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تعزيز قدرات الدول املتأثرة يف تنفيذ املبادئ التوجيهية

أنجيال كوترونيو

ُي ِّك ُن التعاون مع الدول املتأثرة بالنُّزوح الداخيل من خالل تيسري التبادل بني النظراء للتحديات املشرتكة
ومن خالل االستفادة من إمكانات التعبئة التي تبادر بها املنتديات اإلقليمية ودون اإلقليمية من دفع
العمل الوطني وتعزيز عملية تنفيذ املبادئ التوجيهية.
تقوم املبادئ التوجيهية للنُّزوح الداخيل عىل ركيزة أساسية وهي الدروس املستفادة من وضع مقاربات
فكرة ‘السيادة بوصفها مسؤولية’ 1.فالنُّزوح الداخيل ،بحكم تعريفه موحدة للتحديات املشرتكة

كظاهرة تحدث ضمن حدود الدولة وال تؤثر يف الغالب إ َّال يف
مواطنيها ،مسؤولية تقع أوالً وآخراً عىل السلطات الوطنية يف ذلك
ال ُقطر املعني .وينبغي للدول إدخال ترشيعات وسياسات وطنية
ووضع تدابري ملموسة لالمتثال لاللتزامات املنوطة بها من حامية
النّازحني داخلياً ومساعدتهم .فتعزيز تنفيذ املبادئ التوجيهية
من خالل دمجها يف القانون الوطني واإلعامل التام له أم ٌر أسايس
لضامن فعالية االستجابة 2.إ َّال َّأن الدول املتأثرة بالنُّزوح الداخيل
غالباً ما تفتقر إىل اإلمكانات (البرشية والفنية واملالية) لالستجابة
لهذه الظاهرة .وذلك ما يدفع الجهات الفاعلة يف املجالني اإلنساين
واإلمنايئ وغريها من الجهات الفاعلة الدولية واملحلية إىل التدخل
للمساهمة يف االستجابة.
وتسعى اللجنة الدولية للصليب األحمر إىل دعم السلطات
الحكومية للوفاء بالتزاماتها نحو النَّازحني داخلياً من خالل
إرشاكهم يف حــوار ثنايئ :لجذب مزيد من االهتامم لحاجات
النَّازحني داخلياً ومخاوفهم املتعلقة بالحامية ولتشجيع السلطات
لالضطالع مبسؤولياتها كاملة ،ولتقديم توصيات ملموسة للسلطات
حول كيفية تحسني االستجابة ،ولتقديم اإلرشــادات القانونية
والفنية بشأن تنفيذ األطر القانونية املعمول بها ،مبا يف ذلك املبادئ
التوجيهية .ومع ذلك ،قد يكتنف هذا التعاون الثنايئ املصاعب
والتحديات.

ميكـن للتعـاون اإلقليمـي ودون اإلقليمي املسـاعدة يف تغيري
هـذه اآلليـات السـلبية وتهيئـة السـبل إلجـراء حـوار بنَّـاء
بدرجـة أكبر مـع الـدول املتأثـرة بالنُّـزوح على الصعيـد
وي ِّكـن تيسير التبـادل بين النظـراء للتحديـات
ال ُقطـريَ ُ .
املشتركة على مسـتوى البلاد املتأثـرة واالسـتفادة مـن
إمكانـات التعبئـة التـي قـد تبـادر بهـا املنتديـات اإلقليميـة
ودون اإلقليميـة مـن التعجيـل بتنفيـذ العمـل الوطنـي
ومـن ثـم تعزيـز تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة .وأفريقيـا هـي
رج َم ْ
ـت فيهـا املبـادئ
املنطقـة الوحيـدة حتـى اآلن التـي ُت ِ
ً
صـك إقليمـي ملـزم قانونـا وهـو اتفاقيـة
التوجيهيـة إىل
ٍ
االتحـاد األفريقـي لحاميـة ومسـاعدة النَّازحين داخليـاً يف
أفريقيـا (املعروفـة أيضـاً باتفاقيـة كامپـاال) مـا يقـدم مثـاالً
3
جيـداً لهـذه املقاربـة.

ويف  ،2016نشرت اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر ،كجـزء
مـن دعمهـا املتواصـل التفاقيـة كامپـاال ،تقريـراً يسـتعرض
تقـدم الـدول وخرباتهـا يف ترجمـة االلتزامـات املنصـوص
عليهـا يف االتفاقيـة إىل تحسـينات حقيقيـة على أرض
الواقـع تفيـد النَّازحين داخليـاً 4.واسـتعرض التقرير مامرسـة
حـوايل  25دولـة أفريقيـة ال تشـتمل على الـدول األطـراف
يف اتفاقيـة كامپـاال فحسـب ،بـل تضـم أيضـاً دوالً َّ
رشعـت
تدابير معياريـة ،وسياسـية ملموسـة تسـتند كليـاً أو جزئيـاً
وقد تفتقر الدول إىل اإلرادة السياسية لالستجابة لظاهرة النُّزوح إىل املبـادئ التوجيهيـة لالسـتجابة للنُّـزوح الداخلي.
الداخيل ألنها قد تكون أص ًال سبباً رئيسياً للنُّزوح أو قد تنظر إليه
عىل أنه غري ذي أولوية .أو قد ال يكون لديها رغبة يف االعرتاف ومـن خالل هـذا التقريـر ،تتعـاون اللجنـة الدوليـة للصليب
بوجود النَّازحني داخلياً يف البالد عىل أساس َّأن ذلك يعد اعرتافاً األحمـر مـع املنتديـات دون اإلقليمية ومـع االتحاد اإلفريقي
منها بعجزها عن حامية مواطنيها ،أو َّأن ذلك ُيق ِّوض من التقارير لجمـع الـدول ملناقشـة املامرسـات الجيـدة ،والـدروس
الرسمية التي تورد فيها َّأن األوضاع آمنة يف البالد ،واألمر تحت املسـتفادة والتَّحديـات املشتركة لتلبيـة حاجـات الحاميـة
السيطرة أو َّأن األمور عادت إىل نصابها .وبصفة عامة ،متيل الدول ومسـاعدة النَّازحين داخليـاً .وقد أتت هـذه الجهود أكلها يف
املتأثرة إىل تناول ظاهرة النُّزوح الداخيل من وجهة نظر السيادة تحفيـز التفاعلات اإليجابيـة على مسـتوى الـدول األفريقية
الوطنية وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية ،األمر الذي أدى إىل إذ كانـت مصـدر تشـجيع لهـا وحملهـا على اتخـاذ هـذه
رفض هذه الدول مناقشة هذه القضية عالني ًة مع الجهات الفاعلة الخطـوة اإلضافيـة والتصديـق على اتفاقية كامپـاال أو اتخاذ
تدابير ملموسـة على املسـتوى املحلي لتعزيـز التنفيـذ.
الدولية.
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فعلى سـبيل املثـال ،نظمـت اللجنـة الدولية للصليـب األحمر منبراً للـدول األخـرى لتستكشـف طرقـاً لتطبيـق األحـكام
يف أكتوبر/ترشيـن األول  2016بالتعـاون مـع الهيئة الحكومية الـواردة يف اتفاقيـة كامپـاال يف بلدانهـم املعنيـة.
الدوليـة املعنيـة بالتنميـة مؤمتـراً حـول اتفاقيـة كامپـاال ،إذ
ضـم املؤمتـر الـدول األعضـاء يف الهيئـة الحكوميـة الدوليـة أهمية الحوار اإلقليمي
املعنيـة بالتنميـة وممثلي االتحـاد اإلفريقـي واملنظمات بالطبـع ،لوجـود اتفاقيـة كمبـاال يف أفريقيـا أهميـة كبيرة يف
الدوليـة .وعقـب املشـاركة يف هـذا املؤمتـر ،طلبـت وزارة إحـداث تعـاون بنَّـاء مـع الحكومـات على املسـتوى اإلقليمي
الشـؤون اإلنسـانية وإدارة الكـوارث يف جنـوب السـودان ودون اإلقليمـي حيـث ال يوجـد إطـار إقليمـي ملـزم قائـم
مـن اللجنـة الدوليـة للصليـب األحمـر دعمهـا يف مسـاعدة على املبـادئ التوجيهيـة املعمـول بهـا .وما متس إليـه الحاجة
أعضـاء حكومتهـا الرئيسـيني لرفـع الوعـي حـول اتفاقيـة هـو تحديـد أمنـاط النُّـزوح املشتركة وقضايـا النَّازحين داخلياً
كامپـاال .وأدى ذلـك إىل التعـاون إىل تنظيـم مؤمتـر ملـدة يـوم املتداخلـة يف املنطقـة التـي ميكـن مـن خاللهـا تشـجيع الدول
ـص إىل اعتماد املعنيـة على تبـادل خرباتهـم وتجاربهـم وللتفكير معـاً حـول
واحـد يف جوبـا يف يونيو/حزيـران َ 2017خ ُل َ
مجموعـة مـن نقـاط العمـل للميض قدمـاً يف تصديـق جنوب االسـتفادة مـن املبـادئ التوجيهيـة يف معالجـة فجـوات
السـودان اتفاقيـة كامپـاال وتنفيذهـا .وأمثـر هـذا التعـاون الحاميـة واملسـاعدة.
عـن إيلاء مزيـد مـن االهتمام مـن جانـب سـلطات جنـوب
السـودان لالنضمام إىل االتفاقيـة والتخفيـف مـن مخاوفهـا وميكـن أن يسـاهم هـذا النـوع مـن الحـوار اإلقليمـي يف
بشـأن اآلثـار املرتتبـة على ذلـك االنضمام .وتجـري حاليـاً يف إحـداث تعـاون وطنـي أقـوى بشـأن النُّـزوح الداخلي ،مـا
جنـوب السـودان مناقشـات حـول وضع إطـار قانـوين لحامية يـؤدي يف نهايـة املطـاف إىل تحسين أوضـاع النَّازحين داخليـاً
النَّازحين داخليـ ًا ومسـاعدتهم مبـا يتماىش مـع االلتزامـات واملجتمعـات املضيفـة لهـم يف البلـدان املعنيـة .كما ميكن أن
يدفـع هـذا التعـاون الـدول املتأثـرة إىل استكشـاف إمكانيـة
املنصـوص عليهـا يف االتفاقيـة.
وضـع إطـا ٍر إقليمـي مشـابه التفاقيـة كامپـاال .وميكـن أيضـاً
وأدى نجـاح املؤمتـر األول الـذي عقدتـه الهيئـة الحكوميـة للهيئـات اإلقليميـة مثـل لجنـة البلـدان األمريكيـة لحقـوق
الدوليـة املعنيـة بالتنميـة بالتعـاون مـع اللجنـة الدوليـة اإلنسـان التابعـة ملنظمـة الـدول األمريكيـة أو الجمعيـة
للصليـب األحمـر إىل تحفيزهما على التخطيـط يف عـام الربملانيـة ملجلـس أوروبـا أن يكـون لهـا دور مهـم يف حشـد
 2017ليـس لعقـد مؤمتـر متابعـة للـدول األعضـاء يف الهيئـة وتعبئـة الـدول األعضـاء بشـأن التحديـات املحـددة املرتبطـة
الحكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتنميـة فحسـب بـل أيضـاً على بالنُّـزوح الداخلي يف مناطـق ٍّ
كل منهـا ومواجهـة الحاجـة
تنظيـم فعاليـات دون إقليميـة أخـرى بالتعاون مـع مجموعة امللحـة إىل املضي قدمـ ًا يف تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة لخدمـة
الجامعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي واملجموعـة االقتصادية النَّازحين داخليـ ًا.
لـدول غـرب أفريقيـا .وقدمـت هـذه املؤمتـرات والنـدوات

اللجنة الدولية للصليب األحمر/مايكل كيفل

ورشة عمل (جوبا ،جنوب السودان) حول اتفاقية كامپاال نظمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر وحرضها املفوض املساعد لشؤون الالجئني والرئيس املساعد للجنة اإلغاثة وإعادة التأهيل ورئيس اللجنة الربملانية
لحقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية ووزير الشؤون اإلنسانية وإدارة الكوارث ومنظمة التمكني املجتمعي والتقدم يف جنوب السودان واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واللجنة الدولية للصليب
األحمر .يونيو/حزيران .2017
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https://www.icrc.org/ar/war-and-law/protectedpersons/refugees-displaced-persons

اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبة وال تعكس بالرضورة آراء
اللجنة الدولية للصليب األحمر.
Kälin W (2008) Guiding Principles on Internal Displacement: .1
Annotations, The American Society of International Law and the
Brookings Institution, Studies in Transnational Legal Policy Number 38,
Washington, pp18-19.
(املبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل :التعليقات التوضيحية)
bit.ly/Kalin-GP-Annotations
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 .2حول األسس القانونية للمبادئ التوجيهية وقيمتها كمعيار وغري ذلك من قضايا ،راجع
دروغي ك‘ )2008( .تطورات قضية الحامية القانونية للنازحني داخلياً’ ،نرشة الهجرة
القرسية ،العدد الخاص بالذكرى السنوية العارشة عىل إطالق املبادئ التوجيهية GP10
http://bit.ly/NHQ-GP10
وراجع أيضاً الخدمات االستشارية للجنة الدولية للصليب األحمر  ،املنشور القانوين بعنوان
‘النَّازحون داخلياً والقانون اإلنساين الدويل’
bit.ly/ICRC-FactSheet-IDPs-law
ُ .3ت ُب ِّن َيت يف أكتوبر/ترشين األول ٢٠٠٩
bit.ly/KampalaConvention-ar
ICRC (2016) Translating the Kampala Convention into Practice: .4
A Stocktaking Exercise
(ترجمة اتفاقية كامپاال إىل الواقع العميل :مترين التقييم)
bit.ly/ICRC-Kampala-stocktaking

توطني املبادئ التوجيهية يف أفغانستان
نسيم مجيدي ودان تايلر

عىل مدى عرشين عاماً ،وضعت كثري من الحكومات صكوكاً قانونية وسياسات لتساعدها يف إدماج املبادئ
ملموس وفعال
التوجيهية يف ترشيعاتها الوطنية أو أطر سياساتها العامة .لكنَّ تحويل هذا النوايا إىل واقع
ٍ
ليس باألمر السهل كام تبينه الحالة األفغانية.
عندما أصدرت أفغانستان السياسة الوطنية حول النَّازحني داخلياً
يف عام  ،2013كان الهدف املساعدة يف تعزيز االستجابة الوطنية
لتزايد أعداد النَّازحني داخلياً يف طول البالد وعرضها 1.وكان القصد
الرئييس من السياسة الجديدة أن تكون نقطة مرجعية أساسية
ألصحاب العالقة املعنيني الدوليني والوطنيني ليحققوا اإلدماج
الكامل للنَّازحني يف الربامج ذات األولوية الوطنية ،والخطط
حس
التنموية املدعومة من الجهات الدولية باإلضافة إىل ترسيخ ٍّ
باملسؤولية الوطنية واملساءلة بني السلطات الوطنية.
وكانت عملية بناء صك وطني بهذا السياق قد بدأت يف فرباير/
شباط  2012بعد التغطية الدولية للصحافة ألحداث الوفيات
املأساوية ألطفال النَّازحني داخلياً يف التجمعات السكانية غري
الرسمية للنَّازحني يف كابول نتيجة برودة طقس الشتاء .وذلك ما
حث الرئيس األفغاين حامد كرزاي والحكومة األفغانية عىل إيكال
مهمة لوزير الالجئني والعودة تتمثل يف رسم سياسة وطنية شاملة
فع ِقدَت ورشة عمل تشاورية استمرت
حول النُّزوح الداخيلُ .
يومني اثنني يف كابل يف يوليو/متوز  2012حرضها كبار املسؤولني
الحكوميني وصانعي السياسات وأهم املنظامت غري الحكومية
إضافة إىل أفراد من النَّازحني واملقرر الخاص املعني بحقوق
اإلنسان للنَّازحني داخلياً.

ومتثل محور عملية صنع السياسة يف بناء فهم أكرث وضوحاً لحاجات
وج ِم َعت األدلة واإلثباتات كجزء
النَّازحني داخلياً والوقوف عليهاُ .
من دراسة أساسية َّ
غطت جميع أرجاء أفغانستان حول حامية
ً
النَّازحني داخلياً 2وأثبتت أن النَّازحني داخليا كانوا يعانون معاناة
أكرب بكثري من معاناة الالجئني العائدين أو املجتمعات املضيفة
بل كانوا مهمشني يف املجتمعات التي كانوا يقطنون بها وكانوا
يفتقرون إىل الوصول إىل األرايض والسكن ،وعاشوا يف ظروف
سكن أكرث خطورة .ويتفاقم الوضع سوءاً مع ارتفاع معدالت
انعدام األمن الغذايئ وانخفاض القدرة عىل الوصول للخدمات.
وأصدرت املسوحات االستقصائية التي ُأج ِر َيت واحدة تلو األخرى
عبوا عن رغبتهم باالندماج املحيل ،يف حني
َّأن النَّازحني داخلياً َّ
َّ
الحظ َّأن استجابة السلطات ركزت عىل العودة.
ُي َ

إخفاق التنفيذ

منـذ البـدء ،مل يكـن مسـتوى الحـس مبلكيـة السياسـة كما هـو
ـب لهـا االضمحلال والفشـل نوعـاً مـا لعـدم
مطلـوب ،بـل ُك ِت َ
وجـود أصحـاب العالقـة املعنيين األفغـان يف موقـع قيـادة عملية
ً
(علما أن صياغـة السياسـة قادهـا مسـؤول متخصـص
الصياغـة
يف الحاميـة منتـدب للمفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لالجئين
ووزارة الالجئين والعـودة) .وبعـد سلسـلة مـن ورشـات العمـل
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