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هناك أمثلة جديدة للنزوح، بشكل مستمر، وتدل هذه 

املالحظة عىل عجز الحكومات واملجتمع الدويل عن منع 

النزوح.

عنان،  كويف  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  عينني  عندما 

 ،2004 عام  للنازحني   اإلنسان  بحقوق  املعنّي  كممثله 

ٌقّدر عدد األشخاص النازحني داخل دولهم ب� 25 مليونا1ً. 

ويف أواخر عام 2010، عندما سّلمت تفوييض إىل تشالوكا 

اإلنسان  بحقوق  املعني  الجديد  الخاص  املقرر  بياين، 

للمرشدين ، تخطى العدد 27 مليون شخص. وخالل هذه 

السنوات الست، صار من الواضح أنَّ عدد النازحني خالل 

عام  الطبيعية قد فاق ذلك، إذ بلغ 36 مليوناً  الكوارث 

2008 وحده2.

ويبقى العديد من النازحني  الذين قابلتهم أثناء قيامي 

مبهام عميل تحت وطأة النزوح ، يف حني استطاع آخرون 

العودة، مع أنَّهم ما زالوا يف كفاحهم إلعادة بناء حياتهم 

من جديد. كام وقع غريهم ضحايا للنزوح التعسفي منذ 

أن توليت منصبي. وال أعرف أي حالة للنزوح التعسفي 

ويبقى  عنها.  املسؤولني  ومعاقبة  مالحقة  تم  التي 

الجنيس  للعنف  عرضة  والفتيات  النساء  من  الكثريون 

من  ذلك  غري  أو  االجتامعي  النوع  عىل  القائم  وللعنف 

صور االستغالل املحض، ومل يحصل عدد كبري من األطفال 

بل  األسايس،  التعليم  عىل  الحصول  فرص  عىل  النازحني 

قد يتم تجنيدهم يف القوات والجامعات املسلحة. وقد 

فقد العديد من الرجال أي أمل يف استعادة قدرتهم عىل 

رعاية من يحبونهم.

وللوهلة األوىل، يبدو ذلك الوضع كام لو مل يكن هناك أي 

تقّدم خالل هذه السنوات، باإلضافة إىل إخفاق املجتمع 

الدويل، عىل الرغم من كل جهوده املبذولة. إال أنَّه يتبني 

لنا إن نظرنا لألمر من كثب أنه مل يتم فقط إنقاذ عدد 

والحامية  املساعدات  أنشطة  بفضل  األرواح  من  كبري 

اإلنسانية، لكن متكن أيضاً حوايل 24.4 مليون نازح  ما بني 

2004 و2009 من العودة إىل مناطقهم األصلية. ومن بني 

الدول التي زرتها، ساعدت التحسينات يف الوضع األمني 

أو اتفاقيات السالم عدداً كبرياً من األشخاص عىل العودة 

الرشقية  السودان ونيبال وتيمور  إىل منازلهم يف جنوب 

العاج  ساحل  يف  أقل  درجة  وإىل  ورسيالنكا،  وأوغندا 

وجمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا. ورغم أنَّ العودة ال 

فإن  املستدامة،  الحلول  األفراد  يجد  أن  بالرضورة  تعني 

هذا رقم مبهر.

لعدة سنوات  نازحني  الكثريون  يبقى  الوقت،  نفس  ويف 

الزمن، مام يشري إىل عدم  ِطوال قد متتد إىل عقود من 

الكامنة  الخفية  األسباب  مع  للتعامل  الرغبة  أو  القدرة 

وراء حاالت النزوح  يف أنحاء العامل. وإن ما نحتاجه يف 

هذا الشأن هو املزيد من التزام املجتمع الدويل والرغبة 

الشيئ  هو  وهذا  املتأثرة،  الدول  جانب  من  السياسية 

املفقود غالباً.

التقدم واإلنجازات

العمل  بإطار  يتعلق  فيام  الواضح  التقدم  رؤية  ميكن 

توليت  وعندما   . النازحني  لحقوق  الضامن  املعياري 

املبادئ  صالحية  الدول  من  مجموعة  عارَضت  منصبي، 

اإلرشادية حول النزوح  والتي مل تناقشها وتتفاوض عليها 

القمة  انعقاد  مع  الحقيقي  التقّدم  حدث  وقد  الدول. 

العاملية عام 2005 يف نيويورك، عندما أجمع قادة الدول 

والحكومات عىل االعرتاف باملبادئ اإلرشادية كإطار عمل 

دويل مهم لحامية النازحني ، وتلك هي اللغة التي ترددت 

منذ ذلك الحني يف العديد من الجمعيات العمومية لألمم 

املتحدة وقرارات مجلس حقوق اإلنسان.

ويلزم بروتوكول البحريات العظمى حول حامية ومساعدة 

النازحني ، الذي ُتُبنِّي عام 2006، دوله األعضاء وعددها 

الوطنية  القوانني  يف  اإلرشادية  املبادئ  بتضمني  عرشة 

اتفاقية االتحاد  لتلك الدول. وقد شهد عام 2009 تبني 

أفريقيا،  يف  النازحني   ومساعدة  حامية  حول  األفريقي 

عىل  وذلك  قانونياً،  ملزماً  نوعه  من  صّك  أول  وهي 

أطر  تبنت  إّما  الدول  من  والعديد  اإلقليمي3.  الصعيد 

العمل الترشيعية الوطنية والربامج والسياسات أو بدأت 

اإلرشادية  املبادئ  فيها  ُتدمج  بحيث  تطويرها  عملية 

ازداد تفصيلها  املبادئ قد  إنَّ هذه  إليها حيث  أو تشري 

والعمل بها.

كذلك، كانت هناك تحسينات يف املعايري واملفهومات فيام 

املثال،  سبيل  عىل  منها   ، النزوح  وأنواع  مبناحي  يتعلق 

والتغريات  الطبيعية  الكوارث  نتيجة  بالنزوح  يتعلق  ما 

وكيفية  املستدامة  الحلول  تحقيق  وعملية  املناخية 

تضمني حقوق النازحني  يف عمليات واتفاقيات السالم.

أنها  حيث  إغفالها،  ميكن  ال  التي  اإلنجازات  هي  وتلك 

السياسات  وترسيخ  للنزوح   فهمنا  تحسني  يف  ساعدت 

الشائعة والقامئة عىل  املعايري  والربامج يف مجموعة من 

إطار عمل حقوق اإلنسان. وإنني ألعلم األمثلة املتعددة 

لألفراد  أفضل  حياة  التحسينات  ه��ذه  تعني  حيث 

الواقعيني.

ومن أحد تأثريات هذا التطّور هو زيادة استعداد الدول 

ملناقشة أوضاع نزوحهم. وال تزال هناك دول مثل ميامنار 

العمليات  جراء  النازحني  أن  تنكر  التي  باكستان  أو 

شعرت  العموم،  عىل  لكنني،   . نازحون  هم  العسكرية 

ليس فقط  الحكومات  متزايدة من جانب  بوجود رغبة 

ملناقشة قضايا النازحني  وإمنا أيضاً التخاذ بعض الخطوات 

وبعض  وحاميتهم.  مساعدتهم  لتحسني  األق��ل  عىل 

الدول، خاصة جورجيا وأذربيجان والبوسنة، إىل حد ما، 

والرصب وكولومبيا قد بدأت بالتعامل مع مواقف النزوح 

املطّول وفقاً للمعايري الخاصة لتحسني األحوال املعيشية 

الحلول  من  ذلك  أو غري  العودة  انتظار  ومع  لنازحيهم. 

املستدامة، تبقى املشكالت قامئًة، خاصة يف منطقة موارد 

كسب الرزق والنازحني  من ذوي االحتياجات الخاصة.

بالنسبة للمستقبل

قامئة  الرضورة  زالت  ما  امُلحرز،  التقدم  من  الرغم  عىل 

لبذل مزيد من الجهود يف ظل بيئة تزداد تعقيداً. وأرى 

أنه علينا مواجهة مثاِن تحديات:4

يف  النزوح   والنِّزاعات«:  »املخيامت  وراء  ما  التحرّك   .1

معدم  شخص  أنه  عىل  للنَّازح   ُينّظر  أشكاله:  كافة 

والنزاع  العنف  فراره من  بعد  املخيامت  أحد  يعيش يف 

فأغلب  ذلك،  من  تعقيداً  أكرث  الحقيقة  أن  إال  املسلح. 

النازحني  يعيشون خارج املخيامت مع العائالت املضيفة 

أو ينترشون يف املناطق الحرضية. وإننا لنحتاج إىل بذل 

مزيد من الجهود وابتكار ما يلزم من أساليب ملساعدتهم 

جميع  إىل  تصل  أن  يجب  الجهود  وهذه  وحاميتهم. 

املجتمعات املتأثرة بالنزوح، أي ليس فقط النازحون  لكن 

أيضاً املجتمعات املضيفة أو املجتمعات التي يتعني عليها 

إعادة دمج الالجئني. وفيام يتعلق باألسباب، فإن املزيد 

من األفراد ينزحون كل عام جراء الكوارث الطبيعية أكرث 

من النزاعات، ناهيك عن دور التغريات املناخية يف هذه 

الظاهرة أيضاً. وعالوة عىل ذلك، يتزايد النزوح الناتج عن 

ويتنامى  التنموية.  باملرشوعات  املرتبط  القرسي  اإلخالء 

والرت كايلني وتطلعاته حول النازحني 

العام  قىض والرت كايلني ست سنوات ممثاًل لألمني 

 . للنازحني  اإلنسان  بحقوق  املعني  املتحدة  لألمم 

تأمالته  بنرش  قمنا  من وظيفته،  تقاعده  ومبناسبة 

حول تلك السنوات الست ومستقبل النازحني .



�272مقاالت عامة نرشة الهجرة القرسية 37

لدي الشعور أن االستجابات لصور النزوح هذه ما زالت 

غري كافية.

التعامل مع الطبقات املختلفة لالستضعاف والتمييز:   .2

يعد كافة النازحني مستضعفون، يف حني ليس األشخاص 

غري النازحني كذلك. لكن، تستلزم بعض جامعات النازحني 

االهتامم والرعاية الخاصة. وتتضمن تلك الجامعات النساء 

)خاصة النساء املعيالت( واألطفال وكبار السن واألشخاص 

من ذوي اإلعاقة أو األمراض املزمنة، وتنتمي تلك الفئات 

إىل األقليات العرقية والدينية والسكان األصليني. ويف حني 

أن ذلك مقبول من الناحية النظرية، فال تزال االهتاممات 

واالحتياجات الخاصة لتلك الجامعات مهملة من الناحية 

العملية.

تستلزم  املحدودة:  اإلمكانيات  ذات  ال��دول  دعم   .3

السيادة املسؤولية، لذلك يكون التعامل مع النزوح  هو 

املسؤولية األوىل واألخرية للحكومات. بيد أن جانباً كبرياً 

اإلمكانيات  ذات  ال��دول  يف  يحدث  اليوم  النزوح   من 

املحدودة ملنع النزوح أو االستجابة له. ويبقى التحدي يف 

دعم جهود هذه الدول لتبني وتنفيذ السياسات والقوانني 

املانحني  مساعدة  ضامن  مع   ، النزوح  حول  الشاملة 

والوكاالت اإلنسانية والتنمية من خالل رفدهم بالخربات 

واملوارد الالزمة.

نظام  إدخ��ال  أدى  اإلنسانية:  االستجابة  تعزيز   .4

املجموعات العنقودية إىل إحراز التقدم يف تنسيق العمل 

اإلنساين. لكن ال يزال هناك الكثري أمام الوكاالت اإلنسانية 

يخص  فيام  املشرتكة  مبسؤولياتها  لالضطالع  به  للقيام 

عن  الناجم  النزوح  منطقة  يف  خاصة   ، النازحني  حامية 

الكوارث. كذلك، فإنه ميكن للوكاالت اإلنسانية أن تطّور 

قدرتها عىل جعل مفهوم الحامية عىل قدر عميل أكرب. 

الهيكلة  الطارئة وإعادة  املساعدات  الصدع بني  راب   .5

من  بل  املقبول،  غري  من  البعيد:  املدى  عىل  والتنمية 

الشائن، أن يخضع النازحون  يف الغالب للظروف األسوأ 

عىل مدى السنوات الطوال بعد األزمة أكرث من معاناتهم 

يف مرحلة الطوارئ. وسيكون من الرضوري ضامن وجود 

آليات أكرث مرونة للتمويل باإلضافة إىل استعداد الفاعلني 

أثناء  مبكرة  بصورة  معاً  للعمل  واإلمنائيني  اإلنسانيني 

األزمات.

الدفاع عن الفضاء اإلنساين: سيبقى النازحون وغريهم   .6

وطأة  تحت  باألزمات  املتأثرين  اآلخرين  السكان  من 

املحدود  اإلنسانية  الجهات  تدخل  تبعات  من  املعاناة 

ومبتكرة  جديدة  مناهج  نطّور  مل  ما  به  امُلعتد  غري  أو 

من  أو  ُبعد«  عن  »التحكم  خالل  من  املساعدة  مثل 

التي تدعم  التنموية يف منتصف األزمة  التدخالت  خالل 

النزوح أو اإلمكانات  مرونة املجتمعات املعرّضة ملخاطر 

االستيعابية للمجتمعات امُلضيفة.

النزوح  يعد  التعسفي:  النزوح  عن  املسائلة  ضامن   .7

الدولية  وللقواعد  اإلرشادية  للمعايري  انتهاكاً  التعسفي 

صوره  أغلب  ويف  املبادئ.  تلك  تعكسها  التي  امللزمة 

ضد  الجرائم  إىل  التعسفي  النزوح  يرقى  قد  البشعة، 

منع  حول  جادين  كنا  وإذا  الحرب.  جرائم  أو  اإلنسانية 

العقاب  فعلينا وضع حد لإلفالت من  التعسفي،  النزوح 

النزوح وتقديم مقرتيف هذه  السائد يف عدد من حاالت 

عىل  الضحايا  حصول  وضامن  العدالة  يد  إىل  الجرائم 

التعويضات املناسبة، مبا فيها التعويضات املالية.

إنهاء سياسات النزوح املطّول: يف العديد من الدول،   .8

الرغبة  غياب  نتيجة  النزوح   مواقف  يف  األف��راد  يعاين 

الحلول  وُتعد  لهم.  املستدامة  الحلول  إليجاد  السياسية 

واملستنرية  الطوعية  القرارات  عىل  القامئة  املستدامة 

النازحني   حقوق  لحامية  الطرق  أفضل  هي  للمعنيني 

هذه  النتهاك  التعويض  معيار  ولتقديم  اإلنسانية 

الحقوق. 

 )walter.kaelin@oefre.unibe.ch( عمل والرت كايلني

هو ممثل األمني العام لألمم املتحدة املعنى بحقوق 

اإلنسان للنازحني  ما بني عامي 2004 و2010. واستمر 

يف تدريس القانون الدويل والدستوري يف جامعة برين 

بسويرسا.
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