـرة داخـل املدينـة، وكان ُخمـس املسـاعدات اإلنسـانية موجَّ
يكـون جـزء منـه قـد وصـل إىل بعـض النازحني الذين يعيشـون خـارج املخيَّـامت، وكام هو الحـال يف جميع 
األماكـن األخـرى وصفـت الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين السـكان الذيـن يعيشـون خـارج املخيـامت 
ل  ا من أولئـك الذين يعيشـون داخلها؛ ألن بإمكانهـم االعتامد عى دعم مضيفهـم، أو تحمُّ بأنهـم أوفـر حظًـّ
دفـع اإليجـارات، إال أنـه مل تكـن هنـاك تقييـامت سـليمة إلثبـات هـذا القـول، وقـد أكَّـدوا أيًضـا صعوبـة 
تحديـد األشـخاص املتفرقـني يف املدينـة، والعـدد الهائـل واملتزايد مـن املخيَّامت التي يسـهل التعـرًّف عليها 
التـي مل تكـن املنظـامت اإلنسـانية قـادرة بالفعل عـى رصدها، ناهيك عـن تقديم الدعم املناسـب لها، وقد 
صـدق هـذا األمـر يف جميـع املخيـامت؛ فبالرغم مـن تركيز العمل اإلنسـاين عـى مثل هذه املواقـع، مل تكن 
مـة كافيـة ومتناسـقة بـأي حال، ويرجع ذلـك جزئيًّا إىل أن تنسـيق االسـتجابة غالبًا ما كان  املسـاعدات املقدَّ

ينطـوي عـى خلـل مـا، مـامَّ أدى إىل وجـود فجـوات أو ازدواجيـة يف العمل.

وميكـن إبـداء ماحظـات مامثلـة عـى الوضـع يف مايدوغـوري، فبمجرد توسـيع نطاق االسـتجابة اإلنسـانية 
أخـرًا، بعـد أكـر مـن عامـني من وقـوع حالـة الطـوارئ39، ركَّزت االسـتجابة عـى املخيَّـامت الرسـمية تلبيًة 
لطلـب السـلطات، وركَّـزت إىل حـد مـا عـى املخيَّـامت غـر الرسـمية، حتـى وإن اسـتقرت غالبيـة السـكان 
النازحـني يف املجتمعـات املحليـة املضيفـة لهـم -أكـر مـن 60% يف كانـون الثاين/ينايـر2017 40-ومـع ذلـك 
ـل فـوق طاقتهـا يف املناطـق األكـر  بُِذلَـت أيًضـا جهـود كبـرة لتعزيـز قـدرة الخدمـات العامـة التـي تتحمَّ
ًرا مـن النـزوح، لكـن حصول األشـخاص الذيـن يعيشـون متفرِّقـني يف البلدة عـى املسـاعدات الغذائية  تـرضُّ
أو النقديـة كان اسـتثناء، ويف العـراق أيًضـا ركَّـزت الجهـات العاملـة يف املجال اإلنسـاين عـى املخيَّامت التي 
غالبًـا مـا كانـت تقـع يف املناطـق شـبه الحرضيـة أو املناطـق الريفيـة، ويف حـي االنتصـار يف رشق املوصـل 
لـت  عرقلـت حالـة انعـدام األمـن السـائدة هنـاك وصـوَل املسـاعدات اإلنسـانية عـى نحـو خطـر، وتحمَّ
المجتمعات املضيفـة اليت تعرَّضـت هـي نفسـها لـرضر بالـغ جـرَّاء النـزاع العـبَء األكـرب يف تقديـم الدعـم 
للسـكان النازحین، وتقـوم السـلطات واملنظـامت اإلنسـانية واملنظـامت العاملـة يف مجـال التنميـة بإعـادة 
تأهيـل بعـض البَُنـى التحتيـة األساسـية الحيويـة يف املدينـة، لكـن السـكان ال يزالـون يفتقـرون إىل امليـاه 

النظيفـة والغـذاء والسـكن املائم.

ويف جميـع األماكـن كان األشـخاص النازحـون يدركـون أنـه مـن األرجح أن يتلقـوا املسـاعدات يف املخيَّامت، 
لكـن معظمهـم قـاوم االنتقـال إىل مثـل هـذه البيئـات، يف حـني أكَّـد بعضهـم -مثلـام حـدث يف بيـدوا- 
أنـه مل يسـمح لهـم بالدخـول؛ ألنهـم ينتمـون إىل العشـرة الخطـأ، ومـن خـال توجيـه املنظامت اإلنسـانية 
مسـاعداتها بصـورة شـبه حرصيـة إىل املخيـامت يبـدو أنهـا تدفـع األشـخاص النازحـني محـدودي املـوارد 
لانتقـال إىل هنـاك بـداًل مـن االسـتقرار مع املجتمع املحـي املضيف، وال يتَّسـق هذا الركيز عـى املخيَّامت 
مـع احتياجـات السـكان ورغباتهـم، وهـو أيًضـا أمر مفاجـئ؛ نظـرًا ألن الجهـات العاملة يف املجال اإلنسـاين 
قـد اتفقـت منـذ فـرة طويلـة عـى أنـه مـن األفضـل بصفـة عامـة أن يعيـش السـكان النازحـون خـارج 
املخيَّـامت، وأن تكـون املخيـامت هـي املـاذ األخـر، وحـاًّ مؤقتًـا ال أكـر، وأوضحـت أن أعـداًدا كبـرة مـن 

األشـخاص النازحـني يسـتقرون بالفعـل يف املجتمعـات املحليـة41.

من خالل توجيه املنظامت اإلنسانية مساعداتها بصورة شبه حرصية إىل 
املخيَّامت يبدو أنها تدفع األشخاص النازحني محدودي املوارد لالنتقال إىل 

هناك بداًل من االستقرار مع املجتمع املحيل املضيف.

االستجابة اإلنسانية للنزوح يف املناطق الحرضية
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وقـد يتـأتَّ هـذا الركيـز الـذي يبـدو مخالًفـا لألمـور البديهية مـن االعتقاد السـائد بـأن األشـخاص النازحني 
الذيـن يسـتقرون خـارج املخيامت أقـل عرضة للخطر ممن يوجـدون داخلها، باإلضافـة إىل ذلك، يف املناطق 
ر بيئـة املخيَّـامت الخاضعـة للرقابـة إىل حـد مـا شـعوًرا باألمـان للجهـات العاملة  غـر اآلمنـة ميكـن أن توفِـّ
دة نسـبيًّا ميكن  يف املجـال اإلنسـاين، وتتيـح املجـال القتصـاد كبر الحجم، واسـتجابة إنسـانية مبـارشة وموحَّ
فيهـا تسـجيل السـكان -عـى الرغم من أن التسـجيل بعيـد كل البعد عن االنتظـام- وتقييم الغـذاء، واملياه، 
واملـأوى، والخدمـات املطلوبـة وفًقـا لذلـك، ويف بعـض الحـاالت، وال سـيام إذا كان يُنظَـر إىل األشـخاص 
النازحـني عـى أنهـم تهديـد أمنـي محتمـل، فقد تضغـط الحكومات عـى الجهـات الفاعلة يف مجـال العمل 

اإلنسـاين للركيـز عـى املخيَّـامت التي يسـُهل فيها السـيطرة عى السـكان.

الفجوة يف حاالت الطوارئ وفجوة االستمرارية
يبـدو أن االسـتجابة اإلنسـانية للنـزوح يف املناطـق الحرضيـة غـر كاملة بطريقتـني متناقضتني، فمـن ناحية: 
غالبًـا مـا تكـون االسـتجابة لحـاالت الطوارئ متأخرة وغـر كاملة، ومن ناحية أخـرى: غالبًا مـا يَُعرِْقل الركيز 
عـى حالـة الطـوارئ االسـتمراريَة والرؤيـة عى املـدى األطول اللتني تشـكِّان عنرصين حاسـمني لاسـتجابة 

الـة يف األزمـات املزمنـة أو الطويلة األمد والنـزوح الدائم42. الفعَّ

ـَذت بعـض الربامـج مؤقتًـا، أو عـى نحـو متقطـع، بسـبب القيـود عـى التمويـل، حتـى لـو مل  ويف بيـدوا نُفِّ
ر عـى  تتـم تلبيـة االحتياجـات بصفـة دامئـة، عـى سـبيل املثـال: هنـاك أزمـة ميـاه ُمزِْمَنـة يف املدينـة تؤثِـّ
األشـخاص النازحـني واملقيمـني الدامئـني، ولتلبيـة االحتياجـات العاجلـة كانـت امليـاه تُنَقـل بالشـاحنات إىل 
بعـض املخيـامت غـر الرسـمية لفـرات زمنيـة محـدودة حسـب التمويل املتـاح، ثـم توقَّفت عمليـة النقل 
بالشـاحنات عـى الرغـم مـن عدم حل مشـكلة نقص امليـاه، والحقيقة أنهـا مل تكن أول أزمة ميـاه يف بيدوا، 
ولـن تكـون األخـرة، ومـع ذلك مل يتم َوْضع أي حل مسـتدام لهـا، ويف الواقع يبدو أن منطق االسـتجابة متثَّل 
يف َضـخِّ كميـة كبـرة نسـبيًّا مـن األمـوال يف املسـتوطنات، مـام ميكِّن السـكان النازحـني من البقـاء عى قيد 
ة، وِمـن ثَمَّ عندما  الحيـاة، ولكـن بـدون محاولـة حقيقية لضـامن تغطية كافية ومتسـقة الحتياجاتهـم املُلِحَّ
أجـرت اللجنـة الدوليـة تقييـاًم رسيًعـا للتغذيـة يف مسـتوطنتني مـن مسـتوطنات بيـدوا يف أيلول/سـبتمرب 
2017، اعتـربت حالـة التغذيـة حرجـة يف إحداهـام، وخطرة يف املسـتوطنة األخـرى. وبصفة عامـة، يبدو أن 
ًهـا للحيلولـة دون أن يصبـح السـكان ُمْعِوِزيـن متاًمـا، ناهيـك عـن توجيهها  القليـل مـن املسـاعدة كان موجَّ
ملسـاعدتهم يف اسـتعادة بعـض االسـتقال، وإعـادة بنـاء حياتهـم مـن خـال تيسـر حصولهـم عـى فـرص 
لكسـب الـرزق، وميكـن تفسـر ذلـك إىل حـدٍّ مـا بحجـم السـكان النازحـني الهائل يف أغلـب األحيـان الذين 
يحتاجـون الدعـم، إال أن اإلخفـاق يف مسـاعدة السـكان قبـل أن يصلـوا إىل أدىن مسـتوى ال يسـبب معانـاة 
ـال؛ ألنهـم سيسـتغرقون وقتًـا أطـول للتعـايف، أمـا إذا حصل بعض السـكان  فحسـب، بـل هـو أيًضـا غـر فعَّ
النازحـني عـى املسـاعدات عـى وجـه الرسعـة مـن أجل الحصـول عى فـرص عمـل، وتأمني السـكن املائم، 
ومواجهـة العقبـات القانونيـة املحتملـة أمـام االندمـاج يف املجتمـع املحـي املضيـف لهم، فسـيتمكَّنون من 
إعـادة أوضاعهـم إىل طبيعتهـا، واملُـِيّ قُدًمـا نحـو إيجـاد حـل مناسـب، وينطبـق هـذا األمر بصفـة خاصة 

عـى أولئـك الذيـن لديهـم مهـارات متكَّنـوا مـن تكييفها مـع السـياقات يف املناطـق الحرضية.

وباملثـل، بعـد مـرور أربـع سـنوات عـى موجـة النـزوح الواسـعة النطـاق يف نيجريـا، ظـلَّ جـزء كبـر مـن 
االسـتجابة يركِّـز عـى مجـرد بقـاء السـكان عـى قيـد الحياة، عـى الرغـم مـن أن املرشوعـات الصغرة عى 
املـدى األطـول ملسـاعدة السـكان عـى ضـامن الحيـازة، أو إنشـاء شـبكات مجتمعيـة أقـوى للوصـول إىل 
السـكان املحتاجـني، أو مسـاعدة السـكان عـى إيجـاد سـبل كسـب الـرزق كانـت قيـد التنفيـذ، ويف حـي 
االنتصـار يف رشق املوصـل مل تكـن هنـاك اسـتجابة لحالـة الطـوارئ، والتي كان ميكـن أن تَُحول دون إرسـال 
بعـض اآلبـاء أطفالهـم للعمـل أو التسـوُّل يف الشـوارع، ويف سـان بيـدرو سـوال، ونظـرًا إىل صعوبـة التعامـل 
رة مـن العنـف، وأكـر مـن ذلـك، مـع األشـخاص النازحـني الذيـن يطلبـون  مـع املجتمعـات املحليـة املتـرضِّ
عـدم الكشـف عـن هويَّاتهـم، مل تتمكَّـن الجهـات الفاعلـة يف مجـال العمـل اإلنسـاين إال مـن تقديـم بعض 

ا مـن أولئـك الذيـن يَِفـرُّون مـن العنف. املسـاعدات الطارئـة لجـزء صغـر جـدًّ

42 ..Castellarnau and Stoianova 2018 عبارة “الفجوة يف حاالت الطوارئ” مستعارة من كاستيارنو، وستويانوفا
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ا، إال أن  تَُعدُّ االستجابة املناسبة لالحتياجات يف حالة الطوارئ أمًرا أساسيًّ
االعتبارات عىل املدى الطويل يجب أن تكون أيًضا جزًءا من االستجابة 

اإلنسانية.

تحقيق التوازن بني التدخالت عىل املدى القصري وعىل املدى الطويل
تَُعـدُّ االسـتجابة املناسـبة لاحتياجـات يف حالـة الطـوارئ أمـرًا أساسـيًّا، إال أن االعتبارات عى املـدى الطويل 
يجـب أن تكـون أيًضـا جـزًءا مـن االسـتجابة اإلنسـانية؛ ألن األزمـات غالبًـا مـا تكـون طويلـة األمـد، ومـن 
ـح أن يسـتقر عـدد مـن األشـخاص النازحـني يف املـدن عـى املـدى الطويل، حتـى وإن كانـوا يكافحون  املرجَّ
لتلبيـة احتياجاتهـم األساسـية، ويواجهـون مشـكات الحامية43، عـى سبيل املثال، عندما أُْجِرَي اسـتبيان بني 
األشـخاص النازحـني يف بيـدوا عن نيَّتهم العودة يف عام 2017، ذكـر نحو نصفهم أنهم ينـوون البقاء هناك44، 
ـرَت بالكامـل  ـح أن يعـود السـكان الذيـن أتـوا مـن قـرى ُدمِّ ويف مايدوغـوري واملوصـل كان مـن غـر املرجَّ
إىل ديارهـم، وانطبـق ذلـك األمـر أيًضـا عـى السـكان الذيـن وجـدوا ُسـبًا لكسـب الـرزق يف املدينـة، ومل 
ط بعـض العراقيـني للعـودة إىل مناطقهـم األصليـة؛ ألنهـم كانوا يخشـون التعـرُّض لانتقام، أمـا أولئك  يخطِـّ
الذيـن انتقلـوا داخـل املوصـل فقـد بَـَدا مـن املنطقـي البقـاء يف الحـي الجديـد إذا متكَّنـوا مـن إعـادة بنـاء 
حياتهـم هنـاك، ومل تكـن العـودة إىل الديـار سـوى إمكانيـة بعيـدة للغايـة بالنسـبة لألشـخاص النازحـني يف 
سـان بيـدرو سـوال، حيـث كان االندمـاج املحـي -إن مل يكن االنتقـال يف املدينة نفسـها أو يف أي مكان آخر- 
هـو الخيـار الوحيـد يف كثـر مـن األحيـان، ويف مثـل تلـك الحـاالت يصبـح دور االسـتضافة الـذي تضطلع به 
البلديـات دوًرا دامئًـا، ويحتاج السـكان النازحون الدعم إليجاد سـبل لكسـب الرزق، وتأمني إقامة مسـتقرة، 
والحصـول عـى الخدمـات الحرضيـة مـن أجـل االندمـاج واسـتعادة اسـتقالهم، وتَُعـدُّ اإلرادة السياسـية، 
لـة لتناسـب الربامـج الطويلة األجل45 لدعم هـذا االندماج املحـي، ومتكني املدن من  وخطـط التمويـل املعدَّ

اسـتيعاب الزيـادة السـكانية أمرًا أساسـيًّا.

إن التأكيـد عـى الرؤيـة عـى املـدى األطول التـي يجب أن تشـكِّل االسـتجابة ال يعني القول بـأن املنظامت 
ـح أنـه ال ينبغـي تَـرُْك السـكان  اإلنسـانية يجـب أن تصبـح جهـات فاعلـة يف مجـال التنميـة، ولكنـه يوضِّ
يعتمـدون عـى املسـاعدات يف حالـة الطـوارئ لفـرة طويلـة مـن الزمـن، ويجـب مسـاعدتهم عـى إعـادة 
م نحـو إيجـاد حـل يف أقـرب وقـت ممكـن؛ إذ ال ميكـن تعليق وجودهم ألشـُهر  بنـاء حياتهـم، وإحـراز تقـدُّ
وسـنوات، عـى الرغـم من أن االسـتجابة للطوارئ نفسـها قد تسـتمر لفـرة طويلة من الزمن عندما يسـتمر 
النـزوح الجديـد، وفيـام يَُخّص املنظامت اإلنسـانية فـإن تحقيق التـوازن بني االحتياجات عـى املدى القصر 
واملـدى الطويـل، والتصـدي لهـذه املشـكات يف وقت واحد بـداًل من مواجهـة كلٍّ منها واحـدًة تلو األخرى، 
ـخة، وأيًضا بسـبب بنيـة عملية  ال يـزاالن يشـكِّان تحديًـا كبـرًا، ويرجـع ذلـك جزئيًّـا إىل طـرق العمل املرسِّ
التمويـل، وعندمـا تحـدث حـاالت الطـوارئ املتكـرِّرة يف بلد ما فـإن الضغط املرتبـط بالوقت واملـوارد غالبًا 
مـا يعنـي أن التوتـر بـني هذيـن البُعدين مـن االسـتجابة يَُحلُّ مبجـرد تأجيـل التدخات عى املـدى األطول.

43 ..Crawford et al. 2015  انظر: كراوفورد وآخرون
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نهج واعد.. ضامن الحيازة واإلسكان لألشخاص النازحني
ك األرايض  ل عمليـات الطرد مشـكلًة مزمنة، أقنَع املجلـس الرنويجي لاجئـني ُماَّ يف مايدوغـوري، حيـث متثِـّ
باملوافقـة رسـميًّا عى السـامح لألشـخاص النازحني باسـتخدام أراضيهم ملدة عام، ويف املقابـل عرض املجلس 
َحْفـَر آبـار ميكـن للمـّاك والنازحـني اسـتخدامها، أو توفـر الخزانـات، أو ترسـيم حـدود مناطـق الرعـي أو 
ك األرايض االتفاَق لعـام آخر، وجـرى توفر مـواد بناء  د نحـو 70% مـن مـاَّ الزراعـة، وبعـد عـام واحـد جـدَّ
قابلـة لإلزالـة للنازحـني، ويف وسـط األحيـاء، حيـث مـن غـر املحتمـل وجـود أراٍض خاليـة، ركَّـز املجلـس 
ك عى السـامح لألرَُس  عـى إعـادة تأهيـل املنـازل، واسـتكامل املبـاين غـر املكتملـة، ويف املقابـل وافَـق املمُـاَّ
املعيشـية النازحـة املعرَّضـة للخطـر بالعيـش يف املبـاين مجانًا ملدة عـام يحق لهم بعده طلـب الحصول عى 
إيجـار، ولاسـتعداد لهـذا االحتـامل سـاَعد املجلس الرنويجـي لاجئني السـكان النازحني أيًضا عى اسـتئناف 
الحصـول عى سـبل كسـب الـرزق، من خـال تقديم ِمَنـح للمرشوعـات الجديـدة، والتدريب عـى إدارتها.

ويف أماكـن أخـرى، مثـل كولومبيـا، تم تقنني َوْضع املسـتوطنات غر الرسـمية التي أقامها السـكان النازحون 
عـى أطـراف املـدن دون ترصيـح، وذلـك بفضل الجهود املشـركة التـي تبذلها السـلطات البلديـة والوطنية 
بدعـم مـن املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الاجئـني، وال تَُحـّل عمليـُة التقنـني مشـكات عـدم 

ضـامن الحيـازة فحسـب، بـل تتيح أيًضـا إنشـاء الخدمات العامـة يف تلك املسـتوطنات.

للمنظامت اإلنسانية دور تضطلع به ليس يف تلبية االحتياجات العاجلة 
فحسب، ولكن أيًضا يف دعم النُّظُم الرضورية لبقاء السكان عىل قيد 

الحياة، ويف مساعدة السكان عىل استعادة استقاللهم.

كان هنـاك اعـراف منـذ وقـت طويـل بـأن االحتياجـات الناتجـة عـن النـزوح تتجـاوز بوضـوح قـدرات 
ـة لبـذل جهـود لتضميـد  املنظـامت اإلنسـانية46، ويف أماكـن مثـل املوصـل ومايدوغـوري هنـاك حاجـة ماسَّ
جـراح السـكان الجامعيـة، وإصـاح النسـيج االجتامعـي، وتعزيـز املصالحـة والتامسـك االجتامعـي، وإعادة 
بنـاء البنيـة التحتيـة واالقتصـاد مـن أجـل توفر أسـاس قـوي إلعـادة البنـاء االجتامعـي والسـيايس واملادي، 
ويف سـان بيـدرو سـوال مثة حاجـة لتعزيز سـيطرة الدولة واألمن والخدمـات يف املناطق الحرضيـة يف األحياء 
رة َجـرَّاء العنـف، باإلضافـة إىل بنـاء الثقـة يف أجهـزة الرشطـة والقضـاء، ويَُعـدُّ اعتامد أُطُـر ترشيعية  املتـرضِّ
وتنظيميـة وطنية، وسياسـات وإسـراتيجيات بشـأن النـزوح الداخي مبا يتـامىش مع املبـادئ التوجيهية أمرًا 
ـا بالقـدر نفسـه47، إن مثـل هـذه التدابـر -وكذلـك مبـادرات التنميـة االقتصاديـة والحـد مـن الفقـر-    ُملِحًّ

مطلوبـة، ليـس إليجـاد حـل ألزمـة النـزوح فحسـب، ولكـن أيًضـا ملنـع حـدوث الظـروف التـي تـؤدي إىل 
النـزوح يف املقـام األول أو اسـتمرارها.

ـع الحـرضي إىل الخدمـات العامـة، أو اإلسـكان، أو التامُسـك  إن الخـربة يف التطويـر التـي تـراوح بـني التوسُّ
االجتامعـي، أو اإلدارة، مطلوبـة مـن أجـل التصدي للنـزوح الداخي يف املناطق الحرضية عى نحو مسـتدام 
وشـامل48، ويف الوقـت نفسـه يكـون للمنظـامت اإلنسـانية دور تضطلـع بـه، ليـس يف تلبيـة االحتياجـات 
العاجلـة فحسـب، ولكـن أيًضـا يف دعـم النُّظُـم الرضوريـة لبقـاء السـكان عـى قيـد الحيـاة، ويف مسـاعدة 
السـكان عـى اسـتعادة اسـتقالهم49، وال ميكـن تصميـم هـذه االسـتجابات وتنفيذها إال من خـال التعاون 
ي  مـي الخدمـات املحليـني، والجمعيـات املهنيـة، وممثِـّ مـع السـلطات البلديـة، واملجتمـع املـدين، ومقدِّ
املجتمعـات املحليـة النازحـة واملقيمـة، وبالتنسـيق مـع املنظـامت العاملـة يف مجـال التنميـة50، إال أن 
ـال بـني املنظامت اإلنسـانية االختافـات يف أُطُـر املفاهيـم والنُّهـج التشـغيلية ال تـزال تَُعرِْقـل التعـاون الفعَّ

46 . Williams وويليامز ،Metcalfe et al. 2012 وميتكالفي وآخرون ،Crisp et al. 2012: 13 انظر عى سبيل املثال، كريسب وآخرون  
.2011: 5

47 ..Beyani 2016: 19-22بيان
كريسب وآخرون Crisp et al. 2012: 13، وإيرل Earle 2016: 215، وكالني Kälin 2017، وبانتوليانو وآخرون 2012: إس. 15 . 48

.Pantuliano et al. 2012: s15
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50 ..Earle 2016: 215 وإيرل ،Crisp et al. 2012: 4 كريسب وآخرون
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واملنظـامت العاملـة يف مجـال التنميـة، عـى سـبيل املثـال: قامـت اللجنـة الدوليـة يف أحـد األماكـن التـي 
خضعـت للدراسـة بإعـادة تأهيـل محطـة لضـخ امليـاه، عـى أسـاس أن الجهـة الفاعلـة يف مجـال التنميـة 
ت محطة  سـتقوم بأعـامل صيانـة محطـة معالجـة امليـاه، وبعـد شـهور من إعـادة تأهيل محطـة الضخ ظلَـّ
معالجـة امليـاه متوقِّفـة عـن العمـل، ومل تكـن امليـاه املتدفِّقـة مـن الصنابـر لدى السـكان صالحـة للرشب.

نهج واعد.. مساعدة السكان عى استعادة استقالهم
ـذت اللجنـة الدوليـة مرشوًعـا يف مايدوغـوري مدتـه سـتة أشـهر يهدف إىل مسـاعدة نحو  يف عـام 2017، نفَّ
1,530 مـن األرس املعيشـية النازحـة وغـر النازحـة املعرَّضـة للخطـر الشـديد يف اسـتعادة اسـتقالها املـايل. 
وقُدمـت ألربـاب تلـك األرس - والـايت كـنَّ نسـاًء يف 94% مـن الحـاالت - ِمنـٌح نقدية ملرة واحـدة؛ من أجل 
إيجـاد سـبل كسـب الرزق، باإلضافـة إىل تحويات نقدية شـهرية لتلبية احتياجات األرس املعيشـية الفورية، 
مـام مكنهـا مـن الركيـز الكامـل عى إنشـاء أعـامل تجارية صغـرة. وأظهرت عمليـة الرصد ما بعـد التوزيع 
أن نحـو 85% مـن املنـح النقديـة من أجل إيجاد سـبل كسـب الرزق اسـتُْخِدم إلنشـاء نشـاط ُمـِدر للدخل 
ـن، وأن املسـاعدة النقدية  أو التوسـع فيـه. وذكـرت جميـع األرس املعيشـية تقريبًـا أن وضعها املايل قد تحسَّ

الشـهرية سـاعدتها يف الحصـول عـى الخدمـات والسـلع التـي مل يكن بوسـعها تحمل تكلفتهـا من قبل.

ويف سـان بيـدرو سـوال، تدرس اللجنـة الدولية كيف ميكن تعديل برنامجنِي جـرى وضعهام يف مدن كولومبية 
ملسـاعدة األشـخاص النازحـني والسـكان اآلخريـن املعرَّضـني للخطر عى إيجاد سـبل كسـب الرزق ليتناسـبا 
مـع الواقـع املحـي. وييـرسِّ أحـد الربنامجـنِي حصول السـكان عـى العمل الرسـمي من خال الـرشاكات مع 
الـرشكات الخاصـة وشـبه الخاصـة. وتوافـق الـرشكات عى توظيف أشـخاص من املرشـحني الذيـن حددتهم 
اللجنـة الدوليـة مسـبًقا. ويف املقابـل، تضمـن اللجنة الدولية اكتسـابهم “املهـارات الشـخصية” الازمة )مثل 
كيفيـة التعامـل مـع رؤسـائهم يف العمـل، أو أهميـة احـرام جـداول العمـل( واملهـارات الفنيـة املطلوبـة، 
وتعـرض أيًضـا دفـع جـزٍء مـن رواتبهـم ملـدة سـتة أشـهر، وتتأكـد من قيدهـم يف نظـام الضـامن االجتامعي 
الوطنـي، وأنهـم يحصلـون عى شـهادة تثبـت عملهم يف نهاية تعاقدهم51. وسـلَّط هـذا الربنامج الضوء عى 
قيمـة العمـل مـع القطـاع الخـاص وضمن سـوق عمل رسـمية ثابتة إلتاحة مزيـد من فرص العمل للسـكان 

النازحـني ومسـاعدتهم عـى االندماج يف بيئتهـم الجديدة.
ويَُعـد هـذا األمـر بالغ األهميـة وال سـيام ملـن يأتون من املناطق الريفية، الذين يفشلون يف العثور عى 
عمل بسـبب االفتقـار إىل املهارات املناسـبة، أو عـدم الحصـول عـى التصاريـح الرسـمية، أو غيـاب الروابط 

االجتامعيـة52.

أمـا الربنامـج الثـاين، الـذي تـم تنفيـذه أيًضـا بالتعـاون مـع الصليـب األحمـر الكولومبـي، وبالتنسـيق مـع 
الهيئـة الوطنيـة للتدريـب، فيقـدم املنـح والتدريـب املهنـي لألشـخاص النازحني إلنشـاء مرشوعـات صغرة. 
ومبجـرد إنشـاء املسـتفيدين مرشوعاتهـم، يتـم تشـجيعهم عى إسـناد بعـض أعاملهم إىل السـكان املعرضني 
للخطـر بصـورة كبـرة الذيـن هـم بحاجة للعمـل من املنزل لألسـباب التي تتعلـق بالحاميـة أو الصحة التي 
حددتهـا اللجنـة الدوليـة. وقـد نجـح الربنامجـاِن يف مسـاعدة األرس املعيشـية )بزيـادة دخلهـا بنسـبة %88 
يف عـام 2016(، لكـن أثرهـام طفيـف للغايـة مقارنـًة بحجـم االحتياجـات. ومع ذلـك، ميكن االسـتعانة بهام 
لتعبئـة السـلطات والجهـات الفاعلـة األخـرى، واستكشـاف السـبل التـي ميكـن بها دعـم اندماج األشـخاص 
ا. وتبـني هـذه النُّهـج أيًضـا كيـف ميكـن للجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين  ا واقتصاديًـّ النازحـني اجتامعيًـّ
إدراج االعتبـارات عـى املـدى األطـول يف اسـتجاباتها واالسـتعانة بالـرشاكات لتكملـة الجهـود التـي تبذلهـا 

الجهـات الفاعلـة يف مجـال التنميـة وضـامن اسـتجابة أكر اسـتدامة.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2014.. 51
تشر تقديرات اللجنة الدولية إىل أن ثلث املستفيدين يظل يف عمله بعد ستة أشهر، وأن ثلثًا آخر ينتقل إىل فرص عمل جديدة.. 52
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اعتامد مفرط عى الرامج الشاملة
يف مايدوغـوري - كـام هـو الحـال يف املوصـل متاًمـا - غالبًـا مـا ركـزت االسـتجابة خـارج املخيـامت عـى 
األحيـاء املتـرضرة بهـدف تعزيز الخدمـات الحرضية التي تلبي احتياجات السـكان النازحـني واملقيمني. وقد 
تُرِْجمت هذه الجهود إىل إعادة تأهيل نُظم اإلمداد باملياه يف البلديات واملرافق الصحية واملدارس والتوسـع 
فيهـا، وسـاعدت عى ضامن حصـول املجتمعات املحليـة بأكملهـا عـى الخدمات. وقـد أدى هـذا بالتأكيـد 
إىل تخفيـف الضغـط عـى املجتمعـات املحليـة املضيفـة، وسـاعد السـكان عـى تلبيـة بعـض احتياجاتهـم 
األساسـية، وسـاهم يف تخفيـف حـدة التوتـرات بـني املجتمعـات املحليـة املضيفـة والنازحـني. ويعكس هذا 
النهـج إىل حـدٍّ كبـر فكـرة مفادهـا: أنـه يف املناطـق الحرضيـة مـن الـرضوري تبنِّـي تدخـات أكـرب نطاقًـا 
هـة إىل الخدمـات والبُنـى التحتيـة املرابطـة يف املناطـق الحرضيـة بـداًل مـن أن يقتـرص الركيـز عـى  موجَّ

األفـراد أو األرس املعيشـية53.

وكثـرًا مـا كان االفتقـار إىل اسـتهداف األفـراد خـارج املخيـامت يُفـرسَّ بحجـم االحتياجـات الهائـل وصعوبة 
تحديـد السـكان النازحـني يف البيئـات الحرضيـة املزدحمـة، وباألحـرى األشـخاص األكر عرضـة للخطر، ومن 
ثَـم فمـن األرجـح أن يحتاجـوا دعـاًم فرديًّا. وكان هنـاك افراض أيًضا أن األشـخاص النازحني الذين يعيشـون 
متفرقـني يف املجتمعـات املحليـة املضيفـة لهـم يعانـون الصعوبـات نفسـها التـي يواجههـا جرانهـم غـر 
قـات  النازحـني، وبالتـايل مل يكونـوا بحاجـة إىل دعـم محـدد. ولكـن هـذا االفـراض ال يأخـذ يف االعتبـار املعوِّ
املحـددة التـي قـد متنـع األشـخاص النازحني مـن الحصول عـى الخدمات املتاحـة، مثل االفتقـار إىل التوثيق 
الرسـمي. وهـو يتجاهـل أيًضـا بعـض احتياجاتهـم العاجلـة ويركهـم يدخلـون دوامـة الفقـر املدقـع، ورمبا 
مواجهـة حـاالت تهـدد حياتهـم. وبعبـارة أخـرى: ال يوفـر االعتامد عـى الربامج الشـاملة دون غرهـا الدعم 
الـكايف ألكـر األفـراد والعائـات النازحة عرضـة للخطر داخـل املجتمعات املحليـة من خال تركهـم يعيلون 

أنفسهم.

ويف هـذا السـياق، فـإن عليًّـا يف بيـدوا، الذي كانـت عائلته معرَّضـة باسـتمرار لخطر الطـرد، ومل تعد زوجته 
قـادرة عـى إرضـاع طفلهـام بصـورة كافيـة، وفايـزة يف مايدوغـوري، التـي كانـت -  يف حالـة عـدم وجـود 
ـدان مـا يحدث عندما ال توجد شـبكة أمـان. ومرة أخرى،  الدعـم - ترسـل أطفالها للتسـول يف السـوق، يجسِّ
كانـت سـان بيـدرو سـوال هـي االسـتثناء. هنـاك أيًضا، كانـت االسـتجابة محـدودة، ولكن عى عكـس غرها 
مـن األماكـن، اسـتهدفت االسـتجابة يف الغالب األفـراد وليس املجتمعـات املحلية. وكثرًا ما تـم تحديد عدد 
قليـل مـن السـكان النازحـني الذين يتلقون املسـاعدات خارج إطـار املجتمع املحي عندما اتصلـوا بالجهات 
الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين مـن أجـل مسـاعدتهم يف الحصول عـى الحامية يف الخـارج، أو عندمـا مرُّوا عرب 
مراكـز اسـتقبال املهاجريـن الذيـن جـرت إعادتهـم عنـد ترحيلهـم مـن الواليات املتحـدة أو املكسـيك. وقد 
ـذت املنظـامت املحليـة املعنيـة بعض املرشوعـات املجتمعية التي تهـدف إىل التصدي لألسـباب الجذرية  نفَّ

للعنـف أو تداعياتـه، وال سـيام عـى الشـباب، ولكن بـدون الركيز عـى النزوح.

وتُعـد االسـتجاباُت التـي تسـتهدف مجتمعـات محليـة بأكملهـا، وأيًضـا النُّظـم يف املناطق الحرضيـة، بالغَة 
األهميـة. ولكـن ينبغـي الجمـع بينهـا وبـني النُّهج التي تضمـن تلبيـة احتياجات السـكان النازحـني الخاصة 
بواسـطة التدخـات عـى مسـتوى املعاير ومسـتوى السياسـات، وأيًضا من خـال تدابر فرديـة تعالج نقاط 
ضعـف محـددة وتدعـم تعـايف السـكان54. وميكـن للجهـات الفاعلـة يف مجال العمـل اإلنسـاين التواصل مع 
السـلطات املحليـة واملركزيـة؛ لضـامن إدراكهـا واقَع النـزوح يف املناطـق الحرضية وما يفرضه مـن تحديات، 

ال يوفر االعتامد عىل الربامج الشاملة دون غريها الدعم الكايف ألكرث األفراد 
والعائالت النازحة عرضة للخطر داخل املجتمعات املحلية من خالل 

تركهم يعيلون أنفسهم.

53 ..Earle 2016: 223 إيرل 
 إيرل Earle 2016: 223، والتحالف العاملي لألزمات الحرضية 2016 أ: 7.. 54
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اسـتجابة  تطويـر  ودعـم  ومسـاعدتهم،  داخليًّـا  النازحـني  األشـخاص  حاميـة  عـن  مبسـؤوليتها  وتذكرهـا 
مؤسسـية. ويشـمل هـذا األمـر اعتـامد قوانني وسياسـات تدعـم التزامات الدولـة وحقوق جميع األشـخاص 
النازحـني داخليًّـا مبوجـب القانـون الـدويل وتنفيذهـا. وقـد يكـون من الـرضوري أيًضـا وجود حوار مسـتمر 
مـع السـلطات - التـي تُبْـدي أحيانًا إحجاًمـا عن تنفيذ تدخات تسـتهدف األفراد؛ ألنها تخـىش من أن تيرسِّ 
هـذه التدخـات اسـتيطان األفـراد النازحـني يف املـدن بصفـة دامئـة. وميكن لهـذه الجهات الفاعلـة يف مجال 
العمـل اإلنسـاين أيًضـا دعـم منظـامت املجتمـع املـدين املحليـة، وتعبئـة الجهـات الفاعلـة األخـرى، وتنفيذ 
برامـج لحاميـة السـكان النازحـني ومسـاعدتهم بطريقـة منسـقة، وذلك بـداًل من السـلطات املَْعنيـة إىل أن 

تصبـح قـادرًة عـى العمـل، أو مـن أجـل إكـامل مـا تبذلـه تلك السـلطات مـن جهود.

نهج واعد.. تعزيز قدرة الخدمات الحرضية عى الصمود يف العمل 
يف العـراقـ  كـام يف عـدد مـن البلـدان األخـرىـ  تركِّـز اللجنـة الدولية عى صيانـة نُظم توصيل امليـاه لتلبية 
احتياجـات السـكان النازحـني واملقيمـني الدامئـني، وإعـادة تأهيلهـا، بل والتوسـع فيهـا عند الـرضورة. ورغم 
أن عـدًدا كبـرًا مـن األشـخاص النازحـني قـد يقـرر العـودة إىل ديـاره يف مرحلـة مـا، فـإن مثـل هذا التوسـع 
يف البنيـة التحتيـة لـن يضيـع ُسـًدى؛ فمـع مُنـوِّ املـدن، سـتكون هنـاك رضورة متزايـدة لزيـادة كميـة امليـاه 
لاسـتخدام املنـزيل، حتـى وإن اسـتخدمها السـكان اسـتخداًما يتسـم باملسـؤولية. ومـن خال القيـام بذلك، 
ال تسـتهدف اللجنـة الدوليـة األشـخاص النازحـني عـى وجه التحديـد، بل األحيـاء التي تحتاج املياه بشـدة، 
عـى الرغـم مـن أن غيـاب اإلحصائيـات املوثـوق بهـا عـن حجـم السـكان يجعـل من الصعـب دامئًـا تقييم 

االحتياجـات املائيـة بدقة.

باإلضافـة إىل ضـامن حصـول السـكان عـى مصـدر ميـاه صالحـة للـرشب موثـوق بـه، فـإن برامـج امليـاه 
التـي تنفذهـا اللجنـة الدوليـة تسـتفيد مـن القـدرات املحليـة وتُسـِهم يف الحفـاظ عليهـا، بـل ويف بنائهـا، 
مـي خدمـات التدريب  مي الخدمـات املحليـني، ومقدِّ إذا لـزم األمـر، مـن خـال العمـل عـن كَثَـب مـع مقدِّ
لتشـغيل البنيـة التحتيـة وصيانتهـا. وبعبـارة أخرى: فـإن النهج الذي تتبعـه اللجنة الدولية بشـأن الخدمات 
الحرضيـة يتضمـن املوظفـني، والبنيـة التحتية، واملـواد االسـتهاكية املطلوبة؛ لضامن اسـتدامة الحصول عى 
الخدمـات يف أوقـات األزمـات. وبالنظـر إىل الطبيعـة املتداخلة للخدمـات الحرضية، أصبحـت برامج اللجنة 
الدوليـة أكـر شـمواًل بحيـث ال تغطـي إمـدادات امليـاه فحسـب، ولكـن أيًضـا جمـع ميـاه الـرصف الصحي 
ومعالجتهـا، وإمـدادات الطاقـة، وإدارة النفايـات الصلبـة، يف حـني تشـمل الخدمـات األخـرى املرتبطـة بها، 
مـي الخدمـات يف  مثـل املستشـفيات أو املخابـز العامـة. ويسـاعد تقديـم دعـم عـى املـدى األطـول ملقدِّ
البلديـات عـى الحـدِّ مـن تراجـع معـدل الخدمـة، إن مل يكن يعمل عى اسـتقراره. ويسـتجيب هـذا النهج 
- مقرنًـا باألنشـطة التـي تلبـي احتياجـات السـكان املحـددة للمسـاعدة والحاميـة - لاحتياجـات العاجلـة 
للسـكان، ويعمـل عـى ضـامن “اسـتمرار التنميـة” ضـد انتكاسـات التنميـة الناجمـة عـن النـزاع والنـزوح 

الدامئنِي55.

 دعوة للتحقق من صحة االفرتاضات. 2
تنشـأ خصائـص االسـتجابة للنـزوح يف املناطـق الحرضية عـى وجه الخصوص مـن عدد مـن االفراضات غر 
املؤكـدة - والطـرق الروتينيـة للعمـل - التـي توجـه وضـع الربامـج. وتُعـد االسـتجابات التـي تشـمل  الحـي 
لـة، ويرجـع ذلك إىل حـدٍّ ما إىل  بأكملـه بـدون اسـتجابات فرديـة أو اسـتجابات لـألرس املعيشـية هـي املفضَّ
افـراض أن األشـخاص النازحـني يف املناطـق الحرضيـة يواجهـون املشـكات نْفَسـها التـي يواجههـا الفقـراء 
يف املناطـق الحرضيـة ولكـن يصعـب تحديدهـم. وميكـن تفسـر التحيـز داخـل املخيـامت أيًضـا بالصعوبة 
املفرضـة يف تحديـد األشـخاص النازحـني يف املناطـق الحرضية، واالفراض بأن السـكان خـارج املخيامت هم 
أفضـل حـااًل مـن أولئـك الذيـن يعيشـون داخلهـا. وميكن أن يفرسِّ هـذا األمر األخـر أيًضا كاًّ مـن القيود يف 

االسـتجابة للطـوارئ، وعدم االسـتمرارية يف االسـتجابة.

 للمزيد من املعلومات انظر: اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2015.. 55
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إن نُـدرة البيانـات الدقيقـة عـن األشـخاص النازحـني خـارج املخيـامت، واالسـتخدام املحـدود ملنهجيـات 
تحديـد سـامت املناطـق الحرضيـة، وتقييـم االحتياجات املتعـددة القطاعـات، يجعل من الصعـب للغاية - 
إن مل يكـن مـن املسـتحيل - تقييـم صحـة هـذه االفراضـات يف حـاالت النـزوح املختلفـة56. ومـع ذلك، فإن 
املعلومـات املتاحـة توضـح أن هـذه االفراضـات ليسـت صحيحة بصفـة عامة، وأنـه يجب تقييمهـا منهجيًّا 

مقابـل الحقائـق عـى املسـتوى املحي.

البيئـات  يف  داخليًّـا  النازحـني  األشـخاص  تحديـد  األول:  االفـرتاض 
أصعـب يكـون  الحرضيـة 

كثـرًا مـا يتـمُّ التأكيـد عـى أن تحديـد السـكان النازحني الذين يعيشـون خـارج املخيامت يف املـدن أصعُب 
مـن تحديـد السـكان داخـل املخيَّـامت الرسـمية واملخيامت غر الرسـمية. وقـد يصعب التمييـز بينهم وبني 
ل املهاجريـن واملقيمـني الدامئـني. وقـد يرغـب بعضهم يف البقـاء بعيًدا عـن األنظار ألسـباب أمنية، أو  العـامَّ
لتجنـب التعـرُّض للتمييـز. ورمبـا يكـون البعـض يف حالة تنقُّل بسـبب اسـتمرار انعدام األمـن أو عدم وجود 
إقامـة مسـتقرة. وقـد يكـون الوصـول إىل مناطـق االسـتيطان محـدوًدا بسـبب انعـدام األمـن، أو بسـبب 
إجـراءات تتخذهـا السـلطات املَعنيـة، وقـد يتفرق السـكان الذين يعيشـون يف املجتمعـات املحلية املضيفة 

عـرب مناطق واسـعة.

بينـام أنـه مـن الصحيـح أن األشـخاص النازحـني يف املناطـق الحرضيـة قـد يكونون أقـل وضوًحـا للعيان من 
نظرائهـم يف املناطـق الريفيـة أو املخيـامت، فإنـه ليـس مـن املسـتحيل تحديـد مكانهـم، مع تحقيـق توازٍن 
بـني تحديـد السـكان الذيـن يحتاجـون الدعـم، واحرام السـكان النازحـني الذين يظـل اسـتمرارهم دون أن 
مـي املعلومـات  يلحظهـم أحـٌد أمـرًا أساسـيًّا يف حاميتهـم57. ويف املوصـل وبيـدوا ومايدوغـوري، ميكـن ملقدِّ
املحليـني - عـى سـبيل املثـال: القـادة التقليديـني، أو قـادة املجتمعات املحليـة، أو قادة األحيـاء، مبا يف ذلك 
األشـخاص النازحـون أنفسـهم، والسـلطات املحلية، والجمعيـات الوطنية للصليب األحمـر والهال األحمر - 
تحديـد األحيـاء التي تسـتضيف السـكان النازحني، وتحديد أماكن األشـخاص النازحني أنفسـهم، واالسـتعانة 
مـي املعلومـات هـؤالء كوسـطاء موضـع ثقة. وقـد دعمت الدائـرة املشـركة لتحديد سـامت املرشَّدين  مبقدِّ
داخليًّـا تحديـد سـامت السـكان يف املـدن املتـرضرة مـن النزوح، مبـا يف ذلك أربيـل يف العراق، ومقديشـو يف 
الصومـال، ونـرشت إرشـادات لتحديد سـامت أوضاع النزوح يف املناطـق الحرضية التي تلعـب فيها األطراف 
الفاعلـة املحليـة دوًرا رئيًسـا. كـام وضعـت مبادرة )مدن أقوى( إرشـادات تشـغيلية بشـأن عمليـات تحديد 
الهويـة، ورسـم الخرائـط، وتقييـم التعـرُّض للخطـر يف سـياقات النـزوح يف املناطـق الحرضيـة58. ويسـتلزم 
تحديـد األشـخاص النازحـني مشـاركة مسـتمرة مـع املجتمعـات املحليـة مبرور الوقـت، ولكنـه ممكن - عى 
الرغـم مـن أنـه يف سـان بيـدرو سـوال، كـام هو الحـال يف مـدن أخرى تعـاين العنـف يف هنـدوراس، ثبت أن 
هـذا األمـر أكـر صعوبـة بسـبب حالـة انعـدام األمـن السـائدة، واملخـاوف الحقيقيـة بشـأن الحاميـة التي 

يواجههـا بعـض األفراد.

مـا دام األشـخاص النازحـون يَُعـدون غـر واضحـني للعيـان، ويف ظل عـدم كفايـة البيانات التي يتـم جمعها 
عن تركيبتهم السـكانية، واحتياجاتهم األساسـية، ومشـكات الحامية، وإسـراتيجيات التكيُّف، فإنه ال ميكن 
رصـد وضعهـم أو فَهمـه أو التعامـل معـه بفعاليـة. باإلضافـة إىل ذلـك، فإنهـم ال يَحظَـون إال بالقليـل مـن 
االهتـامم مـن جانـب املانحـني نتيجـة لكونهـم بعيديـن عـن األعـني، وال يزالـون يُنظـر إليهم عـى أنهم أقل 

اسـتحقاقًا لاهتـامم من سـكان املخيامت.

ويكمـن التحـدي الحقيقـي - والسـيام يف مـدن البلـدان التـي تشـهد نزاًعـا مسـلًحا - يف تحديـد األشـخاص 
الذيـن يحتاجـون الحاميـة أو املسـاعدة للتصـدي ملشـكلة محـددة، أو للحيلولـة دون انزالقهـم إىل وهـدة 
الفقـر املدقـع. وكـام قـال أحـد املتخصصـني يف األمـن االقتصـادي مـن اللجنـة الدوليـة يف مايدوغـوري: 
“الجميـع لهـم احتياجـات، وتكمـن املشـكلة يف تحديد أولئـك الذين لهم أكـرب االحتياجات”. ويسـتلزم هذا 

يستلزم تحديد األشخاص النازحني مشاركة مستمرة مع املجتمعات املحلية 
مبرور الوقت، ولكنه ممكن. 

انظر: . 56 املناطق الحرضية،  السياسية 2013: 7، ولاطاع عى إرشادات تحديد سامت  معهد بروكنغز- كلية لندن لاقتصاد والعلوم 
جاكوبسني وآخرون، Jacobsen et al. 2014 ، ولاطاع عى أداة تقييم التعرض للخطر املتعدد القطاعات يف املناطق الحرضية، انظر: 

.Mohiddin et al. 2017 ،محيي الدين وآخرون
57 ..Mohiddin et al. 2017 محيي الدين وآخرون 
58 ..Mohiddin et al. 2017 ومحيي الدين وآخرون ،Jacobsen et al. 2014 جاكوبسني وآخرون
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للمشـاركة،  املحركـة  القـوى  اتجـاه  مـا، عكـس  املشـاركة، وإىل حـد  منهجيـات  التفكـر يف  إعـادة  األمـر 
ا. وعندمـا يتفـرق السـكان يف  فاملنظـامت اإلنسـانية متيـل إىل التوجـه إىل السـكان املترضريـن توجًهـا ماديًـّ
املناطـق الحرضيـة، قـد يكـون مـن الرضوري أن تجد املنظامت اإلنسـانية سـبًا تتيـح أيًضا للسـكان القدوم 
إليهـا لإلبـاغ عـن احتياجاتهـم ومشـكاتهم - عـى سـبيل املثال: عـن طريق إنشـاء مراكـز مجتمعية، حيث 
ميكن للسـكان طلب املشـورة، أو تشـارك املشـكات، أو الحصول عى املسـاعدة، أو االجتامع. ويسـتلزم هذا 
األمـر تحديـد العقبـات املحتملـة التـي تحـول دون وصول السـكان إليها وإزالتهـا، وأيًضا الوضـوح يف تعزيز 

م، مبـا يف ذلك عـرب الوسـائل الرقمية. الخدمـات التـي يجـري تقدميهـا وتحديـد ملـن تُقـدَّ

نهج واعد.. املشاركة مع املجتمعات املحلية واملنظامت الشعبية
ت زيارتهـا، تـم تسـليط الضـوء عـى أهمية املشـاركة املسـتمرة مـع املجتمعات  يف جميـع األماكـن التـي متَـّ
املحليـة واملنظـامت الشـعبية مـن أجـل التوصـل إىل فَهـم أكـرب للقـوى االجتامعيـة املحرِّكـة وكسـب ثقـة 
املجتمعـات املحليـة، متاًمـا مثل الحاجة إىل إعادة التفكر يف منهجيات املشـاركة لتمكني السـكان املترضرين 
مـن الوصـول إىل املنظـامت اإلنسـانية لطلـب املسـاعدة والحاميـة. ويف مايدوغـوري، شـكَّلت لجنـة اإلنقاذ 
الدوليـة أكـر مـن 25 مجموعـة عمـل للحاميـة؛ لتكـون حلقـة الوصـل مع سـكان األحيـاء التي وقـع عليها 
االختيـار. وتسـاهم هـذه املجموعـات - املكـوَّن كلٌّ منهـا مـن سـبعة أفـراد مـن املجتمـع املحي وأشـخاص 
نازحـني اختارهـم أفـراد املجتمـع املحـي - يف رصـد تنفيـذ األنشـطة واإلبـاغ عن مشـكات الحاميـة. وهي 
تسـاعد أيًضـا لجنـة اإلنقـاذ الدوليـة عـى فَهـم آليـات التكيـف لـدى السـكان، وتنقـل آراء املجتمـع املحي 
بشـأن وضـع خطـط العمـل. وعـى مـدار أكـر مـن عامـني، تعمـل لجنـة اإلنقـاذ الدولية عـى بنـاء قدرات 
هـذه املجموعـات مـن خـال التدريـب والتوجيه. وقد أنشـأوا يف نهاية املطاف مراكز تعمـل بها مجموعات 
العمـل للحاميـة، حيـث ميكـن لسـكان املجتمـع املحـي الحصـول عـى معلومـات عـن الخدمـات املتاحـة، 
وطلـب املسـاعدة، وتقديـم الشـكاوى. وجرى أيًضا إعـداد مكاتب متنقلة لتوفر الخدمات نفسـها للسـكان 

غـر القادريـن عـى الوصـول إىل تلـك املراكز ألسـباب مختلفة.

يف سـان بيـدرو سـوال، كـام هـو الحـال يف بلديـات هنـدوراس األخـرى التـي تواجه حالـة عامة مـن العنف، 
تعمـل الكنيسـة، والجمعيـة الوطنيـة للصليـب األحمـر يف هنـدوراس، ومنظـامت املجتمـع املـدين املحليـة 
األخـرى التـي لهـا وجـود ثابـت يحظـى بالثقـة داخـل املجتمعـات املحليـة املتـرضرة كمدخـل للمجتمـع 
املحـي. وتعتمـد املنظـامت الدوليـة، ومـن بينهـا اللجنـة الدوليـة، عليهـا للوصـول املبـارش إىل األحيـاء التي 
تشـهد حالـة عنـف، وتحيـل إليهـا حـاالت األشـخاص املعرَّضـني لخطـٍر بالـغ الذيـن يتلقـون تهديـدات مـن 
العصابـات ويحتاجـون إىل املسـاعدة لانتقـال إىل أماكـن أخـرى. ومبـا أن االسـتجابات للنـزوح ال تـزال قيـد 
التطويـر، تُعـد منظـامت التوعيـة املحلية رشكاء أساسـيني يف تنفيـذ املرشوعات التي ميكـن - يف الوقت الذي 
تواجـه فيـه أثـر العنـف يف بعـض األحياء املتـرضرة - أن تصـل أيًضا إىل األشـخاص النازحني الذيـن يحتاجون 

دعـاًم ويعيشـون يف املجتمـع املحي نفسـه.

االستجابة اإلنسانية للنزوح يف املناطق الحرضية
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االفـرتاض الثـاين: األشـخاص النازحـون داخليًّـا يف األماكـن الحرضيـة 
ويعيشـون خـارج املخيامت أفضل حااًل من السـكان داخل املخيامت
السـكان خـارج  املحـدود عـى  الركيـز  اإلنسـاين عـن  العمـل  الفاعلـة يف مجـال  الجهـات  تُسـأل  عندمـا 
املخيـامت، غالبًـا مـا تقـول: إن األشـخاص النازحني الذين يعيشـون يف املجتمعـات املحليـة املضيفة يكونون 
يف وضـع أفضـل مـن أولئـك املوجوديـن يف املخيـامت؛ ألنهـم إمـا يتلقـون الدعم مـن األقـارب أو األصدقاء، 
أو مبقدورهـم اسـتئجار أماكـن للسـكن، وتُتـاح لهـم فـرص أفضـل إليجـاد سـبل كسـب الـرزق. وصحيح أن 
املجتمعـات املحليـة املضيفـة غالبًـا ما تسـاعد األشـخاص النازحني، ولكن مـن الصحيح أيًضـا أن املجتمعات 
املحليـة املضيفـة نفسـها تكـون يف كثـر مـن األحيـان فقـرًة، وليـس لديهـا سـوى مـوارد محـدودة ميكنهـا 
تشـاركها معهـم، باإلضافـة إىل ترضرهـا مـام يحيـط بها مـن نزاع مسـلَّح أو أعـامل عنف. عى سـبيل املثال: 
تعـاين منطقـة شـامل رشق نيجريـا انعـدام األمـن الغـذايئ والفقـر منـذ وقـت طويـل59. ورمبـا كان سـكان 
ـر منازلهم  املوصـل يف وضـع جيـد ماليًّـا قبل نشـوب النزاع املسـلح، ولكن بعد سـنوات مـن القتال الذي دمَّ
واالقتصـاد بصفـة عامـة، اختفـت مواردهـم. ومـن األرجـح أن يتلقـى األشـخاص الذيـن لديهـم أقـارب يف 
املدينـة مسـاعدة مبـارشة ومسـتمرة، عـى األقـل لبعـض الوقت. ويف بعـض األحيـان، يُرك األشـخاص الذين 
ليـس لديهـم روابـط عائليـة لتـويل أمورهم بأنفسـهم، أو قـد يتلقون دعاًم مـن حني آلخـر. ويف مايدوغوري 
وبيـدوا واملوصـل، أكَّـد السـكان من املجتمـع املحي املضيـف التزامهم مبسـاعدة النازحني - وأظهـروا الكرم 
يف اسـتقبالهم الوافديـن الجـدد - ولكنهـم أكـدوا أيًضا عـى أنه مع تحول املسـاعدات املؤقتـة إىل دعم عى 

املـدى الطويـل، فقـد شـعروا أنهم مسـتنزفون.

والحقيقـة أن السـكان النازحـني خـارج املخيـامت ليسـوا أفضل حااًل من السـكان يف املخيـامت بصفة عامة. 
ورمبـا كان عـي، يف بيـدوا، يف وضـع أفضـل مـن غـره مـن األشـخاص النازحـني يف بدايـة األمر بعـد أن غادر 
قريتـه ومعـه بعـض رأس املـال. ولكـن بعـد أشـهر قضاهـا يف بيـدوا، ومـع عدم وجـود دخل منتظـم ودعم 
مجتمعـي أو إنسـاين، نََضبـت مـوارد عائلتـه وانتابهم الخـوف من التعـرُّض للطرد. ويف مايدوغـوري، متكنت 
فايـزة مـن التأقلـم مـع الوضـع إىل أن ُرزِقـت بطفل جديـد واضطُرَّت إىل إرسـال أطفالها الصغار للتسـول يف 

السـوق. وهـذان مثـاالِن عـى السـكان الذين مل يعيشـوا يف املخيـامت، لكـن تعرُّضهم للخطـر كان واضًحا.

قـد يكـون السـكان الذيـن يعيشـون خـارج املخيـامت أفضـل حـااًل يف بعـض مجـاالت الحيـاة، وأسـوأ يف 
مجـاالت أخـرى. ويختلـف هـذا األمـر من شـخص إىل آخر، ومن مـكان إىل آخـر، ومع مرور الوقـت، بالنظر 
إىل أن وضـع السـكان ليـس ثابتًـا ويتبايـن مـع حدوث ضغـوط وظهور فرص. وقـد يكون السـكان النازحون 
يف املـدن أقـرب إىل فـرص إيجـاد سـبل كسـب الـرزق، وقـد يُتـاح لهـم الحصـول عـى الخدمـات الحرضية، 
والتمتـع بحريـة أكـرب يف التنقـل أكـر مـام يُتـاح للسـكان يف املخيـامت. لكنهـم يواجهـون أيًضـا صعوبـات 
فريـدة مـن نوعهـا؛ فقـد يعيشـون بالقـرب من الخدمـات العامة، ولكن - مـع عدم وجود دخـل ثابت - قد 
ـل تكاليـف متطلبـات العيـش األساسـية أو الطعام أو السـكن. وقـد يفتقـرون أيًضا إىل  ال يتسـنى لهـم تحمُّ
الوثائـق الازمـة للحصـول عـى الخدمـات. ففـي مايدوغـوري - عى سـبيل املثال - أشـارت تقديـرات لجنة 
اإلنقـاذ الدوليـة إىل أن نحـو %80 مـن جميـع األشـخاص النازحـني ليـس لديهـم وثائـق رسـمية، مـام يَُحول 
دون دخولهـم املستشـفيات، والتسـجيل يف املـدارس، وحيـازة املمتلـكات، وقـد يـؤدي ذلـك أيًضـا إىل إلقـاء 
القبـض عليهـم عنـد نقـاط التفتيـش. ورمبا مل يسـبق للسـكان القادمني من املناطـق الريفيـة أن كان لديهم 
وثائـق، لكنهـم أصبحـوا فجـأة بحاجـة إليهـا يف املناطـق الحرضيـة. باإلضافة إىل ذلـك، يِقل احتـامل حصول 
األشـخاص النازحـني يف املـدن عـى املسـاعدة، عى أسـاس افراض أنهم يعتمـدون عى أنفسـهم60. وغالبًا ما 
يتحملـون التهديـد املسـتمر بالطـرد بسـبب عـدم قدرتهـم عـى دفع اإليجـارات، أو بسـبب شـغلهم أماكن 
السـكن عـى نحـو غـر قانوين. وميكـن أن يتعرضـوا لخطر النـزوح الثانوي بسـبب انعدام األمـن، واألخطار، 
وضعـف الحاميـة التـي توفرهـا الرشطـة61. وكثـرًا مـا يتعرضـون للتمييـز واالسـتغال أكـر مـام يحـدث يف 

املخيامت62.

إن السكان النازحني خارج املخيامت ليسوا أفضل حااًل من السكان يف 
املخيامت بصفة عامة. 

59 ..Edwards 2017 إدواردز
كريسب وريفستي Crisp and Refstie 2011:6، وليتينني Lyytinen 2009: 26، واملجلس الرنويجي لاجئني 2015: 3.. 60
61 .. :Satterthwaite 2009 وساترثويت ،Duijsens 2010: 15 ودويجسنس ، Alcayna and Al-Murani 2016: 17 الكاينا واملوراين
موئل األمم املتحدة 2010: 156.. 62
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نهج واعد.. دعم الوصول إىل الرامج الحكومية
يف املـدن العراقيـة، سـاعدت اللجنـة الدوليـة - بالرشاكـة مـع املنظـامت غـر الحكوميـة املحليـة - األرس 
املعيشـية التـي تعولهـا نسـاء - والتـي كان نصفهـا مـن النازحـني - عـى التسـجيل للحصـول عـى اإلعانـات 
االجتامعيـة مـن الدولـة، وبالتايل مواجهة العقبات التي تحول يف بعض األحيان دون حصول األرس املعيشـية 
مـه الدولـة. وتحملـت اللجنـة الدوليـة النفقـات املتعلقـة  املعرضـة للخطـر عـى الدعـم الحـايل الـذي تقدِّ
بالتسـجيل، وأيًضـا احتياجـات العائات األساسـية خال فرة التسـجيل. وسـاعدت املنظامت املحلية النسـاء 
يف جمـع الوثائـق الرسـمية املطلوبـة. وبالتـوازي مـع ذلك، تعاونـت اللجنـة الدولية مع السـلطات املختصة 

يف إجـراء حـوار حـول رضورة تيسـر إجراءات التسـجيل للنسـاء.

االفـرتاض الثالـث: األشـخاص النازحـون داخليًّـا يواجهـون املشـكات 
نفسـها التـي يواجههـا الفقـراء يف املناطـق الحرضيـة

قـد يكـون مـن الصعـب التمييـز بني احتياجـات األشـخاص النازحني يف املناطـق الحرضية ومشـكاتهم وبني 
احتياجـات السـكان اآلخريـن املترضريـن أو الفقـراء يف املناطـق الحرضيـة ومشـكاتهم. ففي حـي االنتصار 
رشق املوصـل - عـى سـبيل املثـال - كان جميـع السـكان تقريبًـا قـد نزحـوا يف مرحلـة مـا خـال العمليـة 
العسـكرية، وكانـوا يواجهـون مشـقًة ويسـتنزفون مواردهـم. وكان العديـد مـن العائـات التـي تُضيِّـف 
األشـخاص النازحـني قـد نـزح مـن قبـل، أو تعرض لـرضر بالغ بسـبب العملية العسـكرية، وواجـه صعوبات 
مامثلـة ملـا واجهـه النازحـون. ويف أماكـن أخـرى، مثـل كابـول، ونـرويب، وأبيدجان، عـاىن الكثر مـن الفقراء 
ظروفًـا معيشـية وتحديـات مامثلـة، سـواء كانـوا نازحـني أم ال63. وميكـن أن تُفـرسِّ الصعوبات املشـركة إىل 
ـى األشـخاص النازحـون دعـاًم أكـرب مام يحصـل عليـه مضيفوهـم، غالبًا مـا يكون  حـدٍّ مـا ملـاذا عندمـا يتلقَّ
ذلـك بوصفهـم جـزًءا مـن الفقـراء يف املناطـق الحرضيـة. ويلبـي هـذا األمـر بعـض احتياجاتهـم، وميكن أن 

يسـهم يف تخفيـف حـدة التوترات.

عـى الرغـم مـن ذلـك، ميكـن أن يواجه األشـخاص النازحون صعوبـات معينة ال تقـدم الربامج الشـاملة حاًّ 
لهـا. عـى سـبيل املثـال: عاىن األشـخاص النازحون وجرانهم غـر النازحـني يف أبيدجان، وبوغوتـا، والخرطوم، 
وسـانتا مارتـا الضغـوط نفسـها بسـبب الفقـر وضعف توفـر الخدمات األساسـية، غـر أن السـكان النازحني 
كانـوا أكـر فقـرًا، وأكـر عرضـة للصدمـات، ومـروا بتجربـة مزيـد مـن انعـدام األمـن، ولديهم أصـول مادية 
أقـل64. ويف مقديشـو، واجـه األشـخاص النازحـون مخاطـر أكـرب، وتعرضـوا لحـاالت طـرد قـرسي أكـر مـام 

تعـرض لـه جرانهـم؛ ألنهـم كانـوا يف كثـر من األحيـان يفتقـرون إىل ضامن الحيـازة65.

ميكـن للعديـد مـن العوامـل أن تجعـل السـكان النازحـني يف وضـع غـر مـواٍت مقارنـة بالفقـراء يف املناطق 
الحرضيـة، فباإلضافـة إىل مـا تعرَّضـوا لـه مـن ضغوط جـرَّاء الفرار مـن ديارهـم، ويف بعض الحاالت بسـبب 
انفصالهـم عـن أفـراد عائاتهـم أو حتـى فقدانهـم إياهـم، غالبًـا مـا يفقـدون أصولهـم املاديـة، وشـبكاتهم 
االجتامعيـة، ويتعـني عليهـم إيجـاد أماكـن إقامـة ومصـادر دخـل جديـدة، وأيًضـا إيجـاد سـبيل للحصـول 
عـى الخدمـات، وهـو مـا قـد يعرقلـه عـدم امتاكهـم وثائـق رسـمية. وغالبًا مـا يكـون املسـتوى التعليمي 
للقادمـني مـن املناطـق الريفيـة أقـل، ويفتقـرون إىل املهـارات ذات الصلـة بإيجـاد سـبل كسـب الـرزق يف 
املناطـق الحرضيـة66. وقـد خلـص العديـد مـن الدراسـات إىل أن األشـخاص النازحـني أكـر عرضـة للبطالـة، 
وإذا حصلـوا عـى عمـل، فغالبًـا مـا يكـون ذلـك يف القطاع غـر الرسـمي67. ويواجه بعـض النازحـني التمييز 
واإليـذاء بسـبب كونهـم نازحـني، أو قـد يتعرضون للتهديـد من أولئك الذيـن أجربوهم عى الفـرار يف املقام 
األول68. وتدحـض هـذه العنـارُص فكـرَة أنه من خال مجرد العيـش يف املجتمعات املحليـة املضيفة، يندمج 

األشـخاص النازحـون اجتامعيًّـا، وال يحتاجـون حاميـة ومسـاعدة معينة.

63 ..Metcalfe et al. 2011 and 2012  وميتكالفي وآخرون ،Jacobsen 2011 جاكوبسني
البوجـــا وســـيبالوس Albuja and Ceballos 2010: 10 ، وديفيـــز وجاكوبســـني Davies and Jacobsen 2010: 13، ولوبيـــز . 64

.Lopez et al. 2011: 58 58وآخـــرون
حكومة الصومال وآخرون 2016: 4.. 65
66 ..de Geoffroy 2009: 517 ودي جيوفروي ،Aysa-Lastra 2011: 299 آيسا-السرا
كاريللو Carrillo 2009: 538، وجاكوبسني وآخرون Jacobsen et al. 2014: 7 7، واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئني . 67

ومنظمة الدول األمريكية 2016: 4.
68 ..Davies and Jacobsen 2010: 14 ديفيز وجاكوبسني

االستجابة اإلنسانية للنزوح يف املناطق الحرضية
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نهج واعد.. تيسري الحوار بني مختلف مستويات السلطات
يف هنـدوراس، مـن أجـل تعزيـز التنسـيق بني مختلـف مسـتويات الحكومة يف االسـتجابة للنـزوح الداخي، 
دعمـت املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الاجئـني، واملجلـس الرنويجـي لاجئـني عقـَد اجتـامع 
بـني اللجنـة املشـركة بـني املؤسسـات لحاميـة املرشدين بسـبب العنـف والسـلطات البلدية يف سـان بيدرو 
سـوال، متخـض عنـه اعتـامد خطـة عمـل مشـركة إلنشـاء نظـام إحالـة لدعـم األشـخاص النازحـني. وُعِقدت 
اجتامعـات مامثلـة يف بلديـات أخـرى. وميكـن ملثـل هـذه املبـادرات أن تسـاعد يف إجـراء حـوار بّنـاء بـني 
مسـتويات الحكومـة املختلفـة، وضامن االعراف باملسـؤوليات املشـركة، وصياغة خطوات ملموسـة للمي 
قُدًمـا يف مواجهـة النـزوح. وغالبًـا مـا يكـون التنسـيق متعـدد املسـتويات أمـرًا صعبًـا، لكنـه أيًضـا رضوري 
لتطويـر اسـتجابة كافيـة للنـزوح، ولضـامن عـدم تـرك السـلطات البلديـة تشـعر بأنهـا مثقلة بسـبب حجم 
االحتياجـات. ويتضمـن التنسـيق أن يجـري - يف الوقت املناسـب - تشـارُك املعلومات الازمـة لصياغة رؤية 
مشـركة، وإدمـاج سـلطات البلديـات بفاعليـة يف عمليـات التخطيـط وصنـع القـرار املتعلقـة بوضـع األطر 

الترشيعيـة والتنظيميـة، والسياسـات، واإلسـراتيجيات، وتخصيـص املـوارد عـى النحو املناسـب70.

ميكن للعديد من العوامل أن تجعل السكان النازحني يف وضع غري مواٍت 
مقارنة بالفقراء يف املناطق الحرضية.

وبطبيعـة الحـال، ال يعنـي هـذا أن التدخـات اإلنسـانية ينبغـي أن تسـتهدف األشـخاص النازحـني بشـكل 
محـدد أو تفضيـي، ولكـن يجـب فَهـم خصوصيـة وضعهـم ومراعاتهـا عنـد تصميـم الربامـج. ويجـب أن 
يُنظـر إىل األشـخاص النازحـني عـى أنهـم مجموعـة غـر متجانسـة، تختلـف يف النـوع، والعمـر، والقدرات. 
وقـد يسـتقرون يف املناطـق الحرضية نفسـها، لكـن النسـاء، والرجال، واألطفال، واملسـنني، واألشـخاص ذوي 
اإلعاقـة لديهـم احتياجـات وإسـراتيجيات تكيُّـف مختلفـة، وقد يواجهون مخـاوف محددة بشـأن الحامية. 
باإلضافـة إىل ذلـك، فـإن احتياجاتهم ونقاط ضعفهم سـتتغر مبـرور الوقت. ويظل بعـض النازحني يف أوضاع 
بالغـة الصعوبـة، يف حـني تتحسـن أوضـاع البعـض اآلخر. ويبـدو أن املهـارات واالتصـاالت املحلية تُعـد أمرًا 

مهـامًّ للتخلـص مـن العـوز والعزلة69.

تعتمـد االسـتجابة املامئـة التـي تأخـذ يف االعتبـار تجربة األشـخاص النازحـني الخاصة يف املناطـق الحرضية، 
وأثـر النـزاع املسـلح والعنـف، ومـا يرتبـط بهـام مـن نزوح عـى قطاعات أخـرى من السـكان، عـى الجهود 
التكميليـة واملنسـقة التـي تبذلها املنظامت اإلنسـانية واملنظـامت العاملة يف مجال التنمية لدعم السـلطات 
واألطـراف الفاعلـة األخـرى عـى املسـتوى املركـزي ومسـتوى البلديـات. وقـد تكـون املنظـامت العاملـة يف 
مجـال التنميـة يف وضـع أفضـل مـن الجهات الفاعلـة يف مجال العمل اإلنسـاين للعمل مع السـلطات العامة 
بشـأن القضايـا الهيكليـة األوسـع نطاقًـا املتعلقـة بالبطالـة والحـد مـن الفقـر، ولكنهـا ليسـت يف كثـر مـن 
األحيـان يف وضـع ميكنهـا مـن معالجـة نقـاط الضعف املحـددة عى مسـتوى الفـرد واألرسة املعيشـية. وقد 
يكـون لـدى املنظـامت اإلنسـانية أيًضـا قـدرة متطـورة يف املناطـق التي ال يـزال من الصعب عـى املنظامت 
العاملـة يف مجـال التنميـة الوصـول إليهـا بسـبب اسـتمرار انعـدام األمـن، أو عـدم وجـود حكومـة تضطلع 

مبسؤولياتها.

بصفـة عامـة، ال ميكـن بنـاء اسـتجابة فعالـة ملواجهـة النـزوح يف املناطـق الحرضيـة إال عى أدلـة وتحليات 
تراعـي السـياق، وليـس عـى افراضـات مل يتـم التحقـق مـن صحتها. ويتطلـب هذا األمـر تحسـني البيانات 

والتحليـات لتوجيـه التدخـات اإلنسـانية، واسـتخدام البيانـات املتاحة اسـتخداًما أفضل.

أغادجانيــان Agadjanian 1998: 284, 289، وميتكالفــي وآخــرون Metcalfe et al. 2012: 24، واملجلــس الرنويجــي لاجئــني . 69
.10  :2015
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سان بدرو سوال 
هندوراس 

التقــى املصــور الهنــدورايس ديلمــر ممربينــو ثــاث عائــات اضطــرت للنــزوح داخــل ســان بيــدرو ســوال 
بســبب العنــف الــذي متارســه العصابــات. وقــد قــاَوم بعــض أفرادهــا ابتــزاز العصابــة التــي كانــت تســيطر 
عــى املدينــة، وتعــرَّض آخــرون لتهديــد مبــارش بســبب أنشــطة أقاربهــم. وقــد حــاول جميعهــم مغــادرة 
هنــدوراس إىل املكســيك أو الواليــات املتحــدة، لكنهــم كانــوا جميًعــا غــر قادريــن عــى عبــور الحــدود، أو 

أُِعيــدوا إىل هنــدوراس.

مجموعة الصور: سان بدرو سوال، هندوراس



نزحـت ماريـا البالغـة مـن العمـر خمس سـنوات مع والدتهـا وشـقيقتها بعد مقتـل والدها لرفضه دفـع “رضيبة 
الحـرب”. وانتقلـت العائلـة مـن وسـط سـان بيـدرو سـوال إىل ضواحيها بحثًا عـن األمـان. وتقول والـدة ماريا: “ال 

يوجـد نقـل، وال يوجـد عمـل، لكننـا اآلن نشـعر بالسـام وننام عى نحـو أفضل، مـن دون خوف”.
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داخل مأوى عائلة ماريا.

يتفــىش االبتــزاز يف ســان بيــدرو ســوال، مبــا يف ذلــك يف وســائل النقــل العــام. ومــن 
ال ميتثلــون ملــا يُطلَــب منهــم قــد يُعرِّضــون حياتهــم للخطــر.
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تَُعـد والـدة ماريـا الطعـام للعائلـة - والـذي يتكـون يف معظـم األحيـان مـن األرز والفاصوليـا. وال تَُعـد حسـاء 
الدجـاج إال يف املناسـبات الخاصـة.
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قبـل مغادرتهـا إىل املدرسـة، تطعـم روزا أحـد الـكاب التـي تربيهـا والدتهـا لحاميـة العائلـة بعـد أن أجربتهـا 
العصابـة املسـيطرة عـى املنطقـة التـي كانـوا يعيشـون فيهـا عـى الفـرار.
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تشكو ماريا وأختها يف بعض األحيان من أنهام ترغبان يف العيش كغرهام من األطفال: بحرية وأمان.
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امـرأة نازحـة تـزور منـزاًل بُِنـي مـن أجلهـا بعـد أن أُجـرِبت عـى الفـرار مـن منزلهـا القديـم لرفضهـا بيـع 
املنطقـة. العصابـة املسـيطرة عـى  املخـدرات ملصلحـة 
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 الفصل الثالث

تحسني االستجابة 
اإلنسانية للنزوح يف 

املناطق الحرضية



النازحون ىف املدن64 

مـع ازديـاد تحـول اتجـاه النـزوح الداخـي إىل املناطق الحرضيـة، بُذلت يف السـنوات القليلـة املاضية جهود 
كبـرة لصياغـة اسـتجابة إنسـانية كافيـة للنـزوح يف تلـك املناطـق. ويُرَجم هذا األمـر إىل فَهـم أفضل للنظم 
املعقـدة يف املناطـق الحرضيـة، واالعـراف بأهميـة تعزيـز حصـول املجتمعـات املحليـة املتـرضرة عـى 

الخدمـات يف املناطـق الحرضيـة والتعامـل مـع سـلطات البلديـات والجهـات الفاعلـة املحلية.
 

ومـع ذلـك، فقـد أبـرزت هـذه الدراسـة أن االسـتجابة للنـزوح يف املناطـق الحرضية جـرَّاء النزاع املسـلح أو 
ة، ومسـاعدتهم عى  العنـف ال تـزال بحاجـة إىل تحسـينات كبـرة لتلبيـة احتياجات السـكان النازحـني امللحَّ
الحفـاظ عـى إحساسـهم بالكرامـة، واسـتعادة اسـتقالهم، والتخطيـط للمسـتقبل. ومـن الـرضوري أيًضـا 
التعـرف عـى تفاصيـل تجربة السـكان يف النزوح لتطوير اسـتجابات تسـتند إىل بيانات موثـوق بها، وتحليل 

يراعي السـياق، بـداًل مـن االفراضات.

والحقيقـة أن السـكان يفـرون إىل املـدن آملني يف الشـعور باألمـان، وأيًضا من أجل الحصـول عى الخدمات، 
وإيجـاد سـبل كسـب الـرزق، وإنشـاء الشـبكات االجتامعيـة، وتلقي الدعـم من األقـارب واألصدقـاء، وأيًضا 
الحصـول عـى املسـاعدات اإلنسـانية يف نهاية املطاف. وعند وصولهم إىل املـدن، يحصل معظمهم عى دعم 
محـدود، ويكافحـون مـن أجـل تلبيـة احتياجاتهـم األساسـية. ويقـول الكثـرون: إنهـم بقليل من املسـاعدة 
نسـبيًّا سـيكونون قادريـن عـى اسـتئناف نشـاط مـدر للدخـل، ولن يحتاجـوا الدعـم بعد ذلك، عـى الرغم 
مـن أن جهودهـم إلعـادة أوضاعهـم إىل طبيعتهـا غالبًا ما يعرقلها أيًضـا انعدام األمـن، والتهديدات املبارشة، 

وطبيعـة البيئـة االجتامعية والقانونية والسياسـية.

وتتشـكل تجربـة السـكان بفعـل مـكان نزوحهم والحالـة التي يكونـون عليها يف النـزوح، ولكنهـا تتأثر أيًضا 
تأثـرًا عميًقـا بتاريـخ كل منهـم وخصائصـه الفرديـة، وموطنهـم األصـي، وأمناط النـزوح. ومن ثَـم، ميكن أن 
ا، أي بـني السـكان، وأيًضا فيـام يخص الفرد نفسـه، عرب  يختلـف وضـع السـكان داخـل املـدن اختافًـا جذريًـّ
الزمـن. بالنسـبة للعائـات واملجتمعـات املحليـة املضيفـة التـي غالبًـا مـا تُظِهـر تضامًنـا كبـرًا يف اسـتقبال 
األشـخاص النازحـني، يتطـور النـزوح إىل عـبٍء عندمـا ميتـد لفرة طويلـة، ومع تضـاؤل الدعم الـذي تقدمه 
الحكومـة أو املنظـامت اإلنسـانية أو توقفـه متاًمـا. وميكـن أن يُحـِدث هـذا األمـر توتـرات، وأن يتطـور إىل 

مشـكات بشـأن حاميـة السـكان النازحني.

إن الَفهـم الشـامل لكيفيـة تلبيـة االحتياجـات الفرديـة أو احتياجـات األرس املعيشـية عـى املـدى القصـر 
واملـدى األطـول، باإلضافـة إىل التعامـل مـع احتياجـات املجتمـع املحي ودعـم النظم يف املناطـق الحرضية، 
وكيفيـة الجمـع بـني هـذه األبعـاد املهمة لاسـتجابة، هي أمور أساسـية لتحسـني مسـتوى االسـتجابة. ومن 
الواضـح أن السـكان النازحـني، واملجتمعـات املضيفـة لهـم، والسـلطات املحليـة هـي جوهـر ذلـك التفكر، 
ويجـب أن تكـون مشـاركتها كاملـة يف صنع القرار وتنفيذ األنشـطة التـي تؤثر عليها تأثرًا مبـارًشا. وال تعني 
صياغـة رؤيـة عـى املـدى الطويل أن املنظامت اإلنسـانية يجب أن تسـتمر لعقـود يف تنفيـذ الربامج، ولكن 
يجـب أن تهـدف إىل تعبئـة الجهـات الفاعلـة والربامـج األخـرى التي ميكن تسـليمها الحًقا إىل جهـات فاعلة 
أخـرى - مبـا يف ذلـك السـلطات املعنيـة، أو املجتمـع املـدين، أو املنظـامت العاملـة يف مجـال التنميـة - إىل 
ـه هـذه الرؤيـة عـى املـدى الطويـل الجهود  تعزيـز قـدرة السـكان والنُّظـم عـى الصمـود. ويجـب أن تُوجِّ
املتواصلـة لتشـجيع السـلطات املعنيـة عى الوفـاء بالتزاماتها بصـورة كاملة وإقناعها بذلـك وحثها عليه، وال 

سـيام بهـدف إرشاكهـا يف إيجـاد حلـول دامئـة يف أقرب وقـت ممكن.

وقـد أكـد التحالـف العاملـي لألزمـات الحرضيـة - بالفعـل - عـى أهميـة إدراك حجـم األزمـات يف املناطـق 
الحرضيـة ومـدى تعقدهـا، والعمل مع النظم التي تشـكِّل املـدن، ونُظم إدارة النـزوح يف املناطق الحرضية. 
وبنـاًء عـى تلـك التوصيات ذات الصلة، فإننا ندعو املنظامت اإلنسـانية - مبا فيهـا اللجنة الدولية واملكونات 
األخـرى للحركـة الدوليـة للصليـب األحمـر والهـال األحمر - وجميـع الجهـات الفاعلة األخرى املشـاركة يف 
االسـتجابة اإلنسـانية إىل الركيـز عـى تحسـني مسـتوى أربعـة مجـاالت أساسـية مـن االسـتجابة مـن خـال 
جعـل السـكان يف بـؤرة االهتـامم، والركيـز عـى الكرامـة والقـدرة عـى الصمـود، وبنـاء االسـتجابات عـى 

بيانـات موثـوق بهـا، واستكشـاف الفـرص التـي يتيحها النـزوح يف املناطـق الحرضية.
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جعل السكان يف بؤرة االهتامم. 1

الرتكيز عى الكرامة والقدرة عى الصمود. 2

بذلـت املنظـامت اإلنسـانية جهـوًدا كبرة لتعزيز تعاملها مع السـكان املترضرين يف السـنوات األخرة. 
لكـن معظـم السـكان النازحـني الذيـن تحدثنـا إليهم مل يلتقـوا املنظـامت اإلنسـانية أو الحكومية، ومل 
يُستشـاروا بشـأن كيفية مسـاعدتنا لهم عـى نحٍو كاٍف عى االسـتجابة الحتياجاتهـم وتحقيق االكتفاء 
الـذايت مـرة أخـرى. ومل يعرفـوا أيًضـا مـن أيـن يطلبـون املسـاعدة أو الحاميـة، وال مـا هـي معايـر 
الحصـول عـى الدعـم. ويبـدو واضًحـا أن السـكان املترضريـن - وأولوياتهـم، ومخاوفهـم، وقدراتهـم، 
وتطلعاتهـم - يجـب أن تكـون يف بـؤرة اهتـامم العمل اإلنسـاين، لكن املامرسـة أحيانًا مـا تكون بعيدة 
عـن ذلـك، ويُعـزى ذلـك جزئيًّـا إىل اعتبار أن االستشـارات تسـتغرق وقتًـا، وأنه من املحتمـل أن تُوَجد 
توقعـات ال ميكـن الوفـاء بهـا. ويف املـدن املتـرضرة مـن النـزاع املسـلح أو العنـف، قـد يبـدو األمر أنه 

محاولـة غـر آمنة وتتجـاوز القـدرات، إن مل تكن مسـتحيلة71.

مسـاعدة السـكان عـى املجـيء إلينـا - مبـا أنه قـد يكون مـن الصعب الوصـول إىل السـكان املتفرقني 
يف املناطـق الحرضيـة، يجـب عـى املنظـامت اإلنسـانية إيجـاد سـبل لضـامن الوصـول مـن الجانبـني؛ 
لتمكـني السـكان أيًضـا مـن الوصـول إليهـا بأمان لتشـارك وجهـات نظرهـم، والتعبر عـن احتياجاتهم 
ومخاوفهـم بشـأن الحاميـة، والسـعي للحصـول عـى الدعـم وتلقـي املسـاعدة. ويتضمـن تعزيز هذا 
التقـارب توفـر أماكـن آمنـة لاجتامعـات، باإلضافـة إىل حصـول السـكان عـى معلومـات واضحة عن 

الخدمـات املتاحـة ومعايـر الحصـول عليها.

أخـذ بعـض الوقـت - إن بنـاء عاقـة مفيدة مـع السـكان النازحني واملجتمعـات املحليـة املضيفة لهم 
للعمـل مًعـا مـن أجـل تعزيز حاميتهـم وإيجاد حلول مـن أجل متكينهم يسـتغرق وقتًـا، وهو يتطلب 
تطويـر الشـبكات املجتمعيـة، وكسـب ثقـة السـكان، واإلنصـات إىل مـا يقولونـه، وتقديـم تعليقـات 
عليـه. وقـد يكـون تدريـب املوظفني عـى تنفيذ النُّهـج واملنهجيـات املجتمعيـة عامًا أساسـيًّا يف هذا 
الصـدد. ويجـب أن تكـون الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين قـادرًة عـى تخصيص الوقـت واملوارد 
لذلـك، األمـُر الـذي يسـتلزم تغيـر البنية اإلنسـانية الحاليـة لتخفيف الضغـط من أجل إظهـار تحقيق 

نتائـج رسيعـة دامئًـا. ويجـب عـى املانحني االضطـاع بدورهـم إلحداث هـذا التغير.

تقييـم األداء اإلنسـاين وفًقـا لذلـك - يجـب اعتبـار القـدرة عـى وضـع السـكان املترضريـن يف بـؤرة 
االهتـامم، وإدراجهـم يف تخطيـط التدخـات وتصميمهـا وتنفيذهـا، ورصدهـا وتقييمهـا، واملسـاءلة 
أمامهـم مـؤرًشا رئيًسـا عـى االسـتجابة الناجحـة. ويجـب أن يكون ذلـك جزًءا مـن املعاير التـي تُقيِّم 

بهـا املنظـامت اإلنسـانية أداءهـا، والتـي يُقيِّمهـا بهـا السـكان املتـرضرون واملانحـون.

إن ضـامن بقـاء السـكان عـى قيـد الحيـاة أمـر رضوري، لكـن العمـل اإلنسـاين ملتـزم أيًضا مبسـاعدة 
السـكان عـى العيـش بكرامة، ويتجاوز هذا األمر البقاء املادي، ويتعلق بشـعور السـكان باالسـتقال، 
وقدرتهـم عـى االختيـار، وشـعورهم بأنهـم يَحظَـون باحـرام اآلخريـن وتقديرهـم. وعـربَّ األشـخاص 
النازحـون مـراًرا وتكـراًرا عـن إحساسـهم بفقـدان كرامتهـم ومكانتهـم يف العـامل. ويجـب أن تكـون 
مسـاعدة السـكان عـى الحفـاظ عـى شـعورهم بالكرامـة أو اسـتعادة ذلـك الشـعور يف بـؤرة اهتامم 

اإلنسانية. االسـتجابة 

الوقـوف إىل جانـب السـكان مـا دامـت هنـاك حاجـة لذلـك - يتطلـب الركيـز عـى الكرامـة دعـم 
السـكان قبـل أن يصبحـوا معوزيـن متاًمـا، وإىل أن يتمكنـوا مـن اسـتئناف حيـاة كرمية. كـام يجب أن 
تكـون الجهـات الفاعلـة يف املجـال اإلنسـاين قـادرًة عـى توقع األوضـاع التـي - إذا مل يتـمَّ التصدي لها 
اليـوم - سـتؤدي إىل مخاطـر كبـرة عـى سـامة السـكان ورفاهيتهـم. ويتطلب هـذا األمـر التوجه إىل 
الدعـم يف حـاالت الطـوارئ، وبنـاء القـدرة عـى الصمود بالتزامـن من بدايـة النزوح وليـس يف أوقات 
تاليـة لاسـتجابة. وميكـن إلدمـاج االعتبـارات عى املـدى الطويل يف االسـتجابة اإلنسـانية - ليس فقط 
مـن خـال التنفيـذ املبـارش، ولكـن أيًضا عـرب إرشاك السـلطات يف تحمل مسـؤولياتها وتعبئـة الجهات 
الفاعلـة املعنيـة األخـرى - أن يسـاعد أيًضـا يف منع االنتكاسـات يف عمليـات التنمية يف ضـوء تدخات 

املسـتقبلية. التنمية 

ملزيد من املعلومات حول التعامل مع املجتمعات املحلية املترضرة من النزاع املسلح، انظر: جيمينيز-داماري 2017، واللجنة الدولية . 71
للصليب األحمر ومبادرة هارفارد اإلنسانية 2018.
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إدراك أن رأس املـال والدخـل عنـراِن أساسـيان يف تعـايف السـكان - ال ميكن لألصـول املادية والدخل 
الثابـت أن يَُحـاَّ جميـع مشـكات السـكان املتعلقـة بالنـزوح. ومـع ذلك، فمـن الـرضوري أن يتمكن 
السـكان مـن تلبيـة احتياجاتهـم األساسـية، وضـامن الحصـول عى سـكن مائـم، وبصورة أعـم: إعادة 
أوضاعهـم إىل طبيعتهـا، وإعـادة بنـاء حيـاة كرميـة. وغالبًـا مـا تُعـد برامـج إيجاد سـبل كسـب الرزق 
مكلِّفـة ومسـتهلكة للوقـت - وصحيـح أن بنـاء قـدرة السـكان عـى الصمـود يسـتلزم اسـتثامرات 
كبـرة عـى املـدى القصـر، ولكـن عـى املـدى الطويل، يسـاعد هذا االسـتثامر السـكان عى اسـتعادة 
اسـتقالهم، ويقلـل احتـامل اضطرارهـم إىل االعتـامد عى الدعم الـذي تقدمه الحكومـة أو املنظامت 
اإلنسـانية إىل أجـل غـر مسـمى. وقـد ال يعالـج توفـر رأس املـال والدخـل انعـدام األمـن، أو التمييـز، 
أو االفتقـار إىل الوثائـق الرسـمية، ولكنـه يجعـل السـكان أقـل ُعرْضـة لاسـتغال واإلسـاءة، وميكنـه 

حاميتهـم مـن اللجـوء إىل إسـراتيجيات التكيُّـف الضارة.

النظـر يف املجموعـة الكاملـة مـن الحلـول الدامئـة - ترتبـط إمكانيـة تعبـر السـكان النازحـني عـن 
وجهـات نظرهـم واتخـاذ قـرارات بشـأن مسـتقبلهم ارتباطًـا وثيًقا بالحلـول الدامئة، وال ميكـن افراض 
أن جميـع السـكان يريـدون العـودة إىل مـا كانـت يوًمـا منازلهـم، أو أنهـم يسـتطيعون ذلـك. ولهـذا، 
فإنـه مـن املهـم مسـاعدة السـكان عـى االسـتقرار يف املـكان الـذي يناسـبهم مـن البدايـة، ويتطلـب 
ذلـك اتخـاذ تدابـر اسـتباقية عـى مسـتوى البلديـات يتم فيهـا إدراج األشـخاص النازحـني يف تخطيط 
املناطـق الحرضيـة وتطويـر املـدن. ويُعـد دعـم حصـول األشـخاص النازحني عى سـبل كسـب الرزق، 
والخدمـات األساسـية، والسـكن املائـم يف مـكان وجودهـم الحـايل، والدعـوة إىل نهج شـامل وطوعي 
للحلـول الدامئـة مـع السـلطات، خطـواٍت أساسـية نحـو تعزيـز جميـع الحلـول، مبـا يف ذلـك التكامـل 
ـل للنازحـني يف املدن، غـر أنـه ال يحظـى دامئًـا  املحـي - وغالبًـا مـا يكـون ذلـك هـو الخيـار املفضَّ
برحيـب السلطات. وحتـى لـو ظلـت العـودة هي هـدف السـكان النهايئ، فـإن مثل هـذا النهج يتيح 
هـم إلعـادة بنـاء مجتمعاتهـم املحليـة إذا سـنحت الفرصـة  لهـم إعـادة أوضاعهـم إىل طبيعتهـا، ويعدُّ
للعـودة ومتـى سـنحت، ويسـاعد عى تقليل مخاطـر العودة املبكرة بسـبب الظروف التـي ال تُحتمل 

يف مـكان النزوح.

كـام أكدنـا مـراًرا يف هـذا البحـث، يجـب أن تكـون االسـتجابة الفعالـة َمبْنية عـى بيانات موثـوق بها 
وليـس عـى افراضـات مل يتـم التحقـق مـن صحتها، ويـؤدي عدم التحقـق من صحـة االفراضات عى 

مسـتوى السـياق إىل نقـاط ضعـف كبرة يف االسـتجابة، ولهـذه األمور عواقـب حقيقية.

ــة  ــق الحرضي ــتجابات يف املناط ــتناد االس ــامن اس ــل ض ــن أج ــة - م ــورة الكامل ــن الص ــف ع الكش
ــة يف  ــكان اليومي ــارب الس ــم تج ــة لَفه ــات مفصل ــة إىل بيان ــا بحاج ــة، فإنن ــات الحالي إىل االحتياج
ــن  ــم. إن كاًّ م ــم، وأصوله ــم، وقدراته ــي، وعمره ــم االجتامع ــب نوعه ــل حس ــاًم أفض ــزوح فَه الن
ــر رســمية، أو  ــامت غ ــامت رســمية أو مخي ــش يف مخي ــكان )الحــرضي أو شــبه الحــرضي، والعي امل
يف مجتمــع محــي ُمِضيــف(، ونــوع اإلقامــة )فرديــة، أو جامعيــة، أو يف مــكان مســتأجر، أو ضيافــة، 
ِن، كــام هــو الحــال بالنســبة لتحليــل الكيفيــة التــي يتغــر بهــا وضــع الســكان عــى مــدى  إلــخ( ُمهــامَّ
فــرة طويلــة مــن الزمــن. باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب تحليــل وضــع العائــات واملجتمعــات املحليــة 
ــق  ــزوح يف املناط ــاع الن ــامت أوض ــد س ــد تحدي ــا. ويُع ــزوح عليه ــر الن ــى أث ــرف ع ــة للتع املضيف
الحرضيــة، الــذي يوفــر منهجيــة تناســب الفئــات الســكانية املتفرقــة واألقــل ظهــوًرا، ويتيــح إجــراء 
تحليــل مقــارن بــني مختلــف املجموعــات الســكانية املقيمــة يف مناطــق مامثلــة، مفيــًدا للغايــة يف 

ــه. ــة ل ــة واملالي هــذا املجــال، ويجــب تخصيــص املــوارد البرشي

العمـل عـى مسـتويات مختلفـة - نحـن بحاجـة إىل فَهـم احتياجـات األشـخاص النازحـني الخاصة يف 
املـدن ومواطـن ضعفهـم، واألثـر الـذي أحدثـه نزوحهـم عـى املجتمعـات املحليـة واملـدن املضيفـة 
لهـم، ومعالجـة هـذه املشـكات عـن طريـق املشـاركة عـى مسـتويات مختلفـة - عـى مسـتوى  
املدينـة، واملجتمـع املحـي، واألرسة املعيشـية، والفـرد - مـن خـال التدخـات الهيكلية واالسـتجابات 
مـة خصيًصـا لهـذا الغـرض. ومـن خال دعـم كل املترضرين مـن النزوح، ميكن أن تسـاهم هذه  املصمَّ

االسـتجابات أيًضـا يف تخفيـف حـدة التوتـرات بـني السـكان النازحـني ومضيفيهـم.

بناء االستجابات عى البيانات والتحليات املوثوق بها، بداًل من التعميم واالفرتاضات. 3
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غالبًـا مـا يُصـوَّر النـزوح يف املـدن عى أنـه عبٌء عـى األرس واملجتمعـات املحلية املضيفـة، بل واملدن 
نفسـها. وصحيـح أنـه يُوِجـد تحديـات كبـرة، لكـن وصـول السـكان النازحـني إىل مدينـٍة مـا ميكن أن 
يجلـب فرًصـا تسـتحق االستكشـاف، وميكن أن ينشـئ هؤالء الوافـدون عى نطاق واسـع مدنًا جديدة 

بـكل مـا تحملـه الكلمة مـن معاٍن.

تكويـن معرفـة باملناطـق الحرضية عند االسـتجابة لحاالت الطوارئ يف تلك املناطق - متثِّل االسـتجابة 
للنـزوح يف حـاالت الطـوارئ تحديًـا، ولكـن ميكـن أيًضا للجهـات الفاعلة يف املجال اإلنسـاين االسـتعانة 
بهـا لرسعـة اكتسـاب معرفـة بالواقـع يف املناطـق الحرضيـة، وإقامـة اتصاالت رئيسـة مـع املجتمعات 
املحليـة، واملنظـامت الشـعبية، والسـلطات، والجهـات املحليـة املعنيـة األخـرى التـي هي عـى دراية 
باملدينـة والسـكان النازحـني، والتـي تكـون رضورية لتطوير اسـتجابة كافية عى املـدى القصر واملدى 

األطول.

الجـرأة عـى التعـرض للفشـل - مـن أجـل تطويـر اسـتجابات أفضـل للنـزوح يف املناطـق الحرضيـة، 
نحـن بحاجـة إىل استكشـاف نُهـج جديـدة. ولـي نبتكـر األفـكار ونختربهـا، علينا أن نسـمح ألنفسـنا 
بالفشـل والتعلـم مـن التجربـة، ويجب أن يكـون لدى املانحني الرغبـة يف دعم مثل هذا االستكشـاف 

الـرضوري. وعنـد القيـام بذلـك، فإننـا بحاجـة إىل جمـع املامرسـات الجيدة وتشـاركها.

التعـاون - ال ميكـن ملنظمـة واحـدة أو للجهات الفاعلة يف املجال اإلنسـاين وحدهـا مواجهة التحديات 
املرتبطـة باالسـتجابة للنـزوح يف املناطـق الحرضيـة، وتتطلـب مواجهـة هـذه التحديـات نهًجـا شـامًا 
متعـدد األطـراف يجمـع بـني السـلطات البلديـة واملحليـة، واملجتمـع املـدين، واألشـخاص النازحـني 
أنفسـهم، واملجتمعـات املحليـة املضيفة، والقطـاع الخاص، واملنظامت اإلنسـانية، واملنظـامت العاملة 
يف مجـال التنميـة، واملانحـني. وميثـل هـذا األمـر فرصـًة لاسـتفادة مـن القـدرات والخـربات القامئـة، 
اسـتناًدا إىل مختلـف التفويضـات واملسـؤوليات املتضمنـة يف هـذا األمـر، وتعزيـز تحسـني البيانـات، 

والتحليـل املشـرك، ونُهـج الجهـات املانحـة املتعـددة، ودورات التمويـل املتعـددة السـنوات.

تحسني االستجابة اإلنسانية للنزوح يف املناطق الحرضية
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املوصل
العراق

 
ــد فــرات طويلــة يف املوصــل يف الســنوات األخــرة، وكان شــاهًدا عــى  ــى املصــوِّر العراقــي حــور خال ق
الحــرب. ومــن أجــل هــذا املــرشوع، قــام بتصويــر الســكان الذيــن فــروا مــن غــرب املوصــل إىل رشقهــا بحثـًـا 
عــن األمــان. وكتــب يقــول: “لقــد عــاىن الســكان يف املوصــل الكثــر، أكــر مــام كنــت أتخيلــه؛ معظمهــم 
ــة، أكــر مــام ميكــن ألي شــخص أن يتخيــل، ومــع ذلــك،  ــاع، والحــزن. حياتهــم صعب يعانــون األمل، والضي
لــون عــدم البقــاء يف املخيــامت. لقــد أخــربوين أنهــم خــارج املخيــامت أكــر حريــة عــى األقــل،  فإنهــم يفضِّ

ولديهــم املزيــد مــن الخصوصيــة، وميكنهــم العثــور عــى عمــل”.



امرأة تسر أمام سيارة تحطمت يف أثناء القتال يف املوصل.
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صفـوان غافـف يأخـذ قسـطًا مـن الراحـة مـن العمـل يف سـوق السـمك، وقـد فقـد زوجتـه وإحدى 
سـاقيه يف أثنـاء الحـرب، وكان سـوق السـمك يقـع عـى الضفـة الغربيـة مـن املوصـل، ولكن بسـبب 

الدمـار الواسـع يف الجـزء الغـريب مـن املدينـة، جـرى نقلـه إىل الضفـة الرشقية.
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كان كلٌّ مـن أحمـد ويونـس - وكاهـام صيـاد - يعيشـان يف الضفـة الغربيـة لنهر دجلـة، وقد تعرض 
منزلهـام للدمـار يف أثنـاء النـزاع، وانتقـا إىل رشق املوصـل، حيـث يواصاِن عملهـام يف الصيد.
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رت يف القتال. أطفال نازحون يلعبون فوق سيارة ُدمِّ
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فـرَّت عائلـة سـتار مـن غـرب املوصـل إىل رشقهـا بعـد تعـرض منزلهـا للدمـار، وقد 
أمـى أكـر مـن عـام بـدون وظيفـة، حتـى عـر أخـرًا عـى عمـل يف مقهـى، وهـو 

يكسـب نحـو 250 دوالًرا يف الشـهر.
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محمـد زيـدان يصـي يف املـكان الـذي كان يصي فيـه صديقه، وبعد وفـاة والده يف 
أثنـاء الحـرب، أخـذ عائلتـه إىل رشق املوصل، حيث وجد عمـًا كنادل.

تتـوىل سـناء إبراهيـم تربيـة 22 مـن أحفادهـا، إذ قُتـل أربعـة مـن أبنائهـا يف أثنـاء 
القتـال، وتعـرض اثنـاِن للخطـف، وقـد هربـت مـن غـرب املوصـل إىل رشقهـا.
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فـرَّ محمـد عزيـز مـن غـرب املوصـل إىل رشقهـا بعـد تعـرض منزلـه للدمـار، وهـو 
يعمـل خياطًـا يف أحـد املحـال، وألنـه ليـس لديـه منزل، فإنـه يبيت يف محـل عمله.

آدم واحد من أحفاد سناء، وقد قُتل والده - الذي كان يعمل يف الجيش العراقي - يف أثناء الحرب.
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املتَّبعــة  املنهجيــة  ألــف:  امللحــق 
واملنظــامت التي جــرى التشــاور معها
م يف هــذا التقريــر مــن خــال مراجعــة مكتبيــة، ودراســات حالــة مختــارة، ومقابــات  أُْجــِري البحــث املقــدَّ
مــي املعلومــات الرئيســيني. وانصــبَّ الركيــز عــى تجِربــة الســكان النازحــني واملجتمعــات املحليــة  مــع مقدِّ
ــة  ــا اللجن ــذ فيه ــي تنفِّ ــزوح، يف املناطــق الت ــة إىل الن ــع الظــروف املؤدي املســتقِبلة لهــم، وليــس عــى من
الدوليــة االســتجابة، أو هــي بصــدد تقييــم االحتياجــات، أو تطويــر االســتجابة املطلوبــة. ومل يركِّــز البحــث 

عــى النــزوح لفــرة قصــرة، بــل عــى النــزوح عــى املــدى األطــول.

واتَّبع البحث خطَّني من االستفسار:

مــا هــي وجهــة نظــر الســكان النازحــني واملجتمعــات املحليــة املضيفــة لهــم بشــأن وضعهــم؟ مــا . 1
ــف التــي يطبِّقونهــا؟ هــي أولوياتهــم؟ ومــا هــي الصعوبــات التــي يواجهونهــا؟ ومــا هــي آليــات التكيُّ

كيــف يتــم التعــرف عــى وجهــات نظــر األشــخاص النازحــني داخليًّــا واملجتمعــات املحليــة املضيفــة . 2
لهــم؟ ومــا هــو مــدى أهميتهــا يف االســتجابة اإلنســانية الحاليــة؟

ــق  ــة إىل املناط ــق الريفي ــن املناط ــة )م ــا مختلف ــس أمناطً ــث تعك ــة بحي ــات الحال ــار دراس ــرى اختي ج
الحرضيــة، وبــني املناطــق الحرضيــة وداخلهــا( وســياقات النــزوح يف املناطــق الحرضيــة )مدينــة متــرضرة 
جــراء نــزاع مســلح، أي املوصــل، ومايدوغــوري، ومدينــة متــرضرة بســبب حالــة عامــة مــن العنــف، أي 
ســان بيــدرو ســوال، ومدينــة يف منطقــة مســتقرة نســبيًّا يف بلــد متــرضر جــرَّاء نــزاع مســلح، أي بيــدوا(. 
واســتمرت الزيــارات إىل األماكــن األربعــة لغــرض جْمــع البيانــات مــن ســبعة أيــام إىل أربعــة عــرش يوًمــا، 
ونُفــذت يف الفــرة مــا بــني أيلول/ســبتمرب 2017 وشــباط/فرباير 2018. ويف كل مــكان، باســتثناء ســان بيــدرو 
ســوال، جــرى تنظيــم مجموعــة مــن املناقشــات مــع املجموعــات املســتهَدفة )الرجــال، والنســاء، والشــباب، 
وقــادة املجتمــع املحــي، وأفــراد املجتمــع املحــي املضيــف(، ومقابــات فرديــة مــع األشــخاص النازحــني، 
وأفــراد املجتمــع املحــي املضيــف لجمــع البيانــات النوعيــة. يف ســان بيــدرو ســوال، ويف ضــوء رغبة الســكان 
الكشــف عــن هوياتهــم، أُْجِريــت مقابــات فرديــة. وتــم تحديــد املشــاركني مــن جانــب قــادة  يف عدم  
ــدرو  ــدوراس يف ســان بي ــر يف هن ــب األحم ــك الصلي ــا يف ذل ــة، مب ــة واملنظــامت املحلي ــات املحلي املجتمع
ســوال، واللجنــة الدوليــة. وألغــراض البحــث، جــرى التشــاور مــع نحــو 155 شــخًصا نازًحــا )57 أنثــى، و98 
ذكــرًا( و28 فــرًدا مــن أفــراد املجتمعــات املحليــة املضيفــة )17 أنثــى، و11 ذكــرًا(. وعندمــا أمكــن، جــرت 
ــي أن  ــام يعن ــة، م ــدوا محــدوًدا ألســباب أمني ــم. وكان الوصــول إىل بي ــكان نزوحه ــة الســكان يف م مقابل
معظــم األشــخاص النازحــني أُْجِريــت معهــم مقابــات يف مقــر اللجنــة الدوليــة. كــام متَّــت مقابلــة الســكان 
يف ســان بيــدرو ســوال خــارج املجتمــع املحــي لتجنــب لَفــت االنتبــاه إىل وضعهــم. وأُْجِريــت أيًضــا مقابات 
ــذ اســتجابات للنــزوح، والســلطات الوطنيــة واملحليــة )انظــر الجــداول أدنــاه(. مــع منظــامت مختــارة تنفِّ

أجــرت ناديــن والــي - وهــي استشــاري مســتقل - مراجعــة ملــا نــرش يف هــذا املوضــوع. وكان الهــدف مــن 
املراجعــة هــو تحديــد مــدى دعــم تلــك املؤلَّفــات لافراضــات الشــائعة حــول النــزوح الداخــي يف املناطــق 
الحرضيــة أو دحضهــا. وقــد جمعــت أيًضــا معلومــات عــن الدوافــع وراء الفــرار الداخــي إىل املــدن وبينهــا 
ــات  ــا، والتوصي ــي ينطــوي عليه ــات الت ــة، والتحدي ــزوح الداخــي يف املناطــق الحرضي ــر الن ــا، وأث وداخله
واملامرســات الجيــدة للتصــدي لهــذه الظاهــرة. وعنــد القيــام بذلــك، حاولــت املراِجعــة التمييــز بــني مــا 
هــو مــن خصائــص النــزوح يف املناطــق الحرضيــة، وتحديــد أوجــه التشــابه يف النــزوح الداخــي مــن ســياق 
حــرضي إىل آخــر. وقــد ُجمعــت املؤلَّفــات األكادمييــة واألدبيــات غــر الرســمية مــن املجــات األكادمييــة، 
ومعاهــد البحــوث، واملنظــامت التــي تركِّــز عــى املناطــق الحرضيــة والنــزوح، باســتخدام ساســل البحــث 
املحــددة، ومعايــر اإلدراج واالســتبعاد. باإلضافــة إىل ذلــك، جــرى االتصــال بكبــار الخــرباء للتعــرف عــى 

توصياتهــم بشــأن األدبيــات ذات الصلــة.
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 Google وغوغل سـكوالر Google ومتـت أيًضـا مراجعـة الصفحـات األربـع األوىل من نتائج بحـث غوغـل
Scholar. واقتـرص نطـاق البحـث عـى املقـاالت املنشـورة باللغتـني اإلنجليزية واألسـبانية بعد عـام 1992. 
ومـن أصـل 367 وثيقـة تـم اسـتخراجها وفًقـا لربوتوكـول البحـث، تـم االحتفـاظ مبجموعة نهائيـة من 105 
وثيقـة، مـع الركيـز بصفة أساسـية عـى النزوح الداخـي يف املناطق الحرضيـة، والتي غطت الفـرة من عام 

1998 إىل عـام 2018 )ويف معظـم الحـاالت، ليـس قبل عـام 2013(.

وقد نتج عن املرشوع هذا التقرير عن السياسات، وتقرير داخي يركز عى استجابة اللجنة الدولية.

السلطات التي متت استشارتها

املوصل، العراقهندوراس

بيدوا، الصومالمايدوغوري، نيجرييا

 Mesa de Protección de la Mujer y
Niñez, Alcaldia, San Pedro Sula

والعـدل  اإلنسـان  لحقـوق  العامـة  األمانـة 
تيغوسـيغالبا الامركزيـة،  وشـؤون  واإلدارة 

وزارة املهجرين واملهاجرين

شيخ حي االنتصار

دولـة جنـوب غـرب الصومـال: القائـم بأعـامل الوكالة الوطنية إلدارة الطوارئ
الرئيـس، ووزيـر الزراعـة، ووزيـر شـؤون إعادة 
التوطـني والشـتات، ووزيـر الشـؤون اإلنسـانية 

وإدارة الكـوارث، ونائـب وزيـر التخطيـط
وكالة إدارة الطوارئ يف والية بورنو

منطقة اإلرشاف: جناح ميسانداري، 
مايدوغوري

حاكم منطقة باي

املنظامت والخراء الذين متت استشارتهم

املقــررون الخاصــون الســابقون 
ــوق  ــون بحق ــون املعني والحالي
اإلنســان لألشــخاص النازحــني 

ــا داخليًّ

املنظامت
 الدولية

املنظامت غري الحكومية

تشالوكا بياين

سيسيليا جيمينيز-داماري

والر كالني

ــر  ــب األحم ــة للصلي ــة الدولي الحرك
ــر ــال األحم واله

اللجنة الدولية للصليب األحمر

االتحــاد الــدويل لجمعيــات الصليــب 
األحمــر والهــال األحمــر

الصليب األحمر الهندورايس

جمعية الصليب األحمر النيجري

جمعية الهال األحمر الصومايل

املنظمة الدولية للهجرة

برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

منظمة كاسا أليانثا، هندوراس

لجنة العمل االجتامعي مينونايت 
Comision de Accion Social Menonita

املجلس الدمناريك لاجئنيموئل األمم املتحدة

املفوضية السامية لألمم 
املتحدة لشؤون الاجئني

لجنة اإلنقاذ الدولية

مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية

منظمة إنرسوس

برنامج األغذية العاملي

املانحون 

الدائرة املشركة لتحديد سامت املرشَّدين 
داخليًّا

املجلس الرنويجي لاجئني

Pastoral de Movilidad Humana

منظمة إنقاذ الطفولة الدوليةسويرسا

الواليات املتحدة األمريكية

النازحون يف املدن
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املهمة

اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غــر متحيــزة ومحايــدة ومســتقلة، تــؤدي مهمــة إنســانية بحتــة تتمثــل يف حاميــة أرواح 
وكرامــة ضحايــا النزاعــات املســلحة وغرهــا مــن حــاالت العنــف وتقديــم املســاعدة لهــم.

وتبــذل أيًضــا اللجنــة الدوليــة كل الجهــود املمكنــة لتفــادي املعانــاة بنــرش أحــكام القانــون اإلنســاين واملبــادئ اإلنســانية العامليــة 
وتعزيزهــا. أنشــئت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــام 1863 وقــد متّخضــت عنهــا اتفاقيــات جنيــف والحركــة الدوليــة للصليــب 
األحمــر والهــال األحمــر. وهــي توجــه وتنســق األنشــطة الدوليــة التــي تنفذهــا الحركــة يف حــاالت النزاعــات املســلحة وغرهــا مــن 

حــاالت العنــف.

اللجنة الدولية للصليب األحمر
International Committee of the Red Cross

avenue de la Paix
Geneva, Switzerland

T +41 22 734 60 01 F +41 22 733 20 57
 Email:cai_rcc@icrc.org   www.icrc.org/ar
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