نرشة الهجرة القرسية 59

عرشون عاماً عىل املبادئ التَّوجيهية بشأن النُّزوح الداخيل

أكتوبر/ترشين األول 2018

37

www.fmreview.org/ar/GuidingPrinciples20

فـروع املنظومـة القانونية (العرفية والدينية والرسـمية) والنسـاء مارتن كالترباك martin.clutterbuck@nrc.no
واألقليـات العرقيـة والدينية والدعم املسـتمر والنزيه للسـلطات مستشار ملنطقة الرشق األوسط ،برنامج املعلومات واملشورة
الحكوميـة على جميـع املسـتويات ملـا متثله مـن دور محوري يف واملساعدة القانونية ،املجلس الرنويجي لالجئني.
بنـاء منظومـة شـاملة وعادلـة تحترم حـق إعـادة املمتلـكات إىل
املجلس الرنويجي لالجئني www.nrc.no
أصحابهـا يف العـراق وإنجـاح تنفيذها.
سيال سومنيز sila.sonmez@nrc.no
مديرة املرشوعات لربنامج املعلومات واملشورة واملساعدة
القانونية ،كركوك ،املجلس الرنويجي لالجئني ،العراق.
شاهان مريي shahaan.murray@nrc.nom

اختصاصية ،برنامج املعلومات واملشورة واملساعدة القانونية،
املجلس الرنويجي لالجئني ،العراق

IOM (2016) Housing, Land and Property (HLP) Issues facing Returnees .1
in Retaken Areas of Iraq: A Preliminary Assessment p13
(مشكالت تواجه العائدين يف املناطق ا ُمل َ َ
ستدَّة يف العراق :تقييم أويل)
bit.ly/IOM-HLP-Iraq-2016
NRC-IRC-DRC (2018) The Long Road Home: Achieving durable .2
solutions to displacement in Iraq: Lessons from Anbar, p16
(طريق البيت الطويل :تحقيق الحلول الدامئة للنُّزوح الداخيل يف العراق :دروس من
األنباء) bit.ly/NRC-IRC-DRC-2018-Anbar
 .3مبادئ بينريو www.refworld.org/docid/4c5149312.html
bit.ly/Pinheiro-Principles
إطار عمل اللجنة الدامئة املشرتكة بني الهيئات www.unhcr.org/50f94cd49.pdf
 .4انظر الحاشية رقم  ،2ص4

املبادئ التوجيهية والفاعلون املسلحون من غري الدول

كارال روتا وإيلويس روديل وپاسكال بونغارد

يعيش ماليني النَّازحني داخلياً يف مناطق تسيطر عليها الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول .وال مفر
من أن تدخل الجهات اإلنسانية يف مشاركة مبارشة مع هذه الجهات الفاعلة ملساعدتها عىل تحقيق فهم
أفضل للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخيل واالمتثال إليها.

تكاد الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول ال تغيب عن مشهد
معظم الدول التي تعاين من تصاعد يف مستويات النُّزوح الداخيل،
بل كانت تلك الجهات يف كثري من األحيان باألصل مجموعات من
هجرين قرساً 1إذ تسيطر تلك الجهات عىل املناطق
النَّازحني ا ُمل َّ
التي يعيش فيها النَّازحون داخلياً ،ويف بعض األحيان قد يكون
هم من يدير املخيامت ،وقد يعيقون وصول املساعدات اإلنسانية
للمستفيدين إليها ،أو قد يسهلون تسليم املساعدات بل رمبا
باملقابل يقدمون املساعدة مبارشة .ومبا َّأن املبادئ التوجيهية
حول النُّزوح الداخيل صممت باألساس ليك ميتثل إليها ويحرتمها
كل السلطات والجامعات واألشخاص بغض النظر عن وضعهم
القانوين وأن يطبقوها دون أي متييز بني األشخاص (املبدأ الثاين)
فهي توفر اإلرشادات والتوجيهات وتستدعي للذاكرة املسؤوليات
التي ال تنحرص عىل الدول فحسب بل تقع أيضاً عىل عاتق الفاعلني
املسلحني من غري الدول.
ومنذ عام  ،2012أدخلت منظمة نداء جنيف موضوع حظر التَّهجري
القرسي إىل التدريبات التي قدمتها للفاعلني املسلحني من غري
الدول حول أهم االلتزامات إزاء القانون اإلنساين الدويل .وأقرت
نداء جنيف وفهمت مستوى التعقيد الذي يسم اإلطار العام

التقنيني ،وبعد دراسة أجرتها يف عام  20132وجوالت استشارية
عقدتها مع عدد من املنظامت اإلنسانية والفاعلني املسلحني من
غري الدول ،قررت نداء جنيف يف عام  2017ترسيخ مشاركة عملها
ومشاركتها حول املعايري املرتبطة بالنُّزوح.

وهكذا أعدَّت نداء جينيف برنامجاً تدريبياً لرفع الوعي بني
الفاعلني املسلحني من غري الدول إزاء مسؤولياتهم تجاه النَّازحني
داخلياً ،وذلك بنا ًء عىل املبادئ التوجيهية واتفاقية الالجئني لعام
 1951واتفاقية االتحاد األفريقي الخاصة بحامية النَّازحني داخلياً
يف أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كامپاال) ثم اختربتها مع أربع
جامعات فاعلة مسلحة من غري الدول يف سوريا ويف جمهورية
الكونغو الدميوقراطية ويف ميامنار .وكانت بعض هذه الجامعات
قد ا ُّت ِه َمت بأنها قد نفذت أعامالً غري مرشوعة يف التَّهجري الداخيل
لألشخاص أو أجربت األشخاص عىل العودة أو منعت عودتهم أو
حبست النَّازحني داخلياً يف مخيامت ،أو ارتكبت إساءات أخرى
مثل تجنيد األطفال النَّازحني .وبينام كانت تلك الجهات الفاعلة
تنكر يف بعض األحيان ارتكابها ملثل هذه االنتهاكات بأنفسها،
كانت استجابة كل واحدة من تلك الجامعات استجابة إيجابية
إذا أقرت مبحدودية معارفها ومداركها وأظهرت اهتاممها يف التعلم
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منظمة نداء جنيف

منظمة نداء جنيف تعقد تدريباً مع منظمة مسلحة غري حكومية ،اسمها جامعة ندوما للدفاع عن
الكونغو يف جمهورية الكونغو الدميقراطية ،حول مسؤولياتهم تجاه النَّازحني داخلياً.

أكرث يف هذا املجال والتعرف عىل ما غاب عن معرفتها .كام أن كثرياً
من الجهات الفاعلة من غري الدول التي شاركت يف الحوار مع نداء
جنيف تقر بدورها الذي ميكن أن متثله يف حامية النَّازحني ويف
التأكد من وصول جميع النَّازحني داخلياً إىل الخدمات األساسية.
وسوف تدرج نداء جينيف اآلن التدريب حول النُّزوح وتعممه يف
عملها الذي ستشارك به مع املنظامت والجهات املسلحة من غري
الدول .وسوف تستهدف أيضاً الفروع املدنية للفاعلني املسلحني
من غري الدول التي تدير و/أو تراقب عىل املخيامت .وباإلضافة إىل
ذلك ،سوف تستحدث أدوات لتمكني الفاعلني املسلحني من غري
الدول من االلتزام بتوفري املساعدة للنَّازحني داخلياً (مثل اإلعالن
املعياري أحادي الجانب) كام أن نداء جنيف سوف تسعى إىل
التعاون مع الهيئات اإلنسانية املتخصصة من أجل دعم عملها يف
هذا امليدان .ومبا َّأن هذه الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول
مشاركة فع ًال حول هذا املوضوع ،سوف يهدف الحوار القادم إىل
تحقيق تغريات ملموسة وحقيقية يف سلوك تلك الجهات الفاعلة
إليقاف االنتهاكات وتعزيز املامرسات اإليجابية.

تقييم االمتثال
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ليس من السهل قياس الدرجة التي متتثل بها الجهات الفاعلة
املسلحة من غري الدول للمعايري الدولية ،وعىل وجه الخصوص
منها املبادئ التوجيهية ،وسبب صعوبة ذلك أن قياس االمتثال
يعتمد عىل عدة عوامل مثل الحوافز أو األهــداف التي تقود
الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول ونوع العالقات التي
أقامتها مع السكان املدنيني .ومع َّأن بعض هذه الجهات الفاعلة
املسلحة من غري الدول معروف عن أنها ارتكبت بالفعل انتهاكات،
فهناك جهات أخرى مثلها غريها ممن اتخذت إجراءات خاصة
لحامية النَّازحني داخلياً .ومثال ذلك ما حدث يف الفلبني إذ مثل
الجناح النسوي لجبهة التحرير مورو اإلسالمية دور مه ًام يف توفري
املشورة وتحذير السكان مسبقاً من االعتداءات التي سوف توجهها

الحكومة لهم ،كام ساعد ذلك الجناح يف عمليات اإلخالء املدنية.
وباإلضافة إىل ذلكُ ،يع َرف عن كثري من الجهات الفاعلة املسلحة
يس بالفعل املساعدات اإلنسانية
من غري الدول أنها تقدم أو/و ُت ِّ
للنازحني داخلياً كام الحال يف ميامنار حيث قدمت منظمة التحرير
الوطنية  Pa-Ohالدعم للنازحني داخلياً بتقديم املساعدات
املبارشة لهم (وكانت عىل وجه الخصوص مساعدة غذائية) كام
عملت عىل إعادة إنشاء مدرستني اثنتني ،وأمنت بعض الدفعات
الخاصة برواتب بعض املعلمني ،ويــرت وصــول املساعدات
اإلنسانية .و ُيع َرف عن كثري من الجهات الفاعلة املسلحة من غري
الدول أنها تنتهج مامرسات جيدة وأخرى سيئة .فبعض الجامعات
املسلحة من غري الدول يف العراق عىل سبيل املثال ،مع أنها تيرس
املساعدات اإلنسانية وتقدم املساعدة املبارشة للنَّازحني داخلياً
وتدعم عودتهم مبساعدتهم يف إعادة بناء بيوتهم ،فكانت متارس
التمييز بني األشخاص مانحة األولوية لبعض النَّازحني داخلياً عىل
غريهم عىل أساس العرق أو الدين أو كالهام.
وبهذا اإلطــار ،قدمت بعض الجهات الفاعلة املسلحة من غري
الدول التزامات ترتبط بحامية النَّازحني 3.وتظهر مراجعة لهذه
املنظامت وجود ثالثة توجهات ،أولها وأغلبها ميثل جزءاً من
اتفاقات السالم أو إيقاف إطالق النار التي تتوصل إليها الجهات
الفاعلة املسلحة من غري الدول والحكومات ،وثانياً هناك إشارة
ضمن هذه االلتزامات إىل كل من النَّازحني داخلياً والالجئني،
وثالثاًُ ،تعنَى معظم االلتزامات بقضايا العودة وإعادة االندماج.
كام َّأن قلي ًال ج ّداً من االلتزامات تضمن بالفعل إشارات إىل حظر
التَّهجري القرسي الداخيل وعدم مرشوعيته ،أو إىل حامية حقوق
للنَّازحني داخلياً .ويستثنى من ذلك بيان عام  2008لحركة العدالة
واملساواة وحركة تحرير السودان 4،ففي ذلك البيان ،التزم كال
الطرفان باالمتناع عن إجبار السكان املدنيني يف النُّزوح وقصداً
عنهم ،ووقف عملية عسكرة مخيامت النَّازحني داخلياً أو الالجئني.
وهناك عدة عوامل متنوعة ميكن أن تحفز امتثال الجهات الفاعلة
املسلحة من غري الدول .ومثال ذلك حامية النَّازحني داخلياً يف
النزاع املسلح ،فتلك قضية قد تساعد الجهات الفاعلة املسلحة
من غري الدول عىل جذب الدعم األكرب من السكان املدنيني ورفع
مستوى رشعيتهم يف عيون املجتمع الدويل .باإلضافة إىل ذلك ،ميكن
لتيسري عملية عودة النَّازحني داخلياً أن يعزز من عملية حل النزاع
بعد انتهائه.

بعض التحديات واملعضالت

بأن املبادئ التوجيهية مفيدة فهي تقدم مصدراً واحداً
أوالً ،ال إنكار َّ
ً
فيه إرشادات شاملة مبنية عىل املعايري القامئة حاليا ،لكنَّ اللبس
والغموض ما زاال موجودين حول من وماذا يقع تحت تصنيف
السلطات وما هي التزاماتها .ومن الواضح والجيل أن بعض هذه
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االلتزامات (مثل االلتزام بحظر التَّهجري التعسفي ،وحظر العنف
الجنيس ،والتجنيد العسكري) تنطبق مبارشة عىل الجهات الفاعلة
املسلحة من غري الدول إ َّال أن غريها (مثل التأكد من تلقي جميع
النَّازحني داخلياً مبن فيهم األطفال عىل وجه الخصوص للتعليم)
فهي ليست بهذا الوضوح .باإلضافة إىل ذلك ،ال ميكن اعتبار حظر
التَّهجري التعسفي أمراً مطلقاً ،وكل ما ميكن القول بأنه يرقى إىل
“أسباب عسكرية حتمية” تفرض األمر بالتَّهجري والنُّزوح (املبدأ
 )6يصعب تعريفه متاماً .وحتى لو وافقنا جدالً عىل َّأن الجهات
الفاعلة املسلحة من غري الدول تقع ضمن عبارة “كل السلطات”،
يبقى السؤال مطروحاً يف تحديد درجة التنظيم ،والقدرات واملوارد
والسيطرة عىل األرايض التي يجب أن متتلكها تلك الجهات املسلحة
إذا ما أريد لها أن تؤسس سلطة ،وذلك لن يكون له سوى التزامات
سلبية (مبعنى آخر االمتناع عن التَّهجري ،واالمتناع عن التجنيد
القرسي إىل آخره) لكنَّ ذلك سيضم أيضاً التزامات إيجابية (مبا
فيها توفري الخدمات).
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َّ
ألن مثل هذا األمر قد يؤدي إىل إضعاف املؤسسات يف الدولة التي
تأثرت بالفعل بالنزاع أو األزمة .ومن جهة أخرى ،يف غياب الدولة
أو محدودية ظهورها ،أو يف غياب الخدمات التي يقدمها الفاعلون
اآلخرون ،قد تصبح الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول املالذ
الوحيد العميل لتقديم الخدمات األساسية.
وأخرياً ،هناك بعض الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول ذات
األجندات القوية عرقياً أو دين ّياً ممن ترتكب أعامل التَّهجري
القرسي ،وذلك ليس عىل خلفية أهــداف عسكرية قصرية أو
متوسطة األمد ،بل َّ
ألن ذلك التَّهجري ينصب يف خدمة واحدة من
أهم األهداف التي تنادي فيها تلك املنظمة ،كام الحال يف بعض
هذه الفئات والجامعات يف جمهورية الكونغو الدميقراطية التي
أعلنت أن هدفها هو متكني فئة عرقية معينة من السيطرة يف مكان
ما وطرد مجموعة عرقية أخرى .ففي حالة مثل هذه ،ال شك يف أن
التحدي سيكون كبرياً جداً إزاء تغيري السياسة واملامرسة املتعلقة
مبنع التَّهجري القرسي.

وثانياً من الصعب عىل خرباء القانون العام الدويل اإلبحار يف اإلطار
العام القانوين الدويل والتقنيني (قانون الالجئني ،وقوانني النَّازحني
داخلياً وسياساتها مبا فيها املبادئ التوجيهية) واألمر يزداد صعوبة
عند الحديث الجهات املسلحة من غري الدول .وقليل من الجهات
املسلحة من غري الدول تعي بوجود املبادئ التوجيهية أص ًال أو أي
مبادئ إرشادية ،ومعايري أخرى يجب تطبيقها مبا يتعلق بحظر
التَّهجري القرسي ،أو حامية األشخاص النَّازحني .وبالنتيجة ،ترتكب
االنتهاكات بعضها بسبب عدم وجود املعرفة ،فليس من الرضوري
كارال روتا CRuta@genevacall.org
أن يكون ذلك بوجود نية مسبقة إليذاء الناس.
مستشارة قانونية مواضيعية
ثالثاً ،تعتمد احتامالت تطبيق املبادئ التوجيهية عىل القدرات
واملوارد والسيطرة عىل األرايض التي متتلكها الجامعات املسلحة إيلويس روديل heloise.ruaudel@gmail.com
من غري الحكومات .فبعضها ميتلك قدرات أكرب من املوارد البرشية محللة للسياسات اإلنساية ومستشارة يف األبحاث
(مثل األجنحة املدنية واإلدارات املدنية) أو موارد مادية أكرب.
وهناك توقعات اآلن أعىل للجهات الفاعلة املسلحة من غري پاسكال يونغارد PBongard@genevacall.org
الدول بأنها ستستطيع أن تقدم املساعدة املبارشة إىل النَّازحني رئيس وحدة السياسات والقانون
وأن ترفدهم بالرعاية الصحية األساسية والتعليم األسايس .أ َّما فيام
يخص الجهات الفاعلة املسلحة من غري الدول ذات املوارد القليلة نداء جنيف https://genevacall.org/
املحدودة فسوف تركز املشاركة معهم عىل تيسري املساعدات
 .1انظر نرشة الهجرة القرسية ،العدد ‘ 37الفاعلون املسلحون من غري الدول والنُّزوح’
اإلنسانية ومنع التَّهجري القرسي .ولن يكون من السهل إعطاء www.fmreview.org/ar/non-state
تعريف عميل لدرجة تطبيق مختلف الجهات الفاعلة من غري Geneva Call (2013) Armed Non-State Actors and Displacement in Armed .2
’( Conflict.الفاعلون املسلحون من غري الدول والنزوح يف ال ِّنزاع املس َّلح)
الدول للمبادئ التوجيهية.
bit.ly/Geneva-Call-ANSAs-2013

ورغم كل هذه التحديات ،ما زلنا نقول َّإن املشاركة املبارشة
مع هذه الجهات الفاعلة أمر حساس وحرج من أجل إحداث
التغيريات امللموسة .فهي األساس لبناء املعارف املطلوبة أص ًال حول
ماهية املبادئ اإلرشادية ،لكن أهميتها تتجاوز ذلك بكثري لتصل إىل
اإلرادة السياسية واملساءلة إزاء هذه الجامعات من ناحية وفائها
بالتزاماتها تجاه النَّازحني داخلياً.

ورابعاً ،ال ينبغي للغرض املرجو من املشاركة اإلنسانية مع الجهات
الفاعلة املسلحة من غري الدول أن يكون تفضيل إنشاء خدمات
موازية وتكرار وازدواجية أو استبدال الخدمات التي توفرها الدولة

www.theirwords.org .3
 .4صدر هذا البيان يف إطار الحوار اإلنساين لجنيف/دارفور الذي نظمته نداء جنيف
للحوار اإلنساينbit.ly/Geneva-Darfur-Hum-Dialogue-2008 .
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