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اتفاقية كامباال والتزامات الجامعات املسلحة
كاتينكا ريدربوس

تفرض اتفاقية االتحاد األفريقي لحامية ومساعدة النازحني
(كامباال) التي ُت ُو ِّصل إليها يف ترشين األول/أكتوبر 2009
أطر العمل الحالية للقانون اإلنساين الدويل والقانون
الدويل لحقوق اإلنسان ،باإلضافة إىل القوانني غري امللزمة
كاملعايري اإلرشادية حول النزوح .لذلك ،تفرض اتفاقية
كامباال االلتزامات عىل الدول األطراف «الحرتام وضامن
احرتام» كل من القانون اإلنساين الدويل والقانون الدويل
لحقوق اإلنسان .ويعني «ضامن االحرتام» أنه يتعني عىل
الدول األطراف التأكد من أن الجامعات املسلحة من غري
الدول 1ال تتدخل يف متتع النازحني بحقوق اإلنسان وال
تعيق حامية املدنيني ،مبن فيهن النازحني .
ويف حاالت النزاعات غري الدولية ،يكون تنظيم سلوك
الدولة والجامعة من غري الدول عىل ح ٍد سوا ٍء من خالل
املادة  3املشرتكة من اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949
والربوتوكول اإلضايف الثاين لعام  1977وأهم نصوص
القانون اإلنساين الدويل ،التي تعد جزءاً ال يتجزأ من
القانون العريف الدويل.2

التزامات الجامعات املسلحة من غري الدول

ال تعمد اتفاقية كامباال إىل فرض االلتزامات اإليجابية
عىل الجامعات املسلحة لحامية حقوق اإلنسان .لكنها
تؤكد االتفاقية ،يف املادة  7وعنوانها «حامية ومساعدة
النازحني يف حاالت النزاع املسلح» ،عىل قابلية تطبيق
إطار العمل السابق للقانون الدويل ،مبا يف ذلك القانون
اإلنساين الدويل الذي ينص عىل أن «حامية ومساعدة
النازحني وفقاً لهذه املادة يجب وأن يخضعان للقانون
الدويل ،وخاصة القانون اإلنساين الدويل».

وهو يقر أنه يف حاالت النزاع غري الدولية ،تسيطر
الجامعات املسلحة يف الغالب عىل السكان املدنيني مبن
فيهم النازحني .وتفرض املادة  )5( 7عدداً من االلتزامات
السلبية عىل الجامعات املسلحة يك متنعها من املشاركة
يف هذه الجرائم:
 التهجري التعسفي3
 إعاقة تقديم الحامية واملساعدة للنازحني تحت أي
ظرف من الظروف.
 حرمان النازحني من حقهم يف العيش يف ظروف
مرضية كرمية ،مبا يف ذلك الحق يف األمن واإلصحاح،
والطعام واملاء والصحة واملأوى وتفريق أفراد األرسة
الواحدة.
 إعاقة حركة النازحني داخل مناطق السكن
وخارجها.

 تجنيد األطفال أو الطلب منهم أو السامح لهم
باملشاركة يف األعامل العدوانية تحت أي ظرف من
الظروف.
 التجنيد القرسي لألشخاص أو اختطاف أو احتجاز
الرهائن أو املشاركة يف االستعباد الجنيس واالتجار
بالبرش ،خاصة النساء واألطفال.
 إعاقة املساعدات اإلنسانية ومترير جميع شحنات
اإلغاثة واملعدات والكوادر للنازحني.
 مهاجمة عامل اإلغاثة اإلنسانية أو اإلرضار بهم أو
باملوارد أو املواد األخرى املوزعة ملساعدة أو منفعة
النازحني أو تدمري مثل هذه املواد أو مصادرتها أو
تبديدها.
 انتهاك الحرمة املدنية واإلنسانية لألماكن التي
يحتمي بها النازحون أو التسلل إىل مثل هذه
األماكن.
وتفرض املادة  )11( 5عىل الدول األطراف االلتزام بأن «...
تتخذ اإلجراءات التي تهدف إىل ضامن عمل الجامعات
املسلحة وفقاً اللتزاماتها وفقاً للامدة  ،»7والتي بدورها
تنص عىل خضوع «حامية ومساعدة النازحني وفقاً لهذه
املادة إىل القانون الدويل وخاصة القانون اإلنساين الدويل»
(املادة  .»))3( 7كام تنص االتفاقية عىل أنه يتعني عىل
الدول األطراف إدانة أعضاء الجامعات املسلحة جنائياً
عن أفعالهم التي تنتهك حقوق النازحني وفقاً للقانون
الدويل والقانون الوطني» (املادة .))4( 7

تعزيز حامية النازحني

تعزز اتفاقية كامباال حامية النازحني يف ثالثة صور
مختلفة ،أوالً :ال تنص اتفاقية كامباال عىل إمكانية
انتقاص أحكامها 4يف أوقات الطوارئ يف البالد ،ذلك ألن
اتفاقية كامباال بر ّمتها تظل سارية يف جميع األوقات .وال
ميكن للدول األطراف أو الجامعات املسلحة دعم وجود
النزاعات املسلحة لتجنب التزامات حقوق اإلنسان وفقاً
لالتفاقية.
باإلضافة إىل ذلك ،ال تضع اتفاقية كامباال حداً لتطبيق
املادة  .7لذلك ،وحتى يف الحاالت التي ال يصل فيها
العنف املسلح ملستوى النزاعات املسلحة التي تؤدي
إىل تطبيق املادة  3العامة أو يف أكرب االحتامالت تطبيق
الربوتوكول اإلضايف ،ومتتثل الجامعات املسلحة من غري
الدول لاللتزامات املنصوص عليها وفقاً للامدة  7من
اتفاقية كامباال ،وال يجب التدخل يف حقوق النازحني
األساسية.

ويف نهاية األمر ،وحيثام ينجم النزوح عن النزاعات بني
دولة وواحدة أو أكرث من الجامعات املسلحةَّ ،
فإن هذه
الجامعات املسلحة لديها دور محدد يف إنهاء النزوح.
وتنص االتفاقية عىل أنه يتعني عىل ال��دول األعضاء
«السعي لتضمني املعايري ذات الصلة واملضمنة بهذه
االتفاقية يف مفاوضات واتفاقيات السالم بهدف إيجاد
الحلول املستدامة ملشكلة النزوح ( ».امل��ادة )2( 3
(هـ)).

الطريق إىل األمام

توصلت دراسة حديثة أجرتها اللجنة الدولية للصليب
األحمر أنه يف حني يبقى القانون اإلنساين الدويل إطار
العمل القانوين املناسب لحامية املدنيني يف حاالت النزاع
املسلحة ،فهيام زالت بحاجة إىل الدعم يف بعض املجاالت
منها حامية النازحني من قبل الدولة وكذلك من قبل
الجامعات املسلحة من غري الدول عىل حد سواء .ويعد
تضمني املعايري اإلرشادية يف القانون املحيل كام يطالب
به بروتوكول النازحني مليثاق البحريات العظمى عىل
سبيل املثال ،واحدة من اآلليات املتاحة لتحقيق ذلك.5
وتقدم اتفاقية كامباال بدي ًال لتحقيق هذا الهدف لالتحاد
األفريقي ودوله األعضاء الثالثة والخمسني .واآلن ،يلزم
إيالء االهتامم عىل ضامن رسيان االتفاقية التي تستلزم
تصديق  15دولة من ال��دول األعضاء 6وتنفيذها يف
الوقت املناسب .ويف الوقت نفسه ،يجب عىل الدول
األط��راف ورشكائها ،مبا فيها وك��االت األم��م املتحدة
ومنظامت املجتمع املدين ومفاويض السالم ،الوصول إىل
الجامعات املسلحة من غري الدول يك توعيها بالتزاماتها
وفقاً التفاقية كامباال.7
وفيام يتعلق بالصكوك األخرى للقانون اإلنساين الدويل،
سيبقى التحدي األهم مراعاة الجامعات املسلحة من غري
الدول للمفاوضات وعملية اتخاذ القرار التي مل يشاركوا
يف أي منها ،وهي أيضاً تحقق التزاماتها .ويف العديد
من املواقف ،تكون اللجنة الدولية للصليب األحمر
وجمعيات الصليب /الهالل األحمر الوطنية األفضل
للتعاون مع الجامعات املسلحة من غري الدول من أجل
التوعية باالتفاقية القامئة واألساليب التي تعيق بها
تحركات هذه الجامعات ،باإلضافة إىل منظامت املجتمع
املدين وجامعات املنارصة املمثلة لألفراد الذين يعيشون
يف املناطق املتأثرة بالنزاعات الداخلية.
كاتينكا ريدربوس
( )katinka.ridderbos@nrc.chمحللة إقليمية يف
مركز رصد النزوح التابع للمجلس الرنويجي لالجئني
(.)http://www.internal-displacement.org
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ملزيد من املعلومات حول اتفاقية كامباال ،يُرجى
زيارةhttp://www.internal-displacement.org/ :
kampala-convention
 .1تحدد اتفاقية كامباال الجامعات املسلحة من غري الدول بأنها «القوات
املسلحة املنشقة أو الجامعات املسلحة األخرى املنظمة والتي تختلف عن
القوات املسلحة التابعة للدولة» (املادة ( 1هـ)).
 .2اللجنة الدولية للصليب األحمرCustomary International ،

 Humanitarian Lawالقانون اإلنساين الدويل العريف ،مطبعة جامعة
كامربيدج2005 ،
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/
pcustom.htm
 .3انظر أيضاً ماريا ستافروبولو
http://www.hijra.org.uk/pdf/NHQ36/30-31.pdf
 .4انتقاص القانون هو إبطال مؤقت لهذا القانون ،بصورة كلية أو جزئية،
وفقاً للظروف الخاصة.
 http://tinyurl.com/GreatLakes-IDP-Protocol .5دخلت اتفاقية
البحريات العظمى حيز النفاذ يف  2008وصودق عليها من ِقبل  10من الدول
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األعضاء وعددها  11للمؤمتر الدويل حول منطقة البحريات العظمى.
النسخة الفرنسيةhttp://tinyurl.com/GreatLakes-IDP-Protocol-Fr :
 .6اعتباراً من يناير  ،2011صادق عىل االتفاقية أربعة دول هي :تشاد
وسرياليون وأوغندا وزامبيا .انظر قامئة الدول املوقعة عىل االتفاقية عىل
الرابط التايلhttp://tinyurl.com/Kamala-Convention-status :
 .7انظر املادة رقم  5.4من الدليل الخاص مبنظامت املجتمع املدين حول
اتفاقية كامباال التي نرشها مركز رصد النزوح الداخيل واملجلس االقتصادي
واالجتامعي والثقايف التابع لالتحاد األفريقي:
 www.internal-displacement.org/publications/au-guideوهو متاح
باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والربتغالية.

الترصف :النصائح املقدمة من النازحني
كيفية ّ
شتاين فني جاكوبسني

من األفضل للجهات اإلنسانية أن تستمع إىل نصائح النازحني عند التخطيط ملساعدة املتأثرين بوجود قاعدة  :4تجنب املشاركة
االجتامعية والسياسية
الجامعات املسلحة من غري الدول يف مناطقها األصلية.
يقدم هذا املقال االقرتاحات التي أدىل بها النازحون حول
ترصفهم املناسب للتعايش تحت سيطرة الجامعات املسلحة
من غري الدول والذي بدوره له استدالالت للكيفية التي
يجب أن يتعامل بها الفاعلون الخارجيون .وهذه النصائح
مأخوذة من أكرث من  100مقابلة شخصية أجريت ما بني
العامني  2007و 2008مع النازحني املستوطنني يف املدينة
العشوائية عىل حدود مدينة قرطاجنة الكولومبية .وتبني
التناقضات يف «القواعد» املذكورة آتياً أنه ال يوجد أسلوب
موحد أو صحيح للعيش ،إذ قد ال ُيفلح التوجه الف ّعال
ّ
يف أحد املواقف مع غريه من املواقف .وموضح يف هذه
املقالة القواعد العرشة وفق أربع وسائط سلوكية ،هي:
السلبية والتخفي والطاعة والحركة.

السلبية

يف املواقف التي يسيطر فيها أحد الفاعلني املسلحني غري
الرشعيني عىل السكان املحليني ومييل أوامره عليهم من
خالل اإلرهاب ،قد يكون اتباع أسلوب «ال أتكلم .ال أعلم.
ال أرى» اسرتاتيجية أساسية للمسايرة.

قاعدة  :1أغلق فمك ،فقد
يكون جارك أحد الوشاة

تقول إحدى النساء «عند عودتك إىل القرية ،عليك االنتباه
إىل شؤونك فقط دون غريها» .،ويف القرى التي تسيطر
عليها الجامعات املسلحة من غري الدول ،يتعني عىل األفراد
توخي الحرص و عدم مشاركة املعلومات أو التعبري عن
النقد ،حتى إىل الجريان ،ألن ذلك قد يتنامى إىل علم
الجامعات املسلحة ،مام سيكون له تبعات ال ُتحمد.1
ولعدم معرفة من يجب أن نثق بهم تأثري ضار عىل
العالقات االجتامعية ،حيث إنه من غري املمكن معرفة من
كواش .ويسترشي
يتحالف مع املليشيات أو من يعمل ٍ
عدم الثقة ،مام ينهي جميع جوانب الحياة االجتامعية.
ويتذكر أحد القادة املحليني كيفية تدهور العالقات
االجتامعية عندما سيطرت القوات شبه العسكرية عىل
منطقته األصلية« :مل نكن لنتحدث إىل أي شخص آخر
أو لصديق »»...ويف مقابلة مع شخص آخر ،قال »:جاب
الخوف أنحاء القرية جميعها».

قاعدة  :2أغلق بابك وابق يف
منزلك وشاهد التلفاز

تابع املسلسالت التلفزيونية وشاهد األخبار وأغلق
بابك باستمرار يف محاولة ملنع األع�مال الوحشية
املنترشة يف الخارج .وخاصة بالنسبة لليافعات،
فهناك سبب آخر للبقاء داخل املنزل ،أال وهو تجنب
االغتصاب .وقد كان العنف الجنيس مامرسة منظمة
ومعممة من قبل الجامعات املسلحة من غري الدول
يف كولومبيا من أجل بث الرعب يف نفوس السكان.2
واملنزل يعده الكثري من الناس املالذ اآلمن ،حيث
ينطوي عىل الخروج من البيت مخاطرة املواجهة
مع الجامعات املسلحة ،أثناء تبادل إطالق النار أو
مشاهدة أي شيئ .ويعد البقاء يف املنزل وإحكام غلق
الباب طريقة لتفادي مشاهدة إحدى االنتهاكات أو
األعامل الوحشية .وطاملا أنك مل تر أي شيئ ،فأنت ال
تعلم ما الذي حدث.

التخفي

يشتمل التخفي عىل االختباء واالنصهار يف باقي
السكان وتجنب األفعال التي ميكنها جذب االنتباه
إليك .ويجب الحد من بعض األنشطة اليومية أو
التخيل عنها .لكن التخفي الكامل غري ممكن ،فال بد
للحياة اليومية من االستمرار.

قاعدة  :3تجنب الوقوع يف املتاعب

يقول أحد الزعامء املحليني« :يف مجتمعي ،تحافظ
العصابات املسلحة [ميلشيا الجناح اليساري] عىل
النظام» ،فهم يعاقبون املتسببني يف املشكالت ويتولون
دور الرشطة القروية .وهم دوماً يف أتم استعداد
للتدخل كسلطة مسلحة مفوض حكمها بأمر الواقع.
ويذكر الزعيم أيضاً «عندما تعقد اللجنة املحلية
االجتامعات ،فإنها [أي العصابات املسلحة] ستقف
حتى ننتهي من حديثنا يك تدىل بعد ذلك بدلوها يف
الحديث» .ويتعني عىل السكان التكيف مع القواعد
واملعايري املطبقة من قبل الجهات الدولية ،كام
س ُيعاقبون عند مخالفتهم إياها.

يف املجتمعات املحلية ،يتعرض األف �راد املشاركون يف
األنشطة االجتامعية والسياسية ومع املهام املجتمعية
األساسية ،مثل معلم املدرسة أو رجل الدين ،وذلك من
خالل استهدافهم من قبل الجامعات املسلحة من غري
الدول .وعندما تقع منطقة يف قبضة إحدى الجامعات
املسلحة من غري ال��دول الجديدة ،فإن جميع ماليك
السلطة السياسية القامئة يعدون موالني لألعداء ،وتسعى
هذه الجامعات إىل إبادتهم .ومن أجل التخلص من جميع
أنواع املعارضة ،تستهدف الجامعات املسلحة األفراد التي
ترى أنهم ميثلون أي دور تنظيمي كان .ويف إحدى املرات،
غادر أحد الشيوخ املسنني الذي يشغل منصباً إدارياً قريته
مبارشة تقريباً يعدما دخلت القوات شبه العسكرية ألنه
علم أنهم «لن يريدوا أن يعرفوا أي شيئ عن السياسة».
ومن هنا ،يق ّوض الخوف الحركة االجتامعية يف املجتمعات
املتأثرة.

قاعدة  :5ال تخرج بعد حلول الظالم

يف كولومبيا ،يسدل الليل ستائره حوايل الساعة السادسة
مسا ًء وترشق الشمس يف الساعة السادسة صباحاً تقريباً.
ويف بعض األحيان ،تفرض الجامعات املسلحة من غري
الدول حظر التجول اللييل ،لكن يف بعض األحيان يلتزم
األفراد تجنب السري يف الخارج يف الظالم كقاعدة أساسية
لحامية أنفسهم .ويبعث عىل ذلك تصور أن أغلب
«األفعال السيئة» (كالرسقة واالغتياالت والهجامت)
تحدث يف الظالمّ ،
وأن املرء قد يصبح عالقاً بني تبادل
إطالق النار أو قد يتعرض لالعتقال أيضاً .وعالوة عىل ذلك،
فإن البقاء داخل املنزل أيضاً إسرتاتيجية لعدم مشاهدة
األعامل الوحشية .ولحظر التجول اللييل تأثري كبري عىل
كل من الحياة االجتامعية وعىل األنشطة الحياتية اليومية
مثل صيد السمك أو االصطياد وقت الغسق أو امليش إىل
الحقول أو القرية ومنها وقت الفجر أو مقابلة الجريان
بعد العمل.

الطاعة

تتضمن الطاعة إتباع قواعد وأوامر الجامعات العسكرية
من غري الدول ،وهي أوىل خطوات ضامن الحياة .لكن
االستامع إىل أوامر جامعة واحدة س ُينظر إليها يف نهاية

