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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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عىل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات يف الشهر التايل1.وتدعو
خطة العمل أصحاب املصلحة املعنيني إىل تصعيد جهودهم
للتصدي ألربع أولويات هي :إرشاك النَّازحني داخلياً يف عمليات
اتخاذ القرارات ،والرتويج للقوانني والسياسات الوطنية وتطويرها
وتنفيذها ،وتعزيز جودة البيانات وتحليلها ،والتصدي ألوضاع
النيجر :التنفيذ يف سياق األزمة
النُّزوح املطول يف أثناء البحث عن الحلول الدامئة.
يف أبريل/نيسان ،قدَّم فريق الحامية يف النيجر خطة العمل للفريق
وتقوم الرؤية التي ُب ِن َيت عليها هذه املبادرة املهمة حول النُّزوح ال ُقطري اإلنساين ون َّفذ مثاين جلسات تجريبية تستهدف نطاقاً
الداخيل عىل عنرصين .يتعلق العنرص األول يف الهدف املنشود من الفئات املستهدفة مبن فيهم ممثيل الحكومة وقوات الدفاع
بتحسني حياة النَّازحني داخلياً من خالل الحامية واملساعدة واألمن وأعضاء املجموعة وكوادر األمم املتحدة .أما ورشات العمل
والحلول الدامئة مع منع الظروف التي تقود إىل تجدد التَّهجري التدريبية يف نيامي وديفا وتيالبريي فهدت زيادة ظهور النُّزوح
والنزوح الثانوي .أما الهدف الثاين فيتمثل يف جعل اإلجراء املتخذ الداخيل يف النيجر ونرش املبادئ التوجيهية بني أصحاب املصلحة
بشأن النُّزوح الداخيل أكرث شمولية ومتاسكاً وإسرتاتيجي ًة .وعىل املعنيني والرتويج لفهم مشرتك للمبادئ التوجيهية والرتويج
صعيد التنفيذ ،ستُن َّفذ خطة العمل يف مجملها عىل املستوى للتطبيق العميل للمبادئ التوجيهية لتعزيز حامية النَّازحني داخلياً
الوطني من خالل الرشكاء املنفذين ومكاتبهم امليدانية كذلك ومنع النُّزوح الداخيل إذا حدث والوصول إىل حل له .وللوصول إىل
من خالل املنسقني املقيمني لألمم املتحدة واملنسقني اإلنسانيني .عدد أكرب من املستفيدينُ ،تستَخدَم اإلذاعات لبث الرسائل حول
وهناك مجموعة توجيه عاملية يشارك فيها مختلف أصحاب املبادئ التوجيهية وتوضيح أهميتها يف النيجر وذلك من خالل
املصلحة سوف تتوىل مهمة تيسري التنفيذ وسوف يشارك فيها منظمة ‘البحث عن أسس مشرتكة’ وهي منظمة غري حكومية.
املقرر الخاص لألمم املتحدة لشؤون حقوق اإلنسان للنازحني وسوف ُت َت َجم املبادئ التوجيهية أيضاً إىل اللغات املحلية (إضافة
إىل لغة الهوسا التي سبق ترجمة املبادئ إليها.)3
داخلياً بصفته مستشاراً خاصاً.
سنداي للحد من مخاطر الكوارث واألجندة الحرضية الجديدة
واالتفاقية اإلطارية لألمم املتحدة حول التغري املناخي .وهي فرصة
يستفاد منها يف تسهيل مشاركة النَّازحني داخلياً يف عمليات صنع
السياسات والتخطيط تلك.

فرادة الخطة

تنفرد خطة العمل هذه عن غريها بعدة جوانب .فهي تتجاوز
حدود املنظامت الدولية لتشتمل عىل املجتمعات املحلية املضيفة
للنّازحني داخلياً واملجتمع املدين املحيل وحكومات البلدان املتأثرة
بالنُّزوح الداخيل عىل اعتبار َّأن هذه الجهات عىل دراية أفضل
بالسياق والحاجات والتحديات وعىل اف ـراض َّأن املسؤولية
الرئيسية لحامية النَّازحني داخلياً ومساعدتهم تقع عىل عاتق
السلطات الوطنية .وتتجاوز هيئات األمم املتحدة اإلنسانية
واملنظامت غري الحكومية أل َّنها تضم أصحاب املصلحة املعنيني
بالتنمية وبناء السالم َّ
وألن دعم السلطات الوطنية يف مجال النُّزوح
الداخيل يتطلب أيضاً وجود خربات يف الجانب اإلمنايئ ويف بناء
السالم .كام أ َّنها تتجاوز ال ِّنزاع بوصفه سبب من أسباب النُّزوح
الداخيل لتشمل األسباب األخرى مثل التغري املناخي ،والكوارث
الطبيعية ،واإلمناء َّ
ألن تقريب وجهات النظر يف املناقشات التي
تجري حول األسباب املختلفة للنُّزوح والعمل عليها ميكن أن
يساعد عىل صقل تفكرينا بشأن النُّزوح الداخيل وتعزيز الدعوة إىل
2
املنارصة والعمليات املشرتكة.

ومن التوصيات التي خرجنا بها يف ورشــات العمل التدريبية
التكيف مع خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية
بهدف توجيه العمل الجامعي يف السياق املتنوع للنيجر ،ذلك
السياق الذي يضم النُّزوح الداخيل املطول يف ديفا وحالة النُّزوح
الداخيل الناشئة يف تيالبريي .وقد بدأ هذا العمل يف يونيو/حزيران
 2018بقيادة مجموعة الحامية وبالتعاون مع املقررة الخاصة
لألمم املتحدة وفريقها والسلطات الرسمية .وبحلول أغسطس/
آب  ،2018صيغت خطة عمل محلية للذكرى العرشين للمبادئ
التوجيهية للنيجر بناء عىل ورشات العمل اإلقليمية وروجعت قبل
إقرارها وقبولها.

ويف الوقت نفسه ،بدأت حكومة النيجر من خالل اللجنة املشرتكة
بني الوزارات يف ديسمرب/كانون األول  2017بإعداد مرشوع قانون
للنُّزوح الداخيل حسب متطلبات اتفاقية الوحدة األفريقية لحامية
النَّازحني داخلياً يف أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كامپاال) التي
صدَّقتها النيجر يف عام  .2012وتضم اللجنة الــوزارات املعنية
وأعضاء مجلس النواب واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ومكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وتعمل
وتقدم خطة العمل فرصة ميكنها تعزيز العمل عىل ربط سياسات اللجنة عىل مراجعة الترشيعات القامئة وتجري االستشارات
األقطار بتخطيطها اإلمنايئ والتزاماتها تجاه أجندات السياسات الوطنية مع النَّازحني داخلياً واملجتمعات املضيفة وغريهم من
العاملية وأطرها مثل أجندة  2030للتنمية املستدامة وإطار عمل أصحاب املصلحة املعنيني.
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كولومبيا :الدروس التي قد تستفيد
إضافة إىل توليفة الدروس املستفاد منها واملامرسات املثىل التي
خطة العمل  GP20منها
تظهر يف كولومبياي املجاالت املحددة والتي ميكن االنتفاع بها
ً
ً
خالل السنوات الخمسني املاضية ،عاشت كولومبيا واقعا صعبا لتنفيذ خطة العمل يف سياقات أخرى.
للنُّزوح الداخيل بسبب النزاع والعنف وانتهاكات حقوق اإلنسان.
ويف أغسطس/آب  ،2018قالت الحكومة الكولومبية َّإن هناك أكرث وهناك مرشوعات ُن ِّف َذت يف كولومبيا وجاءت بدروس كثرية يستفاد
من 7.7نازح داخيل فيها 4رغم التوصل إىل اتفاق السالم يف عام منها يف غريها من املرشوعات العاملة عىل أولوية خطة العمل
 .2016وإزاء ذلك الواقع ،ال بد من االنتباه إىل َّأن منع النُّزوح املرتبطة بالحلول الدامئة للنّازحني داخلياً ،وأحد هذه املرشوعات
الداخيل وحامية النَّازحني داخلياً وتوفري الحلول لهم مبا يتفق مبادرة الحلول االنتقالية الذي ُن ِّف َذ يف  17مجتمعاً محلياً يف كولومبيا
مع خطة العمل يف هذا السياق ما زالت بحاجة إىل وفري املصادر بني عامي  2012و 2015بهدف تيسري الحلول للنّازحني داخلياً عن
والوقت وكثري من االلتزام .وعىل ضوء ما مرت به كولومبيا من طريق تحسني الظروف املعيشية للمجتمعات املحلية التي يعيش
تجربة يف هذا املجال ،حددت ستة جوانب مهمة يف التصدي فيها النَّازحون داخليا وتقوية املنظامت األهلية والكيانات العامة
للنُّزوح الداخيل وهي تسجيل النَّازحني داخلياً وتفعيل التنسيق املحلية وحامية ضحايا ال ِّنزاع وحقه يف الحصول عىل الحقيقة
متعدد القطاعات بني الحكومة واملنظامت غري الحكومية عىل والعدالة وجرب الرضر .وكل واحدة من هذه املجتمعات أع َّدت
املستوى املحيل والواليات والوطني ومشاركة النَّازحني داخلياً خطة عمل تضمنت العودة وإعادة النقل واالندماج الحرضي.
يف العمليات التي تؤثر بهم والتأكد من وصول النَّازحني داخلياً ومن نتائج املرشوع أن رفع مستوى ظهور املجتمعات والسلطات
وحسن من مستوى
إىل املعلومات التي يحتاجون إليها ودراسة حاجات املجتمعات البلدية واملؤسسات العامة والخاصة وم َّكنها َّ
املضيفة والتعاون مع الجهات الفاعلة الدولية وإرشاك القطاع أمن حيازة العقارات والبنى االجتامعية وسهَّل تعايف التقاليد
6
الخاص5.وكل ذلك يرتبط باألولويات التي تحددها خطة العمل للمجتمعات األصلية.

املجلس الرنويجي لالجئني/ميلينا أياال

مجموعة من السكان األصليني يف تشوكو يف كولومبيا يستعدون الفتتاح مركزهم املجتمعي .وقد عاىن مجتمع الپوريا من ثالث موجات نزوح وترضر بآثار األلغام األرضية نتيجة وجود مختلف املجموعات العسكرية.
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الدعوة إىل العمل

متثل خطة العمل ندا ًء عاج ًال ومناشدة موجهة للمجتمع األوسع
نطاقاً العامل عىل النُّزوح الداخيل لتضافر الجهود والعمل من كثب
عىل جميع املستويات ال سيام املستوى الوطني وتحقيق التواؤم
اإلسرتاتيجي مع األولويات املحددة يف خطة العمل .ولتحقيق ذلك
الهدف ،ال بد من تبادل املامرسات الجيدة يف مختلف السياقات
وبناء الجهود يف إحراز التقدم عىل ما انتهت إليه الجهود السابقة.
وتقرتح خطة العمل (التي دعمتها خطة عمل االتصاالت) عىل
أصحاب املصلحة املعنيني عدداً من اإلجراءات التي مبقدورهم
اتخاذها ومنها:
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توقيع بيان حملة الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية 7لبلوغ
الهدف املرجو بالنسبة لعدد الجهات املوقعة عليها لعام 2018
ليك تستخدمها املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بحقوق
اإلنسان للنّازحني داخلياً يف حمالت املنارصة التي تطلقها.
نادين والييك GP20@unhcr.org
منسقة خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية.
إليزابيث آيسرت eyster@unhcr.org
رئيسة قسم النَّازحني داخلياً ،املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني www.unhcr.org

عقد النقاشات التشاورية املشرتكة بني الهيئات حول خطة
عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية والتوافق عىل مارتينا كاتريينا caterina@unhcr.org
مبادرات مشرتكة يف دعم خطة العمل
مستشارة قانونية للمقررة الخاصة لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان
ً
املشاركة يف املنارصة وكسب التأييد حول أهمية املبادئ للنَّازحني داخلياbit.ly/OHCHR-IDPs .
التوجيهية
 .1خطة العمل متاحة عىل الرابط التايل مع اإلطار املرجعي للمجموعة التحضريية إضافة
إىل خطة عمل التواصل ومنشورها
ً
تيسري مشاركة النَّازحني داخليا واملجتمع املضيف ودعمهم يف .www.globalprotectioncluster.org/news/2018/gp20-plan-of-action
األجندة
مثل
السالم
وبناء
بالتنمية
العمليات الرئيسية الخاصة
Cernea M M (2006) ‘Development-induced and conflict-induced IDPs: .2
bridging the research divide’, Forced Migration Review special issue
 2030حول التنمية املستدامة.
إجراء حمالت االتصال وعقد الندوات والحلقات الدراسية
وتقديم الدعم الفني لتطوير القوانني والسياسات الوطنية
املتامشية مع املبادئ التوجيهية.
تعزيز القدرات الوطنية يف جمع بيانات النُّزوح الداخيل
وتحليلها واستخدامها.
املشاركة يف الحوار مع الحكومات الوطنية للتأكد من أ َّنها
ستضع الحلول الدامئة للنُّزوح الداخيل عىل رأس أولويات
عمليات التخطيط التنموية الوطنية واإلقليمية باستخدام
إطار اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات حول الحلول الدامئة.

إيصال أفكارك وطلب الدعم

نحث جميع أصحاب املصلحة املعنيني عىل تبادل نشاطاتهم
املخططة مع منسقة خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ
التوجيهية .وميكنك فعل ذلك بالتواصل معنا عىل العنوان التايل
 GP20@unhcr.orgأو من خالل الرابط التايل
www.globalprotectioncluster.org/en/news-and-events/
gp20-activities-and-initiatives
وسوف يساعد ذلك يف تع ّقب نشاطات الذكرى العرشين للمبادئ
التوجيهية ورصد تنفيذ خطة العمل.

(‘نزوح األشخاص يف الداخل بسبب األعامل التنموية وبسبب النزاعات :تجسري فجوة
األبحاث’ عدد خاص يف نرشة الهجرة القرسية)
www.fmreview.org/brookings/cernea
 .3املبادئ التوجيهية متاحة اآلن بـ  54لغة:
www.ohchr.org/en/issues/idpersons/pages/standards.aspx
http://internal-displacement.org/countries/colombia/ .4
 .5حكومة كولومبيا ،مداخلة شفوية يف مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،الجلسة
 26 ،38يونيو/حزيران .2018
Econometría (2016) External Assessment of the UNHCR – UNDP Joint .6
Program “Transitional Solutions Initiative - TSI”: Final Report
(تقييم خارجي للربنامج املشرتك بني املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ بعنوان مبادرة الحلول االنتقالية :التقرير الختامي)
bit.ly/Econometria-TSI-2016
https://crowd360.org/internal-displacement-campaign-mission-statement .7

ملحوظة :تهدف خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية
أيضاً إىل التصدي ألوضاع أكرث صعوبة عندما تفتقر الحكومة للرغبة
يف مواجهة النُّزوح الداخيل أو عند تعاظم تحديات الحامية أو عند
محدودية القدرة عىل الوصول إىل املساعدات اإلنسانية .ومبا َّأن
املنسقة
هذه السياقات قد تتطلب مقاربة مختلفة ودع ًام ،ترحب ِّ
أيضاً بأفكار العاملني يف مثل هذه البيئات بخصوص الطرق املثىل
ملساعدة جهودهم .وميكن مشاركة املنسقة باملبادرات التي تتطلب
الدعم املايل أو الفني عىل شكل ورقة مفهومية وستسعى املنسقة
عندها لتحديد قنوات الدعمGP20@unhcr.org .

