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مشكلة  من  كبري  بشكل  أفريقيا  غرب  منطقة  تعاين 

النزوح الداخيل، وقد أدت العديد من العوامل إىل تفيش 

ظاهرة نزوح األشخاص يف دول غرب أفريقيا وعربها.  

وتشمل هذه العوامل الرصاعات الداخلية املبنية عىل 

الرصاعات بني األعراق، وحالة عدم االستقرار السيايس، 

الطبيعية والكوارث  املوارد  السيطرة عىل  النزاع حول 

الطبيعية والفقر باإلضافة إىل انعدام األمن الغذايئ.

ال توجد هناك إحصائيات دقيقة حول عدد النازحني، 

إال أنه من الواضح أن أعدادهم تقدر باملاليني نتيجة 

الحروب األهلية املستمرة وحالة عدم االستقرار التي 

تعاين منه املنطقة:

مرة  منازلهم  من  ليبرييا  سكان  معظم  هرب 

واحدة عىل األقل نتيجة نشوب الحرب األهلية 

وبشكل  دام  الذي  والرصاع   19٨9 عام  هناك 

متقطع لفرتة �1عاما.

دامت  والتي  سرياليون  يف  األهلية  الحرب  أدت 

نتيجة  هناك  السكان  ثلث  نزوح  إىل  عاما   11

للرصاعات الدامية.

أدت عمليات القتل التي تخللت هذه الرصاعات، 

بيساو  غينيا-  جمهورية  يف  الرصاع  إىل  إضافة 

املجاورة إىل خلق ظاهرة نزوج جامعي يف غينيا.

يف  شخص  مليون   1.2 النازحني  مجموع  كان 

ساحل العاج مع نهاية شهر ترشين الثاين/نوفمرب 

.2005

أدت الثورة التي اندلعت يف مقاطعة كازامانس 

الواقعة يف جنوب السنغال إىل نزوح أعداد كبرية 

من السكان.

والعرقية  الدينية  الرصاعات  بأن  اعتقاد  هناك 

الطبيعية  املوارد  عىل  بالسيطرة  املتعلقة  وتلك 

من  اآلالف  مئات  نزوح  إىل  أدت  قد  كانت 

مناطقهم يف نيجرييا.

لألزمة  نتيجة  سكنهم  أماكن  من  اآلالف  نزح 

السياسية التي اندلعت يف توغو عام 2005.

رجعت أعداد تقدر باملاليني إىل منازلها أو استقرت 

يف أماكن أخرى بعد انتهاء الحرب األهلية سرياليون 

وليبرييا، إال أن ما يقارب املليون شخص ما يزالون من 
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العاج  ساحل  يف  الداخلية  للرصاعات  نتيجة  نازحني 

وغينيا ونيجرييا والسنغال وتوغو.

الداخيل  النزوح  الواسع والتعقيد حول  النطاق  كان 

املؤمتر  لعقد  الرئييس  الحافز  أفريقيا  غــرب  يف 

اإلقليمي األول يف أبوجا يف نيجرييا من 26- 2٨ من 

الحكومة  استضافت  حيث   .2006 نيسان/إبريل 

غرب  يف  داخليا  بالنازحني  املعني  املؤمتر  النيجريية 

أفريقيا، والذي نظمه مرشوع بروكنغز برين وممثـل 

األمني العام لألمم املتحدة لحقوق االنسان الخاصة 

بالنازحني داخليا1 ، مفوضية األمم املتحدة لشؤون 

لدول  االقتصادية  والجامعة    )UNHCR( الالجئني 

اتحاد  وهي   )ECOWAS(أفريقيا أفريقيا  غرب 

إقليمي مكون من 15 عضوا تقع إدارته املركزية يف 

ممثلو  املؤمتر  هذا  يف  املشاركون  وتضمن  أبوجا2.  

إفريقية، ومنظامت حقوق  الغرب  الدول  حكومات 

حكومية  غري  منظامت  إىل  إضافة  املحلية،  اإلنسان 

ومؤسسات مانحة دولية وإقليمية ودون إقليمية.

املتحدة  لألمم  العام  األمني  ممثل  كيلني  فالرت  أشار 

لحقوق اإلنسان الخاصة بالنازحني داخليا يف خطابه 

االفتتاحي إىل أن النازحني داخليا يف أفريقيا هم من 

أكرث املجموعات املعرضة للخطر يف العامل حيث أنهم 

معرضون لهجامت مسلحة مستمرة وإىل نقص الغذاء 

والعنف الجنيس واالستغالل والتجنيد اإلجباري إضافة 

إىل األمراض املتفشية مبا فيها داء نقص املناعة املكتسبة/

داخليا  النازحني  من  العديد  ويصارع  هذا  اإليــدز.  

للعودة أو لالستقرار واالندماج مجددا يف أوضاع تفتقر 

إىل البنية التحتية فيها إىل السلع والخدمات األساسية 

التعليمية.   واملؤسسات  الصحة  مؤسسات  فيها  مبا 

ويعاين النازحون داخليا من مشاكل أخرى مثل التمييز 

وعدم توفر األغذية واملستلزمات الصحية والتعليمية 

األساسية،  الشخصية  للوثائق  افتقارهم  إىل  إضافة 

وعدم السامح لهم مبامرسة حقوقهم السياسية.

املعلومات  يف  الدائم  النقص  إىل  املشاركون  أشــار 

اسرتاتيجيات  لوضع  الالزمة  الدقيقة  واإلحصائيات 

استجابة ألزمة النازحني داخليا هناك التي تشتمل عىل 

أعداد النازحني ومواقعهم واألبحاث املتعلقة بأسباب 

إضافة  تواجههم  التي  والتحديات  واملخاطر  النزوح 

هذه  أن  إال  الالزمة.   النوعية  الحامية  حاجات  إىل 

املعلومات غري متوفرة يف غرب أفريقيا أو أن جمعها 

كان قد تم من قبل مجموعات لها أولوياتها الخاصة 

األمر الذي أدى إىل تناقض يف املعلومات الناتجة.

كام أشار املشاركون إىل نقص الدعم املتوفر للمجتمعات 

املضيفة حيث غالبا ما يتلقى النازحون  املأوى واملساعدة 

من العائالت واملجتمعات املحلية. ورغم أن هذا يخفف 

العبء عن الدولة والسلطات الدولية إىل أنه يشكل عبئا 

ثقيال عليهم إذا كانت أعداد النازحني كبرية وإذا طالت 

فرتة مكوثهم يف هذه املجتمعات األمر الذي يؤدي إىل 

يف  يساهم  مام  واالقتصادي  االجتامعي  التوتر  تفاقم 

تكرار دورة النزوح.  

ومن التحديات والصعوبات األخرى التي متت اإلشارة 

إليها كانت عدم توفر القدرة املؤسساتية واملوارد الكافية 

عىل املستوى املحيل واالفتقار إىل التنسيق بني الجهات 

املبذولة يف  الجهود  ازدواجية يف  إىل  أدى  املعنية مام 

الكثري من املواقف وإىل عدم شمل النازحني داخليا يف 

للتعرف عىل  الحاجة  القرار إضافة إىل  عمليات صنع 

األسباب الجذرية وإيجاد حلول دامئة لها.

وقد اقرتح املشاركون توصيات مفصلة تشمل الدعوة 

إىل:

املتعلقة  التوجيهية  للمبادئ  أوسع  تطبيق 

إقليمية  الدون  املناطق  يف  داخليا  بالنازحني 

التابعة للجامعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا 

محلية  قوانني  خلق  إىل  إضافة   )ECOWAS(

نابعة من هذه املبادئ.

الحامية  عىل  األشخاص  حصول  الدول  ضامن 

املحلية  املجتمعات  قبل  من  واملساعدة 

واملنظامت الدولية.

غرب  لدول  االقتصادية  الجامعة  أعضاء  اختيار 

أفريقيا)ECOWAS( لنقط مركزية تكون معنية 

بالنزوح الداخيل. 

التأكد من تعامل برنامج الحامية واملساعدة مع 

حاجات املجتمعات املضيفة.

الداخيل،  النزوح  حول  إقليمي  بني  حوار  خلق 

خصوصا بني منظامت حقوق اإلنسان املحلية. 

جميع الوثائق املتعلقة باملؤمتر متوفرة: 

www.brookings.edu/fp/projects/

idp/conferences/contents.htm
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تحديات النزوح الداخيل يف غرب إفريقيا
جيسيكا ويندهام
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