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 .1وفقاً ملصفوفة تتبع النُّزوح الخاصة مبنظمة األمم املتحدة للهجرة (املنظمة الدولية
للهجرة) .وتعود بعض أسباب ارتفاع األرقام إىل تحسن منهجيات جمع البيانات وزيادة
شمولية التغطية وتوسيع نطاق الجهات الفاعلة التي تصل إىل النَّازحني داخلياً يف املناطق
التي كان من الصعب الوصول إليها .وينبغي االنتباه إىل َّأن اإلحصاءات حول النَّازحني
داخلياً ما زالت محل جدل يف إثيوبيا
;https://displacement.iom.int/node/3929
https://displacement.iom.int/node/4012
www.agendaforhumanity.org/initiatives/5358 .2
bit.ly/SRS-durable-solutions-strategy .3

املبادئ التوجيهية يف محاكم حقوق اإلنسان الدولية

ديبورا كزلني

للمبادئ التوجيهية القدرة عىل دعم قانون حقوق اإلنسان الدويل املتعلق بالنُّزوح الداخيل ورفده بأداة
مك ِّملة له ،لكنَّ قلي ًال من محاكم حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ولجانها تويل االهتامم املناسب لها.
متثــل املبــادئ التوجيهيــة أداة تعــزز مــن قانــون حقــوق
اإلنســان العامــة ،ذلــك أنهــا تنــص عــى حقــوق النَّازحــن
داخلي ـاً ،وتحــدد مســؤوليات الــدول وغريهــا مــن الجهــات
الفاعلــة إزاء تلــك الحقــوق .وبهــذا املعنــى ،تؤكــد هــذه
املبــادئ مجــدد اً عــى مبــادئ حقــوق اإلنســان التــي
تطبقهــا يف العــادة هيئــات حقــوق اإلنســان الدوليــة .لكــنَّ
هنــاك قيمــة مضافــة تقدمهــا هــذه املبــادئ التوجيهيــة
أيض ـاً لقانــون حقــوق اإلنســان الــدويل تتمثــل يف مجالــن
اثنــن عــى األقــل هــا االعــراف الرصيــح بحــق النــاس يف
عــدم تهجريهــم ،وحــق التعويــض عــن املمتلــكات.
وقــد جــاء املبــدأ التوجيهــي الســادس عــى وجــه
الخصــوص لينــص عــى أنــه “لــكل إنســان الحــق يف
الحاميــة مــن التهجــر العشــوايئ مــن بيتــه أو مــكان
إقامتــه االعتيــادي” ،فــكان ذلــك تقدمــاً كبــراً يف مجــال
االعــراف بحــق منــع التهجــر .وكانــت تلــك املــرة األوىل
التــي يعــر بهــا صــك دويل عــن هــذا الحــق الــذي مل
يكتســب صفــة اإللــزام القانــوين منــذ ذلــك الوقــت إ َّال
يف أفريقيــا .ويف غيــاب مثــل هــذه التوجيهــات ،مــا كان
باإلمــكان التعامــل مــع قضيــة التهجــر والنُّــزوح إ|ال
بطريقــة غــر مبــارشة مــن خــال قانــون حقــوق اإلنســان،
ومــن هنــا تتبــن األهميــة الكــرى لوجــود اعــراف رصيــح
لهــذا الحــق ملــا لذلــك مــن أثــر يف تعريــف النُّــزوح
الداخــي عــى أنــه قضيــة متــس حقــوق اإلنســان ،وتقــدم
رســالة واضحــة ألصحــاب املســؤوليات والواجبــات ،وتوفــر
أساســاً متينــاً لالدعــاءات التــي يتقــدم بهــا أصحــاب
1
الحقــوق املنتهكــة.

ويتضــح أثــر هــذا التأطــر يف حــاالت هيئــات الــدول األمريكيــة
لحقــوق اإلنســان التــي اســتخدمت املبــادئ التوجيهيــة عــى
الــدوام ،وعــى وجــه الخصــوص مــن أجــل التأكيــد عــى َّأن
ال ُّنــزوح الداخــي يقــع ضمــن نطــاق الحــق بالحريــة يف الحركــة
واإلقامــة ضمــن مقاربــة تبنتهــا أيضــاً اللجنــة اإلفريقيــة
لحقــوق اإلنســان والشــعوب .ولذلــك ،ميكــن االفــراض َّ
بــأن
ال ُّنــزوح الداخــي ميثــل انتهــاكاً لحقــوق اإلنســان وأ َّنــه عــى
أصحــاب الواجبــات أن يتحملــوا عــبء إثبــات مــدى مرشوعيــة
التَّهجــر أو تقيــم التســويغ القانــوين لعــدم منعهــم لــه .ومــا
مــن شــك يف وجــود مســاحة لتعزيــز الحاميــة القانونيــة مــن
ال ُّنــزوح الداخــي باتبــاع مثــل هــذه املقاربــة .وال تقتــر هــذه
الحالــة عــى الســياقات اإلقليميــة خــارج األمريكيتــن ،بــل
ترتبــط أيضــاً بأســباب النُّــزوح التــي عجــزت جميــع آليــات
حقــوق اإلنســان عــن معالجتهــا بطريقــة جيــدة ،ومثــال ذلــك
التَّهجــر الناتــج عــن الكــوارث الطبيعيــة أو تدهــور األحــوال
البيئيــة.
وهنــاك مســاهمة جليلــة أخــرى قدمتهــا املبــادئ اإلرشــادية،
وهــي تأكيدهــا عــى حــق النَّازحــن الداخليــن باســتعادة
ممتلكاتهــم املفقــودة نتيجــة ال ُّنــزوح ،أو تعويضهــم إزاء تلــك
املمتلــكات إن مل يكــن مبقدورهــم اســتعادتها .فلــم يســبق ألي
2
صــك قبــل هــذه املبــادئ أن أقــر بهــذا الحــق بذلــك الوضــوح.
يقــدم املبــدأ التوجيهــي  29وصفــاً عمليــاً للواجبــات التــي
يفرضهــا حــق التعويــض يف ســياقات النُّــزوح .ويحــدد عــى
وجــه الخصــوص واجــب الدولــة يف مســاعدة النَّازحــن عــى
اســتعادة ممتلكاتهــم أو تعويضهــم عنهــا مــع التأكيــد عــى
أولويــة االســتعادة عــى التعويــض .ومــع َّأن لهــذه املبــادئ
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القــدرة عــى تحديــد املعايــر الدنيــا لجــر األرضار عــى األقــل ،املامرســة لتعزيــز اســتخدام املبــادئ التوجيهيــة يف القــرارات
فقــد أبــدت محاكــم حقــوق اإلنســان عــدم رغبتهــا يف التصــدي الفرديــة.
ملشــكلة اســتعادة املمتلــكات يف ســياقات النُّــزوح بطريقــة
مبــارشة عــى املســتوى الــدويل ومل تســتخدم هــذه املبــادئ وتبقــى األســئلة حــول مســتقبل املبــادئ التوجيهيــة يف ميــدان
حقــوق اإلنســان .فــا الســبب الــذي ُيض ِعــف اســتخدام
للمــي قدم ـاً يف هــذه القضيــة.
هيئــات حقــوق اإلنســان الدوليــة واإلقليميــة لهــذه املبــادئ،
كــا أن محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان واالحتجــاج بهــا؟ هــل مــن املمكــن أن يكــون ذلــك نتيجــة
اســتخدمت املبــادئ التوجيهيــة مــن أجــل تعزيــز الحاميــات القيــود املفروضــة عــى اختصاصــات تلــك الهيئــات ،أم انتشــار
الخاصــة املقدمــة للســكان األصليــن ضــد التهجــر ،باإلضافة إىل تصــور خاطــئ بعــدم صلــة املبــادئ التوجيهيــة للقضايــا
التعامــل مــع قضايــا مثــل مل الشــمل األرسي والعــودة وإعــادة التــي تنظــر إليهــا؟ أم لعــل ذلــك يعنــي عــدم وجــود رغبــة
3
االندمــاج واملشــاركة.
أصــ ًا يف النظــر يف مثــل هــذه القوانــن الناعمــة ،أم هنــاك
عوامــل أخــرى لذلــك؟ ويف حالــة زيــادة اعتــاد منابــر حقــوق
دور أكرب يف منابر حقوق اإلنسان الدولية
اإلنســان عــى ذكــر اإلشــارات املرجعيــة للمبــادئ التوجيهيــة،
ً
مــن بــن حــاالت النُّــزوح الداخــي الجامعــي املراجعــة هــل ســيلقى ذلــك ترحيبـا مــن القضــاة واملشــتكني ،واملمثلــن
والبالــغ عددهــا  51حالــة ،فصلــت هيئــات حقــوق اإلنســان القانونيــن ،واملجتمعــات املتأثــرة عــى العمــوم؟6وإذا كان األمر
الدوليــة  47منهــا منــذ إطــاق املبــادئ التَّوجيهيــة بشــأن كذلــك ،كيــف ميكــن تحقيــق هــذه النتيجــة ،وإىل أي حــد
ال ُّنــزوح الداخــي يف عــام  .1998ومــن بــن هــذه القضايــا ،يكــون ذلــك؟ أيـاً كانــت اإلجابــة ،فــا شــك يف َّأن قــدرة املبــادئ
مل يكــن هنــاك أكــر مــن  11قضيــة أشــارت فيهــا املحاكــم التوجيهيــة عــى تعزيــز النتائــج امللموســة عــى النَّازحــن
إشــارة رصيحــة إىل املبــادئ التوجيهيــة ذاتها4 .وقدمــت داخليــاً يف محاكــم حقــوق اإلنســان الدوليــة ســوف تخضــع
هــذه اإلحــاالت املرجعيــة عــى وجــه الخصــوص كل مــن الختبــار صعــب لتقريــر مــا إذا كانــت املبــادئ تلــك مــا زالــت
محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان (مثــاين قضايــا) تفــي بوعدهــا أم ال.
واملحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان (قضيتــان) واللجنــة
األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب (قضيــة واحــدة) .ديبورا كزلني Deborah.Casalin@uantwerpen.be
باحثة يف مستوى الدكتوراه ،مجموعة أبحاث القانون والتنمية،
ويبــدو أن الواليــات املناطــة باملحاكــم اإلفريقيــة ومحاكــم كلية الحقوق ،جامعة أنتڨريپ.
الــدول األمريكيــة واألوروبيــة اإلقليميــة لحقــوق اإلنســان www.uantwerpen.be/en/research-groups/law-
تســمح باســتخدام املبــادئ التوجيهيــة لالســتئناس بهــا and-development/
كمصــدر للتأويــل والتفســر .ومــن هنــا ،تقــع مبــادرة
 .1انظر موريل م ،وشتافروبولو م ،ودوريو ج-ف (‘ )2012تاريخ حق عدم التَّهجري
استكشــاف اإلمكانــات األخــرى للمبــادئ التوجيهيــة يف ووضعه القانوين’ نرشة الهجرة القرسية ،العدد 41
املشــتكني وممثليهــم ويف القضــاة .وحتــى يف الســياقات www.fmreview.org/ar/preventing/morel-et-al
التــي ال تنــص فيهــا واليــة آليــة مــا ،أو قانــون الســوابق  .2ويليامز ر س (‘ )2008املبدأ التوجيهي  29وحق اسرتداد املمتلكات’ نرشة الهجرة
القرسية ،عدد خاص ،عرش سنوات عىل املبادئ ال َّتوجيهية بشأن ال ُّنزوح الداخيل
القضائيــة رصاحــة عــى االنفتــاح للمصــادر القانونيــة bit.ly/NHQ-GP10
األخــرى فغالب ـاً مــا تكــون مثــل هــذه النصــوص مســتخدمة  .3انظر مث ًال محكمة الدول األمريكية لحقوق اإلنسان ،قضية ريو نيغرو ماساكرز ضد
بحكــم األمــر الواقــع يف التفســر والتأويــل ،ومــن هنــا قــد غواتيامال (par. 173 and 176 bit.ly/IACHR-RioNegro-2012 )2012
ُ .4ب ِن َيت هذه املقالة عىل مراجعة  51قضية مقبولة متعلقة بالتَّهجري الداخيل الجامعي،
تبــدو هنــاك فــرص حقيقــة يف مجــال استكشــاف القوانــن وأجريت املراجعة ضمن بحث الدكتوراه الذي يعكف عليه املؤلف حالياً.
األخــرى (غــر امللزمــة) واســتخدامها يف مجــاالت مشــابهة .5 .انظر مث ًال لحنة حقوق الطفل ،املالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين
أن هيئــات معاهــدات حقــوق الدوريني الرابع والخامس لكولومبيا 6 /5-CRC/C/COL/CO/4 ،مارس/آذار ،1015
فعــى ســبيل املثــال ،مــع َّ
الفقرة ز(د) http://www.refworld.org/docid/566e765c4.html
اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة مل تســتخدم املبــادئ  .6انظر Desmet E (2014) ‘Analysing users’ trajectories in human
التوجيهيــة يف قراراتهــا للفصــل بالقضايــا الفرديــة ،فقــد & rights: a conceptual exploration and research agenda’ Human Rights
قدمــت معظمهــا توصيــات باالمتثــال للمبــادئ التوجيهيــة International Legal Discourse Vol. 8 (2): 121-141).
(‘تحليل مسارات املستخدمني يف حقوق اإلنسان :استكشاف املفهومات وأجندة البحث’،
وذلــك ضمــن ملحوظاتهــا الختاميــة العامــة حــول وضــع حقوق اإلنسان والخطاب القانوين الدويل)
حقــوق اإلنســان يف قطــر معــن 5 .وقــد تؤســس هــذه
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