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التصدي لمسألة 
النزوح الداخلي

أثناء النزاعات المسلحة
وحاالت العنف األخرى
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حماية النازحين داخلياً ومساعدتهم
المســلحة وحــاالت  النزاعــات  أجبــرت 
العقــد  شــهدها  التــي  األخــرى  العنــف 
النــاس  متزايــدة مــن  أعــداداً  الماضــي 
ــى الفــرار مــن ديارهــم والبحــث عــن  عل
مــاذ فــي أماكــن أخــرى داخــل بلدانهــم.

المثــال،  ســبيل  علــى  ذلــك،  ويحــدث 
حينمــا ال تلتــزم أطــراف النــزاع بواجبهــا 
ــم،  ــدم مهاجمته ــن وع ــة المدنيي ــي حماي ف
وحينمــا ال تخفــف هــذه األطــراف مــن 
حــدة معاناتهــم، وتكــون- عوضــاً عــن 
ــم أو  ــي إلحــاق أضــرار به ــك- ســبباً ف ذل
ــع  ــاالت - فظائ ــوأ الح ــي أس ــب - ف ترتك
متعمــدة. ويســبّب النــزوح معانــاة شــديدة، 
ويعّطــل حيــاة النــاس وســبل عيشــهم، 
وبلدانــاً  محليــة  مجتمعــات  ويعــّرض 
مناطــق  اســتقرار  ويزعــزع  للخطــر، 
ــغ  ــام 2016، بل ــة ع ــي نهاي ــا. وف بأكمله
عــدد النازحيــن داخليــاً 40 مليــون نــازح 

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ف

تتحمــل  الدولــي،  القانــون  وبموجــب 
ــة  ــدول المســؤولية الرئيســية عــن حماي ال
الذيــن  داخليــاً  النازحيــن  ومســاعدة 
النزاعــات  وفــي  لواليتهــا.  يخضعــون 
المســلحة، يجــب علــى جميــع أطــراف 

ــلحة  ــات المس ــا الجماع ــا فيه ــزاع )بم الن
مــن غيــر الــدول( أن تقــدم المســاعدة 
والحمايــة للنازحيــن داخليــاً فــي األراضي 

الخاضعــة لســيطرتها.

ولكــن الــدول تفتقــر، فــي الكثيــر مــن 
والسياســات  القوانيــن  إلــى  األحيــان، 
لهــا  يُرصــد  أن  يجــب  التــي  والنظــم 
القــدر المائــم مــن المــوارد والتمويــل 
األشــخاص.  هــؤالء  احتياجــات  لتلبيــة 
ونتيجــة لذلــك، يكافــح الســكان مــن أجــل 
ــدة.  ــن جدي ــي أماك ــم ف ــاء حياته ــادة بن إع
عافيتهــم  تهــدد  أخطــاراً  ويواجهــون 
الصعوبــات  وتزيــد  والبدنيــة.  العقليــة 
التــي يواجههــا األشــخاص الذيــن تركوهــم 
وراءهــم ومجتمعاتهــم المضيفــة الجديــدة، 

المشــكلة تعقيــداً.

ويشـــكل عـــدم التصـــدي للمشـــكلة وإيجـــاد 
للقلـــق.  مثيـــراً  أمـــراً  دائمـــة  حلـــول 
ــانية  ــات اإلنسـ ــإن للمنظمـ ــم، فـ ــن ثـ ومـ
رئيســـياً  دوراً  األخـــرى  والمنظمـــات 
ــلطات علـــى  ــاعدة السـ ــه، فـــي مسـ تؤديـ
الوفـــاء بالتزاماتهـــا والتدخـــل مباشـــرة 
لتوفيـــر الدعـــم الـــذي تشـــتد الحاجـــة إليـــه.
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من هو النازح داخلياً؟
أُخـــذ التعريـــف المقبـــول عالميـــاً للنازحيـــن 
ـــى  ـــاً عـــن األمـــم المتحـــدة، وورد عل داخلي

النحـــو التالـــي:

األشــخاص أو جماعــات األشــخاص الذيــن أكرهــوا علــى الهــرب أو 
ــى  ــروا إل ــادة أو اضط ــم المعت ــن إقامته ــم أو أماك ــرك منازله ــى ت عل
ذلــك، وال ســيما نتيجــة- أو ســعيًا لتفــادي آثــار- نــزاع مســلح أو حاالت 
عنــف عــام األثــر أو انتهــاكات حقــوق اإلنســان أو كــوارث طبيعيــة أو 
كــوارث مــن فعــل البشــر ولــم يعبــروا الحــدود الدوليــة المعتــرف بهــا 

للدولــة.

- مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن التشرد الداخلي
11 شباط/ فبراير 1998

ــن.  ــن مهمتي ــف نقطتي ــذا التعري ــر ه ويثي
ــو  ــاً ه ــازح داخلي ــأن الن ــد أوالً ب ــو يفي فه
الشــخص الــذي »أُكــره علــى الهــرب 
أخــرى،  وبعبــارة  لذلــك«.  اضطــر  أو 
ــن ظــروف  ــاً ع ــم دوم ــزوح ينج ــإن الن ف
خارجيــة قاهــرة. وإن لــم يكــن األمــر 
ــيختار  ــي س ــخص المعن ــإن الش ــك، ف كذل
ــاً أن هــذا  ــد ثاني ــه. ويؤك ــي منزل ــاء ف البق
ــرف  ــدود المعت ــر »الح ــم يعب ــخص ل الش
بهــا دوليــاً للدولــة«، بمعنــى أن تنقلــه يتــم 

ــده.  ــل بل داخ

وهـــذا التعريـــف وصفـــي وغيـــر قانونـــي؛ 
ألن النـــازح الداخلـــي ال يمنـــح أي وضـــع 
ـــاً هـــم  قانونـــي خـــاص. والنازحـــون داخلي
ـــة  ـــة اعتيادي ـــون بصف ـــون أو مقيم مواطن
فـــي الدولـــة التـــي يعيشـــون فيهـــا، ولذلـــك 
الحقـــوق  بنفـــس  يتمتعـــوا  أن  ينبغـــي 
ـــع  ـــي يتمت ـــز - الت ـــات - دون تميي والحري
ـــد. ـــك البل ـــي ذل ـــر ف ـــا أي شـــخص آخ به
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نهُجنا
ــزوح  ــى النـ ــة« إلـ ــة الدوليـ تنظر»اللجنـ
تتألـــف  عمليـــة  أنـــه  علـــى  الداخلـــي 
مـــن مراحـــل مختلفـــة يتجـــاوز تأثيرهـــا 

النازحيـــن أنفســـهم.

ـــألة  ـــدي لمس ـــي التص ـــا ف ـــد عملن ويسترش
ـــي  ـــة ف ـــا المتمثل ـــي بمهمتن ـــزوح الداخل الن
ـــن  ـــن م ـــة المتضرري ـــاة وكرام ـــة حي حماي
النزاعـــات المســـلحة وحـــاالت العنـــف 
علـــى  تركيزنـــا  وينصـــب  األخـــرى. 
ــة  ــي تلبيـ ــاً فـ ــن داخليـ ــاعدة النازحيـ مسـ
احتياجاتهـــم الخاصـــة فـــي جميـــع مراحـــل 
نزوحهـــم، ودعـــم العائـــات والمجتمعـــات 
المضيفـــة التـــي تقتســـم معهـــم المـــوارد

المســـتنزفة.  والخدمـــات  الشـــحيحة 
تحـــول  دون  الحيلولـــة  إلـــى  ونســـعى 
خـــال  مـــن  نازحيـــن  إلـــى  الســـكان 
ـــياق  ـــي الس ـــزوح ف ـــباب الن ـــدي ألس التص
المعنـــي؛ نشـــر القانـــون الدولـــي اإلنســـاني 
وتعزيـــزه أثنـــاء النزاعـــات المســـلحة، 
ــزاع  ــراف النـ ــة أطـ ــن حمايـ ــد مـ والتأكـ
ـــات  ـــن اســـتمرارية الخدم ـــن، وتأمي للمدنيي
ـــب مـــع  ـــى جن ـــاً إل األساســـية. ونعمـــل جنب
الســـلطات، ونذكرهـــا بمســـؤوليتها عـــن 
حمايـــة النازحيـــن داخليـــاً ومســـاعدتهم، 
ــم  ــرات والدعـ ــن الخبـ ــد مـ ــدم المزيـ ونقـ

حيثمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك.
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ــي  ــود التـ ــتكمال الجهـ ــى اسـ ــعى إلـ ونسـ
األخـــرى  الفاعلـــة  الجهـــات  تبذلهـــا 
وعلـــى  االســـتجابة.  فـــي  المشـــاركة 
ـــن  ـــاعد النازحي ـــن نس ـــال، فنح ـــبيل المث س
ـــي  ـــات؛ ف ـــارج المخيم ـــون خ ـــن يعيش الذي
المجتمعـــات المضيفـــة أو األماكـــن النائيـــة 
ــانية  ــوكاالت اإلنسـ ــتطيع الـ ــي ال تسـ التـ

األخـــرى الوصـــول إليهـــا.

ـــات  ـــة السياس ـــي صياغ ـــاً ف ـــاهم أيض ونس
ـــى النازحيـــن.  والقـــرارات التـــي تؤثـــر عل
اإلقليميـــة  المنتديـــات  فـــي  ونشـــارك 
والعالميـــة المتعلقـــة بالنـــزوح الداخلـــي، 
وتوصياتنـــا  آراءنـــا  فيهـــا  ونعـــرض 
ـــذا  ـــي ه ـــا المباشـــرة ف ـــى خبرتن اســـتناداً إل

ــال. المجـ

ـــروف 	  ـــي الظ ـــزوح: وه ـــل الن ـــا قب م
المؤديـــة إلـــى النـــزوح والحـــدث 

الـــذي يدفـــع النـــاس إلـــى الفـــرار
النـــزوح الحـــاد: ويشـــمل رحلـــة 	 

ــع  ــى الموقـ ــول إلـ ــروب والوصـ الهـ
ــاس  ــه النـ ــد يواجـ ــث قـ ــد حيـ الجديـ
ــر  ــم للخطـ ــرض حياتهـ ــاً تعـ ظروفـ
ــاعدات  ــى مسـ ــا إلـ ــون فيهـ ويحتاجـ

ــة طارئـ
قـــد 	  )الـــذي  المســـتقر  النـــزوح 

األمـــد(:  طويـــل  نزوحـــاً  يصبـــح 
ــة علـــى مـــدى أطـــول  ــو اإلقامـ وهـ
فـــي  أو  مضيفـــة  عائـــات  لـــدى 

مخيمـــات أو  خاصـــة  مســـاكن 
ــودة 	  ــي العـ ــة: وتعنـ ــول الدائمـ الحلـ

االندمـــاج  أو  اإلدمـــاج،  وإعـــادة 
المحلـــي فـــي األماكـــن التـــي نـــزح 
إليهـــا الســـكان، أو إعـــادة التوطيـــن 

ــد فـــي جـــزء آخـــر مـــن البلـ

مراحل النزوح
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تلبية احتياجات السكان 
للخطـــر.  الســـكان  النـــزوح  يُعـــّرض 
محيطهـــم  مـــن  اقتاعهـــم  ويجـــرى 
شـــبكات  عـــن  وإبعادهـــم  المألـــوف 
الدعـــم االجتماعـــي، وهـــو مـــا يجعلهـــم 
عاجزيـــن حتـــى عـــن تلبيـــة احتياجاتهـــم 
ــد  ــات أشـ ــية. ويتحملـــون صعوبـ األساسـ
العائـــات ويتعـــرض  حينمـــا تتمـــزق 
ـــداد  ـــي ع ـــون ف ـــل أو يصبح ـــارب للقت األق

المفقوديـــن.

للنـــزوح  الســـكان  جميـــع  ويتعـــرض 
بشـــكل مختلـــف. ويجـــد البعـــض منهـــم 
ـــزوح  ـــي التكيـــف مـــع الن ـــر ف ـــة أكب صعوب
بســـبب النـــوع االجتماعـــي أو الســـن أو 
ــات  ــاء والفتيـ ــرض النسـ ــة. وتتعـ اإلعاقـ
واالســـتغال  العنـــف  لخطـــر  بشـــدة 
ــد العديـــد مـــن األطفـــال  الجنســـي. ويُجنَـّ
أو  مســـلحة  جماعـــات  فـــي  قســـراً 
يحرمـــون مـــن التعليـــم. وعـــاوة علـــى 
ـــزوح  ـــن الن ـــاة الســـكان م ـــإن معان ـــك، ف ذل

ــت.  ــرور الوقـ ــع مـ ــر مـ تتغيـ

 ويواجـــه النازحـــون الجـــدد تهديـــدات 
ــات  ــى الضروريـ ــرون إلـ ــدية ويفتقـ جسـ
ــن  ــخاص الذيـ ــاج األشـ ــية. ويحتـ األساسـ
نزحـــوا لفتـــرة أطـــول إلـــى الرعايـــة 
الائـــق  والســـكن  والتعليـــم  الصحيـــة 
ووســـائل كســـب العيـــش حتـــى يتمكنـــوا 
مـــن االعتمـــاد علـــى أنفســـهم مجـــدداً 
واســـتئناف حياتهـــم الطبيعيـــة إلـــى حـــد 

مـــا.

ـــرة  ونحـــن نراعـــي هـــذه الظـــروف المتغي
ــتجيب  ــي نسـ ــة التـ ــد الطريقـ ــدى تحديـ لـ
بهـــا، فنعمـــل علـــى الجمـــع بيـــن المســـاعدة 
الطارئـــة وجهـــود اإلنعـــاش األوليـــة، 
وتحقيـــق التـــوازن بيـــن العمـــل علـــى 
المـــدى القصيـــر والعمـــل علـــى المـــدى 
ـــكل شـــخص  ـــدرك أن ل ـــا ن ـــل. وألنن الطوي
نـــازح ومجتمـــع مضيـــف احتياجـــات 
ـــددة  ـــات متع ـــذه االحتياج ـــة، وأن ه مختلف
ـــان،  األوجـــه ومترابطـــة فـــي أغلـــب األحي
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بالمســـاعدة  يسترشـــد  عملنـــا  فـــإن 
وكا  ســـواء؛  حـــد  علـــى  والحمايـــة 
اســـتجابة  لتحقيـــق  حيـــوي  األمريـــن 
إنســـانية فعالـــة. ويلجـــأ النازحـــون، فـــي 
بعـــض األحيـــان، إلـــى اتخـــاذ تدابيـــر 
ـــاء  ـــال أو البغ ـــة األطف ـــل عمال يائســـة - مث
- للبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة. ولذلـــك، 
ـــتوى االقتصـــاد  ـــى مس ـــادرات عل ـــذ مب ننف
ـــلطات  ـــث الس ـــاعدتهم، ونح ـــي لمس الجزئ
علـــى تحســـين ســـبل عيـــش الســـكان. 
ـــان  ـــى ضم ـــعى إل ـــذا الصـــدد، نس ـــي ه وف

ــر.  ــكان للخطـ ــرض السـ ــدم تعـ عـ

داخليـــاً  النازحيـــن  أن  نـــدرك  ونحـــن 
ـــان طرقهـــم  ـــب األحي ـــي أغل يســـتخدمون ف
الخاصـــة فـــي التكيـــف مـــع النـــزوح 
ـــؤدي  ـــم. ويمكـــن أن ي ـــاء حياته وإعـــادة بن
ـــى  ـــل إل ـــذا القبي ـــن ه ـــادرات م ـــخير مب تس
ـــى  ـــم عل ـــاء قدرته ـــن بن ـــكان م ـــن الس تمكي

الصمـــود، وإحـــداث أثـــر دائـــم. 

ولهـــذا الســـبب، نهـــدف إلـــى إشـــراك 
ــي  ــة فـ ــات المضيفـ ــن والمجتمعـ النازحيـ
ــن  ــدءاً مـ ــطتنا، بـ ــا وأنشـ ــع برامجنـ جميـ
تحليـــل الوضـــع ووصـــوالً إلـــى إعـــداد 
ــم  ــاون معهـ ــا. ونتعـ ــتجابة وتنفيذهـ االسـ
بطـــرق مختلفـــة لمناقشـــة شـــواغلهم، 
وفهـــم أولوياتهـــم، وتلقـــي تعليقاتهـــم بشـــأن 
ـــد  ـــم. ونتأك ـــذت لدعمه ـــي نف ـــطة الت األنش
مـــن وصولنـــا إلـــى أكبـــر عـــدد ممكـــن مـــن 
ـــذة  األشـــخاص مـــن خـــال الرســـائل المنق
ـــات  ـــات عـــن الخدم ـــم معلوم ـــاة وتقدي للحي
المتاحـــة. ونـــدرك أيضـــاً الـــدور المهـــم 
الـــذي يمكـــن أن يضطلـــع بـــه مقدمـــو 
الخدمـــات المحليـــون ومنظمـــات المجتمـــع 
المدنـــي فـــي التصـــدي للتحديـــات الناجمـــة 

عـــن النـــزوح الداخلـــي.
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كيف نقدم المساعدة 
نحن نضطلع بما يلي:

التحـــدث إلـــى الســـلطات والجماعـــات 	 
المســـلحة المنظمـــة المشـــاركة فـــي 
ــع  ــي منـ ــا فـ ــأن واجبهـ ــزاع بشـ النـ
النـــزوح وحمايـــة النازحيـــن داخليـــاً 
ـــى المســـاعدة  ـــم عل ـــان حصوله وضم

التـــي يحتاجـــون إليهـــا.
المســـلحة 	  القـــوات  مســـاعدة 

المنظمـــة  المســـلحة  والجماعـــات 
علـــى االمتثـــال للقانـــون الدولـــي 
القانونيـــة  والصكـــوك  اإلنســـاني 

األخـــرى.
للحكومـــات 	  المشـــورة  إســـداء 

بشـــأن الجوانـــب التقنيـــة للقوانيـــن 
النازحيـــن  لحمايـــة  والسياســـات 

ومســـاعدتهم. داخليـــاً 

التعـاون مـع السـلطات علـى وضـع 	 
داخليـاً  للنازحيـن  تتيـح  إجـراءات 
إمكانيـة الحصـول علـى وثائق الهوية 

أخـرى. أوراق رسـمية  أيـة  أو 
المحليـة 	  المجتمعـات  مسـاعدة 

علـى  النـزوح  لخطـر  المعرضـة 
علـى  المبكـر  اإلنـذار  نظـم  تعزيـز 
المسـتوى المحلـي واالسـتعداد للفرار 
طـرق  وتحديـد  ممتلكاتهـم،  )حمايـة 
النجـاة اآلمنـة، والتأكد مـن تتبع أفراد 

الشـخصية(. والوثائـق  العائـات 
مسـاعدة أفـراد العائـات علـى البقـاء 	 

علـى اتصـال بأقاربهم الذيـن انفصلوا 
عنهـم بسـبب النـزوح وجمـع شـملهم 

. بهم
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توزيــع المعونــة مثــل المــواد الغذائيــة 	 
والميــاه واألدوات المنزليــة األساســية 
وســبل اإليــواء والبــذور واألدوات 
ــن الجــدد أو  ــى النازحي ــة عل الزراعي

علــى العائديــن.
األوليــة 	  اإلســعافات  برامــج  إدارة 

الصحيــة  والنظافــة  والجراحــة 
حيــاة  لتيســير  الصحيــة  والرعايــة 
النازحيــن داخليــاً فــي أماكــن إقامتهــم 

الجديــدة.
دعــم ســبل كســب الــرزق مــن خــال 	 

مســتوى  علــى  مبــادرات  وضــع 
مجالــي  وفــي  الجزئــي  االقتصــاد 
ــة الماشــية لمســاعدة  الزراعــة وتربي
االعتمــاد  علــى  داخليــاً  النازحيــن 
علــى أنفســهم مــن جديــد وإعــادة بنــاء 

حياتهــم.

الصحيـــة، 	  المراكـــز  تمويـــل 
والحفـــاظ علـــى شـــبكات اإلمـــداد 
ـــة  ـــات العام ـــان الخدم ـــاه، وضم بالمي
ـــات  ـــي المجتمع األساســـية األخـــرى ف

المضيفـــة.
ــام 	  ــة باأللغـ ــات للتوعيـ ــم حمـ تنظيـ

للحفـــاظ علـــى ســـامة النازحيـــن 
ــم. ــدى عودتهـ ــاً لـ داخليـ

)أو 	  إعاميـــة  جلســـات  تنظيـــم 
اســـتخدام وســـائل اتصـــال أخـــرى، 
مثـــل وســـائل التواصـــل االجتماعـــي( 
ــاً  ــون داخليـ ــتطيع النازحـ ــى يسـ حتـ
ـــات  ـــة الخدم ــم ومعرف ــم حقوقهـ فهـ

المحليـــة المتاحـــة.
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ماذا يقول القانون
ـــي لحقـــوق اإلنســـان  ـــون الدول يحمـــي القان
ـــي  ـــاً ف ـــن داخلي ـــي النازحي ـــون المحل والقان
جميـــع الحـــاالت. ويوفـــر القانـــون الدولـــي 
اإلنســـاني حمايـــة إضافيـــة للنازحيـــن 
داخليـــاً فـــي الـــدول المتضـــررة مـــن 
النـــزاع. ويحظـــر قانـــون المعاهـــدات 
والقانـــون الدولـــي اإلنســـاني العرفـــي 
علـــى حـــد ســـواء النـــزوح القســـري، 
ـــة  ـــتثنائية ومؤقت ـــة اس ـــرر بصف ـــم يب ـــا ل م
لضمـــان أمـــن المدنييـــن المعنييـــن أو 
)مثـــل  قهريـــة  عســـكرية  لضـــرورة 
تطهيـــر منطقـــة قتـــال(. ويوضـــح القانـــون 
أيضـــاً أنـــه ينبغـــي حمايـــة المدنييـــن 
واألعيـــان المدنيـــة مـــن آثـــار النـــزاع 
المســـلح. ويـــؤدي انتهـــاك هـــذه القواعـــد 
فـــي أغلـــب األحيـــان إلـــى دفـــع النـــاس 

ــم. ــن ديارهـ ــرار مـ ــى الفـ إلـ

ـــم  ـــن، فإنه ـــح الســـكان نازحي ـــا أصب وإذا م
ـــون ـــون، بموجـــب القان يعامل

الدولـــي اإلنســـاني، كمدنييـــن، ويحـــق 
لهـــم الحصـــول علـــى نفـــس الحمايـــة 
ـــن ال يشـــارك  ـــا كل م ـــي يحصـــل عليه الت
ـــف  ـــة أو ك ـــال العدائي ـــي األعم ـــرة ف مباش
ـــم،  ـــا. ويجـــب حمايته ـــاركة فيه ـــن المش ع
ــل المدنييـــن، مـــن  ــم فـــي ذلـــك مثـ مثلهـ
المســـلح. وعـــاوة  النـــزاع  تداعيـــات 
علـــى ذلـــك، يجـــب علـــى أطـــراف النـــزاع 
حمايـــة النازحيـــن وتلبيـــة احتياجاتهـــم 
األساســـية فـــي األراضـــي الخاضعـــة 

ــيطرتها. لسـ

ـــق  ـــزوح، يح ـــباب الن ـــاء أس ـــرد انتف وبمج
ــى  ــان إلـ ــودة بأمـ ــاً العـ ــن داخليـ للنازحيـ
ـــادة  ـــى أماكـــن إقامتهـــم المعت ديارهـــم أو إل
ـــذ  ـــي أن تتخ ـــك. وينبغ ـــي ذل ـــوا ف إذا رغب
ـــة لدعـــم  ـــر الازم ـــزاع التدابي أطـــراف الن
المحليـــة  مجتمعاتهـــم  إلـــى  عودتهـــم 

وإعـــادة إدماجهـــم فيهـــا.
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لقواعد القانون الدولي اإلنساني التالية 
صلة خاصة بأوضاع النازحين:

ضــد 	  المباشــرة  الهجمــات  حظــر 
المدنييــن أو األعيــان المدنيــة وحظــر 

العشــوائية. الهجمــات 
المدنييــن 	  تجويــع  اســتخدام  حظــر 

الحــرب. أســاليب  مــن  كأســلوب 
حظــر مهاجمــة أو تدميــر أو نقــل 	 

أو تعطيــل األعيــان التــي ال غنــى 
ــل  ــن )مث ــاء الســكان المدنيي عنهــا لبق

المحاصيــل وإمــدادات الميــاه(.

حظـــر األعمـــال االنتقاميـــة ضـــد 	 
المحمييـــن  المدنييـــن  األشـــخاص 
أو  جنيـــف  اتفاقيـــات  بموجـــب 
المحميـــة  المدنيـــة  الممتلـــكات 

االتفاقيـــات. تلـــك  بموجـــب 
حظـــر اســـتخدام المدنييـــن كـــدروع 	 

بشـــرية.
ــل 	  ــة، مثـ ــات الجماعيـ ــر العقوبـ حظـ

تدميـــر المنـــازل، التـــي قـــد تـــؤدي 
إلـــى النـــزوح.

ــزاع 	  ــراف النـ ــع أطـ ــات جميـ التزامـ
اإلنســـانية  بالمســـاعدة  المتعلقـــة 

وإتاحـــة ســـبل الوصـــول.
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ملـــزم  عالمـــي  صـــك  يوجـــد  وال 
قانونـــاً يتنـــاول علـــى وجـــه التحديـــد 
ــك،  ــع ذلـ ــاً. ومـ ــن داخليـ ــة النازحيـ محنـ
فقـــد حظيـــت مبـــادئ األمـــم المتحـــدة 
الداخلـــي  التشـــرد  بشـــأن  التوجيهيـــة 
ـــي،  ـــع الدول ـــن المجتم ـــعة م ـــاندة واس بمس
الـــدول فـــي  الكثيـــر مـــن  وأدرجتهـــا 
قانونهـــا المحلـــي. وعـــاوة علـــى ذلـــك، 
فـــإن العديـــد مـــن القواعـــد الـــواردة فـــي 
المبـــادئ التوجيهيـــة تشـــكل جـــزًءا ال

يتجـــزأ مـــن القانـــون الدولـــي لحقـــوق 
ــاني.  ــي اإلنسـ ــون الدولـ ــان والقانـ اإلنسـ

فعلـــى ســـبيل المثـــال، تبيـــن هـــذه المبـــادئ 
ـــم  ـــب تقدي ـــدول واج ـــى ال بوضـــوح أن عل
حلـــول دائمـــة تتيـــح عـــودة النازحيـــن إلـــى 
ــم،  ــم وإدماجهـ ــادة توطينهـ ــم وإعـ ديارهـ
ـــي  ـــن ف ـــد ضـــرورة إشـــراك النازحي وتؤك

ـــم. ـــة به ـــر المتعلق ـــذ التدابي وضـــع وتنفي
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اتفاقية كمباال
فـــي 23 تشـــرين األول/ أكتوبـــر 2009، 
اتفاقيـــة  األفريقيـــة  الـــدول  اعتمـــدت 
االتحـــاد األفريقـــي لحمايـــة ومســـاعدة 
النازحيـــن داخليـــاً فـــي أفريقيـــا )اتفاقيـــة 
ــي  ــاال، التـ ــة كمبـ ــّد اتفاقيـ ــاال(. وتُعـ كمبـ
ــام 2012  ــي عـ ــاذ فـ ــز النفـ ــت حيـ دخلـ
ـــة  ـــة المتعلق ـــادئ التوجيهي ـــتلهمت المب واس
ــي  ــك إقليمـ ــي، أول صـ ــرد الداخلـ بالتشـ
ــي  ــد العالمـ ــى الصعيـ ــاً علـ ــزم قانونـ ملـ
فيمـــا يتعلـــق بحمايـــة النازحيـــن داخليـــاً 
محطـــة  تمثـــل  وهـــي  ومســـاعدتهم. 
رئيســـية فـــي الجهـــود الراميـــة إلـــى 
ـــي  ـــي ف ـــزوح الداخل ـــألة الن ـــدي لمس التص
ـــاً  ـــكل نموذج ـــا، وتش ـــاء أفريقي ـــع أنح جمي

ــرى. ــق األخـ ــي المناطـ ــه فـ ــذى بـ يُحتـ

ـــة  ـــاال توجيهـــات مفصل ـــة كمب ـــدم اتفاقي وتق
بشـــأن الطـــرق التـــي ينبغـــي للـــدول 
األفريقيـــة أن تتعامـــل بهـــا مـــع النـــزوح 
ـــى ضـــرورة  ـــدد أيضـــاً عل ـــي. وتش الداخل
ــا  ــم بعضهـ ــدول وأن يدعـ ــاون الـ أن تتعـ
بعضـــاً للتصـــدي للتحديـــات المتعلقـــة 
بالنـــزوح. وتتجـــاوز بعـــض القواعـــد 
الـــواردة فـــي االتفاقيـــة قواعـــد المعاهـــدات 
ــودة  ــة بالعـ ــل تلـــك المتعلقـ ــة ، مثـ القائمـ
اآلمنـــة والطوعيـــة، والحصـــول علـــى 
التعويـــض وغيـــره مـــن أشـــكال الجبـــر.

ــة  ــة« اتفاقيـ ــة الدوليـ ــد دعمت»اللجنـ وقـ
كمبـــاال منـــذ البدايـــة. وشـــاركنا فـــي 
وقدمنـــا    االتفاقيـــة،  هـــذه  صياغـــة 
المســـائل  بشـــأن  القانونيـــة  المشـــورة 
المتعلقـــة بالقانـــون الدولـــي اإلنســـاني، 
ـــي أفضـــت  ـــاوض الت ـــة التف ـــا عملي ودعمن

إلـــى اعتمادهـــا.

وتعمـــل »اللجنـــة الدوليـــة«، منـــذ ذلـــك 
الحيـــن، علـــى تشـــجيع الـــدول علـــى 
وعلـــى  االتفاقيـــة  علـــى  التصديـــق 
ـــل.  ـــا بالكام ـــذ أحكامه ـــي تنفي ـــاعدتها ف مس
ــام 2016 تقريـــراً  وقـــد نشـــرنا فـــي عـ
ــاً للتقـــدم الـــذي أحرزتـــه  يتضمـــن تقييمـ
الـــدول فـــي تنفيـــذ االتفاقيـــة والخبـــرات 
المجـــال،  هـــذا  فـــي  اكتســـبتها  التـــي 
المســـتفادة  الـــدروس  إلـــى  باالســـتناد 
ــدد  ــات. ويشـ ــل الممارسـ ــز أفضـ وتعزيـ
ـــن  ـــماح للنازحي ـــة الس ـــى أهمي ـــر عل التقري
بإبـــداء رأيهـــم فـــي القـــرارات التـــي 
ـــى  ـــان الحصـــول عل ـــم، وضم ـــر عليه تؤث
الخدمـــات األساســـية، والـــدور الحيـــوي 
ــي  ــاد األفريقـ ــه االتحـ ــع بـ ــذي يضطلـ الـ
ــي  ــون فـ ــة اإلقليميـ ــاب المصلحـ وأصحـ
نشـــر االتفاقيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء القـــارة. 
ـــن  ـــة م ـــر أيضـــاً مجموع ـــن التقري ويتضم
ــات  ــدول والجهـ ــة للـ ــات المقدمـ التوصيـ
الفاعلـــة األخـــرى بشـــأن طائفـــة واســـعة 
ـــزوح، وإدارة  ـــع الن ـــل من ـــا مث مـــن القضاي
ـــة،  ـــة والمحلي ـــتجابة الوطني ـــيق االس وتنس
أفضـــل  ومســـاعدة  حمايـــة  وتوفيـــر 
ــم. ــة لهـ ــول دائمـ ــم حلـ ــن وتقديـ للنازحيـ
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البلدات والمدن
ـــر مـــن  ـــم أكث ـــي ظـــل تمـــّدن ســـكان العال ف
ذي قبـــل، ســـيزداد نـــزوح الســـكان الفاريـــن 
وحـــاالت  المســـلحة  النزاعـــات  مـــن 
العنـــف األخـــرى إلـــى البلـــدات والمـــدن 
ــي  ــا. وفـ ــي أرجائهـ ــا أو فـ ــا بينهـ أو فيمـ
ـــش  ـــى العي ـــاس إل ـــل الن ـــياق، يمي ـــذا الس ه
ــات  ــع عائـ ــة أو مـ ــاكن خاصـ ــي مسـ فـ
مضيفـــة، وال يميلـــون إلـــى العيـــش فـــي 
ـــروف،  ـــذه الظ ـــل ه ـــي ظ ـــات. وف المخيم
يواجـــه النازحـــون داخليـــاً والمقيمـــون 
تحديـــات مماثلـــة فـــي حياتهـــم اليوميـــة: 
تدنـــي معاييـــر اإلســـكان، وقلـــة فـــرص 
الحصـــول علـــى الخدمـــات، وانعـــدام 

ــادي.  ــن االقتصـ األمـ

ــر  ــاً أكثـ ــون داخليـ ــك، فالنازحـ ــع ذلـ ومـ
جيرانهـــم  مـــن  ضعفـــاً  وأشـــد  فقـــراً 
غيـــر النازحيـــن. وعـــادة مـــا يصـــل 
ـــاق  ـــد المش ـــم، بع ـــى وجهته ـــون إل النازح
ـــم أو  ـــل رحلته ـــواء قب ـــا، س ـــي تحملوه الت
أثناءهـــا، وهـــم ال يـــكادون يملكـــون شـــيئاً. 
ــول  ــي الحصـ ــات فـ ــون صعوبـ ويواجهـ
ــة  ــون أيـ ــم ال يملكـ ــف ألنهـ ــى وظائـ علـ
وال  اجتماعيـــة،  أو  عائليـــة  عاقـــات 
يعرفـــون ســـوى القليـــل عـــن المـــكان 
ــرون  ــه، ويفتقـ ــوا فيـ ــذي نزلـ ــد الـ الجديـ
ـــة، ال ســـيما إذا  ـــى المهـــارات الضروري إل

ــد فـــروا مـــن األريـــاف. كانـــوا قـ
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رســـمية،  وثائـــق  يمتلكـــون  ال  وهـــم 
مـــا يدفعهـــم إلـــى الكفـــاح مـــن أجـــل 
الحصـــول علـــى الخدمـــات األساســـية 
ـــد  ـــم والرعايـــة الصحيـــة، ويزي مثـــل التعلي
ـــة  ـــن الصعوب ـــور ســـوءاً. وم ـــز األم التميي
ـــاً  ـــن داخلي ـــى النازحي ـــكان الوصـــول إل بم
ــم  ــراً لتفرقهـ ــدات نظـ ــدن والبلـ ــي المـ فـ
المضيفـــة.  المجتمعـــات  أوســـاط  فـــي 
ــيما  ــاس، ال سـ ــوف بالنـ ــع الخـ ــد يدفـ وقـ
ــن العنـــف  ــررة مـ ــن المتضـ ــي األماكـ فـ
فـــي المناطـــق الحضريـــة، إلـــى التســـتر 
ـــى  ـــى إل ـــة أو حت ـــم الحقيقي ـــى أوضاعه عل

ــاء. االختبـ

ولذلـــك، فـــإن تقديـــم الدعـــم الحيـــوي 
ـــاً والمجتمعـــات المضيفـــة للنازحيـــن داخلي

فـــي البلـــدات والمـــدن يفـــرز مجموعـــة 
مـــن التحديـــات الخاصـــة بـــه. وتتطلـــب 
هـــذه التحديـــات الفريـــدة مـــن نوعهـــا 
فقـــط  يكفـــي  وال  اســـتثنائية.  حلـــوالً 
استنســـاخ مـــا هـــو ناجـــع فـــي المناطـــق 
ـــم  ـــر الدع ـــى توفي ـــة إل ـــة. وباإلضاف الريفي
ـــة  ـــن ناحي ـــاً - م ـــن داخلي ـــه للنازحي الموج
المـــأوى والوثائـــق والحلـــول الدائمـــة 
الـــوكاالت  علـــى  أيضـــاً  يتعيـــن   –
اإلنســـانية واإلنمائيـــة أن تتعـــاون مـــع 
البنيـــة  لتحســـين  المحليـــة  الســـلطات 
ـــدة  ـــس لفائ ـــة والخدمـــات العامـــة، لي التحتي
ــاً  ــل أيضـ ــب، بـ ــاً فحسـ ــن داخليـ النازحيـ

للمجتمـــع المحلـــي برمتـــه.
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النزوح الداخلي والهجرة
يثيـــر النـــزوح الداخلـــي والهجـــرة، فـــي 
تحديـــات مترابطـــة.  األحيـــان  أغلـــب 
مـــن  الاجئيـــن  مـــن  العديـــد  ويأتـــي 
النزاعـــات  مـــن  المتضـــررة  البلـــدان 
ــي  ــزوح الداخلـ ــا النـ ــود فيهـ ــي يسـ والتـ
بالفعـــل. وبالنســـبة للبعـــض، فالنـــزوح 
الخطـــوة  ســـوى  يمثـــل  ال  الداخلـــي 
ـــب،  ـــة بالمصاع ـــة حافل ـــي رحل ـــى ف األول
حيـــث ينتقـــل النازحـــون إلـــى بلـــد آخـــر 
ـــد  ـــل، بع ـــاة أفض ـــان وحي ـــن األم ـــاً ع بحث
تعـــذر حصولهـــم علـــى الحمايـــة والحلـــول 
ــي  ــل، ينتهـ ــم. وبالمثـ ــي بلدهـ ــة فـ الدائمـ
ـــن  ـــن والاجئي المطـــاف ببعـــض المهاجري
ـــم؛ ألن  ـــي وطنه ـــزوح ف ـــى الن ـــن إل العائدي
ـــة  ـــون مأمون ـــن تك ـــم ل ـــى دياره ـــودة إل الع
ـــول  ـــة الحص ـــن إمكاني ـــم م ـــد تحرمه أو ق
وفـــرص  األساســـية  الخدمـــات  علـــى 
ففضـــاً  ولذلـــك،  الـــرزق.  كســـب 
عـــن أن النازحيـــن داخليـــاً والاجئيـــن 
المســـتضعفين اآلخريـــن  والمهاجريـــن 
مدفوعـــون بنفـــس الظـــروف أو بظـــروف 
ـــاكل ـــس المش ـــون نف ـــم يواجه ـــة، فه مماثل

ــن  ــزع مـ ــخص انتـ ــه أي شـ ــي تواجـ التـ
محيطـــه المألـــوف.

مـــا دعت»اللجنـــة الدوليـــة«  وكثيـــراً 
الـــدول والجهـــات المانحـــة والمنظمـــات 
االعتـــراف  إلـــى  األخـــرى  اإلنســـانية 
النـــزوح  بيـــن  المحتملـــة  بالعاقـــة 
ــود  ــد أن وجـ ــرة. ونعتقـ ــي والهجـ الداخلـ
مثـــل هـــذه العاقـــة يتطلـــب اســـتجابات 
ـــة  ـــوات الازم ـــا الخط ـــذ فيه ـــاملة؛ تتخ ش
ــم  ــن وغيرهـ ــاعدة الاجئيـ ــة ومسـ لحمايـ
مـــن المهاجريـــن المســـتضعفين أثنـــاء 
ـــد  ـــذل المزي ـــد الوصـــول، وب ـــور وعن العب
مـــن الجهـــود لحمايـــة ومســـاعدة جميـــع 
ـــات  ـــن النزاع ـــن م األشـــخاص المتضرري
المســـلحة وحـــاالت العنـــف األخـــرى، 
ـــز  ـــاً، وتعزي ـــون داخلي ـــم النازح ـــن فيه بم
اإلنســـاني  الدولـــي  القانـــون  احتـــرام 
ـــي  ـــان ف ـــوق اإلنس ـــي لحق ـــون الدول والقان
البلـــدان األصليـــة؛ للتصـــدي ألســـباب 

النـــزوح القســـري.
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ـــزوح  ـــى الن ـــر إل ـــي أن ال يُنظ ـــن ينبغ ولك
ـــوة  ـــه بالضـــرورة الخط ـــى أن ـــي عل الداخل
ـــذه،  ـــا ه ـــي أيامن ـــرة. وف ـــد للهج ـــي تمه الت
ينتهـــي المطـــاف بأغلـــب األشـــخاص 
بســـبب  بيئاتهـــم  مـــن  اقتلعـــوا  الذيـــن 
نازحيـــن  يصبحـــوا  أن  إلـــى  العنـــف 
فـــي بلدهـــم. ونعتقـــد أنـــه ينبغـــي علـــى 
مـــع  يتعامـــل  أن  الدولـــي  المجتمـــع 
ـــق  ـــرة للقل ـــألة مثي ـــا مس ـــم باعتباره محنته
فـــي حـــد ذاتهـــا، وأن ال يتخذهـــا وســـيلة 

ــا. ــرة أو احتوائهـ ــن الهجـ ــد مـ للحـ

ـــن  ـــاً كاجئي ـــن داخلي ـــا النازحي  وإذا صنفن
ـــي  ـــا ال نراع ـــتقباً، فإنن ـــن مس أو مهاجري
ـــي  ـــم. وال ينته ـــم وأولوياته ـــا رغباته حينه
ـــور  ـــى عب ـــاً إل ـــازح داخلي ـــكل ن المطـــاف ب
الدوليـــة، وال يرغـــب كثيـــر  الحـــدود 
ــن  ــاً عـ ــل ذلـــك. وعوضـ ــي فعـ ــم فـ منهـ
ذلـــك، ينبغـــي أن نركـــز جهودنـــا علـــى 
ـــى  ـــاعدتهم، وعل ـــخاص ومس ـــة األش حماي
ـــوا  ـــى يتمكن ـــول دائمـــة لهـــم، حت إيجـــاد حل
ـــم. ـــي بلدانه ـــم ف ـــاء حياته ـــادة بن ـــن إع م
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الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
تضـــم الحركـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر 
ـــات  ـــة( الجمعي ـــر )الحرك ـــال األحم واله
الوطنيـــة للصليـــب األحمـــر والهـــال 
األحمـــر )الجمعيـــات الوطنيـــة(، واالتحـــاد 
الدولـــي لجمعيـــات الصليـــب األحمـــر 
والهـــال األحمـــر )االتحـــاد الدولـــي(، 
األحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة  واللجنـــة 
هـــذه  وتســـتخدم  الدوليـــة(.  )اللجنـــة 
المكونـــات الثاثـــة المختلفـــة للحركـــة 
بنفـــس  وتسترشـــد  الشـــارات  نفـــس 
المبـــادئ. وهـــي شـــبكة محايـــدة وغيـــر 
متحيـــزة تســـعى إلـــى التخفيـــف مـــن 
ــن  ــخاص المتضرريـ ــاة األشـ ــدة معانـ حـ
مـــن الكـــوارث والنزاعـــات المســـلحة 
وتدعـــم  األخـــرى.  العنـــف  وحـــاالت 
ــة  ــلطات العامـ ــة السـ ــات الوطنيـ الجمعيـ
فـــي بلدانهـــا. وتمّكـــن معـــارف هـــذه 
ـــا  ـــة، وقدرته ـــا المحلي ـــات وخبراته الجمعي
المجتمعـــات  إلـــى  الوصـــول  علـــى 
ـــة«  ـــا، »الحرك ـــة، وشـــبكة عاقاته المحلي

المســـاعدات  مـــن اإلســـراع بإيصـــال 
ـــي  ـــي ف ـــي ه ـــق الت ـــى المناط ـــبة إل المناس

ــا. ــة إليهـ حاجـ

وقـد عملـت »الحركـة« طوياً فـي مجال 
والمجتمعـات  األفـراد  احتياجـات  تلبيـة 
المحليـة المتضـررة من النـزوح الداخلي. 
بشـأن  »الحركـة«  سياسـة  أكـدت  وقـد 
النـزوح الداخلـي، التـي اعتمدهـا مجلـس 
نوفمبـر  الثانـي/  تشـرين  فـي  المندوبيـن 
بالتصـدي  »الحركـة«  التـزام   ،2009
مسـاعدة  علـى  وبالعمـل  المسـألة  لهـذه 
النازحيـن داخليـاً والمجتمعـات المضيفـة. 
وأقـرت أيضـاً بأهميـة االسـتجابة المنسـقة 
لــ »الحركـة« برمتهـا. وتماشـياً مـع هـذه 
السياسـة، تمنـح »اللجنـة الدوليـة«، كلمـا 
أمكـن، األولوية للشـراكات مـع الجمعيات 
األنشـطة  وتنفيـذ  وضـع  فـي  الوطنيـة 
والمجتمعـات  بالنازحيـن داخليـاً  المتعلقـة 

المضيفـة فـي جميـع أنحـاء العالـم.
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نســاعد المتضرريــن مــن النزاعــات المســلحة وحــاالت العنــف األخــرى 
ــم، باذليــن كل مــا فــي وســعنا لحمايــة كرامتهــم  فــي جميــع أنحــاء العال
وتخفيــف معاناتهــم، وغالبــاً مــا نفعــل ذلــك بالتعــاون مــع شــركائنا فــي 
الصليــب األحمــر والهــال األحمــر. ونســعى أيضــاً للحيلولــة دون 
تعــرض النــاس للمشــقة، بنشــر القانــون اإلنســاني وتعزيــزه، وبمناصــرة 

ــة. ــادئ اإلنســانية العالمي المب

https://www.facebook.com/ICRCarabic
https://www.twitter.com/ICRC_ar
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