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 تقدمة

ة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهيَّة : نظرة يف خطَّ َمْنٌع وحاميٌة وحلٌّ
ِسِسيِلَيا ِجِميِنيز داَماِري

ُأِشيد  تها ثلث سنني،  ُمدَّ التي  التوجيهية  الذكرى العرشين للامدئ  اليوَم يف آخر خطة عمل  ، ونحن  إينِّ
قتها الدول وغريها من الجهات الفاعلة، وأتطلع إىل استمرار عملنا املشرتك يف  باإلنجازات الكبرية التي حقَّ

تعزيز حامية حقوق النازحني الداخليِّني. 

وهي   ،1998 سنَة  الداخيّل  النُّزوح  يف  التوجيهية  املبادئ  أُِطلقت 
وال شّك َمعَلٌم رئيٌس يف املعايري الدولية لحمية حقوق اإلنسان بني 
للمبادئ  العرشين  السنويَّة  بالذكرى  الداخليِّني. واحتفاالً  النَّازحني 
العرشين  الذكرى  عمِل  خطَة   2018 سنة  يف  أَطَلْقُت  التوجيهية، 
للمبادئ التوجيهية للنهوض باملَْنع والحمية وإيجاد الحلول للنَّازحني 
َة ثالث سنني( مع أصحاب املصلحة الرِّئيسني،  الداخليِّني )لتستمر مدَّ
هندوراس  وحكومة  النمسا،  حكومة  من  بثمٍن  ر  يقدَّ ال  وبَدْعم 

وحكومة أوغندا. 

ويف هذه السنة، سنة 2020، تقرتب خطة عمل الذكرى العرشين 
من نهايتها، وقد قدمت يف السنني الثالث املاضية كنزاً من الخربة، 
والدروس املستقاة، والعالقات الجديدة وامُلعزَّزة. وإينِّ أشكر لنرشة 
ففي  ة.  الخطَّ نتائج  لعرض  الفرصة  إتاحَتها هذه  القرسيَّة  الهجرة 
املقاالت التي بني يدّي النرشة هاهنا تحليٌل لبعض املبادرات التي 
فهذه  ُقُدماً،  امُليضِّ  ُسُبل  يف  وتوصياٌت  ة،  املدَّ هذه  يف  فيها  َع  رُشِ
الراهنة  يات  التحدِّ ومعالجة  فيِه،  ُنِجَح  ما  لَدْعِم  املقاالت رضورٌة 
عىل  الضوء  إللقائهم  املؤلِّفني  بجميل  ملعرتفون  وإّنا  وامُلْستقبليَّة. 

أعملهم ومعارفهم بهذه الطريقة.

توسيع  إىل  التوجيهية  للمبادئ  العرشين  الذكرى  مبادرة  وتهدف 
هذا  يف  الجاري  العمل  وتعزيز  التوجيهية  املبادئ  حول  املدارك 
حمية  مسائل  عىل  الضوِء  إلقاء  إىل  تهدف  فهي  وأيضاً،  امليدان. 
املجتمع  من  ُمعزَّزٍة  مشاركٍة  إىل  تحتاج  التي  الداخليِّني  النازحني 

الدويّل، أْي:

أْن تقوِّي مشاركَة النَّازحني الداخليِّني يف القرارات التي تؤثر فيهم 	

وأْن ُتولِّد ُقّوة اندفاٍع لقوانني النَّازحني الداخليِّني والسياسات املعنّية  	
بهم يف جميع أقطار العامل، بأموٍر منها تبييء املبادئ التوجيهية

َجْمع  	 عىل  الفاعلة  الجهات  من  وغريها  الدول  قدرة  تعزِّز  وأْن 
املعطيات وتحليلها واستعمالها يف حمية النازحني الداخليِّني

وأْن ترُكَز حظاً أكرب من الهّم يف إيجاد الحلول، وبخاصٍة حلول حاالت  	

النُّزوح الداخيّل املتمدية.

ثم إّن خطة عمل الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية ترّكز عىل 
الدولية  املستويات  يف  دين  املتعدِّ املصلحة  أصحاب  بني  التعاون 
واملحيل  الوطني  التنفيذ  عىل  الرتكيز  مع  والوطنية،  واإلقليمية 
الرضوري لَدْعم الدول يف مسؤولّياتها عن حمية النازحني الداخليِّني. 
املتحدة،  األمم  يف  األعضاء  الدول  العمِل  ة  خطَّ يف  شاركت  وقد 
اللَّجنُة  َة  وهيئات األمم املتحدة، واملجتمع املديّن، ثّم أّيدت الخطَّ

الدامئة املشرتكة بني الهيئات.

التوجيهية  للمبادئ  العرشين  الذكرى  عمِل  ة  خطَّ وأُطِلَقت  هذا، 
هذه  فاخترصت   .» وحلٌّ وحميٌة  »َمْنٌع  فيه  مكتوباً  شعاراً  حاملًة 
مبادٌئ  وهي  الداخيّل،  للنُّزيح  التوجيهية  املبادئ  ُروَح  الكلمت 
الداخليِّني  للنازحني  اليومّية  بالحياة  ُد، متصلٌة  ما يزال صداها يرتدَّ
 » »َمْنٍع وحميٍة وحلٍّ ويرّكز شعار  امُلترّضرة.  املحلّية  واملجتمعات 
أيضاً عىل مسؤولّية الدول عن حمية حقوق اإلنسان بني النازحني 
التزاماتها  من  جزٌء  فذاك  والحرب،  والعنف  لم  السِّ يف  الداخليِّني، 

الدوليَّة التي يتعنيَّ عليها الوفاء بها وهي ُتنِفُذ سياَدَتها.

وبالحّق، فمع الزيادة املستمرَّة يف أعداد النازحني الداخليِّني وحاالت 
النُّزوح الداخيّل يف كثرٍي من البلدان والسياقات املختلفة حوَل العامل، 
يظلُّ مفهوم »املنع والحمية والحّل« عظيم الشأن يف عملنا املشرتك 
ة عمِل  لَدْعم حقوق اإلنسان بني النَّازحني الداخليِّني. ولقد بيَّنت خطَّ
الذكرى العرشين للمبادئ التوجيهية أّننا باإلرادة السياسّية ميكننا أن 
ُنْنِجَز املزيد فاملزيد. فلنواصل ِفْعَل ذلك مبزيِد ِحْكمٍة والتزاٍم أوثق.

 idp@ohchr.org ِسِسيِلَيا ِجِميِنيز داَماِري 
ُمقرِّرٌة خاّصة يف األمم املتحدة معنّيٌة بحقوق اإلنسان بني 
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