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عمل يف طور اإلنجاز: املبادئ التوجيهية يف جورجيا
كارولني فونكيه وتومار بولكڨادزي

تتمتع املبادئ التوجيهية بتاريخ طويل من الدعم يف جورجيا. لكنَّ إنجاح التنفيذ ما زال عماًل قيد اإلنجاز. 

ُروا نتيجة النـزاع منذ أمد بعيد  يتمتـع النَّازحـون داخلياً ممـن ُهجِّ
بحاميـة خاصـة ِوفق القانـون الجورجي. ففي عـام 1996، أي قبل 
سـنتني مـن إطـالق املبـادئ التَّوجيهيـة بشـأن النُّـزوح الداخـيل، 
سـنَّت جورجيـا قانونهـا الخـاص بالنُّـزوح الداخـيل. وكان الهـدف 
مـن هـذا القانـون حاميـة األشـخاص الذيـن أُجـرِبوا عـىل الفـرار 
مـن اإلقليمـني االنفصاليـني ألبخازيـا وجنـوب غوشـيتا يف أوائـل 
التسـعينيات، ومنـح هـذا القانـون صفـة قانونيـة خاصـة للنَّازحني 
الداخليـني إذ سـمح لهـم تلقـي املنافـع مبـا فيها مخصصـات مالية 

شـهرية مـن الدولة. 

الحاجـات  لتغطيـة  كافيـة  تكـن  مل  املخصصـات  هـذه  أنَّ  ومـع 
األساسـية، فتبقـى مصـدراً مهـاًم للدعـم، ويف أقل تقديـر لها قيمة 
يحظـى  داخليـاً  النَّازحـني  وضـع  أنَّ  إىل  تشـري  إذ  مهمـة  رمزيـة 
املعونـات  عـن توفـري هـذه  أنَّـه بعيـداً  الحكومـة.1 إالَّ  باهتـامم 
املاليـة الشـهرية الصغـرية، كانـت الحكومـة الجورجيـة تفتقـر إىل 
وحاميتهـم.  داخليـًا  النَّازحـني  ملسـاعدة  الرضوريـة  اإلسـرتاتيجية 
ولذلـك أصبـح النَّازحـون داخليـاً لعـدة سـنوات كثرية مهمشـني يف 
املجتمـع الجورجـي، فـام زالـوا يعيشـون ضمـن مبـان حكومية أو 
خاصـة متهالكـة هـي األماكـن التـي وجـدوا فيهـا مأوى لهـم بعد 

هروبهـم.

 وعندمـا ُأطلقـت املبـادئ التوجيهيـة يف عـام 1998، مل تحـدث 
تغيـرياً جذريـاً يف منظومـة التفكـري إالَّ أنَّ األثـر مـا زال ملموسـًا 
لهـذه املبـادئ عـىل أي حـال، فقـد سـارعت الحكومـة إىل قبـول 
املبـادئ عـىل أنهـا إطـار عـام دويل تقنينـي ينبغـي االعتـامد عليه 
يف اتخـاذ اإلجـراءات الوطنيـة واملحليـة. ويف عـام 2000، كيَّفـت 
الحكومـة قانونهـا الوطنـي حـول النُّـزوح الداخيل وعدلتـه مبا هو 
مالئـم بإزالـة عـدد مـن األحـكام القانونيـة التـي كانت تحـد دون 
وصـول النَّازحـني داخليـاً إىل حقوقهـم الكاملـة عىل قدم املسـاواة 
مـع غريهـم بصفتهـم مواطنـني جورجيـني. ثـم صـدر اإلطـار العام 
للسياسـة الوطنيـة حـول النُّـزوح الداخيل يف عـام 2007 )املعروفة 
التـزام  باسـرتاتيجية الدولـة للنَّازحـني الداخليـني( لتؤكـد مجـدداً 
التوجيهيـة مبـا يف ذلـك للمـرة  الثابـت تجـاه املبـادئ  الحكومـة 
األوىل االعـرتاف بوجـود حـل مفتـوح للنَّازحـني الداخليـني عدا عن 
حـل العـودة. لكـنَّ بناء الزخم السـيايس وجمع التمويـالت الالزمة 
لتطويـر االندمـاج املحـيل للنَّازحـني الداخليني مل يكتب لـه النجاح 
إالَّ بعـد تجـدد انـدالع أحـداث العنـف املسـلح يف أغسـطس/آب 

2008 ومـا صاحـب ذلك مـن انطالق موجات جديـدة من التَّهجري 
القـرسي. ومـع ذلـك، مل تتخـذ الحكومـة مقاربـة واسـعة النطـاق 
ا املانحون األساسـيون لهـا فانصب معظم  قامئـة عـىل الحاجـات، أمَّ

تركيزهـم عـىل توفـري حلـول السـكن الدامئـة للنَّازحـني داخلياً.2

ويف عـام 2014، إضافـة إىل الرتكيـز املسـتمر عـىل حلـول السـكن 
الدامئـة، تبنـت الحكومـة أيضـاً اسـرتاتيجية لسـبل كسـب الـرزق 
النَّازحـني  لدونـة  لتقويـة  الخاصـة  التدابـري  خاللهـا  مـن  عـززت 
داخليـاً وقدرتهـم عـىل مقاومـة الظـروف. ويف السـنة ذاتهـا، دخل 
قانـون جديـد حـول النَّازحـني داخلياً حيـز التنفيذ بهـدف مواءمة 
اإلطـار العـام القانـوين مـع متطلبـات املعايـري الدوليـة. ويحمـي 
القانـون الجديـد النَّازحـني داخليـاً مـن اإلجـالء مـن األماكـن التي 
ميتلكونهـا قانونـاً، كـام ينـص عـىل وجـوب متكـني جميـع النَّازحني 
ويقـدم  املتسـاوية،  املاليـة  املعونـة  عـىل  الحصـول  مـن  داخليـاً 
القانـون أيضـاً إجـراء مبسـطاً ملنـح صفـة النُّـزوح الداخـيل كـام 
يعـرتف بحـق النَّازحني داخلياً يف اسـرتداد ممتلكاتهـم أو التعويض 
عنهـا ويعيـد تعريـف مفهـوم العائلـة واألرسة بغـرض احـرتام حق 

مل شـمل األرسة.3

ورغـم كل هـذه التغـريات التـي حدثـت يف القانون والسياسـة، ما 
زال االقتنـاع العـام سـائداً بـني السـلطات بأن توفري السـكن الدائم 
للنازحـني داخليـاً هـو األمر الوحيـد الذي ميكن عملـه للوصول إىل 
حـٍل نهايئ ومسـتدام لهـم. ويف غضون ذلك، يثبت الرصد املسـتمر 
وتنميـط سـامت النَّازحـني داخليـاً أنَّ النَّازحـني داخليـًا، حتـى من 
حصـل منهـم عىل سـكٍن دائم مـن الحكومة، مـا زالوا مـن الفئات 
املــستضعفة ومـا زالـوا يف حاجـة للدعـم املـايل وغـري املـايل. فـام 
زالـت املشـكالت مسـتمرة بـني النَّازحـني الداخليـني منهـا العزلـة 
واإلقصـاء مـن الشـبكات االجتامعيـة األكـرب نطاقـاً كـام يفتقـرون 
إىل فرص سـبل كسـب الرزق، وال يسـتطيعون الوصول إىل األرايض 
املجـاورة لتجمعاتهـم السـكانية ويعانـون مـن مشـكالت صحيـة 
أو عـدم  الالزمـة  املعلومـات  الصحيـة وغيـاب  الرعايـة  وضعـف 
كفايتهـا إن كانـت موجـودة حـول حقوقهـم وفرصهـم يف الحصول 

الدعم. عـىل 

ومقارنـة مـع املجموعات املــستضعفة األخـرى، يعتمـد النَّازحون 
الداخليـون أكـرث مـن غريهـم عـىل الحـواالت أو املزايـا االجتامعية 
للحقـوق  الوصـول  أمـام  الكبـرية  العوائـق  ويسـتمرون مبواجهـة 
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واالسـتحقاقات ذاتهـا املمنوحـة لآلخرين.4ومبعنـى آخـر، مل ترتجـم 
املبـادئ التوجيهيـة بعـد عـىل أرض الواقـع يف جورجيـا. 

عوائق أمام التنفيذ
لقد ظهرت ثالثة عوائق أساسية متنع التنفيذ الكامل للمبادئ. أولها 
أنَّ النُّزوح الداخيل قضية سياسية بامتياز يف جورجيا ألنها ترتبط 
ارتباطاً جوهرياً ووثيقاً بوحدة األرايض للدولة الجورجية. ومع أنَّ 
الحكومة تقر بأنها فقدت سيطرتها عىل إقليمي أبخازيا وجنوب 
غوشيتا االنفصاليني حتى هذه اللحظة، ما زالت تضع نصب عينيها 
ترسيخ سيطرتها  إعادة  املتمثل يف  األهم  السيايس  تحقيق هدفها 
الحكومية عىل تلك املنطقتني من خالل استخدامها لحق النَّازحني 
املحيل  االندماج  أنَّ  بالنتيجة  ذلك  ويتبع  بيوتهم.  إىل  بالعودة 
إىل حني  مؤقت  يكون سوى حٍل  أن  ال ميكن  الداخليني  للنَّازحني 
أنفسهم  الداخليني  النَّازحني  أنَّ  بيوتهم خاصة  إىل  متكني عودتهم 
يفضلون العودة عىل كل الخيارات املستدامة األخرى.5 لكنَّ الرتكيز 
أعاق  سواء  حد  عىل  والنَّازحني  الحكومة  جهة  من  العودة  عىل 
املناطق  يف  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  عملية  ترسيع  إمكانية  من 

الخاضعة لسيطرة الحكومة الجورجية. 

واضحة  للنازحني مهمة  للسكن  الدامئة  الحلول  توفري  يعد  وثانياً، 
نسبياً ميكن قياسها بسهولة، أما يف الجانب املقابل فمن الصعب 
قياس البعد الكمي للمقاربة القامئة عىل الحاجات يف توفري الحامية 
واملساعدة للنازحني داخلياً فهذه املقاربة تعتمد اعتامداً كبرياً عىل 
مثل  الجوانب  مختلف  حول  والدقيقة  الشاملة  البيانات  توافر 
سبل كسب الرزق والتعليم والرعاية الصحية. وما زالت الحكومة 

إىل  تفتقر  ــة  ــجــورجــي ال
واملالية  املؤسسية  القدرات 
الحاجات  هــذه  لتلبية 

األوسع نطاقاً. 

أيضاً  يرتبط  الثالث  األمر 
وهــو  الــثــانــيــة  بالنقطة 
إىل  تسعى  الحكومة  أنَّ 
الرسيعة  النتائج  ــرض  ع
سعت  وعندما  واملنظورة. 
نتيجة  لتحقيق  الحكومة 
إرشاك  يف  أخفقت  رسيعة، 
يف  الداخليني  ــازحــني  ــنَّ ال
وعمليات  السياسات  رسم 
تنفيذها وذلك ميثل مخالفة 

للمبادئ التوجيهية. 

من املقاربة القامئة عىل الوضع 
إىل القامئة عىل الحاجات

زالت  ما  التوجيهية،  املبادئ  إطالق  عىل  عاماً  بعد مي عرشين 
جورجيا تفتقر إىل خطة دعم وطنية تعكس انعكاساً كاماًل الحاجات 
الفردية للنَّازحني الداخليني. ولتغيري ذلك الواقع، اقرتحت الحكومة 
عىل  املبنية  املقاربة  إىل  الوضع  عىل  املبنية  املقاربة  من  االنتقال 
من  والقصد  داخلياً.  النَّازحني  مساعدة  مع  التعامل  يف  الحاجات 
ذلك أنَّ النَّازحني داخلياً لن يعود مبقدورهم تلقي مساعدة مالية 
الفردية.  حاجاتهم  د حسب  امُلحدَّ الدعم  يتلقون  بل سوف  ثابتة 
وقد لقي ذلك االقرتاح ترحيباً من املجتمع الدويل يف جورجيا كام 
لقي الرتحيب يف املجتمع املدين املحيل إذ ُنِظَر إىل ذلك الحل عىل 
أنَّه طريق أكرث فاعلية وكفاءة يف التصدي لثغرات الحامية املتبقية. 
كام أنه يساعد يف مواءمة املقاربة الوطنية ومحاذاتها مع املبادئ 

التوجيهية.

اإلصالح  عملية  حول  املطلوبة  التفاصيل  يف  تبقى  املشكلة  لكنَّ 
والتطوير تلك فهي غري معروفة حتى اآلن وكذلك يحتمل تأجيل 
فقد  الحديثة.  الحكومة  تشكيل  إعادة  ضوء  عىل  التنفيذ  عملية 
الوزراء  رئيس  فعله  مبا  املعنيني  العالقة  أصحاب  من  كثري  دهش 
الجورجي الجديد ماموكا باختادزة الذي ألغى عدة حقائب وزارية 
ألغيت  التغيري،  ذلك  وعىل ضوء  الحكومة.  كفاءة  تحسني  بهدف 
كل  وأحيلت   2018 يوليو/متوز  يف  رسمياً  داخلياً  النَّازحني  وزارة 
املهام املناطة بها إىل الوزارات األخرى مبا فيها وزارة البنية التحتية 
والتنمية التي تنفذ اآلن خطة حل السكن الدائم للنَّازحني داخلياً، 
عن  مسؤولة  أصبحت  التي  االجتامعية  والشؤون  الصحة  ووزارة 

هذا املبنى يف تيبلييس يف جورجيا كان يف السابق مستشفى إىل أن تقرر أنَّه ال يصلح للخدمة، ثم أعيد افتتاحه يف عام 1993 الستيعاب النَّازحني داخلياً القادمني من أبخازيا. 
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هناك  زال  وما  داخلياً.  بالنَّازحني  املرتبطة  األخرى  القضايا  جميع 
أنَّ  إىل  يشري  ما  حلها  من  بد  ال  التي  العملية  الجوانب  بعض 
اإلصالحات املطلوبة عىل قضايا النَّازحني داخلياً ستوقف مؤقتاً إىل 

حني االنتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة. 

النَّازحني  أنَّ  إىل  داخلياً  النَّازحني  وزارة  إلغاء  عملية  تشري  وقد 
يتبع  وقد  للحكومة،  األولويات  سلم  عىل  يعودوا  مل  الداخليني 
ذلك انخفاض يف الدعم املقدم لهم. ونتيجة لذلك، تتزايد أهمية 
املحيل  املدين  واملجتمع  الدويل  املجتمع  عاتق  عىل  امللقى  الدور 
الحكومة  وفاء  من  والتأكد  داخلياً  النَّازحني  بحقوق  التمسك  يف 
بالتزاماتها. وعىل العموم، نستطيع القول إنَّ املبادئ التوجيهية قد 
ا من جهٍة أخرى فال بد  لقيت الدعم يف جورجيا. هذا من جهة، أمَّ
أنها عمل قيد  الفعال والكامل عىل  التنفيذ  النظر إىل عملية  من 

اإلنجاز قد يستغرق وقتاً طوياًل يف املستقبل. 
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1. كانت املبالغ املالية املقدمة لهم أساساً تعتمد قيمتها عىل ما إذا كانوا يعيشون ضمن 
مركٍز جامعي )فكانت تعادل 5.5 دوالراً شهرياً ارتفعت فيام بعد إىل 12 دوالراً شهرياً( أو 

يف سكن الخاص )7 دوالرات ارتفعت إىل 15(. ومنذ عام 2014، يتلقى النَّازحون داخلياً 
املقدار نفسه من املال )17 دوالراً( ما مل يتجاوز إجاميل دخلهم الشهري سقفاً معيناً.

2. ويقدم القانون الجورجي تعريفاً لهذه الحلول إذ يقول إنها تعني “...توفري السكن، 
ونقل الوحدات املعيشية إىل امللكية، أو توفري املساعدة املالية الكافية، أو غريها من أنواع 

املساعدات ألرس النَّازحني داخلياً.”
 3. قانون جورجيا للنازحني داخلياً املضطهدين من املناطق الجورجية املحتلة،

 http://mra.gov.ge/res/docs/201406171444442634.pdf 2014 1 مارس/آذار
 World Bank )2016( Georgia - Transitioning from Status to Needs Based .4

 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

 UNHCR )2015( Intentions Survey on Durable Solutions:  5. انظر 
 Voices of Internally Displaced Persons in Georgia, p12. 

وفقاً لالستقصاء، يفضل %73.4 من النَّازحني داخلياً العودة إىل أماكنهم األصلية. 
 www.refworld.org/pdfid/55e575924.pdf )استقصاء النوايا حول الحلول الدامئة(

اتفاقية كامپاال والحق يف عدم التَّهجري التعسفي
روموال أدايوال       

اعتمد األشخاص الذين صاغوا اتفاقية كامپاال اعتامداً هائاًل 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 
النَّازحــني داخليــاً ومســاعدتهم املعروفــة باتفاقيــة كامپــاال يف 
ــادئ  ــها إىل املب ــل يف تأسيس ــلُّ الفض ــود ُج ــام 2009، ويع ع
ــزوح الداخــيل. فهــي تعكــس حقــوق  التوجيهيــة الخاصــة بالنُّ
اإلنســان الدوليــة ومبــادئ القانــون اإلنســاين الراســخة يف 
ــب  ــف الجوان ــاً مختل ــم أيض ــي تض ــة، وه ــادئ التوجيهي املب
ــر  ــا األط ــص عليه ــي تن ــادئ الت ــراف واملب ــة باألع ذات الصل

ــان.  ــوق اإلنس ــة لحق ــة اإلفريقي ــة اإلقليمي العام

ــام  ــاال ع ــة كامپ ــا اتفاقي ــربِّ فيه ــي ُتع ــرق الت ــرث الط ــن أك وم
ــبب  ــدم التس ــق ع ــا بح ــة اعرتافه ــادئ التوجيهي ــاء يف املب ج
بنــزوح األشــخاص داخليــاً رغــاًم عنهــم. وَينَصــبُّ هــذا املبــدأ 
ــتوى  ــع مس ــاً، ورف ــني داخلي ــة النَّازح ــة حامي ــب قضي يف صل

ــار أخالقــي  ــزوح الداخــيل مــن اعتب ــة مــن النُّ ــة الحامي أهمي
إىل واجــب قانــوين ُتســاَءل عنــه الدولــة. وهنــاك عــىل وجــه 
الخصــوص أربعــة جوانــب أساســية لهــذا الحــق تغطيهــا 
ــاال.  ــة كامپ ــك اتفاقي ــاً لذل ــا تبع ــة وتغطيه ــادئ التوجيهي املب

التَّهجــري  أنَّ أي فعــل يقــود إىل  الجانــب األول يف  يتمثــل 
ــامداً  ــدويل. واعت ــون ال ــزوح يجــب أن ينســجم مــع القان والنُّ
ــأنها يف  ــاال، ش ــة كامپ ــر اتفاقي ــة، تذك ــادئ التوجيهي ــىل املب ع
ذلــك شــأن القانــون الــدويل، تفاصيــل القواعــد األساســية 
ــزوح الداخــيل نتيجــة التطهــري  الخاصــة بعــدم إجــازة النُّ
العرقــي أو الفصــل الدينــي أو العرقــي. كــام أنهــا ترفــض 
ــزوح كوســيلة إليقــاع العقــاب الجامعــي وترفــض  اســتخدام النُّ
ــوق  ــاكات حق ــم أو انته ــف املعم ــن “العن ــج ع ــزوح النات النُّ
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