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جميع القضايا األخرى املرتبطة بالنَّازحني داخلياً .وما زال هناك
بعض الجوانب العملية التي ال بد من حلها ما يشري إىل َّأن منسق الرصد والتقييم وضابط ارتباط الجندر ،املجلس الدامناريك
اإلصالحات املطلوبة عىل قضايا النَّازحني داخلياً ستوقف مؤقتاً إىل لالجئني -جنوب القوقاز https://drc.ngo
حني االنتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.
اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبتني وال تعكس بالرضورة
آراء املجلس الدامناريك لالجئني.
وقد تشري عملية إلغاء وزارة النَّازحني داخلياً إىل َّأن النَّازحني
ً
الداخليني مل يعودوا عىل سلم األولويات للحكومة ،وقد يتبع  .1كانت املبالغ املالية املقدمة لهم أساسا تعتمد قيمتها عىل ما إذا كانوا يعيشون ضمن
ذلك انخفاض يف الدعم املقدم لهم .ونتيجة لذلك ،تتزايد أهمية مرك ٍز جامعي (فكانت تعادل  5.5دوالراً شهرياً ارتفعت فيام بعد إىل  12دوالراً شهرياً) أو
يف سكن الخاص ( 7دوالرات ارتفعت إىل  .)15ومنذ عام  ،2014يتلقى النَّازحون داخلياً
الدور امللقى عىل عاتق املجتمع الدويل واملجتمع املدين املحيل املقدار نفسه من املال ( 17دوالراً) ما مل يتجاوز إجاميل دخلهم الشهري سقفاً معيناً.
يف التمسك بحقوق النَّازحني داخلياً والتأكد من وفاء الحكومة  .2ويقدم القانون الجورجي تعريفاً لهذه الحلول إذ يقول إنها تعني “...توفري السكن،
إن املبادئ التوجيهية قد ونقل الوحدات املعيشية إىل امللكية ،أو توفري املساعدة املالية الكافية ،أو غريها من أنواع
بالتزاماتها .وعىل العموم ،نستطيع القول َّ
املساعدات ألرس النَّازحني داخلياً”.
لقيت الدعم يف جورجيا .هذا من جهة ،أ َّما من جه ٍة أخرى فال بد  .3قانون جورجيا للنازحني داخلياً املضطهدين من املناطق الجورجية املحتلة،
من النظر إىل عملية التنفيذ الفعال والكامل عىل أنها عمل قيد  1مارس/آذار http://mra.gov.ge/res/docs/201406171444442634.pdf 2014
World Bank (2016) Georgia - Transitioning from Status to Needs Based .4
اإلنجاز قد يستغرق وقتاً طوي ًال يف املستقبل.
تومار بولكڨادزي tamunabolkvadze@gmail.com

كارولني فونكيه carolin.funke@rub.de
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،معهد القانون الدويل والسالم
وال ِّنزاع املس َّلح ،جامعة رور يف بوتشومwww.ifhv.de ،

Assistance for IDPs: A Poverty and Social Impact Analysis
(جورجيا -عبور املرحلة االنتقالية من تقييم مبني عىل وضع النازحني داخلياً إىل تقييم
مبني عىل حاجاتهم :تحليل الفقر واألثر االجتامعي)
bit.ly/WorldBank-Georgia-2016
 .5انظر UNHCR (2015) Intentions Survey on Durable Solutions:
Voices of Internally Displaced Persons in Georgia, p12.
وفقاً لالستقصاء ،يفضل  73.4%من النَّازحني داخلياً العودة إىل أماكنهم األصلية.
(استقصاء النوايا حول الحلول الدامئة) www.refworld.org/pdfid/55e575924.pdf

اتفاقية كامپاال والحق يف عدم التَّهجري التعسفي

						
روموال أدايوال

اعتمد األشخاص الذين صاغوا اتفاقية كامپاال اعتامداً هائ ًال عىل املبادئ التوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل
آخذين يف االعتبار السياق اإلفريقي ،ويتضح ذلك جلياً يف إدراكها لحق الناس يف عدم التسبب بنزوحهم
تعسفياً.

تبنــى االتحــاد اإلفريقــي اتفاقيتــه الخاصــة بحاميــة األشــخاص
النَّازحــن داخلي ـاً ومســاعدتهم املعروفــة باتفاقيــة كامپــاال يف
عــام  ،2009ويعــود ُج ُّ
ــل الفضــل يف تأسيســها إىل املبــادئ
التوجيهيــة الخاصــة بال ُّنــزوح الداخــي .فهــي تعكــس حقــوق
اإلنســان الدوليــة ومبــادئ القانــون اإلنســاين الراســخة يف
املبــادئ التوجيهيــة ،وهــي تضــم أيضــاً مختلــف الجوانــب يتمثــل الجانــب األول يف َّأن أي فعــل يقــود إىل التَّهجــر
ذات الصلــة باألعــراف واملبــادئ التــي تنــص عليهــا األطــر وال ُّنــزوح يجــب أن ينســجم مــع القانــون الــدويل .واعتــاداً
العامــة اإلقليميــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان.
عــى املبــادئ التوجيهيــة ،تذكــر اتفاقيــة كامپــاال ،شــأنها يف
ذلــك شــأن القانــون الــدويل ،تفاصيــل القواعــد األساســية
عــر فيهــا اتفاقيــة كامپــاال عــا الخاصــة بعــدم إجــازة النُّــزوح الداخــي نتيجــة التطهــر
ومــن أكــر الطــرق التــي ُت ِّ
جــاء يف املبــادئ التوجيهيــة اعرتافهــا بحــق عــدم التســبب العرقــي أو الفصــل الدينــي أو العرقــي .كــا أنهــا ترفــض
بنــزوح األشــخاص داخليـاً رغـ ً
ـب هــذا املبــدأ اســتخدام ال ُّنــزوح كوســيلة إليقــاع العقــاب الجامعــي وترفــض
نصـ ُّ
ا عنهــم .و َي َ
ً
يف صلــب قضيــة حاميــة النَّازحــن داخليــا ،ورفــع مســتوى النُّــزوح الناتــج عــن “العنــف املعمــم أو انتهــاكات حقــوق
أهميــة الحاميــة مــن ال ُّنــزوح الداخــي مــن اعتبــار أخالقــي
إىل واجــب قانــوين ُتســا َءل عنــه الدولــة .وهنــاك عــى وجــه
الخصــوص أربعــة جوانــب أساســية لهــذا الحــق تغطيهــا
املبــادئ التوجيهيــة وتغطيهــا تبعــاً لذلــك اتفاقيــة كامپــاال.
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اإلنســان” ،كــا حــدث عــى ســبيل املثــال يف عــام 2007
الــذي شــهد اندالعـاً للعنــف بعــد االنتخابــات يف كينيــا وقــاد
إىل تهجــر جامعــي للنــاس .وكذلــك ترفــض النُّــزوح الــذي
يرقــى إىل اإلبــادة الجامعيــة وجرائــم الحــرب أو الجرائــم
ضــد اإلنســانية.

ــب إليهــا منــع
التنمويــة .وهكــذا نجــد أن الــدول لــن ُيط َل َ
حــدوث ال ُّنــزوح إ َّال يف حالــة املجتمعــات املحليــة التــي لهــا
روابــط قويــة مــع األرض التــي تعتمــد عليهــا ،إذ ميكــن
الســاح لهــذا ال ُّنــزوح إذا كان يخــدم «مصالــح عامــة قهريــة
وغالبــة» (اتفاقيــة كامپــاال .))5( 4

وبينــا تحظــر املبــادئ التوجيهيــة تشــويه الجســد والعنــف
القائــم عــى الجنــدر املــارس ضــد النَّازحــن داخلي ـاً (املبــدأ
 )11تذهــب اتفاقيــة كامپــاال إىل أبعــد مــن ذلــك إذ تحظــر
جميــع املامرســات الضــارة الناتجــة عــن التَّهجــر والنُّــزوح.
فهــي هنــا تعتمــد كثــراً عــى بروتوكــول امليثــاق اإلفريقــي
لحقــوق اإلنســان والشــعوب وعــى األخــص منهــا حقــوق
1
املــرأة يف أفريقيــا (املعروفــة بربوتوكــول املــرأة اإلفريقيــة)
وهــي أداة تتقــدم عــى املعاهــدات الدوليــة األخــرى يف
دعمهــا وترويجهــا للحقــوق اإلنجابيــة .ومــن األســباب التــي
تــؤدي إىل فــرار الفتيــات مــن بيوتهــن الهــرب مــن تهديــدات
تشــويه أعضائهــن التناســلية أو إجبارهــن عــى الــزواج
خاصـ ًة يف ســن مبكــرة .ويف بعــض أطــراف القــارة األفريقيــة،
تهــرب الفتيــات مــن ديارهــن لتجنــب يك الثــدي وهــي مــن
العــادات التــي متارســها بعــض املجتمعــات اعتقــاداً بـ َّ
ـأن ذلــك
يســاهم يف منــع وقــوع حــاالت مامرســة الجنــس غــر الرشعي
بــن الفتيــات .ومــن الواضــح َّأن الحظــر الــذي نصــت عليــه
اتفاقيــة كامپــاال ملثــل هــذه املامرســات الضــارة كســبب يف
ال ُّنــزوح جــاء مبــا يســتجيب للســياق اإلفريقــي.

أ َّمــا الجانــب الثــاين مــن حــق عــدم التســبب بالنُّــزوح
التعســفي فهــو َّأن ال ُّنــزوح حتــى لــو كان يف بعــض الحــاالت
مســموحاً بــه مبوجــب القانــون الــدويل فيجــب أن ينفــذ مبــا
ينســجم مــع صحيــح القانــون أي باســتيفاء أدىن الضامنــات
اإلجرائيــة .وفيــا يخــص جميــع أشــكال النُّــزوح ،تؤكــد
املبــادئ التوجيهيــة عــى مــا جــاءت بــه اتفاقيــة جنيــف
الخاصــة بحاميــة األشــخاص املدنيــن يف وقــت الحــرب 2إذ
تحــدد املتطلبــات اإلجرائيــة الدنيــا يف املــادة رقــم  7التــي
تتطلــب إيجــاد بدائــل معقولــة واستكشــافها مــن أجــل
تجنــب ال ُّنــزوح كليـاً كــا أنهــا تتطلــب توفــر الســكن املالئــم
للنَّازحــن .ومــع َّأن املبــادئ التوجيهيــة ال تفــرض معايــر دنيــا
محــددة فيــا يخــص الكــوارث الطبيعيــة وعــى األخــص منهــا
التغيــر املناخــي فهــي مدرجــة يف اتفاقيــة كامپــاال .فالتغــر
املناخــي قضيــة تحظــى باهتــام كبــر مــع مــرور الوقــت
وهــي واحــدة مــن املجــاالت التــي متثــل إضافــة جديــدة
جــاءت بهــا اتفاقيــة كامپــاال ملــا قدمتــه املبــادئ التوجيهيــة،
إذ إنهــا أقــرت بــكل رصاحــة ووضــوح مبشــكلة التغــر
املناخــي (مــع َّأن املبــادئ التوجيهيــة تعــرف عــى العمــوم
بالكــوارث التــي ال تع ِّرفهــا رصاحــة لكنهــا تربــط بينهــا وبــن
أثــر التغــر املناخــي).

وتســمح اتفاقيــة كامپــاال لبعــض أنــواع ال ُّنــزوح عــى أســس
معينــة منهــا عــى ســبيل املثــال أوضــاع النــزاع املســلح
للــرورة العســكرية أو لحاميــة الســكان املدنيــن .وهــذه
األرضيــة املســموح بهــا جــاءت أيضـاً مــن املبــادئ التوجيهيــة
التــي تعتمــد عــى القانــون اإلنســاين الــدويل وعــى الوجــه
الخــاص منــه الربوتوكــول الثــاين التفاقيــات جنيــف لعــام
 .1949ويف أوضــاع الكــوارث الطبيعيــة ،يســمح بالنُّــزوح
عنــد الحاجــة إليــه مــن أجــل الحفــاظ عــى ســامة الســكان
املتأثريــن وصحتهــم .أ َّمــا يف حــاالت النُّــزوح الناتجــة عــن
العمليــات التنمويــة ،فرتســم اتفاقيــة كامپــاال منعطفــاً
مختلفــاً متامــاً .فقــد عكســت املســودة األوليــة التفاقيــة
كامپــاال الحظــر الــوارد يف املبــادئ التوجيهيــة لهــذا النــوع
مــن النُّــزوح «يف حــاالت املرشوعــات اإلمنائيــة واســعة
النطــاق التــي ال تســوغها َغ َل َبــة املصالــح العامــة» (املبــدأ
التوجيهــي  6ج) لكــنَّ هــذا البنــد عُ ـ ِّد َل فيــا بعــد يف املــادة
 10مــن اتفاقيــة كامپــاال لتطلــب إىل الــدول أن تعمــل
«قــدر اإلمــكان» عــى منــع ال ُّنــزوح الناتــج عــن املرشوعــات

أ َّمــا الجانــب الثالــث لحــق منــع التَّهجــر التعســفي فينــص
عــى أنــه ال ينبغــي إجبــار النــاس عــى النُّــزوح مــن
أماكنهــم بطريقــة تنتهــك حقوقهــم اإلنســانية .وكــا الحــال
يف املبــادئ التوجيهيــة ،تطلــب اتفاقيــة كامپــاال إىل الــدول
احــرام التزاماتهــا الخاصــة بحقــوق اإلنســان فيــا يتعلــق
بالطريقــة التــي تنفــذ بهــا عمليــات ال ُّنــزوح وذلــك يف حــاالت
املرشوعــات التنمويــة عــى ســبيل املثــال.
وأخــراً تطلــب اتفاقيــة كامپــاال إىل الــدول أن تدخــل التدابــر
الالزمــة للتصــدي لآلثــار الســلبية للنــزوح عــى النَّازحــن
داخليـاً .وكــا الحــال يف املبــدأ  )2(3مــن املبــادئ التوجيهيــة،
تنــص املــادة  )9(5مــن اتفاقيــة كامپــاال عــى حــق النَّازحــن
داخليــاً يف الســعي للمســاعدة والحصــول عليهــا .ويتضمــن
جوهــر هــذا النــص ،كــا الحــال يف معظــم نصــوص الصكــن
اإلثنــن ،ضــان توفــر الحاميــة واملســاعدة للنَّازحــن
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الداخليــن والنــأي عنهــم بالعواقــب الســلبية للنــزوح التــي التاريــخ ملســاهمة املبــادئ التوجيهيــة نحــو املعايــر امللزمــة
رمبــا مل يكــن مــن املمكــن التوقــع بهــا قبــل حدوثهــا وخــال املتالحقــة حــول ال ُّنــزوح الداخــي.
فــرة ال ُّنــزوح الداخــي.
روموال أدايوال romola.adeola@up.ac.za
لقــد جــاءت اتفاقيــة كامپــاال لتكــون معيــاراً إقليمي ـاً حــول باحثة زائرة ،مدرسة أوسغود هول للقانون ،جامعة يورك ،كندا.
النُّــزوح الداخــي وهــي تعكــس كثــراً أهميــة املبــادئ زميلة يف دراسات ما بعد الدكتوراه ،مركز حقوق اإلنسان ،جامعة
التوجيهيــة عــى أســاس أنهــا البيــان املبــديئ الجــازم للمبــادئ بريتوريا www.up.ac.za/centre-for-human-rights
الدوليــة حــول حاميــة النَّازحــن داخليـاً ومســاعدتهم .وبينــا
www.achpr.org/instruments/women-protocol .1
تكيفــت اتفاقيــة كامپــاال يف بعــض النواحــي لتعكــس الوجــه www.refworld.org/docid/3ae6b36d2.html .2
األفضــل للســياق اإلفريقــي ،فهــي أوضــح تعبــر حتــى هــذا

اللغة واملبادئ التوجيهية

إييل كيمپ

ال بد من إيالء مزيد من االهتامم إىل اللغات وحاجات التواصل لألشخاص املعرضني لخطر النُّزوح الداخيل،
أو الذين يواجهونه ويتعافون منه .وتسلط دراسة حالة من نيجرييا الضوء عىل هذه املسائل ،وتضع
تحديات أمام املجتمع الدويل لبذل جهود أفضل.
هناك دور للغة يف املحافظة عىل حقوق النَّازحني داخلياً لكنَّ
هذا الدور غالباً ما ُيه َمل مع َّأن االنتباه إىل اللغة والتواصل عنرص
محوري يف املبادئ التوجيهية للنزوح الداخيل 1.وتذكر املبادئ
التوجيهية رصاحة حق النَّازحني يف التواصل باللغة التي يفهمونها
وذلك ضمن مكون نبذ التمييز (املبدأ  .)22وتقر هذه املبادئ أيضاً
بحق الشخص بالتعليم الذي يحرتم هويته الثقافية ولغته ودينه
(املبدأ .)23

أهمي محورية وكذلك طريقة التعبري عنها (الخطية ،والتصويرية،
والسمعية) وقنوات االتصال (االتصال الشفوي ،أو املكتوب ،أو
ألن ذلك أمر رضوري ج ّداً
الرقمي) .فال بد إذاً من تلبية حاجاتهم َّ
ملشاركة النساء يف التخطيط ،وإدارة تدابري إعادة النقل (7د) وتوفري
املساعدات (املبدأ  )18وتلبية الحاجات الخاصة لألطفال ،وبعض
املجموعات الخاصة بالنساء وكبار السن وذوي اإلعاقة (املبدأ .)4

وتقدم لنا االستجابة اإلنسانية لحاجات النَّازحني يف شامل رشقي
أ َّما حق النَّازحني بالحصول عىل املعلومات باللغة التي يفهمونها نيجرييا دراسة حالة تبني لنا جسامة العائق اللغوي فيام لو أغفل
فهي مذكورة ضمن ّياً يف عدد آخر كثري من املبادئ .فينبغي أن املجتمع اإلنساين توفري الخطوات العملية املناسبة للتغلب عىل
2
يكون الناس عىل إطالع كاف باألسباب واإلجـراءات التي دعت ذلك العائق.
إىل نزوحهم ،وأن يقدموا موافقتهم املدروسة للنزوح غري الناتج
عن الحاالت الطارئة (7ب و ج) .وتنص املبادئ أيضاً عىل حقوق تحديات التنوع اللغوي يف نيجرييا
األشخاص بطلب الحامية واملساعدة اإلنسانية وتلقيها (املبدأ تخيل لو أنك تدير برنامجاً لدعم النَّازحني داخل ّياً يف شامل رشق
 ،)3والعودة إىل مناطقهم األصلية ،أو إعادة توطينهم طوعاً نيجرييا .ستجد عندها أنك تتعامل مع  500لغة أصلية يف البالد
ومساهمتهم يف التخطيط لهذه العمليات (املبدأ  .)28وكل هذه مبا فيها  28لغة يف والية بورنو وحدها .وستجد ّأن معظم الكوادر
املحلية تتكلم لغة الهوسا يف حني يتكلم بعضهم لغة الكانوري
الحقوق ال ميكن تلبيتها إ َّال مبراعاة الحاجات اللغوية.
وهي اللغة الدارجة والشائعة يف بورنو واملنطقة املجاورة لها.
فهناك بعض األفراد ممن يواجهون تحديات لغوية خاصة .منهم ،ويقول كبار املديرين َّإن املقابالت التي يجرونها مع النَّازحني
عىل سبيل املثال ،بعض املجموعات التي قد ال متتلك كثرياً من غالباً ما تتضمن عملية ترجمة معقدة من أربع مراحل بني
الفرص لتعلم القراءة ،أو الوصول إىل التكنولوجيا الرقمية أو اللغات اإلنجليزية ،والهاوسية ،والكانورية وغريها من اللغات
إتقان لغة ثانية أو ثالثة .فلهذه الفئة من الناس ،تكتسب اللغة املحلية املحكية وعىل ضوء ذلك يقول هؤالء املديرون إنهم ال
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