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تصدير :الذكرى العرشون للمبادئ العامة -بناء التضامن وااللتزام

سيسيال جيمينيس-دامري

يصادف عام  2018الذكرى السنوية العرشين للمبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل وقد تحقق كثري
من التقدم خالل السنوات العرشين املاضية ،إلَّ َّأن الوضع الذي يعيش فيه ما يفوق أربعني مليون نازح
داخلياً نتيجة النزاع والعنف وعدم وجود أي إشارة إىل انخفاض األعداد تجعلنا نطرح سؤا ًال مه ًام عىل
أنفسنا :إىل أين سنذهب بعد ذلك؟
املـرور بتجربـة النـزوح الداخلي تعنـي الصدمة ملـن خاضها،
فهـي تجربـة ُت َغ ِّير حيـاة النـاس وتهددها .ويف وضـع النُّزوح،
يفقـد النـازح حـق الوصـول ليـس إىل بيتـه الـذي يؤويـه
فحسـب بـل إىل قدرتـه يف الحصـول على األمـان والكرامـة
واملمتلـكات وسـبل كسـب الـرزق والذكريـات وشـعوره
باالنتماء إىل مجتمعـه وديـاره.

أ َّمـا لألطفـال ،فقـد تكـون هـذه التجربة عىل وجـه الخصوص
ذات وطـأة نفسـية شـديدة وصادمـة ومربكـة وغالبـاً قـد
تقـود إىل ظهـور مشـكالت نفسـية واجتامعية ال متحـى ندبها
وصعوبـات قـد تبقـى دون علاج ،ويحرمـون مـن التعليـم
واالسـتقرار ألشـهر أو لسـنوات ،فلا مبالغـة إذ قلنـا إن جيـل
الضيـاع هـو جيـل اليافعين الذيـن يظهـر إ َّبـان النـزوح .ويف
هجـرات مزيداً
كثير مـن األحيـان ،تواجـه النسـاء والفتيات ا ُمل َّ
مـن املعانـاة املريـرة بسـبب تعرضهـن للعنـف الجنسي
واالسـتغالل تحـت تهديـد العنـف .وهنـاك أدلـة متزايدة َّ
بأن
العنـف الجنسي تجـاه الرجـال واألوالد ا ُمله ََّجريـن أيضـاً قـد
يكـون منتشراً لدرجـة تفـوق اسـتيعابنا وفهمنـا.
وكبـار السـن الذيـن بنـوا روابـط قويـة وثيقـة مـع بيوتهـم
والذيـن غالبـاً مـا تضعـف عندهـم آليـات املسـايرة مام لدى
الشـباب األصغـر سـناً ،فقـد تكـون تلـك التجربـة يف النـزوح
أكثر صدمـة وإربـاكاً .وال يسـتطيع ذوو اإلعاقـة النـأي عـن
تبعـات النـزوح الـذي قـد يجلـب لهـم مشـكالت كبيرة بـل
قـد يعاقـون يف بعـض األحيـان مـن التنقـل أو الوصـول إىل
املسـاعدة والخدمـات األساسـية .وهنـاك مـن يواجـه التمييز
يف حياتـه اليوميـة على وجـه العمـوم مثـل األقليـات العرقية
والدينيـة والشـعوب األصليـة ،أو أفـراد الــ (إل جـي يب يت)،
فيـأيت النـزوح والتَّهجير وتتفاقـم بهـم التحديـات واملخاطـر
التـي يواجهونهـا والتـي قـد تجـد هـذه الفئـات بهـا نفسـها
مهـددة أو مهمشـة أو ُم َق َّصـاة مـن الحاميـة واملسـاعدة.
إزاء هـذا الواقـع ،متثـل املبـادئ التوجيهيـة املعيـار الـدويل
الرئيسي حـول النـزوح الداخلي ،فهـي تقـدم تعريفـاً

للشـخص النـازح داخليـاً ،وتحـدد حقوقـه التـي يجـب
حاميتهـا وتقديـم املسـاعدة لـه قبـل النـزوح وخاللـه ويف
أثنـاء سـعيه نحـو الحصـول على حلـول دامئـة بعـد النزوح.
كما أنهـا متنـح السـلطات الوطنيـة املسـؤولية الرئيسـية
يف حاميـة النَّازحين داخليـ ًا وتوضـح املبـادئ الرئيسـية
املرتبطـة باملسـاعدات اإلنسـانية التـي تقدمهـا الجهـات
الدوليـة وغير الحكوميـة.

ومـا زالـت الحاجـة قامئـة إىل العمـل على هـذه العنـارص
مـن املبـادئ التوجيهيـة التـي لقيـت نوعـاً مـن اإلهمال.
فماليين النـاس ،على سـبيل املثـال ،يتأثـرون كل عـام
بالنـزوح املرتبـط بالتنميـة ،لكـنَّ حاميتهـم غالباً مـا ال ترقى
إىل املعايير املتفـق عليهـا .وباملثـل ،كان هنـاك رفـض يف
بعـض السـياقات األخـرى باالعتراف باألوضـاع التـي تتسـم
بحـاالت النـزوح املتفرقـة التـي تؤثـر يف األفـراد أو األرس
بـدالً مـن حصر النـزوح بالتحـركات الجامعيـة ،عندمـا
جبر النـاس على الفـرار نتيجـة العنـف املعمـم وانتهاكات
ُي َ
حقـوق اإلنسـان.
ومـع مـرور الذكـرى العرشيـن ،أطلقنا خطـة العمل GP20
لتحفيـز عمـل أصحـاب املصلحـة املعنيين ودعمهـم يف
تحقيـق الهـدف العـام املنشـود لخفـض النُّـزوح الداخيل مبا
ينسـجم مـع املبـادئ التوجيهيـة .ويف هـذا العـدد الخـاص
مـن نشرة الهجـرة القرسيـة ،تتحـدث املقـاالت عـن خطـة
العمـل وتنظـر مـن كثـب إىل العنـارص املختلفـة التـي
ينطـوي عليهـا هـذا االلتـزام تجـاه اإلجـراء اإلستراتيجي
امللمـوس التشـاريك ،مبـا يف ذلـك إدخـال املبـادئ التوجيهيـة
إىل القوانين والسياسـات الوطنيـة وتحسين قاعـدة األدلـة
واإلثباتـات واملـوارد اإلحصائيـة ورفـع الوعـي بحقـوق
اإلنسـان واملبـادئ التوجيهيـة وجعلهـا قابلـة للوصـول أمـام
أكبر عـدد مـن املسـتفيدين وتعزيز األطـر العامـة اإلقليمية
لدعـم الـدول املتأثـرة بالنـزوح الداخلي والعمـل تجـاه
تحقيـق النواتـج الجامعيـة مـن خلال الطريـق الجديد نحو
العمـل وبنـاء التضامـن والتعاضـد بين الـدول.
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وقـد أصبـح مـن األمـور الحتميـة أن نفهـم جميعـاً معنـى
النـزوح الداخلي ليـس على اعتبـار أنـه تحـد خـاص يواجـه
قلـة مـن الـدول التـي تأثـرت بالنـزاع والعنـف أو الكـوارث،
وال على أنـه مجرد قضيـة ال تهم إ َّال الشـؤون الداخلية لدولة
مـا ،بـل إ َّنـه قضيـة إقليميـة رسعـان مـا تصبـح عامليـة لهـا
مضموناتهـا على جميـع الـدول األخـرى .واملهمـة األساسـية
للمقـرر الخـاص املعنـي بحقـوق اإلنسـان للنَّازحين داخليـاً
إمنـا هي مسـاعدة أصحـاب املصلحـة املعنيني يف اسـتجاباتهم
للنُّـزوح الداخلي وتنفيذهـم للمبـادئ التوجيهيـة .وإننـي
ألحـث الـدول على زيـادة اسـتخدامها ملهمتـي هـذه سيسيال جيمينيس-دامري @cejjimenez
وللمـوارد املتاحـة يل .ونحـن جاهـزون على أهبة االسـتعداد املقررة الخاصة املعنية بحقوق اإلنسان للنَّازحني داخلياً
لتوفير املسـاعدة الفنيـة والخدمـات االستشـارية مبـا فيهـا www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/
االستشـارات حـول القانـون والسياسـة وتوفير التوجيهـات idpersonsindex.aspx
الالزمـة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بكاترين غريتس
وكما الحـال مـع مـن جاء مـن قبيل ممـن سـاهموا مبقاالتهم شلندت ،الخبري املشارك املقدم للدعم للمقررة الخاصة
يف نشرة الهجـرة القرسيـة عندما أطلقـت املبـادئ التوجيهية .idp@ohchr.org
حـول النـزوح الداخلي للمـرة األوىل يف عـام  1998ثـم

عندمـا احتفـى العـامل بالذكـرى العـارشة إلطالقهـا ،أرحـب
بهـذا العـدد الـذي يحتفـي بالذكـرى العرشيـن للمبـادئ
التوجيهيـة وأحثكـم على اسـتخدامه ونشره .فهـذه الذكـرى
العشرون للمبـادئ التوجيهيـة تقـدم لنـا فرصـة فريـدة مـن
نوعهـا لنعـود ونؤكـد مـراراً وتكـراراً على تضامننـا ومؤازرتنـا
لألشـخاص النَّازحين داخليـ ًا بإنشـاء التـزام أقـوى نحـو منـع
النـزوح الداخلي وتعزيـز حاميـة النَّازحين داخليـاً ودعـم
الحلـول الدامئـة لهـم.

تعيد املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل ( )E/CN.4/1998/53/Add.2التأكيد عىل حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين املرتبطني بالنَّازحني داخلياً .و ُق ِّد َمت إىل لجنة األمم
املتحدة املعنية بشؤون حقوق اإلنسان يف عام  1998وهي متاحة اآلن بـ  54لغة.
www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/standards.aspx

خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية :دعوة تشجيعية ألصحاب
املصلحة
نادين والييك وإليزابيث آيسرت ومارتينا كاتريينا

تسعى إحدى خطط العمل الجديدة إىل تشجيع اتخاذ مزيد من اإلجراءات االسرتاتيجية فيام يتعلق بدفع
إصالح السياسات واملامرسات يف مجال النُّزوح الداخيل.
منذ أن عُ ِر َضت املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل عىل لجنة
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف عام ُ ،1998أح ِر َز تقدم كبري
يف منع النُّزوح الداخيل واالستجابة له عند حدوثه والعثور عىل
حلول له .ورغم ذلك كله ،ما زال النُّزوح الداخيل مشكلة عاملية
مؤرقة وما زالت الحلول بعيدة املنال لغالبية النَّازحني داخلياً.
ومن هنا تتبني الحاجة إىل دفع زخم جديد للعملية إضافة إىل
تضافر الجهود يف عمل إسرتاتيجي تتشارك به مختلف الجهات من
أصحاب املصلحة.

ويصادف عام  2018الذكرى السنوية العرشين للمبادئ التوجيهية
وهي السنة التي ُأط ِل َقت فيها التفاوضات حول العقد العاملي
لالجئني والعقد العاملي للهجرة ،ولذلك ،ميثل هذا العام فرصة ال
يجب تفويتها يف رفع مستوى النقاش واتخاذ مزيد من اإلجراءات
حول النُّزوح الداخيل .ولتحقيق ذلك الهدفُ ،أط ِل َقت خطة عمل
متعددة من ناحية أصحاب املصلحة املشاركني فيها لتعزيز منع
النُّزوح الداخيل وحامية النَّازحني داخلياً وتوفري الحلول لهم
( )2020–2018يف أبريل/نيسان  2018وتبنى الخطة القامئون
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