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قانون داخ ٍّ
يل يف جنوب السودان لحامية النازحني الداخل ِّيني وإعانتهم
استعداد
ٍ
َچا َلو َكا بياين وجا َت ِوچ بيرت ُك َلنج و ُروز إ ْم ِويب

قانون داخ ّ
ّيات إنسانية مع َّق ٌ
دة ُ
جنوب السودان تحد ٌ
يل ُس ِّودَت بأخر ٍة
ذات خطر ،عىل َّأن ُمس َّود َة
تعرتض
َ
ٍ
يف شأن النازحني الداخل ّيني ُت ِّ ُ
بي تجدُّ داً يف التزام البلد حامي َة مواطنيه ويف رؤيته لذلك.
ملّا كان شهر حزيران/يونيو من سنة  ،2020بلغ عدد النازحني
الداخل ّيني يف جنوب السودان أكرث من مليونٍ وست مئ ٍة
وسبعني ألفاً ( ،)1.67وبلغ عدد الجئي جنوب السودان إىل
البلدان التي تجاورها مليونني وعُ ْ َ
شي مليونٍ ( .)2.2و ُتض ِّي ُف
اض ُع حامية املدن ِّي َ
ني القامئ ُة عليها بعثة األمم املتحدة يف
َم َو ِ
جنوب السودان من النازحني الداخل ِّيني ما ينيف عىل 200
خاصاً يف األمم
ألف .ويف سنة  ،2013كان َچالَو َكا بياين مق ِّرراً ّ
املتحدة معن ّياً بحقوق اإلنسان بني الالجئني الداخل ّيني ،ف َو َف َد إىل
ليس يف البلد قدر ٌة كافية واستعدادٌ
جنوب السودان فب َّل َغ ْأن َ
ّ
تجيب ل ُه يف املستقبل
يس لت َُح َّد عن التَّهجري الداخيل و َت ْس َ
ّ
مؤس ّ
وخص بالتوصية أن
القريب
ثم َّ
وص ال َو ْفدُ َّ ،
واملتوسط وال َبعيدَّ .
ّ
ُي َ
سيايس شامل يحيط بجنوب السودان.
نشأَ إطا ٌر
ّ
وألقت تقارير أخرى الضوء عىل الحاجة املاسة إىل املنع،
وأشارت إىل أن َمن َْشأَ التّحدّيات الحامئية الواقعة عىل النازحني
الداخل ّيني يف جنوب السودان هو َج َوالِ ُب نز ٍاع مع َّقد ٌة ٌ
داخل
بعضها يف بعض ،فقد هُ ِّج َر كث ٌري من النازحني الداخل ِّيني مرةً
ألسباب مر َّكبة ومختلفة ،منها ٌ
عنف بني الطوائف،
بعد أخرى
ٍ
وهمو ُم أمــانٍ  ،وكـ ُ
ـوارث طبيع ٍة .وقد ه َل َك يف نزاع جنوب
السودان هذا َخ ْلقٌ كثري ،فانتهكت فيه ُح ْر َم ُة حقوق اإلنسان،
واستهدفت الجامعات املس َّلحة املدن ِّيني ،وهُ ِّج َر املدن ُّيون
تهجرياً.

سنة ٌ :2018
سنة ع َِظيم ُة َ
الخ َطر

ملّا كانت هذه السنة ظهر أ ّنها ُ
ذات شأنٍ يف حامية النازحني
َ
َ
خطئُ شأ َنها عنيٌ ،ففيها أ َخذ جنوب السودان
الداخل ِّيني ال ُت ِ
نشئ للنازحني الداخل ِّيني قانوناً داخل ّياً َّ
سمه قانون سنة 2019
ُي ِ
لحامية النازحني الداخل ِّيني وإعانتهم .ومس َّودة هذا القانون
رصفت يف أمر ِه
هي من مبادر ِة الحكومة يف جنوب السودانَّ ،
والترصف يف الكوارث ولجاناً برملانية،
وزار َة الشؤون اإلنسانية
ُّ
وطلبت فيها التأليف بني اتفاقية كمباال لسنة  2009واملبادئ
التوجيهية يف التهجري الداخ ّ
يل لسنة  1998لجعلها صالح ًة
للتطبيق يف جنوب السودان.

فسـاق َصـ ْوعُ قانـونِ النازحين الداخل ِّيين الداخ ِّ
َ
يل هـذا –وقد
أَ َشـ َّبت ُه ودعمتـ ُه مبادرة الذكـرى العرشين للمبـادئ التوجيهية
ّ
الداخلي– َ
سـاق إىل تصديـق الحكومـة يف جنـوب
يف التهجير
ثـم كان يف العـامل مـن إقـرا ِر اتفـاق
السـودان اتفاقيـ َة كمبـاالَّ .
العاملـي والتـز ِام جنـوب السـودان إنفـا َذه أن ته ّيأت
الالجئين
ّ
هجـري جنـوب السـودان.
فرصـة ُّ
للتوصـل إىل حلـول شـاملة ُمل َّ
وأشـارت هـذه التحـ ُّوالت إىل التـزام الحكومـة تحسينَ حامية
وتكثير الجهـد املبـذول إلنهـاء حالـة
النازحين الداخل ِّيين
َ
َ
َ
التَّهجير الراهنـة .وقـد ذك َر حسين مار نيـوت ،وزي ُر الشـؤون
والتصرف يف الكـوارث سـابقاً ،وهو يتكلـم يف إحالة
اإلنسـان ّية
ُّ
ّ
الداخلي
مسـ َّودة القانـون إىل وزارة العـدلّ ،أن هـذا الترشيـع
ميكـن أن يعـ ِّز َز اإلنفـا َذ الجـاريَ لالتفاقيـة ا ُملجـدَّدة يف شـأن
ّ
حـل النـزاع يف جمهوريـة جنـوب السـودان التـي ُأب ِر َمت سـنة
وتنـص هـذه االتفاقيـة على عـودة الالجئين والنازحني
.2018
ُّ
ـس
الداخل ِّيين وإعـادة إدماجهـم ،وعىل ّأن ذلك
ٌ
أسـاس من ُأ ُس ِ
تحقيـق السلام الدائـم يف جنـوب السـودان.
ِ

نظرات يف إنشاء القانون الداخ ّ
يل

ّ
الداخلي مقارب ًة تشـارك َّية
ا َّتخـذ الق ِّيمـون على َصـ ْوغ القانون
حسـنوا تعيين حاجـات النازحين الداخليين والتحديـات
ل ُي ِّ
التـي تعترض الحكومـة ،حتّـى تكـون االسـتجابة للتَّهجير
ّ
الداخلي وافيـ ًة بالغـرض .وقدّمـت خطـة العمـل للذكـرى
َـاج
العرشيـن للمبـادئ التوجيهيـة آليـات التنسـيق التـي َيحت ُ
َـاج إليهـا يف مشـاركة النازحين
إليهـا أصحـاب املصلحـة و ُيحت ُ
ُ
الداخل ّيين (مـع تقديـر حاجاتهم) .وقـد قادت ِوزارة الشـؤون
والتصرف يف الكـوارث و ُمفوض َّي ُـة الالجئين رشكا َء
اإلنسـانية
ُّ
جنـوب السـودان يف خطـة العمـل للذكرى العرشيـن للمبادئ
فح َفـزُوا عـدداً مـن أصحـاب املصلحـة ،وفيهـم
التوجيهيـةَ ،
ٌ
وزار ٌ
ات تنفيذيـة ومديريـات ،وفاعلـون إنسـان ُّيون وإمنائ ُّيـون،
ّ
وأوسـاط أكادمي ّيـة ،واملجتمـع املـدين ،واالتحـاد اإلفريقـي،
ومانحـون ،وغ ُريهـم مـن أصحـاب املصلحـة ،وبذلـك ضمنـوا
املهم يف
تحقيـقَ مقاربـ ٍة تشـتمل على املجتمـع بـأرسه .ومـن ّ
مثـل هـذا أن يكـون الذيـن ُي ِق ُيم َ
ـون االستشـارات بينهـم وبني
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كبـار صانعي السياسـات يف الحكومة أن يكونـوا أصحاب خربة
ّ
الداخلي.
سـن قوانين التَّهجير
يف ِّ
ومن الوجهة الفعل ّية ،عقدت أول ورشـة يف القانون والسياسـة
اك بين مفوض َّيـة الالجئين وزارة الشـؤون اإلنسـانية
باشتر ٍ
والتصرف يف الكـوارث ،عقـدت يف متوز/يوليـو سـنة ،2018
ُّ
ـي إليهـا النَّازحـون الداخل ُّيـون .وكانـت الورشـة بدايـة
و ُد ِع َ
استشـارة النَّازحين الداخل ّيين وكبـار املسـؤولني الحكوم ِّيين،
لصـ ْوغ قوانين النَّازحين
فأعانهـم ذلـك على تعزيـز فهمهـم َ
الداخل ّيين ،وتوسـيع معارفهم ،لتكون مشـاركتهم ف َّعال ًة ناشـئ ًة
«إثبـات رشع ّيـ ٍة»
يـم َحـد َُث
ِ
عـن ِع ْلـم .وكان بعـد ذلـك ُأ ِق َ
ِّ
للمسـؤولني الحكوم ِّيين بغي َة توكي ِد أهم َّيـة كل ما تقدَّم ،وكان
مهم لتحسين اإلرادة السياسـية يف القانـوين الداخ ّ
ذلـك ّ ً
ثم
يلَّ .
َّإن مشـاركة الـوزارات التنفيذيـة ِت ْقن ّيـاً و ِوزار ّيـاً أتاحـت تداول
اآلراء يف املسـائل العمل ّيـة حـول تنسـيق الحاميـة واإلعانـة
َـم تنميـة الرتتيبـات املؤسسـ ّية
للنازحين الداخل ِّيين ،وهـذا َدع َ
نـص عليه القانون الداخ ّ
ثم ُو ِّسـعت مشـاركة النازحني
كما َّ
يلَّ .
الداخل ِّيين باالستشـارات التـي أقامتهـا مفوض َّيـة الالجئين يف
البلـد بـأرسه ،دخـل فيهـا النازحـون الداخل ُّيـون واملجتمعـات
عظيـم شـأنٍ يف إدخال مـا ينبغي إدخال ُه
املضيفـة .وكان لذلـك
ُ
سـودة القانـون.
يف ُم َّ
مثـال ذلـكْ :أن َظهَـ َر يف أثنـاء االستشـارات ّأن مـن املسـتقرب
أن يقـع على النسـاء تحديـات يف اسـتعادة أمالكهـنّ التـي
َت َر ْكنَهـا بالتَّهجير؛ فلا وثائـق عندهـنّ  ،ويسري عليهـنّ ُسـنُنٌ
ينص عىل
ثقاف ّيـة متييزيـة؛ ولـذا ُأد ِر َج يف مسـ َّودة القانـون مـا ّ
حاميـة أملاك النسـاء حاميـ ًة مناسـبة .ومـع ذلـك ،ثبـت َّأن
الوصـول الف ّعـال إىل النازحين الداخل ِّيين واملجتمعات املضيفة
ومشـاورتهم –وهـو أمـ ٌر ذو شـأنٍ إذ ّإن وجهـات نظرهـم
وأولوياتهـم تؤ ّثـر يف سـنِّ القانـون وإنفـاذه– ثبـت أ ّنه شـديد
الصعوبـة يف بعـض املناطـق بسـبب ال ِّنزاع ،وفـوق ذلك ص َّع َب
َض ْع ُ
ـف البنية التحتيـة والوصول إىل الشـابكة َج ْم َع املعطيات.
وبعـد ذلـك ،أدّت استشـارات أصحـاب املصلحـة يف َحـد ٍَث
رفيع املسـتوى يف شـهر أيلول/سـبتمرب سـنة  2018إىل تصديق
ّ
الداخلي .دارت فيهـا املناقشـات َ
حـول
مسـ َّود ٍة أوىل للقانـون
مسـؤولية الدولـة ،وتنسـيق الحاميـة واإلعانـة ،والحلـول
الدامئـة .فأمـا املناقشـات التـي دارت حـول مسـؤولية الدولـة
توسـع نفوذهـا
فقـد سـاقت إىل توصيـة الحكومـة أن يكـون ّ
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يف الحاميـة واإلعانـة ،ووصـل ذلـك بالحاجـة إىل أ) أن يكـون
للنازحين الداخليين يف الحلـول الدامئـة خيـا ٌر حـ ّر؛ أي العودة
الطوعيـة أو االندمـاج املحلي أو إعـادة التوطين ،ب) وأن
حسـن األمـن و ُيعـ َّز َز حكم القانـون حتّى تكون العـودة آمن ًة
ُي َّ
كرميـة .وأمـا التنسـيق ،فقد لوحظ ّأن تحقيـقَ حامية الناوحني
الداخل ِّيين وإعانتهـم أمـ ٌر يسـتدعي مقارب ًة متعـدد الطبقات.
فـأوىص املتشـاورون يف هـذا الصدد بآلية تنسـيق مشتركة بني
ٌ
منتديـات تشـغيلية وتقنيـة مشتركة بين
الـوزاراتُ ،ت ْك ِم ُلهـا
ٌ
مخصصـة ملعالجـة حالـة النازحني
القطاعـات التـي هـي أدىن،
الداخل ّيين .ولوحـظ على وجـه الخصـوص الرصـد الـذي تقوم
أسـاس يف إقامة
بـه مؤسسـات حقـوق اإلنسـان من حيـث هو
ٌ
الضوابـط والتوازنـات.
أخيراً ،وبنـا ًء عىل العمل التشـاريك ،تعاونـت مفوض َّية الالجئني
والتصرف يف الكـوارث وجامعـة
ووزارة الشـؤون اإلنسـانية
ُّ
جوبـا فعقـدت نـدو ًة لتوعيـة أفـراد الشـعب وتحسيسـهم
بقانـون النازحين الداخل ِّيين ،وملعرفـة أفكارهـم العميقـة يف
مسـائل حاميـة النازحين الداخل ِّيين وإعانتهـم .حضر النـدوة
ُ
أكثر مـن  70مشـاركاً أتـوا من الـوزارات التنفيذيـة ،والجمعية
الترشيعيـة الوطنيـة االنتقاليـة ،واالتحاد اإلفريقـي واملنظامت
اإلقليميـة ،وهيئـات األمـم املتحدة ،واملنظامت غير الحكومية
الوطنيـة والدوليـة ،واملنظامت املجتمعية والدينية ،واألوسـاط
األكادمييـة ،ووسـائل اإلعلام الوطنيـة ،وجمعيـة القانـون يف
جنـوب السـودان .ومـن ا ُملتصـ َّور َّأن حملات الوعـي العـام
تنظـم مـن فورهـا بعـد أن تدفـع وزارة العـدل القانـون إىل
الجمعيـة الترشيعيـة الوطنيـة االنتقاليـة لتسـنّ مسـ َّودته.

َردْمُ ُ�ث ْل َمة الحامية والحلول

اعتمـد جنـوب السـودان إطا َر عمـلٍ وطن ّياً يف العـودة وإعادة
التوطين وإعادة اإلدماج سـنة  ،2017لتأطري املعونة اإلنسـانية
وإعـادة التَّعمير يف جنوب السـودان .وراجعـت الحكومة هذا
اإلطـار يف ترشيـن األول/أكتوبـر من سـنة  ،2019ومـع أن ُه كان
خطـو ًة مه ّمـة نحـو البحـث عـن حلـول دامئـة ،مـا كان فيـه
مـن شـمول اإلطـار القانـوين مـا ُت ُصـ ِّو َر يف املبـادئ التوجيهيـة
ّ
داخلي يف النـزوح
واتفاقيـة كمبـاال .على ّأن سـنّ قانـونٍ
ّ
الداخلي جـا َء مليقـات الحاجـة إليـ ِه ،إذ انضمـت الدولـة أيضاً
إىل مو ّقعـي اتفاقيـة كمبـاال التـي تدعـو الحكومـات الوطنيـة
سـن القوانين أو تعديلهـا لحاميـة النازحين الداخل ِّيين
إىل ِّ
وإعانتهـم (وذلـك يف الفقـرة الثانيـة مـن مادتهـا الثالثـة) .وإذ
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وس َن ُن عملٍ حسن ٌة يف ال ُّنزوح الداخيل
خطَّة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية:
ٌ
دروس ُ
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قـد كانـت اتفاقيـة كمبـاال ُمتض ِّمنـ ًة املبـادئ التوجيهيـة يف
الداخلي لسـنة  ،1998فقـد كان للبلـد ُّ
ّ
توطنها أساسـاً
النـزوح
ً
قانونيـاً معياريـا لتطبيـق املبـادئ التوجيهيـة يف معالجـة حالة
النازحين الداخل ِّيين يف جنـوب السـودان .فأتاح هـذا الترشيع
ّ
الداخلي فرصـ ًة فريـد ًة ملعالجـة الحاجـة إىل حاميـة النازحين
ً
معالجـة متامسـكة َمبن َّي ًـة عىل مقارب ٍة تشـتمل عىل
الداخل ِّيين
الحكومـة بأرسهـا على املجتمـع بأرسه.
ثـم َّإن مسـ َّودة القانـون ُتك ِّيـف بابتـكا ٍر املعايير املرجع َّيـة يف
الحاميـة الدوليـة بحيـث توافـق األحـوال املحلية ،مثـال ذلك:
لصـ ْون الحقـوق يف
أ َّنهـا تنـص على إجـراءات حاميـة خاصـة َ
السـكنى واألرض وامللـك ،للنسـاء واألطفـال .واملسـ َّودة ُمقـ ّرةٌ
بوقـوع التحديـات عىل متام تحقيق الحلول الدامئة يف السـياق
تنـص على مقاربـات نفع ّيـة (برغامتيـة) مثـل
الراهـن ،فهـي ُّ
ِّ
وضـع برامـج مخصصـة لـكل منطقـة على حدتهـا ،وإيجـاد
الحلـول االنتقاليـة ،واسـتعامل املسـاعدة النقديـة لتعزيـز
صمـود املجتمعـات املحل ّيـة .ومبـؤازاة املبـادئ التوجيهيـة،
يركـز الترشيـع ه ّمـ ُه بخاصة يف حلـول النـزوح الداخيل ،وذلك
بإتاحـة خيـارات العـودة ،أو االندمـاج يف املوضـع الـذي ُنـ ِز َح
إليـ ِه ،أو إعـادة التوطين يف موضـع آخـر مـن البلـد.
طريـق أخـرى للرتكيـز عميقـاً
وتأخـذ مسـ َّودة القانـون يف
ٍ
على الحلـول ،وذلـك بأنهـا تـدرج فيهـا توجيـ َه إطـار العمـل
يف اللجنـة الدامئـة املشتركة بين الـوكاالت للحلـول الدامئـة،
ثـم تجعلـه ً
وتنـص مسـ َّودة القانـون
قابلا للتطبيـق يف البلـد.
ُّ
أيضـاً على إنشـاء صنـدوقٍ لدعـم إنفـاذ قانونهـا (وذلـك
بتخصيـص  %30مـن الدخـل الوطنـي مـن النفـط) ،وهـذه
ٌ
مقاربـة جديـدة يف املنطقـة ،تضمـن أن تكـون االسـتجابات
واإلستراتيجيات اإلنسـانية للحلـول الطويلـة األمـد ُم َم َّول ًة من
مـوارد البلـد نفسـه ،ال معتمد ًة على متويلٍ من الخـارج .فجا َء
العاملي،
روح اتفـاق الالجئين
هـذا الترشيـع
الوطنـي ُم َمشـياً َ
ّ
ّ
ً
حتملا قـ ّو ًة عىل تعزيز إنفـاذ االتفاقية ا ُملجدَّدة يف شـأن حلّ
ُم
وص َ
ـل
النـزاع بجمهوريـة جنـوب السـودان ( ،)R-ARCSSل ُي ِ
سلام دائـم.
الحـال يف جنـوب السـودان إىل ٍ
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ّ
الداخلي ،وأ َّنهـا مـا تـزال منبراً ّ ً
القانـون
مهما يدعم سـنَّ
مسـ َّودة القانـون مـن ِق َبل الجمعيـة الترشيعيـة الوطنية
وقريـب أن
االنتقاليـة وإنفـاذ القانـون مـن فـو ِر َسـنِّه.
ٌ
ُت ِعينَ املشـاركة القويـة التـي أقامتهـا الذكـرى العرشيـن
للمبـادئ التوجيهيـة بينهـا وبني حكومة جنوب السـودان
على إنفـاذ القانـون إنفـاذاً أعـرض.
أمـر عظيـم الشـأن ،وهـو َّ
أن وجـود إطـا ٍر قانو ّين
ويبقـى ٌ
ّ
داخلي للنازحين الداخل ِّيني يبني الوعي أيضاً باملسـؤولية
كثير إلـز ٍام أن
ويلزمهـا
القانـون،
يف
للحكومـة
ليـة
األ َّو
َ
تخصـص املـوارد الرضوريـة لحاميـة النازحين الداخل ِّيين
ِّ
وإعانتهـم ،والحلـول الدامئـة مـن ذلـك .ثـم َّ
إن اسـتخدام
يحـت إقليم ّيـاً وعامل ّيـاً بإنفـاذ اتفاقيـة
الفـرص التـي ُأ ِت َ
شـأن أيضاً
كمبـاال واتفاقيـة الالجئين العاملية سـيكون له ٌ
يف إنشـا ِء االندفـاع ا ُملحتَـاج إليـ ِه إلنفـاذ القانـون .وبعـدُ ،
ّ
ٌ
فمـع َّ
خطـوة
الداخلي هـذا
أن إنشـاء مسـ َّودة القانـون
ذات بـالٍ َّ ،
فـإن اسـتمرار االلتـزام واالندفـاع يف َسـنِّ
أمـر رضوريّ  ،هـذا إن ُأ ِريـ َد للنازحين
القانـون وإنفـاذه ٌ
الداخل ِّيين الحاميـة واإلعانـة الوافيتين بالغـرض ،وبلـوغَ
الحلـول الدامئـة.
َچا َلو َكا بياين chalokabeyani@hotmail.com

بروفيسو ٌر مشارك يف القانون الدويل بكلية لندن لالقتصاد والعلوم
وعضو يف جامعة الخرباء االستشار ّيني لفرقة األمني
السياسية،
ٌ
العا ّم رفيعة املستوى املعن ّية بالتَّهجري الداخ ّ
خاص
يل ،و ُمق ِّر ٌر ٌّ
سابق لألمني العا ّم يف شؤون حقوق اإلنسان والنازحني الداخل ِّيني،
وخب ٌري يف الحكومة ومفوض َّية الالجئني بشؤون سنِّ القوانني
الداخل ّية املعنية بحامية النازحني الداخل ِّيني يف جنوب السودان
وإعانتهم.
جا َت ِوچ بيرت ُك َلنج gatwechkulang@yahoo.com.au

ُ
والترصف يف الكوارث
وكيل وزار ٍة ،يف وزارة الشؤون اإلنسانية
ُّ
بجنوب السودان

ُروز إ ْم ِويب mwebi@unhcr.org

وح ْف ُظه
إِنشا ُء
االندفاع ِ
ٌ
ِ
رئيسة يف الشؤون السياسية واإلنسانية مبفوض َّية
مستشار ٌة
ٌ
(مندوبة إىل إيغاد :الهيئة الحكومية الدولية املعنية
وإن نظـر املـرء إىل يـوم إنشـاء القانـون ،وجـد َّأن خطـة الالجئني
عمـل الذكـرى العرشيـن للمبـادئ التوجيهيـة كانـت
أسـاس بالتنمية)
َ
أصحـاب املصلحـة املتعدِّديـن بإنشـاء هـذا
مـا َح َفـ َز التـزا َم
ِ

