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مركز رصد النزوح الداخلي
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بتعزيز  األفريقي  لالتحاد  الرئيسية  األهداف  أحد  يقضي 
لالتحاد  التأسيسي  )القانون  وحمايتها  اإلنسان  حقوق 
لحماية  االتفاقية  اعتماد  خالل  فمن  3)ز((.  المادة  األفريقي، 
كمباال(،  )اتفاقية  أفريقيا  في  داخليًا  النازحين  ومساعدة 
يكون االتحاد األفريقي قد اتخذ خطوة حيوية لتعزيز حماية 
القارة.  هذه  في  ضعفًا  األكثر  األشخاص  من  فئة  حقوق 
كوارث  أو  مسلحة  نزاعات  عن  ناجمًا  النزوح  كان  فسواء 
األشخاص  على  تأثيره  يظّل  إنمائية،  مشاريع  أو  طبيعية 
األشخاص،  حياة  جوانب  مختلف  في  النزوح  يؤثر  شديدًا. 
الغذاء والماء والمأوى إلى الحصول  إلى  من قدرة الوصول 
على الخدمات األساسية، مثل الصحة والتعليم، ومن سبل 
اتفاقية  تنشئ  األراضي.  إلى  الوصول  قدرة  إلى  المعيشة 
وحماية  الداخلي  النزوح  لمنع  أفريقيًا  قانونيًا  إطارًا  كمباال 
ومساعدة السكان أثناء النزوح وتزويدهم بالحلول الدائمة.

أول  األفريقي  االتحاد  بات  كمباال،  اتفاقية  اعتماد  خالل  من 
منظمة قارية في العالم تعتمد صكًا ملزمًا قانونيًا لحماية 
حقوق النازحين داخليًا. كما تتمّيز اتفاقية كمباال بجانب فريد 
آخر، وهو اعترافها بالدور الحيوي الذي يضطلع به المجتمع 
داخليًا.  للنازحين  والمساعدة  الحماية  توفير  في  المدني 
المضيفة  المحلية  المجتمعات  أنشطة  تكون  ما  فغالبًا 
والمنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية في طليعة 
النازحين  الجهود المبذولة لتوفير اإلغاثة الطارئة للسكان 
حديثًا والدفاع عن حقوقهم. كما تدعو اتفاقية كمباال الدول 
األطراف إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني من أجل 
للنازحين داخليًا وتمكين هذه  الحماية والمساعدة  تأمين 
المنظمات وتيسير دورها في توفير هذا النوع من الحماية 

والمساعدة.

وبصفتي رئيسًا للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، 
أود أن أهنئ مجموعة الشؤون السياسية التابعة للمجلس 
على وضعها دليل منظمات المجتمع المدني حول كيفية 
إنجاح اتفاقية كمباال في مساعدة النازحين داخليًا. يتطّلع 
المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، بصفته الهيئة 
إلى  االتحاد،  ضمن  األفريقي  المدني  للمجتمع  الممثلة 
في  األخرى  واألجهزة  الهيئات  مع  وثيق  بشكل  التعاون 
آثار  تفعيل  لضمان  فيه  األعضاء  والدول  األفريقي  االتحاد 
اتفاقية كمباال بالشكل الذي تستحقه. ويحدوني األمل في 
أن يشّجع هذا الدليل منظمات المجتمع المدني في كافة 
حقوق  وحماية  تعزيز  في  دورها  أداء  على  األعضاء  الدول 

النازحين داخليًا.

أكيريه منى
لإلتحاد  والثقافي  واإلجتماعي  اإلقتصادي  المجلس  رئيس 

اإلفريقي

تمهيد
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1-1 أسباب النزوح الداخلي في أفريقيا وآثاره

قد ينتج النزوح الداخلي عن أسباب عديدة ومختلفة. فقد 
ديارهم  من  الفرار  إلى  اضطروا  قد  داخليًا  النازحون  يكون 
نتيجًة لكوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزالزل، أو بسبب 
عنف  أعمال  أو  أهلية  حروب  أو  الدول  بين  نزاعات مسّلحة 
قد  النزوح  أن  كما  اإلنسان.  لحقوق  انتهاكات  أو  معّمم 
ينجم أيضًا عن مشاريع خاضعة لتنظيم الدول، مثل برامج 
ومشاريع  الصناعية  المجمعات  وإنشاء  الحضرية  التنمية 
أو  والسدود،  والجسور  الطرق  بناء  مثل  التحتية  البنى 

العمليات الصناعية مثل استخراج الموارد الطبيعية.

يؤّدي النزوح عادًة إلى تعريض النازحين لعدد من المخاطر. 
فنظرًا إلى اضطرارهم إلى مغادرة ديارهم، وأحيانًا أراضيهم، 
غالبًا ما يجد هؤالء أنفسهم محرومين من مصادر رزقهم. 
وقد يكون مصيرهم بالتالي اإلقامة في مناطق معزولة أو 
أنفسهم  يجدون  أنهم قد  غير مضيافة. كما  أو  آمنة  غير 
واالغتصاب  القتل  مثل  عنف،  لحاالت  شهودًا  أو  ضحايا 
قد  و  المتقاتلة.  القوات  صفوف  في  القسري  والتجنيد 
ُيضطرون في بعض األحيان إلى االنفصال عن عائالتهم أو 
العيش في خوف مستمّر على سالمة أفراد أسرهم الذين 
خّلفوهم وراءهم. أّما النازحون الذين اضطّروا إلى الفرار من 
دون أوراق ثبوتية، مثل شهادات الميالد أو بطاقات الهوية، 
مثل  االجتماعية،  الخدمات  إلى  الوصول  عن  يعجزون  فقد 
التعليم والرعاية الطبية، أو التنقل بحرية داخل البالد. كما 

ويمكن لوضعهم هذا أن يتفاقم في حاالت النزوح المطّولة 
وعدم القدرة على العودة إلى مواطنهم األصلية أو إيجاد 

أي مكان آخر إلعادة بناء حياتهم.

ال يمكن تقدير عدد النازحين داخليًا في العالم؛ يعود ذلك، 
باستثناء حاالت النزوح الناجمة عن النزاعات وحاالت العنف، 
لعدم توّفر آلية رصد عالمية للنزوح الناجم عن مجمل هذه 
العام  بنهاية  أنه  إلى  التقديرات  تشير  المختلفة.  العوامل 
وحاالت  النزاعات  بسبب  داخليًا  النازحين  عدد  بلغ   ،2009
مليون   27.1 حوالي  العالم  في  والجديدة  القائمة  العنف 
عدد  بلغ  إذ  نسبة  أكبر  األفريقية  القارة  وسّجلت  شخص، 
النازحين فيها حوالي 11.6 مليون، توّزعوا على 21 بلدًا.1 
36 مليون  أن  إلى   2009 العام  تقرير صدر في  كما يشير 
خالل  النزوح  إلى  اضطّروا  قد  األقل  على  إضافي  شخص 
العام 2008 بسبب الكوارث الطبيعية. غير أن هذا التقرير 
يزالون  ال  الذين  األشخاص  بشأن عدد  تقديرات  أي  يورد  لم 
نازحين نتيجة للكوارث التي كانت قد وقعت خالل السنوات 
لمشاريع  نتيجة  العالم  في  النازحين  عدد  أّما  السابقة.2 
البنى التحتية الكبيرة وغيرها من المشاريع اإلنمائية، فهو 

غير معروف، إال أن ثّمة اعتقاد بأنه يفوق هذا الرقم.

في أوائل التسعينيات، أّدى االرتفاع المتزايد في عدد النزاعات 
الداخلية والنازحين داخليًا إلى انكباب األمم المتحدة على 
منذ  فتزايد  وتعمقًا.3  دقة  أكثر  بصورة  دراسة وضع هؤالء 
ذلك الوقت اهتمام المجتمع الدولي باالختالف الشديد في 

مقّدمة

اتفاقية كمباال، الديباجة
“نحن رؤساء الدول والحكومات األعضاء في االتحاد األفريقي:

]...[
وإذ ندرك حقوق النازحين داخليًا المتأصلة كما هي منصوص عليها وكما هي محمية في القانون الدولي لحقوق 
اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني وكما هي محددة في المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة لعام 1998 بشأن النزوح 

الداخلي، والمعترف بها كإطار دولي هام لحماية النازحين داخليًا ]...[” 
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الالجئين  من  كّل  إلى  المقّدمتين  والمساعدة  المعاملة 
الذين عبروا الحدود الدولية نتيجًة لالضطهاد أو الحروب أو 
حاالت العنف المعّمم والنازحين داخليًا الذين اضطروا إلى 
النزوح ألسباب مماثلة غير أنهم لم يعبروا أي حدود دولية. 
ابتداًء من العام 1992، أجرى السيد فرانسيس دينغ، وهو 
بالنازحين  معني  المتحدة  لألمم  العام  لألمين  ممثل  أول 
لتوضيح  الدولي  القانون  حول  شاملة  دراسات  داخليًا، 
اإلنساني  والقانون  اإلنسان  حقوق  قانون  تطبيق  كيفية 
على النازحين داخليًا. فمع أخذ مبادئ حماية الالجئين بعين 
المعني  المتحدة  لألمم  العام  األمين  ممثل  أصدر  االعتبار، 
بالنازحين داخليًا المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي 

)المبادئ التوجيهية( في العام 19984. 

عن  الناجمة  النزوح  حاالت  التوجيهية  المبادئ  تتناول 
اإلنمائية؛  والمشاريع  والكوارث  والعنف  المسلحة  النزاعات 
كما أنها تحّدد من هو الشخص النازح داخليًا5 وتبرز كيف 
أن النزوح الداخلي غالبًا ما ينتج عن أو يؤّدي إلى انتهاكات 
ُترتكب بحّق القانون اإلنساني الدولي القائم وقانون حقوق 
في  الدول  مسؤوليات  المبادئ  هذه  تعكس  اإلنسان. 
احترام وضمان احترام حقوق النازحين داخليًا. وتشمل هذه 
آثاره وحماية  والحّد من  النزوح  تفادي  المسؤوليات محاولة 
النزوح وتهيئة  أثناء مرحلة  النازحين داخليًا ومساعدتهم 
الظروف لعودتهم اآلمنة أو توطينهم في أماكن أخرى من 
البالد، إلى جانب إعادة دمجهم في المجتمع. ليس الهدف 
قانونية  ومعايير  قواعد  وضع  التوجيهية  المبادئ  من 
جديدة، وإنما إيراد توجيهات بشأن كيفية تطبيق الحقوق 
الخاص،  داخليًا  النازحين  وضع  على  العالمية  والضمانات 

وبالتالي مساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها.

التاريخ من  مّر  األفريقية على  الدول  العديد من  لقد عانت 
النزوح القسري للسكان وبعضها ال تزال تعاني حتى اليوم 
من هذا الوضع. غير أن عدد الالجئين في أفريقيا قد تراجع 
داخليًا؛  النازحين  عدد  بعكس  األخيرين،  العقدين  خالل 
فمعظم السّكان النازحين قسرًا في أفريقيا هم اليوم من 
النازحين داخليًا.6 لذا، فقد برزت لدى الدول الحاجة المتزايدة 
إلى التصّدي للنزوح الداخلي للسكان المدنيين. في العام 
حاليًا  ُيعرف  ما  أي  األفريقية،  الوحدة  منظمة  تولّت   ،1969
باالتحاد األفريقي، القيادة لمعالجة مشكلة النزوح القسري 
على مستوى القارة األفريقية من خالل اعتماد االتفاقية التي 

أفريقيا.  في  الالجئين  بمشكالت  الخاصة  المظاهر  تحكم 
ملزمًا  صكًا  تتبّنى  إقليمية  منظمة  أول  بذلك  فكانت 

يتناول على وجه التحديد مشكلة الالجئين. 

في  كمباال  في  عقدت  التي  الخاصة  القمة  معرض  وفي 
األفريقي  االتحاد  عاد   ،2009 األول/أكتوبر  تشرين   23-22
ليشكل سابقة جديدة في القانون الدولي من خالل اعتماد 
أفريقيا  في  داخليًا  النازحين  ومساعدة  لحماية  االتفاقية 
وتجارب  التوجيهية  المبادئ  على  بناء  كمباال(.  )اتفاقية 
اتفاقية  تؤّمن  وسياساتها،  وقوانينها  األفريقية  الدول 
شاملة  استجابات  لتطوير  مشتركًا  قانونيًا  إطارًا  كمباال 
للتصدي للنزوح الداخلي. فهي تمّثل معلمًا هامًا لضمان 
تمتعهم  الجسديين، فضاًل عن  النازحين وسالمتهم  أمن 
بالحقوق األساسية، مثل قدرة الوصول إلى الغذاء والسكن 
الالئق والرعاية الصحية والتعليم وحقهم في حرية اختيار 
المكان إلعادة بناء حياتهم - سواء في مواطنهم األصلية 

أو في أجزاء أخرى من بالدهم.

1-2 دور المجتمع المدني والمجتمعات المحلية 
المضيفة األفريقية في حماية النازحين داخليًا 

ومساعدتهم 

المجتمعات  تكون  ما   غالبًا  النزوح،  حاالت  من  العديد  في 
المجتمع  ومنظمات  المحلي  المجتمع  وقادة  المضيفة 
والمنظمات  المجتمعية  المنظمات  ذلك  في  بما  المدني، 
داخليًا  النازحين  الحتياجات  يستجيب  من  أّول  الدينية، 
في  تنشأ  التي  التوترات  أو  النزاعات  حل  على  ويساعد 
مناطق النزوح أو العودة. تنّص اتفاقية كمباال صراحًة على 
دور منظمات المجتمع المدني، في مختلف مراحل النزوح، 
المنظمات  هذه  بها  تقوم  التي  األنشطة  بذلك  مكّرسًة 
منذ سنوات عديدة 7. )لمزيد من المعلومات المفّصلة حول 
المجتمع  منظمات  مع  بالتعاون  المتصلة  االتفاقية  أحكام 

المدني، ُيرجى مراجعة الفصل الثالث من هذا الدليل.(

بالمثل، وعلى الرغم من تركيز االنتباه في أكثر األحيان على 
غير  المستوطنات  أو  المخيمات  في  المتجّمعين  النازحين 
اإلنسانية  المساعدة  عمليات  من  تستفيد  التي  الرسمية 
داخليًا  النازحين  من  العظمى  فالغالبية  النطاق،  الواسعة 
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المجتمعات  قبل  من  فعليًا  مساعدتهم  تتم  أفريقيا  في 
عاديون  أناس  الحضرية:  أو  الريفية  البيئات  في  المضيفة، 
ما  غالبًا  التي  ومواردهم،  منازلهم  لتقاسم  مستعّدون 
تكون محدودة، مع من هم في حاجة. كما أن هذه المساعدة 
تترافق في بعض الحاالت بالمخاطر: على سبيل المثال، في 
حاالت النزاعات المسّلحة، غالبًا ما تنطوي مساعدة النازحين 
التعاطف مع أحد  على الخطر إذ يمكن اعتبارها كنوع من 

أطراف النزاع.

تقييم  عملية  تيّسر  أو  تقييمًا  األطراف  الدول  »تجري 
والمجتمعات  داخليًا  النازحين  ضعف  ومدى  االحتياجات 

المضيفة بالتعاون مع المنظمات أو الوكاالت الدولية.«
اتفاقية كمباال، المادة 5)5(

مع مرور الوقت، قد تصبح المجتمعات المضيفة، التي كانت 
بسبب  ضيافًة  أقّل  مفتوحة،  بأذرع  بالنازحين  رّحبت  قد 
فرص  أو  المياه  أو  الغذاء  من  الكافي  القدر  إلى  افتقارها 
احتياجات  لتلبية  المستشفيات  أو  المدارس  أو  العمل 
األدوار  بأهمية  كمباال  اتفاقية  تقّر  المتزايدين.  السكان 
حماية  جهة  من  المضيفة  المجتمعات  بها  تضطلع  التي 
النازحين داخليًا ومساعدتهم وباألعباء التي تتكّبدها هذه 
المثال،  المجتمعات نتيجة لذلك8. فهي تدعو، على سبيل 
تلك  عن  فضاًل  المضيفة  المجتمعات  احتياجات  تقييم  إلى 
إلى  أيضًا  المساعدة  وتقديم  داخليًا  بالنازحين  الخاصة 
هذه  األمر.  يقتضي  حيثما  والمضيفة  المحلية  المجتمعات 
اإلغاثة  ومنظمات  الحكومات  اّتخاذ  لضمان  مهّمة  األحكام 
والخدمات  المحلية  التحتية  البنى  لتعزيز  الالزمة  الخطوات 
االجتماعية من أجل تلبية احتياجات كّل من النازحين داخليًا 

والمجتمعات المضيفة.

1-3 الغاية من هذا الدليل

التي يجدر بمنظمات  إلى تحديد السبل  الدليل  يرمي هذا 
المجتمع المدني األفريقية اتباعها للضغط على حكوماتها 
في  ودمجها   كمباال  اتفاقية  على  بالتصديق  ومطالبتها 
القوانين الوطنية. كما أنه يوّجه منظمات المجتمع المدني 
توفير  في  للمساهمة  االتفاقية  استخدام  كيفية  حول 

أرض  على  داخليًا  للنازحين  الفعالتين  والمساعدة  الحماية 
منظمات  نجحت  التي  األنشطة  إلى  يستند  وهو  الواقع. 
على  للمساعدة  الماضي  في  إنجازها  في  المدني  المجتمع 
أثناء عملية  النازحين داخليًا  النزوح التعسفي وحماية  منع 

النزوح وإيجاد الحلول الدائمة المناسبة لهم.

الدليل هو ثمرة عملية تشاور مع منظمات المجتمع المدني. 
معرض  في  الدليل  لهذا  تمهيدي  مخّطط  تقديم  تّم  لقد 
منتدى المنظمات غير الحكومية في االتحاد األفريقي خالل 
اجتماعه ما قبل القّمة الذي ُعقد في كمباال في تشرين األول/

أكتوبر 2009، بتنظيم من المجلس االقتصادي واالجتماعي 
والثقافي ومديرية منظمات المواطنين والشتات بمفوضية 
االتحاد األفريقي. كما خضع هذا المخطط لمزيد من النقاش 
ضم  الذي  كمباال  في  المستديرة  المائدة  اجتماع  خالل 
المدني وخبراء قانونيين مستقلين  المجتمع  ممثلين عن 
األمم  ووكاالت  األفريقي  االتحاد  مفوضية  عن  وممثلين 
االستفادة  األحمر. فتّمت  للصليب  الدولية  واللجنة  المتحدة 
معرض  في  قدمت  التي  واالقتراحات  المالحظات  كافة  من 

هذه االجتماعات لوضع اللمسات األخيرة على الدليل.

1-4 طريقة تقسيم هذا الدليل 

المدني  المجتمع  منظمات  يزّود  وهو  األول،  الفصل 
الداخلي  النزوح  أسباب  حول  أساسية  بمعلومات 
والمجتمعات  المنظمات  هذه  من  كل  ودور  وآثاره 
داخليًا،  النازحين  مساعدة  في  المضيفة  المحلية 
الدليل. هذا  حول  عملية  معلومات  إلى   باإلضافة 

التطّورات  على  الضوء  يسّلط  وهو  الثاني،  الفصل 
نوعها،  من  األولى  كمباال  اتفاقية  توقيع  إلى  أدت  التي 
والعائدين  الالجئين  بشأن  الخاصة  القمة  ذلك  في  بما 
غير  المنظمات  منتدى  واجتماع  داخليًا  والنازحين 
كما  الداخلي.  بالنزوح  المتصل  القّمة  قبل  ما  الحكومية 
المؤسسية  واآلليات  والسياسات  القوانين  في  ينظر  أنه 
عقد  قبل  أفريقيا  في  ُوضعت  التي  واإلقليمية  الوطنية 
الداخلي. النزوح  لمشكلة  التصدي  أجل  من   االتفاقية 

كمباال  اتفاقية  اعتبار  سبب  يناقش  وهو  الثالث،  الفصل 



كيفية إنجاح تطبيق اتفاقية كمباال في مساعدة النازحين داخليًا  |  دليل المجتمع المدني بشأن دعم تصديق وتنفيذ  االتفاقية 
لحماية ومساعدة النازحين داخليًا في أفريقيا

9

التي  المجاالت  ويحّدد  الدولي،  القانون  إطار  في  كسابقة 
للدول  ووضوحًا  متانة  أكثر  قانونيًا  أساسًا  فيها  تقّدم 
ومنظمات المجتمع المدني من أجل حماية النازحين داخليًا 

وتعزيز حقوقه.

الفصل الرابع، وهو يسّلط الضوء على بعض األنشطة التي 
يمكن لمنظمات المجتمع المدني تنفيذها للمساعدة على 

ضمان تصديق الدول على اتفاقية كمباال من دون تأخير.

اإلجراءات  بعض  عن  أمثلة  يعطي  وهو  الخامس،  الفصل 
التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني اتخاذها للمساعدة 
على ضمان تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك دمج أحكامها في 
القوانين الوطنية ورصد مدى وفاء الدول األطراف بالتزاماتها 

بموجب هذه االتفاقية. 
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مع  عديدة  سنوات  مدى  على  األفريقية  الدول  عملت  لقد 
المتحدة وغيرها من  االتحاد األفريقي وشركائها في األمم 
المدني  المجتمع  ومنظمات  الدولية  الحكومية  المنظمات 
لتلبية احتياجات الحماية لدى الالجئين والنازحين داخليًا في 
الرامية  المبادرات  األفريقي عددًا من  االتحاد  أفريقيا. فاّتخذ 
بما في ذلك من خالل نشر  دوله،  السالم في  توطيد  إلى 
عمليات دعم السالم، وتعيين مبعوثين وممثلين خاصين، 
انتهاء  بعد  اإلعمار  إلعادة  الدولي  الدعم  حشد  عن  فضاًل 
استراتيجية  وسياسات  اتفاقيات  االتحاد  اعتمد  كما  النزاع. 
النزاع  تساعد على ترسيخ أسس السالم ومعالجة أسباب 
سياسة  ذلك،  على  البارزة  األمثلة  ومن  المصالحة.  وتعزيز 
انتهاء  بعد  واإلنماء  اإلعمار  بإعادة  الخاصة  األفريقي  االتحاد 

النزاع، التي اعتمدت في العام 2006.

بأن  القائل  المبدأ  مع  وتماشيًا  المبادرات،  هذه  على  بناًء 
المجلس  باشر  أفريقية،  حلول  إلى  تحتاج  أفريقيا  مشاكل 
إطار  بوضع   ،2004 تموز/يوليو  في  لالتحاد،  التنفيذي 
وبعد  أفريقيا.  في  داخليًا  النازحين  حقوق  لحماية  قانوني 
التفاقية  تمهيدي  مخطط  مسودة  إقرار  تّم  عامين،  مرور 
واغادوغو.  في  وزاري  مؤتمر  خالل  داخليًا  النازحين  بشأن 
مع  والمشاورات  الدول  بين  االجتماعات  من  سلسلة  بعد 
اعُتمد  الدوليين،  والشركاء  األفريقي  المدني  المجتمع 
مشروع االتفاقية بشأن النازحين داخليًا خالل اجتماع وزاري 
مسودة  مناقشة  تّمت   .2008 الثاني/نوفمبر  تشرين  في 
المجتمع  ومنظمات  األفريقي  لالتحاد  اجتماع  في  االتفاقية 
التفاقية  النهائي  النص  ُأقّر  التالي،  األسبوع  وفي  المدني، 
 23-22 تّم عقدها في كمباال في  كمباال خالل قمة خاصة 
الُنهج  كمباال  اتفاقية  تقّيم   .2009 األول/أكتوبر  تشرين 
المحلية  والسياسات  القوانين  ذلك  في  بما  الوطنية، 
ميثاق  مثل  اإلقليمية،  المبادرات  عن  فضاًل   ،)1-2 )القسم 
الكبرى  البحيرات  منطقة  في  والتنمية  واالستقرار  األمن 

)القسم 2-2(.

ُيرجى  كمباال،  اتفاقية  ألحكام  مفّصل  نقاش  على  لالطالع 
مراجعة الفصل الثالث من هذا الدليل.

2-1 القوانين والسياسات الوطنية 

الحماية والمساعدة  القاضي بتوفير  الواجب األساسي  يقع 
اإلنسانية للنازحين داخليًا على الدول. تشّكل عملية وضع 
خطوة  الوطنية  واالستراتيجيات  والسياسات  القوانين 
بالتزاماتها  وفائها  لضمان  الدول  إلى  بالنسبة  أساسية 
والسياسات  للتشريعات  يمكن  الدولي.  القانون  بموجب 
الوطنية بدورها أن تؤّمن قاعدة متينة لمنظمات المجتمع 
حقوق  كامل  بحماية  للمطالبة  داخليًا  والنازحين  المدني 
والمدنية  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية   – النازحين 

والسياسية.  

نحو  على  الداخلي  النزوح  مسألة  كمباال  اتفاقية  تتناول 
وكافة  النزوح  أسباب  بمختلف  يتعّلق  ما  في  أي   – شامل 
االتفاقية  الدول بدمج واجباتها بموجب  وتطالب   – مراحله 

في قوانينها المحلية.

هذه  بموجب  واجباتها  بدمج  األطراف  الدول  تقوم   “
االتفاقية في القانون المحلي عن طريق سن أو تعديل 
النازحين  ومساعدة  بحماية  الصلة  ذات  التشريعات 

داخليًا وفقًا لواجباتها بموجب القانون الدولي.”
اتفاقية كمباال، المادة 3)2()أ( 

المتصلة  الدولية  الواجبات  لدمج  واحدة  طريقة  من  ما 
بحماية النازحين داخليًا في القوانين والسياسات الوطنية. 
أوليتين  خطوتين  من  بّد  ال  األحوال،  مختلف  في  لكن 
للتوّصل إلى وضع قوانين وسياسات شاملة وفعالة لحماية 
القائمة  والسياسات  القوانين  تقييم  داخليًا:  النازحين 
النزوح  أسباب  وتحديد  النزوح،  أوجه  بمختلف  المتصلة 
الداخلي وأنماطه. لقد اعتمد أكثر من 20 بلدًا في مختلف 
حقوق  لحماية  وطنية  سياسات  أو  قوانين  العالم  أنحاء 
الدول  بين  من  األفريقية  الدول  كانت  داخليًا.  النازحين 

التطّورات التي أّدت إلى عقد اتفاقية 
كمباال 
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السّباقة إلى وضع قوانين وسياسات وطنية باالستناد إلى 
النازحين  أجل تعزيز حماية حقوق  التوجيهية من  المبادئ 
 ،2000 العام  في  األولى  الدولة  أنغوال  فكانت  داخليًا: 
ليبيريا  ثم   ،)2002( وسيراليون   )2001( بوروندي  تبعتها 
)2004( وأوغندا )2004( والسودان )2009(. كما ثّمة دول 
أخرى تمتلك مسودات سياسات ومشاريع قوانين ذات صلة، 
بما في ذلك تشاد وساحل العاج وكينيا ونيجيريا؛ باإلضافة 
اإلطار  بصفتها  التوجيهية  المبادئ  تعتمد  أخرى  دول  إلى 

الرئيسي للتصدي للنزوح الداخلي. 

تعكس القوانين والسياسات القائمة والمتصلة بالنازحين 
لمواجهة  الدول  المعتمدة من قبل  النهج  داخليًا مختلف 

مسألة النزوح الداخلي. وهي تشمل:
)كما في  التوجيهية  المبادئ  يتبّنى نص  صّك موجز   

ليبيريا(.

قانون أو سياسة بشأن مرحلة محددة من النزوح، مثل   
العودة وإعادة التوطين وإعادة اإلدماج )كما في أنغوال 
من  محّدد  سبب  تناول  أو  وسيراليون(،  وبوروندي 

أسباب النزوح، مثل الكوارث الطبيعية.

أو مجموعة من  أو سياسة موّسعة بشأن حّق  قانون   
في  الحق  مثل  داخليًا،  بالنازحين  الخاصة  الحقوق 
استرداد الممتلكات والتعويض عن تلك المفقودة. من 
األمثلة على ذلك، بروتوكول منطقة البحيرات الكبرى 
العائدين  الالجئين  لدى  الملكية  بحقوق  المتعّلق 

والنازحين داخليًا الوارد وصفه في القسم 2-2.

مختلف  لمعالجة  عامة  سياسة  أو  شامل  قانون   
المعّمم  والعنف  والنزاعات  )الكوارث  األسباب 
اإلنمائية(  والمشاريع  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات 
النزوح  من  )الوقاية  الداخلي  النزوح  مراحل  وكافة 
العودة  أجل  من  الظروف  وتهيئة  أثناءه  والحماية 
وإعادة  البالد  من  أخرى  مناطق  في  التوطين  أو 
الوطنية  السياسة  ذلك،  على  األمثلة  من  اإلدماج(. 
أوغندا. في  المعتمدة  داخليًا  بالنازحين   المتصلة 

القوانين والسياسات  العامة المشتركة بين  القواسم  من 
للمسؤوليات  توضيحها  داخليًا  بالنازحين  المتصلة 
ما  في  والتنسيق  الوطني  العمل  إطار  في  المؤسسية 
يتعّلق بالنزوح الداخلي. وقد تّم ذلك بطرق مختلفة تبعًا 

لكل بلد؛ على سبيل المثال: عن طريق توكيل المنظمات 
قضايا  معالجة  مجال  في  والتنسيق  بالمساعدة  القائمة 
مكاتب  أو  وكاالت  إنشاء  طريق  عن  أو  داخليًا؛  النازحين 
جديدة، غالبًا على مستوى مكتب الرئيس أو رئيس الوزراء؛ 
أو عن طريق إنشاء فرق عمل مشتركة بين الوكاالت لضمان 
المعنية.  والوكاالت  الوزارات  بين كافة  المؤسسي  التعاون 
لقد أثبتت عملية تحديد المسؤوليات المؤسسية أهميتها 
المناِصرة  المدني  المجتمع  ومنظمات  النازحين  تزويد  في 
لقضيتهم بمتحّدثين ومنتدى لتبادل المعلومات والتعبير 
التي  الحواجز  على  للتغلب  السبل  وإيجاد  المخاوف  عن 
تعوق الحماية والمساعدة الفعالتين. تقّنن اتفاقية كمباال 
هذه الممارسة من خالل إلزام الدول بتحديد سلطة وطنية 
الداخلي  النزوح  لمشكلة  التصّدي  عن  مسؤولة  هيئة  أو 

والتعاون مع منظمات المجتمع المدني9.

باإلضافة إلى أعمال المناصرة وإقامة االتصاالت المباشرة مع 
الحكومات من أجل وضع أو استعراض القوانين والسياسات 
الوطنية بشأن النازحين داخليًا، يمكن لمنظمات المجتمع 
الوطنية  المؤسسات  مع  وتجربتها  خبرتها  تبادل  المدني 
استشاري  بدور  تضطلع  ما  غالبًا  التي  اإلنسان  لحقوق 
الصلة  ذات  والسياسات  بالتشريعات  يتعلق  ما  في  مهم 
بحقوق اإلنسان. لمزيد من التوجيهات، ُيرجى مراجعة خانة 
“الموارد الالزمة لوضع القوانين والسياسات واالستراتيجيات 
إلى  عام،  بشكل  باإلضافة،  الفصل،  هذا  في  الوطنية” 

الفصل الخامس من هذا الدليل.

في  والتنمية  واالستقرار  األمن  ميثاق   2-2
منطقة البحيرات الكبرى 

البلدان  تواجهها  التي  المحددة  التحديات  بعض  إزاء 
االتحاد  بادر  العظمى،  البحيرات  منطقة  في  األفريقية 
الدولي  المؤتمر  بإطالق  المتحدة  األمم  جانب  إلى  األفريقي 
هذه  ارتكزت  لقد  الكبرى.  البحيرات  بمنطقة  المعني 
سّكان  بين  القائم  بالترابط  اإلقرار  أساس  على  العملية 
إليجاد  السعي  وضرورة  واقتصاداتها،  وأمنها  المنطقة 
بأسرها.  المنطقة  في  تؤثر  التي  للقضايا  إقليمية  حلول 
وقد تّوجت هذه العملية بتوقيع 11 دولة على ميثاق األمن 
واالستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى )الميثاق 
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األول/ كانون  في  الكبرى(  البحيرات  بمنطقة  الخاص 
ديسمبر 2006. دخل الميثاق حيز النفاذ في حزيران/يونيو 
اليوم مصّدق من قبل عشر دول أطراف في  2008 وهو 

المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى.   

نّص  على  البحيرات  بمنطقة  الخاص  الميثاق  يقتصر  ال 
أيضًا  يضّم  وإنما  الرئيسية،  األداة  بوصفه  نفسه  الميثاق 
2004 وعشرة بروتوكوالت وأربعة  إعالن دار السالم للعام 
برامج عمل ومجموعة آليات ومؤسسات تنفيذية )بما في 
هذه  تعكس  والتنمية(.  للتعمير  الخاص  الصندوق  ذلك 
التي قطعتها  التعهدات  الصكوك مجموعة طموحة من 
التكامل  من  تتدرج  قضايا،  عّدة  بشأن  األطراف  الدول 

االقتصادي إلى الدفاع والتنمية وحقوق اإلنسان.

يحّدد الميثاق أربعة مجاالت ذات أولوية: التنمية االقتصادية 
الرشيد؛  والحكم  الديمقراطية  اإلقليمي؛  والتكامل 
تشّكل  واألمن.  والسالم  واالجتماعية؛  اإلنسانية  القضايا 
البروتوكوالت العشرة، التي تضع أطرًا قانونية أكثر واقعية 
لتحقيق األهداف المحددة في المجاالت األربعة ذات األولوية، 
البروتوكوالت  هذه  من  واثنان  للميثاق.  رئيسية  مالحق 
يتناوالن على وجه التحديد مسألة حماية حقوق النازحين 
داخليًا  النازحين  بحماية  المتعلق  البروتوكول  قسرًا: 
داخليًا(  بالنازحين  الخاص  )البروتوكول  ومساعدتهم 
والبروتوكول المتعلق بحقوق الملكية للسكان العائدين 
اعتماد هذين  بالملكية(. وقد شّكل  الخاص  )البروتوكول 
البروتوكولين اعترافًا بارزًا من قبل الدول األعضاء بالصلة 
الحيوية بين حماية حقوق النازحين قسرًا وتحقيق السالم 

واألمن والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى. 

يندرج هذان البروتوكوالن معًا تحت خانة القضايا اإلنسانية 
وقمع  بمنع  المتعلق  البروتوكول  جانب  إلى  واالجتماعية، 
بدوره  يّتسم  الذي  والطفل،  المرأة  ضد  الجنسي  العنف 
إلى  نظرًا  داخليًا  النازحين  إلى  بالنسبة  خاصة  بأهمية 
تعاني  التي  النزاعات  مختلف  في  الجنسي  العنف  شيوع 
النساء واألطفال  الكبرى، وتعّرض  البحيرات  منها منطقة 

النازحين بشكل متزايد لهذا النوع من العنف.

الملحق  داخليًا  بالنازحين  الخاص  البروتوكول  كان  لقد 
الذي  العالم  في  األول  األطراف  المتعدد  الصك  بالميثاق 

التوجيهية  المبادئ  وتنفيذ  باعتماد  األطراف  الدول  يلزم 
النازحين  حقوق  لحماية  كإطار  الداخلي  النزوح  بشأن 
للمبادئ  التفسيرية  “الحواشي  واستخدام  داخليًا، 
المبادئ10  هذه  لتفسير  به  موثوق  كمصدر  التوجيهية” 

وسن التشريعات المحلية لتنفيذها.

الكبرى  البحيرات  بمنطقة  الخاص  الميثاق  يعكس 
الدول  التزام  داخليًا  بالنازحين  المتعّلقة  وبروتوكوالته 
األطراف بالمحافظة على معايير الحماية المنصوص عليها 
داخليًا  النازحين  تعريف  مثل  التوجيهية،  المبادئ  في 
حمايتهم  وتدابير  التوجيهية  المبادئ  في  وارد  هو  كما 
كافة  وفي  نزوحهم  إلى  أدت  التي  األسباب  اختالف  على 
الشواغل  بعض  أيضًا  الميثاق  يتناول  النزوح.  مراحل هذا 
في  الداخلي  النزوح  لتجربة  نتيجًة  برزت  التي  المحددة 
الخاصة  الحماية  تدابير  مثل  الكبرى،  البحيرات  منطقة 
بالرعاة والمجتمعات المضيفة واألسر ذات الهوية العرقية 
القانونية  األسس  يعّزز  فهو  ذلك،  على  عالوة  المختلطة. 
للمطالبة  إليها  االستناد  داخليًا  للنازحين  يمكن  التي 
بحقوقهم، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات 
والحق في المشاركة واالطالع على القرارات التي تؤثر في 

حياتهم والحق في تلقي المساعدة اإلنسانية.

يمكن لمنظمات المجتمع المدني الحصول على توجيهات 
البحيرات  بمنطقة  الخاص  الميثاق  استخدام  سبل  حول 
داخليًا  والنازحين  الالجئين  حقوق  تعزيز  أجل  من  الكبرى 
الخاص بمنطقة  الميثاق  المدني حول  المجتمع  في دليل 

البحيرات الكبرى وحقوق األشخاص النازحين.11
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البلدان األطراف في المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى

مصر

السودان

جمهورية أفريقيا إثيوبيا
الوسطى

أوغندا

كينيا
رواندا

جمهورية
 الكونغو

 الديمقراطية

الكونغو

بورونديتنزانيا

ناميبيا

بوتسوانا

ماالوي

زامبيا
أنغوال

زمبابويموزامبيق

البلدان األطراف في المؤتمر الدولي 
المعني بمنطقة البحيرات الكبرى
البلدان المعنّية المدعّوة لالنضمام
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يشّكل مركز رصد النزوح الداخلي الهيئة الدولية الرائدة 
في مجال رصد حاالت النزوح الداخلي الناجمة عن النزاعات 

أو العنف. وهو يرّكز على األنشطة التالية:  
وتحليالت  معلومات  وتأمين  الداخلي  النزوح  رصد   

شاملة عن حوالي 50 حالة نزوح في العالم؛
مناصرة حقوق النازحين مع الجهات الدولّية المعنّية؛  

ومنظمات  الحكوميين  للموظفين  التدريب  تأمين   
لحقوق  الوطنية  والمؤسسات  المدني  المجتمع 

اإلنسان؛
وتسليط الضوء على مسألة النزوح الداخلي وزيادة   

الوعي لها.

الموارد الالزمة لوضع القوانين والسياسات واالستراتيجيات الوطنية

 مركز رصد النزوح الداخلي
 www.internal-displacement.org

مشروع بروكنغز - برن المتعّلق بالنزوح الداخلي
www.brookings.edu/projects/idp.aspx

يدعم هذا المشروع ممثل األمين العام المعني بالنازحين 
السلطات  قدرات  تعزيز  أجل  من  معه  ويعمل  داخليًا 
الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات 
المجتمع المدني للتصدي لمشكلة النزوح الداخلي. وهو 
القائمة  الدراسات  وينشر  العمل،  وورش  الندوات  ينظم 
على البحوث األكاديمية والميدانية؛ كما أنه قد وضع عددًا 
من األدوات لتطوير القوانين والسياسات واالستراتيجيات 
النزوح  مسألة  لمعالجة  الوطنية  المؤسسية  واألطر 

الداخلي. من هذه األدوات:

إطار للمسؤولية الوطنية  
والفرنسية  باإلنكليزية  )متوفرة  رئيسية  وثيقة  إنها 
على  الحكومات  لمساعدة  والبرتغالية(  والعربية 
الداخلي؛  النزوح  مجال  في  بمسؤوليتها  االضطالع 
وهي تحدد 12 مجاالً للعمل، كما أنها بمثابة توجيهات 
المدني والنازحين داخليًا  المجتمع  تساعد منظمات 
بشكل  للتصدي  والمناصرة  والتقييم  الرصد  على 

فعال وشامل لمشكلة النزوح الداخلي.

قاعدة بيانات للقوانين الوطنية والصكوك اإلقليمية   
والدولية

والسياسات  القوانين  هذه  البيانات  قاعدة  تشمل 
والمبادئ  والدولية  اإلقليمية  والصكوك  الوطنية 
التوجيهية )بأكثر من 45 لغة( وحواشيها التفسيرية 

القانونية.

دليل للمشّرعين وواضعي السياسات  
مواءمة  إلى  الرامية  الجهود  الدليل  هذا  يوّجه 
التشريعات والسياسات المحلية مع المعايير الدولية 

يوفر  فهو  داخليًا.  النازحين  حقوق  احترام  لضمان 
اإلرشادات بشأن مجموعة واسعة من حقوق اإلنسان، 
التي  األساسية  العناصر  على  الضوء  يسلط  كما 
المحلية  والسياسات  القوانين  في  تضمينها  يجب 

المتصلة بالنازحين داخليًا.0

إطار حول الحلول الدائمة للنازحين داخليًا  
ترمي هذه الوثيقة إلى توضيح مفهوم الحّل الدائم 
والشروط  العملية  حول  عامة  توجيهات  وتأمين 
في  والمساعدة  حّل،  هكذا  إلى  للتوصل  الالزمة 

تحديد مدى تحّقق هذا الحّل.

السالم  عمليات  في  الداخلي  النزوح  مسألة  معالجة   
واتفاقيات السالم وبناء السالم

طريقة  أفضل  بشأن  االعتبارات  الوثيقة  هذه  تحّدد 
السالم  عمليات  في  الداخلي  النزوح  مسألة  لدمج 
واتفاقيات السالم وبناء السالم. وهي تقدم مجموعة 
توصيات إلى الوسطاء الدوليين والمنظمات الدولية 

والجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

المبادئ  الطبيعية:  والكوارث  اإلنسان  حقوق   
التوجيهية التشغيلية والدليل الميداني حول مسألة 

حماية حقوق اإلنسان
في حاالت الكوارث الطبيعية تنّص هذه الوثيقة على 
المبادئ  تقوم عليها  التي  األساسية  اإلنسان  حقوق 
والكوارث  اإلنسان  لحقوق  التشغيلية  التوجيهية 
المشتركة  الدائمة  اللجنة  عن  الصادرة  الطبيعية 
بين الوكاالت، كما تستعرض الخطوات العملية التي 

تضمن تنفيذها بأفضل صورة.

http://www.internal-displacement.org
http://www.brookings.edu/projects/idp.aspx
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إن اتفاقية كمباال هي االتفاقية اإلقليمية األولى التي تعالج 
النواحي  ترصد  إذ  شامل،  بشكل  الداخلي  النزوح  مسألة 
أنها  كما  الدائمة.  والحلول  واالستجابة  بالوقاية  المتعلقة 
تعيد التأكيد على القوانين الدولية واألفريقية القائمة، بما 
والقانون  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  معايير  ذلك  في 
اإلنساني الدولي وتحمي بشكل صريح األشخاص النازحين 
وحاالت  المسّلحة  والنزاعات  الطبيعية  الكوارث  جّراء  من 
والمشاريع  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  المعّمم  العنف 
اإلنمائية. كما أن االتفاقية، من خالل ترسيخها لهذه المعايير 
فريدًا  قانونيًا  إطارًا  تشّكل  واحد،  صّك  ضمن  وجمعها 
لمعالجة خصائص النزوح الداخلي في القارة األفريقية وتوفير 

قاعدة قانونية أكثر متانة ووضوحًا لحماية النازحين داخليًا.

كمباال  في  عقدت  التي  الخاصة  األفريقي  االتحاد  قمة  خالل 
اتفاقية  االتحاد  يعتمد  لم   ،2009 األول/أكتوبر  تشرين  في 
إلى  باإلضافة  كمباال  إعالن  أيضًا  بل  ال  فحسب،  كمباال 
مجموعة من التوصيات. ال اإلعالن وال هذه التوصيات ملزمة 
وثائق مهّمة  تشّكل  أنها  غير  الدول.  إلى  بالنسبة  قانونيًا 
المتصلة  القضايا  الرسمية بشأن  الدول  إذ تعكس مواقف 
لتوجيه  مهمًا  إطارًا  بالتالي  تؤّمن  فهي  الداخلي.  بالنزوح 
النزوح  ما يتصل بقضايا  الدول في  تتخذها  التي  اإلجراءات 
الداخلي، سواء كانت قد صّدقت على اتفاقية كمباال أو لم 

تصّدق عليها.

3-1  تعريف النازحين داخليًا

»تعني عبارة »النازحين داخليًا« األشخاص أو المجموعات 
أو  مساكنهم  مغادرة  أو  الهروب  إلى  اضطّروا  الذين 
لآلتي  نتيجة  خاصة  بصفة  المعتادة،  إقامتهم  أماكن 
العنف  وأعمال  المسّلحة  النزاعات  آثار  تفاديه:  بغية  أو 
والكوارث من صنع  اإلنسان  وانتهاكات حقوق  المعمم 
بها  المعترف  الدولة  حدود  يعبروا  لم  والذين  اإلنسان، 

دوليًا«
اتفاقية كمباال، المادة 1)ك(

مع  اتفاقية كمباال  الوارد في  داخليًا  النازحين  تعريف  يّتفق 
في  المساواة  على  وينّص  التوجيهية  المبادئ  مضمون 
نزاع  عن  ناتجًا  نزوحهم  كان  سواء  النازحين،  كافة  معاملة 
مسّلح أو عنف معّمم أو انتهاكات لحقوق اإلنسان أو كوارث 
أو مشاريع إنمائية.12 ال يقتصر هذا التعريف على المواطنين، 
الذين  المواطنين  غير  من  المقيمين  أيضًَا  يشمل  وإنما 
اضطّروا إلى النزوح داخل بلد إقامتهم المعتادة. وعلى الرغم 
من أن لكل شخص نازح، بغض النظر عن جنسيته، الحق في 
الحماية والمساعدة األساسيتين بموجب اتفاقية كمباال، قد 
 تقتصر بعض الحقوق، مثل حق التصويت، على المواطنين .13

3-2 مسؤوليات الدول

»تقوم الدول األطراف ]...[ باحترام وضمان احترام وحماية 
حقوق اإلنسان للنازحين داخليًا، بما في ذلك المعاملة 
اإلنسانية، وعدم التمييز، والمساواة والحق في الحماية 

القانونية المتساوية«
اتفاقية كمباال، المادة 3)1()د(

تحّدد اتفاقية كمباال مسؤوليات الدول بشأن النزوح الداخلي 
المعنية  الجهات  النازحين داخليًا وحقوق وواجبات  وحقوق 
المجتمع  ومنظمات  المسلحة  المجموعات  مثل  األخرى 
تتعهد  األفريقي14.  واالتحاد  الدولية  والمنظمات  المدني 
اإلنسان  حقوق  وحماية  التعسفي15  النزوح  بمنع  الدول 
األساسية للنازحين داخليًا خالل فترة النزوح16 وإيجاد الحلول 
الدائمة17. كما تلتزم الدول بتعيين سلطة أو هيئة وطنية 

مسؤولة عن التصّدي لمشكلة النزوح الداخلي18. 

الحرب”(، تقّر  )“قوانين  الدولي  القانون اإلنساني  تماشيًا مع 
اتفاقية كمباال بأن الجماعات المسّلحة غير النظامية ملزمة، 
النازحين  حقوق  باحترام  المسّلحة،  النزاعات  حاالت  في 
المجموعات  أعضاء  ُيمنع  المثال،  سبيل  فعلى  داخليًا.19 
بين  الفصل  القسري،  النزوح  في  التسّبب  من  المسّلحة 

اتفاقية كمباال - لمحة عامة 
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داخليًا،  النازحين  تنّقل  حرية  تقييد  األسرة،  نفس  أعضاء 
األعمال  في  بالمشاركة  لهم  السماح  أو  األطفال  تجنيد 
شحنات  ووصول  اإلنسانية  المساعدات  وعرقلة  العدائية 
الدول  واجبات  مع  يتوافق  ما  وفي  األمر،  كذلك  اإلغاثة. 
الحكومية  غير  الفاعلة  الجهات  تدخل  منع  تقتضي  التي 
الدول  على  ينبغي  اإلنسان،  بحقوق  التمتع  مسألة  في 
تحميل أعضاء الجماعات المسلحة المسؤولية الجنائية عن 

انتهاكاتها لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنساني الدولي.20

الدول  تبذلها  التي  الجهود  دعم  بمهمة  االتفاقية  تلقي 
االتحاد  عاتق  على  داخليًا  النازحين  ومساعدة  لحماية 
األفريقي، وذلك من خالل: تنسيق حشد الموارد؛ التعاون مع 
المنظمات الدولية والوكاالت اإلنسانية ومنظمات المجتمع 
لحقوق  األفريقية  اللجنة  مع  المعلومات  تقاسم  المدني؛ 
اإلنسان والشعوب؛ التعاون مع المقرر الخاص للجنة األفريقية 
الالجئين  بشؤون  المعني  والشعوب  اإلنسان  لحقوق 
والعائدين والنازحين داخليًا وملتمسي اللجوء؛21 باإلضافة 
إلى عقد مؤتمر للدول األطراف.22 تلزم اتفاقية كمباال الدول 
باحترام والية االتحاد األفريقي وقانونه التأسيسي، بما في 
األطراف في حاالت  الدول  التدخل في  االتحاد في  ذلك حق 
جرائم الحرب واإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية، وحق 
 الدول األطراف في طلب تدخل االتحاد إلعادة السالم واألمن.23 

3-3  منع النزوح والحماية منه

»تقوم الدول األطراف ]...[ باالمتناع عن النزوح التعسفي 
للسكان وحظره ومنعه«

“تقوم الدول األطراف بابتكار أنظمة إنذار مبكر في سياق 
نظام اإلنذار المبكر في القارة في المناطق التي يحتمل 
استراتيجيات  وتنّفذ  وتضع  النزوح،  فيها  يحدث  أن 
للحّد من خطر الكوارث وتدابير إدارة الطوارئ والكوارث 
الفورية  والمساعدة  الحماية  الضرورة  عند  وتقدم 

للنازحين داخليًا” 
اتفاقية كمباال، المادتان 3)1()أ( و4)2( 

يقضي أحد أهداف اتفاقية كمباال بـ”تشجيع وتعزيز التدابير 
اإلقليمية والوطنية بهدف منع أو تخفيف األسباب الجذرية 
العمل على  وإزالتها عالوة على  الداخلي وحظرها  للنزوح 
تلزم  الهدف،  هذا  ولتحقيق  لها”.24  دائمة  حلول  إيجاد 

االتفاقية الدول بمنع النزوح الناجم عن النزاعات وانتهاكات 
القانون  بموجب  واجباتها  احترام  اإلنسان من خالل  حقوق 
اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  ذلك  في  بما  الدولي، 
وتفادي  منع  يمكن  بحيث  الدولي،  اإلنساني  والقانون 
بالنسبة  التعسفي.25  النزوح  إلى  تؤدي  قد  التي  الظروف 
االتفاقية  تلزم  الطبيعية،  الكوارث  عن  الناجم  النزوح  إلى 
الدول بابتكار أنظمة إنذار مبكر وإنشاء أنظمة إنذار مبكر 
لمواجهة  التأهب  لتعزيز  الالزمة  التدابير  واتخاذ  وتنفيذها 

الكوارث وإدارتها.26 

تنّص االتفاقية على أن كافة األشخاص يتمتعون بالحق في 
التي  النزوح التعسفي. من األعمال المحظورة  الحماية من 
تتسبب في النزوح التعسفي: سياسات التمييز العنصري 
أو الممارسات المشابهة األخرى الرامية أو المؤدية إلى تغيير 
التركيبة اإلثنية أو الدينية أو العرقية للسكان؛ الممارسات 
انتهاكات  الجماعي؛  العقاب  المعمم؛  العنف  الضارة27؛ 

حقوق اإلنسان أو القانون اإلنساني الدولي. 

في حاالت المشاريع اإلنمائية أو غيرها من المشاريع، سواء 
على  يتعّين  خاصة،  أو  عامة  جهات  قبل  من  تنفيذها  تّم 
عن  المجدية  البدائل  باستكشاف  القيام  ضمان  الدول 
والبيئي  واالقتصادي  االجتماعي  لألثر  تقييم  وإجراء  النزوح 
وإبالغ  المشاريع،  هذه  مثل  تنفيذ  قبل  التنمية  لمشاريع 

األشخاص المحتمل نزوحهم والتشاور معهم.28

كما أن الدول ملزمة بأن “تسعى لحماية المجتمعات التي 
ارتباط خاص باألرض واالعتماد عليها نتيجة لقيمها  لديها 
هذه  مثل  من  النزوح  من  الخاصة،  والروحية  الثقافية 
األراضي”، إال حين يكون النزوح مبّررًا بسبب “مصلحة عامة 

قهرية”.29  

3-4  الحماية والمساعدة اإلنسانية 

تنّص اتفاقية كمباال على أن تتحّمل الدول األطراف الواجب 
والمساعدة  الحماية  توفير  بشأن  الرئيسيين  والمسؤولية 
نوعه.30  كان  أيًا  تمييز  دون  داخليًا  للنازحين  اإلنسانية 
تقضي  الدول  على  واجبات  االتفاقية  تفرض  عليه،  بناًء 
داخليًا  النازحين  ضعف  ومدى  لالحتياجات  تقييم  بإجراء 
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والمجتمعات المضيفة )أو تيسير عمليات التقييم هذه(،31 
وتأمين المساعدة اإلنسانية المناسبة للنازحين داخليًا، في 
يجب  مناسبًا،  ذلك  يكون  حيثما  النزوح.32  مراحل  مختلف 
المضيفة  المحلية  المجتمعات  إلى  المساعدة  تقديم هذه 

كذلك.33      

الخاصة  االحتياجات  على  الضوء  كمباال  اتفاقية  تسّلط 
عنهم  والمنفصلين  بذويهم  المصحوبين  غير  لألطفال 
أطفال  لديهن  اللواتي  واألمهات  والحوامل  األسر  ورّبات 
تدابير  اتخاذ  يجب  بعجز.34  والمصابين  والمسنين  صغار 
خاصة لحماية النازحين من العنف الجنسي والعنف القائم 
األطفال  وتجنيد  الضارة  والممارسات  الجنس  أساس  على 

باإلضافة إلى اإلتجار بالبشر وتهريبهم.35 

من  ممكن  قدر  أكبر  بتوفير  األطراف  الدول  »تقوم 
للنازحين  تأخير  بدون  المناسبة  اإلنسانية  المساعدة 
والرعاية  والمأوى  والماء  الغذاء  ذلك  في  بما  داخليًا 
الصحي  والصرف  األخرى  الصحية  والخدمات  الطبية 
الخدمات االجتماعية الضرورية  والتعليم وغير ذلك من 
إلى  اإلمكان  قدر  المساعدة  هذه  تقديم  يتم  وأن 

المجتمعات المحلية المضيفة كذلك«
اتفاقية كمباال، المادة 9)2()ب(

بدون  السريع  بالوصول  السماح  األطراف  الدول  على  يجب 
المنظمات  وعمال  والمعّدات  اإلغاثة  لشحنات  عراقيل 
الدول وتسّهل  النازحين داخليًا. كما تمّكن  إلى  اإلنسانية 
والدولية  المحلية  اإلنسانية  الوكاالت  أو  المنظمات  أدوار 
ومنظمات المجتمع المدني واألطراف األخرى المعنّية لتوفير 

الحماية والمساعدة للنازحين داخليًا.36   

الدولية  المنظمات  كمباال  اتفاقية  تلزم  نفسه،  الوقت  في 
الدولي  بالقانون  عماًل  واجبها  بأداء  اإلنسانية  والوكاالت 
وقوانين البلدان التي تعمل فيها، واحترام حقوق النازحين 
داخليًا وفقًا للقانون الدولي وأن تقوم بأنشطة تتوافق مع 
مبادئ اإلنسانية والحياد وعدم االنحياز واالستقاللية، فضاًل 

عن المعايير الدولية ومدّونات السلوك.37
 

الكافيتين،  والمساعدة  الحماية  األطراف  الدول  »توّفر 
األقصى  الحد  كان  إذا  ما  حالة  وفي  داخليًا،  للنازحين 
األطراف من  الدول  لتمكين  المتاحة غير مالئم  للموارد 
الحصول على  األطراف في  الدول  تتعاون  بذلك  القيام 
معونة المنظمات الدولية والوكاالت اإلنسانية ومنظمات 
المجتمع المدني والفاعلين اآلخرين ذوي الصلة. ويمكن 
كل  على  خدماتها  بعرض  تبادر  أن  المنظمات  لهذه 

المحتاجين.”
                          اتفاقية كمباال، المادة 5)6(

3-5  التعاون مع منظمات المجتمع المدني 

المدني  المجتمع  ومنظمات  الدول  بين  التعاون  ُيعتبر 
والمساعدة  الحماية  لتأمين  الرئيسية  العناصر  من 
األطراف  الدول  االتفاقية  تلزم  داخليًا.  للنازحين  الفعالتين 
المجال  وإفساح  المدني  المجتمع  منظمات  مع  بالتعاون 
غرار  على  داخليًا.  النازحين  إلى  المساعدة  لتقديم  لها 
المبادئ التوجيهية38، تتضّمن االتفاقية عّدة أحكام تّتصل 
بشكل خاص بالمساعدة اإلنسانية ودور المنظمات الدولية 
فهي  االتفاقية،  في  الجديد  أّما  اإلنسانية39.  والوكاالت 
لمنظمات  معّين  دور  على  صراحًة  تنّص  التي  األحكام 
بالتالي  مقّرة  النزوح،  مراحل  كافة  في  المدني  المجتمع 
بقيمة األنشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني 

لحماية النازحين ومساعدتهم40.

تنّص اتفاقية كمباال على إمكانية تقديم المنظمات الدولية 
واألطراف  المدني  المجتمع  ومنظمات  اإلنسانية  والوكاالت 
المحتاجين.  كافة  إلى  خدماتها  الصلة  ذات  األخرى  الفاعلة 
يجب على الدول األطراف طلب المعونة من هذه المنظمات 
النازحين  لحماية  مالئمة  غير  المتاحة  الموارد  تكون  عندما 
دور  وتيسير  تمكين  بها  يجدر  كما  ومساعدتهم.  داخليًا 
هذه المنظمات في توفير الحماية والمساعدة، مع االحتفاظ 
لمرور  التراخيص  التقنية، مثل  اإلجراءات  بالحق في تحديد 

مواد اإلغاثة.41
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3-6  المساواة في الحقوق للنازحين داخليًا 

والمساواة  التمييز  عدم  مبادئ  كمباال  اتفاقية  تشّجع 
والحماية القانونية المتساوية المنصوص عليها في ميثاق 
العام 1981 األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب وغيره من 
اإلقليمية والدولية. تشير الشرعة بشكل صريح  الصكوك 
إلى مبدأ عدم التمييز في الديباجة وأربعة أحكام مختلفة.42

ضمن  نازحين  كونهم  إلى  نظرًا  داخليًا،  النازحون  يتمّتع 
في  بالحّق  المعتادة،  إقامتهم  أو  جنسيتهم  بلد  حدود 
الحماية الكاملة لحقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم 
يجب  البلد.  في  المعتادين  المقيمين  أو  المواطنين  من 
أساس  على  سواء  للتمييز،  داخليًا  نازح  أي  يتعّرض  أالّ 
وضعه كنازح أو أي أساس آخر كالعرق أو اإلثنية أو االنتماء 

السياسي.      

ال بّد أحيانًا من معاملة النازحين داخليًا بشكل مختلف من 
أجل تلبية احتياجاتهم الخاصة؛ فيكون عندها ذلك حتميًا 
خاصة  تدابير  اتخاذ  إلى  الحاجة  تدعو  قد  مبررًا.43  وحتى 
لضمان حصول النازحين على فرص متساوية للوصول إلى 
مختلف الخدمات كباقي السكان. غير أن ما يصّح بالنسبة 
إلى النازحين ينطبق أيضًا على السكان من غير النازحين: 
على سبيل المثال، وفي بعض الحاالت، قد يكون للسكان 
الكوارث  أو  الحرب  مناطق  في  ديارهم  في  يبقون  الذي 
احتياجاتهم الخاصة من جهة الحماية والمساعدة اإلنسانية 

التي ال بد من تلبيتها من خالل تدابير خاصة. 

من   ]...[ داخليًا  النازحين  حقوق  األطراف  الدول  “تحمي 
خالل االمتناع عن ومنع ]...[ التمييز ]...[ على أساس أنهم 

نازحون داخليًا”  
اتفاقية كمباال، المادة 9)1()أ(

لضمان  الالزمة  التدابير  باتخاذ  األطراف  الدول  “تقوم 
استقبال األشخاص النازحين داخليًا، دون تمييز أيًا كان 
نوعه وأن يعيشوا في ظروف مواتية من األمان والكرامة 

واألمن” 
اتفاقية كمباال، المادة 9)2()ب(

النازحين داخليًا غالبًا ما يفتقرون،  لقد أظهرت التجربة أن 

األساسية ويكونون  البقاء  إلى ضروريات  لنزوحهم،  نتيجة 
األسرة،  وتشتت  الجنسي  العنف  مثل  للمخاطر،  عرضة 
في  صعوبة  ويجدون  التعليم  إلى  الوصول  عن  ويعجزون 
العثور على فرص عمل. تحسبًا لهذه المشاكل المتكررة، 
تسّلط اتفاقية كمباال الضوء على عدد من التدابير المحددة 

التي يجدر بالدول اتخاذها، بما في ذلك:

التسجيل وإصدار الوثائق الشخصية: ينبغي للدول   
ومن  داخليًا؛  النازحين  كافة  بأسماء  االحتفاظ بسجل 
الوثائق  استبدال  أو  إصدار  بها  يجدر  أخرى،  جهة 
الضرورية لكي يتمّكن النازحون من التمتع بحقوقهم، 
مثل جوازات السفر ووثائق الهوية الشخصية والمدنية 
والرجال  النساء  من  لكّل  والزواج.  الميالد  وشهادات 
والمنفصلين  بذويهم  المصحوبين  غير  واألطفال 
بأسمائهم.  الوثائق  هذه  استصدار  في  الحق  عنهم 
يحظر على الدول فرض أي شروط غير معقولة، مثل 
اشتراط عودة النازحين إلى مناطق إقامتهم المعتادة، 

للحصول على وثائق من هذا القبيل.44

للدول  ينبغي  والتعويضات:  واألراضي  الممتلكات   
الفردية  الممتلكات  لحماية  الالزمة  التدابير  اتخاذ 
تلك  سواء  بالنازحين،  الخاصة  والثقافية  والجماعية 
كما  التي في حوزتهم.  أو  ديارهم  خّلفوها في  التي 
النزاعات  لتسوية  آليات  وضع  أيضًا  للدول  ينبغي 
الدول  على  يجب  داخليًا.  النازحين  بملكية  المتعلقة 
إلعادة  اإلمكان،  عند  المالئمة،  التدابير  كافة  اتخاذ 
أراضي المجتمعات المحلية التي لديها اعتماد وارتباط 
خاص بهذه األراضي. بشكل أعم، تلتزم الدول بتوفير 
تأثروا  الذين  األشخاص  لسائر  الفعالة  المعالجات 
بالنزوح. ويشمل ذلك وضع أطر قانونية فعالة لتقديم 
تعويضات عادلة ومنصفة وتوفير أشكال التعويضات 
نتيجة  أضرار  من  بهم  لحق  ما  نظير  للنازحين  األخرى 

للنزوح.45

»تستشير الدول األطراف النازحين داخليًا وتسمح لهم 
بحمايتهم  المتعلقة  القرارات  اتخاذ  في  بالمشاركة 

ومساعدتهم«
 اتفاقية كمباال، المادة 9)2()ك(
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بالدول  يجدر  والمشاركة:  والتشاور  المعلومات   
المشاركة  من  وتمكينهم  داخليًا  النازحين  استشارة 
بحمايتهم ومساعدتهم  المتصلة  القرارات  اتخاذ  في 
ضمان  أيضًا  الدول  على  يجب  كما  النزوح.  فترة  خالل 
بحقهم  التمتع  على  المواطنين  من  النازحين  قدرة 
في المشاركة العامة، بما في ذلك الحق في التصويت 
وفي أن يتّم انتخابهم للمناصب العامة. في ما يتصل 
النازحين  تزويد  الدول  على  يجب  الدائمة،  بالحلول 
حر  خيار  اتخاذ  من  يتمكنوا  لكي  الالزمة  بالمعلومات 
ومدروس في ما يتعّلق بعودتهم أو إدماجهم محليًا 
كما  البالد،  من  أخرى  مناطق  في  توطينهم  إعادة  أو 
الحلول  إيجاد  في  النازحين  مشاركة  ضمان  عليها 
نزوحهم  المحتمل  األشخاص  إبالغ  يجب  المستدامة. 

والتشاور معهم بشأن الخيارات والبدائل المجدية. 46

اتخاذ  للدول  ينبغي  شملها:  ولّم  األسرة  وحدة   
التدابير الالزمة لتعقب ولّم شمل األسر التي انفصلت 
من  األسرية  الروابط  إقامة  وتيسير  النزوح  فترة  خالل 
غير  المسلحة  الجماعات  أعضاء  على  يحظر  جديد. 
العائلة  أفراد  فصل  التحديد  وجه  على  النظامية 

الواحدة بعضهم عن بعض.47

»تمّكن الدول األطراف النازحين داخليًا من االختيار الحر 
إدماجهم  أو  عودتهم  خيارات  يخص  فيما  والمدروس 
معهم  التشاور  خالل  من  توطينهم  إعادة  أو  محليًا 
في  مشاركتهم  وضمان  وغيرها  الخيارات  هذه  حول 

إيجاد حلول مستدامة« 
اتفاقية كمباال، المادة 11)2(

3-7  الحلول الدائمة

دائمة  حلول  إليجاد  بالسعي  الدول  كمباال  اتفاقية  تلزم 
النازحين داخليًا في  لمشكلة النزوح وتعترف صراحة بحق 
االختيار بشكل طوعي بين العودة إلى ديارهم أو االندماج 
محليًا في مناطق النزوح أو االنتقال إلى جزء آخر من البالد. 
تتحّمل الدول مسؤولية تعزيز وتأمين ظروف مجدية لكّل 
سالمة  يضمن  بما  مستدامة  بصورة  الخيارات  هذه  من 
النازحين وكرامتهم. كما عليها السعي إلى دمج المبادئ 

مفاوضات  ضمن  كمباال  اتفاقية  في  الواردة  الصلة  ذات 
واتفاقيات السالم لهدف إيجاد الحلول المستدامة لمشكلة 

النزوح الداخلي.48 

3-8  رصد مدى وفاء الدول بالتزاماتها 

تنّص اتفاقية كمباال على إنشاء مؤتمر للدول األطراف لرصد 
هذا  ويكون  االتفاقية49.  هذه  أهداف  تنفيذ  واستعراض 
المؤتمر بمثابة وسيلة تمّكن الدول من تعزيز قدراتها في 
مجال التعاون والدعم المتبادل. ينعقد المؤتمر “بانتظام”، 
علمًا أن اتفاقية كمباال ال تفّصل أوجه ذلك على المستوى 

العملي.

يجب على الدول أيضًا تحديد التدابير التي اّتخذتها من أجل 
تفعيل اتفاقية كمباال في كافة التقارير التي تقّدمها وفقًا 
للمادة 62 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 
الذي تّم تصديقه من قبل كافة الدول األعضاء في االتحاد 
األفريقي والبالغ عددها 53 دولة.50 كما ينبغي لهذه الدول 
األعضاء في االتحاد األفريقي والمنضّمة إلى اآللية األفريقية 
هذا  من  تدابير  أي  ذكر  األقران  بين  المتبادلة  للمراجعة 

القبيل عند تقديم تقاريرها بموجب هذه اآللية.51     
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4-1 مقّدمة

جانب  إلى  كمباال  التفاقية  األفريقي  االتحاد  اعتماد  شّكل 
إعالن وتوصيات كمباال، خالل القمة الخاصة بشأن الالجئين 
األول/أكتوبر  تشرين  في  داخليًا  والنازحين  والعائدين 
2009، عالمة فارقة بارزة. لكن لتحقيق كامل اإلمكانات التي 
تنطوي عليها هذه االتفاقية، ال بّد من إتباع ذلك بعدد من 

األمور. 

القمة  هذه  بنتائج  المتصلة  المعلومات  إتاحة  يجب  أوالً، 
على صعيد واسع. فاالطالع على كّل من االتفاقية واإلعالن 
القرارات  تنوير  في  المساهمة  شأنه  من  والتوصيات 
بالنزوح  المتأثرين  األشخاص  يتخذها كافة  التي  واإلجراءات 
األطراف  تتخذها  التي  والقرارات  اإلجراءات  سائر  جانب  إلى 
النزوح  التي تعمل على التصدي لمشكلة  المعنية األخرى 

الداخلي. 

االتفاقية.  على  التصديق  األفراد  الدول  على  يجب  ثانيًا، 
تدخل االتفاقية حّيز التنفيذ فور التصديق عليها من قبل 
لهذه  قانونيًا  ملزمة  عندها  االتفاقية  وتصبح  دولة؛   15
يجب  الحقًا.  عليها  تصدق  دولة  ألي  وتلقائيًا  الـ15،  الدول 
تشجيع كافة الدول األفريقية على التصديق على االتفاقية 
في أسرع وقت ممكن، وليس فقط الدول المتأثرة حاليًا من 
جّراء النزوح الداخلي. في نهاية المطاف، من المهّم أن تعمد 
التعسفي،  النزوح  وتفادي  األمور  استباق  إلى  الدول  كافة 
للنزوح،  المحتملة  األسباب  لمواجهة  أهبة  على  تكون  وأن 
مثل الكوارث الطبيعية وأي نزوح قد ينجم عن مثل هذه 

الكوارث.

ثالثًا، يجب على الدول التي تكون قد صدقت على االتفاقية 

الخطوات  واتخاذ  الوطنية  القوانين  في  أحكامها  دمج 
الالزمة لتنفيذها. بعبارة أخرى، عليها اتخاذ الخطوات الالزمة 
لحقوق  والمسؤولين  الحكومية  الهيئات  احترام  لضمان 
النازحين وحماية هذه الحقوق على مستوى الممارسة.      

بكّل  يتصل  ما  في  المدني  المجتمع  دور  في  النظر  قبل 
أنواع  إلى وجود  اإلشارة  بد من  ال  الثالثة،  األهداف  من هذه 
ومنظمات  الحكومية  غير  المنظمات  من  مختلفة  عديدة 
مختلفين  اختصاص  ومجال  مهّمة  مع  المدني،  المجتمع 
أنشطة  يتناول  نقاش  أي  معرض  وفي  بالتالي،  نوع.  لكل 
من  القمة،  بنتائج  يتصل  ما  في  المنظمات  لهذه  محددة 
المفيد التمييز بشكل عام بين نوعين من المنظمات. من 
جهة، المنظمات التي تقضي وظيفتها الرئيسية بالضغط 
والمناصرة من أجل حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، بما في 
المنظمات  أخرى،  جهة  ومن  داخليًا.  النازحين  حقوق  ذلك 
والخدمات،  المواد  تأمين  على  أساسي  بشكل  ترّكز  التي 
مثل المساعدات الغذائية أو الخدمات التعليمية أو الطبية 
فيهم  بمن  المحتاجين،  لألفراد  المشورة  أو  القانونية  أو 

النازحون داخليًا.

التوعية  المنظمات أدوار مختلفة في  النوعين من  لهذين 
وتنفيذها.  عليها  التصديق  وتشجيع  كمباال  اتفاقية  على 
من  عددًا  يليه  الذي  والفصل  الفصل  هذا  من  كّل  يقترح 
األنشطة المحددة التي يجدر بالمجتمع المدني القيام بها 
المقترحات  هذه  وبعض  القمة.  انعقاد  بعد  ما  مرحلة  في 
في  المناصرة،  على  تعمل  التي  للمنظمات  مالءمة  أكثر 
المنظمات  مع  أكبر  بشكل  أخرى  مقترحات  تتالءم  حين 
غير  للمنظمات  بّد  فال  لذا،  الخدمات.  تقديم  على  القائمة 
الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تستخدم هذا 
بيان  منظور  من  المقترحات  هذه  إلى  النظر  من  الدليل 

نطاق عمل المجتمع المدني: 
التوعية على اتفاقية كمباال والدعوة 

إلى تصديقها
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األنشطة  على  والتركيز  الخاصة،  قوتها  وأوجه  مهمتها 
األكثر تالؤمًا مع دائرة عملها الطبيعية. قّلة من المنظمات 
قادرة على القيام بكافة األنشطة المقترحة هنا؛ المهّم هو 
المدني لضمان مساهمتها  المجتمع  أجزاء  تعاون مختلف 

معًا في التنفيذ السريع والفعلي لنتائج القمة.

المجتمع  لمنظمات  المفيد  من  يكون  قد  الغرض،  لهذا 
المدني أن تبحث عن فرص للعمل معًا كجزء من شبكات 
الئتالفات  فيمكن  وقارية.  وإقليمية  وطنية  وائتالفات 
وتنسيق  المعلومات  تبادل  المدني  المجتمع  منظمات 
الجهود المشتركة ودعمها لضمان التصديق على االتفاقية 

وتنفيذها ورصد التقدم الذي أحرزته الدول بهذا الشأن.

تشجيع  إلى  الرامية  األنشطة  الفصل  هذا  في  سنتناول 
نشر  خالل  من  كمباال  اتفاقية  على  التصديق  على  الدول 
لهدف  وذلك  التصديق،  إلى  المرّكزة  والدعوة  القمة  نتائج 
ضمان دخول االتفاقية حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن. 
أّما الفصل التالي، فيتطرق إلى األنشطة الرامية إلى ضمان 
الدول  واّتخاذ  الوطنية  القوانين  في  االتفاقية  أحكام  دمج 
للخطوات الالزمة من أجل تنفيذ االتفاقية من دون أي تأخير.

 
4-2  التوعية العامة على اتفاقية كمباال 

التوعية على  المدني دور أساسي في  المجتمع  لمنظمات 
االتفاقية. ومن الضروري ضمان توعية األشخاص النازحين أو 
المعرضين لخطر النزوح على وجود اتفاقية كمباال والسبل 
للمنظمات  بّد  ال  كما  لحماية حقوقهم.  عليها  تنّص  التي 
من  لحقوقهم  المناِصرة  تلك  أو  النازحين  مع  العاملة 
البدء  من  تتمكن  لكي  وأحكامها  االتفاقية  على  االطالع 

باستخدامها من أجل تحقيق أهدافها.    

لكافة  االتفاقية  حول  المعلومات  توفير  يجب  أعم،  بصورة 
بأي  المسؤولة  والمؤسسات   والمنظمات  األشخاص 
وحماية  التعسفي  النزوح  منع  عن  األشكال  من  شكل 
ذات  الهيئات  على  ذلك  ينطبق  داخليًا.  النازحين  حقوق 
المسؤوليات المحلية والوطنية، والتي تضطلع أيضًا بأدوار 

على المستويين اإلقليمي والقاري. 

التوعية  تعزيز  إلى  الرامية  باألنشطة  يجدر  ذلك،  بناء على 
الفئات  من  واسعة  تطال مجموعة  أن  كمباال  اتفاقية  على 
المضيفة  والمجتمعات  داخليًا  النازحين  من  المستهدفة، 
الحكومية  المدني والمنظمات غير  المجتمع  إلى منظمات 
والسلطات  داخليًا  النازحين  مع  العاملة  والدولية  الوطنية 
المحلية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والبرلمانيين 
من  األفريقي،  االتحاد  مستوى  على  الحكومات.  وأعضاء 
المهم أيضًا ضمان، على سبيل المثال، اطالع أعضاء برلمان 

البلدان األفريقية على اتفاقية كمباال.

التوعية  المدني المساهمة في  المجتمع  يمكن لمنظمات 
على اتفاقية كمباال من خالل مجموعة واسعة من األنشطة 

المختلفة. من األمثلة على هذه األنشطة:

اتفاقية كمباال  الواردة في(  الرئيسية  )األحكام  ترجمة   
إلى اللغات المحلية.

الصلة،  المقتطفات ذات  أو  اتفاقية كمباال،  توزيع نص   
تعمل  التي  والمنظمات  النازحين  األشخاص  على 
معهم، على شكل منشورات أو نشرات أو ملصقات 
تسّلط الضوء على أهّم أحكام االتفاقية بمصطلحات 

وتعابير سهلة.

أو  النزوح  حاالت  حول  وعروض  معارض  تنظيم   
نتيجة  النزوح  لخطر  المعّرضة  المحلية  المجتمعات 
الضوء  تسّلط  معّينة،  مشاريع  أو  طبيعية  لكوارث 

على كيفية حماية االتفاقية لحقوق المتضررين.

مع  بالتعاون  االتفاقية،  حول  إذاعية  برامج  إنتاج   
البرامج اإلذاعية  المحطات اإلذاعية المحلية والوطنية. 
المعلومات  وصول  لضمان  المفيدة  السبل  من  هي 

حول االتفاقية إلى األشخاص األميين.

واأللعاب  والمسابقات  التمثيل  أنشطة  استخدام   
لنشر المعلومات حول اتفاقية كمباال. قد تشّكل هذه 
األنشطة وسيلة فعالة للوصول إلى األطفال والشباب.

اتفاقية  على  تدريبية  حلقات  أو  عمل  ورش  تنظيم   
التي  والمنظمات  داخليًا  النازحين  لممثلي  كمباال 

ُتعنى بهم وغيرها من الجهات المعنية.  

وممثلي  الحكوميين  للمسؤولين  مناسبات  تنظيم   
وضع  على  المشاركين  تشّجع  داخليًا،  النازحين 
االتفاقية  على  للتصديق  وطنية  استراتيجات 
وتنفيذها. كما أن دعوة ممثلين عن مختلف وسائل 
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المناسبات  هذه  لتغطية  والوطنية  المحلية  اإلعالم 
تساعد على ضمان تشارك النتائج مع جمهور أوسع.

بمشاركة  نقاش  وحلقات  عامة  محاضرات  تنظيم   
قانونيين  وخبراء  وبرلمانيين  حكوميين  ممثلين 
مستقلين وأشخاص نازحين أو معّرضين لخطر النزوح.

كمباال  اتفاقية  عن  بموجز  الصحافيين  تزويد   
اإلعالم  وسائل  في  مناقشتها  على  وتشجيعهم 
اإلنترنت(  وعلى  الصحف  ذلك  في  )بما  المكتوبة 
والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية. تنظيم مباريات ألفضل 
مقال أو شريط وثائقي يتناول مسألة النزوح الداخلي 

واتفاقية كمباال.

مناصرين  يصبحوا  لكي  المشاهير  تشجيع  أو  دعم   
عامين التفاقية كمباال.

توجيه رسائل إلى رؤساء التحرير في الصحف الوطنية   
والمحلية وإرسال المقاالت إليها لتسليط الضوء على 
أهمية اتفاقية كمباال في ما يتصل بحاالت معينة من 

النزوح.

تحديد األشخاص والمكاتب واإلدارات ذات الصلة داخل   
الجماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية التي تضطلع 
ذلك  في  )بما  الداخلي  بالنزوح  متصلة  بمسؤوليات 
والشؤون  اإلنسان،  حقوق  عن  المسؤولة  اإلدارات 
اإلنسانية، واألهبة لمواجهة الكوارث، والتنمية(، وتنظيم 

اللقاءات في ما بينهم لتبادل المعلومات والتشاور.

األخرى،  المعنّية  لألطراف  إحاطة  جلسات  تنظيم   
اإلقليمية  البرلمانية  المنتديات  أعضاء  ذلك  في  بما 
األفريقية والمسؤولون في مفوضية  البلدان  وبرلمان 
الدولية  الحكومية  غير  والمنظمات  األفريقي  االتحاد 
الدبلوماسي  السلك  وأعضاء  المتحدة  األمم  ووكاالت 

وشركاء االتحاد األفريقي في التنمية.

على  التصديق  إلى  الحكومات  دعوة   3-4
اتفاقية كمباال 

كمباال؛  اتفاقية  على  صدقت  أن  الدول  لبعض  سبق  لقد 
وسترغب بعض البلدان على األرجح في حذو حذوها من دون 
تأخير، في حين قد تستلزم بلدان أخرى المزيد من التشجيع أو 
اإلقناع من أجل التصديق على االتفاقية. حين تعجز الحكومات 

عن إعطاء األولوية للتصديق على االتفاقية، سيتوجب على 
تقضي  ذلك.  على  لإلقدام  تشجيعها  المدني  المجتمع 
الخطوة األولى بتحديد سبب التأخير ومعالجته. قد تعتقد 
بعض الحكومات أن التصديق على االتفاقية غير ملّح بما فيه 
الكفاية الستلزام اهتمامها الفوري. كما قد ترى حكومات أخرى 
أن االتفاقية ال تعنيها بشكل خاص نظرًا إلى عدم تأّثر بالدها 
البلدان  بعض  تكون  ال  وقد  الداخلي.  النزوح  بمسألة  حاليًا 
األخرى مستعّدة بعد لاللتزام بالواجبات المفروضة على الدول 

األطراف كما هو منصوص عليه في االتفاقية. 

المدني  المجتمع  قبل  من  المبذولة  بالجهود  يجدر 
من  كّل  في  االتفاقية  على  التصديق  أجل  من  للضغط 
البلدان مواجهة هذا النوع من الحجج. على سبيل المثال، 
بضرورة  القناعة  تعزيز  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن 
حول  المعلومات  توفير  خالل  من  االتفاقية  على  التصديق 
والعقبات  معين،  بلد  في  حاليًا  النازحين  األشخاص  عدد 
التي تواجه هؤالء في الوقت الحاضر في التمّتع بحقوقهم. 
يمكن لمنظمات المجتمع المدني العمل أيضًا على توثيق 
منع  في  يسهم  أن  االتفاقية  على  للتصديق  يمكن  كيف 
النازحين  حقوق  وحماية  الجذرية  ألسبابه  والتصدي  النزوح 

وتمكينهم من التوّصل إلى حلول دائمة. 

بدور  االضطالع  المدني  للمجتمع  يمكن  أعم،  صعيد  على 
كمباال.  اتفاقية  على  للتصديق  الدعم  حشد  في  مهم 
القسم  مراجعة  )ُيرجى  االتفاقية  على  التوعية  خالل  من 
4-2(، يمكن لمنظمات المجتمع المدني اإلسهام في خلق 
في  للتعجيل  المجتمع  قطاعات  مختلف  بين  واسع  تأييد 
الممارسة  الضغوط  يزيد من  االتفاقية، مما  التصديق على 

على الحكومة من أجل التصديق من دون تأخير.

باإلضافة إلى تعزيز التوعية وتبادل المعلومات بشأن اتفاقية 
كمباال، يمكن للمجتمع المدني المشاركة في مجموعة من 
على  التصديق  على  الحكومات  لتشجيع  األخرى  األنشطة 

االتفاقية. من األمثلة على هذه األنشطة:

المحامين  ونقابات  القانونية  الجمعيات  مع  العمل   
القانوني  اإلطار  منها  يعاني  التي  الثغرات  لتحديد 
حقوق  حماية  حيث  من  األفراد  الدول  في  القائم 
النازحين داخليًا وتسليط الضوء على سبل االستفادة 

من اتفاقية كمباال لسّد هذه الثغرات.
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اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  مع  العمل   
لتأمين الزخم الالزم لعملية التصديق )ُيرجى مراجعة 
الخانة المتصلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

في القسم 1-5(.
توفير المعلومات للبرلمانيين وأعضاء اللجان النيابية   
المشاكل  حول  المعنيين  الوزاريين  والمسؤولين 
على  الضوء  وتسليط  بلدهم،  في  بالنزوح  المتصلة 
معالجة  أجل  من  كمباال  اتفاقية  من  االستفادة  سبل 

هذه القضايا.
والبرلمانات  النيابية  المجالس  في  األعضاء  تحديد   
اتفاقية  على  المبكر  التصديق  لدعم  المستعّدين 
التصديق  أجل  من  للضغط  جهودهم  ودعم  كمباال، 

في أسرع وقت ممكن.
ذلك  في  بما  األخرى،  المعنّية  الجهات  من  الطلب   
الحكومات المانحة والمنظمات الدولية، الضغط على 
حكومات دول االتحاد األفريقي للتصديق على اتفاقية 

كمباال من دون تأخير. 
رصد الخطوات التي تّم اتخاذها في سبيل التصديق   
في  المحرز  التقّدم  عن  واإلبالغ  كمباال  اتفاقية  على 
وعبر  االعتيادية  الرصد  ومنشورات  واجتماعات  تقارير 

وسائل اإلعالم.

إلى  اإلقليمي  المستوى  على  الدعوة   4-4
التصديق على اتفاقية كمباال 

كمباال.  اتفاقية  على  التصديق  على  قادرة  الدول  وحدها 
غير أنه باإلمكان استخدام اآلليات اإلقليمية أو القارية إلقناع 
الدول بإعطاء األولوية للتصديق عليها، ويمكن لمنظمات 
المجتمع المدني المشاركة بشكل فعال في هذه اآلليات. 

وهي تشمل:

الجماعات االقتصادية اإلقليمية   
أفريقيا،  في  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات  تؤّمن  قد 
للتصديق  إقليمية  منتديات  جماعات،   8 عددها  البالغ 
مراجعة  ُيرجى  لتنفيذها؛  )وأيضًا  كمباال  اتفاقية  على 
المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن   .)4-5 القسم 
األطراف  الدول  إلزام  على  الجماعات  هذه  تشجيع 
باإلبالغ عن الخطوات التي اتخذتها في اتجاه التصديق 
أيضًا  ويمكن  العادية.  اجتماعاتها  االتفاقية خالل  على 
على  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات  كافة  تشجيع 
سائر  جانب  من  للتصديق  محّدد  موعد  استهداف 
تصديق  عند  المعنّية.  الجماعة  في  األعضاء  الدول 
اقتصادية  األعضاء في جماعة  الدول  أكثر من  أو  دولة 

التصديق على اتفاقية كمباال

عقب اعتماد اتفاقية كمباال خالل قمة االتحاد األفريقي 
 ،2009 األول/أكتوبر  تشرين  في  كمباال  في  الخاصة 
التصديق  االتحاد  في  األعضاء  الدول  على  سيتحّتم 
يتصل  ما  في  الخاصة  قواعده  بلد  لكل  عليها. 
يجدر  والدولية.  اإلقليمية  الصكوك  على  بالتصديق 
بمنظمات المجتمع المدني تحديد اإلجراءات المرعية 
في بالدها لكي تتمكن من المشاركة بشكل فعال 
في  الناشطة  المنظمات  أن  شّك  ال  العملية؛  في 
التوجيهات  لتقديم  األنسب  هي  القانوني  المجال 

في هذا الصدد.    

عند تصديق بلد معّين على االتفاقية على المستوى 
الوطني، تكون الخطوة التالية وضع “صّك تصديق”، 
وهو عبارة عن وثيقة تعلم البلدان األخرى بأن البلد 
وااللتزام  االتفاقية  توقيع  رسميًا  قّرر  قد  المعنّي 

رئيس  لدى  التصديق  صّك  يودع  ثم  بأحكامها. 
مفوضية االتحاد األفريقي.   

عليها  التصديق  فور  التنفيذ  حّيز  االتفاقية  تدخل 
من قبل 15 دولة من االتحاد األفريقي؛ فتصبح ملزمة 
لهذه الدول الخمس عشرة ابتداًء من تاريخ تصديق 
أّما الدول التي تصدق على  الدولة الخامسة عشرة. 
ملزمة  فتصبح  التنفيذ،  حّيز  دخولها  بعد  االتفاقية 

بأحكامها ابتداًء من تاريخ التصديق.  

وّقعت  التي  البلدان  أسماء  على  االطالع  يمكن 
وصّدقت على اتفاقية كمباال على الموقع التالي:

www.africa-union.org/root/au/
 Documents/Treaties/treaties.htm

http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties.htm
http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties.htm
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العمل  المدني  للمجتمع  االتفاقية، يمكن  معّينة على 
مع ممثلي هذه الدول لمحاولة إقناع بقية األعضاء على 
المعلومات في  )ُيرجى مراجعة خانة  أن تحذو حذوها. 
القسم 4-5 المتصلة بالجماعات االقتصادية اإلقليمية.(

إلى  جنبًا  العمل  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن 
التابعة  البرلمانية  واالتحادات  البرلمانات  مع  جنب 
للجماعات االقتصادية اإلقليمية )في حال وجودها( من 
الجمعية  التصديق.  لعملية  الالزم  الزخم  تأمين  أجل 
التشريعي  الذراع  هي  أفريقيا  لشرق  التشريعية 
للجماعة االقتصادية لدول شرق أفريقيا؛ كما أن الجماعة 
الخاص  البرلمان  لديها  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 
بالتنمية  المعنية  الدولية  الحكومية  والهيئة  بها 

لديها االتحاد البرلماني الدولي.

المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى   
المعني  الدولي  المؤتمر  في  األطراف  الدول  من  عشر 
بمنطقة البحيرات الكبرى قد صّدقت على ميثاق األمن 
واالستقرار والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى. لذا، 
بما  وبروتوكوالته،  الميثاق  هذا  بأحكام  ملزمة  فهي 
داخليًا  النازحين  حماية  بشأن  البروتوكول  ذلك  في 
الملكية  حقوق  بشأن  والبروتوكول  ومساعدتهم 
 .)2-2 القسم  مراجعة  )ُيرجى  العائدين  للسكان 
به  الملحقة  والبروتوكوالت  الميثاق  هذا  شّكل  لقد 
بجهود  يجدر  كمباال.  اتفاقية  صياغة  لعملية  األساس 
الدولي  المؤتمر  في  األطراف  البلدان  في  المناصرة 
التصديق  أجل  الكبرى من  البحيرات  بمنطقة  المعني 
على اتفاقية كمباال االنطالق من واقع أن هذه البلدان 
سبق والتزمت بحماية حقوق النازحين داخليًا بموجب 

الميثاق وبروتوكوالته.52

4-5  الدعوة على مستوى االتحاد األفريقي إلى 
التصديق على اتفاقية كمباال

مثلما أن منظمات المجتمع المدني قد تسعى إلى العمل 
األعضاء  الدول  لتشجيع  اإلقليمية  واآلليات  المؤسسات  مع 
في االتحاد األفريقي على التصديق على اتفاقية كمباال، فهي 
قادرة أيضًا على استخدام مؤسسات االتحاد األفريقي وآلياته 

لتحقيق الهدف نفسه. من األمثلة على التعاون الممكن:

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
لقد تّم تأسيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي 
بموجب القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي كهيئة استشارية 
اجتماعات  في  المجلس  رئيس  يشارك  األفريقي.  لالتحاد 
األفريقي خالل  لالتحاد  العامة  والجمعية  التنفيذي  المجلس 
قمتي االتحاد السنويتين، ويرفع تقارير اللجنة الدائمة التابعة 

للمجلس إلى المجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي.

من أهداف المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي:
تشجيع مشاركة المجتمع المدني األفريقي في تنفيذ   

سياسات االتحاد األفريقي وبرامجه؛
الحكومات وكافة قطاعات  بين  متينة  إنشاء شراكات   

المجتمع المدني؛
والمبادئ  الرشيد  الحكم  ثقافة  عن  والدفاع  تعزيز   
الشعبية،  والمشاركة  الديمقراطية،  والمؤسسات 
وحقوق اإلنسان، والحريات، إلى جانب العدالة االجتماعية؛
والبشرية  المؤسسية  القدرات  وترسيخ  تعزيز   

والعمالنية للمجتمع المدني األفريقي.
   

 150 من  والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  يتألّف 
منظمة مجتمع مدني، كالتالي:

منظمتان من كل دول عضو في االتحاد األفريقي؛  
10 منظمات إقليمية؛  

8 منظمات قارية؛  
20 منظمة من الشتات األفريقي؛  

األفريقي  االتحاد  مفوضية  من  معّينة  منظمات   6  
بالتشاور مع الدول األعضاء.

إلى  والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  ينقسم 
عشر مجموعات:

السالم واألمن  
الشؤون السياسية  
الشؤون االجتماعية  

البنى التحتية والطاقة  
الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا  

نوع الجنس  
التجارة والصناعة  

االقتصاد الريفي والزراعة  
الشؤون االقتصادية  

برنامج شامل  

يمكن لمنظمات المجتمع المدني غير األعضاء في المجلس 
أعضاء مشاركة  أن تكون  والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي 

في إحدى مجموعات المجلس.  

لمزيد من المعلومات حول المجلس االقتصادي واالجتماعي 
www.ecosocc-au.org والثقافي، ُيرجى زيارة الموقع

http://www.ecosocc-au.org
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لالتحاد  والثقافي  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس   
األفريقي 

المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي، الذي يضّم 
االتحاد  دول  كافة  من  مدني  مجتمع  منظمة   150
األفريقي، هو عبارة عن هيئة استشارية لالتحاد األفريقي. 
المدني  للمجتمع  المتاحة  الرئيسية  اآلليات  من  وهو 
األفريقي من أجل التفاعل مع مفوضية االتحاد األفريقي 
والدول األعضاء فيه. يشارك رئيس المجلس االقتصادي 
واالجتماعي والثقافي في القّمتين السنويتين لالتحاد 
األفريقي، وهو يتمتع بالتالي بالقدرة على الوصول إلى 
عشر  إلى  المجلس  ينقسم  شأنًا.  األرفع  االتحاد  قادة 
التي  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن  مجموعات؛ 
في  المشاركة  كاملة طلب عضوية  بعضوية  تتمتع  ال 
النقاشات  في  المساهمة  وبالتالي  أكثر  أو  مجموعة 

وعملية اتخاذ القرارات.

إدراج  ضمان  المشاركين  واألعضاء  لألعضاء  يمكن 
تقارير  في  كمباال  اتفاقية  على  التصديق  مسألة 
األفريقي.  االتحاد  قمة  إلى  المرفوعة  المجلس  رئيس 
االقتصادي  بالمجلس  المتصلة  الخانة  مراجعة  )ُيرجى 

واالجتماعي والثقافي.(

إدارة الشؤون السياسية بمفوضية االتحاد األفريقي  
اتفاقية  مسوّدة  صياغة  عملية  توجيه  مسؤولية  تقع 
قمة  وتنظيم  داخليًا  النازحين  بشأن  األفريقي  االتحاد 
والعائدين  الالجئين  بشأن  الخاصة  األفريقي  االتحاد 
اعتماد  خاللها  تّم  التي  كمباال  في  داخليًا  والنازحين 
السياسية  الشؤون  إدارة  عاتق  على  كمباال،  اتفاقية 
شعبة  على  وتحديدًا  األفريقي،  االتحاد  بمفوضية 
لها.  التابعة  والنازحين  والالجئين  اإلنسانية  الشؤون 
على  الضغط  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن 
لضمان  السياسية  للشؤون  األفريقي  االتحاد  مفوض 
البنود  ضمن  االتفاقية  على  التصديق  مسألة  بقاء 

األولى المندرجة في جدول أعمال االتحاد األفريقي. 

برلمان البلدان األفريقية   
تّم تأسيس برلمان البلدان األفريقية في العام 2004، 
أن  المتوقع  من  استشارية.  كهيئة  حاليا  يعمل  وهو 
يتطور البرلمان ليصبح هيئة ذات صالحيات تشريعية. 

األفريقية من  البلدان  برلمان  أعضاء  انتخاب  حاليًا  يتّم 
دائمتين  لجنتين  البرلمان  يضّم  األعضاء.  الدول  قبل 
كمباال:  اتفاقية  إلى  بالنسبة  خاصة  بأهمية  تّتسمان 
واللجنة  اإلنسان  وحقوق  بالعدل  المعنية  اللجنة 
المعنية بالتعاون والعالقات الدولية وتسوية النزاعات. 
يمكن لمنظمات المجتمع المدني الضغط على أعضاء 
الدول  تشجيعه  لضمان  األفريقية  البلدان  برلمان 
على  التصديق  على  األفريقي  االتحاد  في  األعضاء 

اتفاقية كمباال في أسرع وقت ممكن.

  اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
كما هو مذكور في القسم 3-8، تنّص اتفاقية كمباال 
التدابير  بتحديد  األطراف  الدول  قيام  وجوب  على 
التشريعية وغيرها من التدابير التي اّتخذتها من أجل 
التي تقّدمها  التقارير  اتفاقية كمباال في كافة  تفعيل 
اإلنسان  لحقوق  األفريقي  الميثاق  62 من  للمادة  وفقًا 
الدول  كافة  قبل  من  تصديقه  تّم  الذي  والشعوب 
األعضاء في االتحاد األفريقي والبالغ عددها 53 دولة.53 
لمنظمات المجتمع المدني دور في تشجيع الحكومات 
أجل  من  المبذولة  جهودها  عن  معلومات  إدراج  على 
التصديق على اتفاقية كمباال وتنفيذها ضمن التقارير 
اإلنسان  لحقوق  األفريقية  اللجنة  إلى  ترفعها  التي 
اللجنة  إلى  لتقريرها  دولة  أي  تسليم  بعد  والشعوب. 
إحدى  خالل  اللجنة  قبل  من  التقرير  استعراض  وقبل 
المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن  العادية،  دوراتها 
حول  اللجنة  هذه  إلى  المعلومات  من  المزيد  تقديم 
التقّدم الذي أحرزته أو لم تحرزه الدولة المعنّية في ما 
مراجعة  )ُيرجى  اتفاقية كمباال  على  بالتصديق  يتصل 
لحقوق  األفريقية  باللجنة  المتصلة  المعلومات  خانة 

اإلنسان والشعوب.(

المنتدى لمشاركة المنظمات غير الحكومية في اللجنة   
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )منتدى المنظمات 

غير الحكومية(
مقررات  اقتراح  الحكومية  غير  للمنظمات  يمكن 
اجتماعات  أثناء  كمباال  اتفاقية  على  التصديق  بشأن 
انعقاد  قبل  الحكومية  غير  المنظمات  منتدى 
األفريقية  للجنة  العاديتين  السنويتين  الدورتين 
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والشعوب،  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  اللجنة  تتولّى 
والشعوب،  اإلنسان  لحقوق  األفريقي  الميثاق  بموجب 
وحقوق  اإلنسان  حقوق  تعزيز  رئيسية:  مهام  ثالث 
الشعوب؛  وحقوق  اإلنسان  حقوق  حماية  الشعوب؛ 

وتفسير الميثاق األفريقي. 

بدور  تضطلع  التي  الحكومية،  غير  للمنظمات  يمكن 
خالل  النقاشات  في  المشاركة  اللجنة،  لدى  المراقب 
لّلجنة  العادية  الدورات  تشّكل  للجنة.  العامة  الدورات 
الحكومية  غير  المنظمات  إلى  بالنسبة  رئيسية  فرصة 
لطرح مخاوفها بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان، بما في 
ذلك من خالل تقديم معلومات خطية أو شفهية حول 
االتحاد  دول  في  داخليًا  للنازحين  اإلنسان  حقوق  وضع 

األفريقي التي صدقت بأكملها على الميثاق األفريقي. 

قبل كّل دورة من دورات اللجنة، تلتقي بعض المنظمات 
غير الحكومية المشاركة ضمن ما ُيعرف باسم المنتدى 
لمشاركة المنظمات غير الحكومية في اللجنة األفريقية 
منتدى  باسم  وأيضًا  والشعوب،  اإلنسان  لحقوق 
استخدام  للمنظمات  يمكن  الحكومية.  غير  المنظمات 
بحقوق  المتصلة  القضايا  طرح  أجل  من  المنتدى  هذا 
النازحين داخليًا واتفاقية االتحاد األفريقي بشأن النازحين 
داخليًا واقتراح المقررات المتصلة بهذه المسائل. يمكن 
أثناء اجتماعات  المنتدى  المقررات من قبل  اعتماد هذه 
الجلسة  المنتدى خالل  نتائج  يتّم عرض  العامة.  الهيئة 
وحقوق  اإلنسان  لحقوق  األفريقية  للجنة  االفتتاحية 
إلى  المقترحة  المقررات  المنتدى  يرفع  حيث  الشعوب، 

اللجنة للنظر والبّت فيها.   

من الوظائف الرئيسية التي تضطلع بها اللجنة األفريقية 
الدول  تنفيذ  رصد  مهمة  والشعوب  اإلنسان  لحقوق 
بموجب  اإلنسان  بحقوق  المتصلة  اللتزاماتها  األطراف 
بالدول األطراف رفع  62(. يجدر  )المادة  األفريقي  الميثاق 

تقريرها إلى اللجنة كل سنتين حول التدابير القانونية 
والتدابير األخرى التي تّم اتخاذها لهدف تنفيذ الميثاق 
داخليًا،  النازحين  بشأن  االتفاقية  بموجب  األفريقي. 
التدابير  معلومات حول  إدراج  األطراف  الدول  على  يجب 
لهدف  اتخاذها  تّم  التي  األخرى  والتدابير  التشريعية 

تفعيل هذه االتفاقية )المادة 14)4((.    

اللجنة  دعم  في  حيوي  دور  الحكومية  غير  للمنظمات 
لمهمة  أدائها  في  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  األفريقية 
التقارير. عندما يرفع بلد  الرصد خالل مجمل عملية رفع 
تقديم  الحكومية  غير  للمنظمات  يمكن  تقريره،  ما 
التقرير.  تنظر في  أن  قبل  اللجنة  إلى  معلومات خطية 
غير  المنظمات  تقدمها  التي  التقارير  هذه  ُتعرف 

الحكومية باسم “تقارير الظل” أو “التقارير الموازية”.    

عقب النظر في تقرير الدولة، تصدر اللجنة األفريقية ما 
ُيعرف باسم “المالحظات الختامية”. تعكس هذه الوثيقة 
الحكومة  قبل  من  المتخذة  اإليجابية  الخطوات  عادة 
المرفوعة  التقصير والتوصيات  إلى جانب أوجه  المعنية 
إلى الحكومة لالستفادة منها في اإلجراءات المستقبلية. 
للمنظمات غير الحكومية الوطنية دور رئيسي بشكل 
خاص في متابعة المالحظات الختامية ورصد مدى التزام 

الدول بتوصيات اللجنة. 

اللجنة  حول  دليل  الدولية،  العفو  منظمة  المصدر: 
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب،

 www.amnesty.org/en/library/info/
IOR63/005/2007

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR63/005/2007
http://www.amnesty.org/en/library/info/IOR63/005/2007
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المنظمات  منتدى  يرفع  والشعوب.  اإلنسان  لحقوق 
للنظر  اللجنة  إلى  المقترحة  المقررات  الحكومية  غير 

بأمرها.  والبّت  فيها 

اللجوء  وملتمسي  بالالجئين  المعني  الخاص  المقرر   
والنازحين داخليًا والمهاجرين 

بشكل  التعاون  المدني  المجتمع  بمنظمات  يجدر 
وثيق وعلى وجه الخصوص مع المقرر الخاص المعني 
داخليًا  والنازحين  اللجوء  وملتمسي  بالالجئين 
اإلنسان  لحقوق  األفريقية  للجنة  التابع  والمهاجرين 
دول  مجمل  تصديق  أجل  من  للضغط  والشعوب 
مراجعة  )ُيرجى  كمباال.  اتفاقية  على  األفريقي  االتحاد 

الخانة المتصلة بالمقّرر الخاص.( 

الالجئين  وحماية  بمساعدة  المعنية  التنسيق  لجنة   
والعائدين والنازحين داخليًا 

األفريقي  لالتحاد  التابعة  التنسيق  لجنة  تؤّمن 
والعائدين  الالجئين  وحماية  بمساعدة  والمعنية 
منظمات  أعضائها  بين  تضّم  التي  داخليًا،  والنازحين 
غير حكومية، منتدى آخر لمتابعة اتفاقية كمباال. تقّدم 
الالجئين  وحماية  بمساعدة  المعنية  التنسيق  لجنة 
اللجنة  إلى  المشورة  داخليًا  والنازحين  والعائدين 
الفرعية المعنية بالالجئين والعائدين والنازحين داخليًا 
األفريقي.  لالتحاد  الدائمين  الممثلين  للجنة  التابعة 
استخدام  المدني  المجتمع  لمنظمات  بالتالي  يمكن 
اللجنة كآلية للفت انتباه اللجنة الفرعية التابعة للجنة 
باتفاقية  المتصلة  المسائل  إلى  الدائمين  الممثلين 
برفع  ملزمة  الدائمين  الممثلين  لجنة  أن  وبما  كمباال. 

المقرر الخاص التابع للجنة األفريقية لحقوق 
اإلنسان والشعوب المعني بالالجئين 
وملتمسي اللجوء والنازحين داخليًا 

والمهاجرين

اللجوء  وملتمسي  بالالجئين  المعني  الخاص  المقرر 
المفوضين  أحد  هو  والمهاجرين  داخليًا  والنازحين 
التابعين للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. وفقًا 
للقرار الصادر عن الدورة العادية السادسة والثالثين للجنة 
األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في داكار، السنغال، 
المقرر  والية  تقضي   ،2004 األول/ديسمبر  كانون   7 في 

الخاص بما يلي:
على  بناًء  والتصرف  ودراسة  وتلقي  التماس   .1
وملتمسي  الالجئين  بوضع  المتصلة  المعلومات 

اللجوء والنازحين داخليًا في أفريقيا؛ 

إجراء الدراسات والبحوث واألنشطة األخرى ذات الصلة   .2
الالجئين  حماية  لتعزيز  المناسبة  السبل  لدراسة 
في  داخليًا  النازحين  واألشخاص  اللجوء  وملتمسي 

أفريقيا؛ 

وزيارات  وتحقيقات  الحقائق  لتقصي  ببعثات  القيام   .3
الالجئين  لمخيمات  المالئمة  األنشطة  من  وغيرها 

ومخيمات النازحين داخليًا؛

مساعدة دول االتحاد األفريقي على وضع السياسات   .4
فعالة  حماية  لتوفير  المناسبة  والقوانين  واألنظمة 
في  داخليًا  والنازحين  اللجوء  وملتمسي  لالجئين 

أفريقيا؛ 

والمؤسسات  األعضاء  الدول  مع  والتحاور  التعاون   .5
الوطنية لحقوق اإلنسان والهيئات الحكومية الدولية 
واآلليات  الصلة  ذات  الحكومية  غير  والمنظمات 
وحماية  تعزيز  في  المشاركة  واإلقليمية  الدولية 
حقوق الالجئين وملتمسي اللجوء والنازحين داخلياً ؛

لتحسين  فعالة  باستراتيجيات  والتوصية  تطوير   .6
حماية حقوق الالجئين وملتمسي اللجوء والنازحين 
داخليًا في أفريقيا ومتابعة تطبيق هذه التوصيات؛ 

التوعية على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع الالجئين   .7
تحكم  التي  األفريقية  الوحدة  منظمة  واتفاقية 
أفريقيا  في  الالجئين  بمشكالت  الخاصة  المظاهر 

)1969( ودعم تطبيقهما؛

االتحاد  لمفوضية  عادية  دورة  كل  خالل  التقارير  رفع   .8
اللجوء  وملتمسي  الالجئين  وضع  حول  األفريقي 

والنازحين داخليًا في أفريقيا.

زيارة  ُيرجى  الخاص،  المقّرر  حول  المعلومات  من  لمزيد 
الموقع التالي:

www.achpr.org/english/_info/index_
rdp_en.html.

http://www.achpr.org/english/_info/index_rdp_en.html
http://www.achpr.org/english/_info/index_rdp_en.html
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األفريقي،  لالتحاد  التنفيذي  المجلس  إلى  التقارير 
من  المدني  للمجتمع  آخر  سبياًل  التنسيق  لجنة  توّفر 
على  كمباال  باتفاقية  المتعلقة  المسائل  إدراج  أجل 
التنفيذي. )ُيرجى مراجعة خانة  جدول أعمال المجلس 
المعلومات في القسم 5-4 لمزيد من المعلومات حول 
لجنة الممثلين الدائمين، اللجنة الفرعية التابعة للجنة 
الممثلين الدائمين ولجنة التنسيق المعنية بمساعدة 

وحماية الالجئين والعائدين والنازحين داخليًا.(

فوق  البرلمانية  المنظمات  مع  العمل   6-4
الوطنية

البرلمانات  رابطات  مع  التعاون  المدني  للمجتمع  يمكن 
الوطنية لتشجيع دول االتحاد األفريقي على التصديق على 

اتفاقية كمباال. من األمثلة على هذه الرابطات:

  www.ipu.org االتحاد البرلماني الدولي  
األهداف  بين  وتعزيزها  اإلنسان  حقوق  حماية  ُتعّد 
هذا  ويسعى  الدولي.  البرلماني  لالتحاد  الرئيسية 
االتحاد بشكل خاص إلى تعزيز دور البرلمانات كأدوات 
يقوم  التي  األنشطة  تشمل  اإلنسان.  حقوق  لحماية 
البرلمانيين  تعريف  أجل  من  المنشورات  إصدار  بها: 
بها؛  المتصلة  والمواضيع  اإلنسان  على معايير حقوق 
البرلمانية  اللجان  المعلومات حول طريقة عمل  توفير 
لهذه  الالزم  الدعم  تقديم  اإلنسان؛  بحقوق  المعنية 
خالل  من  وترسيخها  اإلنسان  حقوق  وتعزيز  اللجان، 

مشاريع المساعدة الفنية التي يقدمها.

أفريقيا أجل  من  األوروبيين  البرلمانيين  رابطة   
 www.awepa.org 

أفريقيا  أجل  من  األوروبيين  البرلمانيين  رابطة  تعمل 
حقوق  إعمال  دعم  أجل  من  األفريقية  البرلمانات  مع 
اإلنسان والديمقراطية والتنمية في أفريقيا، من خالل 
تعزيز الوظائف الرئيسية للبرلمانات: الرقابة والتمثيل 
بغية  الرابطة  تعتمدها  التي  الطرق  من  والتشريع. 
المدني  المجتمع  مشاركة  تعزيز  الهدف،  هذا  تحقيق 

في العملية السياسية.    

الجماعات االقتصادية اإلقليمية
لقد اعترف االتحاد األفريقي بثماني جماعات اقتصادية إقليمية. 
إن العديد من الدول األعضاء في االتحاد هي أيضًا أعضاء في 

أكثر من جماعة اقتصادية إقليمية واحدة.

الجماعة االقتصادية لدول الساحل والصحراء: 28 دولة  
جزر  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  فاسو،  بوركينا  بنن، 
إريتريا،  مصر،  جيبوتي،  العاج،  ساحل  تشاد،  القمر، 
غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيريا، ليبيا، 
السنغال،  نيجيريا،  النيجر،  المغرب،  موريتانيا،  مالي، 
الصومال،  سيراليون،  وبرينسيبي،  تومي  سان 

السودان، توغو، تونس

األفريقي:  والجنوب  أفريقيا  لشرق  المشتركة  السوق   
19 دولة

الديمقراطية،  الكونغو  القمر، جمهورية  جزر  بوروندي، 
جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، كينيا، ليبيا، مدغشقر، 
سيشيل،  جمهورية  رواندا،  موريشيوس،  مالوي، 

السودان، سوازيلند، أوغندا، زامبيا، زمبابوي

الجماعة االقتصادية لدول شرق أفريقيا: 5 دول أعضاء   
بوروندي، كينيا، رواندا، تنزانيا أوغندا

دول   10 أفريقيا:  وسط  لدول  االقتصادية  الجماعة   
أعضاء

أفريقيا  جمهورية  الكاميرون،  بوروندي،  أنغوال، 
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  تشاد،  الوسطى، 
سان  الكونغو،  جمهورية  الجابون،  االستوائية،  غينيا 

تومي وبرينسيبي

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا: 15 دولة  
العاج،  ساحل  األخضر،  الرأس  فاسو،  بوركينا  بنن، 
غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، 

نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو

دول   7 بالتنمية:  المعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة   
أعضاء

السودان،  الصومال،  كينيا،  إريتريا،  إثيوبيا،  جيبوتي، 
أوغندا

الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي: 15 دولة  
الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية  بوتسوانا،  أنغوال، 
موزامبيق،  موريشيوس،  مالوي،  مدغشقر،  ليسوتو، 
تنزانيا،  سوازيلند،  أفريقيا،  جنوب  سيشيل،  ناميبيا، 

زامبيا، زمبابوي

اتحاد المغرب العربي: 5 دول أعضاء  
الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب، تونس

http://www.ipu.org
http://www.awepa.org
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قبل  من  كمباال  اتفاقية  على  والتصديق  التوقيع  يشّكل 
الدول األعضاء في االتحاد األفريقي خطوة هامة نحو حماية 
أولى.  تبقى مجرد خطوة  ولكنها  داخليًا،  النازحين  حقوق 
االتفاقية  على  التصديق  عملية  إتباع  الدول  على  يجب 
المدني  المجتمع  لمنظمات  لتنفيذها.  الالزمة  بالخطوات 
دور هام في ضمان اّتخاذ الدول للخطوات الالزمة من أجل 
أيضًا  المساهمة  على  قدرتها  جانب  إلى  االتفاقية،  تنفيذ 
بشكل مباشر في تنفيذ االتفاقية من خالل توفير الحماية 

والمساعدة للنازحين داخليًا. 

النازحين  مع  المدني  المجتمع  منظمات  تفاعل  على  بناًء 
والمجتمعات المضيفة، فهي غالبًا ما تكون الجهة األنسب 
النازحين  قدرة  تعوق  التي  العقبات  لتحديد  أهلية  واألكثر 
أشكاالً  العقبات  هذه  تّتخذ  قد  بحقوقهم.  التمّتع  على 
مختلفة. قد تتمّثل المشكلة األكثر إلحاحًا بافتقار الحكومة 
داخليًا.  النازحين  ومساعدة  لحماية  الالزمة  القدرات  إلى 
وفي حاالت أخرى، قد تفتقر الحكومة إلى اإلرادة لالستجابة 
المشكلة  أن  كما  مجملهم.  أو  النازحين  بعض  الحتياجات 
القانوني  قد تكون ذات طابع قانوني، إذ قد يفشل اإلطار 
حقوق  مختلف  حماية  ضمان  في  معين  بلد  في  القائم 

النازحين داخليًا. 

تحديد  على  المساعدة  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن 
طبيعة هذه العقبات ووضع استراتيجية للتغّلب على هذه 
العراقيل وضمان إعمال حقوق النازحين داخليًا على النحو 

المنصوص عليه في اتفاقية كمباال. 

اتفاقية كمباال،  بعد على  لم تصدق  التي  الدول  حتى في 
يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تمهد الطريق لتنفيذ 
على  دولة   17 وّقعت  لقد  لتصديقها.  تحسبًا  االتفاقية، 
الخاصة  األفريقي  االتحاد  قمة  خالل  اعتمادها  فور  االتفاقية 
بشأن الالجئين والعائدين والنازحين داخليًا في كمباال في 
تشرين األول/أكتوبر 2009، باإلضافة إلى المزيد من الدول 

التي تبعتها الحقًا، مما يشير إلى عزم سائر هذه الدول على 
االلتزام بأحكام االتفاقية.54 عالوة على ذلك، فإعالن وتوصيات 
كمباال التي اعتمدت خالل القمة الخاصة، وعلى الرغم من أنها 
غير ملزمة قانونيًا بحّد ذاتها، فهي توفر إطارًا مهمًا لتوجيه 
إجراءات الدول المتصلة بقضايا النزوح الداخلي، بغّض النظر 

عّما إذا كانت قد صدقت على اتفاقية كمباال أم ال. 

5-1  التوعية المستمّرة 

لخطر  المعرضين  واألشخاص  النازحين  استفادة  لضمان 
تكتفي  أالّ  الدول  على  يجب  كمباال،  اتفاقية  من  النزوح 
بمجّرد التصديق على االتفاقية: يجدر بها البدء بتنفيذها. 
الدول  على  يجب  أوالً،  التنفيذ من عنصرين.  عملية  تتألّف 
قوانين  اعتماد  )أو  القائمة  والسياسات  القوانين  تعديل 
مع  القانونية  أطرها  مواءمة  أجل  من  جديدة(  وسياسات 
الدول  على  يجب  ثانيًا،  كمباال.  اتفاقية  بموجب  التزاماتها 
احترام قوانينها وسياساتها؛ أي عليها العمل على حماية 

ومساعدة النازحين داخليًا على نحو فعال.

تنفيذ  أجل  من  الالزمة  الخطوات  الدول  اّتخاذ  لضمان 
هذه  بموجب  بالتزاماتها  تقّيدها  ثم  ومن  االتفاقية، 
المدني  المجتمع  لمنظمات  بّد  ال  التنفيذية،  التشريعات 
أعمال  جدول  أولويات  ضمن  كمباال  اتفاقية  بقاء  ضمان 
بدور  تقوم  فهي  لذا  والمشّرعين.  السياسيات  واضعي 
حتى  باالتفاقية،  االهتمام  باستدامة  المساهمة  في  مهم 
الخطوات  الدول  اتخاذ  لضمان  وذلك  تصديقها،  بعد 
أن  يعني  مّما  بموجبها.  بمسؤولياتها  لالضطالع  الالزمة 
4-2 تظّل مناسبة  القسم  المقترحة في  األنشطة  مجمل 
معينة  دولة  قيام  بعد  حتى  المدني  المجتمع  لمنظمات 

بالتصديق على اتفاقية كمباال.

نطاق عمل المجتمع المدني:
 تنفيذ اتفاقية كمباال



30  |  تموز 2010

“المراجعات  القانوني:  اإلطار  استعراض   2-5
القانونية”

القانونية  األطر  مواءمة  تحديد مدى  المهم  سيكون من 
يجب  كمباال.  اتفاقية  أحكام  مع  دولة  كل  في  القائمة 
بمجموعة  المتصلة  والسياسات  القوانين  استعراض 
الهوية  وثائق  ذلك  في  بما  المواضيع،  من  متنّوعة 
وقدرة  والملكية  األراضي  وقضايا  والسكن،  الشخصية، 

الوصول إلى المدارس والعمل والرعاية الصحية.
من  عدد  هنالك   ،1-2 القسم  في  إليه  مشار  هو  وكما 
ًتعنى  محّددة  سياسات  أو  قوانين  تمتلك  التي  الدول 
هذه  في  النظر  إعادة  أيضًا  يجب  داخليًا.  بالنازحين 
أحكامها  كانت  إذا  ما  لتحديد  والقوانين  السياسات 

تتماشى مع التزامات الدول بموجب اتفاقية كمباال.

بالنسبة إلى الدول اإلحدى عشرة األطراف أيضًا في المؤتمر 
الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى )ُيرجى مراجعة 
األخذ  القانوني  اإلطار  باستعراض  يجدر   ،)2-2 القسم 
ومساعدة  بحماية  القاضية  االلتزامات  االعتبار  بعين  أيضًا 
النازحين داخليًا بموجب الميثاق الخاص بمنطقة البحيرات 

الكبرى وبروتوكوالته.

 ثّمة جانبان لمثل هذا االستعراض الذي ُيشار إليه أحيانًا 
ثغرات  هنالك  يكون  قد  القانونية”.  “المراجعة  بمصطلح 
في األطر القانونية الوطنية القائمة من جهة، بمعنى أن 
القوانين والسياسات الوطنية قد تفشل في حماية بعض 
أخرى،  جهة  من  كمباال.  اتفاقية  في  عليها  المنصوص 
القائمة  القانونية  األطر  بين  تناقضات  هنالك  تكون  قد 
الوطنية  القوانين  تضارب  بسبب  إّما  كمباال،  واتفاقية 
بسبب  أو  االتفاقية،  أحكام  بعض  مع  مباشر  بشكل 
الوطنية  والسياسات  القوانين  تخلقها  التي  العقبات 
تحميها  التي  بالحقوق  النازحين  تمّتع  والتي تعوق قدرة 
االتفاقية. على أساس المعلومات حول مثل هذه الثغرات 
والتناقضات، يجدر بالدول وضع التشريعات الالزمة لتعديل 

اإلطار القانوني القائم ومواءمته مع اتفاقية كمباال. 

يمكن للمجتمع المدني المساهمة في عملية االستعراض 
هذه بطرق عديدة، منها:

)البرلمانات،  المعنية  األطراف  كافة  تشجيع   

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

عن  عبارة  هي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات 
القانون،  أو  الدستور  بموجب  تنشأ  مستقّلة،  مؤسسات 
عنها.  والدفاع  اإلنسان  حقوق  بتعزيز  مهامها  وتتمثل 
وهي قد تتخذ شكل لجان لحقوق اإلنسان أو أمناء مظالم 
فئات  حقوق  بحماية  متخصصة  وطنية  مؤسسات  أو 
محّددة شديدة الضعف )مثل األقليات اإلثنية أو السكان 
والية  المؤسسات  لهذه  األطفال(.  أو  النساء  أو  األصليين 
احترام  واإلبالغ عن مدى  فريدة من نوعها، تقضي برصد 
مزاعم  في  والتحقيق  بلدانها،  في  اإلنسان  حقوق 
انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم المشورة إلى الحكومة 
بشأن وضع القوانين والسياسات. فهي تضطلع بالتالي 
بدور حاسم في تعزيز حقوق النازحين داخليًا وحمايتها، 
من خالل تأمين المعلومات األساسية لسياسات الحكومة 
النزوح  النزوح التعسفي والتصدي لحاالت  المتصلة بمنع 

الداخلي.

المؤسسات  بوضع  المتصلة  المتحدة  األمم  مبادئ  تحّدد 
المعروفة باسم مبادئ باريس،  الوطنية لحقوق اإلنسان، 
من  النوع  هذا  إلنشاء  األساسية  التوجيهية  المبادئ 
المؤسسات، بما في ذلك متطلبات السيادة واالستقاللية 
نطاق  واتساع  عضويتها  في  والتعددية  الحكومة  عن 
والموارد  التحقيق  وصالحيات  الكافي  بالقدر  واليتها 
للمؤسسات  الدولية  التنسيق  لجنة  تتولّى  المالئمة. 
هذه  اعتماد  مسؤولية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
باريس.  لمبادئ  وفقًا  العالمي  الصعيد  على  المؤسسات 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  بأسماء  قائمة  ثّمة 
صفتها  تحديد  مع  العالم،  أنحاء  مختلف  في  الناشطة 
لمنتدى  اإللكتروني  الموقع  على  باريس،  مبادئ  بموجب 

www.nhri.net مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية

لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  األفريقية  الشبكة  تدعم 
األفريقية  البلدان  في  اإلنسان  حقوق  مؤسسات  اإلنسان 
مع  يتوافق  بما  أكبر  بفعالية  العمل  من  تتمكن  لكي 
وتعزيزها  اإلنسان  حقوق  برصد  تقضي  التي  واليتها 
االتصال  تفاصيل  على  للحصول  ومناصرتها.  وحمايتها 
دول  في  العاملة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  بالمؤسسات 

االتحاد األفريقي، يمكن زيارة لموقع اإللكتروني
www.nanhri.org  

 
)لقد تّمت المصادقة على مبادئ باريس من قبل الجمعية 
 20 المؤرخ   134/48 قرارها  في  المتحدة  لألمم  العامة 
الموقع  على  متوفرة  وهي   .1993 األول/ديسمبر  كانون 
www2.ohchr.org/english/law/ اإللكتروني 

parisprinciples.htm

http://www.nhri.net/
http://www.nanhri.org
http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/parisprinciples.htm
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المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، نقابات المحامين 
الوطنية، معاهد القانون وخبراء القانون( على تنظيم 
يمكن  فيها.  والمساهمة  شاملة  قانونية  مراجعات 
المراجعات  قيادة  إّما  المدني  المجتمع  لمنظمات 
وقدرة  استعداد  حال  في  أو،  بنفسها،  القانونية 
أطراف معنية أخرى على االضطالع بدور القيادة، توفير 
المدخالت للمراجعات عن طريق تقديم األدلة واألمثلة 
على الحاالت التي ال تكون فيها القوانين والسياسات 

القائمة كافية لحماية حقوق النازحين داخليًا. 

بشأن  خبراء  مع  عمل  ورش  أو  نقاش  حلقات  تنظيم   
الخطوات المطلوبة لمواءمة القوانين الوطنية القائمة 
األنشطة  هذه  تشمل  قد  كمباال.  اتفاقية  أحكام  مع 
المحامين  ونقابات  والقضاة  والمحامين  األكاديميين 
الوطنية  والمؤسسات  القانونية  والجمعيات  الوطنية 
الحقوقيين  للجنة  الوطنية  والفروع  اإلنسان  لحقوق 

الدولية.

اتخاذ  على  البرلمانية  واللجان  البرلمانيين  تشجيع   
اإلجراءات التشريعية الالزمة لمواءمة القوانين الوطنية 
مع اتفاقية كمباال، بما يتوافق مع مسؤولية البرلمانات 

في سّن التشريعات وإقرارها.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات  مع  التعاون   
تشريعات  سّن  على  الوطنية  البرلمانات  لتشجيع 
من  القائمة،  والسياسات  القوانين  تعديل  أو  جديدة 
أجل مواءمة اإلطار القانوني مع أحكام اتفاقية كمباال. 
)ُيرجى مراجعة الخانة المتصلة بالمؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان.(

5-3  رصد اإلجراءات التي تتخذها الدول 

وطنية  قانونية  أطر  بوضع  القاضية  العملية  ُتعتبر 
باّتجاه  المهمة  الخطوات  من  كمباال  اتفاقية  مع  منسجمة 
تنفيذ االتفاقية وحماية حقوق النازحين داخليًا. غير أن األطر 
كامل  تعكس  عندما  حتى  لوحدها،  تكفي  ال  القانونية 
بد  ال  االتفاقية.  في  عليها  المنصوص  وااللتزامات  الحقوق 
العملية  الممارسة  في  والسياسات  القوانين  تطبيق  من 
لكي تظهر آثارها. ال بّد إذن لمنظمات المجتمع المدني من 
مع  الحكومات  تتخذها  التي  اإلجراءات  مواءمة  مدى  رصد 
النازحين  حقوق  بحماية  تقضي  التي  القانونية  التزاماتها 

تشجيع  لهدف  التنفيذ  فشل  حاالت  عن  واإلبالغ  داخليًا 
الحكومات على القيام بالتعديالت الالزمة.  

من األنشطة التي يمكن للمجتمع المدني القيام بها على 
المستوى الوطني:

وجمع  والسياسات،  القوانين  تطبيق  عملية  رصد   
التي  المشاكل  حول  منهجي  بشكل  المعلومات 
التمّتع  محاولتهم  أثناء  داخليًا  النازحين  تعترض 

بحقوقهم. 

إحداث  إلى  الدعوة  المعلومات،  هذه  أساس  على   
معالجتها  طريقة  أو  الحكومة  سياسات  في  تغّيرات 

لحاالت معينة من النزوح.

إلى  المشورة  لتقديم  قانونية  مساعدة  مراكز  إنشاء   
النازحين داخليًا بشأن حقوقهم المنصوص عليها في 
القوانين الوطنية والدولية ومساعدتهم على الوصول 
إلى المعالجات من خالل النظام القضائي عند الضرورة. 

من األنشطة التي يمكن للمجتمع المدني القيام بها على 
مستوى االتحاد األفريقي: 

واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  ألعضاء  يمكن   
والثقافي مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية 
القمتين  انعقاد  تسبق  التي  اجتماعاته  خالل  كمباال 
مجموعة  لجنة  تضطلع  األفريقي.  لالتحاد  العاديتين 
الشؤون السياسية التابعة للمجلس بدور خاصة في 
ضمان إدراج مالحظات منظمات المجتمع المدني حول 
السنوية  المجلس  تقارير  اتفاقية كمباال ضمن  تنفيذ 
المرفوعة إلى الجمعية العامة لالتحاد األفريقي، وضمن 
البيانات التي يدلي بها رئيس المجلس أمام كل من 
المجلس والجمعية العامة خالل القّمتين السنويتين 

العاديتين لالتحاد األفريقي. 

اتفاقية  تنّص   ،8-3 القسم  في  وأشرنا  سبق  كما   
كمباال على إنشاء مؤتمر للدول األطراف من أجل رصد 
تنّص  ال  االتفاقية.55  هذه  أهداف  تنفيذ  واستعراض 
المجتمع  لمنظمات  يمكن  صريحة  آلية  على  االتفاقية 
المدني اعتمادها من أجل تقديم المعلومات إلى مؤتمر 
الدول األطراف هذا. يمكن لمنظمات المجتمع المدني 
االقتصادي  المجلس  استخدام  احتماالت  استكشاف 
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المعنية  التنسيق  لجنة  أو  والثقافي  واالجتماعي 
بمساعدة وحماية الالجئين العائدين والنازحين داخليًا 
الدائمين،  الممثلين  للجنة  التابعة  الفرعية  واللجنة 
إلى  األطراف  الدول  مؤتمر  انتباه  لجذب  كمنابر 
المعلومات المتصلة بتنفيذ االتفاقية. )ُيرجى مراجعة 
االقتصادي  بالمجلس  المتصلة  المعلومات  خانات 
واالجتماعي والثقافي في القسم 4-5، وتلك المتصلة 
الالجئين  وحماية  بمساعدة  المعنية  التنسيق  بلجنة 
التابعة  الفرعية  واللجنة  داخليًا  والنازحين  العائدين 

للجنة الممثلين الدائمين في هذا القسم.(

الدول  تقوم  4-5، كّلما  القسم  كما سبق وأشرنا في   
بتسليم تقاريرها وفقًا للمادة 62 من الميثاق األفريقي 
كل  مرة  يتّم  الذي  )األمر  والشعوب  اإلنسان  لحقوق 
سنتين(، يتوجب على الدول التي قد صّدقت على اتفاقية 
كمباال إدراج معلومات حول التدابير التشريعية وغيرها 
االتفاقية.  تفعيل  أجل  من  اتخذتها  التي  التدابير  من 
يجدر بمنظمات المجتمع المدني العمل مع الحكومات 
لضمان وفائها بالتزاماتها في هذا الصدد. كما يمكن 
لهذه المنظمات تقديم المعلومات إلى اللجنة األفريقية 
لحقوق اإلنسان والشعوب قبل النظر في تقرير الدولة، 
متصلة  خاصة  مشاكل  على  الضوء  لتسليط  وذلك 
بحقوق النازحين داخليًا، بما في ذلك التقارير حول خرق 

الدول اللتزاماتها بموجب اتفاقية كمباال.

مقررات  اقتراح  أيضًا  الحكومية  غير  للمنظمات  يمكن   
بالتزاماتها  التقّيد  في  معّينة  دول  إخفاقات  بشأن 
بموجب اتفاقية كمباال، ضمن إطار منتدى المنظمات غير 
الحكومية قبل انعقاد الدورات العادية لّلجنة األفريقية 
لحقوق اإلنسان والشعوب، لتنظر فيها اللجنة وتعتمدها 
)ُيرجى مراجعة خانة المعلومات المتصلة باللجنة األفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب في القسم 5-4.(

أخيرًا، يمكن أيضا إشراك منظمات المجتمع المدني مع   
)ُيرجى  اإلقليمية  االقتصادية  الجماعات  آليات  مختلف 
مراجعة القسم 4-4( وبرلمان البلدان األفريقية )ُيرجى 
وشمولية  سير  حسن  لضمان   )5-4 القسم  مراجعة 

عملية رصد تنفيذ اتفاقية كمباال.

النازحين  حقوق  حماية  في  المساهمة   4-5
داخليًا 

إلى جانب تشجيع الحكومات على تأمين الحماية والمساعدة 
يتوافق مع واجباتها ومسؤوليات  بما  النازحين داخليًا  إلى 
المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن  اتفاقية كمباال،  بموجب 
حماية  في  مباشر  بشكل  للمساهمة  كثيرة  بأمور  القيام 
حقوق النازحين داخليًا واألشخاص المعرضين لخطر النزوح. 
بالفعل، وكما أشرنا في القسم 1-2، غالبًا ما تكون منظمات 
تلبية  على  العاملة  الهيئات  مقّدمة  في  المدني  المجتمع 

احتياجات النازحين داخليًا من جهة الحماية والمساعدة.

يورد هذا الفصل أمثلة على أنشطة ترمي إلى التعّرف إلى 
النازحين داخليًا وتحديد احتياجاتهم في ما يتصل بمراحل 
التعسفي؛  النزوح  من  األشخاص  حماية  الثالث:  النزوح 
وحماية حقوق النازحين داخليًا أثناء النزوح؛ وحماية الحقوق 
المتصلة بالحلول الدائمة للنازحين. إن نطاق األنشطة التي 
يمكن لمنظمات المجتمع المدني القيام بها في سياق كل 
األربعة يكاد يكون بال حدود؛ نكتفي  البنود  بند من هذه 

أدناه بإيراد عدد قليل من األمثلة على كل منها.

المعلومات الدقيقة: شرط مسبق للحماية والمساعدة

الحماية  توفير  إلى  الرامية  الجهود  تستند  أن  يجب 
والمساعدة المالئمة للنازحين داخليًا إلى معلومات دقيقة 
األطفال  عدد  ذلك  في  )بما  داخليًا  النازحين  عدد  حول 
كافة  في  العمرية(  الفئات  مختلف  في  والرجال  والنساء 
لذا،  الريفية.  والمناطق  والمدن  المخيمات  مثل  المواقع، 

فمن المهم ضمان تحديد سائر النازحين منذ البداية. 

تقييم  عملية  تيسر  أو  تقييمًا  األطراف  الدول  »تجري 
والمجتمعات  داخليًا  النازحين  ضعف  ومدى  االحتياجات 

المضيفة بالتعاون مع المنظمات والوكاالت الدولية«

اتفاقية كمباال، المادة 5)5(

يرغبون جميعًا  ال  قد  داخليًا  النازحين  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
في التقدم ليتّم تسجيلهم كنازحين، خاصة عندما يكون 
نزوحهم قد تّم بسبب أفعال قامت بها حكومتهم نفسها، 
أو حين قد يؤدي تسجيلهم كنازحين إلى تعريضهم لخطر 
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اللجنة الفرعية المعنية بالالجئين والعائدين 
الممثلين  للجنة  التابعة  داخليًا  والنازحين 
التنسيق  ولجنة  األفريقي  لالتحاد  الدائمين 
العائدين  الالجئين  بمساعدة  المعنية 

والنازحين داخليًا وحمايتهم

تتألف  الدائمين،  للممثلين  لجنة  األفريقي  االتحاد  يمتلك 
االتحاد  في  األعضاء  للدول  الدائمين  الممثلين  كافة  من 
االتحاد.  لدى  والمعتمدين  أبابا  أديس  في  األفريقي 
بالالجئين  معنية  فرعية  لجنة  اللجنة  هذه  عن  ينبثق 
أنفسهم  األعضاء  تضّم  داخليًا،  والنازحين  والعائدين 
األمم  مفوضية  )تتمّتع  الدائمين.  الممثلين  لجنة  مثل 
المتحدة لشؤون الالجئين بصفة المراقب في هذه اللجنة 
الفرعية.( تلتئم هذه اللجنة الفرعية مرتين إلى ثالث مرات 
في العام، وتمتلك مكتبًا يضّم خمسًا من الدول األعضاء 
في  الرسمية  الخمسة  األقاليم  من  كل  من  واحدة  )دولة 
بانتظام  ببعثات قطرية  المكتب  األفريقي(. يقوم  االتحاد 
ويعد التقارير للجنة الفرعية. وعند مصادقة هذه التقارير 
المجلس  إلى  ُترفع  الدائمين،  الممثلين  لجنة  قبل  من 

التنفيذي لالتحاد األفريقي.     

كما يمتلك االتحاد األفريقي لجنة تنسيق معنية بمساعدة 
تضّم  وحمايتهم.  داخليًا  والنازحين  العائدين  الالجئين 
ومفوضية  األفريقي  االتحاد  في  أعضاء  دوالً  اللجنة  هذه 
األمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمات غير حكومية. 
شعبة  فتتوالها  التنسيق،  لجنة  سر  أمانة  مهمة  أّما 
التابعة  داخليًا  والنازحين  والالجئين  اإلنسانية  الشؤون 
لقسم الشؤون السياسية في مفوضية االتحاد األفريقي. 
تلتئم هذه اللجنة عادًة مرتين في السنة. ويجتمع فريق 
كامل  اجتماع  يتعّذر  عندما  أبابا  أديس  في  اللجنة  عمل 

أعضاء لجنة التنسيق. 

االتفاقية  في  العمل  لمتابعة  منبرًا  التنسيق  لجنة  تؤّمن 
بشأن النازحين داخليًا )وشؤون النازحين داخليًا والالجئين 
بشكل عام(. إنها عبارة عن هيئة استشارية للجنة الفرعية 
يمكن  داخليًا؛  والنازحين  والعائدين  بالالجئين  المعنية 
بالتالي للمجتمع المدني اللجوء إلى لجنة التنسيق كآلية 
للفت انتباه اللجنة الفرعية إلى المسائل المتصلة باالتفاقية. 
إلى  عملها  في  تعود  الدائمين  الممثلين  لجنة  أن  وبما 
التنسيق  األفريقي، توفر لجنة  لالتحاد  التنفيذي  المجلس 
إدراج  أجل  من  المدني  المجتمع  يستخدمها  آلية  أيضًا 
على  داخليًا  النازحين  بشأن  باالتفاقية  المتصلة  المسائل 
جدول أعمال المجلس التنفيذي والجمعية العامة لالتحاد 
األفريقي، من خالل اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين. 

االنتقام من قبل جماعات مسّلحة غير نظامية. لمنظمات 
التسجيل  أخذ نظام  المدني دور تؤديه لضمان  المجتمع 
المتبع هذه االعتبارات في الحسبان. وكما هو مشار إليه 
في القسم 3-6، يتمتع النازحون داخليًا بالحق في الحماية 
والمساعدة على قدم المساواة مع المواطنين والمقيمين 
اآلخرين في بالدهم. ال يجوز أبدًا أن تكون حماية النازحين 

داخليًا ومساعدتهم مشروطة بتسجيلهم كنازحين.

النازحين  إلى  المساعدة  تقديم  في  االسترشاد  ينبغي 
داخليًا بمدى ضعفهم واحتياجاتهم. 

لجميع  محّدث  بسجّل  وتحتفظ  األطراف  الدول  »تنشئ 
نطاق  في  يقعون  الذين  داخليًا  النازحين  األشخاص 
اختصاصها القانوني أو سيطرتها الفعلية. ويجوز للدول 
األطراف أن تقوم بذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية أو 

الوكاالت اإلنسانية أو منظمات المجتمع المدني.«

اتفاقية كمباال، المادة 13)1(

المدني  المجتمع  منظمات  لدى  تتوّفر  التي  الحاالت  في 
االفتقار  مع  لكن  نزوح،  حالة  بحدوث  تفيد  معلومات 
والمساعدة  الحماية  برامج  لتوجيه  الكافية  للمعلومات 
إما  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن  داخليًا،  للنازحين 
النازحين  تشجيع السلطات المسؤولة لتقييم احتياجات 

أو االضطالع بتنفيذ هذه المهّمة بنفسها.
 

النازحين  من  المجموعات  بعض  إلى  التعّرف  يصعب  قد 
يعجز  فقد  غيرها.  من  أكثر  موقعها  وتحديد  داخليًا 
مزمنة  أمراض  من  يعانون  الذين  أو  المعوقون  النازحون 
أو  أقارب  أي  يمتلكون  ال  الذين  سيما  ال  المسنون،  أو 
عمليات  في  المشاركة  عن  لرعايتهم،  آخرين  أشخاص 
المحلي  المجتمع  قادة  يفشل  قد  التسجيل.  أو  التقييم 
في بعض الحاالت في إدراج بعض أفراد الفئات المهمشة 
في التقييمات أو يحاولون استثناءهم منها، مثل األرامل 
داخليًا  والنازحين  طفل  أو  امرأة  تعيلها  التي  واألسر 
اإليدز،   / البشرية  المناعة  نقص  بفيروس  المصابين 
أو  دينية  إلى مجموعات  ينتمون  الذين  داخليًا  والنازحين 
انتماءات سياسية معينة. كما قد  أو ذوي  عرقية معّينة 
الذين  أو  الحضرية  المناطق  في  النازحين  تمييز  يصعب 
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المخيمات  في  وليس  المضيفة  المجتمعات  في  يعيشون 
عن السكان المحليين.

بضمان  يسمح  بشكل  التقييم  عمليات  تنظيم  يجب 
الذين  داخليًا  النازحين  األشخاص  كافة  على  اشتمالها 
المجتمع  لمنظمات  إليهم.  التعّرف  يتّم  أن  في  يرغبون 
لها  فيمكن  ذلك.  تحّقق  ضمان  في  خاص  دور  المدني 
الضغط من جهة على السلطات المختّصة إلجراء عمليات 
المهملين  النازحين  جماعات  خاص  بشكل  تتناول  تقييم 
أو المجهولين. كما يمكنها العمل من جهة أخرى لضمان 
عمليات  إجراء  أثناء  داخليًا  نازحين  أي  عن  التغاضي  عدم 
التقييم، وذلك مثاًل من خالل العمل مع المنظمات القاعدية 
الرسمية إلتاحة  الشبكات غير  للنازحين داخليًا واستخدام 

المعلومات المتصلة بالتقييم لمختلف األطراف المعنية.

منع النزوح والحماية من النزوح التعّسفي

بشكل  النزوح  على  السّكان  إكراه  الدول  على  يحظر 
أبدًا  للدول  ُيسمح  ال  أنه  يعني  ال  ذلك  أن  غير  تعّسفي.56 
بطلب نزوح بعض األشخاص. يمكن إجالء األشخاص عندما 
الكوارث  جّراء  من  خطر  في  وصحتهم  سالمتهم  تكون 
النزوح  يقتضي  قد  المدنيين  أمن  أّن  كما  الطبيعية. 
للدول  يمكن  المسلح.  النزاع  حاالت  في  للسكان  القسري 
أيضًا، في ظل ظروف معّينة، تهجير بعض األشخاص من 
خالل عمليات إجالء قسرية إذا كان ذلك يصّب في المصلحة 
العامة، على سبيل المثال عندما تدعو الحاجة إلى التخلي 
تنفيذ  أو  تحتية  بنى  إنشاء  أجل  من  المنازل  بعض  عن 
اإلجالء  عمليات  تكون  ولكي  لكن،  أخرى.  إنمائية  مشاريع 
ووفقًا  تمييز  دون  من  تتّم  أن  من  بد  ال  قانونية،  القسرية 
لمعايير صارمة من حيث التشاور واإلشعار وتأمين السكن 
الدولة  قبل  من  القسري  النزوح  ُيفرض  عندما   البديل.57 
بشكل ال يتوافق مع القوانين، فهو ُيعتبر نزوحًا تعسفيًا.  

للمجتمع المدني دور مهم في رصد حاالت النزوح القسري 
هذا  مثل  أن  ضمان  أجل  من  الدولة،  قبل  من  المفروض 
يتّم  عندما  تعسفيًا.  نزوحًا  يشّكل  ال  القسري  النزوح 
الدولة، تستطيع  نزوح السكان بشكل تعّسفي من قبل 
منظمات المجتمع المدني مساعدة الضحايا للحصول على 

عالج قانوني، بما في ذلك التعويض.

كما يمكن لمنظمات المجتمع المدني االضطالع بدور مهم 
في حاالت النزاع المسلح من خالل تنبيه الجماعات المسلحة 
غير النظامية إلى وجوب التزامها باحترام القانون اإلنساني 
الدولي )المعروف أيضًا بـ”قوانين الحرب”(، بما في ذلك حظر 
نزوح المدنيين، ما لم يكن هذا النزوح ضروريًا حفاظًا على 
الدولية  اللجنة  والية  تقضي  عسكرية.  ألسباب  أو  أمنهم 
الدولي  اإلنساني  القانون  احترام  بمراقبة  األحمر  للصليب 
تشعر  حين  المسّلحة؛  النزاعات  إّبان  المدنيين  وحماية 
المدنيين  مصير  إزاء  بالقلق  المدني  المجتمع  منظمات 
خالل النزاعات المسّلحة، يمكنها تنبيه الممثلين المحليين 

للجنة الدولية للصليب األحمر إلى الوضع. 

أّما بالنسبة إلى حاالت النزوح الناجمة عن الكوارث الطبيعية، 
الكوارث  ال تستطيع منع وقوع  الدول  أن  الرغم من  وعلى 
مثل الزالزل أو العواصف، فهي قادرة على اّتخاذ العديد من 
اإلجراءات للتأهب لمثل هذه الكوارث من خالل اتخاذ تدابير 
للحّد من مخاطرها. قد تساعد هذه التدابير على الحّد من 
آثار الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الحّد من النزوح الناجم 
على  المساعدة  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن  عنها. 
تحديد األشخاص الذين سيكونون عرضة لخطر النزوح جّراء 
كما  الفيضانات،  مثل  المحّددة  الطبيعية  الكوارث  بعض 
خطط  وضع  أجل  من  الحكومات  على  الضغط  بمقدورها 
لمواجهتها.  والتأهب  الكوارث  حاالت  في  لإلغاثة  مالئمة 
على  المساعدة  أيضًا  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن 
توعية السكان المعرضين للخطر على هذه الخطط. كما 
تستطيع منظمات المجتمع المدني، عند الضرورة، تسليط 
الضوء على إخفاقات الدولة باتخاذ التدابير الوقائية المالئمة 

والكافية.

الحماية والمساعدة أثناء النزوح

والمساعدة  الحماية  لتوفير  األساسية  المسؤولية  تقع 
القسم  )ُيرجى مراجعة  الدولة  عاتق  داخليًا على  للنازحين 
القسم  في  ورد  وكما  العملية،  الممارسة  في  لكن   .)4-3
1-2، للمجتمعات المضيفة ومنظمات المجتمع المدني دور 
مهم في مساعدة النازحين على التمّتع بكامل حقوقهم. 
إعمال  في  المساهمة  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن 
والمشاركة،  المعلومات  في  داخليًا  النازحين  حقوق 
خالل  من  كمباال،  اتفاقية  أوجه  بمجمل  يتصل  ما  في 
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قبل  من  المحكية  باللغات  الصلة  ذات  المعلومات  توفير 
النازحين )أو من خالل مطالبة السلطات الحكومية بتوفير 
حول  المثال،  سبيل  على  المالئمة(،  باللغات  المعلومات 
الخدمات المتوفرة أو حقوق النازحين داخليًا في ما يتصل 
التوطين  خيارات  مختلف  حول  أو  ومنازلهم،  بأراضيهم 
احترام حق  أيضًا  المدني  المجتمع  المتاحة. على منظمات 
القرارات  كافة  في  التمثيل  في  أو  المشاركة  في  النازحين 
وطريقة  النازحين  مهارات  أخذ  يجب  فيهم.  تؤثر  التي 
فهمهم للظروف المحلية بعين االعتبار أثناء تصميم برامج 
المساعدة، لضمان قدرة هذه البرامج على تعزيز قدراتهم 

على إعالة أنفسهم.
  

يمكن لمنظمات المجتمع المدني المطالبة بإجراء عمليات 
درجة  تقييم  ذلك  بما في  داخليًا،  للنازحين  تقييم شاملة 
وتصنيفها  البيانات  جمع  واحتياجاتهم، وضمان  ضعفهم 
بحسب الجنس والعمر. كما يمكنها تولّي عملية تصميم 
منظمات  بمقدور  بنفسها.  التقييم  عمليات  وتنفيذ 
حقوق  حماية  في  أكثر  المساهمة  أيضًا  المدني  المجتمع 
الفئات الضعيفة من النازحين داخليًا، من خالل ضمان أخذ 
البرامج  تصميم  أثناء  االعتبار  بعين  الخاصة  احتياجاتهم 

اإلنسانية وغيرها من البرامج. 

لمنظمات المجتمع المدني دور أيضًا في رصد حماية حقوق 
النازحين داخليًا واإلبالغ عن أي انتهاك لحقوقهم في مختلف 
حاالت النزوح، سواء كان ناجمًا عن نزاع مسّلح أو انتهاكات 

لحقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية أو مشاريع إنمائية.

إلى  االنتباه  لفت  أيضًا  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن 
الحاالت التي يتّم فيها تقديم المساعدة بطريقة غير عادلة 
التي  الحاالت  وفي  النازحين.  من  مختلفة  مجموعات  إلى 
مجموعات  إلى  اإلنسانية  المساعدات  وصول  فيها  يمنع 
الجماعات  أو  الحكومات  قبل  من  إّما  النازحين،  من  معّينة 
المسلحة غير النظامية، بمقدور منظمات المجتمع المدني 
مجتمعات  إلى  اإلنسانية  المساعدة  إيصال  إلى  الدعوة 
غير مستعّدة  أو  قادرة  غير  الدولة  تكون  عندما  النازحين. 
لتلبية احتياجات النازحين داخليًا، يمكن لمنظمات المجتمع 
المدني الدعوة، عند الضرورة، للحصول على المساعدة من 
من  اإلغاثة  وعاملي  مواد  مرور  وتأمين  الدوليين،  الشركاء 

دون أي حواجز أو عوائق.

المدني تأمين المساعدة  المجتمع  أخيرًا، يمكن لمنظمات 
والمالبس  الغذاء  مثل  داخليًا،  النازحين  إلى  المباشرة 
الخدمات،  بعض  تقديم  أيضًا  يمكنها  كما  الطبخ.  وأدوات 
مثل خدمات الرعاية الطبية األساسية والتعليم والمشورة 

النفسية واالجتماعية والمساعدة القانونية.  

الحلول الدائمة

المجتمع  منظمات  به  تضطلع  الذي  المهم  الدور  غرار  على 
المدني في استكمال األنشطة التي تقوم بها الدول أثناء 
الحلول  البحث عن  أيضًا في  النزوح، فهي تؤدي دورًا مهمًا 
الدائمة للنازحين داخليًا. معظم ما تقوم به منظمات المجتمع 
المدني من اجل النازحين أثناء نزوحهم يظّل على أهميته 
لمساعدتهم على إيجاد الحلول الدائمة. على سبيل المثال، 
قد يظّل النازحون بحاجة إلى المعلومات والمساعدة بشأن 
األمن وسبل الرزق والتعليم والرعاية الصحية وحقوق الملكية. 

أنشطتها  تصميم  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن 
بشكل يساهم في إيجاد الحلول الدائمة للنازحين داخليًا. 
النازحين على حقوقهم  توعية  المساعدة على  فيمكنها 
مواطنهم  إلى  عادوا  سواء  الدائمة،  بالحلول  المتصلة 
قد  البلد.  من  آخر  جزء  في  االستيطان  قّرروا  أو  األصلية 
و/أو  استرداد  في  )الحق  الملكية  حقوق  ذلك  يشمل 
التعويض عن األضرار الالحقة بالممتلكات( أو الحق في عدم 
التعّرض للتمييز )مثاًل من جهة قدر الوصول إلى الخدمات أو 
فرص العمل(. بمقدور منظمات المجتمع المدني أيضًا إجراء 
النازحون  فيهم  )بمن  داخليًا  النازحين  أوضاع  حول  بحوث 
إلى  الخاصة،  واحتياجاتهم  المرئيين”(  »غير  أو  “الخفيون” 
النازحين على فرصة  المساعدة على ضمان حصول  جانب 

المشاركة في كافة القرارات بشأن الحلول الدائمة.  

أوضاع  رصد  في  دور  أيضًا  المدني  المجتمع  لمنظمات 
أو  ديارهم  إلى  عودتهم  بعد  السابقين  داخليًا  النازحين 
استيطانهم في مناطق أخرى من البلد )سواء في أماكن 
بحماية  االستمرار  لضمان  ثالث(  مكان  أي  في  أو  النزوح 
لمنظمات  يمكن  دائمة.  حلول  بإيجاد  المتصلة  حقوقهم 
المجتمع المدني الدعوة إلى وضع أطر قانونية أو سياسية 
ما  في  )مثاًل  الدائمة  بالحلول  المتصلة  الثغرات  لمعالجة 

يتعلق بحقوق الملكية للعائدين(.
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النازحين  مساعدة  المدني  المجتمع  لمنظمات  يمكن 
فرص  وخلق  المهارات  على  تدريبهم  خالل  من  داخليًا 
يمكنها  كما  حياتهم.  بناء  إعادة  من  لتمكينهم  العمل، 
أيضًا المساهمة في أنشطة بناء السالم الرامية إلى ضمان 
والمجتمعات  داخليًا  النازحين  بين  طّيبة  عالقات  نشوء 
االستيطان بشكل دائم في  النازحون  ينوي  التي  المحلية 
كنفها، سواء في مواطنهم األصلية أو في أماكن نزوحهم 

أو في أي جزء آخر من البالد.
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روابط لمنظمات ذات صلة

  www.africa-union.org :االتحاد األفريقي  
www.africa-union.org/ECOSOC/home.htm  :المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي

 www.ecosocc-au.org
www.africa-union.org/CIDO.htm :مديرية منظمات المواطنين والشتات
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www.achpr.org :اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  
العنوان: ص. ب. 673، بانجول 

غامبيا
)220(  441  05  05 441؛   05  06  هاتف: 

فاكس: 04 05 441 )220(
achpr@achpr.org  :بريد إلكتروني

www.achpr.org/english/_info/members_achpr_en.htm :معلومات حول سبل االتصال بكافة المفّوضين
بالالجئين  المعني  اإلنسان والشعوب  األفريقية لحقوق  للجنة  التابع  الخاص  المقّرر  االطالع على معلومات حول  يمكن 

وملتمسي اللجوء والنازحين داخليًا والمهاجرين على الموقع اإللكتروني:
 www.achpr.org/english/_info/index_rdp_en.html 

الجماعات االقتصادية اإلقليمية  
www.cen-sad.org :الجماعة االقتصادية لدول الساحل والصحراء  -

 www.comesa.int :السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب األفريقي  -
www.eac.int :جماعة شرق أفريقيا  -

 www.ceeac-eccas.org  :الجماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا  -
 www.ecowas.int :الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا  -

www.igad.org :الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية  -
www.sadc.int   :الجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي  -

www.maghrebarabe.org/en :اتحاد المغرب العربي  -

دليل الروابط والمراجع المفيدة
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www.icglr.org     :المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى  
األمانة التنفيذية للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى

ص.ب. 7076
بوجمبورا - بوروندي

هاتف: 682/5/7 25 22 )257( 
 فاكس: 6828 25 22 )+257(

info@icglr.org :بريد إلكتروني
يمكن االطالع على النّص الكامل للميثاق الخاص بمنطقة البحيرات الكبرى وبروتوكوالته على الموقع اإللكتروني:

www.lse.ac.uk/collections/law/projects/greatlakes/ihl-greatlakes-summary-new-docmt.htm

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان:
 www.nanhri.org  :شبكة المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان

www.nhri.net :منتدى مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية
 www.pan-african-parliament.org :برلمان البلدان األفريقية

 www.ipu.org :االتحاد البرلماني الدولي
 www.awepa.org :رابطة البرلمانيين األوروبيين من أجل أفريقيا

 www.icj.org :لجنة الحقوقيين الدولية

قائمة باألدّلة / الكتيبات / األدوات ذات الصلة

www.idpguidingprinciples.org  :المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي  
www.asil.org/pdfs/stlp.  :2008 ،الحواشي التفسيرية للمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي، طبعة منقحة

 pdf

مواجهة النزوح الداخلي: إطار للمسؤولية الوطنية، نيسان/أبريل 2005،   
 national_responsibility_framework.aspx_04/www.brookings.edu/reports/2005 

ما بعد النزوح: إطار للحلول الدائمة، حزيران/يونيو 2007،   
 internal_displacement.aspx_0305/www.brookings.edu/reports/2010

حماية األشخاص النازحين داخليًا: دليل للمشّرعين وواضعي السياسات، تشرين األول/أكتوبر 2008،   
 internal_displacement.aspx_1016/www.brookings.edu/papers/2008 

دليل المجتمع المدني حول الميثاق الخاص بمنطقة البحيرات الكبرى وحقوق األشخاص النازحين، أيلول/سبتمبر 2008،   
 www.internal-displacement.org/greatlakes
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على . 1 عالمية  عامة  نظرة  الداخلي،  النزوح  رصد  مركز 
النزوح الداخلي للعام 2009، أيار/مايو 2010. 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومركز . 2
الكوارث  عن  الناجم  النزوح  رصد  الداخلي،  النزوح  رصد 
الطبيعية في سياق تغّير المناخ، أيلول/سبتمبر 2009. 

)الدولية . 3 النزاعات  المعلومات حول عدد  للحصول على 
والداخلية(، ُيرجى مراجعة برنامج أبساال للبيانات الخاصة 
على  العثور  يمكن   .www.pcr.uu.se بالصراعات، 
أنواعها على  اختالف  الصراعات على  بياني لعدد  رسم 
www.pcr.uu.se/research/UCDP/ الموقع 

graphs/conflict_types_2008.pdf

داخليًا . 4 بالنازحين  المعني  العام  األمين  ممثل  رفع  لقد 
هذه المبادئ التوجيهية إلى لجنة األمم المتحدة لحقوق 
العام  في  والخمسين  الرابعة  دورتها  خالل  اإلنسان 
كملحق   (Add.2/53/1998/E/CN.4)  1998
إضافي لتقريره السنوي (E/CN.4/53/1998). لقد 
تّمت ترجمت المبادئ التوجيهية إلى أكثر من 40 لغة. 

بحسب الفقرة 2 من مقّدمة المبادئ التوجيهية » ُيقصد . 5
األشخاص  جماعات  أو  األشخاص  داخليًا  بالمشردين 
أو  منازلهم  ترك  على  أو  الهرب  على  ُأكرهوا  الذين 
أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا إلى ذلك، وال سيما 
عنف  حاالت  أو  مسلح  نزاع  آثار  لتفادي  سعيًا  أو  نتيجة 
عام األثر أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو كوارث طبيعية 
الدولية  الحدود  يعبروا  ولم  البشر  فعل  من  كوارث  أو 

المعترف بها للدولة.«

 يمكن االطالع على اإلحصائيات الخاصة بالالجئين على الموقع. 6
www.unhcr.org/pages/49c3646c4d6.

بالنازحين  الخاصة  اإلحصائيات  أّما   .html
الموقع على  عليها  االطالع  فيمكن   داخليًا، 

www.internal-displacement.org 
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الدولية . 11 والمبادرة  الداخلي  النزوح  رصد  مركز 
حول  المدني  المجتمع  دليل  الالجئين،  لحقوق 
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 سبتمبر 2008،
www.internal-displacement.org/greatlakes

المادة 14)4(.

المعاهدات . 53 لقانون  فيينا  اتفاقية  18 من  للمادة  وفقًا 
)1969(،  ُتلزم الدول التي وقعت على االتفاقية بشأن 
النازحين داخليًا »باالمتناع عن القيام بأعمال من شأنها 
تعطيل موضوع االتفاقية وغرضها”. يمكن االطالع على 
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.1997
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http://www.africa-union.org/root/au/Documents/Treaties/treaties.htm
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