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املبادئ التوجيهية يف محاكم حقوق اإلنسان الدولية
ديبورا كزلني

للمبادئ التوجيهية القدرة عىل دعم قانون حقوق اإلنسان الدويل املتعلق بالنُّزوح الداخيل ورفده بأداة 
لة له، لكنَّ قلياًل من محاكم حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية ولجانها تويل االهتامم املناسب لها.  مكمِّ

ــوق  ــون حق ــن قان ــزز م ــة أداة تع ــادئ التوجيهي ــل املب متث
ــا تنــص عــىل حقــوق النَّازحــني  ــك أنه اإلنســان العامــة، ذل
داخليــاً، وتحــدد مســؤوليات الــدول وغريهــا مــن الجهــات 
ــذه  ــد ه ــى، تؤك ــذا املعن ــوق. وبه ــك الحق ــة إزاء تل الفاعل
التــي  اإلنســان  حقــوق  مبــادئ  عــىل  مجــدداً  املبــادئ 
تطبقهــا يف العــادة هيئــات حقــوق اإلنســان الدوليــة. لكــنَّ 
ــة  ــادئ التوجيهي ــذه املب ــا ه ــة تقدمه ــة مضاف ــاك قيم هن
ــني  ــل يف مجال ــدويل تتمث ــوق اإلنســان ال ــون حق أيضــاً لقان
اثنــني عــىل األقــل هــام االعــرتاف الريــح بحــق النــاس يف 

ــكات. ــن املمتل ــض ع ــق التعوي ــم، وح ــدم تهجريه ع

وجــه  عــىل  الســادس  التوجيهــي  املبــدأ  جــاء  وقــد 
يف  الحــق  إنســان  “لــكل  أنــه  عــىل  لينــص  الخصــوص 
مــكان  أو  بيتــه  مــن  العشــوايئ  التهجــري  مــن  الحاميــة 
ــال  ــرياً يف مج ــاً كب ــك تقدم ــكان ذل ــادي”، ف ــه االعتي إقامت
ــرة األوىل  ــك امل ــت تل ــع التهجــري.  وكان االعــرتاف بحــق من
التــي يعــرب بهــا صــك دويل عــن هــذا الحــق الــذي مل 
يكتســب صفــة اإللــزام القانــوين منــذ ذلــك الوقــت إالَّ 
يف أفريقيــا. ويف غيــاب مثــل هــذه التوجيهــات، مــا كان 
إ|ال  ــزوح  والنُّ التهجــري  قضيــة  مــع  التعامــل  باإلمــكان 
بطريقــة غــري مبــارشة مــن خــالل قانــون حقــوق اإلنســان، 
ومــن هنــا تتبــني األهميــة الكــربى لوجــود اعــرتاف رصيــح 
النُّــزوح  تعريــف  يف  أثــر  مــن  لذلــك  ملــا  الحــق  لهــذا 
ــة متــس حقــوق اإلنســان، وتقــدم  ــه قضي الداخــيل عــىل أن
رســالة واضحــة ألصحــاب املســؤوليات والواجبــات، وتوفــر 
أصحــاب  بهــا  يتقــدم  التــي  لالدعــاءات  متينــاً  أساســاً 

املنتهكــة.1  الحقــوق 

ويتضــح أثــر هــذا التأطــري يف حــاالت هيئــات الــدول األمريكيــة 
ــة عــىل  ــادئ التوجيهي ــي اســتخدمت املب لحقــوق اإلنســان الت
ــىل أنَّ  ــد ع ــل التأكي ــن أج ــوص م ــه الخص ــىل وج ــدوام، وع ال
ــزوح الداخــيل يقــع ضمــن نطــاق الحــق بالحريــة يف الحركــة  النُّ
اإلفريقيــة  اللجنــة  أيضــاً  تبنتهــا  واإلقامــة ضمــن مقاربــة 
ــأنَّ  ــرتاض ب ــن االف ــك، ميك ــعوب. ولذل ــان والش ــوق اإلنس لحق
ــىل  ــه ع ــوق اإلنســان وأنَّ ــاكاً لحق ــل انته ــزوح الداخــيل ميث النُّ
أصحــاب الواجبــات أن يتحملــوا عــبء إثبــات مــدى مرشوعيــة 
ــا  ــه. وم ــم ل ــوين لعــدم منعه ــم التســويغ القان التَّهجــري أو تقي
مــن شــك يف وجــود مســاحة لتعزيــز الحاميــة القانونيــة مــن 
ــزوح الداخــيل باتبــاع مثــل هــذه املقاربــة. وال تقتــر هــذه  النُّ
ــل  ــني، ب ــارج األمريكيت ــة خ ــياقات اإلقليمي ــىل الس ــة ع الحال
ــات  ــع آلي ــزت جمي ــي عج ــزوح الت ــباب النُّ ــاً بأس ــط أيض ترتب
حقــوق اإلنســان عــن معالجتهــا بطريقــة جيــدة، ومثــال ذلــك 
ــة أو تدهــور األحــوال  ــج عــن الكــوارث الطبيعي التَّهجــري النات

ــة. البيئي

ــادئ اإلرشــادية،  ــة أخــرى قدمتهــا املب ــاك مســاهمة جليل وهن
وهــي تأكيدهــا عــىل حــق النَّازحــني الداخليــني باســتعادة 
ــزوح، أو تعويضهــم إزاء تلــك  ممتلكاتهــم املفقــودة نتيجــة النُّ
املمتلــكات إن مل يكــن مبقدورهــم اســتعادتها. فلــم يســبق ألي 
صــك قبــل هــذه املبــادئ أن أقــر بهــذا الحــق بذلــك الوضــوح.2 
ــي  ــات الت ــاً للواجب ــاً عملي ــي 29 وصف ــدأ التوجيه ــدم املب يق
ــىل  ــدد ع ــزوح. ويح ــياقات النُّ ــض يف س ــق التعوي ــا ح يفرضه
ــىل  ــة يف مســاعدة النَّازحــني ع وجــه الخصــوص واجــب الدول
ــىل  ــد ع ــع التأكي ــا م ــم عنه ــم أو تعويضه ــتعادة ممتلكاته اس
ــادئ  ــذه املب ــع أنَّ له ــض. وم ــىل التعوي ــتعادة ع ــة االس أولوي
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القــدرة عــىل تحديــد املعايــري الدنيــا لجــرب األرضار عــىل األقــل، 
فقــد أبــدت محاكــم حقــوق اإلنســان عــدم رغبتهــا يف التصــدي 
ــزوح بطريقــة  ملشــكلة اســتعادة املمتلــكات يف ســياقات النُّ
ــادئ  ــذه املب ــتخدم ه ــدويل ومل تس ــتوى ال ــىل املس ــارشة ع مب

ــة.  ــاً يف هــذه القضي للمــي قدم

اإلنســان  لحقــوق  األمريكيــة  الــدول  محكمــة  أن  كــام 
ــات  ــز الحامي ــن أجــل تعزي ــة م ــادئ التوجيهي اســتخدمت املب
الخاصــة املقدمــة للســكان األصليــني ضــد التهجــري، باإلضافة إىل 
التعامــل مــع قضايــا مثــل مل الشــمل األرسي والعــودة وإعــادة 

االندمــاج واملشــاركة.3 

دور أكرب يف منابر حقوق اإلنسان الدولية
ــزوح الداخــيل الجامعــي املراجعــة  مــن بــني حــاالت النُّ
والبالــغ عددهــا 51 حالــة، فصلــت هيئــات حقــوق اإلنســان 
ــأن  ــة بش ــادئ التَّوجيهي ــالق املب ــذ إط ــا من ــة 47 منه الدولي
ــزوح الداخــيل يف عــام 1998. ومــن بــني هــذه القضايــا،  النُّ
مل يكــن هنــاك أكــرث مــن 11 قضيــة أشــارت فيهــا املحاكــم 
ذاتها.4وقدمــت  التوجيهيــة  املبــادئ  إىل  إشــارة رصيحــة 
ــن  ــوص كل م ــه الخص ــىل وج ــة ع ــاالت املرجعي ــذه اإلح ه
محكمــة الــدول األمريكيــة لحقــوق اإلنســان )مثــاين قضايــا( 
واملحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان )قضيتــان( واللجنــة 
ــدة(.   ــة واح ــعوب )قضي ــان والش ــوق اإلنس ــة لحق األفريقي

ــة ومحاكــم  ــات املناطــة باملحاكــم اإلفريقي ــدو أن الوالي ويب
ــوق اإلنســان  ــة لحق ــة اإلقليمي ــة واألوروبي ــدول األمريكي ال
بهــا  لالســتئناس  التوجيهيــة  املبــادئ  باســتخدام  تســمح 
مبــادرة  تقــع  والتفســري. ومــن هنــا،  للتأويــل  كمصــدر 
يف  التوجيهيــة  للمبــادئ  األخــرى  اإلمكانــات  استكشــاف 
الســياقات  القضــاة. وحتــى يف  املشــتكني وممثليهــم ويف 
ــوابق  ــون الس ــا، أو قان ــة م ــة آلي ــا والي ــص فيه ــي ال تن الت
القانونيــة  للمصــادر  االنفتــاح  عــىل  رصاحــة  القضائيــة 
األخــرى فغالبــاً مــا تكــون مثــل هــذه النصــوص مســتخدمة 
بحكــم األمــر الواقــع يف التفســري والتأويــل، ومــن هنــا قــد 
ــني  ــاك فــرص حقيقــة يف مجــال استكشــاف القوان ــدو هن تب
األخــرى )غــري امللزمــة( واســتخدامها يف مجــاالت مشــابهة. 
ــوق  ــدات حق ــات معاه ــع أنَّ هيئ ــال، م ــبيل املث ــىل س فع
املبــادئ  تســتخدم  مل  املتحــدة  لألمــم  التابعــة  اإلنســان 
التوجيهيــة يف قراراتهــا للفصــل بالقضايــا الفرديــة، فقــد 
ــة  ــادئ التوجيهي ــال للمب ــات باالمتث ــا توصي ــت معظمه قدم
ــع  ــول وض ــة ح ــة العام ــا الختامي ــن ملحوظاته ــك ضم وذل
اإلنســان يف قطــر معــني.5 وقــد تؤســس هــذه  حقــوق 

ــرارات  ــة يف الق ــادئ التوجيهي ــتخدام املب ــز اس ــة لتعزي املامرس
ــة. الفردي

وتبقــى األســئلة حــول مســتقبل املبــادئ التوجيهيــة يف ميــدان 
حقــوق اإلنســان. فــام الســبب الــذي ُيضِعــف اســتخدام 
ــادئ،  ــة لهــذه املب ــة واإلقليمي ــات حقــوق اإلنســان الدولي هيئ
ــة  ــك نتيج ــون ذل ــن أن يك ــن املمك ــل م ــا؟ ه ــاج به واالحتج
القيــود املفروضــة عــىل اختصاصــات تلــك الهيئــات، أم انتشــار 
التوجيهيــة للقضايــا  تصــور خاطــئ بعــدم صلــة املبــادئ 
ــة  ــدم وجــود رغب ــي ع ــك يعن ــل ذل ــا؟ أم لع ــي تنظــر إليه الت
ــاك  ــة، أم هن ــني الناعم ــذه القوان ــل ه ــر يف مث ــاًل يف النظ أص
عوامــل أخــرى لذلــك؟ ويف حالــة زيــادة اعتــامد منابــر حقــوق 
اإلنســان عــىل ذكــر اإلشــارات املرجعيــة للمبــادئ التوجيهيــة، 
هــل ســيلقى ذلــك ترحيبــاً مــن القضــاة واملشــتكني، واملمثلــني 
القانونيــني، واملجتمعــات املتأثــرة عــىل العمــوم؟6وإذا كان األمر 
كذلــك، كيــف ميكــن تحقيــق هــذه النتيجــة، وإىل أي حــد 
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