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القوانني والسياسات املتعلقة بالنزوح الداخيل :التبني العاملي والثغرات
إيالنا نيكوالو وأنآييس پاغو

ُتظ ِهر لنا قاعدة بيانات عاملية جديدة حول قوانني النَّازحني داخلياً ،والسياسات الخاصة بهم املجاالت
الجغرافية واملوضوعية التي ما زالت النصوص القانونية غري كافية بشأنها.

يف عام ُ 1998أطلقت املبادئ التوجيهية للنزوح الداخيل ثم تبعها أوقيانوسيا واحدة من املناطق األكرث تأ ُثراً بالنزوح الناتج عن
نب واسع للصكوك الوطنية حول األشخاص النَّازحني داخلياً ،ما الكوارث الطبيعية فوحدها دولة فانواتو تبنت سياسة محددة
ت ٍ
يعكس االعرتاف بالنزوح الداخيل عىل أنه ظاهرة عاملية ،وقد حول النزوح الداخيل.
طورت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني من أجل
فريق عمل مجموعة الحامية العاملية حول القانون والسياسة ومعظم القوانني والسياسات املسجلة يف قاعدة البيانات العاملية
قاعدة بيانات محدثة عاملية حول قوانني النَّازحني داخلياً( ،إذ حللت  73من أصل  80منها) 4تحدد النزاع و/أو العنف عىل
والسياسات الخاصة بهم وتستحوذ هذه القاعدة مبعلومات حول أ َّنه سبب رئييس للنزوح الداخيل لكنَّ  30منها فقط يعالج مسألة
البلدان التي يتوافر فيها قوانني وسياسات حول النَّازحني داخلياً ،التَّهجري الناتج من العمليات اإلمنائية .ومن ذلك سياستان تبنتهام
أو تلك البلدان التي هي اآلن يف صدد بناء مثل هذه القوانني حكومة الهند يف عامي  2004و  2007وترتبطان ارتباطاً حرصياً
والسياسات .وقد َن َّقحت ُم َف َّو ِض َّي ُة األمم املتحدة السامية لشؤون بهذا السبب من أسباب النزوح .إضافة إىل ذلك ،ال تقر أكرث من
الالجئني وراجعت قاعدة بيانات محدثة عاملية حول قوانني ثلث هذه القوانني والسياسات ( )29بالكوارث مع أن الكارثة
النازحني داخلياً والسياسات الخاصة 1بهم وذلك من أجل فريق كانت املحرك الرئييس ملوجات النزوح الجديدة يف عام .2017
عمل مجموعة الحامية العاملية حول القانون والسياسة .وتستحوذ
هذه القاعدة عىل معلومات حول البلدان التي يتوافر فيها قوانني إ َّال أن مشكلة محدودية عدد الصكوك الوطنية التي تتعامل مع
وسياسات حول النازحني داخلياً ،أو البلدان األخرى التي هي اآلن الكوارث الطبيعية تخف وطأتها بازدياد عدد القوانني والسياسات
يف صدد بناء مثل هذه القوانني والسياسات.
التي وإن مل تكن محصورة عىل معالجة النزوح الداخيل فهي
تتضمن أحكاماً ونصوصاً قانونية حول النزوح الناتج عن الكوارث
وتضم قاعدة البيانات حتى هذا التاريخ  27قانوناً و 55سياسة 2الطبيعية .ومثال ذلك الصني التي شهدت أكرب عدد من موجات
طورت يف الفرتة ما بني عام  1998إىل عام  .2018و ُت ُبن َِّي  12قانوناً النزوح الجديدة بسبب الكوارث الطبيعية يف العامل (وصل عدد
شخص يف عام  )2017فقد
وسياس ًة يف تسع دول مختلفة 3قبل عام  1998من بينها أوىل النَّازحني الداخليني قرابة  4.5مليون
ٍ
5
ً
القوانني التي ُسنَّت بشأن النزوح الداخيل التي تبنتها أذربيجان تبنت الصني قانون منع الكوارث واالستجابة تضمن أحكاما حول
يف عام  1992إضافة إىل السياسة األوىل حول النزوح الداخيل التي مساعدة األشخاص يف املناطق املتأثرة بالكوارث ،وإعادة نقلهم
تبنتها كولومبيا يف عام  .1995لكنَّ األثر ا ُمل َح ِّفز للمبادئ التوجيهية إىل أماكن أخرى.
واضح متاماً يف الغالبية العظمى للقوانني والسياسات وهي  70من
الثغرات وتحديات التنفيذ
أصل  82ممن تبنتها الدول منذ عام .1998
أكرث مرحلة تعالجها القوانني والسياسات املسجلة يف قاعدة بيانات
ورغم االنتشار العاملي لقوانني وسياسات النَّازحني داخلياً ،ما زال العاملية هي مرحلة ما بعد التَّهجري والنزوح .إذ َّإن  73من أصل 80
هناك غياب كامل للقوانني والسياسات يف األماكن التي هي بأمس قانوناً وسياسة ُح ِّل َلت تعالج مسألة مرحلة ما بعد التهجري مبا فيها
الحاجة لها .وال يوجد يف الرشق األوسط سوى سياستني للنُّزوح  25صكاً ينظر حرصاً يف القضايا املتعلقة بالعودة واالنتقال وإعادة
عنرص منها .ويتضح ذلك عىل سبيل املثال يف حالة
الداخيل ،األوىل يف العراق ( )2008واألخرى يف اليمن ( ،)2013التوطني أو أي
ٍ
مع َّأن تلك املنطقة واحدة من أكرث املناطق تأثراً مبوجات النُّزوح سرييالنكا من خالل سياستها الوطنية للحلول الدامئة إزاء النزوح
الداخيل الجديدة نتيجة النزاع والعنف .أما غالبية موجات النزوح املتأثر بالنزاع إذ تنظر تلك السياسة يف خيار عودة النَّازحني داخلياً
الجديدة الناتجة عن الكوارث الطبيعية يف عام  ،2017فقد حدثت أو نقلهم إىل أماكن أخرى أو إدماجهم محلياً.
يف قارة آسيا إال أن تلك املنطقة مع أ َّنها تحتوي عىل  15قانوناً
ّ
وسياسة حول النزوح الداخيل ال يوجد سوى سبعة منها تشري وإضافة إىل ذلك ،تبني أن الغالبية العظمى ( )55من القوانني
إشارة محددة للكوارث الطبيعية .وإضافة إىل ذلك ،رغم َّأن قارة والسياسات املحللة التي بلغ عددها  80صكاً تحتوي عىل أحكام
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تتعلق ‘بالحامية واملساعدة’ ،يف حني َّأن ما ال يزيد عىل ثلث هذه
القوانني والسياسات املحللة تعالج مرحلة ما قبل التَّهجري والنزوح،
وتشري يف نصوصها إشارة محددة إىل منع التَّهجري القرسي وتجنبه
أو خفض آثار التَّهجري والنزوح الذي ال ميكن تفاديه إىل أقىص درجة
ممكنة .ومثال ذلك كولومبيا ،فهي واحدة من أوىل الدول التي
تصدت ملوضوع الحامية من التَّهجري والنزوح ،فهناك مادة كاملة
يف قانونها األول حول النزوح الداخيل (القانون  387لعام )1997
وتلك املادة مكرسة بالكامل ملنع التَّهجري القرسي.
وال بد أن تتوافر الدول عىل اإلرادة السياسية والقدرة واملصادر
أيضاً إذا ما أريد لها أن تتبنى يف قوانينها وسياساتها ما يرتبط
بالنَّازحني داخلياً ومنع النزوح الداخيل واالستجابة له ،وتنفيذ تلك
الصكوك .وقد وصلت بعض عمليات صناعة السياسات تقريباً إىل
طريق مسدود كام الحال يف جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية
ٍ
الكونغو الدميقراطية ،أ َّما يف أماكن أخرى من العامل فنجد َّأن
الحكومات مثل حكومة فيجي وهندوراس ومايل والنيجر تعمل
قدما يف عملية تطوير قانون أو سياسة حول النزوح الداخيل.
وتطوير هذه القوانني والسياسات املتعلقة بالنزوح الداخيل أمر
مهم جداً وأسايس يف ضامن حقوق النَّازحني داخلياً وخفض التَّهجري
6
مع َّأن التنفيذ ما زال واحداً من أكرب التحديات الباقية أمامها.
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مرشحة لنيل درجة الدكتوراه ،معهد الجامعة األوروبية ،فلورنسا
www.eui.eu

أناييس پاغو pagot@unhcr.org
مسؤول قانوين مشارك ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني www.unhcr.org
 .1ط َّور النسخة السابقة مركز رصد النُّزوح الداخيل
 www.internal-displacement.org/law-and-policyأما النُّسخَ ة ا ُمل َن َّق َحة وا ُمل َح َّد َثة
فتستضيفها مجموعة الحامية العامليةwww.globalprotectioncluster.org :
 .2ألغراض قاعدة البيانات ،نعرف القانون عىل أنه «منظومة القواعد التي تُص ِدرُها
الحكومة لتنظم من خاللها الحقوق والواجبات املناطة بأفراد املجتمع ،والتي تعرتف بها
رسمياً عىل أنها ُمل ِزمة وتنفذها من خالل سلطة إنفاذ القانون املعنية ”.أ َّما السياسة،
فنع ِرفها عىل أنها “الدليل اإلرشادي الذي يحدد األهداف العامة للحكومة (أو جزءاً منها)
باإلضافة إىل الطرق واإلجراءات املتبعة لتحقيق تلك األهداف .وإلدراج قانون أو سياسة ما
يف قاعدة البيانات هذه ،يجب أن يكون ذلك القانون أو تلك السياسة متعلقة بالتحديد
مبوضوع النزوح الداخيل.
 .3عىل التوايل :أذربيجان ،والبوسنة والهرسك ،وكولومبيا ،وكرواتيا ،وجورجيا والجبل
األسود ،وبريو ،واالتحاد الرويس ،وطاجاكستان.
 .4مل يُح َّلل سوى  8من أصل  82قانوناً وسياسة جُ ِم َعت يف قاعدة البيانات العاملية.
وسوف تتاح التحليالت اإلضافية قريباً جداً.
 .5يُصَ نَّف هذا الصك القانوين ضمن بند ’الصكوك ذات الصلة األخرى‘ يف قاعدة البيانات
العاملية.
 .6انظر مقالة أورتشارد يف هذا العدد.

تنفيذ املبادئ التوجيهية عىل املستوى املحيل
فيل أورتشارد

هناك أمثلة من عدد الدول التي نجحت يف تنفيذ قوانينها الخاصة بها بشأن النَّازحني داخلياً وسياساتها،
وتعكس هذه األمثلة وجود عدد من العوامل التي ميكن أن تساعد يف ضامن فاعلية التنفيذ.
َّأن السياسـة الوطنيـة يف اليمـن لعـام  2013ملواجهـة النُّـزوح
الداخلي تذكـر إشـارات مرجعيـة إىل املبـادئ التوجيهية وتنص
على أهـداف واضحـة للحاميـة ،تبقـى مشـكلة عـدم وجـود
القـدرات الحكوميـة على التنفيـذ أمـراً معيقـاً لتلـك السياسـة
نظـراً السـتمرار الحـرب األهليـة يف اليمـن ،ويعنـي ذلـك َّأن
الحكومـة ال ميكنهـا فعـل الشيء الكثير لتنفيـذ هذه السياسـة
فيما وراء تسـهيل عمـل الجهـات الفاعلـة اإلنسـانية الدوليـة.

ابتـدا ًء مبنتصـف عـام  ،2017أدخلـت  40دولـة ممـن واجهـت
مشـكلة النُّـزوح الداخلي حـوايل  69صـكاً ترشيع ّيـاً محل ّيـاً
(وح َّد َثـت السياسـات األقـل شـأناً أو أحدثـت تعديلات
وسياسـ ًة َ
عليها)1.ويتبين للمتصفـح لهـذه القوانني والسياسـات وجود قبول
واضـح بـأن النَّازحين داخل ّيـاً يحتاجـون إىل نـوع مـن الحاميـة
الدوليـة .ومـع ذلـك ،ال تذكـر سـوى  30قانونـاً وسياسـة موضـوع
املبـادئ التوجيهيـة رصاحـة ،أ َّمـا عـن تعريـف املبـادئ التوجيهيـة
للنَّازحين فلا يتبناهـا رصاحـة إ َّال  19قانونـ ًا .وقـد أثيرت املخاوف
منـذ أمـد بعيـد حـول مـدى نجـاح إدخـال القوانين والسياسـات وهنـاك أحـد عشر قانونـاً وسياسـة مل تنفـذ إطالقـاً فإمـا أنهـا
املتعلقـة بالنُّـزوح الداخلي على املسـتوى املحيل ،وما زال مشـهد بقيـت يف صيغتهـا املسـودة لسـنوات عـدة (مثـل مشروع
ً2
التنفيـذ مختلطـا.
قانـون النَّازحين الداخليين الـذي سـنته حكومـة جمهوريـة
ً
الكونغـو الدميقراطيـة لعـام  ،2014لكنـه مـا زال عالقـا يف
وهنـاك عـدد أقـل مـن ثلـث القوانين والسياسـات ممـن ُن ِّفـ َذ مرحلـة املراجعـة) ،أو رمبـا كانـت هـذه القوانين ال تعكـس إ َّال
دون مواجهـة مشـكالت كبرية3.وهكـذا ،على سـبيل املثـال ،مـع املطالـب الطموحـة التـي مل تكـن الحكومـة قـادرة أو راغبة يف

