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سياسة أوغندا تجاه النازحني داخليا
جوي ميللر

ٌ
هائل من النازحني داخليا يقدر
يوجد يف أوغندا عددٌ
بأكرث من  1.7مليون نازح ،أي أكرث من  %6من تعداد
السكان املحليني ،ورغم أن أوغندا من بني الدول القالئل
التي لديها سياسة تجاه النازحني داخليا ،إال أن التطبيق
غري الفعال لهذه السياسات يعني أن الكثري من النازحني
داخليا ال يزالون يواجهون تهديدات أمنية ،إضافة إىل
وصول محدود للمساعدة اإلنسانية ،وصعوبات عند
العودة إىل أوطانهم.
لقد تعرض حوايل  %90من سكان شامل أوغندا للترشيد
نتيجة للرصاع ال��ذي دار بني جيش ال��رب للمقاومة
والحكومة ،وتسبب املسلحون املغريون عىل املاشية
القادمني من منطقة كاراموجا الشاملية الرشقية يف
وقوع عمليات نزوح إضافية .لقد عاشت أغلبية النازحني
داخليا يف مخيامت قذرة ومهملة ،عاش فيها بعضهم
لعرش سنوات ،حيث يتعرضون النتهاكات حقوق اإلنسان
واألمراض والحرمان.
لقد تم تبني سياسية أوغندا تجاه النازحني داخليا يف عام
 2004بعد زيارة فرانسيس دينغ ،املمثل الخاص السابق
لألمني العام للنازحني داخليا .وتعتمد هذه السياسة
عىل املبادئ التوجيهية حول النزوح الداخيل ،وتلزم
الحكومة عىل حامية مواطنيها ضد النزوح االعتباطي
وتضمن حقوقهم أثناء النزوح وتعزز الحلول املتينة من
خالل تسهيل العودة الطوعية وإعادة التوطني واالندماج
وإعادة االندماج.
لقد قام فالرت كيلني ،املمثل الخاص لألمني العام لألمم
املتحدة لحقوق اإلنسان الخاصة بالنازحني داخليا ،بزيارة
عمل مدتها ستة أيام إىل أوغندا يف يوليو  2006بدعوة من
الحكومة .وقد الحظ السياسة الوطنية املمتازة ألوغندا
وشجعه التحسني النسبي يف األمن يف الشامل .لكنه أبدى
قلقه من أن املشاكل اإلنسانية الخطرية ومشاكل حقوق
اإلنسان مستمرة يف مخيامت النازحني – الظروف الصحية
والرصف الصحي املتدنية ،وعدم الوصول إىل املدارس
وعدم توفر املدرسني ،واملستويات العالية للعنف الجنيس
والعنف الجنساين .وقد استمع إىل شهادات عن الحصانة
املؤسساتية املنترشة ،والتي تشمل أعضاء قوات الدفاع
الشعبية األوغندية ،ووحدات الدفاع املحلية التي تنتهك
أحيانا حقوق الناس املسؤولة عن حاميتهم.
ويف محاولة لتناول هذه القضايا ،عقد املمثل الخاص
لألمني العام لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان الخاصة

بالنازحني داخليا ومرشوع بروكنغز برين حول الترشد
الداخيل ورشة عمل مدتها يومني يف كامباال – واستضافتها
الحكومة األوغندية – لتحديد التحديات التي تواجه
تنفيذ سياسة أوغندا تجاه النازحني داخليا والعمل
تجاه الحلول العملية .وذ َّكر كيلني املشاركني بأن “عمل
أي سياسة ال ميكنه التوقف عند تبنيها فقط ،فاإلرادة
السياسية لوضع األولويات ،والتعاون والتنسيق سيتكون
هامة جدا يف تنفيذ السياسة ومساندة حقوق اإلنسان
الخاصة بالنازحني داخليا”.
لقد جمعت ورشة العمل بني أكرث من  100مشارك –
ممثلني عن الحكومات ،وقوات الدفاع الشعبية األوغندية،
والرشطة ،واألمم املتحدة ،والحكومات املانحة ،ولجنة
حقوق اإلنسان األوغندية  ،واملنظامت غري الحكومية
املحلية والدولية ،وزعامء النازحني داخليا والباحثني .لقد
انعقدت ورشة العمل بعد أن توىل املوظفون الحكوميون
املحليون واإلقليميون املنتخبون حديثا مناصبهم بوقت
قصري ،وبالتايل فقد قدمت لكثريين من املوظفني أول
فرصة للقاء بعضهم البعض ملناقشة تنفذ السياسة
القومية تجاه النازحني الداخليني ولقاء ممثيل املجتمع
ال��دويل وأعضاء املجتمع ال��دويل وجها لوجه ملناقشة
النزوح الداخيل.
لقد ناقشت ورشة العمل املعيقات الرئيسية أمام تنفيذ
هذه السياسة ،وهي عدم وجود االتصال بني السلطات
الوطنية واملحلية ،وقلة التشاور مع النازحني داخليا أو
االتصال بهم ،ووجود قوة الرشطة قليلة املوارد أو غيابها
يف معظم الحاالت ،ووجود نظام غري فعال لتوفري املوارد
للحكومة املحلية واالهتامم غري الكاف لقضايا األرض
والرتتيبات األخرى لعودة النازحني اآلخرين.
وطالب املشاركون بالتايل:


النرش املوسع لسياسة التعامل مع النازحني
داخليا للتشجيع عىل تواجد اهتامم أكرب
بإمداداتها والتشجيع عىل تنفيذها



بناء املعرفة واملهارات لدى موظفي الحكومة
املحليني ومتوسطي املستوى ليتمكنوا من تنفيذ
السياسة بفعالية



االنخراط الفعال لجميع الوزارات ذات العالقة
يف تنفيذ السياسة



التشاور مع النازحني داخليا ومجتمعاتهم،
وخاصة فيام يتعلق باألمن والعودة وقضايا
األرض



نرش قوات رشطة مدربة تدريبا جيدا ،مبا فيهم
النساء ،يف املخيامت ومناطق العودة



تحسينات يف نظام توزيع املوارد من اإلدارة
املركزية إىل إدارة املحافظات



إنشاء نظام قضايئ يؤدي وظائفه ويشتمل عىل
آليات لحل نزاعات األرايض وحامية حقوق
املمتلكات يف مناطق العودة



زيادة األمن ،وإعادة بناء البنية التحتية وتوفري
الخدمات االجتامعية يف مناطق العودة.

ويف ختام ورشة العمل ،قام الوزير األوغندي لإلغاثة
واالستعداد للكوارث ،السيد ترسيس كابويغايري ،بإلزام
الحكومة “ببذل أقىص الجهود للتأكد من تناول قضايا
االنتقاد حيثام تكون االنتقادات مرشوعة وصحيحة ...
والسنة القادمة ستشهد وضعا مختلفا ”.ومنذ انعقاد
ورشة العمل اشرتكت الحكومة األوغندية وجيش الرب
للمقاومة يف عملية سالم جلبت األمل للنازحني النازحني
املتواجدين يف أوغندا .وإلنجاح عمليات العودة يجب
تطبيق السياسات والخطط وعدم االكتفاء باإلعالن عنها
فقط .إن الحكومة األوغندية تحتاج التخاذ خطوات
لتعزيز عمليات العودة اآلمنة واملستدمية للماليني من
الناس.
تشغل جوي ميللر ()jmiller@brookings.edu
منصب مساعدة أبحاث رئيسية يف مرشوع بروكنغز-
برين وكانت مسؤولة عن تنظيم ورشة العمل يف
كامباال .ميكنكم االطالع عىل تقرير ورشة العمل ووثائق
أساسية عىلwww.brookings.edu/fp/projects/ :
idp/conferences/contents.htm#Uganda
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