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استجابة اللجنة الدولية
للصليب األحمر للنزوح
الداخلي:
مواطن القوة والتحديات
واملعوقات
جاكوب كالينبرغر

الدكتور جاكوب كالينبرغر هو رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر.

ملخص

جتعل طبيعة النزوح الداخلي على األرض ،والتي كثي ًرا ما تتسم بشدة التعقد وسرعة التغير ،من
تغطية احتياجات النازحني داخل ًيا مهمة بالغة الصعوبة تتطلب إيجاد استجابة مرنة تناسب السياقات
املختلفة .وتسترشد اللجنة الدولية للصليب األحمر في استجابتها اإلنسانية بضعف واحتياجات كل
من تضرروا من نزاع مسلح أو أعمال عنف  -مبن فيهم ،بطبيعة احلال ،النازحون داخل ًيا الذين كثي ًرا
(وإن لم يكن تلقائ ًيا) ما يتفاقم ضعفهم بتأثير وضعهم اخلاص .ولذا فإن قيام اللجنة الدولية بتوفير
احلماية واملساعدة يكمن بطبيعته في صلب التفويض املمنوح لها واألنشطة التي تضطلع بها .وفي
سعيها إلى حتديد االحتياجات وتلبيتها ،تنظر اللجنة الدولية إلى كامل السياق الذي يحدث فيه النزوح
الداخلي ،وكذلك إلى املتضررين كاف ًة .ويتمثل الهدف من وراء ذلك في تشجيع املجتمعات احمللية
املتضررة على االعتماد على الذات بحيث ميكن تالفي حدوث النزوح ،أو تدعيم قدرتها على استضافة
النازحني داخل ًيا .ومع ذلك فإن اللجنة الدولية تقوم ً
أيضا ،متى استلزم األمر ،بسد الفجوات من خالل
تقدمي املساعدات الطارئة في مخيمات النازحني داخل ًيا ،والتنسيق مع غيرها من املنظمات الدولية من
أجل حتقيق االستجابة املثلى.
******
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رمبا كان النزوح الداخلي يشكل واح ًدا من أقسى التحديات اإلنسانية اليوم .فأثره الذي
يصعب ،إن لم يتعذر متا ًما ،قياسه ،ال يقتصر على املاليني العديدة من النازحني داخل ًيا فحسب ،بل
ً
وأيضا على ما ال ُيعد وال ُيحصى من األسر واملجتمعات احمللية املضيفة .وتلبية احتياجاتهم من
احلماية واملساعدة  -التي كثي ًرا ما تتم في غيبة أي سلطات وطنية تنهض مبسؤولياتها في هذا
الصدد  -تتطلب جه ًدا هائلاً
ومنس ًقا من جانب املجتمع الدولي اإلنساني كله.
َ

و ليست اللجنة الدولية سوى أحد األطراف الكثيرة الفاعلة التي يتعني عليها أن تؤدي
األدوار احملددة املنوطة بها في مواجهة حتد إنساني بهذه الضخامة .وقد ملست اللجنة الدولية خالل
السنوات األخيرة حاجة متزايدة إلى حتديد نهجها في معاجلة مشكلة النازحني داخل ًيا وحتديد كيف
ميكن لهذا النهج أن يتناسب مع اإلطار القانوني واملؤسسي الدولي للتعامل مع النزوح الداخلي .وفوق
ذلك كله فقد سألت اللجنة الدولية نفسها ماذا ميكن أن يعنيه مثل هذا التحديد حيث تبلغ أهميته
أقصاها :في امليدان .ما قيمة نهج اللجنة الدولية في املمارسة الفعلية ،وما حدودها؟
وفي محاولة لإلجابة عن هذه التساؤالت ،من املفيد أن نلقي نظرة على طائفة من القضايا،
ومن بينها التعقد احملتمل ألمناط النزوح والعودة ،ومسألة املخيمات في مقابل اإليواء املؤقت لدى
األسر املضيفة ،ومعايير قياس مدى االستضعاف ،وحسن توجيه األنشطة اإلنسانية إلى مستحقيها،
وقضايا إصالح وتنسيق العمل اإلنساني لألمم املتحدة.

هنج اللجنة الدولية
لطاملا كانت هناك اختالفات معينة في النظرة السائدة بخصوص وضع األنشطة التي تضطلع بها
ً
صارخا .ففي نوفمبر/
اللجنة الدولية لصالح النازحني داخل ًيا .وأحيانًا كان التعبير عن هذه اآلراء
تشرين الثاني  ،2008عندما حتدثت إلى حضور من ممثلي الدول املانحة مبقر األمم املتحدة األوروبي
في جنيف حول موضوع النزوح الداخلي ،تساءل أحد املشاركني ،بكل جدية“ ،منذ متى كانت اللجنة
الدولية تتحدث عن النازحني داخل ًيا؟ كنت أظن أنها ال تعترف بالنازحني داخل ًيا كفئة منفصلة لألغراض
اإلنسانية؟”.

واحلقيقة هي أن االختالف من الدقة بحيث ميكن أال تدركه العني .فاللجنة الدولية تسترشد
في استجابتها اإلنسانية بدرجة االستضعاف واالحتياجات األساسية جلميع من تضرروا جراء نزاع
مسلح وأعمال عنف  -مبن فيهم النازحون داخل ًيا بطبيعة احلال .ولذا فإن توفير اللجنة الدولية للحماية
واملساعدة يكمن بطبيعته في صلب التفويض املمنوح لها واألنشطة التي تضطلع بها.
وما من شك في أن درجة استضعاف املدنيني كثي ًرا ما تتفاقم إذا ما نزحوا .فالنازحون
ُيحرمون بالتأكيد ،وبشكل موجع في كثير من األحيان ،من بيئة معيشتهم العادية من حيث األمن
واملأوى ومصادر الطعام واملياه وسبل الرزق ون ُُظم دعم املجتمعات احمللية .وهذا احلرمان يعوق بشدة
قدرتهم على تلبية احتياجاتهم األساسية .وعالوة على ذلك ،فإن النازحني داخل ًيا عاد ًة ما تكون لديهم
احتياجات معينة من احلماية ،إذ إنهم يجدون أنفسهم معرضني بشكل متزايد خلطر االنفصال عن
أسرهم ،وتزداد بشكل خاص احتماالت تعرضهم لالعتداءات أثناء النزوح (سواء أثناء الفرار أو في
املخيمات أو أماكن اإليواء).
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وال يكاد النازحون داخل ًيا ميثلون أب ًدا جماعة متجانسة .فالنزوح له بال شك أثر مختلف
على الرجال ،والنساء ،والبنني والبنات ،تب ًعا الختالف أدوارهم االجتماعية واالقتصادية ،فضلاً عن
األسباب التي أدت إلى نزوحهم.

وعادة ما يكون النساء واألطفال هم األشد تضر ًرا .وقد تزداد النساء استضعا ًفا بوجه
خاص نتيجة لعوامل مثل فقدان العائل األساسي لألسرة ،وزيادة خطر العنف اجلنسي ،أو احلاجة
إلى الرعاية الصحية اإلجنابية .وكثي ًرا ما يتعرضن لالعتداء أثناء الفرار -على الطريق  -وكذلك داخل
املخيمات وأماكن اإليواء غير الرسمية وما حولها .ومع ذلك ،فكثي ًرا ما تبدي النساء قوة وصمو ًدا
يثيران اإلعجاب وهن يقمن بإعالة أسرهن وقيادة مجتمعاتهن سواء أثناء األزمات احلادة أو حاالت
النزوح طويل األمد .وال ينبغي أب ًدا التقليل من شأن قدرتهن على اإلسهام بالكثير اجتماع ًيا واقتصاد ًيا
أو نهوضهن بدور بارز في عمليات العودة أو إعادة التوطني.
غير أن األطفال يكونون عرضة لالستضعاف بوجه خاص ،والسيما إذا انفصلوا عن
أسرهم أثناء النزوح.

ومع ذلك فإن اختالف اللجنة الدولية عن بعض املنظمات اإلنسانية األخرى رمبا يتمثل
في أنها ،مع إدراكها أن النزوح الداخلي ميكن أن يفاقم من ضعف املجتمعات احمللية املتضررة
من النزاعات املسلحة ،ال تعتبر أن النازحني يصبحون تلقائ ًيا أكثر استضعافا من املدنيني الذين لم
ينزحوا عن ديارهم .فالكثير من أولئك الذين ظلوا في أماكنهم (مبن فيهم في الغالب األعم كبار السن
واملرضى) رمبا هم في وضع أشد سو ًءا ممن استطاعوا الفرار .كما أن األسر املضيفة املثقلة الكاهل
التي تتقاسم مواردها الضعيفة مع النازحني في أغلب األحيان قد تكون هي األخرى في حالة من
االستضعاف الشديد وحتتاج إلى املساعدات اإلنسانية.

ومتيل اللجنة الدولية ،عند حتديدها لالحتياجات واالستجابة لها ،إلى النظر لكامل السياق
الذي يحدث فيه النزوح الداخلي ،وكذلك إلى كافة املتضررين من هذا السياق :من يفرون ،ومن ال
يستطيعون الفرار ،ومن يقررون البقاء ألسباب أخرى ،ومن يقررون العودة .وتسعى اللجنة الدولية من
أجل تلبية االحتياجات أينما كانت احلاجة إليها ماسة ،وذلك بطريقة تتسم باملرونة وإمكانية التطويع،
تب ًعا للظروف السائدة في أي وضع معني .و قد يستتبع ذلك في بعض احلاالت تقدمي املساعدات داخل
مخيمات النازحني  -وعاد ًة ما يكون ذلك على األمد القصير فقط وعندما تكون املنظمات اإلنسانية
األخرى عاجزة لسبب أو آلخر عن االستجابة .وفي أغلب األحيان يكون للحيلولة دون حدوث النزوح
أصلاً دور بالغ األهمية في خيارات عمل اللجنة الدولية واستراتيجياتها .ولهذا السبب تسعى اللجنة
الدولية في مناطق النزاعات من دارفور وجمهورية الكونغو الدميقراطية إلى سريالنكا والفلبني ،وغيرها
الكثير ،كي حتول دون حدوث املزيد من النزوح ،وذلك بتقدميها طائفة واسعة من اخلدمات لسكان
املناطق املعرضة ،وحث جميع األطراف على احترام التزاماتها مبوجب القانون الدولي اإلنساني ،وهو
ما يفيد كذلك في حماية السكان املستضعفني فور حدوث النزوح.
وتهدف اللجنة الدولية إلى تشجيع املجتمعات احمللية األكثر ضعفا على االعتماد على
الذات بغية املساعدة في احلؤول دون النزوح ،والعمل متى لزم األمر على حتسني قدرة تلك املجتمعات
على استضافة النازحني داخل ًيا من خالل دعم ما لديها من آليات للتكيف مع الوضع .وقد قدمت اللجنة
الدولية ،على سبيل املثال ،درجات متنوعة من املساعدات الطارئة للعديد من مخيمات النازحني داخل ًيا
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في دارفور منذ عام  ،1 2004والسيما عندما كانت املنظمات اإلنسانية األخرى عاجزة عن القيام بذلك.
ومع هذا فإن اللجنة الدولية تركز بدرجة أكبر على مساعدة سكان املناطق الريفية والنائية على حتقيق
االكتفاء الذاتي إلى أقصى حد ممكن .وهي تفعل ذلك بطرق شتى ،منها على سبيل املثال من خالل
توفير بذور احملاصيل النقدية وبذور محاصيل املواد األساسية واألدوات الزراعية ،وإعادة تشغيل
شبكات املياه القائمة ،واملساعدة في تقدمي خدمات الطب البيطري .وليس ذلك إال مثالاً واح ًدا على
أنشطة اللجنة الدولية التي تسترشد فيها باملبادئ التنموية طويلة األمد في ظل مرحلة طارئة .ومتى
كل من السكان النازحني واملجتمعات
حدث النزوح ،فإن اللجنة الدولية تسعى إلى تلبية احتياجات ٍ
احمللية واملضيفة ،عالوة على العائدين من النازحني داخل ًيا.

وهكذا فإن لدينا السياسة  -ولكن قبل أن نتمعن بشيء من التفصيل في ما يعنيه ذلك
من حيث املمارسة الفعلية ،قد يجدر بنا أن نذكر أنفسنا باإلطار الدولي املتنامي لالستجابة للنزوح
الداخلي خالل السنوات القليلة املاضية ،وملاذا يتركز املزيد من االهتمام حول ظاهرة النزوح الداخلي.

اللجنة الدولية يف ظل إطار عمل دويل متنام
بغض النظر عن وجهة نظر املرء والسياسة إزاء النازحني داخل ًيا ،فإن هناك حقيقة ال سبيل إلى
إنكارها ،أال وهي أن املشكلة بشكل عام هائلة احلجم .ومع أن ال أح ًدا يستطيع التيقن من عدد
النازحني داخل ًيا في مختلف أنحاء العالم (البالغ في أحد التقديرات نحو  26مليون شخص في نهاية
عام  ،2)2008يبدو من الواضح أن عددهم يفوق عدد الالجئني بكثير .ومع ذلك فإنه برغم ،أو رمبا
بسبب ،ضخامة حجم أزمة النازحني على مستوى العالم ،فإن االهتمام الدولي يتركز بحكم العادة على
الالجئني ،الذين ال تخطئهم العني في العادة على عكس النازحني داخل ًيا.
إن النازحني داخل ًيا ،خال ًفا لالجئني ،ال تشملهم حتى اآلن أي اتفاقية دولية معينة .وهذا
ما يثير أحيانًا االفتراض بوجود فجوة في اإلطار القانوني حلماية النازحني داخل ًيا ومساعدتهم .غير
أنه على الرغم من عدم وجود إشارة محددة إلى النازحني داخل ًيا في القانون املعني ،فإن هناك على
الدوام إطا ًرا قانون ًيا ميكن االستناد إليه في توفير احلماية ملن نزحوا ،وملن تخلفوا وراءهم ،وغيرهم
من املجتمعات احمللية املعنية.

وحيثما عانى الناس من النزوح القسري داخل بلد ما ،يكون التشريع الوطني هو املصدر
األساسي للقانون املعني وينبغي له أن يحتوي على ضمانات بشأن مساعدة األهالي املتضررين
وحمايتهم .غير أن التشريعات الوطنية ال حتتوي دائ ًما على ما يراعي الظروف االستثنائية للنزوح
الداخلي.

1

مبا في ذلك “مخيم قريضة”  -انظر القسم الفرعي أدناه بعنوان “الوقاية ودور املخيمات”.

2

مركز رصد النزوح الداخلي )،(IDMC
Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2008،
أبريل/نيسان  ،2009صفحة  ،9ميكن االطالع على التقرير على موقع:
http://www.internal-displacement.org/idmc/website/resources.nsf(httpPublications)0605361027488A28C1257A9
)بتاريخ  21أغسطس/آب 0042305B?OPenDocument (2009
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ورغم أن املسؤولية الرئيسية عن حماية النازحني داخل ًيا وتلبية احتياجاتهم األساسية تقع
على عاتق الدولة أو السلطات التي تسيطر على األرض التي يجد النازحون داخل ًيا أنفسهم عليها،
غال ًبا ما تكون هذه السلطات غير راغبة أو غير قادرة على الوفاء بهذه االلتزامات .ونتيجة لذلك تظل
أعداد كبيرة من النازحني داخل ًيا عرضة للمزيد من العنف وسوء التغذية واملرض ،وكثي ًرا ما يضطرون
للفرار مجددا.
وينبغي للقانون الدولي اإلنساني ،امللزم قانونًا لكل من األطراف الفاعلة من الدول ومن
غير الدول ،أن يكون قاد ًرا على معاجلة أكثر مشكالت النزوح الداخلي املرتبطة بالنزاعات املسلحة.
فالنزوح غال ًبا ما يكون أحد التداعيات النتهاكات القانون الدولي اإلنساني أثناء النزاع املسلح ،أو
للتقاعس عن االمتثال لغيره من القوانني املقصود بها حماية الناس في حاالت العنف ،كقوانني حقوق
اإلنسان على سبيل املثال .ومن بني أحكام القانون اإلنساني ذات الصلة بذلك النص ،حظر مهاجمة
املدنيني أو املمتلكات املدنية ،أو شن هجمات عشوائية ،أو جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب،
أو تدمير أشياء ال غنى عنها لبقائهم على قيد احلياة ،أو القيام بأعمال ثأرية ضد املدنيني أو املمتلكات
املدنية .وكثي ًرا ما يؤدي انتهاك هذه القواعد إلى إرغام املدنيني على الفرار من ديارهم.
وعندما يفر املدنيون من منطقة نزاع ،يكون ذلك مؤش ًرا دالاً على عدم اكتراث األطراف
املتحاربة بحقوقهم مبوجب القانون الدولي اإلنساني ،أو جتاهلها املتعمد ملسؤولياتها .فالقانون يحظر
صراحة على أي طرف في نزاع مسلح أن يرغم املدنيني على ترك منازلهم ،3ومينح النازحني داخل ًيا
نفس احلماية من آثار العمليات العدائية ونفس املساعدة التي يستحقها غيرهم من السكان املدنيني.4
ويقع على عاتق الدول أو غيرها من أطراف النزاع التزام بالسماح بحرية مرور إمدادات اإلغاثة بال
عائق وتقدمي املساعدات الضرورية لبقاء جميع املدنيني على قيد احلياة ،بغض النظر عما إذا كانوا
من النازحني أم ال.5

وال ينص القانون الدولي اإلنساني أو القانون الدولي حلقوق اإلنسان على الكثير بشأن
عودة النازحني وإعادة دمجهم في املجتمع أو على إيجاد حلول مستدامة ملشكلة النزوح الداخلي.
وتشدد “املبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي” ،6والتي وضعتها األمم املتحدة في عام 1998
بواسطة املمثل اخلاص آنذاك لألمني العام لألمم املتحدة املعني بشؤون النازحني داخل ًيا ،السيد
“فرانسيس دانغ” ،على أن السلطات الوطنية هي املسؤولة عن إيجاد الظروف املواتية لعودة النازحني
طواعية بسالم وكرامة ،فضلاً عن توفير الوسائل الالزمة ملساعدة النازحني داخل ًيا على السعي طواعية
إلى إيجاد حلول مستدامة بسالم وكرامة .وقد ساعدت اللجنة الدولية في صياغة املبادئ التوجيهية،
كما أنها تساند نشرها واتباعها .ومن التحديات التي تواجه هذه املبادئ التوجيهية  -رغم استنادها

3

املادة  ،17البروتوكول اإلضافي الثاني.

4

على سبيل املثال :املادتان  13و  14من البروتوكول اإلضافي الثاني؛ جان ماري هنكرتس ولويز دوزوالد -بيك ،القانون الدولي اإلنساني العرفي ،املجلد
األول :القواعد ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،جنيف ،2005 ،القواعد  1و  2و  7و  11و .15

5

املادة  18من البروتوكول اإلضافي الثاني؛ هنكرتس ودوزوالد -بيك ،املصدر السابق ،احلاشية الرابعة ،القاعدة .56
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املبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي ،إحدى وثائق األمم املتحدة ،الرقم املرجعي(E/CN./4/1998/53/Add.2)،أ  17أبريل/نيسان ،1998
أعيدت طباعتها في املجلة الدولية للصليب األحمر ،رقم  ،324سبتمبر/أيلول  ،1998الصفحات من  545إلى .556
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إلى األسس القائمة للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان  -أن الكثير من الدول
ال يزال ينظر إليها باعتبارها غير ملزمة ،بل ويعتبرها البعض تدخلاً في مسألة سيادية.
ونظ ًرا لضخامة مشكلة النزوح الداخلي ،فإن االستجابة الشاملة تتجاوز بشكل عام
قدرات أي طرف منفرد .وقد ارتفع ،في العديد من املناطق التي حتتاج إلى مساعدات إنسانية واسعة
النطاق ،عدد املنظمات اإلنسانية املعنية .ونتيجة لذلك فإنه يتعني على جميع املنظمات املعنية أن
تنسق جهودها بانتظام قدر استطاعتها وأن جتد السبيل لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها
وقدراتها وكفاءاتها كي تؤتى ثمارها بالشكل األمثل .ولقد التزمت اللجنة الدولية دائ ًما بالتنسيق مع -
ال من خالل  -األمم املتحدة وغيرها من األطراف الفاعلة كي حتقق االستجابة اإلنسانية املثلى ولكي
تلبي بشكل أفضل احتياجات املتضررين من النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى .وقد كان األمر
كذلك بالفعل عندما قامت اللجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت التابعة لألمم املتحدة  -في ظل عدم
وجود منظمة منفردة متلك صالحية حماية النازحني داخل ًيا ومساعدتهم  -بتطوير نظام “االستجابة
اجلماعية” في عام  .1999وعندما تراجع دور االستجابة اجلماعية عمل ًيا أمام اإلصالحات اإلنسانية
العديدة التي انبثقت عن مراجعة االستجابة اإلنسانية التي جرت في عام  .7 2005ظلت اللجنة
الدولية على تأييدها لبذل املزيد من اجلهد من أجل حتسني وتدعيم االستجابة املشتركة بني الوكاالت
الحتياجات النازحني داخل ًيا.

وكان النهج “العنقودي” الذي جرى إرساؤه في عام  - 2006والذي وافقت مبقتضاه
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني على أن تتولى املسؤولية القطاعية عن احلماية العنقودية،
والتنسيق في ما بني املخيمات وإدارتها ،وعن اإليواء الطارئ في إطار اإلصالحات اإلنسانية التي
أدخلتها األمم املتحدة  -يهدف بكل وضوح إلى حتسني تالحم االستجابة اإلنسانية العامة للنزوح
الداخلي وإمكانية املساءلة عنها والقدرة على التنبؤ بها والتعويل عليها .ومع أن اللجنة الدولية تعتبر
أنه مما ال يتفق مع مفهومها لالستقالل األصيل أن تكون بشكل رسمي جز ًءا من هذا النهج ،فإنها على
الصعيد امليداني حتضر االجتماعات العنقودية وتشارك فيها كمراقب.
ورغم ضرورة تعزيز التنسيق واحلوار كي يتسنى تفادي الفجوات واالزدواجية في تلبية
ً
أيضا أن التنسيق الفعال واملفيد يجب أن يقوم بدرجة أكبر على أساس
االحتياجات ،فإنه من الواضح
االحترام احلقيقي ملبادئ أساسية معينة ال على آليات وإجراءات التنسيق التي ال تنفك تُنقَح من حني
إلى آخر .ورغم إحراز بعض التقدم في هذا الصدد ،فال يزال هناك بال أدنى شك شوط طويل البد من
قطعه .وتُعد األمانة والشفافية في ما يتعلق بأمور أساسية مثل أعداد املستفيدين والقدرات امليدانية
(مبا في ذلك القدرة على إيصال املساعدات اإلنسانية واالعتماد على الشركاء املنفذين) ،وكذلك في ما
يتعلق باملعايير ،من األمور بالغة األهمية لفعالية تنسيق اجلهود اإلنسانية .واللجنة الدولية تؤيد التنسيق
كل التأييد بشرط أن يكون مبقدورها ،أولاً  ،احلفاظ على االستقاللية التامة لعملية صنع قرارها؛ وثان ًيا
أال يشوش التنسيق على هوية اللجنة كطرف فاعل مستقل ومحايد في املجال اإلنساني؛ وثال ًثا أن
يضيف التنسيق قيمة إنسانية حقيقية إلى احملتاجني.
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نظرة فاحصة عىل الواقع
ماذا تعني إ ًذا هذه السياسات واملواقف عمل ًيا في امليدان بالنسبة للمتضررين من النزاعات املسلحة
أو غيرها من الكوارث؟

من احلقائق األساسية التي جتعل من توفير استجابة إنسانية جيدة التنسيق حلالة نزوح
داخلي أم ًرا صعب التحقيق على أرض الواقع ال على الورق ،هو ما يتسم به النزوح من تعقيد شديد
وطبيعته نفسها سريعة التغير .ومن األمثلة على هذا التعقد ،وهو ما سنناقشه بشيء من التفصيل،
اجلزء الشرقي من جمهورية الكونغو الدميقراطية  -وحتدي ًدا إقليم شمال كيفو حيث تولت اللجنة
الدولية إحدى العمليات املهمة.

فعدد من فروا من ديارهم في شمال كيفو نتيج ًة للعمليات املشتركة التي قام بها اجليشان
الكونغولي والرواندي ضد ميليشيات الهوتو في مطلع عام ُ ،2009يق َّدر مبئات اآلالف .وكان أكثر
هؤالء في مناطق جنوب “لوبيرو” ،و“واليكالي” ،و“ماسيسي” باإلقليم نفسه .وبذلك ارتفع إجمالي عدد
النازحني داخل ًيا في شمال كيفو إلى نحو  707آالف شخص وفق تقديرات األمم املتحدة ،في حني
عاد حوالي  350ألف شخص إلى “مناطق مستقرة” في كيفو بشمالها وجنوبها .وفي وقت الحق ُق ِّدر
إجمالي عدد النازحني داخل ًيا بجمهورية الكونغو الدميقراطية بنحو  1.4مليون نسمة ،يتركز أكثرهم في
إقليمي كيفو وإقليم أورينتال  .8وبلغ النزوح الداخلي ذروته في عام  - 2003عندما ُق ِّدر عدد النازحني
بنحو  3.4مليون نسمة ،أكثرهم في األقاليم الثالثة نفسها.

غير أن قلة من املنظمات اإلنسانية العاملة في اجلزء الشرقي من ذلك البلد قد ترى أن هذه
األرقام واهية على أحسن الفروض .ويرجع ذلك على نطاق واسع إلى تعذر الوصول إلى النازحني
بسبب انعدام األمن وسوء حالة الطرق ،واالفتقار إلى القدرة على التحقق من دقة األرقام ،والتنقل
املستمر للسكان من مكان إلى آخر (سواء منهم النازحون اجلدد أو العائدون إلى ديارهم) .ومن
الصواب أن نقول إن أح ًدا ال يعرف على وجه اليقني عدد النازحني داخل ًيا في شمال كيفو أو في البلد
ككل .أما التساؤالت مثل كم يبلغ عدد النازحني “القدامى” ،أو عند أي مرحلة ينتهي النزوح عمل ًيا وال
تعود هناك حاجة إلى تقدمي املساعدة ،وما هي بالضبط األسباب التي جتعل النازحني داخل ًيا أكثر
ضعفا من غيرهم من اجلماعات (إذا كان األمر كذلك ح ًقا) ،فهذه كلها أمور قابلة للنقاش واجلدل،
دومنا اتفاق في الرأي بني الوكاالت ميكن ترجمته إلى نهج متماسك مشترك على األرض.
وهناك أربعة أنواع رئيسية من النزوح الداخلي في جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وهو
ما يزيد في نهاية املطاف من صعوبة احلصول على صورة دقيقة ألعداد النازحني داخل ًيا واحتياجاتهم.
وقد يكون النزوح رد فعل لهجوم فعلي أو حدث معني؛ أو وقائ ًيا ،حتس ًبا أو خو ًفا من هجوم أو أذى؛
أو ذا طبيعة متذبذبة ،حيث يعود الناس إلى مناطقهم األصلية سواء أثناء النهار أو بشكل متقطع من
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مجلس األمن الدولي ،التقرير السابع والعشرون لألمني العام بشأن بعثة منظمة األمم املتحدة في جمهورية الكونغو الدميقراطية ،وثيقة األمم املتحدة رقم
) ،(S/2009/160ا 27مارس/آذار .2009
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أجل الزراعة أو املواسم الدراسية (حيث يختبئون أحيانًا في غابة قريبة لليلة واحدة أو أكثر)9؛ أو ذا
طبيعة متحركة ،حيث ينتقل النازحون داخل ًيا من منطقة إلى أخرى ،بح ًثا في الغالب عن املساعدات
اإلنسانية.

إن النازحني داخليا بجمهورية الكونغو الدميقراطية يبقون عاد ًة مع األسر املضيفة بشكل
عام ،ويعودون بني احلني واآلخر إلى ديارهم .وتُق َّدر نسبة من ال يزالون يعيشون منهم مع األسر
املضيفة أو باملجتمعات احمللية املضيفة في ذلك البلد بنحو  ،% 70مع زيادة ملموسة في نسبة من
جلأوا لإلقامة في مخيمات رسمية أو أماكن “عشوائية” لإليواء خالل السنة املاضية أو نحوها .فبحلول
أبريل/نيسان  2009كان هناك  11مخي ًما للنازحني داخل ًيا في شمال كيفو تديرها منظمات غير حكومية
دولية بتنسيق من مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وما ُيق َّدر بنحو  80موق ًعا عشوائ ًيا كاملباني
العامة مثل الكنائس واملدارس التي قد تتلقى كميات صغيرة من املساعدات على فترات متقطعة.
ومن املعتقد أن األسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة ترجع إلى تزايد “تشبع” املجتمعات احمللية
املثقلة بعدد من تستضيفه من النازحني داخل ًيا (الذي يفضي في أحيان كثيرة إلى املزيد من املعاناة
االقتصادية وأحيانًا إلى حدوث توترات بني النازحني ومضيفيهم) ،وطول فترات النزوح ،و”عامل
اجلذب” املتمثل في تزايد املوارد املتاحة باملخيمات (مما متدها به املنظمات اإلنسانية عمو ًما) .فعلى
املستوى األسري ،ال يجري بشكل عام تقدمي مساعدات إلى النازحني داخل ًيا املقيمني لدى األسر
املضيفة أو إلى األسر املضيفة نفسها .ومما ال شك فيه أنه من األسهل كثي ًرا إيصال املساعدات إلى
املستفيدين منها وتوزيعها ومتابعتها في األماكن اخلاضعة للسيطرة كاملخيمات .كما أنها غال ًبا ما
تكون بهذا الشكل ظاهرة للعيان .لكن كثرة تنقل السكان في شمال كيفو وما يرتبط بذلك من مشكالت
في الوصول إليهم ،يجعالن من التعرف على النازحني داخل ًيا ومساعدتهم حيث يقيمون مع األسر
املضيفة أم ًرا بالغ الصعوبة.

وتُعد تداعيات هذه التعقيدات وسرعة التغير التي تتسم بها حاالت النزوح الداخلي على
االستجابة اإلنسانية الفعلية أم ًرا بالغ األهمية ،وتبرز احلاجة إلى نهج مرن ميكن تطويعه ليالئم كل
سياق بخصوصياته .وقد يبدو من البديهي القول إنه ال ميكن إيجاد نهج “مناسب للجميع” ليالئم
احلاالت املتنوعة التي ميكن أن توجد في سياقات مثل تلك القائمة في جمهورية الكونغو الدميقراطية
(والذي يتسم بكثرة أزمات النزوح املزمنة واحلادة م ًعا) ،أو في كولومبيا (حيث النزوح مشكلة مزمنة
يغلب عليها النزوح احلضري) ،أو في ليبيريا وأوغندا (حيث بدأت عودة النازحني وإعادة توطينهم)،
أو في شمال غرب باكستان (حيث بدأت عملية نزوح داخلي واسعة النطاق في مايو/أيار 2009
مبناطق يصعب الوصول إليها) .ومع ذلك فإن املجتمع اإلنساني ككل ال يزال يواجه حتديات هائلة
في إيجاد استجابة “مصممة حسب احلاجة” ومتسقة لالحتياجات املتنوعة التي تنشأ عندما يحدث
نزوح داخلي.
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(جرى االطالع على هذا املوقع في  25أغسطس/آب .)2009

املجلد  ،91العدد � ،875سبتمرب�/أيلول 2009

خمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات من
املج ـلـ ـ ـ ـ ــة الدوليــة
لل�صلـيـب الأحمـ ــر

من تأيت احتياجاته اً
أول؟
مما ال شك فيه أن النازحني داخل ًيا ،الذين ُشردوا في بعض األحيان مرات عدة ،لديهم بعض االحتياجات
اخلاصة من حيث احلماية  -والسيما النساء واألطفال منهم .فالنازحون يتعرضون لالعتداءات أثناء
فرارهم ،وكذلك داخل املخيمات وأماكن اإليواء العشوائية وما حولها .وأحيانا ما تكون مخيمات
النازحني هد ًفا مباش ًرا للهجمات أو أعمال النهب ،أو كليهما م ًعا ،التي ترتكبها اجلماعات املسلحة،
وسبق أن تعرض النازحون املقيمون باملخيمات للقتل أو للتهديد ،وخاصة من جانب من جرى تسريحهم
من املقاتلني .وكذلك وقع الكثير منهم ضحايا للخطف أو العنف اجلنسي .كما أن النازحني داخل ًيا
ينفصلون بشكل متزايد عن أسرهم .ويشمل ذلك ارتفاع أعداد األطفال الذين ينفصلون عن آبائهم،
ويظلون في الكثير من احلاالت غير مصحوبني بذويهم.
غير أن الشواغل املتعلقة باحلماية إجمالاً في سياق يشيع فيه العنف تنطبق على جميع
نزوحا داخل ًيا،
جماعات السكان املدنيني ،ال على النازحني داخل ًيا وحدهم .ففي أي نزاع مسلح يشهد
ً
وتتداخل فيه مختلف مراحل األزمة ،ميكن أن يكون من الصعب للغاية ،بل ومن غير املرغوب فيه
بصراحة ،إعطاء أولوية أكبر حلماية النازحني داخل ًيا وتلبية احتياجاتهم على حساب غيرهم من
اجلماعات األشد استضعافا .وفي حالة شرق جمهورية الكونغو الدميقراطية ،على سبيل املثال ،ال
تزال حماية جميع املدنيني تثير بواعث قلق شديد ،ليس أقلها بسبب مناخ اإلفالت من العقاب السائد.
فكل األطراف في النزاع املسلح اجلاري ،والذي يتركز في شمال كيفو ،مدانة بارتكاب طائفة من
االنتهاكات اخلطيرة ضد املدنيني.
وال شك في أن الوضع األليم في جمهورية الكونغو الدميقراطية  -والذي ُيعد واح ًدا من
أسوأ األوضاع في العالم  -يؤثر في السكان املدنيني مبختلف فئاتهم ،مبن فيهم من يعيشون في غير
مناطق النزاع .ويرجع ذلك إلى مزيج من األزمات احلادة املرتبطة بالنزاعات املسلحة احمللية ،واالفتقار
العام إلى األمن ،والكوارث الطبيعية واألوبئة ،وإلى األزمات املزمنة الكامنة ذات الصلة مبشكالت
هيكلية تنبع من انهيار خدمات الدولة .10وليس التمييز بني تداعيات هذه املشاكل املختلفة باألمر الهني
دائ ًما ،في ظل معاناة بعض مناطق البالد التي يسودها السالم من ارتفاع معدل الوفيات ومعدالت
مسلحا.11
نزاعا
سوء التغذية أكثر من املناطق التي تشهد
ً
ً
طب ًقا ملا خ ُلص إليه أحدث استقصاء ملعدل الوفيات بهذا البلد ،والذي أجرته جلنة اإلنقاذ
الدوليةُ ،ق ِّدر عدد من ماتوا خالل الفترة من  1998إلى  2007نتيج ًة للنزاع املسلح وآثاره املمتدة بنحو
 5.4مليون شخص .وكان أكثر هذه الوفيات من جراء أمراض تسهل الوقاية منها وعالجها مثل املالريا

10

تُق َّدر ،على سبيل املثال مساحة املناطق املمكن الوصول إليها عن طريق البر في هذا البلد الشاسع بنحو  % 20فقط  -انظر:
HIV in Humanitarian Situations, Democratic Republic of Congo: HIV Humanitarian Overview,
متاح على موقع:
http://www.aidsandemergencies.org/cms/index.php?option=com_content&task=vie&id=63&Itemid=132
(جرى االطالع على هذا املوقع في  28أغسطس/آب .)2009

11

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (،)OCHA
Humanitarian Action Plan: Democratic Republic of Congo, 2009,
صفحة ( 30خريطة تظهر مناطق سوء التغذية احلادة) ،متاحة على موقع:
http://www.rdc-humanitaire.net/IMG/pdf/2009_DRC_HAP_EN_FINAL_-2.pdf
(جرى االطالع على هذا املوقع في  31أغسطس/آب .)2009
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واإلسهال وااللتهاب الرئوي وسوء التغذية ومشكالت األطفال حديثي الوالدة  -وهي من النواجت غير
املتوقعة لالنهيار شبه الكامل في نظام الرعاية الصحية واالقتصاد احملتضر .ولم تتجاوز نسبة من
ماتوا من بني هؤالء كنتيجة مباشرة للعنف  % 0.4فقط .وكان أشد املتضررين من هذه األوضاع هم
األطفال الذين شكلوا نحو  %50من عدد الوفيات املسجلة ،رغم أنهم ال يشكلون سوى  19في املائة
فقط من إجمالي تعداد السكان .وترتفع معدالت الوفيات بأنحاء البلد كله حيث يزيد املعدل الوطني
بنحو  % 60عن املتوسط السائد في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.12

وحتى لو كانت دقة هذه االستنتاجات قابلة للجدل ،فإنه يظل من الواضح أنه في بيئة
كهذه ،وحيث تقيم أغلبية النازحني داخل ًيا مع أسر مضيفة أو في مجتمعات محلية مضيفة ،قد يرجع
استضعافهم إلى طائفة عريضة من العوامل ،ال ملجرد كونهم نازحني .فالنازحون داخل ًيا والعائدون
لديهم احتياجات معينة للبقاء على قيد احلياة ،وخاص ًة إذا لم يكن لهم مأوى أو كانوا عاجزين عن
الوصول إلى حقولهم؛ ومع ذلك فإن العدد الكبير من النازحني داخل ًيا ممن يقيمون مع أصدقاء
ً
ضغطا شدي ًدا على املوارد احملدودة أصلاً  ،مبا في ذلك إمدادات الغذاء واألرض
أو أقارب لهم يشكل
الصاحلة للزراعة واملياه والصرف الصحي واخلدمات كمراكز الرعاية الصحية واملدارس .ويعني طول
فترة بقاء النازحني داخل ًيا في مجتمع محلي مضيف أن تتضاءل املوارد ال محالة وتزداد التوترات،
وهو ما يؤثر سل ًبا في األمن االقتصادي والغذائي للمجتمع احمللي كله .ورغم أن النازحني داخل ًيا عاد ًة
ما يفضلون العيش مع أسر مضيفة (ألسباب ليس أقلها شعورهم بصفة عامة بأنهم أكثر أمانًا من
املخيمات) ،13إال أن أعدادا متزايدة منهم ال جتد أمامها خيا ًرا سوى االنتقال إلى مواقع عشوائية أو
َ
مخططة مع تدهور أوضاع األسر املضيفة .ولكن على الرغم من اعتراف العديد من املنظمات
مخيمات
اإلنسانية بتضاؤل قدرة املجتمعات احمللية املضيفة على إعالة النازحني ،فلم توضع حتى اآلن أي
استراتيجية شاملة تهدف حتدي ًدا إلى مساعدة النازحني داخل ًيا باملجتمعات املضيفة ،أو حتى مساعدة
تلك املجتمعات نفسها.

استجابة مرنة
الوقاية ودور املخيمات
إن إعطاء أولوية لدعم آليات التكيف القائمة لدى املجتمعات السكانية هو من السياسات التي تتبعها
اللجنة الدولية ،سواء للحيلولة قدر اإلمكان دون حدوث النزوح الداخلي أصلاً أو مساندة املجتمعات
التي تستضيف نازحني داخل ًيا بغية تقليص “عامل اجلذب” املتمثل في ما ميكن للمخيمات أن توفره
من خدمات وأمان نسبي .وقد قدمت اللجنة الدولية ،وال تزال تقدم ،مساعدات طارئة في الظروف
االستثنائية للنازحني داخل ًيا املقيمني في املخيمات .إال أن التجربة تظهر أنه في حاالت كثيرة قد

12

 ،International Rescue Committee/Burnet Institute, Mortality in the DRC: an ongoing crisisيناير/كانون الثاني ،2008
متاح على موقعhttp://www.theirc.org/resources/2007/2006-7_congomortalitysurvey.pdf :
(جرى االطالع على هذا املوقع في  24أغسطس/آب  ،)2009الصفحتان .ii, iii

13

هافير ،احلاشية  9أعاله ،صفحة .24
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تنشأ مشكالت معقدة تصعب معاجلتها ،بل وقد تتسبب في تفاقم حاالت االستضعاف واملخاطر التي
يتعرض لها النازحون داخل ًيا.
وقد تولت اللجنة الدولية للصليب األحمر إدارة مخيم القريضة في دارفور  -الذي ُيعد
واح ًدا من أضخم مخيمات النازحني داخل ًيا في العالم ،إذ يبلغ عدد سكانه  125ألف نسمة  -في
وقت حالت فيه املعوقات األمنية دون وجود املنظمات اإلنسانية األخرى في املنطقة .ورغم أن اللجنة
الدولية قد سلمت اآلن مسؤولية توزيع الغذاء ملنظمة “كير” العاملية وبرنامج األغذية العاملي ،فإنها
سوف تستمر في النهوض بدور كبير في املخيم إلى أن تتمكن املنظمات اإلنسانية األخرى من أن
تتولى املسؤولية .وشرعت اللجنة الدولية ً
أيضا في إنشاء مخيمي أبو شوك وكساب في دارفور في
عام  2004عندما بدا أنه ال خيار أمامها سوى أن تفعل ذلك.
وفي حالة مخيم كساب مبدينة الفاشر ،كان حوالي  30ألف نازح داخلي يعيشون هناك
في أوضاع تدعو لألسى في العراء في املدينة .وكانت اخلالفات السياسية والقدرات احملدودة للوكاالت
اإلنسانية القليلة املوجودة في ذلك الوقت حتول دون قيامها بتقدمي مساعدات كافية .ولذلك تفاوضت
اللجنة الدولية مع السلطات كي تنشئ مخي ًما على أطراف املدينة حيث توجد عمل ًيا قيادات تقليدية
وهياكل عشائرية .وكانت احلكومة هي املسؤولة عن ضمان األمن الداخلي واخلارجي للمخيم ،في حني
قامت اللجنة الدولية بالتعاون مع الهالل األحمر السوداني بتصميم املخيم ،وتسجيل أسماء املقيمني
فيه ،وتوزيع مستلزمات اإليواء والطرود غير الغذائية ،وتركيب شبكات املياه ،ثم تولت في نهاية املطاف
تنسيق أنشطة املنظمات اإلنسانية األخرى .وكان الهدف من وراء ذلك يتمثل في احليلولة دون االعتماد
على املساعدات وتسهيل عودة النازحني فور أن تسمح الظروف ،وذلك من خالل توفير مساعدات كافية
ولكنها ال تنشئ ظروفا معيشية أعلى مستوى من تلك السائدة باملناطق األصلية للنازحني داخل ًيا.
وكان من شأن ذلك ً
أيضا تفادي خطر التورط في املساندة غير املباشرة ملخططات إعادة التوطني ذات
الدوافع السياسية.

لكن اخلطة انهارت في نهاية املطاف إذ أدى توافد املنظمات اإلنسانية على أبو شوك
وغيره من مخيمات دارفور بحلول صيف  2004إلى حدوث ارتفاع مصطنع في مستوى املساعدات مبا
ال يعكس واقع احلياة الريفية .واألدهى من ذلك أن الوضع األمني باملناطق األصلية للنازحني داخل ًيا
لم يكن مهيأ لعودتهم .وأصبحت هذه املخيمات امتدا ًدا شبه دائم للبلدات التي ُأقيمت بالقرب منها.
وفي الوقت ذاته أجرت اللجنة الدولية استقصاءات باملناطق الريفية أظهرت وجود حاجة ملحة إلى
املساعدات الغذائية في القرى نتيجة لفشل موسم احلصاد كل ًيا أو جزئ ًيا .ودفع ذلك اللجنة الدولية إلى
التحول في محور تركيزها إلى املناطق الريفية بهدف مساعدة السكان على البقاء في ديارهم وتفادي
الهجرة اجلماعية إلى املخيمات.
وهناك أمثلة أخرى على نشاط اللجنة الدولية في املخيمات عند نشوء حالة طارئة جديدة
يستتبعها تدفق واسع النطاق للنازحني داخل ًيا بينما املنظمات اإلنسانية األخرى ليست في وضع
يؤهلها لتقدمي ما يكفي من املساعدات بسرعة .وهكذا كانت احلال في مخيمات كيباتي قرب مدينة
حصصا غذائية قصيرة
غوما بشمال كيفو في أكتوبر/تشرين األول  ،2008حيث قدمت اللجنة الدولية
ً
األمد ومواد غير غذائية وإمدادات مياه ،وكذلك األمر في شمال غرب باكستان في أعقاب نشوب قتال
شديد أدى إلى حدوث نزوح جماعي كبير إلى مناطق يصعب كثي ًرا الوصول إليها .و تولت اللجنة
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الدولية وجمعية الهالل األحمر الباكستاني في هذه احلالة األخيرة إدارة مخيم كبير للنازحني داخل ًيا
في منطقة سوابي .ودعمت اللجنة الدولية ً
أيضا عدة مخيمات أخرى يديرها الهالل األحمر .و قدمت
اللجنة الدولية في الوقت نفسه مواد غذائية وغير غذائية للنازحني داخل ًيا املقيمني لدى أسر مضيفة،
فضلاً عن مساعدة األسر املضيفة نفسها ،والسيما في مناطق النزاع حيث لم يكن للمنظمات اإلنسانية
األخرى وجود.
ولكن بصفة عامة فإن املخيمات الرسمية التي ال تواجه معوقات أمنية خاصة عاد ًة ما
تتلقى خدمات جيدة بواسطة منظومة األمم املتحدة وشركائها التنفيذيني من املنظمات غير احلكومية.
وتهدف اللجنة الدولية إلى القيام بدور ِ
مكمل لهذه اجلهود من خالل أنشطة تضيف قيمة خاصة
أو تسد الفجوات متى كانت االحتياجات ال جتد استجابة لها .وإذا ما ضربنا مثلاً مبا حدث في
شمال كيفو ،جند أن تفعيل النهج العنقودي في عام  2006لم يؤد فقط إلى مشاركة مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني في رئاسة “املجموعة املعنية باحلماية” (مع بعثة األمم املتحدة في جمهورية
الكونغو الدميقراطية) و“املجموعة املعنية بالعودة وإعادة إدماج العائدين” (مع برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي)  -بل وأدى كذلك إلى تولي مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني مسؤولية أكبر في
مجال حماية النازحني داخل ًيا ومساعدتهم .وقد تولت املفوضية قيادة مجموعة العمل املعنية بتنسيق
شؤون املخيم وإدارته في عام  .2007و كان هناك  11مخي ًما رسم ًيا تاب ًعا ملجموعة العمل املذكورة
في شمال كيفو في منتصف عام  ،2009في مقابل مخيم واحد فقط عندما تشكلت املجموعة قبل ذلك
بعامني .وبحكم ما تراكم لديها من خبرات و ُن ُهج مستمدة من كثرة التعامل مع األوضاع التقليدية
لالجئني ،فإن املفوضية وشركاءها التنفيذيني (كمجلس الالجئني النرويجي على سبيل املثال) تركز
بطبيعة احلال على املخيمات .ومع ذلك فإن املوقف الرسمي للمفوضية يتمثل في أن املخيمات ينبغي
أن تكون املالذ األخير عندما تنفد كل اخليارات األخرى ،وأن املساعدات ينبغي تقدميها بطرق تأخذ
في االعتبار مستويات معيشة املجتمعات احمللية احمليطة ،وأن االستجابة الحتياجات األسر املضيفة
ينبغي حتسينها .وأوضحت املفوضية ً
أيضا طموحها إلى توزيع املساعدات بطريقة أكثر مراعاة ملعيار
االستضعاف ال ملجرد النزوح في حد ذاته .غير أن املفوضية تستشهد ،في شرق جمهورية الكونغو
الدميقراطية على األقل ،بوجود معوقات متنوعة حتول دون حتقيق ذلك الهدف ،ليس أقلها عدم كفاية
التمويل.

وكذلك تشدد منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) على ضرورة دعم آليات
التكيف التقليدية وعلى أن إنشاء املخيمات ُيعد أم ًرا غير مرغوب فيه إلى أقصى حد .ومثلها في ذلك
مثل مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،فقد رسمت اليونيسيف في شرق جمهورية الكونغو
الدميقراطية استراتيجية جديدة للمعونة ترمي إلى توزيع املساعدات على أساس أوجه استضعاف
معينة أكثر منها على أساس وضع املرء كنازح داخل ًيا أم عائد ،وتواجه معوقات مماثلة في وضع ذلك
موضع التنفيذ .وفي الوقت نفسه فإن أكبر آلية لالستجابة في حاالت الطوارئ بشمال كيفو سواء
بالنسبة للنازحني داخل ًيا أو السكان املتضررين من الكوارث هي بال شك “آلية االستجابة السريعة”
التي تديرها اليونيسيف ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ويجري تنفيذها من خالل
منظمات غير حكومية دولية .وتوفر هذه اآللية تغطية عريضة لالحتياجات الطارئة ،مع توزيع مواد غير
غذائية ملرة واحدة ،وتوفير املساعدات في مجال املياه والصرف الصحي ،والبنية التحتية للمدارس ملدة
ال تتجاوز ثالثة أشهر .ومع أن هذه اآللية ُينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها مبادرة ناجحة ،فقد
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كانت اليونيسيف أول من اعترف بأنها ال تلبي االحتياجات بالضرورة وفق معيار االستضعاف ،بل
على أساس الوضع (كأن يكون املرء من النازحني داخل ًيا على سبيل املثال).

أثناء النزوح
تسعى اللجنة الدولية بال كلل كي تساير أنشطتها االحتياجات اخلاصة للسكان املتضررين ،لكنها ال
تستطيع  -وال تدعي ذلك  -تلبية كل هذه االحتياجات .ولذا فإن تنسيق اجلهود اإلنسانية ميثل أداة
تسعى اللجنة الدولية من خاللها بانتظام لتوحيد اجلهود مع غيرها من املنظمات اإلنسانية بغية العمل
بطريقة تكميلية وتعاونية جن ًبا إلى جنب مع جهود تلك املنظمات ،ولكي تتجنب بالطبع حدوث ازدواجية.

و تركز اللجنة الدولية عملياتها في أغلب األحيان على “املناطق ذات األولوية” التي
حتددها معايير تضعها بعثتها .وتختلف هذه املعايير من مكان إلى آخر ،ولكنها تشتمل عمو ًما على
بواعث القلق املتعلقة بحماية السكان املدنيني واالحتياجات ووجود أطراف مسلحة ووجود نزاع مسلح
فعل ًيا كان أم محتملاً  .ورمبا كان من األمور املسلم بها أنه في بيئة كهذه ،يكون النزوح الداخلي عاملاً
ها ًما يسهم في تعريض السكان لالستضعاف واحتياجات السكان ككل.

واضحا في توفير احلماية .ومن بني األنشطة
ويعطي التفويض املمنوح للجنة الدولية دو ًرا
ً
التقليدية الرئيسية التي تضطلع بها اللجنة الدولية في هذا الصدد ،إقامة حوار مع األطراف املسلحة
الفاعلة وغيرها من األنشطة املوجهة لها ،مبا في ذلك تذكيرها مبسؤولياتها مبوجب القانون الدولي
اإلنساني (كاحليلولة دون النزوح على سبيل املثال ،فضلاً عن التزاماتها جتاه من نزحوا فعلاً من
املدنيني أو من عادوا إلى ديارهم) ،واألنشطة التقليدية املتعلقة باالحتجاز والبحث عن املفقودين وإعادة
الروابط األسرية.

وتعود األنشطة املتعلقة بالبحث عن املفقودين وإعادة الروابط العائلية  -التي جترى
بال استثناء تقري ًبا بالتعاون مع اجلمعية الوطنية في البلد املعني  -بالفائدة على الكثير من النازحني
داخل ًيا ،إذ إن انفصال املرء عن أحبائه هو بالتأكيد من العواقب املشتركة للنزوح سواء أكان طوع ًيا أم
قسر ًيا .ويسهل هذا النشاط تسجيل األطفال غير املصحوبني ،مبن فيهم األطفال اجلنود املسرحون،
والعائالت التي تبحث عن أطفالها أو غيرهم من أفراد األسرة .وفي بعض األحيان ،تُستخدم اإلذاعات
احمللية وامللصقات أو عروض الصور في املساعدة على البحث عن األقارب ول ِّم شمل العائالت.
وبالنسبة لألطفال الذين يتعذر العثور على عائالتهم ،ميكن وضع ترتيبات لرعايتهم بالتعاون مع
املنظمات اإلنسانية املعنية األخرى.

ومن أنشطة احلماية األقل تقليدية التي تقوم بها اللجنة الدولية في شرق جمهورية الكونغو
الدميقراطية وتعود بالفائدة على الناس الذين غال ًبا ما يكونون من النازحني برنامج الدعم النفسي -
االجتماعي ،الذي يقدم املساعدة لضحايا العنف اجلنسي وغيره من أشكال االعتداء .فمن خالل 18
“مركزًا لالستماع” في شمال كيفو (منها أربعة باملخيمات) و 19مركزًا في جنوب كيفو تقوم اللجنة
الدولية بأنشطة احلماية ورفع مستوى وعي املجتمع بالعنف اجلنسي .كما تتولى أنشطة لبناء القدرات
وتقدمي التدريب الستشاريي العنف اجلنسي الذين عاد ًة ما يكونون من أعضاء الشبكات النسائية
احمللية ويعملون في مراكز االستماع .وعالوة على ذلك ،فإن اللجنة الدولية تقدم ،متى سنحت الظروف،
بعض املساعدات املباشرة ،مثل لوازم األطفال الرضع واألغذية وتكاليف اإلقامة واملواصالت .وعند
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الضرورة ،يتم توجيه املستفيدين إلى مراكز الرعاية الصحية قصد العالج الطبي .ونظ ًرا ألن هذا
البرنامج لم يبدأ إال قبل أربع سنوات فقط ،فإنه ُيعد مجالاً جدي ًدا نسب ًيا بالنسبة للجنة الدولية وال يزال
النهج املتبع فيه في طور االبتكار.

نهجا متكاملاً في االستجابة لالحتياجات املتعلقة باحلماية واملساعدات
وتتبع اللجنة الدولية ً
الالزمة للنازحني داخل ًيا والعائدين وسكان املناطق التي تستطيع الوصول إليها وتتمتع بقدر كاف
من االستقرار .ويغطي عملها مجاالت األمن االقتصادي واملياه والسكن والصحة .ففي شمال كيفو
على سبيل املثال ،تتركز أنشطة اللجنة الدولية املتعلقة بضمان األمن االقتصادي على مناطق عودة
حصصا غذائية لثالثة أشهر ومواد غير غذائية ً
أيضا ،وتوفر
النازحني داخل ًيا .وتقدم للنازحني داخل ًيا
ً
للعائدين القادرين على الوصول إلى حقولهم البذور واألدوات الزراعية فضلاً عن حصص غذائية من
أجل حماية البذور .أما بالنسبة ملن ال يستطيعون الوصول إلى حقولهم فال ُيقدم لهم إال الغذاء فقط.
و يجوز تقدمي البذور واحلصص الغذائية للعائالت املضيفة هي األخرى تب ًعا للظروف .وقد حدث ذلك
بالفعل في ديسمبر/كانون األول  2008ويناير/كانون الثاني  ،2009عندما تبني أن العائالت املضيفة
في منطقة “كيباتي” تعاني بشدة من تناقص مواردها (إذ لم يكن باستطاعتها الوصول إلى حقولها)،
ومتى كانت هناك توترات ظاهرة بني النازحني داخليا والعائالت املضيفة لهم .وهذا الوضع مشابه ملا
كانت عليه احلال في وسط “مندناو” في جنوب الفلبني ،حيث ألقى النزوح واسع النطاق الناشئ عن
القتال في أكتوبر/تشرين األول  2008بأعباء إضافية على عاتق السكان املستضعفني بالفعل .وتبني
شخصا من النازحني ،رغم معاناتها هي نفسها من الفقر
أن بعض العائالت تؤوي ما يصل إلى 20
ً
املدقع .ولذلك وجهت اللجنة الدولية استجابتها وف ًقا لذلك ،بتقدميها الغذاء واللوازم املنزلية األساسية
لكل من النازحني داخل ًيا واألهالي.
وتُعد أنشطة اللجنة الدولية في مجالي املياه والسكن بشمال كيفو مثالاً آخر على نهج
يسعى من أجل تخفيف حدة التوترات بني النازحني ومضيفيهم .فعلى الرغم من تقدمي بعض املساعدات
الطارئة قصيرة األمد في مخيمات النازحني داخل ًيا عند الضرورة (مثل تقدمي املياه وبناء املراحيض)،
فإن التركيز يتمحور حول مشاريع “االنتعاش املبكر” املستدامة مثل إعادة تأهيل شبكات إمدادات
ً
ضغطا
املياه ،وغال ًبا ما يكون ذلك في املناطق التي شكلت بها األعداد الكبيرة من النازحني والعائدين
على الشبكات املتهالكة واملتضررة أصلاً  .ففي “كيتشانغا” على سبيل املثال ،عادت عملية إعادة تأهيل
شبكة إمدادات املياه (التي شملت تأمني مصدر املياه وبناء شبكة تضم خزانات للمياه) بالفائدة على
نحو  35ألف شخص  -من بينهم سكان أحد مخيمات النازحني داخل ًيا ،والنازحون املقيمون لدى
أسر مضيفة وأهالي املنطقة .وبدأ تنفيذ مشروع مماثل في منطقة “ساكي” حيث كان ُيتوقع أن يعود
النازحون داخل ًيا وحيث كانت إمدادات املياه غير كافية خالل السنوات الثالث األخيرة على األقل.
وتقوم اللجنة الدولية ً
أيضا بإجراء دراسة جدوى ملشروع كبير إلصالح شبكة إمدادات املياه في مدينة
“غوما” التي زاد عدد سكانها من جراء تدفق النازحني داخل ًيا عليها ليصل إلى ما ُيق َّدر بنحو  750ألف
نسمة  -أي أكثر من ثالثة أضعاف عددهم املق َّدر في عام .2004
وميكن أن نرى نهج التركيز على املشاريع املستدامة التي تعود بالفائدة على املجتمعات
احمللية املضيفة وعلى األشخاص النازحني على حد سواء في العديد من احلاالت األخرى .ومن األمثلة
على ذلك كولومبيا ،حيث أسفرت عشرات السنني من النزاع املسلح عن نشوء مشكلة نزوح داخلي
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مزمنة في ذلك البلد ،أكثرها في املناطق احلضرية .وتقدم اللجنة الدولية مساعدات طارئة للنازحني
ولغيرهم من ضحايا النزاع ،مبا في ذلك وضع برامج للصحة العامة وإصالح وحتديث البنية التحتية
على نطاق بسيط في املناطق املتضررة من النزاع.
وتبدو قيمة تلبية احتياجات النازحني داخل ًيا ممن يقيمون في مجتمعات محلية مضيفة
واضحة جل ًيا .لكن محدودية قدرتنا على االستجابة ،وما يترافق معها من معوقات أخرى ،تعني أنه
البد من تخصيص املساعدات وفق أولويات صارمة تعكس حاالت االستضعاف واالحتياج الفعلي.

أثناء العودة ،الدمج احمللي أو التوطني في أماكن أخرى
من املهم بقدر ما هو من الصعوبة والتحدي تقدمي مساعدات إنسانية متسقة ومنتظمة للنازحني داخل ًيا
الذين يعودون إلى موطنهم األصلي ،أو يستقرون محل ًيا في املجتمعات التي تستضيفهم ،أو يعاد
توطينهم في أماكن أخرى .فمن املمكن أن تنشأ مشاكل إذا شجعت السلطات النازحني داخل ًيا على
العودة كعالمة على االستقرار السياسي في حني تكون األوضاع األمنية غير مواتية في حقيقة األمر
لعودتهم .وقد ُيعطى املدنيون معلومات غير كافية بل رمبا مضللة سواء بشأن األوضاع األمنية أو الدعم
املتاح في أماكن العودة ،وقد تتعرض الوكاالت اإلنسانية للضغط أو للتضليل كي تقدم املساعدة
للعائدين رغم استحالة دوام الوضع على هذا النحو .وعندما يعود النازحون بالفعل أو يعاد توطينهم
ميكن أن تنشأ توترات على األرض وامللكية واملوارد األخرى.

وال يزال من األمور املثيرة للكثير من اجلدل األكادميي معرفة متى ينتهي النزاع ح ًقا،
ومتى تؤدي مرحلة الطوارئ إلى مرحلة التنمية .وعلى الرغم من وفرة التعريفات والرسوم البيانية ملا
يشكل بدء “التحول االنتقالي” ،فإن الواقع على األرض كثي ًرا ما يظل مبه ًما وغير متسق ،وتظل الفجوة
بني اإلغاثة و“االنتعاش” أم ًرا يطرح مشكلة ً.
وتصبح االستجابة اإلنسانية بالتأكيد أكثر اتسا ًقا وأكثر تنبو ًأ في البلدان التي شهدت

حركة عودة واسعة النطاق للنازحني داخليا والالجئني ونعمت مرحلة ما بعد النزاع بفترة كافية من
االستقرار (النسبي) كما حدث في ليبيريا وأوغندا.

ومع ذلك ،ففي العديد من السياقات األخرى ال ميكن اعتبار عودة النازحني داخل ًيا أو
توقيع اتفاق سالم أو نشر قوات حلفظ السالم مؤش ًرا قاطع الداللة على بدء مرحلة “ما بعد النزاع”.
وليس شرق جمهورية الكونغو الدميقراطية إال مثالاً واح ًدا على ذلك ،حيث استمر جتدد نزوح وعودة
النازحني داخليا بال انقطاع على الرغم من توقيع العديد من اتفاقات السالم ونشر أضخم بعثة
حلفظ السالم في تاريخ األمم املتحدة (بعثة األمم املتحدة في الكونغو) .وتقر خطة العمل اإلنساني
التي وضعتها األمم املتحدة في عام  2009من أجل معاجلة الوضع بجمهورية الكونغو الدميقراطية
بأن املساعدات اإلنسانية لذلك البلد كانت تتسم بالفعالية كاستجابة طارئة ولكنها ال تتواءم مع
األزمات املزمنة .ولذا فإن هناك حاجة إلى مساندة ودعم آليات التكيف التقليدية ،مبا فيها استضافة
املجتمعات احمللية للنازحني داخل ًيا وإيجاد حلول مستدامة .وتشدد اخلطة ً
أيضا على ضرورة معاجلة
األسباب اجلذرية لألزمات  -كالنزاعات واألوبئة وسوء التغذية وانعدام األمن الغذائي ،وذلك على سبيل
املثال ال احلصر -ال على معاجلة األعراض .ووصولاً إلى هذه الغاية ،استحدثت خطة عام 2009
هدفني جديدين يستندان إلى مبادئ االنتعاش املبكر؛ أال وهما تدعيم األمن الغذائي وتنمية االقتصاد
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األصغر .14غير أن وضع هذه االستراتيجيات موضع التنفيذ بطريقة متسقة ومنتظمة يظل أم ًرا يطرح
حتد ًيا كبي ًرا ،وذلك ألن شروط إيجاد حلول مستدامة ليس لها ببساطة وجود في املقام األول .فالعودة
املستدامة للنازحني داخل ًيا وإعادة التأهيل واإلعمار ال ميكن أن تتحقق إال عندما تتحسن الظروف
األمنية وعندما تعود سلطة الدولة ويجري تعزيزها في املناطق املتأثرة بالنزاع.
وتناصر اللجنة الدولية اتخاذ إجراءات تكفل توفير الظروف املواتية لعودة النازحني داخل ًيا
إلى مواطنهم األصلية بأمان وطواعية وكرامة ،أو إعادة تسكينهم أو توطينهم في أماكن أخرى .وهذا
يشمل اعتراف السلطات بحق امللكية وتوفير اخلدمات العامة ودفع تعويضات أحيانًا .وقد يشمل
ً
أيضا تشجيع السلطات املعنية على تطهير األراضي امللوثة باأللغام ومخلفات احلرب القابلة لالنفجار،
وحترمي العودة الستخدام هذه األسلحة ،ووضع برامج لتوعية السكان باملخاطر .وكما سبق الذكر
في املثال املتعلق بشمال كيفو ،فمن املمكن أن تشمل املساعدات وضع برامج لدعم سبل كسب العيش
بهدف تعزيز األمن االقتصادي لكل من العائدين واملقيمني ،وتوفير إمكانية احلصول على إمدادات مياه
كافية وآمنة ،وكذلك على الرعاية الصحية.
ومع ذلك فإن أنشطة اللجنة الدولية ال تصل إال إلى أعداد محدودة من الناس وال متثل
إال جز ًءا واح ًدا من االستجابة اإلنسانية الكلية .فتب ًعا للظروف احمللية في مكان العودة ،أو االندماج
احمللي الدائم أو إعادة التوطني قد يجري وضع طائفة متنوعة من البرامج بواسطة مكونات أخرى تابعة
حلركة الصليب األحمر والهالل األحمر ً
أيضا – لتشمل اجلماعات األكثر ضعفا أولاً  -بغية مساعدة
النازحني في استئناف حياتهم العادية .أما التحدي املتمثل في سد فجوات املساعدات من أجل عودة
النازحني داخل ًيا وإعادة دمجهم  -في سياقات متنوعة كتلك املوجودة في جمهورية الكونغو الدميقراطية
وسريالنكا وتشاد وباكستان  -فهو حتد يواجهه املجتمع اإلنساني برمته في كل يوم.

اخلامتة
تسترشد اللجنة الدولية للصليب األحمر في استجابتها بتقييمات جتريها بانتظام ألوجه االستضعاف
واالحتياجات األساسية لكافة ضحايا النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى ،التي تنطوي دائ ًما
على حدوث نزوح داخلي .وفي حني أن النازحني داخل ًيا لديهم دون شك احتياجات معينة من حيث
احلماية واملساعدة وأن النزوح الداخلي ميثل بوضوح مؤش ًرا على احتمال التعرض لالستضعاف،
فإن اللجنة الدولية ال تعتبر أن وضع النزوح ينطوي تلقائ ًيا على زيادة درجة االحتياج عما يعانيه
املدنيون الذين لم ينزحوا عن ديارهم  -مبن فيهم العائالت املضيفة املثقلة الكاهل .ولدى قيامها بتحديد
االحتياجات واالستجابة لها ،فإن اللجنة الدولية متيل إلى النظر إلى مجمل صورة النزوح الداخلي بكل
أطيافها ومن تضرروا من جرائه.
وتؤمن اللجنة الدولية بأن القانون الدولي اإلنساني مناسب ملعاجلة معظم املشاكل التي
تنشأ عن النزوح الداخلي املرتبط بنزاع مسلح .و إذا جرى االمتثال له بالشكل املناسب ،فإن هذا
القانون يكفي ملنع حدوث النزوح أصلاً وحماية السكان املستضعفني إذا نزحوا .واستنا ًدا على ذلك

14

134

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،احلاشية  11أعاله ،صفحة .7

املجلد  ،91العدد � ،875سبتمرب�/أيلول 2009

خمت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات من
املج ـلـ ـ ـ ـ ــة الدوليــة
لل�صلـيـب الأحمـ ــر

فإن اإلرادة السياسية بالنسبة لتطبيق القانون الدولي اإلنساني واالمتثال له على كال املستويني
الوطني والدولي ال تزال في الكثير من احلاالت قاصرة وغير كافية .وكذلك فإن اللجنة الدولية على
اقتناع بأن املبادئ التوجيهية مناسبة وتستحق دعمنا التام ،إذ إنها في الكثير من احلاالت توفر توجيها
أكثر حتدي ًدا مما يوفره القانون الدولي اإلنساني .فهذا القانون ال يتضمن ،على سبيل املثال ،أحكا ًما
محددة تقضي بضرورة السماح للنازحني بالعودة بأمان وكرامة .كما أن املبادئ التوجيهية تعالج
قضايا تتصل بالنزوح القسري بغض النظر عن كيفية تصنيف وضع معني مبوجب القانون .وبالتالي
فإنها تظل وثيقة الصلة باملوضوع أثناء النزاعات املسلحة وبعدها ما دامت هناك حالة من االضطراب
الداخلي أو حالة طارئة معق َدة أو كارثة طبيعية.
وقد رحبت اللجنة الدولية مببادرات األمم املتحدة املتعددة من أجل إصالح العمل
اإلنساني ،مبا في ذلك النهج العنقودي الذي يرمي إلى حتسني مجمل االستجابة اإلنسانية الحتياجات
النازحني داخل ًيا .غير أنه لكي يكون التنسيق فعالاً وذا معنى بحق ،فالبد له من أن يقوم على أساس
االحترام احلقيقي ملبادئ أساسية معينة ال على آليات وإجراءات ال يكاد يتوقف تنقيحها وتعديلها.
ومن األمور اجلوهرية بالنسبة للجنة الدولية أال يؤدي التنسيق إلى إضفاء ضبابية معتمة على الطبيعة
احملايدة واملستقلة لعملها اإلنساني.
وكثي ًرا ما يكون من العوامل األساسية التي تعرقل توفير استجابة إنسانية جيدة التنسيق
حلالة نزوح داخلي ،طبيعة النزوح نفسها مبا تتسم به من تعقد شديد وسرعة التغير ،والسيما حيثما
كانت أكثرية النازحني داخل ًيا تعيش في كنف أسر مضيفة .وعندما يترافق مع الطبيعة املعقدة للنزوح
نفسها وجود تقييد لقدرة املنظمات اإلنسانية على التدخل (في العديد من احلاالت)  -سواء كان ذلك
بسبب سوء األوضاع األمنية أو سوء البنية التحتية  -فإنه يصبح من املستحيل عمل ًيا تكوين صورة
دقيقة عن أعداد النازحني داخل ًيا أو احتياجاتهم .وكثي ًرا ما يزداد تعقد الوضع بسبب االفتقار إلى
الوضوح أو الشفافية بخصوص موارد مختلف األطراف الفاعلة في املجال اإلنساني وقدرتها على
الوصول إلى النازحني.

وتسعى اللجنة الدولية من أجل إعطاء أولوية لدعم آليات التكيف املوجودة لدى السكان،
سواء ملنع حدوث النزوح في املقام األول بقدر املستطاع أو للحد من إقامة املخيمات من خالل دعم
املجتمعات احمللية املضيفة للنازحني داخل ًيا .وتركز اللجنة الدولية ً
أيضا على احلد من استضعاف
السكان واملجتمعات املضيفة .ورغم أن اللجنة الدولية قد تقدم ،في ظروف معينة ،مساعدات إنسانية
داخل املخيمات (وعادة ما يكون ذلك على األمد القصير فقط) ،فإن املخيمات الرسمية للنازحني
داخل ًيا حتظى في الكثير من احلاالت بتغطية جيدة من منظومة األمم املتحدة وشركائها التنفيذيني.
وتهدف اللجنة الدولية إلى القيام بدور ِ
مكمل لهذه اجلهود وسد الفجوات متى ظل هناك نقص في تلبية
احتياجات النازحني داخل ًيا والعائدين والسكان املقيمني .وعاد ًة ما يجري تقدمي مثل هذه املساعدات
في مجاالت ضمان األمن االقتصادي واملياه والسكن والرعاية الصحية ،باإلضافة إلى أنشطة احلماية
التي تتوالها اللجنة الدولية .غير أنه نظ ًرا لضرورة ترتيب االحتياجات حسب أولوياتها بسبب محدودية
املوارد ،فإن اللجنة الدولية جتد نفسها في وضع ال يتيح لها سد الفجوات كافة في مجال تقدمي
املساعدات للنازحني داخل ًيا .ويص ُدق ذلك بشكل خاص على العودة وإعادة الدمج والتحول االنتقالي
طويل األمد من اإلغاثة إلى االنتعاش -وهي حاالت لم ُيعالَج الكثير منها إلى اليوم.
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