
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 تيزي وزو-معمري مولودجامعة 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 

 

 طور ثالث )ل.م.د( في القانون دكتوراه درجة لنيل ةحأطرو 
 الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان تخصص: القانون

 
 :األستاذ إشراف                                                    :  الطالبإعداد  
 خلفان كريم  أ.د.                                                  الرحمان عبد قاسه 
 

                                       لجنة المناقشة:  أعضاء
 رئيسا؛......................................... ة مولود معمري، تيزي وزو،ــــتاجر محمد، أستاذ، جامع د/أ.
 .مشرفا ومقررا؛..................................،ة مولود معمري، تيزي وزوــــخلفان كريم، أستاذ، جامع د/.أ

 ؛.ممتحنا.....................،ة عبد الرحمان ميرة، بجايةـــــــعبد الوهاب، أستاذ محاضر )أ(، جامع شيتر /د.

 .ممتحنا؛.........................،ة عبد الرحمان ميرة، بجايةـــــــعمر، أستاذ محاضر )أ(، جامعأبركاني / د.

 ا..ممتحن............................،مولود معمري، تيزي وزو جامعــة اذ محاضر )أ(،ـــدكال مولود، أست /د.
 

 
 51/51/8552: تاريخ  المناقشة

 العمــــــل اإلنسانــــــــــــي
 بين الّنص والممارسة



 

 

 

 

الهنوض ابل مم  دم العون من أ جلق  عندما تس تدعي احلاجة، ينبغي للك أ مة أ ن ت  " 

نقاذها من الكوارث وادلمار، وذكل ابلقدر اذلي تس تطيع به أ ن تفعل ذكل دون  ال خرى وا 

ذا اكنت أ مة ما تعاين. ض يه خملاطر مفرطةأ ن تتعر   اعة، ينبغي مجليع أ ولئك اذلين لمجمن ا ا 

ا، ولكن دون أ ن تهاملساعدة لتلبية احتياجا وا لها يدفائض من املؤن أ ن ميد   ر دلهيميتوف  

ضوا أ نفسهم خملاطر الش   نساين املساعدة يف حاالت احلاجة املاسة  يد ح ... مفد  يعر  منا هو معل ا  ا 

نة ترفض أ ن تفعل ذكل رفضا مطلقا ... وأ اي اكنت ة ممتد  أ م   وجود أ ي   حيث يصعبفطري 

 ." ا تس تحق هذه املساعدةهن ة ما، فا  م  بأ   تل   النكبة اليت

 

ميري دو فاتيلادلبلومايس واحملايم السويرسي،   .8571عام  ا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهـــداء

 

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ...
 .رحمه اهلل  العزيز  والدي

  الدتيو الوجود    اني، إلى بسمة الحياة وسر  إلى منبع الحنان والتف 
  العلم منذ نعومة أظافري حتى  التي غرست في نفسي حب    العزيزة

 بلغت أشد ي، حفظها اهلل وأطال في عمرها، وأعانني على بر ها... 
 إلى كل إخوتي وأخواتي، وكل أفراد عائلتي.

 إلى كل من كانوا لي أوفياء...أصدق ائي جميعا.

كان لي بمثابة األب الحقيقي    الذي أدرار خضيرإلى قريبي  
         طوال مشواري الدراسي، والذي يعود له كل الفضل  

 في مضي ي قدما...   

 عبد الرحمان ق اسه 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ق اسه عبد الرحمان 

 

 وتقدير شكر
 

ال يسعني بعد االنتهاء من إعداد هذا البحث إال أن أتقدم بأسمى  
عبارات الشكر واالمتنان إلى أستاذي الف اضل الدكتور خلف ان  

كريم الذي تفضل باإلشراف على هذا البحث، حيث قّدم لي كل  
كل الشكر    طيلة فترة اإلعداد، ف له مني  واإلرشادالنصح  

  والتقدير.
جنة  صة إلى أعضاء لبتشكراتي الخال  يفوتني أن أتقدمال  كما  

 الذين تفضلوا بقراءة هذه األطروحة وتقييمها. المناقشة
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 مقدمة

عّدُالنزاعاتُالمسّلحةُأحدُاألسبابُالرئيسيةُللكوارثُاإلنسانيةُالتيُقدُينتجُعنهاُعجزُتُ 
ُعن ُُأطرافُالنزاع ُللسكان ُوالخدماتُاألساسية ُالسلع ُالدولُتوفير ُتسعى ُولهذا المدنيين.

اإلنسانيةُفيُسبيلُالحفاظُعلىُحقُالضحاياُفيُالحياةُوالصحةُإلىُبذلُالجهودُوالمنظماتُ
شخصُاليومُُهُالُيمكنُأليُّ،ُباعتبارُأنُّ(1)الالزمةُلتوفيرُالمساعداتُاإلنسانيةُاالستعجالية

صبحتُأُناقلهاُوتعرضهاُوسائلُاإلعالم،ُإذتجاهُاألزماتُاإلنسانيةُالتيُتتاصامتاُُأنُيظلُّ
رينُبهذهُالكوارثُحقيقةُالُيمكنُأبداُالتهّربُمنها،ُالحاجةُلمساعدةُالسكانُوالضحاياُالمتأثُّ

ُحيثُيترّتبُعلىُالدولُوالمنظماتُاإلنسانيةُواجبُتقديمُالمساعدةُمنُجهة،ُوهوُااللتزام
ُلُالمجتمعُالدوليُقصدُالحصولالمطالبةُبتدخُّفيُالذيُيقابلهُمنُجهةُأخرىُحقُالضحاياُ
ُ.(2)علىُالمواردُالضروريةُالتيُتضمنُبقاءهم

ومنُجهتهاُحظيتُالكوارثُالبيئيةُبأهميةُبالغةُمنُقبلُالمهتمينُوالفاعلينُفيُالمجالُ
تحّدياُكبيراُُلشكُّالتهاُبصفةُغيرُمعتادة،ُإذُأصبحتُتُ اإلنساني،ُبسببُارتفاعُحجمهاُومعدُّ

ُ ُاستراتيجياتُمن ُإلىُوضع ُالذيُبادر ُالدولي ُحدُّللمجتمع ُالتخفيضُمن وكذاُُتها،شأنها
ُمعُمختلفُالهيئاتُاإلنسانيةُقصدُتيسيرُتقديمُالمساعدةُاإلنسانيةُالموجُّ ةُهالتنسيقُدوليا

ُحصراُلضحاياُالكوارثُالطبيعية.
ُ
ُ
ُ

                                                           

،25ُعددُ،ُالمجلةُالشريعةُوالقانون،ُالتنظيمُالقانونيُألعمالُاإلغاثةُاإلنسانيةُفيُالنزاعاتُالمسلحة،ُوائل أحمد عالمُ-1 
ُ.444.،ُص5105كليةُالحقوق،ُجامعةُاإلماراتُالعربيةُالمتحدة،ُ

2 - ZANGHI Claudio, Fondements éthiques et moraux du droit à l’assistance humanitaire, Colloque 

International sur le Droit à l’Assistance Humanitaire, Maison de L’UNESCO, Paris, du 25 au 27 janvier, 

1995, p.3. 
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ُأنُّ ُالواضح ُتعريفُمن ُتحديد ُمجّرد ُنطاق ُيتعدى ُاإلنسانية ُلالحتياجات ُُُُاالستجابة
اتُــــةُالتوفيقُبينُالمتطّلبــــــــاؤالتُحولُإمكانيـــــــبذلكُعدةُتس،ُليشملُ(1)بسيطُللعملُاإلنساني

ُاإلنسانيةُوالمصالحُالسياسيةُللدول،ُواحترامُالحقوقُاألساسيةُلإلنسان.ُُ
ةُحولهذاُحاولُالمجتمعُالدوليُمعالجةُالمشاكلُاإلنسانيةُالناتجةُعنُالنزاعاتُالمسلُّ

ُفيُتانونيةُتعملُعلىُتعزيزُحقُالضحوالكوارثُالطبيعيةُمنُخاللُوضعُأطرُق لقيُايا
ُوالقانونُُالمساعداتُاإلنسانية، ُالمعنيةُبحقوقُاإلنسان، ُلمختلفُالمواثيقُالدولية باالستناد

ُمبادئُ ُالتيُسعتُإلىُصياغة ُالدولية ُقراراتُالمنظماتُوالمعاهد ُوكذا الدوليُاإلنساني،
قرارُتدابيرُمنُشأنهاُتنفيذُالعملُاإلن غاثةُضحاياُالظروفُاالستثناتوجيهية،ُوا  ُئية.سانيُوا 

وتنظيمه،ُ طويالُلتطويرُه استغرقُالقانونُالذيُيسريُعلىُمعالجةُاألزماتُاإلنسانيةُوقتُا
ُالعالقاتُبينُالشعوبُواألممُقائمةُأساساُعلىُنطلقُمنُفكرةُأنُّيتفعيلهُفيُالميدانُُكماُأنُّ

بهاُالكوارثُالطبيعيةُوالنزاعاتُالمسّلحةُالُيمكنُرتُّاآلثارُالتيُتُ ُروحُالتعاونُواإلخاء،ُوأنُّ
                                                           

ُُُُُُ،"ُعمليات اإلغاثة اإلنسانية"،ُ"ُُأحداث اإلغاثة اإلنسانيةمهماُتعّددتُالتسمياتُالمرتبطةُبالعملُاإلنسانيُمنُ"ُُ-1 
  Assistance humanitaire  " ،" Secours " ،"Aide"،ُوالتيُيطلقُعليهاُكذلكُباللغةُالفرنسيةُ"ُالمساعدة"ُ

d’urgenceُفيُكلُعملُمنُشأنهُتقديمُموادُاإلغاثة بالرغمُمنُذلكُمحصورُا ُ-بساألغذيةُاألدوية،ُالمالُ–"،ُيبقىُتعريفهُا
لضحاياُالكوارثُالطبيعيةُوالنزاعاتُالمسّلحة،ُوذلكُبعدُموافقةُالدولةُالمعنية،ُوغالباُماُتقومُبهُهيئاتُمستقلةُومحايدةُ

ألممُمهاُوكاالتُا،ُباإلضافةُإلىُموادُاإلغاثةُالتيُيمكنُأنُتقدُّأطباء بال حدودأوُمنظمةُُكاللجنة الدولية للصليب األحمر
ة،ُالدوليُة،ُالمساعداتُاإلنسانيخوات ماهر جميل أبوالمتحدةُأوُدولةُأوُعدةُدولُبتكليفُمنُهيئةُاألممُالمتحدة.ُراجع:ُ

.ُولقدُعّرف01ُ،ُص.5112لعربية،ُالقاهرة،ُاُدراسةُتحليليةُوتطبيقيةُفيُضوءُقواعدُالقانونُالدوليُالعام،ُدارُالنهضة
معهدُالقانونُالدوليُالعملُاإلنسانيُعلىُالنحوُالتالي:ُ"ُالمقصودُبالمساعدةُاإلنسانيةُجميعُاألفعالُوالنشاطاتُوالمواردُ

الكوا والضروريةُلبقاءُضحايُا السلعُوالخدماتُذاتُالطابعُاإلنسانيُحصراُ، الالزمةُلتقديُم والماديُة احتياجاتهمُُثُوسدُُّرالبشريُة
"ُالموادُالغذائيةُومياهُالشربُواإلمداداتُالطبيةُوالمعداتُوالوسائلُالالزمةُلتوفيرُاإليواءُواألغطيةُُالسلعاإلنسانية.ُتشملُ"ُ

ملُهذاُاحتياجاتهمُاألساسية،ُوالُيشُالسياراتُوجميعُالسلعُالتيُالُغنىُعنهاُمنُأجلُبقاءُضحاياُالكوارثُوسدُُّ،والفراش
ُاتُعسكرية.معدُُّالذخائرُأوُأيُُّ،المصطلحُاألسلحة

ُ ُالدينيةُ بالخدماتالمقصودُ" ُوسائلُالنقلُوخدماتُالبحثُعنُالمفقودينُوالخدماتُالطبيةُوالمساعداتُعلىُاألصعدة "
ا زالةُاأللغامُوالتطهيرُواإلعادُة اإلعمارُوا  عادُة وجميعُالخدماتُاألخرىُوالروحيةُوالنفسية،ُوا  لطوعيةُلالجئينُوالنازحينُداخليُا

ُ.ُراجع:"ُاحتياجاتهمُاإلنسانيةُالضروريةُلبقاءُضحاياُالكوارثُوسدُّ
- Institut de Droit International, Résolution sur « L’assistance humanitaire », Session de Bruges, 02 

septembre 2003, Art (1).ُ 
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ُإالُُّالحدُّ ُخطورتها، ُالمنصوصُعليهاُمن ُاألساسية ُاإلنسانية ُالمبادئ ُإعمال ُخالل ُُُُُُُُُمن
 .ُ(1)فيُاتفاقياتُالقانونُالدوليُذاتُالصلة

ولُمحّلُالدولُالعاجزةُعنُلوعلىُهذاُاألساس،ُسارعتُالمنظماتُاإلنسانيةُإلىُالح
ُ،ُإذُوضعتُنفسهاُطوعاُفيُخدمةللضحاياُتحسينُالشروطُالصحيةُوأتنظيمُأعمالُاإلغاثةُ

األولُللصليبُاألحمر المبدُأ ي حّددُه بالُأدنىُشكُإلىُتحقيقُهدفُإنسانيُكمُا سعيُا ُ،اإلنسانُ،
ُفيُجميعُاألحواللُسعىالذيُي ُالبشرُوتخفيفها ُالصحمايُكذاُوُ،تداركُمعاناة ُالحياة ةُحيُّة

ُ.(2)وضمانُاحترامُاإلنسان

عددُالمنظماتُغيرُالحكوميةُالمعنيةُبتنفيذُالعملُاإلنسانيُكانُُتجدرُاإلشارةُإلىُأنُّ
ُاكسونيةنكلوسجّدُمحدودُفيُستيناتُالقرنُالماضي،ُإذُكانتُتتجلىُأساساُفيُالمنظماتُاأل

التيُلعبتُدوراُبارزاُفيُمجالُاإلغاثةُالدولية،ُحيثُنشأتُفيُأعقابُالحربُالعالميةُاألولىُ
لدوليةُتُكذلكُاللجنةُابغرضُمساعدةُاألطفالُوالالجئينُضحاياُالنزاعاتُالمسّلحة،ُأينُاحتلُّ

الميدان.ُومنذُذلكُالوقتُازدادُاهتمامُالمنظ فيُهذُا بارزُا دورُا اتُمللصليبُاألحمرُمنُجهتهُا
 .(3)اإلنسانيةُالحكوميةُوغيرُالحكوميةُشيئاُفشيئاُبمجالُالعملُاإلنساني

                                                           
1 - OWONA Joseph, Droit international humanitaire, Ed L’Harmattan, Paris, 2012, p.8. 

ُإلىُتدخلُإنسانيي موريسللتور  -2  ُاإلنسانية ُُ؟،ُهلُتتحولُالمساعدة ُدراساتُفيُالقانونُالدوليمفيد شهابتقديم ،ُ
 .460.،ُص5111اإلنساني،ُدارُالمستقبلُالعربي،ُالقاهرة،ُ

3 - DE SENARCLENS Pierre, L’humanitaire en catastrophe, Ed Presses de Sciences Po, Paris, 1999, 

p.11. Depuis la fin des années 1960, les actions de secours d’urgence et d’assistance aux populations 

vulnérables, en détresse, sinistrées, victimes de catastrophes naturelles ou de conflits armés, ont connu  

une croissance quasi – exponentielle. Pour répondre à ce développement fulgurant, une gamme d’acteurs 

étendue s’est mobilisée : certains spécifiquement créés pour la circonstance, d’autres retrouvant un rôle 

qu’ils avaient plus ou moins délaissé ou qu’ils s’étaient trouvés contraints de restreindre, d’aucuns 

élargissant enfin leurs domaines d’activité. Un vocable spécifique s’est peu à peu imposé pour les 

désigner : celui d’humanitaire. En français, il est aujourd’hui utilisé soit sous forme d’adjectif 

(organisation humanitaire, acteur humanitaire…) soit sous forme de substantif, (l’humanitaire, la 

professionnalisation de l’humanitaire, les humanitaires…). Voir : RYFMAN Philippe, La question 

humanitaire, histoire, problématiques, acteurs et enjeux de l’aide humanitaire internationale, Ed 

Ellipses, Paris, 1999, p.7. 
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شهدتُالمساعداتُاإلنسانيةُفيُالسنواتُالقليلةُالماضيةُتطوراُملحوظاُعلىُالساحةُ
نماُعرفتُعدةُتحّوالتُالدولية،ُإذُلمُيعدُاألمرُيتعلُّ قُبالعملُالتقليديُللصليبُاألحمر،ُوا 

تُكمرحلةُرُّمسياسيةُالكبيرةُالتيُشهدهاُالعالمُفيُنهايةُالقرن،ُحيثُاقترنتُباالضطراباتُال
ُالشيُو ُتراجع ُبفترة ُكإيديولوجيأولى ُخاصُةعية ُبشكل ُأدى ُمما ُالسبعينات، ُمنتصف ُُُُُُُُمنذ

ُرُسريعُللحركةُاإلنسانيةُمعُظهورُعددُكبيرُمنُالمنظماتُاإلنسانيةُغيرُالحكومية.إلىُتطوُّ

المرحلةُالثانية،ُفق دُشهدتُاختفاءُالشيوعيةُكنظامُسياسيُفيُأواخرُالثمانينات،ُمماُأمُا
ُيدُ ُفي ُسياسية ُأدوات ُإلى ُاإلنساني ُالمجال ُمن ُالمساعدات ُتحويل ُعملية ُمن سّهل

ثارُالذيُُ(L’humanitaire d’Etat)،ُاألمرُالذيُساهمُفيُظهورُمصطلحُ(1)الحكومات
ُ.(2)المعمولُبهاُفيُالميدانُنسانيةإمكانيةُتوافقهُمعُالمبادئُاإلُهُجدلُحولببسب

لمُيكنُالعملُاإلنسانيُمطروحاُأمامُمنظمةُاألممُالمتحدةُوالبرلماناتُالوطنيةُواإلعالمُ
ُلمختلفُدولُ ُالخارجية ُفيُالسياسة ُالهامة ُمنُالعناصر ُعنصرا ُالذيُأصبحُاليوم بالقدر

وتبذلُجهوداُحثيثةُمختلفة،ُحتىُتضمنُوصولُالمساعداتُُاالتيُأخذتُتعتمدُأساليبُ،العالم
ُاإلنسانيةُللضحاياُفيُأحسنُالظروفُوبدونُعراقيل.

كماُأصبحُمنُبينُاألنشطةُالرئيسيةُالتيُي عنىُبهاُمجلسُاألمنُالتابعُلهيئةُاألممُ
ةُدالمتحدة،ُوهوُماُيظهرُجلياُمنُخاللُتخصيصهُنصيباُمتزايداُمنُمداوالتهُوقراراتهُلفائ

األمنُتمّسُبالسلمُُوُتتعّلقُأوُهذهُالمسائلُالتيُبدأتُمعُنهايةُالحربُالباردةُتأخذُأبعادا

                                                           
1 - BEAUMAN Rony, L’action humanitaire, Centre de Réflexion sur l’Action et les Savoirs 

Humanitaires, Paris, 1994, p.3.  
2 - RYFMAN Philippe, La question humanitaire, histoire, problématiques, acteurs et enjeux de l’aide 

humanitaire internationale, op.cit, p.8.                                                                                                     

حةُ،ُقيامُعدةُنزاعاتُمسل1001ُّسبتمبر11ُُبعدُالحربُالباردةُوبدايةُالحربُعلىُاإلرهابُالتيُأعقبتُأحداثُُشهدتُفترةُماُ-
فيُالتغييرُالمفاهيميُلالستجابةُاإلنسانيةُُو عضهاُلعملُاإلنساني،ُإذُأدىُامتزاجُالعملياتُاإلنسانيةُوالعسكريةُمعُباساهمتُبدرجةُكبيرُة

تُمخاوفهاُبدأنظماتُغيرُالحكوميةُمنها،ُالتيُختلفُالجهاتُالفاعلةُفيُالمجالُاإلنساني،ُخاصةُالمالبعضُإلىُالتأثيرُسلباُعلىُم
ُمنُانحرافُالمساعدةُواالتجاهُنحوُتسييسهاُوعسكرتها.ُراجع:

- AUDET François, L’acteur humanitaire en crise existentielle, les défis du nouvel espace humanitaire, 

Etudes Internationales, Vol 42, n° 4, 2011, p.447 et 448. 
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بذلكُ موسعُا إلىُاالعتباراتُاإلنسانيةُوحقوقُاإلنسانُومبادئُُ-المجلسُُ–الدوليينُ، باالستناُد
ُالقوةُدامقةُباستخالمتعلُُّسيادةُالقانونُوالديمقراطيةُمنُنطاقُأعماله،ُحيثُأصبحتُقراراته

 تّتسمُبالمرونة،ُلتشملُمجاالتُكانتُتندرجُتقليدياُضمنُالشؤونُالداخليةُللدول.

ارتبطُأسلوبُاستخدامُالقوةُلتنفيذُالعملُاإلنسانيُبصعوبةُوصولُالمساعداتُاإلنسانيةُ
،ُوظهورُنزاعاتُمسّلحةُمعّقدةُليسُلهاُطابعُدولي،ُمماُشّكلُتحّدياتُجديدةُالضحاياإلىُ

التيُأصبحتُأعمالهاُتواجهُبالرفضُمنُقبلُالدولُالمعنيةُبالمساعدة،ُُ،اثةلمنظماتُاإلغ
ُ.(1)تهديداُلسيادتهاُالوطنيةُباعتبارهاُت مّثل

ُعلىُهذهُاستخدعلىُاُالدولُعملتُ،ومعُمرورُالوقت ُللداللة مُمصطلحاتُمختلفة
ُ ُُُلالتدخُّ،ُحقُوواجب02ُلُاإلنسانيُفيُالقرنُالتدخُُّتسميةالممارسات،ُحيثُأ طلقُعليها
عّبرُت ُُحمايةُابتداءُمنُاأللفيةُالثانية،ُوهيُمصطلحاتُكّلهافيُالفقهُالفرنسي،ُثمُمسؤوليةُال

ُ.(2)عنُأسلوبُاستخدامُالقوةُالعسكريةُلتحقيقُاألغراضُاإلنسانية

ةُأسبابُيمكنُحصرهاُلعد51ُُّلُاإلنسانيُفيُمنتصفُالقرنُويعودُتطّورُفكرةُالتدخُّ
ُفيُكونُأنُّ ُبالنظرُمنُجهة ُفظيعة ُأسفرتُعنُكوارثُإنسانية ُشهدتُحروبا ُالفترة ُُُُُُهذه

التيُخّلفتها،ُإذُلمُيعدُاألمرُيتعلُّ بلُأصبحتُُ،قُبالحربُبمفهومهاُالتقليديإلىُعددُالضحايُا
أدىُُقدالكائنُالبشري،ُومنُجهةُأخرىُفُجرائمُإبادةُمرتكبةُعلىُنطاقُواسعُموّجهةُضدُّ

متطّورةُتستخدمُخصيصاُلتحقيقُأكبرُقدرُممكنُُهورُأسلحةُجدُّرُالتكنولوجيُإلىُظالتطوُّ
الكوارثُ المنطلقُأصبحُمنُالضروريُعلىُالمجتمعُالدوليُلمواجهةُهذُه ومنُهذُا منُالدمارُ.

                                                           
1 - SCHWEDIMANN Félix, Le cadre juridique de l’accès humanitaire dans les conflits armés, Revue 

Internationale de la Croix Rouge, Vol 93, 2011, p.122. 
2 - JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, La guerre au nom de l’humanité, tuer ou laisser mourir, 

Presses Universitaires de France, Paris, 2012, p.1. 
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ينُُر"ُأقّلُقذارةُمنُالحروبُالسابقةُلحمايةُالسكانُالمدنيينُالمتضرُُّنظيفةالقيامُبحروبُ"ُ
 .(1)منُويالتُالنزاعاتُالمسّلحة

تحديدُالنظامُالقانونيُالذيُيسريُعلىُالعملُاإلنساني،ُالُيمكنُأنُيحولُدونُإثارةُُنُّإ
لُالمجتمعُالدوليُكلماُالجدلُبينُوجوبُمراعاةُسيادةُالدولُالمعنيةُباألزمة،ُوضرورةُتدخُّ

ُاقتضتُالضرورةُلتنفيذُالعملُاإلنساني.

لطةُخّولُلهُسالجهازُالذيُتُ ُالقانونيُومنُأجلُذلك،ُيجبُأنُيتحّددُفيُذلكُالتنظيم
يُالسيادةُمبدأُالمساواةُفضمانُاحترامُُيتعّينُعليهيُتنفيذُالعملُاإلنساني،ُوالذاذُقراراتُــــاتخ

ُ.(2)أثناءُتوليهُالمهامُاإلنسانيةُبينُالدول

ُكبيرةُيعود ُالمجتمعُالدوليُبموضوعُالعملُاإلنسانيُبدرجة ُفشيتُلىُازديادإُاهتمام
الضميرُالعالميُواإلنساني،ُجاعلةُالضحاياُفيُوضعيةُبآثارهاُُتهزُُّالكوارثُاإلنسانيةُالتي

يُ  التدّخلإنسانيُة والشعوبُقصُد األمُم جهوُد يستدعيُتضافُر ممُا عنُتضامنهمُللتعبُرثىُلهاُ، يُر
ُوالتي ُواالستعجالية، ُالضرورية ُاإلنسانية ُبالمساعدات ُإمدادهم ُفي ُالمساهمة ُخالل ُُُُُُُُُمن

ُمنُشأنهاُالتخفيفُمنُحّدةُمعاناتهم،ُوتسعىُبدرجةُأكبرُإلىُإبقائهمُعلىُقيدُالحياة.

الُتنحصرُأهميةُدراسةُهذاُالموضوعُفقطُفيُمجّردُتقديمُعروضُاإلغاثةُفيُأوقاتُ
ُقبلُ ُيتعدُُّاإلنسانيةمنظماتُالاألزماتُوالكوارثُمن ُبل ُليشملُالدولية، ىُمحتوىُالدراسة

انونيةُللعملُاإلنسانيُالتيُينبغيُاإللمامُبهاُمنُقبلُكلُالعاملينُفيُهذاُالمجال،ُالجوانبُالق
أوُمنُقبلُالدولُالمنكوبةُإنُكناُبصددُكارثةُطبيعية،ُأوُاألطرافُالمتحاربةُإنُكناُبصددُ

ُحة.التدّخلُإلغاثةُضحاياُالنزاعاتُالمسلُّ

                                                           
1 - JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, La guerre au nom de l’humanité, tuer ou laisser mourir, 

op.cit, p.2. 

،ُانونمجلةُالشريعةُوالقشرعيةُالتدخلُوالتعارضُمعُسيادةُالدولة،ُبينُُ،ُالمساعدةُاإلنسانيةبن سهلة ثاني بن عليُ-2 
ُ.16،ُص.5100،ُكليةُالقانون،ُجامعةُاإلماراتُالعربيةُالمتحدة،42ُالعددُ
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غيُاالستنادُالوسائلُالتيُينبُكماُتشملُكذلكُالجوانبُالتنظيميةُالتيُتعنىُبدرجةُكبيرة
ُفيُأمّسُالحاجةُإليها.ُدةُلكلُمنُيكونُلحظةُوقوعُاألزمةعليهاُلضمانُوصولُالمساع

ُبالمساعدةُُإنُّ ُوالمعنيين ُاإلنساني ُبالعمل ُالقائمين ُمن ُكل ُوالتزامات ُحقوق تحديد
غاثةُتُاإلاإلنسانية،ُواحترامهاُكاملةُمنُقبلُكالُالطرفين،ُمنُشأنهُأنُيضمنُوصولُإمدادا

ُإلىُالضحاياُفيُأحسنُالظروف.

ُتمُّ ُإذا الممارسةُمحالُللطعنُفيُمشروعيتهاُُقدُيجعلالتنفيذُعلىُخالفُذلك،ُفُأما
ُوفعاليتها،ُمماُسيعّرضُربماُالمساعدةُإلىُاالنحرافُعنُاألهدافُالمسّطرةُلها،ُولهذاُفإنُّ

ة للعمل كّرسالم   الدولية عن مدى فعلية ونجاعة النصوصقتضيُالبحثُتدراسةُهذهُالمسألةُ
 تسيما في ظل التحّديات التي تواجهها المنظما ،االستثنائيةإلنساني أثناء الظروف ا

ُ؟ الحديثةفي حاالت النزاعات المسّلحة  اإلنسانية

فيُدراسةُهذاُالموضوعُعلىُالمنهجُالوصفيُأثناءُالبحثُعنُكلُالجوانبُُاالعتمادتّمُ
نُُّ،ُألنُّوالتطبيقيةُللعملُاإلنسانيُالنظرية يلقيُمموضوعُالبحثُالُيعالجُمسألةُنظريةُفقط،ُوا  ُا
ُعلىُتعاملُالمجتمعُالدوليُمعُالمآسيُاإلنسانيةُالمترّتبةُعنُالظروفُاالستثنائية.ُكذلكُنظرة

ُ ةُالقانونُالدوليُالمعنيُنصوصولغرضُتحديدُمضمونُالقواعدُالعامةُالتيُتفرضها
الستقرائيُالمنهجُابُاالستعانةُكذلكُتعلىُالدولُومنظماتُاإلغاثة،ُتمُُّبتنفيذُالعملُاإلنساني

علىُتحليلُالنصوصُالقانونية علىُالجُالتيُتتضّمنُبعضُالقائُم المفروضُة هاتُالقائمةُالقيوُد
يرُالّلبسُثسائلُالتيُتُ مالمنهجُالنقديُفيُبعضُالُكذلكوهوُماُيستحضرُبالعملُاإلنساني،ُ

ُشّكلُعقباتُتحّدُمنُفعاليته.بشأنُالموضوع،ُوتُ 

ُاإلطارُ ُتحديد ُاألزماتُاإلنسانية، ُلضحايا ُوالمساعدة ُالحماية ُبتوفير يقتضيُااللتزام
ُالدوليةُ ُالقواعد النظريُللعملُاإلنسانيُأوال،ُمنُخاللُالتطّرقُإلىُتبيانُأساسهُالقانوني،

(،ُثمُالبحثُفيُمرحلةُثانية،ُعنُأهمُالباب األولشروطُونطاقُإعمالهُ)المنظمةُله،ُوتحديدُ
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اآللياتُالكفيلةُبتنفيذُالعمــلُاإلنسانــــي،ُوتعدادُبعضُالممارســاتُالدوليـــةُفيُهذاُالمجـال،ُ
اإلنسانيةُ المساعدُة اآللياتُأثناءُالتدّخلُلتقديُم هذُه معُطرحُبعضُالعراقيلُالتيُتحّدُمنُفعاليُة

ُ(.الباب الثاني)ُالطارئةياُالظروفُلضحا
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يفرض التزام الدول باحترام التعّهدات التي قطعتها بموجب اتفاقيات القانون الدولي  
نسان، يفرض عليها واجب تكاثف الجهود والتعاون فيما بينها لحل كل اإلنساني وحقوق اإل

عّد من المثل العليا هذه االتفاقيات ت   المشاكل الدولية ذات الصبغة اإلنسانية، باعتبار أنّ 
 لتي ينبغي أن تبلغها كافة الشعوب والدول.المشتركة ا

بحياة والماسة خاصة اإلنسانية  هّددالتي ت  من األزمات  وألّن العالم ال يخلو حاليا 
عّد العمل اإلنساني من بين المسائل القانونية التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي، األفراد، ي  

فاقيات القانون الدولي ذات الصلة، ذ أصبح حقا من الحقوق المقّررة للضحايا بموجب اتإ
مدادات اإلغاثة إالتدّخل لتقديم  حيث يتعّين من هذا المنطلق على الدول والمنظمات اإلنسانية

 ذ ينبغي أن يتمّ إل مشروعا، ليها، على أن يكون التدخّ إة ــــــالحاج لكل من يكون في أمّس 
انون ـــعمل اإلنساني المكّرسة في نصوص القا للقواعد وااللتزامات التي تمليها مبادئ الــــــوفق

المتضّررة  ولم الدّ ــــانتهاك حقوق أقالي اما لمبدأ السيادة الذي يقتضي بدوره عدمالدولي، احتر 
 .)الفصل األّول(األزمات والكوارث اإلنسانية من 

عّد أمرا إّن سعي المجتمع الدولي إليجاد نظام قانوني يسري على العمل اإلنساني، ي   
في المساعدات اإلنسانية،  همجوهريا ومنطلقا أساسيا يسمح للضحايا من جهة بالتماس حقّ 

ومن جهة أخرى يمنح المنظمات اإلنسانية أهلية التدّخل إلمداد المتضّررين من األزمات 
 اإلنسانية بالموارد الضرورية التي تضمن بقاءهم.

ق على العمل اإلنساني وحده ال يكفي لتفعيل إلطار القانوني الذي ينطباتحديد   أنّ إالّ  
الحق في الحصول على المساعدة اإلنسانية، بل ينبغي كذلك تحديد نطاق تنفيذ هذا الحق 

 .)الفصل الثاني(ى للفاعلين في المجال اإلنساني تطبيقه فعليا في الميدان حتى يتسنّ 
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 الفصل األول
 اإلنسانيالتنظيم القانوني للعمل 

يرتكز عليها تنفيذ العمل  قانونية أسس إليجاديعود حرص وسعي المجتمع الدولي         
حة، التي عادة ما تخل ف ي ظاهرة الكوارث الطبيعية والنزاعات المسل  زيادة تفش   إلى اإلنساني

الصحية التي تهد د  المآسيالنظر عن  ة في المجتمع، بغض  يطال كل البنى التحتي   ادمار 
ل الفوري  األمرالكوارث، وهو  هذه المتضررين من حاالت األفرادحياة  الذي يستدعي التدخ 
ي مختلف النصوص القانونية الت إلىقصد مساعدة الضحايا باالستناد  الدولية اإلغاثةلفرق 

(، المبحث األولنية )كر ست حقوقا مشروعة للضحايا في الحصول على المساعدات اإلنسا
رة باألزمات و  هي الحقوق التي يقابلها التزام المجتمع الدولي باحترام سيادة الدول المتضر 

 إال   اإلنسانيةعليها البدء في تقديم المساعدات  ينبغيال  إذ اإلنسانية أثناء تقديم المساعدة،
السلطات الحكومية التابعة  مهاالحصول على اإلذن أو الموافقة المسبقة التي عادة ما تقد   بعد

 ح.للدول المتضررة بالكارثة أو النزاع المسل  

م هذه المنظمات بطلب كما يحدث كذلك في بعض الحاالت االستثنائية أن تتقد   
حة التي تكون أطرافا في نزاع مسل ح غير دولي، كإجراء يضمن ذن من الجماعات المسل  اإل

تقديم ضمانات إلى  ساني، والذين بدورهم سيعمدونالحفاظ على سالمة القائمين بالعمل اإلن
مفادها االلتزام بالعمل فقط وفقا لما تقتضيه المبادئ اإلنسانية المكر سة في نصوص القانون 

تسهيل مهامهم في الميدان، والعمل تماما بحسن نواياهم مما سيسمح  تثبت ، كخطوةالدولي
 (.المبحث الثاني) في إطار الشرعية الدولية
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 لمبحث األولا
 األسس القانونية للعمل اإلنساني

ر لضحايا المساعدة حق إنساني مقر   أن   اإلنسانيالعمل ون بموضوع المهتم  يعتبر 
المنظومة القانونية التي كر ستها اتفاقيات القانون  دائرةيدخل في  ،اإلنسانيةواألزمات الكوارث 

من خالل  اإلغاثة إمداداتفي تلق ي  األفرادالدولي، يفرض التزامات على الدول بصون حق 
 لعالس  الطبية، وكذا الس هر على حصولهم على مختلف  لوازمتزويدهم بالمؤن الغذائية وال

 .(األولالمطلب ) مات الضرورية لضمان بقائهمالخدو 

األزمات  لضحايا الموج هة حصرا غاثةاإل عمليات هناك من يعتبر أن   كما أن   
 افرتعاون وتضامن وتض عملية، ترتكز أساسا على ضرورة تاعتباراتفرضها  اإلنسانية

من ويالت  روناإلغاثة التي يرسلها المتضر   لطلبات االستجابةقصد جهود المجتمع الدولي 
    .()المطلب الثاني حةالكوارث الطبيعية والنزاعات المسل  

 المطلب األول

 العمل اإلنساني للمواثيق واإلعالنات الدولية  استناد

ن   تلقي المساعدات اإلنسانية لم يأتالضحايا في  قرار حقإ إن   ما كان من العدم وا 
ر القانون الدولي الذي يسعى لتلبية الحاجيات األساسية لضمان البقاء على قيد نتيجة لتطو  

     بفعل كارثة طبيعية رةتضر  محيث تجد أعمال اإلغاثة التي تعرض على الفئة ال ،الحياة
    لحقوق اإلنسان الذي ينطبق عمومابررها في كل من القانون الدولي ما ي حأو نزاع مسل  

ية لحقوق اإلنسان على الدول األطراف في الصكوك الدول التزاماتويفرض  ،لمالس  وقات في أ
)الفرع  الوفاء بتلك الحقوقأو يخضعون لواليتها و حترام حقوق الذين هم ضمن أقاليمها في ا
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ن بي  ي  حة، و اإلنساني الذي ينطبق في أوقات النزاعات المسل   وكذا القانون الدولي (،األول
 ،ويالت النزاع في حصولهم على موارد اإلغاثة اإلنسانيةرين من لمتضر  ا الضحاياحقوق 

 .)الفرع الثاني(فضال عن التزامات أطراف النزاع 

 الفرع األول 

ل القانون الدولي لحقوق ظقواعد العمل اإلنساني في  إرساء
 اإلنسان

ل القانون الدولي لحقوق ظ ية ألعمال اإلغاثة اإلنسانية فية األساسيتكمن الخلف
ة ـــــــــــــعلى الدول كفالته واحترامه واتخاذ كاف لحق في الحياة، والذي بموجبه ينبغياإلنسان في ا

 لمث  الحق في المساعدة اإلنسانية ي   ن  باعتبار أ ،(1)لالزمة لضمان عدم انتهاكهالتدابير ا
     إال  ، فهو ال يأخذ معناه كامالهل خراألي الحياة أو هو الوجه طبيعي للحق فال االمتداد

ل فعلي أو تهديد السالمة الجسدية يتو إنكاره أو المساس به في صورة تقفي مواجهة رفضه أ
 .ةوسائل العناية الصحي   انعدامأو و نقص في التغذية أ ،بعض الظواهر الطبيعيةاء جر  

الحد  رتبقى األساس الذي يوف   فإن المساعدة اإلنسانية ،اجهة مثل هذا التهديدوفي مو   
ميع المواثيق الدولية المعنية دت عليه جأك   الذي ،(2) ع بالحق في الحياةاألدنى لضمان التمت  

                                                           
ب هذا الحق على الدول واجب توفير السلع والخدمات الضرورية بالصورة المالئمة للمجتمعات المــــــنكوبة        يرت   -1

ني بين التدخل اإلنسا أحمد سي علي، راجع: ،تفصيل أكثر حول هذا الموضوع. للتتمك ن من البقاء على قيد الحياة حتى
 .251، ص.1122،نساني والممارسة، الطبعة األولى، دار األكاديمية، الجزائرالقانون الدولي اإل

، الحق في المساعدة اإلنسانية، دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني وحقوق بوجالل صالح الدين -2      
 .01، ص.1112اإلنسان، دار الفكر الجامعي، مصر، 
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    على أن   أقر ه بنصه اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي غرار ، على(1)حقوق اإلنسانب
 .(2)" الحق في الحياةفرد  لكل  " 

ه لخاص بالحـقوق المدنية والسياسيةمن جهته العهد الدولي ا أقر       هذا الحق بنص 
اته ــــد من حيـــجوز حرمان أحـــحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان وال يـال"  على أن  
        قـــــخروج عن الحـــه ال يجوز المخالفة أو الكما نص  العهد كذلك على أن  ، (3)تعسفا"

وتقديم  ةكفالة الحق في الحيا فإن   وبالتالي، (4)في الحياة حتى في أوقات الطوارئ المماثلة
      لتزامات التي تقعأهم اال من عد  أوقات األزمات والكوارث، ي  المساعدات اإلنسانية في 

هذا الحق  اكانتهد في وفي حالة التقصير أو التعم   ،لي ككلوالمجتمع الدو  ق الدولتعلى عا
 .(5)المسؤولية عن ذلك  األطراف المعنيةل تتحم   االستثنائيةسواء في الظروف العادية أو 

                                                           
 .12ص.مرجع سابق، ، وائل أحمد عالم -1    

/ 21/ 21( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في 3المادة ) :نظرأ -2
2820. 

لألمم  ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمدته الجمعية العامة6( من المادة )2الفقرة ) :رظأن -3      
مارس  13، دخل حيز التنفيذ في 2866ديسمبر  26في  ة(، المؤرخ12-ألف )د 1111رقم  الالئحةالمتحدة بموجب 

الجريدة الرسمية ، 2828ماي  26مؤرخ في ال، 28/62، انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2826
 . 2828ماي  22بتاريخ  ة، الصادر 11 ، عددللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. (0)( من المادة 3الفقرة ) :رظأن -4
د مـن حـق الدولـة قي ـ( شـروطا ت  0أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية يضـع فـي مادتـه )لى إتجدر اإلشارة  -

 : مهانسان في أحوال الحرب والطوارئ أهل من التزاماتها باحترام حقوق اإلفي التحل  
ل مـــن طائفــة مـــن الحقــوق محـــددة بعينهـــا، وتلتــزم الدولـــة بعــدم انتهاكهـــا حتــى ولـــو أعلنــت حالـــة الحـــرب عــدم جـــواز التحل ــ"  

 : من التفصيل حول هذه النقطة، راجع. للمزيد " والطوارئ
 .12، ص.مرجع سابق ،ماهر جميل أبو خوات -
الحق في الحياة المنصوص عليه  . حول هذا الموضوع كذلك، اعتبرت لجنة حقوق اإلنسان أن  18المرجع نفسه، ص. -5

ه الحق األسمى واألساسي الذي تقوم عليه جميع بأن   لخاص بالحقوق المدنية والسياسية،( من العهد الدولي ا6في المادة )
د حياة األمة، كما دعت إلى هد  ئ العامة التي ت  ه حتى في أوقات الطوار نحقوق اإلنسان األخرى، والذي ال يجوز الخروج ع

الدول على توسيع تفسير مضمون الحق في الحياة ليشمل التدابير الالزمة التي ينبغي   عدم تقييد هذا الحق من خالل حث  
  =(6م رقم )( من التعليق العا5( و )2: الفقرة )على سوء التغذية واألوبئة. راجعقة بالقضاء خذها خاصة تلك المتعل  أن تت  
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ذو  في الحياة  وسائل الحفاظ على حق اإلنسانهم كانت المساعدات اإلنسانية من أ اا 
يدعم  بما تشمله من أدوية وطعام وكساء تقديم المعونة فإن   األزمات والكوارث، أوقاتفي 
         وهريـــــــــن جمكو   باعتبارهة، هو الحق في الصح  و  ، أالمن حقوق اإلنسان اخر آ احق

 .(1) الحق في الحياةات ـنو  ــمن مك

     ة الموجودة بين الحقولية لحقوق اإلنسان، ونظرا للعالقالشرعية الد إلى باالستنادو     
ضرورة حتمية  عد  ت   يا لموارد الغوثإغاثة وتلقي الضحا فإن   ،في الصحة والمساعدة اإلنسانية

ة د على الحق في الصح  ؤك  جد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ي  عنها، ولهذا ن غنى ال
ة له وألسرته، ة، يكفي لضمان الصح  لكل شخص الحق في مستوى معيش"  على أن   بنصه

، (2(" ضروريةال االجتماعيةة والخدمات وتشمل المأكل والملبس والمسكن، والرعاية الصحي  
وفي نفس السياق نجد كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

    ما يفي بحاجته روف  ي   ()...ع بمستوى معيشيل شخص التمت  لك يحق   ه "ينص  على أن  

                                                                                                                                                                                     

قة وثي ،2821ي دورتها السادسة عشرة لسنة الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ف ،ق بالحق في الحياةالمتعل  =
 :متوفرة على الموقع اإللكتروني

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc6.html 
- Selon la Charte Humanitaire , le droit de vivre dans la dignité est inscrit dans les normes juridiques 

concernant le droit à la vie, à un niveau de vie adéquat ainsi qu’à la protection contre les traitements 

inhumains. Nous estimons que le droit à la vie, pour tout individu, s’accompagne à la fois du droit à ce 

que des mesures soient prises pour préserver sa vie si elle est menacée et de l’obligation parallèle, pour 

les autres de prendre telles mesures. Cela signifie implicitement qu’il existe une obligation de ne pas 

gêner la fourniture de l’assistance destinée à sauver des vies humaines. Voir : Charte humanitaire et 

normes minimales pour les interventions lors des catastrophes, le Projet Sphère, 2004, p.19.        
  .31، مرجع سابق، ص.ماهر جميل أبو خوات -1
منظمة  نشأةمن أسباب  ه( من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. تجدر اإلشارة في هذا المقام إلى أن  15المادة ) :أنظر -2

ع بأعلى مستوى التمت   د دستورها على أن  ة الالزمة، إذ يؤك  ة العالمية هو ضمان حصول اإلنسان على الرعاية الصحي  الصح  
األساسية لكل إنسان، دون تمييز بسبب العنصر أو الدين أو العقيدة السياسية أو غه هو أحد الحقوق ة يمكن بلو من الصح  

، متوف ر على الموقع   ة العالمية( من مقدمة دستور منظمة الصح  3الحالة االقتصادية واالجتماعية. راجع الفقرة )
 :لكترونياإل

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ar.pdf 

 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc6.html
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ar.pdf
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ar.pdf


انياإلنس التنظيم القانوني للعمل                                        :األول الفصل ـ األول الباب  

 

16 
 

الدول  ، كما أن  (2)" ر من الجوعوالحق في التحر   ، "(1)" من الغذاء والكساء والمأوى
ة بأعلى مستوى من الصح  ع حق كل إنسان في التمت  "  بـ قر  ت   في هذا العهد األطراف

 .(3)" غهو الجسمية والعقلية يمكن بل

                                                           

( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمدته 22( من المادة )2الفقرة ) :نظرأ -1    
، دخل حيز النفاذ 2866ديسمبر  26في  ة(، المؤرخ12د ـ ألف ) 1111رقم  الالئحةالجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب 

، ج.ر، 2828ماي  26مؤرخ في ال، 28/62، انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2826جانفي  13في 
 .2828ماي  22، الصادرة بتاريخ 11عدد 

تشير اللجنة المعنية (، من العهد الدولي نفسه. الجدير بالذكر، وعن الحق في الغذاء، 22( من المادة )1الفقرة ) :أنظر -2
خر يفرض على الدول األطراف آحق  الحق في الغذاء الكافي مثل أي   بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى أن  

مات االلتزام باحترام السبل المتوفرة للحصول على الغذاء الكافي وتخويل وصول الناس إلى الموارد ووسائل ضمان مقو  
لك على الدول األطراف في حالة عجز ضحايا الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث في التمتع ن كذعيشهم، كما يتعي  

ق بالحق في المتعل   (21)( من التعليق العام رقم 25: الفقرة )ل للوفاء بذلك الحق مباشرة. راجعبالحق في الغذاء، التدخ  
ر على متوف   ،2888والثقافية، الدورة العشرون  واالجتماعيةجنة المعنية بالحقوق االقتصادية الغذاء الكافي، الصادر عن الل  

 : لكترونياإلالموقع 
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc12.html 

زمة للتخفيف من أثر اسا باتخاذ التدابير الال  )...( الدول ملزمة أس"  ( من التعليق نفسه على أن  6تنص  كذلك الفقرة ) -
 ".( حتى في أوقات الكوارث الطبيعية11( من المادة )2الجوع على النحو المنصوص عليه في الفقرة )

 (، من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.21( من المادة )2الفقرة ) :أنظر -3
اللجنة المعنية بالحقوق              قر  من العهد، ت   (21) طراف بموجب المادةئة للدول األوعن االلتزامات الناش -

                                          االقتصادية واالجتماعية والثقافية ما يلي:                                                                                     
ة على أساس غير تمييزي خصوصا لع والخدمات الصحي  ة والحصول على الس  أمين حق االستفادة من المرافق الصحي  ت -

 الفئات الضعيفة والمهم شة.                                                                                           
ة العالمية خر في إطار برنامج عمل منظمة الصح  آتحديده من وقت إلى توفير العقاقير األساسية على نحو ما تم  -

 قة بالعقاقير األساسية. المتعل  

 ة.تأمين التوزيع العادل لجميع المرافق والسلع والخدمات الصحي   -
تعليق العام (، )أ( )د( )ه( )و( من ال03الفقرة ): ة العامة. راجعة عمل وطنيتين للصح  اعتماد وتنفيذ إستراتيجية وخط   -

(، الصادر عن اللجنة المعنية 21ع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه )المادة ق بالحق في التمت  المتعل   (20)رقم 
 :لكترونيمتوفر على الموقع اإل ،1111بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة الثانية والعشرون لسنة 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html 

 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc12.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html
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   الحق المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة على أن   في هذا الصدد قر  ي  
األساسية والحد ة ة الدولي  ن االلتزامات األساسية بتأمين الرعاية الصحي  ة يتضم  في الصح  

وتوفير المأوى والسكن وخدمات الصرف الصحي،  ،األدنى من المواد الغذائية األساسية
األساسية،  والتزويد بما يكفي من المياه النظيفة والصالحة للشرب، فضال عن توفير األدوية

رم رض على الدول أن تحتهذه االلتزامات األساسية التي تف من التنص ل إطالقا يمكن حيث ال
 .(1)ةوتحمي وتضمن الحق في الصح  

العهد الدولي الخاص بالحقوق  قر  الدول بكفالة الحق في الصحة، ي   التزاموعن 
ن طريق المساعدة ل الدول بمفردها وع" تتدخ   هلى أن  االقتصادية واالجتماعية والثقافية ع

وات لضمان مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوالتعاون الدوليين، وبأقصى ما تسمح به 
بها في هذا العهد، سالكة بذلك جميع السبل لي التدريجي بالحقوق المعترف ع الفعالتمت  

  .(2)" (...)المناسبة

أنه لم يتم اإلشارة نون الدولي لحقوق اإلنسان ـبمن خالل دراسة أهم نصوص القا نيتبي  
على هذه  االستنادنية هذا ال يمنع إمكا أن   ، إال  صراحة ألعمال اإلغاثة اإلنسانية بموجبها

 م خاصة أثناء الكوارث الطبيعية،قد  النصوص كأساس لتبرير المساعدات اإلنسانية التي ت  
ا في تيسير تقديم المساعدات اإلنسانية لضحايا تلعب دورا مهم   نسانحقوق اإل علما أن  

                                                           

القانون الدولي  سلحة وفي الحاالت التي ال يشملها، احترام الرعاية الصحية وحمايتها في النزاعات الم)ل.د ص.أ( -1    
 لكتروني:         متوفر على الموقع اإلتقرير  في مجال القانون الدولي اإلنساني،اإلنساني، الخدمات االستشارية 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/health-care-law-factsheet-icrc-ara.pdf 
  ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.1( من المادة )2أنظر: الفقرة ) -2
ت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتمتع الفعلي والتدريجي بالحقوق س السياق أقر  فوفي ن -

ت األساسية الدنيا لكل فرد من الحقوق المعترف بها في العهد، كما أن  الدول األطراف لديها التزام فوري بكفالة المستويا
ة األولية واألساسية، أو تقاعست عن استـخدام        ر الرعاية الصحي  وف  الدولة إذا لم ت   المنصوص عليها، معناه أن  

دها ثبت أنها بذلت كل جهو فة عن الوفاء بالتزاماتها، ما لم ت  تخل  عتبر م  ة، ت  مواردهــــا المتاحة إلعمال الحق في الصح  
الصادر عن اللجنة  (20)( من التعليق العام رقم 02الستعمال الموارد المتاحة قصد الوفاء بتلك االلتزامات. راجع: الفقرة )

 الذكر. ة واالجتماعية والثقافية، السالفالمعنية بالحقوق االقتصادي

https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/health-care-law-factsheet-icrc-ara.pdf
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  ةوالصح   بالحق في الحياةع الفرد ا كان نوعها، وذلك من خالل تمت  الكوارث اإلنسانية أي  
ة المعنية بحقوق يوليين ومختلف المواثيق الدولدلاي العهدين ليه فعلى النحو المنصوص ع

، إذا ما لم يتم (1)عه بهذه الحقوقوعليه فمن شأن الكارثة أن تحول بينه وبين تمت   .اإلنسان
ل وعلى وجه االستعجال، سواء من طرف الدولة المنكوبة أو المجتمع الدولي بغرض التدخ  

ال   مدادهم بالمواد األساسية التي من شأنها أن تضمن بقاءهم، وا   تكون إسعاف المنكوبين، وا 
داتها الدولية، بغض النظر عن انتهاكها لمبدأ التضامن فة عن الوفاء بتعه  تخل  م   –الدول  -

 الدولي في مسائل حقوق اإلنسان الذي يفرضه ميثاق هيئة األمم المتحدة.

تقرير الذي أعد ته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت        أشار في هذا الصدد، ال
)sorganisation-(Le comité permanent inter(2)  عد  حقوق اإلنسان ت   ، إلى أن 

ل مث  ذ أثناء الكوارث الطبيعية، وت  نف  القانونية لكل العمليات اإلنسانية التي ت   ةبمثابة الضمان
فإن لم تستند المساعدة اإلنسانية عليها، قد يؤدي األمر إلى  اإلطار القانوني لها، وبالتالي

ق نطاق تنفيذها لعدم قدرتها على حصر االحتياجات األساسية للضحايا. وعالوة على يتضي
رين من الكوارث الطبيعية يعني فعليا تجاهل الدول إهمال حقوق األشخاص المتضر   ذلك فإن  

 .(3)عليها كفالتها وضمانها واحترامهان لهذه الحقوق في الوقت الذي كان يتعي  

                                                           

لي بشأن حماية ، تقرير أو  ليجنة القانون الدو ل: راجع كذلك  .46و 46، مرجع سابق، ص.خوات ماهر جميل أبو -1 
 .A/CN.4/598: رقم من وثيقة األمم المتحدة 21، ص.1112ماي  18األشخاص في حاالت الكوارث، الصادر بتاريخ 

، كآلية 64/281الجمعية العامة رقم  الئحةبموجب  ،2991في جوان  ست اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتتأس   -2 
 ة للمساعدات اإلنسانية. راجع:ياالت الرئيسللتنسيق المشترك بين الوك

- Le Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires de l’Organisation des Nations 

Unies, In http://www.un.org/fr/humanitarian/overview/ocha.shtml 
3- Voir : Rapport sur la protection des personnes affectées par des catastrophes naturelles : les 

directives opérationnelles sur les droits de l’homme et les catastrophes naturelles de l’IASC (Comité 

Permanent Interorganisations), publié par Brookings-Bern project on internal displacement, 

Washington, juin 2006, p.9. Voir aussi en ce sens: Directives opérationnelles de l’IASC, sur la 

protection des personnes affectées par des catastrophes naturelles, rapport publié par le Projet 

Brookings - LSE, sur le déplacement interne, Washington, septembre 2011, p.3. 

http://www.un.org/fr/humanitarian/overview/ocha.shtml
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ل واجب ومسؤولية توفير الحماية يقع على السلطات الوطنية في المقام األو   ،وعليه
 والمساعدة لضحايا الكوارث الطبيعية تنفيذا اللتزاماتها في مجال حقوق اإلنسان، كون أن  

ن   ن عليها كفالة جميع عي  ما يتمسؤوليتها ال تقتصر فقط على توفير وسائل تضمن البقاء، وا 
الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك االقتصادية واالجتماعية والثقافية الممنوحة لألشخاص 

طلب في هم ن الضحايا من التماس حق  مك  بما ي   ،بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان
 .(1)المساعدة اإلنسانية من حكوماتهم

ت على ضرورة تقديم المساعدة التي نص   أما اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى       
اإلنسانية أثناء الكوارث الطبيعية، نجد االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 

د الدول األطراف وفقا اللتزاماتها بمقتضى تتعه  "  ( على أن  22مادتها ) ، التي تنص  1004
لضمان حماية وسالمة األشخاص ذوي القانون الدولي )...( باتخاذ كافة التدابير الالزمة 

   ذلك حاالت )...( الكوارث في سم بالخطورة، بمااإلعاقة الذين يوجدون في حاالت تت  
، 2990، وهو ما ذهب إليه كذلك الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام (2)" الطبيعية

سانية لألطفال الالجئين الذي أرغم الدول األطراف على ضرورة تقديم الحماية والمساعدة اإلن
 .(3)ضحايا الكوارث الطبيعية

                                                           
1- Voir : Rapport sur la protection des personnes affectées par des catastrophes naturelles : les 

directives opérationnelles sur les droits de l’homme et les catastrophes naturelles de l’IASC, op.cit, 

p.10. 

 رة على الموقع اإللكتروني:، متوف  1004اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  :أنظر -2 
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf 

 

 ر على الموقع اإللكتروني:، متوف  2990( من الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 12ع: المادة )راج -3 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-child-charter.html 
ة الالزمة، الغذاء ومياه الشرب لألطفال ل على ضرورة توفير الرعاية الصحي  في هذا الصدد اتفاقية حقوق الطف قر  ت   -

( من اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع 16ضحايا أخطار تلوث البيئة. راجع: الفقرة )ج( من المادة )
 .2989نوفمبر  20في  ة، المؤرخ66/16 رقم الجمعية العامة لألمم المتحدة الئحةوالتصديق واالنضمام بموجب 

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-child-charter.html
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لم فقط، بل حاالت الس   اإلنسان أثناءال ينحصر مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق      
حة، وهو ما يمكن أن حتى في حاالت النزاعات المسل   إعماله حد   إلىذهبت الممارسة الدولية 

 دولية، على غرار مجلس األمنالهيئات النستشفه من خالل القرارات الصادرة عن مختلف 
 إذحة، في النزاعات المسل   اإلنسانق في العديد من قراراته لمسألة احترام حقوق الذي تطر  
ضين لحاالت محد دة حيث يكون فيها الس لم واألمن الدوليين معر  طالب واستجابة منه  كثيرا ما

 الدولي تعل قة بحقوق اإلنسان والقانونللخطر، أطراف الن زاع بضرورة احترام التزاماتهم الم
     بشكل ال لبس فيه بخصوص األراضي المحتل ة  2862، إذ أعلن في عام (1)اإلنساني

من قبل إسرائيل بعد حرب األيام الست ة على ضرورة احترام حقوق اإلنسان األساسي ة غير 
، وهو ما أك ده مؤتمر طهران (2)حربة للتصر ف حت ى أثناء فترات التقل بات المستمر ة للــــــالقابل

ذي عرف تحو الا حاسماا في هذا المجال، خاصةا ، وال2862نسان ال ذي انعقد سنة لحقوق اإل
مسل حة، بعد إقرار األمم المت حدة من حيث المبدأ على تطبيق حقوق اإلنسان أثناء الن زاعات ال

ل الذي تبن اه المؤتمر الدولي تطبيق حقوق اإلنسان احترام و نوان " تحت ع إذ جاء القرار األو 
 تطبيق اإلعالن العالمياحترام و  أين دعا بموجبه إسرائيل إلى ضرورة " في األراضي المحتل ة

 .(3)لحقوق اإلنسان في األراضي المحتل ة

                                                           
1- Rapport des Nations Unies sur la protection juridique internationale des droits de l’homme dans les 

conflits armés, Nations Unies, New York et Genève,2011,p.103. 
2- CORDULA Droege, Droits de l’homme et droit humanitaire : des affinités électives ?, (R.I.C.R), 

Vol 90, n° 871, 2008, p.4. 

( 0: البند )اء الن زاعات المسل حة نذكر منهالم ح مجلس األمن في العديد من قراراته إلى ضرورة احترام حقوق اإلنسان أثن -
: المتحدة رقمالكبرى، وثيقة األمم ، المتعلق بمنطقة البحيرات 1116جانفي  12، الصادر بتاريخ 2653 :من القرار رقم

(1116 )2653/S/RES( من ديباجة القرار رقم2. الفقرة ): المتعلق 1115أكتوبر  12، الصادر بتاريخ 2635 ،
، 2128 :( من القرار رقم6البند رقم ) .RES /S/ 2635(1115بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وثيقة األمم المتحدة رقم: )

( 2885) :بالحالة في يوغوسالفيا سابقا، وثيقة األمم المتحدة رقم ، المتعلق2885نوفمبر  18الصادر بتاريخ 
2128/S/RES( من القرار رقم2.  البند ): المتعلق بالحالة في الشرق األوسط، 1121أفريل  12، الصادر بتاريخ 1103 ،

، 1120ديسمبر  22 ، الصادر بتاريخ1282 :( من القرار رقم2البند ) .S/RES/2043 (2012)وثيقة األمم المتحدة رقم: 
 .S/RES/2191 (2014)ق بالحالة في الشرق األوسط، وثيقة األمم المتحدة رقم: المتعل  

, op.cit, p.4.CORDULA Droege -3 



انياإلنس التنظيم القانوني للعمل                                        :األول الفصل ـ األول الباب  

 

21 
 

 ةالمتعل ق ،لجمعية العامةاالصادرة عن  ،1625( xxvرقم ) الالئحةوتالها بعد ذلك  
على  ها( من2زاعات المسل حة، ال ذي ينص  البند )اية المدنيين في النألساسي ة لحمبالمبادئ ا

والصكوك الدولي ة،  المنصوص عليها في القانون الدوليحقوق اإلنسان األساسي ة أن  " 
 لوائحهاذي سلكته في العديد من ، وهو الن هج ال(1)" تبقى سارية تماًما في الن زاعات المسل حة

حقة، إذ تجدها تدين زاعات المسل حة وتدعو ات الصارخة لحقوق اإلنسان في الناالنتهاك الال 
داتها الدولي ة في هذا المجال والمنصوص عليها في مختلف أطرافها إلى االلتزام بتعه  

  .(2)الصكوك المعني ة بحقوق اإلنسان
أعربت لجنة حقوق اإلنسان بدورها في هذا الش أن إثر غزو العراق للكويت عن قلقها 

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والحريات األساسي ة، ودعت إلى ضرورة احترام  اءإز  
ولي ة حت ى محكمة العدل الد .(3)ةوص عليها في مختلف الصكوك الدوليحقوق اإلنسان المنص

    حول مشروعية الت هديد إذ أعربت في رأيها االستشاري ،كان لها رؤية في هذا الموضوع
الخاص بالحقوق المدني ة  رها العهد الدوليوف  تي ي  النووي ة، أن  الحماية ال ألسلحةأو استخدام ا

تي الحق في الحياة ليس من األمور ال أوقات الحرب، واعتبرت أن  ف في ة ال تتوق  والسياسي  
من  من عدم حرمان أي  شخص بالت الي فإن  الحقيث المبدأ، و يمكن الت نازل عنها من ح

 .(4)لك أثناء العمليات العدائي ةفاا ينطبق كذحياته تعس  

 

                                                           
1-  Voir : Résolution 2675 (xxv) de l’Assemblée Générale, principes fondamentaux touchant la 

protection des populations civiles en période de conflit armé (09 décembre 1970). 

بحالة  ة، المتعلق8299 ديسمبر 90بتاريخ  ،الجمعية العامةة عن ، الصادر 62/264 :رقم الالئحة( من 2راجع: البند ) -2 
 ةدر ، الصا62/261 :رقم الالئحة( من 1البند ) .A/RES/53/156رقم:  األمم المتحدةحقوق اإلنسان في رواندا، وثيقة 

. البند A/RES/53/157بحالة حقوق اإلنسان في العراق، وثيقة األمم المتحدة رقم:  ة، المتعلق2998 ديسمبر 09بتاريخ 
بحالة حقوق اإلنسان في جمهورية الكونغو  ةق، المتعل  2998 ديسمبر 09بتاريخ  ة، الصادر 62/240 :الالئحة رقم( من 6)

 .A/RES/53/160الديمقراطية، وثيقة األمم المتحدة رقم: 
3-  Rapport de la Commission des Droits de l’Homme, La situation des droits de l’homme dans le 

Koweït sous occupation Irakienne, séance 52, session 48, du 27 janvier au 06 mars 1992, p.143. 
4-  Voir : Cour Internationale de Justice, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, 

avis consultatif du 08 Juillet 1996, para.25, In http://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-

19960708-ADV-01-00-FR.pdf 

http://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-FR.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-FR.pdf
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من القانون الدولي  كلجنة الدولي ة للصليب األحمر أن  ومن جهتها اعتبرت الل      
  ،فرعين مختلفين من القانون الدوليلحقوق اإلنسان ينتميان إلى  ليوالقانون الدو  اإلنساني

لكرامة اإلنساني ة، والصحة وافي الحياة  ن، فكل  منهما معني بحماية الحق أن هما متكامالإال  
ل إال    على حاالت الن زاعات المسل حة، يبقى الثاني ساري ففي الوقت الذي ال ينطبق األو 

ل إلغاء بعض لم، وعلى هذا األساس ال يمكن للدو المفعول في زمن الحرب كما في زمن الس  
ظر الحياة وحفي  يع الظ روف، السيما الحقتي تبقى نافذة في جمالحقوق األساسي ة ال

 . )1( الال إنساني ةعذيب والمعاملة القاسية و الت

 الفرع الثاني
 تكريس القانون الدولي اإلنساني لقواعد العمل اإلنساني 

 ى ــــعل (2)انيـــــــل القانون الدولي اإلنسظيرتكز التنظيم القانوني للمساعدات اإلنسانية في 

                                                           
1- Voir : Comité International de la Croix Rouge, Droit international humanitaire et droits de 

l’homme, Article publié le 29/10/2010, In   https://www.icrc.org/fre/war-and-law/ihl-other-legal-

regmies/ihl-human-rights/overview-ihl-and-human-rights.htm   

DE. La Pradelle s’est exprimé dans ce sens en considérant que les droits de l’homme et les droits 

humanitaires ne sont que deux systèmes juridiques qui poursuivraient en fin de compte un but suprême 

identique qui est d’imposer aux souverainetés un minimum de respect et de garantie de la condition 

humaine. Voir : OWONA Joseph, op.cit, p.15. Voir aussi : VIGNY Jean-Daniel, THOMPSO 

Cecilia, Standards fondamentaux d’humanité : quel avenir ?, (RICR), n0 840, Article publié le 

31/12/2000, In  https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhpy.htm 
التي  )ل.د.ص.أ(ف القانون الدولي اإلنساني، غير أنها ال تختلف في مضمونها، لذا نكتفي بتعريف يدت تعار تعد  لقد  -2
القانون الدولي اإلنساني هو القانون الواجب التطبيق أثناء النزاعات المسلحة، وهو فته على النحو التالي : " عر  

الناجمة مباشرة عن  يقصد بها خصيصا تسوية المشكالت اإلنسانية مجموعة القواعد الدولية االتفاقية أو العرفية التي 
ألسباب إنسانية من حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لها من  النزاعات المسلحة دولية كانت أو غير دولية، تحد  

لنزاع ". ض له من جراء هذا االتي يلحق بها الضرر، أو تتعر   خاص واألعيانوسائل القتال وطرقه، وتحمي األش
، دار الفكر الجامعي، 2العقاب على االنتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، ط  ، فعاليةناصري مريم أنظر:

                                                                                       :نظر كذلكأعن تعريف القانون الدولي اإلنساني،  .12، ص.1122اإلسكندرية، 
، ص. 1112، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2، القانون الدولي اإلنساني، ط سهيل حسن الفتالوي، عماد محمد ربيع

                                                                                                                  . 11و 12
- Voir   aussi en ce sens: ANDERS B. Johnson, CORNELIO Sommaruga, Respecter et faire 

respecter le droit international humanitaire, Union Interparlementaire, 90éme conférence, 1993, p14, In 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_001_1090.pdf 

https://www.icrc.org/fre/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/ihl-human-rights/overview-ihl-and-human-rights.htm
https://www.icrc.org/fre/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/ihl-human-rights/overview-ihl-and-human-rights.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhpy.htm
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_001_1090.pdf
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تبارها من القواعد اآلمرة في القانون الدولي، والتي تلتزم بها الدول باع ،(1)جملة من المبادئ
الشأن المادة  ، حيث أك دت في هذا(2)النحراف عنها أو التفاوض على مخالفتهااال يمكن 

تعتبر من القواعد  اآلمرةالقاعدة )...(  " على أن   (3)لقانون المعاهدات ينا( من اتفاقية ف53)
  والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل  لةالعامة للقانون الدولي، القاعدة المقبو 

  بقاعدة الحقة  ها القاعدة التي ال يجوز اإلخالل بها، والتي ال يمكن تعديلها إال  على أن  
 من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع ".

 ،عمليات العدائيةالين في لمشاركمبدأ ضمان احترام وحماية األشخاص غير ا عتبري  
، خرآسبب  األسر أو ألي  أو  جزوا عن القتال بسبب المرض أو الجرحفوا أو عوالذين توق  

 .من بين االلتزامات التي يفرضها القانون الدولي اإلنساني على األطراف المتحاربة

ية ليشمل جميع األشخاص التوسيع من مفهوم الحما تم   ،وانطالقا من هذا المبدأ
غاثـــــــــة ةـــــــم المساعدات اإلنسانيـــــمن تقديبح ـــــــــح، حتى أصـــــــل  بسبب النزاع المس رينالمتضر        وا 

لعام  تفرضها اتفاقيات جنيف األربع ضرورة حتمية ،(4)حة ـــــــضحايا النزاعات المسل

                                                           

نسـاني، رسـالة ، الضرورة العسكرية فـي إطـار القـانون الـدولي اإلروشو خالد: راجع ،دئ القانون الدولي اإلنسانيعن مبا -1 
، ص 1123بلقايـد، تلمسـان،  ي بكـردكتـوراه فـي القـانون العـام، كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية، جامعـة أبـمقدمـة لنيـل درجـة 

 .21-61ص.
، القانون الدولي اإلنساني، مصادره، مبادئه وأهم قواعده، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، عصام عبد الفتاح مطر -2 

 .82، ص.8002
/ 88ت، بتاريخ ينا لقانون المعاهدات، اعتمدت من قبل مؤتمر األمم المتحدة بشأن قانون المعاهدااتفاقية ف :أنظر -3 

 .2120جانفي  82، دخلت حي ز النفاذ بتاريخ 2191ماي/ 
4- Selon Rony Brauman, l’action humanitaire s’adresse aux populations vulnérables  et reste donc, pour 

une grande part, liée aux conflits. Son aspect majeur consiste dans le secours aux victimes sur le 

théâtre même de la guerre. Il s’agit de fournir aux blessés et aux malades les soins auxquels ils n’ont 

plus accès du fait de l’effondrement ou de la surcharge des structures médicales locales, mais aussi 

visiter recenser, aider les prisonniers, et de s’assurer qu’un traitement humain leur est accordé. Voir :  

- BRAUMAN Rony, L’action humanitaire, op.cit, p.5.  
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لعام  لها اإلضافيين ينالبروتوكولفي ة الواردة مختلف النصوص القانونيو ، (1)2808
2822(2). 

   يات والبروتوكولين المصاغين هذه االتفاق أن   " بيكتيهجون " هذا الصدد في  قر  ي   
الحماية والمعاملة  روف  ت   ة مادة ذات أثر قانوني فع ال لتقنين المعايير التيئابة ستمافي قر 

وا ـــــم يؤسســــــــح، كما أنهفي حالة حدوث نزاع مسل   رهمالمحتمل تضر   األشخاصلكل  اإلنسانية
 .(3)مبدأ المساعدة اإلنسانية لضحايا هذه النزاعات

خذ المساعدات اإلنسانية في الظروف االستثنائية واالستعجالية عدة صور وأشكال تت  
 تمييز بينهم، وتزويــــد تنحصر أساسا في تقديم المساعدات الطبية للجرحى والمرضى دون أي  

 

                                                           
 : وهي - 1
 .2808أوت  21المؤرخة في  ،ن حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدانياتفاقية جنيف لتحس -
 .2808أوت  21المؤرخة في  ،لقوات المسلحة في البحاراجرحى ومرضى وغرقى اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال  -
 . 2808أوت  21المؤرخة في  ،اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب -
أنظر النص . 2808أوت  21في  المؤرخة ،اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب -

 :على الموقع اإللكترونيقيات الكامل لهذه االتفا
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-

conventions.htm 
             وهما:                                                                                                                         - 2
ولية ق بحماية ضحايا النزاعات الدالمتعل   ،2808أوت  21المؤرخة في  ،البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف -

 .2822جوان  21في  المؤرخ ،المسلحة
ق بحماية ضحايا النزاعات المتعل   ،2808أوت  21المؤرخة في  ،البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف -

 على الموقع اإللكتروني:نظر النص الكامل لهما أ. 2822جوان  21المؤرخ في  ،المسلحة غير الدولية
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-

conventions.htm 
إلى المساعدات اإلنسانية بذات المصطلح فهي جاءت على النحو التالي: جميع هذه المواد لم تشر  الجدير بالذكر أن   -3

ل في ضرورة توفير المساعدات  حدة في مضمونها المتمث  ت  ها مترادفة وم  أن   إغاثة، غوث، معونة، مساعدات إنسانية...، إال  
انون الدولي المعاصر، دار ، التدخل اإلنساني في القحسام حسن حسانحة. أنظر: اإلنسانية لضحايا النزاعات المسل  

 .626، ص.1110النهضة العربية، القاهرة، 
 

https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
https://www.icrc.org/ara/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/overview-geneva-conventions.htm
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 .(1)بمرور إمدادات اإلغاثة اإلنسانيةالسماح و  ،السكان المدنيين واألسرى بالطعام والشراب

        جملة  لها والبروتوكولين اإلضافيين لذلك تفرض اتفاقيات جنيف األربع وتبعا
ن بموجبها حماية جميع يتعي   ،عامة وأطراف النزاع خاصة على الدول االلتزاماتمن 

ممكن  أقصى حد   إلىا و كما يجب أن يتلق   ،المرضى والجرحى والغرقى ومعاملتهم بإنسانية
تمييز بينهم  ضوا ألي  يتعر   بها حالتهم، وأال  وعلى وجه االستعجال الرعاية الطبية التي تتطل  

 .(2)الطبية ير االعتباراتــــغ اعتبار ألي  

ه ولتجسيد الرعاية الطبية بصفة فعلية على أرض الواقع ومراعاة لمصلحة كما أن  
ة أو ــــالعسكريورية ألفراد ووحدات الخدمات الطبية الضحايا، ينبغي توفير الحماية الضر 

                                                           

لنيل درجة دكتوراه، شعبة القانون الدولي  نون الدولي المعاصر، رسالة مقدمة، التدخل اإلنساني في القاموساوي أمال -1   
 .   222ص. ،1121جامعة الحاج لخضر، باتنة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، والعالقات الدولية،

( من البروتوكول 21( من اتفاقية جنيف الثانية. )22( و )21) .( من اتفاقية جنيف األولى25( و )21: )وادأنظر الم -2
كر أن البداية األولى لتقرير حماية الجرحى والمرضى ( من البروتوكول اإلضافي الثاني. الجدير بالذ  2اإلضافي األول. )

"، ولمس معاناة عشرات اآلالف من الجنود  سولفرينو" الذي شهد معركة "  ري دونانهنتعود الى كتابات الفقيه " 
المصابين والجرحى في ميدان المعركة، حيث لقي العديد منهم حتفه بسبب عدم توافر الرعاية الطبية الالزمة. وبناء على 

"،  ة الدولية إلغاثة جرحى الحرباللجن، سم يت بـ " 2263فيفري  22مبادرة منه، تشك لت لجنة من خمسة أعضاء في 
" التي كان لها الفضل في إبرام اتفاقية جنيف األولى  اللجنة الدولية للصليب األحمروالتي َتعد ل بعدها اسمها إلى " 

مرجع سابق، ، عصام عبد الفتاح مطر: . راجع2260جيوش في الميدان لسنة المتعل قة بتحسين ظروف الجرحى لل
المــــادة الخامسة منها على  ، تنص2260رة للجرحى والمرضى بموجب اتفاقية جنيف لعام المقر   عن المساعدة. و 232ص.
 :أن  

« Les habitants du pays qui porteront secours aux blessés seront respectés et demeureront libres .

Les généraux des puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants de 

l’appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence. 

Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y servira de sauvegarde (…) ». Voir : La 

Convention de Genève du 22 Aout 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les 

armées en campagne, In  https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C97EBB804C1

B2F9EC12563BD002B8B01 

 

                                                                                                                                                               

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C97EBB804C1B2F9EC12563BD002B8B01
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C97EBB804C1B2F9EC12563BD002B8B01
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=C97EBB804C1B2F9EC12563BD002B8B01
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ألغراض لصها طرف من أطراف النزاع خص  ات والمركبات الطبية التي ي  المدنية والمهم  
 .(1)ةحال من األحوال استهدافها من الهجمات العسكري وال يجوز بأي  الطبية، 

، بموجب (2)سرى الحربع القانون الدولي اإلنساني من نطاق الحماية التي يشملها أوس  
تي غالبا ما تشوب وضعيتها اتفاقية جنيف الثالثة، التي حرصت على مساعدة هذه الفئة ال

الدول أو األطراف المتنازعة  ألزمت هذه االتفاقية ، حيثقات في الحروب الحديثةعدة خرو 
ئة بضرورة تزويدهم بكميات كافية من الغذاء والمالبس، مع تهي ،التي تحتجز أسرى حرب

بها حة، وتقديم الرعاية الطبية التي تتطل  ره لقواتها المسل  مأوى مالئم في ظروف مالئمة لما توف  
 .(3)حالتهم الصحية

اللجنة الدولية للصليب األحمر تضطلع بدور فع ال في هذا  أن   ىإل تجدر اإلشارة      
وكالة  ة، لها أن تقترح إنشاءكام االتفاقيأطراف النزاع بأح التزامد من مدى للتأك  إذ ، (4)المجال

                                                           
( والفقرة 11( من اتفاقية جنيف األولى. )36( من المادة )2(، والفقرة )35( من المادة )2ة )( والفقر 28: )راجع المواد -1
( من البروتوكول 22( من المادة )2(، والفقرة )8( من المادة )2( من اتفاقية جنيف الثانية. الفقرة )38( من المادة )2)

     أن   من البروتوكول اإلضافي األول على( 2ن المادة )ا تشمله الوحدات الطبية تنص الفقرة )ه( ماإلضافي الثاني. وعم  
تنظيمها لألغراض الطبية أي  الوحدات الطبية هي المنشآت وغيرها من الوحدات عسكرية كانت أم مدنية التي تم  " 

جالئهم ونقلهم وتشخيص حاالتهم أو عالجهم، بما في ذلك  البحث عن الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار، وا 
ير على سبيل المثال، المستشفيات وغيرها من الوحدات المماثلة بسعافات األولية، والوقاية من األمراض. ويشمل التعاإل

ومراكز نقل الدم ومراكز ومعاهد الطب الوقائي والمستودعات الطبية والمخازن الطبية والصيدلية لهذه الوحدات، ويمكن 
  ." ئمة أو وقتيةأن تكون الوحدات الطبية ثابتة أو متحركة دا

  .( من اتفاقية جنيف الثالثة0المادة ) ، راجع:عن المقصود بأسرى الحرب - 2
 (، من اتفاقية جنيف الثالثة.31( و)12(، )16(، )15(، )25المواد ) :أنظر -3
شطة اإلنسانية ال تكون أحكام هذه االتفاقية عقبة في سبيل األن"  ( من اتفاقية جنيف الثالثة على أن  8تنص المادة ) -4

غاثة  التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب األحمر، أو أي   هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية وا 
 أسرى الحرب)...( ". 
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قة تها في تجميع المعلومات المتعل  ت بشأن أسرى الحرب، تنحصر مهم  ماالمركزية لالستع
 .(1)ذويهم أو الدولة التي يتبعونها إلىباألسرى ونقلها 

ن على الدول الحاجزة أن تتعاون مع الهيئات اإلنسانية على النحو الذي كما يتعي   
وجه، وذلك بتقديم جميع التسهيالت الالزمة للقيام بزيارة  أحسنا على يسمح لها بأداء مهامه

 .(2)اإلغاثة إمداداتاألسرى، وتوزيع 

مجال الحة، تستطيع الجهات الفاعلة في في النزاعات المسل   (3)وعن إغاثة المدنيين
من  ل  في ك رهاالمساعدة تجد ما يبر   اإلنساني مباشرة مهامها اإلنسانية انطالقا من كون أن  

كذا حة، و التي أولت اهتماما كبيرا بوضع المدنيين أثناء النزاعات المسل   ،اتفاقية جنيف الرابعة
 .جنيف ولين اإلضافيين الملحقين التفاقياتالبروتوك

ة بعة على كل طرف من األطراف الساميتفرض االتفاقية الرا ،وعلى هذا األساس
ات الطبية ومستلزمات العيادة ألدوية والمهم  ية مرور جميع رساالت االمتعاقدة أن يضمن حر  

ية واإلمدادات ، كما جعلت من تزويد السكان بالمؤن الغذائ(4)هة حصرا للسكان المدنيينالموج  

                                                           
 لبحثالثالثة. يشمل هذا النوع من المساعدة الجهود التي تبذلها الوكالة المركزية ل جنيف اتفاقيةمن  (213أنظر: المادة ) -1

في البحث عن الجرحى والموتى، واألطفال الذين ال عائل لهم، وتقوم الوكالة متى  )ل.د.ص.أ(عن المفقودين التابعة لــــ 
انقطعت وسائل االتصال المعتادة بتلقي المعلومات، وتجميعها على المستوى المركزي ونقلها إذا كان ذلك ممكنا بما يكفل 

مؤسسة لصالحهم، كما تتولى البحث عن األشخاص المختفين أو الذين انقطعت ف على األشخاص الذين تتدخل الالتعر  
ية للصليب األحمر والهالل خبارهم عن ذويهم، كما تتم بعض هذه األنشطة من خالل التعاون الوثيق مع الجمعيات الوطنأ

، اللجنة الدولية للصليب ا ديفيدديالبر : المعنوية والنفسية للضحايا. أنظري إلى سهولة توفير المساعدة ، مما يؤد  األحمر
 012، ص.مرجع سابق سات في القانون الدولي اإلنساني،درا ،شهاب مفيدتقديم  األحمر والقانون الدولي اإلنساني،

  .   011و

 الثالثة. جنيف اتفاقيةمن  (215أنظر: المادة ) -2
      لالستهداف  لضحية الرئيسية واألكثر عرضةنجد أن فئة السكان المدنيين هي ا ،حةعن ضحايا النزاعات المسل   -3    

هذه  حول، وعمليا تعتبر األولى في االستفادة من عمليات اإلغاثة اإلنسانية. للمزيد من التفصيل ةلعمليات العدائيا من
 وما يليها. 232ص.، ظر: الفصل الثاني من الباب األولالنقطة أن

 ية جنيف الرابعة. من اتفاق (13( من المادة )2الفقرة ) :نظرأ -4
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ات الطبية، ما يلزم من األغذية والمهم   استيرادفرضت و ، حتاللاالدولة الطبية واجب على 
 .(1)كانت موارد األراضي المحتلة غير كافية إذا

دنية ذات الصبغة الم األول بضرورة القيام بأعمال الغوثالبرتوكول  قر  ومن جهته ي   
لوية لدى توزيع إمدادات للسكان المدنيين، كما أعطى األو  المحايدة وبدون تمييز مجحف

 .(2)ون بحماية خاصة بموجب هذا الملحقظالذين يح األحمالألطفال وأوالت اإلغاثة ل

المادة  نجد أن  حة غير الدولية، ية أثناء النزاعات المسل  أما عن المساعدات اإلنسان
معايير الحد األدنى من اإلنسانية،  تدحد   قد ،األربع اتفاقيات جنيف بينالثالثة المشتركة 

ي العمليات العدائية معاملة عاملة األشخاص الذين ال يشتركون فمبلزم أطراف النزاع ت   التي
تناء بضرورة االع قر  لكرامة الشخصية، وت  الحياة وعلى اعلى  االعتداءإنسانية، كما تحضر 
 بالجرحى والمرضى.

رة مصغ   اتفاقية( المشتركة التي يعتبرها البعض بمثابة 3المادة ) الجدير بالذكر، أن   
لصليب األحمر، حيث كانت تطمح إلى توفير حماية لعات اللجنة الدولية بعيدة عن تطل  

التي ترتكب فيها  الفظائعبالنظر إلى حجم الجرائم و  (3)لية أوسع لضحايا النزاعات غير الدو 
في حق المدنيين، والتي عادةا ما تفوق تلك التي ترتكب أثناء النزاعات الدولية، وذلك راجع 

عرقل، بسبب عمل اللجنة الدولية عادة ما كان ي    أن  إال   .اءد بين األشق  إلى الكراهية التي تول  

                                                           
 Dans" ،" بأقصى ما تسمح به وسائلهارة: " ن عبا( من اتفاقية جنيف الرابعة. تبي  55( من المادة )2الفقرة ) :أنظر -1

toute la mesure de ses moyens ( من االتفاقية الرابعة، أن  55" الواردة في المادة )  قد أخذوا األخيرةواضعو هذه ،
ات المادية التي يمكن أن تواجهها دولة االحتالل من صعوبة في التمويل والنقل ...إلخ، هذا ما يعني بعين االعتبار الصعوب

 االلتزام الذي يقع على عاتقها يتمثل في إغاثة المدنيين في الحدود التي تسمح بها مواردها. حول هذا الموضوع، راجع:  أن  
 - UHLER M. Oscar et al, Commentaire sur la quatrième Convention de Genève du 12 aout 1949, In 

PICTET Jean (S/dir), CICR , Genève, 1956, p.333.  

  ( من البروتوكول اإلضافي األول.  68المادة ) :، أنظركذلك تجاه السكان المدنيينااالحتالل  ةوعن التزامات دول -

 من البروتوكول اإلضافي األول.  (21المادة ) :أنظر -2 
3 - UHLER M. Oscar et al, op.cit.p.39. 
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، وهو األمر 1إقليمها النزاع علىنت تنتهجها الدول التي يدور ة الداخلية التي كاالسياس
إلى تقديم مشروع ات فاقية، أثناء انعقاد  2128الذي دفع باللجنة الدولية للصليب األحمر سنة 
ألهلية ق بدور هذا األخير في أوقات الحروب االمؤتمر الدولي التاسع للصليب األحمر، يتعل  

ل في الشؤون الداخلية للدول ه تدخ  بالرفض على أساس أن   لقوبالذي و  ،وحاالت العصيان
  .2التي تواجه في إقليمها هذه العصابات

واصلت اللجنة الدولية جهودها في سبيل تقديم حماية أوفر لضحايا النزاعات 
الداخلية، وهو األمر الذي طرحته في جدول أعمال المؤتمر الدولي العاشر للصليب األحمر 

د عن أحقية جميع ضحايا الحروب األهلية ؤك  والذي أسفر عن قرار ي   2182نة الذي انعقد س
والثورية في الحصول على المساعدة اإلنسانية وفقاا للمبادئ العامة  االجتماعيةواالضطرابات 

 الدولة فيالقرار واجبات الجمعيات الوطنية للصليب األحمر  حللصليب األحمر، حيث وض  
خذها اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية ي، واإلجراءات التي ينبغي أن تت  المعنية بالنزاع الداخل

 لت اللجنةص  واألجنبية في حالة عجز تلك الدولة عن إغاثة مواطنيها، وهو فعالا ما تو 
نت اللجنة الدولية تمك   أن   الرغم من بساطته إال  على ف .لتحقيقه بموجب القرار السالف الذكر

، وكذلك أطراف الحرب 2182سنة  " العليا يزياسيل" األهلية في من إقناع أطراف الحرب 
 .3جنيف اتفاقياتباحترام أحكام  بااللتزاماألهلية اإلسبانية 

في سياق جهودها المبذولة لوضع نظام قانوني  ت اللجنة الدولية للصليب األحمرتبن  
المؤتمر  انعقاد، أثناء 2182ل قرار سنة كم  يدعم وي   ايسري على النزاعات الداخلية، قراراا آخر 

                                                           
للثوار تدخال  )ل.د.ص.أ(مة من قبل تعتبر الحكومة الشرعية التي تدور على إقليمها الحرب األهلية، المساعدات المقد   -1

 :راجع ،عالموضو  حول هذافي شؤونها الداخلية، ومساندة للمجرمين. للتفصيل أكثر 

 Commentaire sur la Convention (1) de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des ــ

malades dans les forces armées en campagne, 12 août 1949, In https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/365?OpenDocument 
2- Ibid.  
3- Commentaire sur la Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 

12 août 1949, In https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/375?OpenDocument  

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/365?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/365?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/INTRO/375?OpenDocument
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، أين طالب بضرورة تطبيق المبادئ 2192الدولي الرابع عشر للصليب األحمر سنة 
الهاي العاشرة لسنة  واتفاقية، 2181جنيف لعام  اتفاقيةاإلنسانية المنصوص عليها في 

لك حصانة طواقم وأسرى الحرب، وكذضى ق بمعاملة الجرحى والمر خاصة فيما يتعل   2102
على المعاملة اإلنسانية لجميع المحتجزين  فراد البعثات والخدمات الصحية، كما نص  وأ

نقل المعلومات فيما ، وكذا تسهيل عمليات غير المقاتلينة ري  السياسيين، واحترام حياة وح
 .1ة لحماية األطفال ضحايا النزاعات الداخليةالواتخاذ تدابير فع   بلم شمل األسر،ق يتعل  

ضحايا النزاعات  حمايةمن أجل جديدة  اتفاقياتنة الدولية مشاريع صاغت اللج 
 ستوكهولمالمؤتمر الدولي السابع عشر للصليب األحمر الذي عقد في  انعقادأثناء  الداخلية،

     هت فقرتها الرابعة على أن  ( المشتركة التي نص  8، من خالل صياغة المادة )2192سنة 
الذي ليس له طابع دولي، وخاصة في حالة الحروب ح في كل حاالت النزاع المسل  " 

والحروب الدينية التي تقوم على إقليم أو عدد من أقاليم  االستعماريةاألهلية والنزاعات 
المتعاقدة، كل واحد من الخصوم، يكون ملزًما بتطبيق أحكام هذه  الساميةاألطراف 
صفة بالوضع القانوني  عتد بأي  ال ي  و ، وتطبيق هذه األخيرة في مثل هذه الظروف، االتفاقية

 .(8) " أثر قانوني على هذا الوضع ألطراف النزاع، وال يكون له أي  

                                                           
 :2192إليكم النص الكامل للبنود التي تبناها قرار المؤتمر الدولي للصليب األحمر الذي عقد سنة  -1

A/ L’application des principes humanitaires qui ont trouvé leurs expressions dans les deux 

Conventions de Genève de 1929 et la Xe Convention de la Haye de 1907 spécialement en ce qui 

concerne le traitement des blessés, des malades et des prisonniers de guerre, ainsi que les 

immunités du personnels et du matériels sanitaires, B/ Un traitement humain pour les détenus 

politiques, C/ Des facilités pour la transmission des renseignements pour le regroupement des 

familles, D/ Des mesures efficaces pour la protection des enfants. Voir : Commentaire de la 

Conventions (1) de Genève, op.cit.     

بيق الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة     مجال تط ،جبابلة عمار -8
ماجستير في القانون، تخصص قانون دولي إنساني، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .03 ، ص.1118
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السيما حاالت الحرب على النص المقترح مع حذف عبارة "  ستوكهولموافق مؤتمر          
ا الحذف المذكور أدى فعليا  "، على أن   أو الحروب الدينية االستعماريةاألهلية أو النزاعات 

أمام المؤتمر  االقتراحرض نموذج إلى توسيع نطاق النص وليس إضعافه، حيث ع  
( 8صياغة المادة ) اقتراحن نص المحضر النهائي عن يتضم   2191الدبلوماسي لعام 

 .(1) المشتركة

تكليف فريق عمل  ت إلىأد  ( 2)لكم هائل من االنتقادات  ستوكهولمض مشروع تعر  
اغة مادة تنطبق على النزاعات غير ياد مشروعين جديدين لصة إعدل، أوكلت له مهم  أو  
من الصعب التوفيق بين  اه بدأن   المشروعين، إال   ىإل أ ضيفتورغم المستجدات التي  .وليةالد

م الوفد الفرنسي باقتراح قد  توجهات النظر المتباينة للوفود المشاركة في المؤتمر، إلى أن 
ما يعاب  أن   ق إلى أبعد الحدود، إال  موف   اقتراح آنذاكبر ، والذي أعت3صياغة مشروع المادة

الوفد الفرنسي أراد أن يحيلنا بموجب هذا النص إلى بعض التدابير واألحكام التي  أن   ،عليه
المعنية بحماية المدنيين أثناء النزاعات جنيف  اتفاقياتسيتم النص عليها في ديباجة 

                                                           

يلتزم كل خصم من الخصوم بتنفيذ أحكام هذه االتفاقية "  ن  ( المشتركة على أ8المادة ) المقترح الوارد في نصينص  -1 
في جميع حاالت النزاع المسلح التي ليس لها طابع دولي والتي قد تنشب في إقليم واحد أو أكثر من أقاليم األطراف 

، مساس به"ا كان الوضع القانوني ألطراف النزاع ودون الالسامية المتعاقدة، وتنطبق االتفاقية في هذه الظروف، أي  
التطور التاريخي للتقسيم القانوني بين النزاعات المسلحة الدولية  :داول الزمنية والحدود والنزاعات، الج: بارتلز روجيهأنظر

  .90، ص.8001، 229، العدد 12(، المجلد )م. د. ص. أوغير الدولية، مختارات من 
كل أشكال العصيان  تبيح، التي من شأنها أن ( المشتركة8) لشديدة بحذف المادةأعربت الوفود المشاركة عن رغبتها ا -2 

ب فيها الجماعات المعارضة للنظام، وهو األمر الذي قد يؤدي إلى تفكيك الدولة التي تقع والتمرد والفوضى التي قد تتسب  
ساس تنظيم النزاعات راد منها في األكان ي   اتفاقيةألحكام  عاالنصياداخلية من أجل إجبارها على  راباتطاضعلى إقليمها 

 .المرجع نفسه: راجع. من المتمردين وقطاع الطرق حفنةالدولية ال الداخلية، وذلك عن طريق إضفاء صفة محارب على 
 كان اقتراح الوفد الفرنسي لصياغة النص المعني بالنزاعات التي ليس لها طابع دولي على النحو التالي:   -3

 « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le 

territoire de l’une des Hautes parties contractantes, chacune des parties au conflit appliquera les 

dispositions du préambule de la Convention pour la protection des personnes civiles en temps de 

guerre ». Voir : Commentaire sur la Convention (III) de Genève, op.cit.      
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كفيلة لتوفير حماية  وحدها أن تكون يمكنالتي ال  حة، مع اإلشارة إلى بعض المبادئالمسل  
 .1فعلية لضحايا النزاعات الداخلية

ف المبادئ اإلنسانية عر  نظراا للغموض الذي جاء به نص الوفد الفرنسي الذي لم ي  
تكليف فريق  عليها لتوفير الحماية لضحايا النزاعات غير الدولية، تم   االستنادالتي ينبغي 

      حيث استند هذا الفريق ،ف هذه المبادئعر  ة صياغة نص ي  له مهم   ل ثاني أوكلتمع
      اللجنة الدولية للصليب األحمر  اقترحتهافي تعريفه على أهم المبادئ اإلنسانية التي 

جنيف األربع، مع إدخال بعض التعديالت الطفيفة عليها، ومع ذلك لم  اتفاقياتفي ديباجة 
ه ن فيما بعد أن  تبي   2م الوفد الروسي باقتراح آخرور، إلى أن تقد  يتم إقرار المشروع على الف

 الوفد الفرنسي. اقترحهاتبنى نفس المبادئ بالتقريب مع تلك التي 

ة بالنزاعات     المالحظ أثناء المناقشات أنَّ كل مشاريع صياغة المادة المعني 
رض تلك المشاريع إلى اللجنة األغلبية، األمر الذي أدى إلى ع بموافقة ظالداخلية، لم تح
، ومن ثمَّ 3فريق العمل الثاني اقترحهإقرار مشروع المادة على النحو الذي  المشتركة أين تم  
( 9الجلسة العامة للمؤتمر الدبلوماسي ألحكام ما يعرف بالمادة ) انعقادأثناء  اإلقرار النهائي

                                                           
1-  Voir : Commentaire sur la Convention (III) de Genève, op.cit. 

االقتراح الفرنسي كان يشير ضمنياا إلى االعتراف بحالة الحرب حتى يتسنى تطبيق أحكام هذه المادة  أن   ،الجدير بالذكر -
أبعد  إلى ما هو واليونان، حيث ذهبت هذه األخيرة أستراليا ،(و.م.أ)لى النزاعات الداخلية وهو األمر الذي أيدته كل من ع

: اجعاألمن بحالة الحرب النطباق أحكام المادة. ر  سأغلبية أعضاء مجل قر  يه من الضروري أن من ذلك، حين اعتبرت أن  
 . 99سابق، ص. ، مرجعبارتلز روجيه

 : الوفد الروسي لصياغة النص المعني بالنزاعات التي ليس لها طابع دولي على النحو التالي اقتراحء جا -2
« En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le 

territoire d’un Etat participant à la présente Convention, chacune des parties au conflit 

appliquera toutes les dispositions de la présente Convention qui garantissent: ــ un traitement 

humain  à la population civile -  interdisent sur le territoire occupé par les forces armées de l’une 

ou de l’autre partie des représailles contre la population civile (…) ــ interdisent tout traitement 

discriminatoire de la population civile (…) ». Voir : Commentaire sur la Convention (III) de 

Genève, op.cit.      
3-  Ibid. 
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نسانية التي تعترف بها الشعوب تضمن الحد  األدنى من الحماية واإل التي ،1المشتركة
ة ضحايا النزاعات الداخلية ثاغالتد خل إل امكانية ل اللجنة الدوليةخو  رة، كما أن ها ت  المتحض  
في الشؤون الداخلية للدول، كما كان عليه الحال قبل تبني هذه  ذلك الفعل تد خال اعتباردون 
  .(2)للصليب األحمرالدولية  نةجل  ل اعتبر مكسبوهو األمر الذي ي   ،المادة

ل الداخلية،بالنزاعات  يمعن اآخر  وعلى الرغم من تبني بروتوكوال  بموجبه أحقية خو 
 تلق يضرورة  إلىوأشار ، (9)ل منظمات اإلغاثة لعرض خدماتها على أطراف النزاعتدخ  

وكذا معاملة جميع الجرحى  4موارد الغوث واالستفادة من الفحوص الطبيةل األسرى

                                                           
في حالة قيام ت جنيف األربع على النحو التالي: " اتفاقيا ( المشتركة بين9تمَّ إقرار الصياغة النهائية ألحكام المادة )  - 1

 ق كحد  طب  ح ليس له طابع دولي في أراضي أحد األطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن ي  نزاع مسل  
لمسلحة األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات ا – 1أدنى األحكام التالية: 

الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو االحتجاز أو ألي سبب آخر، 
تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد، أو  يعاملون في جميع األحوال معاملة إنسانية، دون أي  

 ولهذا الغرض ت حظر األفعال التالية فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعالهالجنس أو الثروة أو أي  معيار مماثل آخر. 
خاصة القتل بجميع أشكاله ء على الحياة والسالمة البدنية و األماكن: )أ( االعتداوتبقى محظورة في جميع األوقات و 

لشخصية، وعلى األخص المعاملة والتشويه والمعاملة القاسية، والتعذيب. )ب( أخذ الرهائن. )ج( االعتداء على الكرامة ا
المهينة والحاطة بالكرامة. )د( إصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشك لة تشكياًل 

يجمع الجرحى والمرضى وي عتني بهم،  –2نة. قانونًيا وتكفل جميع الضمانات القضائية الال زمة في نظر الشعوب المتمد  
إنسانية غير متحي زة، كاللجنة الدولية للصليب األحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع. وعلى  ويجوز لهيئة

 أو بعضها. االتفاقيةأطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل األحكام األخرى من هذه 
 ". ي ألطراف النزاعؤثر على الوضع القانونمة ما ي  وليس في تطبيق األحكام المتقد  

2- UHLER M. Oscar et al, op.cit.p.39 et 40. 

يجوز لجمعيات الغوث الكائنة في إقليم الطرف السامي  " ( من البروتوكول اإلضافي الثاني على أن  22المادة ) تنص    -3
ماتها ألداء مهامها والشمس األحمرين، أن تعرض خد ب األحمر، والهالل األحمر واألسدالمتعاقد مثل جمعيات الصلي

 ق بضحايا النزاع المسلح.المتعارف عليها فيما يتعل  

تمييز مجحف لصالح السكان  تبذل أعمال الغوث ذات الطابع اإلنساني والحيادي البحت وغير القائمة على أي   -
ائهم، كاألغذية المدنيين)...( وذلك حين يعاني السكان المدنيون من الحرمان الشديد بسبب نقص المدد الجوهري لبق

 ." والمواد الطبية

 ( من البروتوكول اإلضافي الثاني.5( )د( من المادة )1( )ج(، والفقرة )2الفقرة ) :أنظر  -4
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 يةه يبقى بعيدا عن تطل عات وأحق  أن   إال  ، 1والمنكوبين في البحار معاملة إنسانيةوالمرضى 
تها مع الضمانات التي أقر   مساعدات اإلنسانية بالمقارنةالضحايا هذه الحاالت في تلقي 

  .(2)والبروتوكول اإلضافي األول المعني بالنزاعات المسلحة الدولية  اتفاقيات جنيف األربع

 ثاني المطلب ال

 لعمل اإلنساني الطبيعة القانونية ل

ل في جوهره كل الجهود المادية شك  ال يختلف الفقه في مضمون العمل اإلنساني الذي ي  
نسانية بصفة خاصة من أجل إغاثة مات اإلظوالمعنوية التي تبذلها الدول بصفة عامة والمن

ذاته، فيما إذا  عة العمل بحد  ما يختلف في تحديد طبيضحايا الكوارث الطبيعية والبشرية، إن  
ب على المجتمع الدولي ه واجب يترت  ، أم أن  )الفرع األول(ل حقا طبيعيا للضحايا مث  كان ي  

م وبصيغة أخرى، هل العمل اإلنساني الذي يهدف إلى تقدي)الفرع الثاني(. القيام به 
 المساعدة لضحايا الكوارث واألزمات اإلنسانية حق أم واجب ؟

 ل الفرع األو

 العمل اإلنساني حق 

المدنية والسياسية، االقتصادية  فروعهاأضحت مسألة حقوق اإلنسان بمختلف 
  هاـــمنة ـــــواء العاديــــــفي كل الظروف س ع الدوليــــــالمجتمة والثقافية، تشغل بـال ـــــواالجتماعي

                                                           
 البروتوكول اإلضافي الثاني. ( من2( من المادة )1( و)2الفقرتين ) :أنظر -1
لثاني، حاول المجتمع الدولي معالجة المسألة من ( المشتركة والبرتوكول اإلضافي ا9أمام النقص الذي أوردته المادة ) -1

العصر الحديث  حة، خاصة أن  كل أصناف النزاعات المسل   علىقة خالل اتجاه رغبته إلى توحيد المعايير اإلنسانية المطب  
يستلزم  حة التي تنشب بين الدول أمام ارتفاع حدة النزاعات الداخلية، األمر الذييعرف تراجعا ملحوظا للنزاعات المسل  
        وهو ما سنحاول شرحه بالتفصيل ،أكثر فعالية لضحايا هذه الحاالتبر حماية البحث عن وسائل قانونية أخرى توف  
 .222-222ص. في الفصل الثاني من هذا الباب، ص



انياإلنس التنظيم القانوني للعمل                                        :األول الفصل ـ األول الباب  

 

35 
 

ية على البشرية، لهذا تقوم العديد سلب جد   اثار آف خل  هذه األخيرة ت   السيما أن   (1)االستثنائية أو
 ،حماية حقوق الضحايا إلى من المنظمات اإلنسانية بأعمال اإلغاثة التي تهدف من خاللها

تلك األعمال تعتبر حقا طبيعيا للضحايا  وضمان القدر األدنى منها، فهل هذا يعني أن  
 الرتباطها بضمان حقهم في الحياة ؟ 

، على التوالي األربع جنيف ( من اتفاقيات2، 2، 2، 2حكام المواد )أل ناباستقرائ
حة، ال يمكن بأي  حال من األحوال التنازل لضحايا النزاعات المسل   اها تنشئ حقوقنستشف أن  

مها اإلنسانية التي يقد   الحصول على المساعدات في قة بالحق  ، بما فيها تلك المتعل  (2) عنها
لكل  امالزم احق باعتباره، (3)الفرد في الحياة قانتهاك ح عدم طرف ثالث، انطالقا من مبدأ

 الدول الذي يمنح بالتالي األمروهو  ،افحرمان أحد من حياته تعس   وال يجوز ،إنسان
ل الحكومية وغير الحكومية والمنظمات لضحايا الدول  اإلنسانية المساعداتتقديم ل حق التدخ 
 . )4)رةالمتضر  

  التزامات على الدول المعنية باألزمة للضحايا،  حق المساعدة اإلنسانيةإقرار  برت  ي  
يجوز التماس  ،ارثةمواجهة الك لة عجزها أو عدم قدرتها علىاوفي ح، (5)في إغاثة مواطنيها
 ية الخارجية في الحاالت التالية: المساعدة اإلنسان

                                                           
، كلية 11، عددالمجلة األكاديمية للبحث القانوني ،ياة في إطار ميثاق األمم المتحدة، حماية الحق في الحطاهير رابح -1

 .21، ص.1121، الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية
" ال يجوز للجرحى والمرضى  ( على التوالي، بين اتفاقيات جنيف األربع، التي تنص على أن  2،72722راجع المواد: )  -2

حوال، جزئيا ي أي  حال من األ)...( التنازل ف -بموجب االتفاقية الرابعة   -والغرقى، وأسرى الحرب، واألشخاص المحميين
 أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه االتفاقيات )...(".

: االنجازات والفجوات، مختارات من ت اإلنسانية في النزاعات المسلحة، التنظيم القانوني للمساعدابريل ستوفلزأروث  -3
 . 280، ص.1110(، )م.د.ص.أ

4- DIETRICH Schindler, Le droit à l’assistance humanitaire : droit et/ou obligation, Colloque 

International sur le Droit à l’Assistance Humanitaire, op.cit, p.35.  
             5- C’est à chaque Etat qu’il incombe au premier chef de prendre soin des victimes de catastrophes 

naturelles et autres situations d’urgence se produisant sur son territoire. Le rôle premier revient donc   

à l’Etat touché dans l’initiative, l’organisation, la mise en œuvre de l’aide humanitaire sur son   

territoire. Voir: SCHWENDIMANN Félix, op.cit, p.125.                                                                =   
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 هحيث أن  ة، ة ملح  حال اإلنسانية األساسية للفرد في أي   إذا لم تستوف المتطلبات -
حياتهم للخطر وتنتهك كرامتهم ض ترك الضحايا دون مساعدة، أن تتعر   قد يكون من شأن

 . خطيرا اانتهاك

نية خالل مهلة معقولة، ة واإلجراءات الوطإذا استنفذت كافة اإلمكانيات المحلي   -
يلة ـــوس ر أي  ه ال تتوف  ن  أحيث تماما  ات الحيوية، أو لم تستوفــــــــالمتطلب بعض ولم تستوف

 .(1)د اإلغاثة والخدمات األساسية بسرعة إلى األشخاص المعنيينر أخرى لضمان تقديم موا

( من نص مشاريع 21وهو ما أعادت ذكره لجنة القانون الدولي بموجب المادة )
" يكون على  ، والتي تنص على أن  اص في حاالت الكوارثقة بحماية األشخالمواد المتعل  
لها، واجب  لة تجاوز حجم الكارثة قدرتها الوطنية على االستجابةرة، في حاالدولة المتأث  

المتحدة والمنظمات  واألمم األخرىما يكون مناسبا، من الدول التماس المساعدة، حسب
 .(2)"المختصة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة  األخرىالحكومية الدولية 

                                                                                                                                                                                     

( من نص مشاريع المواد المتعل قة بحماية األشخاص في حاالت الكوارث 1تنص كذلك في هذا الخصوص المادة )و  - =
مان حماية رة، بحكم سيادتها واجب ضيقع على عاتق الدولة المتأث   -2"  على أن   وليدانون القجنة اللالتي اعتمدتها 

 .إقليمهاوالمساعدة في حاالت الكوارث التي تقع في  اإلغاثةوتقديم  األشخاص
 :راجع "عليهما. واإلشرافوالمساعدة ومراقبتهما وتنسيقهما  اإلغاثةفي توجيه تلك  األولرة الدور تتولى الدولة المتأث   -8
الجمعية العامة، الدورة الثامنة  ،8029أوت  1 - جويلية 2جوان، و 2 -ماي 2، الدورة الخامسة والستون، )ل.ق.د( -

 .  A/68/10م المتحدة رقم:ـــــــــموثيقة األ ،19ص. األمم المتحدة، نيويورك، والستون،
تقع مسؤولية ه " مبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة اإلنسانية على أن  الوفي نفس السياق، ينص المبدأ الرابع من  -

ة التي ة ومساعدتهم في المقام األول على السلطات التي تقع في أراضيها الحالة الملح  ت الملح  حماية ضحايا الحاال
اعتمدت من راجع المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة اإلنسانية،  ".بت عنها أصال متطلبات اإلغاثة اإلنسانية تسب  

، وثيقة متوفرة على الموقع 2119 ي دورته المنعقدة في أفريلنساني، فدارة معهد سان ريمو للقانون الدولي اإلإقبل مجلس 
 :لكترونياإل

http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc6.html 
 المبادئ التوجيهية.  نفس ( من9المبدأ ) :راجع - 1
 .19ابق، ص.الدورة الخامسة والستون، مرجع س ،(ل.ق.د) -2

http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc6.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc6.html
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( أعاله، بجعل واجب الدول 21)ق بمشروع المادة بت العديد من الدول فيما يتعل  رح  
الواجب  فقت على أن  رة في التماس المساعدة واجبا قانونيا وليس أخالقيا أو سياسيا، وات  المتأث  

رة بموجب الصكوك المنصوص عليه في مشروع هذه المادة مستمد من التزامات الدولة المتأث  
 .(1)الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي العرفي

" في مشروع  حسبما يكون مناسباإدراج عبارة "  السياق، رأى البعض أن  وفي نفس 
رة من سلطة تقديرية في تحديد واختيار أفضل المادة، ساهم في تعزيز ما بيد الدولة المتأث  

حالة  األقدر على تحديد مدى خطورة أي   رة هيمة للمساعدة، ما دامت الدولة المتأث  جهة مقد  
 .(2)تقع في إقليمها، وعلى صياغة االستجابة المناسبةمن حاالت الطوارئ التي 

المساعدة اإلنسانية، والذي تناولته بعض  سفي التماس حق األفراد كذلك كما يتأس  
كر، قرار معهد القانون الدولي بشأن المساعدة اإلنسانية بالذ   المواثيق الدولية والتي نخص  

دون " ترك ضحايا الكوارث  ن  ، الذي ينص على أ1113سبتمبر  11 بتاريخالصادر 
 انتهاكا عد  وبالتالي ي   ،سا بكرامة اإلنسانل تهديدا لحياة البشر، ومساشك  مساعدة إنسانية ي  

      ، (3)" لحقوق اإلنسان األساسية، ويحق لضحايا الكوارث أن يطلبوا المساعدة وأن يتلقوها
ق ص  نظامه المتعل  عندما ن ،با أكثر وضوحا في هذا الخصوصو لقد كان مجلس أور و 

ضين لخطر الكوارث الطبيعية بالمساعدة اإلنسانية صراحة على حق األشخاص المعر  

                                                           
أوسبيـــــــــــنا،  -سيا ـــــــــــــــالتقرير الخامس عن حماية األشخاص في حاالت الكوارث، مقد م من السيد ادواردو  فالن ،ل.ق.د() -1

(، وثيقة 89ة )، الفقر 8028أوت،  9 –جويلية  8جوان، و 2 –ماي  2، جنيف، الدورة الرابعة والستون المقرر الخاص،    
 .A/CN.4/652 :المتحدة رقماألمم 

 ( من نفس التقرير. 90الفقرة ) :راجع -2
      3- (I.D.I), Résolution sur « L’assistance humanitaire », op.cit, Art (2). 

" لكل شخص الحق في أن يطلب  دة على أن  للمساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ المعق   موهونكتنص كذلك معايير  -
    معونة اإلنسانية للمحافظة على الحياة وصون الكرامة، من السلطات المختصة أو من المنظمات الحكوميةويتلقى ال

 . 22، مرجع سابق، ص.بو خواتأماهر جميل : راجعأو غير الحكومية المحلية أو الوطنية أو الدولية ". 
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المشابهة، التماس المساعدة اإلنسانية  االستثنائيةحة والحاالت والحروب والعمليات المسل  
 .(1)القيام بعمليات اإلغاثة اإلنسانية لصالحهم على الدولية في حالة عدم قدرة دولتهم

، نجد كذلك دهاافر أو ر للدول المنكوبة قر  إلى جانب حق التماس المساعدة اإلنسانية الم  
، كما (2)م به دولة سواء كانت مجاورة للمنطقة المنكوبة أم الحق المبادرة الذي يمكن أن تتقد  

تملك كذلك المنظمات اإلنسانية الحق في تقديم عروض اإلغاثة اإلنسانية التي يحتاج إليها 
توفير الموارد األساسية الضرورية  ينما ال يتم  والتي ال يمكن رفضها لسبب وجيه ح ،اايالضح

ل المنظمات اإلنسانية يعود أساسا إلى عجز الدول المنكوبة تدخ   ، أي أن  (3)لبقاء الضحايا
االتصال والتجهيزات ت، ووسائل ا، بسبب الدمار الذي لحق المنشئاعن إغاثة ضحاياه

أو تكون وسائل الوصول إلى الضحايا من الخارج أكثر  ،بسبب الكارثة لدولةلتلك ا اإليوائية
مها الدولة المنكوبة، أو أن تكون را من الناحية العملية عن تلك التي يمكن أن تقد  تطو  

رها المساعدة الخارجية أكثر الوسائل التقنية، والموارد الغذائية والصحية التي يمكن أن توف  
 .(4)مة في الداخلقا من تلك المقد  تفو  

مات اإلنسانية في تقديم عروض اإلغاثة أثناء ر حق المبادرة للدول والمنظوعليه يتقر  
   عربجنيف األ ( من اتفاقيات21، 8، 8، 8المواد ) حة بموجب نصوصالنزاعات المسل  

عقبة في سبيل األنشطة  االتفاقياتال تكون أحكام هذه "  على التوالي التي تنص على أن  
                                                           

حلبي الحقوقية، بيروت، ال، منشورات 2لعام، طل اإلنساني في ضوء القانون الدولي ا، التدخ  محمد غازي ناصر الجنابي -1
المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة اإلنسانية أشارت إلى حق  . تجدر اإلشارة إلى أن  256و 255، ص.1121

ضون يجوز لألشخاص الذين يتعر   " التماس المساعدة من طرف األشخاص المتضررين من كارثة إنسانية، بنصها على أن  
ة أن يتوجهوا إلى المنظمات الوطنية أو الدولية المختصة، وغيرها من الجهات الواهبة المحتملة لطلب إغاثة لحالة ملح  

( من المبدأ الثاني من المبادئ 1الفقرة ) :راجع. إنسانية، وال يجوز اضطهادهم أو معاقبتهم بسبب تقديم هذا الطلب "
 (30)( من المادة 2الفقرة ) :في هذا الخصوص راجع كذلك فة الذكر.اعدة اإلنسانية، السالالمس الحق في التوجيهية بشأن

 من اتفاقية جنيف الرابعة.   
 .063، مرجع سابق، ص.وائل أحمد عالم -2
 .282، مرجع سابق، ص.روث أبريل ستوفلز -3
 .252، مرجع سابق، ص.محمد غازي ناصر الجنابي -4
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هيئة إنسانية  جنة الدولية للصليب األحمر أو أي  نسانية التي يمكن أن تقوم بها اللاإل 
غاثة الجرح أخرى غير  ". ى والمرضىمتحيزة، بقصد حماية وا 

تنص  األول( من البروتوكول اإلضافي 21وعن عروض الغوث، نجد كذلك المادة )
المحايدة وبدون تمييز مجحف القيام بأعمال الغوث  ذات الصبغة المدنية  ييجر "  على أن  

ر فيها الشروط  المذكورة أعاله التي تتوف   ث( وال تعتبر عروض الغو للسكان المدنيين )...
 بينالمشتركة  (13)( من المادة 1كما تنص الفقرة ) ،("ال في النزاع المسلح )...تدخ

ولية للصليب الد يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة "ه ن  أعلى  األربع جنيف اتفاقيات
 اللجنة الدولية ال وعلى الرغم من أن   .(1)ها على أطراف النزاع "األحمر أن تعرض خدمات
في النظام األساسي للحركة الدولية للصليب  هستالدول كر   أن   إال   ،تحتكر حق المبادرة هذا

 .(2)مرلصليب األحلدوليا حقيقيا للجنة الدولية  اوالهالل األحمر بوصفه تفويضاألحمر 
د ل في مجر  الحق العائد للجهات الفاعلة في مجال تنفيذ العمل اإلنساني، يتمث   كما أن  

ة في أن مبدأ السيادة حر  حيث تبقى الدول المتأثرة وفقا ل عروض المساعدة وليس تقديمها،
 .(3) ا على نداءمة سواء من طرف واحد أو جاءت رد  ا أو جزئيا تلك العروض المقد  يتقبل كل

                                                           
يحق "  هأن   أشار إلى حق المبادرة بنصه على قد ولي للقانون اإلنسانيالمعهد الد أن  ، في هذا الخصوص الجدير بالذكر -1

للسلطات الوطنية والمنظمات الوطنية والدولية التي ينص نظامها األساسي على إمكانية تقديم المساعدة اإلنسانية كـ 
دة والمنظمات اإلنسانية والمؤسسات األخرى التابعة لألمم المتح ،)ل.د.ص.أ( ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين

( من  5: المبدأ )راجع م هذه المساعدة إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في هذه المبادئ )...(".قد  زعة أن ت  الن  
( من نص 21الذكر. تنص  كذلك في هذا الخصوص المادة ) ةالمبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة اإلنسانية، السالف

للدول، واألمم المتحدة، والمنظمات "  علقة بحماية األشخاص في حالة الكوارث السالف الذكر على أن  مشاريع المواد المت
رة لمواجهة الكارثة، ويجوز للمنظمات الحكومية الدولية المختصة األخرى الحق في عرض المساعدة على الدولة المتأث  

الدورة الخامسة والستون، مرجع ، ) ل.ق.د( :راجع ." ةر غير الحكومية المعنية أيضا عرض المساعدة على الدولة المتأث  
 .19سابق، ص.

. د. م ) ومساعدة ضحايا الحرب، مختارات من، آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني، وحماية بفنر توني -2      
 .  65، ص.1118، 220، العدد 82(، المجلد ص. أ

 -ن حماية األشخاص في حالة الكوارث، مقدم من السيد إدواردو فالينسيا، التقرير الخامس عل.ق.د(راجع: ) -3
 . 99نا، المقرر الخاص، مرجع سابق، الفقرة.ـــــــــــــــــأوسبي
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الجمعية  بالئحتيعن عروض اإلغاثة أثناء الكوارث الطبيعية، فيمكن االستشهاد  أما
الدول  ر حقيتقر   ان بموجبهمات، والل2881لسنة  05/211و 2822لسنة  03/232العامة 

الجمعية العامة رت عروض اإلغاثة اإلنسانية، حيث اعتب والمنظمات اإلنسانية في تقديم
نظمات اإلنسانية، النشاط اإلنساني الذي تقوم به الدول والمجانب  إلىه لألمم المتحدة أن  

ية والمنظمات غير سرعة وفعالية هذه المساعدة على تعاون المنظمات المحل   فكثيرا ما تتوق  
 .(1)محضة ز وبدوافع إنسانيةدون تحي  تعمل  الحكومية الدولية التي

يمكن أن يفيد الدعم الذي  التعاون الذي أشارت إليه الجمعية العامة، وبالتالي فإن   
       مه الدول والمنظمات اإلنسانية للدول المنكوبة، خاصة إذا ثبت عجز هذه األخيرةقد  ت  

         تجاه ضحاياها، هذا ما يفتح المجال أمام الهيئات اإلنسانيةال مسؤولياتها في تحم  
 في التماس حقها المتعلق بتقديم عروض اإلغاثة اإلنسانية.

ه ال يمكن نستشف أن   ،حةعلق األمر بالكوارث الطبيعية أو النزاعات المسل  اء تو وس
  الفصل بين حق الضحايا في الحصول على المساعدة وفي حق الدول والهيئات اإلنسانية

 ابقى حقتة بتقديمها ق األمر بطلبها أو المبادر المساعدة اإلنسانية سواء تعل  ففي تقديمها، 
 . للطرفين ار مقر  

 

 

                                                           
ين بالمساعدة اإلنسانية تالمتعلق 05/211و 03/232 الالئحتينر وف  ت. 060، مرجع سابق، ص.وائل أحمد عالم -1

ؤكدان تل، على اعتبار أنهما ت الطوارئ المماثلة، الدعم الكافي لفكرة الحق في التدخ  لضحايا الكوارث الطبيعية وحاال
ترك ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت "  إلى أن   الالئحتان تشرعية المساعدة المقدمة لضحايا الكوارث الطبيعية حين أشار 

". راجع في هذا هانة لكرامة اإلنسان ا  ية و خطرا على الحياة اإلنسان لالطوارئ المماثلة بال مساعدة إنسانية يمث  
 . 250و 253، مرجع سابق، ص.محمد غازي ناصر الجنابيالخصوص: 
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 الثاني  الفرع

 العمل اإلنساني واجب 

ي المساعدات من طرف الدول والمنظمات ـالحديث عن حق الضحايا في تلق إن  
 الدول بضمان الحق في المساعدة ؟ التزامعن مدى  التساؤل اإلنسانية يستتبع بالضرورة

 ،في هذا الخصوص واضحا ،كما أشرنا في دراستنا سابقا ي اإلنسانيالقانون الدول كان
 ،حةنزاعات المسل  ما ألزم الدول بضمان الحق في المساعدة اإلنسانية لصالح ضحايا العند

والبروتوكولين اإلضافيين  األربع اتفاقيات جنيفها رت بت  التي  من خالل جملة من االلتزامات
 المتنازعة تنص في مجملها على واجبات الدول إذ، (1)على الدول األطراف في االتفاقيات لها

  ها أن   حة؛ إال  مسل  ضحايا في الحصول على المساعدات اإلنسانية في النزاعات الوحقوق ال
في التدخل لتقديم  غير المعنية بالنزاع مضمونها على واجبات الدول صراحة في تشير ال

البحث عن أسس ومصادر  إلى، وهذا ما يدفع بنا (2)طني الدول المتنازعةاالمساعدة لمو 
جعل من تقديم المساعدات اإلنسانية لضحايا الظروف االستثنائية أخرى في القانون الدولي ت

 على المجتمع الدولي. اواجب

                                                           
 يمكن حصر بعض التزامات الدول في ضمان الحق في المساعدة فيما يلي:  -1 
فرق القائمة بالخدمات اإلغاثة ومرورها وتوزيعها، حماية منظمات اإلغاثة وكذلك ال امداداتالسماح بدخول بتلتزم الدول  - 

       ( 13( من المادة )2تنص كذلك الفقرة ) (، من البروتوكول اإلضافي األول.22( و)21اإلنسانية. راجع المادتين: )
على كل طرف من األطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية مرور جميع رساالت من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي " 

.( كذلك الترخيص آخر للمدنيين )..طبية ومستلزمات العيادة المرسلة حصرا إلى سكان طرف متعاقد األدوية والمهمات ال
      رساالت من األغذية الضرورية والمالبس، والمقومات المخصصة لألطفال دون الخامسة عشر  بحرية مرور أي  

( من )ب( )ج (2كول اإلضافي األول، الفقرة )( من البروتو 68كذلك: المادة ) راجع الحوامل والنفاس". العمر والنساءمن 
 (، من البروتوكول اإلضافي الثاني. 5المادة )

 .286، مرجع سابق، ص.روث أبريل ستوفلز - 2
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، (1)من المادة األولى من ميثاق هيئة األمم المتحدة (3) حكام الفقرةباستقرائنا أل
ه يمكن إدراج أعمال اإلغاثة اإلنسانية ضمن صور التعاون الدولي الذي يلتزم به نستشف أن  
     ة همدولي من خالل إشاعة حقوق اإلنسان وضمان الحد األدنى منها للمساالمجتمع ال

     ق يتحق   حة، باعتبار أن ذلك لنفي التخفيف من ويالت الكوارث الطبيعية والنزاعات المسل  
 دة، جهود الدول بصفة فردية أو جماعية مع الجهود التي تبذلها هيئة األمم المتح بتضافر إال  

 من الميثاق.( 55)تها المادة د التي تبن  لتحقيق المقاص

( من مشاريع المواد 5عن واجب التعاون، أقرت لجنة القانون الدولي بموجب المادة )
.( تتعاون الدول كما هو ").. قة بحماية األشخاص في حاالت الكوارث على أن  المتعل  

ولية المختصة، دما بينها مع األمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية المناسب في
صليب األحمر للصليب األحمر والهالل األحمر، واللجنة الدولية لاجمعيات الدولي ل واالتحاد

 .(2) والمنظمات غير الحكومية المعنية "

          يشمل التعاون ألغراض مشاريع هذه المواد، المساعدة اإلنسانية وتنسيق
مدادات الغوث، اتوفير موظفي و  ،اإلغاثة الدولية واتصاالتأعمال  إلغاثة، ومعد ات وا 

 . (3)والموارد العلمية والطبية والتقنية

                                                           

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات على ضرورة " مقاصد هيئة األمم المتحدة، يقر  ميثاقها تحقيقا ل -2     
واالجتماعية والثقافية واإلنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس  الصبغة االقتصادية

 :راجعجميعا، والتشجيع على ذلك إطالقا، بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء ". 
/ 16/ 16صادق عليه في مؤتمر سان فرانسيسكو، بتاريخ ( من ميثاق هيئة األمم المتحدة، الم2( من المادة )3الفقرة )
 لكتروني:متوفر على الموقع اإل ،2805/ 21/ 10، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2805

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/ 

 .19ورة الخامسة والستون، مرجع سابق، ص.الد، ) ل.ق.د( :راجع -2 
 .المرجع نفسه  - 3
 

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/
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يفرض النظر في طلبات  التزامواجب التعاون مفاده  أن  فهم في هذا السياق، ينبغي أن ي  
ه مشروط باتخاذ هذه األخيرة قرارا يقضي بحاجتها رة، وأن  مة من الدول المتأث  المساعدة المقد  

 .(1)لة على تقديم الدعم المطلوبخ  يضا بقدرة الدول المتدمساعدة، وأإلى ال

 ،من الميثاق (55) المنصوص عليه في المادةالتعاون الدولي  أن  ، مما ال شك فيه     
ب رت  نوني ملزم ي  كأساس قا عتبري   ،(2)" األعضاء جميعد تعه  ي" العبارة  نوالذي تضم  
 ،تنفيذ التزاماتها وفقا لمقاصد األمم المتحدة فية عنع بصفة تعس  نمتللدول، التي ت المسؤولية

 مات اإلنسانية.دة اإلنسانية أو عرقلة مهام المنظبما في ذلك تقديم المساع

     ق باألزمة اإلنسانية المتعل   221د قرار مجلس األمن رقم ؤك  ي ،وعلى هذا األساس
الدول  التزامعلى  بشأن الوضع في الصومال 280، وكذا القرار رقم افي يوغوسالفيا سابق

                                                           

 -سيـــــا  ـــــــــــــــمقد م من السيد ادواردو  فالن ماية األشخاص في حاالت الكوارث،(، التقرير الخامس عن حل.ق.دراجع: ) -1 
 .99المقرر الخاص، مرجع سابق، فقرة. أوسبيـــــــــــنا،

(. وعن التعاون الدولي في حل المشاكل الدولية ذات الصبغة ه.أ.م(، من ميثاق )56( و)55: المادتين )راجع -2
تتحمل الدول األطراف في العهد ه " قر اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن  اإلنسانية، ت  

ت الصلة التي تتخذها الجمعية العامة وجمعية مسؤولية مشتركة وفردية وفقا لميثاق هيئة األمم المتحدة والقرارات ذا
الصحة العالمية، التعاون في تقديم اإلغاثة في حاالت الكوارث والمعونة اإلنسانية في أوقات الطوارئ، بما في ذلك تقديم 
المساعدة لالجئين والمشردين داخليا، وينبغي لكل دولة أن تسهم في هذه المهمة بأقصى قدرتها، وينبغي إعطاء 

دارتها، مثل األ  ولوية ألكثر الفئات ضعفا أو تهميشا من السكان لدى تقديم المساعدة الطبية الدولية، وتوزيع الموارد وا 
المجتمع الدولي  المياه اآلمنة الصالحة للشرب واألغذية واللوازم الطبية والمعونات المالية، وعالوة على ذلك )...( فإن  

( المتعلق بالحق 20) :( من التعليق العام رقم01الفقرة ) :". راجع شكلة.)...(مسؤول بشكل جماعي في معالجة هذه الم
(، الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية 21المادة )في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه 
(، المتعلق بالحق 21) :العام رقم(، من التعليق 01( و)38(، )32واالجتماعية والثقافية، السالف الذكر. راجع كذلك: الفقرة )

( من 22في الغذاء الكافي، الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، السالف الذكر. المادة )
   التعاون الدولي لحل المشاكل العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. تجدر اإلشارة إلى أن  

د أعضاء تعه  يه " ( من ميثاقها على أن  15التي نصت في المادة )أشارت إليه عصبة األمم المتحدة  سبق وأن ة،ــــــــاإلنساني
العصبة بالعمل على تشجيع إنشاء المنظمات التطوعية أو الوطنية للصليب األحمر وعلى التعاون معها )...( والتي 

، مرجع سابق، حسام حسن حسانراجع:  في العالم ". وتخفيف المعاناةالوقاية من المرض تستهدف تحسين الصحة و 
 . 620ص.
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مات ليات اإلغاثة التي تقوم بها المنظباتخاذ كل الوسائل الضرورية لضمان تنفيذ وتسهيل عم
القرارين مجلس بموجب الاإلنسانية عامة واللجنة الدولية للصليب األحمر خاصة، كما اعتبر 

لعمليات اإلنسانية المتعلقة بضمان سالمة ا بالتزاماتهاإخالل الدول  أن  المشار إليهما أعاله، 
ذلك قد يؤدي إلى زيادة معاناة اإلنسان  للسلم واألمن الدوليين، باعتبار أن   ال تهديدشك  ي  

 .(1)والتهديد بحياته

التزام  أن   قر  إلى جانب التعاون الدولي في مجال تنفيذ العمل اإلنساني، هناك من ي  
شعور من ال ةبعانال خالقيةاأل سساألعتبارات و اال هاالدول بضمان الحق في المساعدة تفرض

م غايته خدمة هدف قد  العون الم   مصلحة ذاتية، باعتبار أن   من أي   بالعاطفة اإلنسانية الخالية
ل تدخ   إلىل في إغاثة الدول الفقيرة والشعوب المحرومة، وكل من هو في حاجة نبيل، يتمث  

د من خالل مبدأين أساسين: ذلك األمر يتجس   أن   ون، كما يعتبر عاجل للتخفيف من معاناته
بمفهوم  افمبدأ التضامن مرتبط أساس. (2)أولهما مبدأ التضامن، ثانيهما مبدأ الكرامة اإلنسانية

  واجب المد بالمساعدة حفاظا فرض ي ، ممابحالة االستعجال بدورها التي ترتبط، اإلغاثة
 .(3)حقوق اإلنسان األساسيةعلى 

                                                           
البوسنة في  حالةالمتعل ق بال ،2881أوت  32، الصادر بتاريخ 221 :: قرار مجلس األمن رقمراجع في هذا الخصوص -1

 :، وثيقة األمم المتحدة رقموالهرسك
-  S/RES/770 (1992). 

، المتعل ق بالوضع في الصومال، وثيقة األمم المتحدة 2881ديسمبر  13الصادر بتاريخ ، 280قرار مجلس األمن، رقم  -
 رقم:

- S/RES/794 (1992). 

إلى     " غروس اسبيال هيكتور" . وفي نفس السياق يشير األستاذ 31ـ و32، مرجع سابق، ص.بوجالل صالح الدين -2 
 : هأن  

     - Si l’aide humanitaire est une exigence morale et légale, il convient, de conclure sur le plan politique, à 

ce stade de  la civilisation, qu’elle constitue l’objet et la matière d’un droit individuel aussi bien que 

collectif, appartenant à tous les hommes. Voir : GROS ESPIELL Hector, Les fondements juridiques 

du droit à l’assistance humanitaire, Colloque International sur le Droit à l’Assistance Humanitaire, 

op.cit, p.11. 
المجلة األكاديمية للدراسات الجامعية ، المساعدة اإلنسانية حقوق معتوقة، بوسلطان محمد، بوسماحة نصر الدين -3

 .0، ص.1111جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  ،11، عدد واإلنسانية
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لدولية واجبا أدبيا وأخالقيا، ضامن على الجماعة اكما تفرض اعتبارات األخالق والت 
ر ل قصد إغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة، حيث يتقر  التدخ  بضي يق

ل لتقديم المساعدة اإلنسانية ن بموجبه على الجماعة الدولية التدخ  للضحايا حق إنساني يتعي  
 .(1)لهم

لما  انعكاس درها في القيم األخالقية، فما هي إال  فالمساعدة اإلنسانية اليوم تجد مص
، امؤسساتي ال واقعمث  فكرة اإلنسانية ت   ينبغي أن يكون عليه المجتمع الدولي، انطالقا من أن  

 ، كما أن  (2)ترتكز أساسا على مبدأ التضامن بين الدول والشعوبو ، اوثقافي ا، قانونياأخالقي
اإلنسان كائن  ركة والتضامن فيها بينهم، باعتبار أن  مبدأ المساواة بين الناس يفرض المشا

   بتضافر جهوده مع جهود المجتمع، ما يجعل  م إال  ال يمكنه في األساس التقد   اجتماعي
التي تستند العالقات والممارسات اإلنسانية  وضرورة حتمية تفرضها امن التضامن بينهم واجب

 .(3)يرتكز عليها المجتمعبدورها على القيم األخالقية التي ينبغي أن 

في هذا الصدد  " خافيير بيريز دي سيالر"  السابق لألمم المتحدة أشار األمين العام
ن في ديباجة ميثاق األمم اإليمان بكرامة اإلنسان وقيمته على النحو المبي  "  إلى أن  

لمساعدة المجتمع الدولي على تقديم ا ضرورة الدافع األول الذي يحث  الل بشك  المتحدة، ي  
مفهوم التضامن الدولي الذي غالبا ما ي ستند إليه عقب حالة الطوارئ  اإلنسانية. كما أن  

                                                           
، نظرية التدخل اإلنساني في العالقات الدولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم عقوب عبد الرحمانيمحمد  -1

 زانـغي " صر ح في هذا الخصوص كذلك األستاذ. ي  22، ص.1112السياسية، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية، 
مه اليونسكو في باريس حول الحق في المساعدة اإلنسانية ظ  ه بمناسبة الملتقى الدولي الذي نفي التقرير الذي أعد   "كـلوديو 
 ه: على أن  

«  La notion d’assistance humanitaire, évoque une situation de besoin, or le devoir d’aider celui qui a 

besoin, le devoir de solidarité est un principe inhérent à la nature même de  l’homme, un principe 

élémentaire à la fois éthique, moral et religieux (...) de là il est aisé de déduire un principe de solidarité 

entre les hommes ». Voir: ZANGHI Claudio, op.cit, p.3. 
 .GROS ESPIELL Hector, op.cit, p.11 ـ 2
3- ZANGHI Claudio, op.cit, p.9. 
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 ت به كارثة، هو شعورشعب حل   اتجاهه شعور بالمسؤولية ر على أن  فس  الرئيسية، وي  
   . (1)"ل أيضا من المبادئ األخالقية المنصوص عليها في الميثاق متأص  

واجب تعاون الدول والشعوب خاصة في  إلنساني يستحضراالتضامن  تالي فإن  بال
قضايا حقوق اإلنسان وتقديم المساعدة والدعم المعنوي لكل من هو في حاجة إلى المساعدة، 

ي ـــان التـــــمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس األولىه من أحكام المادة هذا ما يمكن أن نستشف  
وعلى هذا النهج سارت  ،(2)اإلخاءبروح  اهم بعضزت على ضرورة أن يعامل الناس بعضرك  

       ارتهان البشر بعضهم ببعض والحاجة "  ت على أن  طهران التي أقر   إعالن ديباجة
العالم،  رجاءأإلى التضامن فيما بينهم في عصر يسوده التنازع والعنف في كثير من 

 .(3)وقت مضى " أصبح أمرا واضحا أكثر من أي  

تعتبر الفرد في تلقي المساعدة  قح قرار بأن  ي إلى اإلبر من الفقه الغلهذا يميل جانب 
     أشخاص المجتمع الدوليناتجة عن التضامن المتبادل بين حقوق الجيل الثالث، ال من

 .(4)لإلنسانيةوضمان حق االنتفاع بالتراث المشترك  ،من أجل ترقية حقوق اإلنسان

                                                           
          ، المتعلق بتقديم المساعدة2110أكتوبر  80( من تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ 9الفقرة ) :راجع -1

 .A/45/587اإلنسانية إلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة، وثيقة األمم المتحدة رقم: 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ألجيال  المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. الجدير بالذكر أن   :راجع -2

التمتع بجميع حقوق  في أجيال المستقبل لها الحق د في ديباجته على أن  ، يؤك  2880اعتماده سنة  المستقبل الذي تم  
بتضامن  إال   يمكن تجسيدها على أرض الواقع ف، واعتبرت أن هذه الحقوق الغير قابلة للتصر   ااإلنسان بوصفها حقوق

 .وتضافر جهود هذه األجيال
خذ جميع التدابير الالزمة بما في ذلك التعاون والتضامن ( من هذا اإلعالن أن تت  20الدول وفقا للمادة ) ىكما يترتب عل -

 لمستقبل. راجع في هذا الخصوص:   الدوليين من أجل حماية وضمان حقوق اإلنسان ألجيال ا
 -    KOLOSOV Youri, Mise en œuvre régionale, nationale, et internationale du droit à l’assistance 

humanitaire, Colloque International sur le Droit à l’Assistance Humanitaire, op.cit, p.44.                        

 3- راجع: إعالن طهران7 الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان7 بتاريخ 23 ماي 2862. متوفر على الموقع 

           :                                                                                                                            لتترونياإل

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html 

 4- غسان الجندي، حق التدخل اإلنساني، دار وائل للنشر، عمان، 1002، ص.12 و11.

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html
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أهم  أن   االرتباط بالعمل اإلنساني باعتبار يرتبط مبدأ الكرامة اإلنسانية كذلك أشد
ه التي ـــمبادئه تستهدف إغاثة ضحايا الظروف االستثنائية وضمان الحد األدنى من حقوق

 .(1)بثق في األصل من الكرامة الكامنة في شخص اإلنسانـــــــتن

نظر بالهناك عالقة وثيقة بين المساعدة واالعتبارات األخالقية،  الرغم من أن  على و 
  ل جوهر العمل اإلنساني، شك  ي   ،كرامة اإلنسان الرامي إلى صونالتضامن الدولي  إلى أن  

الكثير من الدول  مدلول قانوني، ألن   سم بأي  األمر يبقى مجرد اعتبارات أخالقية ال تت   أن   إال  
اإلشارة  د بتصرفاتها بالقواعد األخالقية حرصا منها على مصالحها ومكانتها األدبية دونتتقي  

تجاوز البحث عن األسس يواجب تقديم المساعدة  إذن عن ، فالحديث(2)إلى صفتها اإللزامية
 ولعل   ،تضفي عليه الصفة اإللزامية األخالقية ليأخذ شكل البحث عن األسس القانونية التي

عة الدولي في حل المشاكل اإلنسانية يبقي األساس القانوني الذي بموجبه تلتزم الجما التعاون
 .وارث الطبيعية والطوارئ المماثلةلتدخل إلغاثة ضحايا الكباالدولية 

                                                           

ضة النه، النظرية العامة للقانون الدولي اإلنساني: في القانون الدولي وفي الشريعة اإلسالمية، دار أبو الوفا أحمد -1  
)...( ترك ضحايا "  ن  أفي هذا الخصوص الجمعية العامة لألمم المتحدة، على  تقر  .  22، ص.1116العربية، مصر، 

راجع:  " هانة لكرامة اإلنسان.ا  على الحياة اإلنسانية و  ال خطر الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة بال مساعدة يمث  
بتقديم  ة، المتعلق2822ديسمبر  12بتاريخ  ،الجمعية العامةة عن الصادر  ،03/232 :رقم الالئحة( من ديباجة 2الفقرة )

 .A/RES/43/131 المساعدات اإلنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والطوارئ المماثلة، وثيقة األمم المتحدة رقم:
. تجدر اإلشارة في هذا 22ص. ،2822، منشأة المعارف، اإلسكندرية، 21ط ، القانون الدولي العام، أبو هيف صادق -2 

ه ال يمكن أن ننكر الدور الذي تلعبه األسس والقيم األخالقية في تفعيل نصوص القانون الدولي، السيما في الصدد إلى أن  
ر الحماية  مجال العمل اإلنساني، فالشعور بالعاطفة اتجاه ضحايا الكوارث اإلنسانية أدى إلى وضع نصوص قانونية توف  

الن لبعضهما ه ال يمكن فصل القانون عن األخالق، فهما مكم  حايا، وعلى هذا األساس هناك من يرى أن  لهؤالء الض
ما اتسعت الدائرة المشتركة ما ارتقت اإلنسانية، كل  وكل   ،معظم قواعد القانون تعتبر في األصل قواعد خلقية يل أن  لالبعض، بد

ر المجتمع أصبح من الضروري إلزام األفراد بتلك ة القانون، وبفعل تطو  بينهما نتيجة دخول بعض المبادئ األخالقية في دائر 
 ،33و 31، العددان اإلحياء مجلة، ، األخالق والقانونمينأاعزان : لما لها من فائدة اجتماعية. راجعالمبادئ األخالقية 

 لكتروني: . متوفر على الموقع اإل252، ص.1121المغرب،  الرابطة المحمدية للعلماء،
 http://www.arrabita.ma/dossiers/isdarat/Documents/alihyaa3233.pdf 

 

http://www.arrabita.ma/dossiers/isdarat/Documents/alihyaa3233.pdf
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  المساعدة اإلنسانية حق وواجب في نفس الوقت، نتوصل في األخير إلى القول أن  
ضحايا الكوارث الوصول إلى  لدول والمنظمات اإلنسانية فياحق  جس د من جهةت  فهي 

ل الجماعة الدولية لتنفيذ واجب تدخ  قر  بت   من جهة أخرى، و لطبيعية والنزاعات المسلحةا
صادر القانون في مختلف م هاالتي تجد أساسنساني وتسهيل سير عمليات اإلغاثة، العمل اإل
 الدولي.

 المبحث الثاني 

 رها لتنفيذ العمل اإلنسانيالشروط القانونية الواجب توف  

       ،أنشطة اإلغاثةمباشرتهم يجب أن يعتمد القائمون بالخدمات اإلنسانية أثناء 
 هم قانون حقوق اإلنسان بصفة عامةفرضها علييعلى الدواعي األخالقية والقانونية التي 

القانون الدولي اإلنساني بصفة أخص، كما يلتزمون بجملة من الشروط القانونية إلضفاء و 
ة ة الملح  د نطاقه في الظروف االستثنائية التي تستدعي الحاجالشرعية على عملهم الذي يتحد  

إلى إغاثة الضحايا بالمواد الضرورية من غذاء ومالبس واإلمدادات الطبية ... إلخ، لضمان 
لدول والمنظمات اإلنسانية السيما الحق في الحياة الذي تسعى ا ،الحد األدنى من حقوقهم

 بكافة السبل الممكنة. لكفالته

الحصول على ترخيص  مشروعية تنفيذ العمل اإلنساني مشروطة بضرورة ولهذا فإن  
ومراعاة مبادئ  )المطلب األول(مسبق من قبل الدول المعنية بالمساعدة احتراما لمبدأ السيادة 

ة أثناء أدائها التي ينبغي أن تلتزم بها الهيئات اإلنساني )المطلب الثاني(العمل اإلنساني 
 .لمهامها اإلغاثية
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 المطلب األول 

 بمبدأ الموافقة المسبقة  االلتزام

غاثة ضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسل   إن       عد  حة ت  تنفيذ العمل اإلنساني وا 
، وهو ما يفرض من بين أهم االلتزامات التي تقع على عاتق الدول والمنظمات اإلنسانية

نتها العديد من قبل كل شيء ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة التي تضم  عليها 
زت خصوصا على ضرورة احترام القائمين بالعمل اإلنساني التي رك   ،ينصوص القانون الدول

وظيفة القانون الدولي هو فرض التزامات من  لسيادة الدولة المعنية بالمساعدة، باعتبار أن  
ب عنها عدم جواز فرض المساعدة شأنها الحفاظ على سيادة واستقالل الدول، وهو ما يترت  

رفض لما قد يفسح المجال أمام بعض الدول م ،)الفرع األول(اإلنسانية على الدول المنكوبة 
     فية وامتناعها عن منح الترخيص للمنظمات اإلنسانية بالدخول المساعدة ألسباب تعس  

إلى أراضيها وبالتالي فرض سيادتها المطلقة على إقليمها، األمر الذي قد يؤدي إلى إهدار 
مة بآراء ذا عمدت بعض المنظمات اإلنسانية مدع  حق الضحايا في تلقيهم لموارد الغوث. وله

 لة حقوق اإلنسان لم تعد من قبيل االختصاص المانع للدول، وأن  أمس الفقه إلى اعتبار أن  
  ل لتقديم المساعدة اإلنسانية أصبح من مسؤولية المجتمع الدولي، وبالتالي خروجها التدخ  

لمبدأ  اعدة، كما ال يمكن اعتباره خرقمن صميم االختصاص الداخلي للدول المعنية بالمسا
 )الفرع الثاني(.رين باألزمات اإلنسانية ق األمر بإغاثة الضحايا المتأث  السيادة إذا تعل  

 الفرع األول 

 مضمون الموافقة المسبقة 

فق كال الطرفين )الطرف الذي أن يت   تقديم المساعدة اإلنسانية ينبغي د عرضبمجر  
( على شروط الدخول والمرور والتوزيع، طرف المعني بالمساعدةلمساعدة واليعرض تقديم ا
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بموجب ترخيص مسبق من الدول المعنية بالمساعدة حتى يكون ذلك العمل اإلنساني 
 .(1)اقانوني

حة تقديم المساعدة اإلنسانية في حالة النزاعات المسل  لالحاجة إلى الترخيص المسبق  إن  
( 21ن )من اتفاقية جنيف الرابعة والمادتا( 13) المادة إشكال، حيث تنص  يثير أي  الدولية ال

( من البروتوكول اإلضافي األول على ضرورة الحصول على هذا الترخيص من دولة 22و)
عد  السيادة الوطنية ت   ، باعتبار أن  (2)صاحبة سيادة قبل البدء في عمليات اإلغاثة اإلنسانية

إذ البد من أخذها بعين االعتبار قبل القيام  ،(3)أولوية تسمو على المبادئ والقيم اإلنسانية
المسؤولية في حماية ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ  عمل إنساني، ألن   بأي  

      تقع  03/232الجمعية العامة رقم  الئحةالمماثلة من خطر الكوارث اإلنسانية حسب 
  الثالث ابندهفي  الالئحةنفس  تد، كما أك  (4)في المقام األول على عاتق الدولة المنكوبة
أن  تحاول - الالئحة – اهد أن  ؤك  و ما ي  ، وه(5)على ضرورة احترام سيادة الدول المنكوبة

                                                           
 .118، مرجع سابق، ص.روث أبريل ستوفلز -1
 كول اإلضافي األول.( من البروتو 22( و )21) ( من اتفاقية جنيف الرابعة،13: )راجع المواد - 2
سلطة  حيث ال تستطيع أي  سط سلطتها الشاملة على إقليمها، ل المظهر الداخلي للسيادة في قدرة الدولة على بيتمث   -3

أخرى أن تعلو عليها في فرض إرادتها على األفراد والهيئات داخل حدودها، أو في تنظيم شؤون إقليمها، فلها الحق 
سيادتها على الصعيد الخارجي تقتضي عدم  اصات المتصلة بوجودها كدولة، كما أن  الحصري في مباشرة كل االختص

ن استقاللها الكامل في ؤم  ع بالسلطة العليا عبر حدودها بما ي  خضوعها ألي دولة أو سلطة أجنبية أخرى، بحيث تتمت  
مجلة الدولية لحقوق اإلنسان، ل الحماية ظ، السيادة في عمران ماجد: ول األخرى. حول هذا الموضوع راجعمواجهة الد

 . 026، دمشق، ص.1122العدد األول،  ،12، المجلد جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
 الجمعية العامة.، الصادرة عن 03/232 :رقم الالئحة( من ديباجة 1الفقرة ) :راجع - 4 

كذلك  ت، أكد05/211الجمعية العامة رقم  الئحةأن الجمعية العامة. الجدير بالذكر،  الئحة( من نفس 1) البند :راجع -5
بدء تنفيذ المساعدة اإلنسانية على أراضيها. ة احترام سيادة الدول المنكوبة والدور الذي تلعبه في تنظيم وتنسيق و على ضرور 

بتقديم  ةقل  ، المتع2881ديسمبر  20بتاريخ  ،الجمعية العامةالصادرة عن ، 05/211 :رقم الالئحة ( من1) البند :راجع
   A/RES/45/100.  لى ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة، وثيقة األمم المتحدة رقم:إالمساعدة االنسانية 

ديسمبر  28بتاريخ ، الجمعية العامةالصادرة عن ، 06/221 :رقم الالئحة( من 1) البند :راجع كذلك في هذا الخصوص 
 وثيقة األمم المتحدة رقم: األمم المتحدة في حاالت الطوارئ، المساعدة اإلنسانية التي تقد مها بتعزيز تنسيق ة، المتعلق2882

A/RES/46/182. 
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من الوصول  توازن بين األعمال اإلنسانية وسيادة الدول المعنية بالمساعدة، حيث جعلت
  ن بموجبه يتعي   الذي ،السيادةبمبدأ  االحر للضحايا، وعدم عرقلة عمليات اإلغاثة مرهون

في حالة الضرورة القصوى التي تحول  ل، إال  مات اإلنسانية عدم التدخ  ظعلى الدول والمن
 .(1)دون قدرة الدولة المعنية بالكارثة عن إغاثة الضحايا والقيام بمهامها اإلنسانية

ولها على شرط قب فةية المساعدة اإلنسانية متوق  مشروع أن   ،على هذا األساس نيتبي   
حال من األحوال أن يكون هناك قرار يفرض  ال يجوز بأي   حيثمن طرف الدولة المنكوبة، 

جبر غيرها لزم الدول المعنية بالمساعدة قبول المهمات اإلنسانية المعروضة عليها، أو ي  أو ي  
على السماح بمرور قوافل اإلغاثة اإلنسانية عبر أراضيها إلى أراضي دولة مجاورة 

 .(2)رةمتضر  

أوكلت المادة  إذ ،كال في حالة األراضي المحتل ةإش تخلو مسألة الموافقة كذلك من أي  
، كما (3)ة الترخيص لتقديم المساعدات لسلطة االحتالل( من اتفاقية جنيف الرابعة مهم  58)

                                                           
والبحوث  للدراسات ، مركز اإلمارات2، التدخل اإلنساني في العالقات الدولية، ط محمد يعقوب عبد الرحمان -1

 .226، ص.1110بي، ظاإلستراتيجية، أبو 
، 23المجلد  ، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،مجلة أبحاث اليرموكالحق في المساعدة اإلنسانية، ، مخادمة محمد -2

 .  122، ص.2882أ(، منشورات جامعة اليرموك،  -1العدد )
 ة أو قسمإذا كان كل سكان األراضي المحتل  "  ( من اتفاقية جنيف الرابعة على أن  58تنص الفقرة األولى من المادة ) -3

ر لها وف  منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة لمصلحة هؤالء السكان وت  
ه في األراضي المحتلة لكي يتسنى للمنظمات يفهم من أحكام هذه المادة، أن   ـالتسهيالت بقدر ما تسمح به وسائلها ".

 ما االحتالل وليس السلطة الشرعية،تحصل على الترخيص من قبل سلطة اإلنسانية مباشرة مهامها اإلغاثية ينبغي أن  
ل الحصار الذي فرضته إسرائيل على اأخذ كمثندامت هي التي تسيطر فعليا على السكان، وإلثبات هذه النتيجة يمكن أن 

ه ن  أفقة إسرائيل، بدليل بعد الحصول على موا هيئة إنسانية التدخل في القطاع إال   قطاع غزة الفلسطينية، فال يمكن ألي  
ثر  1120مؤخرا في حرب إسرائيل على غزة في جويلية  ن المنظمات اإلنسانية وعلى لم تتمك   ،الشجاعية حي مجزرةوا 

بموجب هدنة إنسانية تتمثل في  بعد الحصول على موافقة إسرائيل رأسها الصليب األحمر من الدخول إلغاثة الضحايا إال  
شهيد في غزة  211: نحو زرة الشجاعية في قطاع غز ة، راجعالجرحى. للتفصيل أكثر عن مج وقف إطالق النار إلسعاف

 :على موقع الجزيرة اإلخبارية ،11/12/1120نشر بتاريخ  هم بمجزرة الشجاعية، مقالجل  
www.aljazeera.net 

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
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إلزام دولة االحتالل على منح الموافقة لمباشرة المهام  ف على حد  االتفاقية لم تتوق   أن  
ية، بل ألزمتها كذلك بضرورة منح التسهيالت الالزمة وعلى وجه السرعة للهيئات اإلنسان

اإلنسانية التي تنشط في الميدان، طبعا في حدود إمكانيات سلطة االحتالل، كما يحق لها 
 د من خلوها ش هذه األخيرة للتأك  فت  رساالت اإلغاثة أن ت  إكذلك قبل منح الترخيص بمرور 

وغيرها من الوسائل التي يمكن استخدامها ألغراض  ،ة وذخيرة سالحات العسكريمن المعد  
 .(1)حربية

الحكومة من جهة  اعات الداخلية، فأطراف النزاع همثار اإلشكال قي حالة النز ي   
حة من جهة أخرى، فما هي الجهة اآلهلة للتعبير عن الموافقة لتقديم والجماعات المسل  

 ؟ المساعدة

 :ياق بين أطروحتينمييز في هذا السيجب الت

زة في األراضي الخاضعة لسلطة ل هيئة إنسانية غير متحي  : عندما تتدخ  ـ األولى
الحكومة الشرعية، تلتزم حينئذ هذه الهيئة بالحصول على الموافقة من طرف الحكومة 

 الشرعية بموجب ترخيص يأذن لها بالدخول لتوزيع إرساليات اإلغاثة.

زة في أراضي تقع تحت سيطرة ئة إنسانية غير متحي  ل هيـ الثانية: في حالة تدخ  
تمنحها هذه األخيرة موافقتها، وال يكون من الضروري ي فترض أن حة، الجماعات المسل  

حة المنظمة لمهام ة ممارسة الجماعات المسل  ، بحج  (2)الحصول على موافقة الحكومة الشرعية
                                                           

1 -UHLER M. Oscar et al, op.cit, p.346 et 347. « Si la puissance occupante n’est pas en mesure de 

s’acquitter de son obligation de fournir à la population civile les approvisionnements essentiels, 

elle est tenue d’accepter les actions de secours faites en faveur de cette population, cette 

obligation est inconditionnelle, la puissance occupante doit soit assurer l’approvisionnement 

suffisant de la population civile, soit accepter les opérations de secours ». Voir: 

SCHWENDIMANN Félix, op.cit, p.131.    
غير الحكومية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدراسات العليا المعمقة،  المساعدة اإلنسانية والمنظمات، مصلوح نسيمة -2

والقانونية، جامعة  جتماعيةواال قتصاديةاالشعبة القانون العام، وحدة التكوين والبحث في العالقات الدولية، كلية العلوم 
 .288، ص.2888، عين الشق، الدار البيضاء، الحسن الثاني



انياإلنس التنظيم القانوني للعمل                                        :األول الفصل ـ األول الباب  

 

53 
 

ئمة أو الحكومة الجديدة في دولة وسعيها كي تصبح الحكومة المقبلة في دولة قا ،حكومية
مستقلة حديثا، هذا ما يجعل الترخيص حكرا على هذه الجماعات في المناطق التي تسيطر 

 عليها. 

إذا كانت السلطة المسؤولة على هذه ه " أن   في هذا الصدد " جون بيكتيه"  قر  ي  
    أو جزء منه عي تمثيلها للبلدالجماعة تمارس سيادة فعالة فإنها ملزمة، لكونها تد  

 ، هذا ما يجعل الترخيص حكرا على هذه الجماعات في حدود سيطرتها.(1)" (...)

 امتالكهاما يثير كذلك فرضية الحصول على الترخيص من قبل هذه الجماعات، 
حة الشخصية الدولية االعتبارية التي يفرضها القانون الدولي العرفي على الجماعات المسل  

يمتلك كل  ه "لجنة التحقيق الدولية لدارفور ذلك مشيرة إلى أن   ة، فلقد ذكرتمنتظمال
دة من التنظيم والسيطرة الفاعلة على المنطقة، شخصية دين الذين بلغوا درجة محد  المتمر  

اعتبارية دولية ومن ثم فهم ملزمون بقواعد القانون الدولي العرفي ذات الصلة بالنزاعات 
 .(2) " الداخلية حةالمسل  

حصول الهيئات اإلنسانية على الترخيص يقتضي إجراء حوار مع بعض  كما أن  
د حول جي   بشكل نة داخل الدولةالتي تسيطر على رقعة معي  حة المنظمة الجماعات المسل  

أمن العاملين في المجال  عتبرأو الوصول إلى ضحايا الحرب، وي   المشاكل اإلنسانية
لمنظمات ا من بين التحد يات التي تواجه اإلنساني من خالل سعيهم للحصول على الترخيص

أمرا محفوفا  اتها تعتبر الحوار حول االنتهاكات التي ترتكبها هذه الجماعلدرجة أن   ،اإلنسانية

                                                           
1- « pour peu que l’autorité responsable qui est à leur tête exerce une souveraineté effective, sa 

prétention même de représenter le pays, ou même une partie de celui- ci, la lie ». Voir : 

KLEFFNER Jann, l’applicabilité du droit international humanitaire aux groupes armés organisés, 

(RICR) ,vol 93, n°2, 2011, p.150.   
2 - Ibid, p.153. 
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  نت منظمات غير حكومية من الحصول الرغم من ذلك تمك  على بكثير من المخاطر، و 
  .(1)اإلنساني العمل بتنفيذ ةالمتعل قدات باحترام القواعد الخاصة ببعض المسائل على تعه  

حة موقعا تابعا للقوات المسل  من أجل العدالة  ونينيجر ة هجمات حركة يفوعلى خل
" شمال أغادير" في إقليم 1112ه في ليلة الحادي والعشرين من جوان حتياجوا ،ةيالنيجر 

فأقامت لت اللجنة الدولية للصليب األحمر، أسير، تدخ   21قتيل و 25فة بذلك النيجر، مخل  
قصد الحصول على ترخيص لممارسة  ،أجل العدالة من ونينيجر مع حركة  اثنائي   احوار 

ضمان حصول األشخاص المحرومين من حريتهم على المعاملة بمهامها اإلنسانية بما يسمح 
 .(2)والمساعدة اإلنسانية

                                                           
1- « Les acteurs humanitaires présents sur le terrain indiquent que même avec certains groupes 

armés bien organisés qui contrôlent un territoire, il est possible d’avoir un dialogue sur des 

problèmes humanitaires ou sur l’accès aux victimes de la guerre (…) ».  Voir : SASSOLI Marco, 

SHANY Yuval, Les obligations découlant du droit international humanitaire devraient elles être  

vraiment égales pour les États et les groupes armés ?, (RICR), vol 93, n°02, 2011, p.123.                          
وقدمت لهم  ،زيارة المحتجزين في غضون أسبوع نيجريون من أجل العدالةبعد موافقة حركة  )ل.د.ص.أ(استطاعت  - 2

شخص من المصابين بجروح خطيرة، كما قامت بزيارة بقية  30الرعاية الطبية العاجلة، وعملت على تسهيل اإلفراج عن 
دمت لهم مساعدات مادية كالبطانيات والمالبس وأدوات النظافة والمواد الغذائية فضال مناسبتين مختلفتين، وق  المحتجزين في 

 :                                                                                         راجععن المساعدة الطبية. 

 - TUCK David, La détention par les groupes armés ; Surmonter les obstacles de l’action 

humanitaire, (RICR) , n° 883 , 1122, p.1 et 2, In 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review-2011/irrc-883-tuck.htm 

ن ـــــجزيـــالمسلحة، تكمن في الوصول إلى المحت مع الجماعات ل.د.ص.أ()أهمية الحوار الذي تقيمه  الجدير بالذكر أن   - 
عاملين في المجال ح في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ضف إلى ذلك تعزيز أمن الوتقديم المساعدة لضحايا النزاع المسل  

 ونان لهنري د( فقد سبق )ل.د.ص.أحة ليس أمرا جديدا بالنسبة لـ إقامة الحوار مع الجماعات المسل   كما أن   اإلنساني.
من أجل تحرير األشخاص  2222والذي يعتبر أحد مؤسسي الصليب األحمر أن تحاور مع متمردي بلدة باريس عام 

اللجنة الدولية مقابلة األسرى المحتجزين لدى استطاع مندوبو  2838إلى  2836زين كرهائن، وفي الفترة من جالمحت
ق سراحهم في بعض دين الجمهوريين في اسبانيا، وتمكنوا من التأكد من أنهم يعاملون بطريقة مالئمة، والترتيب إلطالالمتمر  

 لباناجماعة طاألحيان، كما تقوم اللجنة الدولية باتصاالت عديدة في اليوم مع جماعات مسلحة من أنحاء العالم مثل 
إلنساني (، حول ترسيخ احترام العمل ا)ل.د.ص.أ: . راجع في هذا الخصوصحة الثورية لكولومبياالقوات المسل  وكذلك 

والقانون الدولي اإلنساني بين حاملي السالح اآلخرين. متوفر على الموقع اإللكتروني:                              
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/other-

weapons-bearers/overview-icrc-other-weapon-bearers.htm 
 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review-2011/irrc-883-tuck.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/review-2011/irrc-883-tuck.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/other-weapons-bearers/overview-icrc-other-weapon-bearers.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/other-weapons-bearers/overview-icrc-other-weapon-bearers.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/other-weapons-bearers/overview-icrc-other-weapon-bearers.htm
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 إذا تم   إال   يكتملال  شرط الموافقة المسبقة في النزاعات الداخلية أن   ،ضح مما سبقيت  
لمبدأ احترام سيادة الدول المعنية تجسيدا  ،طرف دولة كاملة السيادة الحصول عليه من

ل في المناطق بالمساعدة كشرط أساسي إلشهار العمل اإلنساني، هذا إن كان التدخ  
الموافقة التي  الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، ومن جهة أخرى ال يمكن أن ننكر أن  

بعد  ني مادام الثوار ال يعترف بهم إال  حة ال ترقى إلى تصريح قانو عات المسل  بديها الجمات  
 وصولهم إلى السلطة ونجاحهم في الثورة.

       يجعل من الحصول أسفرت عن عرف دولي   في هذا المجالالممارسة  أن   إال  
 تقديمفي بدء بة للمنظمات اإلنسانية قبل البالنس اضروري اأمر حة على موافقة الجماعات المسل  

ن حسن ؤم  ، فالحصول على ترخيص الثوار في المناطق التي يسيطرون عليها ي  المساعدة
وعلى الرغم  مة أمن القائمين بالعمل اإلنساني.ن سالير عمليات اإلغاثة اإلنسانية ويضمس

ن تدخ  من ذلك،  لت الهيئات ليس هناك ما يمنع طلب موافقة الحكومة الشرعية حتى وا 
 .الوطنية في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، احتراما لمبدأ السيادةاإلنسانية 

 الفرع الثاني 

 حدود الموافقة المسبقة

ل الهيئات الذي يجعل من تدخ   السيادة،مبدأ ب جالتحج  تلجأ العديد من الدول إلى 
إلى رفض عروض اإلغاثة بترخيص الدولة المعنية بالكارثة، فتعمد  ااإلنسانية مرهون

ي الضحايا في تلق   وقلحق ال إهدار شك  ذلك ي   علما أن   ،ر قانونيمبر   دون أي  نسانية اإل
    دون الحصولعرض وتقديم خدماتها بمات اإلنسانية ظالمساعدة، فهل ذلك يسمح للمن

 ؟على الموافقة المسبقة
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اء النزاعات من أجل حماية الكم المعتبر من حقوق الضحايا التي يمكن أن تضيع جر  
القرار متروك  ضرورة الحصول على الموافقة ال تعني أن   حة والكوارث الطبيعية، فإن  سل  الم

ض بقاء السكان المدنيين للتهديد، وكانت د تعر  وفقا لرغبة األطراف بصفة مطلقة، فمجر  
ز وعدم التمييز المطلوبة قادرة على عالج المنظمة اإلنسانية التي تفي بشروط عدم التحي  

حماية ة عن ن على السلطة المسؤولعندئذ الشروع في أعمال الغوث، ويتعي   ينبغي ،الموقف
، خاصة إذا تبي ن أن  عدم رفض أعمال الغوث دون أسس معقولة السكان في كل إقليم الدولة
 .(1)تخضع لمبدأ حسن النيةمن قبل المنظمات اإلنسانية  عروض اإلغاثة المقد مة

عرض على الضحايا دون الحصول على موافقة ال يمكن اعتبار أنشطة اإلغاثة التي ت  
، هــــــــــا الداخليةشؤونفي  الانتهاكا لمبدأ السيادة وتدخ   بالمساعدة مسبقة من الدولة المعنية

على الصعيد الدولي، هذا ما قضت به  امشروع عد  عمالالمساعدات اإلنسانية ت   باعتبار أن  
كرية وشبه العسكرية بين نيكاراغوا والواليات محكمة العدل الدولية في قضية األنشطة العس

 .(2)المتحدة األمريكية

                                                           
1 - KOLB Robert, De l’assistance humanitaire : la résolution sur l’assistance humanitaire, adoptée 

par l’Institut de Droit International à sa Session de Bruges 2003, (RICR), vol 86, n° 856, 2004, p.268. 
ها تة ألفراد أو قوات تتواجد في دولة أخرى مهما كانت انتماءاتتقديم مساعدة إنسانية بح " ما من شك في أن   - 1

 : . راجعخرق للقانون الدولي " وال تشكل أي   غير مشروع ، ال يمكن أن تعتبر تدخالالسياسية، وأيا  كانت أهدافها

        - (C.I.J),  Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua C. Etats-

Unis), Arrêt du 27 Juillet 1986, Recueil 1986, para.242, In http://www.icj-cij.org/files/case-

related/70/070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf                              
مه ض الذي تقد  ر " الع على أن   2828 سبتمبر 23د قرار معهد القانون الدولي الذي اعتمد بتاريخ وفي نفس السياق يؤك   -

أو مجموعة دول أو منظمة دولية حكومية، أو منظمة إنسانية محايدة، كجمعية الصليب األحمر الدولية، للقيام   دولة
د حياتهم وصحتهم للخطر، هذا العرض ال ائية والصحية لدولة ما، حيث السكان في حالة تهد  باإلغاثة والمساعدة الغذ

غير مشروع في الشؤون الداخلية لتلك الدولة، كما ال يجوز للدول التي تكون ضحية الكوارث حيث  يمكن اعتباره تدخال
 :راجع بخصوص هذا الموضوع ." انيةفا مثل هذه المساعدة اإلنسالسكان بحاجة للمساعدة واإلغاثة أن ترفض تعس  

- (I.D.I), Résolution sur la protection des droits de l’homme et le principe de non-intervention dans les 

affaires intérieures des Etats, Session de Saint-Jacques-de-Compostelle, 13 septembre 1989, Art (5). 

  

http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf
http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf
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سيما  في انتهاكا لقواعد القانون الدولي اإلنساني، العتبر الرفض التعس  في حين ي   
 ، فالدول التي تعترض  (1)القاعدة التي تحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل القتال

ل مسؤولية العواقب السياسية والقانونية ها أن تتحم  علي ،دخول قوافل اإلغاثة اإلنسانية
، هذا ما يجعل تلقي موارد اإلغاثة اإلنسانية من نتيجة حرمانهباعتبارها مذنبة في حق شعبها 

ض لها السكان من قبل حكوماتهم، المجتمع الدولي آهال الفتراض سوء المعاملة التي يتعر  
 .)2)ولة المعنية بانتهاك أحكام القانون الدوليعد  بمثابة إقرار ضمني من طرف الدوالذي ي  

                                                           

ب( من النظام -2/1( من البروتوكول اإلضافي الثاني، )20األول، ) ( من البروتوكول اإلضافي50) :راجع المواد -1 
، دخل حيز النفاذ في 22/12/2882األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المصادق عليه في مدينة روما )ايطاليا( بتاريخ 

 لكتروني:، متوفرة على الموقع اإلA/CONF.183/10، وثيقة رقم: 12/12/1111
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-ara.pdf 

تقديم  ن  ( من اتفاقية جنيف الرابعة جاءت بصيغة األمر وبالتالي فإ32( من المادة )1( و)2الفقرة ) تجدر اإلشارة إلى أن   - 
ت . أقر  ع وال يمكن رفضها ألسباب تعس فيةالرعاية الطبية والصحية لألشخاص المعنيين بالحماية واجب على أطراف النزا

"  بروج "ق بالمساعدة اإلنسانية الذي تم إقراره في دورة ( من قرار معهد القانون الدولي المتعل  2من المادة ) (1الفقرة )
رة واجب عدم على الدول المه " أن   1113 مة مت بحسن نية، مصم  د  ق   ار عروضدون مبر  فض بشكل تعسفي و ر  التضر 

ها ال تستطيع رفض هذه العروض أو الوصول إلى خصيصا لتقديم المساعدة اإلنسانية أو الوصول إلى الضحايا، كما أن  
إذا كان من شأن هذا السلوك  أو ،عر ض للخطر حقوق اإلنسان األساسية للضحاياح أن ي  الضحايا، إذا كان من المرج  

 راجع: ". انتهاك حظر تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب
- (I.D.I), Résolution sur « L’assistance humanitaire », op.cit, para (1) de l’art (8). Selon le dictionnaire 

de droit international public, est arbitraire une   « décision qui heurte les principes d’égalité et de 

justice, car elle ne peut être fondée sur aucun critère légal ou raisonnable ». Voir : KOLB 

Robert, op.cit, p.868. 
2- JEAN Patrice, La lettre en-deçà de l’esprit : l’absence, dans les Conventions de 1949 et les 

Protocoles de 1977, d’obligation générale d’accepter les offres de secours, In DOMESTICI-MET 

Marie-José (S/dir), Aide humanitaire internationale : Un consensus conflictuel ?, Centre d’Etudes et 

de Recherches Internationales et Communautaires , Université d’Aix-Marseille III , 

ECONOMICA ,Paris, .p.248.   
الدولة المعنية بالمساعدة يمكن أن تطرح  عروض الدول يمكن أن تواجه بالرفض على أساس أن   كذلك أن   قر  هناك من ي   -

 اك بمبدأ السيادة، أما رفض عروض المنظمات اإلنسانية يعتبر خطأ جسيمل في الشؤون الداخلية والتمس  فرضية التدخ  
غة اإلنسانية البحتة المعروضة من بأعمال الغوث ذات الص لحق الضحايا في تلقي المساعدة اإلنسانية، وعليه فإن   اوانتهاك

 :                                                      القى بالرفض ألسباب تعس فية. أنظرال يمكن أن ت ،زةقبل هيئة إنسانية غير متحي  
- Ibid, p.253. 

https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-ara.pdf


انياإلنس التنظيم القانوني للعمل                                        :األول الفصل ـ األول الباب  

 

58 
 

أعلن رئيس  2828مارس  31با في و وبمناسبة افتتاح مؤتمر األمن والتعاون في أور 
ف حيث يولد خطر ل يتوق  واجب عدم التدخ  "  أن   " فرانسوا ميتيران"  السابقجمهورية فرنسا 

دولة عند  وكذلك أي   نسانية،كون في مقدور المنظمات اإلولذلك يجب أن ي ." ءلةعدم المسا
رى ذلك خالفا ة إلغاثة الضحايا، حتى ولو جل في حاالت االستعجال الملح  االقتضاء التدخ  

      أن   " بيار كالينوي كورتن يأوليف " انكما يرى األستاذ ،(1)ة بالمساعدةي  نإلرادة الدولة المع
ا ـــعن إغاثة سكانها و/أو عندمموافقة الدولة واجبة في بعض الظروف: إذا كانت عاجزة " 
فيليب  " قر  ، وفي نفس السياق ي  )2)" زةمتحي   المساعدة من طرف هيئة إنسانية غير مقد  ت  

ل ينبغي على المجتمع الدولي التدخ   ،ه في حالة وقوع كارثة إنسانيةأن   "ديفارغاس مورو
ذا اقتضى األمر التدخ   ،إلغاثة الضحايا ة بالمساعدة حتى دون ل في إقليم الدول المعني  وا 

الدول بموافقتها على االنضمام التفاقيات جنيف  ، باعتبار أن  (3)الحصول على موافقتها
 رب في الوقت ذاته عن قبولها لحقعما ت  والبروتوكولين اإلضافيين وتصديقهم عليها، إن  

لت جميع األحكام ها قبفترض أن  د بااللتزام بالمعاهدات ي  المساعدة اإلنسانية، فالدول التي تتعه  
بمثابة ترخيص ضمني يسمح للمنظمات اإلنسانية بتقديم  عد  الواردة فيها، وهو الذي ي  

 .(4)حةالمساعدة اإلنسانية لضحايا النزاعات المسل  

وانطالقا من هذا التفسير ألحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولين اإلضافيين، عمدت 
أطباء بال حدود إلى تجاهل إرادة الدول  بعض المنظمات اإلنسانية وعلى رأسها منظمة

                                                           
 .068و 062، ص.مرجع سابق، تورللي موريس -1 

2- Pour Olivier CORTER et Pierre KLEIN, le consentement de l’Etat est obligatoire dans certaines 

circonstances : lorsque l’Etat n’est plus apte à secourir sa population et/ou lorsque l’aide provient 

d’une organisation à but strictement humanitaire et impartiale. Voir : GRAVIERE Céline, MILLOT 

Laetitia, La doctrine internationale et la notion d’ingérence humanitaire, Séminaire de Droit 

International Humanitaire, In SZUREK Sandra (S/dir), Université de Paris X-Nanterre, 1999- 2000, p. 

13.   
3- QUMET Laure, La politique d’aide humanitaire : enjeu international de l’Union Européenne, 

Mémoire de 4éme année d’I.E.P, Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg, Université Robert 

Schuman, 2007, p.27. 
( المشتركة بين اتفاقيات جنيف 2المادة ) :. راجع كذلك في هذا الشأن681سابق، ص. ، مرجعحسام حسن حسان -4 

 األربع.
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إطار  يل إلغاثة الضحايا، والعمل فوالموافقة المسبقة التي ينبغي الحصول عليها قصد التدخ  
، ومن جهتها (1)بت حالة الضرورة ذلك( إذا تطل  l’illégalité dans agir) غير مشروع

  قة على المساعدة اإلنسانيةتذكر دراسة اللجنة الدولية للصليب األحمر حول مسألة المواف
    فية، ويكون الطرف ملزما بالموافقة إذا ثبتيجوز رفض الموافقة ألسباب تعس   اله " أن  
وضع بتوفير أعمال ، وباستطاعة منظمة إنسانية معالجة الدهم الجوعين يهد  سكانا مدني أن  

 .(2)" منحاز ودون تمييزالغوث على أساس غير 

أقر   2823اعتماده سنة  شروع البروتوكول األول الذي تم  م تجدر اإلشارة إلى أن  
 ة ــــالمطلوب ت هذه األخيرة مستوفية للشروطـــــول المساعدة اإلنسانية خاصة إذا كانــــــبضرورة قب

                                                           
1 - GRAVIERE Celine, MILLOT Laetitia, op.cit, p.6. 

 ذ(، فمنFrench Doctorsعتبر واجب المساعدة اإلنسانية وليد الممارسة الطبية الراجعة لمنظمة األطباء الفرنسيين )ي   -
( التقليدية التي كانت لهم بمثابة عائق يمنع وصولهم إلى الضحايا، ما لم يتم إق.د.أرادوا التخلص من قواعد ) ار بيافحرب 

" الذي طالب بتخطي برنار كوشنربفضل " 2822س د ابتداء من سنة الحصول على موافقة األطراف المعنية، فهذا الحق ج  
برفضها المستمر لعروض  اشعبه جعلت من الدولة المالكة الوحيدة لمعاناة تيعقبة السيادة الوطنية المول دة لهذه العقبات، وال

اإلغاثة اإلنسانية المقدمة من الخارج بغرض إنقاذ الضحايا، فهو ببساطة أراد تغيير القانون الدولي القائم على فكرة السيادة 
ي إلغاثة الضحايا ل المجتمع الدولانية تدخ  المطلقة للدول، ووضع الحد للجرائم اإلنسانية التي ترتكب خلف الحدود دون إمك

                                      : وحمايتهم. أنظر
- BETTATI Mario, Les résolutions de l’ONU relatives au principe de libre accès aux victimes, In 

DOMESTICI-MET Marie-José (S/dir), Aide humanitaire internationale : Un consensus 

conflictuel ?, op.cit, p.257. 

لسلطات السورية على خلفية النزاع القائم في البالد، ا على قامت بعرض خدماتها أ.ب.ح()منظمة  تجدر اإلشارة إلى أن   -
ت ثالث كن هذا لم ينقص من عزيمة المنظمة بل اخترقت حدود سوريا وأقاملقابلته بالرفض،  األسد بشارحكومة  أن   إال  

 :                                                                            البالد قصد إغاثة الضحايا. أنظر مستشفيات شمال
- Médecins Sans Frontières, Urgence Syrie ; 2 ans de conflit, l’aide humanitaire dans l’impasse, 

Dossier de Presse, 2013. p.3 et 4, In  https://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/ddp-urgence-syrie.pdf 
، (ص.أ..دم)، تيسير المساعدة اإلنسانية في القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، مختارات من باربر ريبيكا -2

 .216، ص.1118، 220، العدد 82المجلد 
 

https://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/ddp-urgence-syrie.pdf
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إضافة شرط  ، وحفاظا على سيادة الدول المعنية بالمساعدة تم  (1)كاإلنسانية وعدم التحيز
ممثلو  أن   ، إال  2822و 2820لوماسي المنعقد في جنيف ما بين الموافقة في المؤتمر الدب

الدول المعنية  هذا الشرط ال يعني أن   الدول المشاركة في المؤتمر أكدوا صراحة على أن  
  .(2)بالمساعدة لديها األهلية المطلقة وغير المحدودة في رفض عمليات اإلغاثة اإلنسانية

في خصوص  ت واضحةكان 03/232عامة رقم الجمعية ال الئحة على الرغم من أن  و 
والدور الذي تلعبه في تنظيم وتنسيق وتقديم  ،مبدأ احترام سيادة الدول المعنية بالمساعدة

ه وعلى خلفية المشاكل التي يمكن أن يواجهها أن   المساعدة اإلنسانية على أراضيها، إال  
موقف األمم ، أصبح بسبب صعوبة الوصول إليهم مدادات اإلغاثةإالضحايا في تلقي 

الوصول  هذا الشأن، حيث اعتبرت أن   في واضحا " يتاتماريو بيتعبير "  المتحدة على حد  
    عرقل سواءحال من األحوال أن ي   إلى الضحايا لتقديم المساعدة اإلنسانية ال يمكن بأي  

 .)3)من طرف الدولة المنكوبة أو الدول المجاورة لها

                                                           
1- Article( 62) para (1) du projet du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève dicte ceci      

« Lorsque la population civile est insuffisamment approvisionnée, notamment en vivres, 

vêtements, médicaments, matériels sanitaires, et de logements, les parties au conflit accepteront 

et faciliteront les actions de secours de caractère exclusivement humanitaire et impartial, et 

conduite sans aucune distinction de caractère défavorable, les actions de secours  qui satisfont 

aux conditions qui précédent ne seront pas considérées comme une ingérence dans le conflit 

armé. »  Voir aussi : l’article  (33) para (1) du projet du protocole additionnel (II) aux Conventions de 

Genève (1973) : « Lorsque la population civile est insuffisamment approvisionnée, notamment   

en  vivres (…) les parties au conflit accepteront et faciliteront dans toute la mesure du possible 

les actions de secours (…) Les actions de secours qui satisfont aux conditions qui précédent ne 

seront pas considérées comme une ingérence dans le conflit armé ».  Voir : SCHWENDIMANN 

Felix, op.cit, p.126 et 127.                                                                             
مة من طرف الدولة الموافقة المسبقة المقد   ه حذف شرطه كان بود  ل سويسرا المشارك في المؤتمر الدبلوماسي أن  أكد ممث   -2 

ه على الدولة من جهته أكد الممثل األلماني أن  و والتي اعتبرها مخالفة لروح االتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف،  ،المعنية
 فية. أنظر: ، وليس ألسباب تعس  أن تدعم موقفها بحجج وجيهة مقنعةالتي ترفض منح الموافقة المسبقة، 

-Ibid, p .127. 
3- GRAVIERE Céline, MILLOT Laetitia, op.cit, p.18. 

، هاألحكام ، امتثلت روسيا االتحادية03/232 :الجمعية العامة رقم الئحةه ومباشرة بعد صدور تجدر اإلشارة إلى أن   -
 ة الزلزاليفحايا، على خلن تأشيرة إلغاثة الضفقامت بفتح حدودها وسمحت بدخول هيئات اإلغاثة اإلنسانية إلى إقليمها بدو 

      =                                                                                             : . أنظرأرمينياالذي دمر جزءا من 
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بتعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية  ةقالمتعل   52/280لعامة رقم الجمعية ا الئحة كما أن   
الجمعية العامة ذات  لوائحمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ، وعلى خالف التي تقد  

د على ضرورة الحصول على موافقة ؤك  تن صراحة أو لم تضم  تلم  االصلة السالفة الذكر، فإنه
عمال التي تمنع العاملين في المجال اإلنساني من أداء دين تكرارا األت يالدول المعنية، فه

دعو الدول األطراف األخرى للتعاون مع الوكاالت اإلنسانية، وكفالة تمهامهم اإلنسانية، و 
الجمعية  على أن   ، هذا ما يدل  ائق للعاملين في المجال اإلنسانيالوصول اآلمن ودون عو 

ي ينبغي الحصول عليها من قبل المسبقة الت ب إلى إلغاء الموافقةن لم تذها  العامة حتى و 
الجمعية  لوائحيته بالمقارنة مع هذا الشرط تضاءلت أهم   أن   الدولة المعنية بالمساعدة، إال  

 .(1)زت على مبدأ السيادة الوطنيةالعامة السابقة التي رك  

( الذي من شأنه ENTORSEفظرف االستعجال يمكن أن يفرض نوع من االلتواء )
ه األساسية في القانون الدولي، كما أن   المبادئالتي تعتبر واحدة من بسيادة الدول  أن يمس  

ر مرونة القواعد وفي فروع القانون الدولي األخرى هناك ظروف خاصة من شأنها أن تبر  
 clauseالقانونية، على غرار القانون الدولي االقتصادي، الذي يعترف بوجود بند الضمان )

de sauvegardeل لألطراف إمكانية تجاهل بنود االتفاقية بسبب خو  ذي يسمح أو ي  ( ال
عر ض مصالح األطراف للخطر، فما الذي يمنع من وضع بند الظروف التي يمكن أن ت  

( في ظروف االستعجال  clause de sauvegarde humanitaireضمان إنساني )

                                                                                                                                                                                     

= - BETTATI Mario, Les résolutions de l’ONU relatives au principe de libre accès aux victimes, In 

DOMESTICI-MET Marie-José (S/dir), Aide Humanitaire Internationale : Un consensus 

conflictuel ?, op.cit, p.265. 

ألمر بإغاثة الضحايا           ق امقبول في الممارسات الدولية عندما يتعل   أصبح مبدأ حرية الوصول إلى الضحايا مبدأ جد   -
مدادهم بموارد اإلغاثة اإلنسانو   12في  ةالصادر  05/221 :رقم الالئحةية، حيث أدانت الجمعية العامة لألمم المتحدة في ا 
لة خاصة في السماح بمرور موارد اإلغاثة اإلنسانية، المتمث   العراق خالل فترة غزوه للكويت بسبب رفضه 2881سمبر دي

 : ية. راجع في خصوص هذا الموضوعراقاألدوية للكويتيين الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها القوات الع
- GRAVIERE Céline, MILLOT Laetitia, op.cit, p.13. 

 .218، مرجع سابق، ص.كايباربر ريب -1 
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ا أمام ة حتى ال تصبح حاجز كقيد على مبدأ السياد (1)ى بتأييد وتصديق المجتمع الدوليظيح
  .تقديم المساعدة اإلنسانية

أ السيادة الوطنية، والتي الرغم من ظهور بعض البوادر التي توحي بتراجع مبدوعلى 
    قضايا حقوق اإلنسان لم تعد من قبيل االختصاص المانع للدول، خاصة إذا  أن  أثبتت 
    نصوص القانون الدولي، ه وبالرجوع إلى أن   الضحايا، إال  ل إلغاثة ق األمر بالتدخ  ما تعل  

ال نجد ما ينص  صراحة على إمكانية انتهاك سيادة الدول بغرض تقديم المساعدة اإلنسانية، 
 زت على ضرورة تقديم المساعدة لضحايا النزاعات المسلحة، إال  فنصوص اتفاقيات جنيف رك  

        اإلنسانية بموافقة الدول،يئات م من الهقد  دت العروض التي ت  قي   هنفس ها وفي الوقتأن  
نسانية لضحايا الجمعية العامة المعنية بتقديم المساعدة اإل لوائحينطبق على  هنفس والشيء

ثلة، التي عادة ما تشير إلى عدم جواز انتهاك سيادة اوحاالت الطوارئ المم الكوارث الطبيعية
من شأنه باين في نصوص القانون الدولي هذا التذبذب والتعلما أن  الدول المعنية بالكارثة، 

 .نسانيةالضحايا في تلقي المساعدة اإل وقإلى إهدار حق يؤدي حتما أن

حة عن طريق تبقى وسيلة استخدام القوة المسل   ،ف الدول في منح الموافقةوأمام تعس  
 ما تم   مجلس األمن التابع لهيئة األمم المتحدة، السبيل الوحيد لتنفيذ العمل اإلنساني، إذا

دوليين، وهذا ما سوف نتطرق ه يهدد بالسلم واألمن التكييف الرفض التعسفي على أساس أن  
 . لدراسته بالتفصيل الحقا

 

 

                                                           
1- FLORY Maurice, Souveraineté et opération humanitaire, In DOMESTICI-MET Marie-José 

(S/dir), Aide Humanitaire Internationale : Un consensus conflictuel ?, op.cit, p.335. 

 



انياإلنس التنظيم القانوني للعمل                                        :األول الفصل ـ األول الباب  

 

63 
 

 المطلب الثاني
  بمبادئ العمل اإلنساني االلتزام

سيادة الدول المعنية  احترامباإلضافة إلى ضرورة شترط على المنظمات اإلنسانية ي  
   بمبادئ العمل اإلنساني األساسية االلتزامة أثناء تنفيذ العمل اإلنساني، بالمساعدة اإلنساني

جنيف  اتفاقياتتها العديد من نصوص القانون الدولي على غرار التي تبن  ، )الفرع األول(
لزم الدول عامة والمنظمات اإلنسانية خاصة على ضرورة وقرارات المنظمات الدولية التي ت  

ل المنظمات اإلنسانية وحصولها ية تنق  دية المهام اإلنسانية، باعتبار أن حر  بها أثناء تأ االلتزام
 .)الفرع الثاني(دها واحترامها لهذه المبادئ اإلنسانية مرهون بتقي   المنكوبةعلى موافقة الدول 

 الفرع األول 
 مبادئ العمل اإلنسانيمضمون 

بمبدأ اإلنسانية،  زامااللتيقع على عاتق الجهات القائمة بالعمل اإلنساني واجب 
 أثناء تنفيذ العمل اإلنساني. ، الحياد وعدم التحيزاالستقاللية

 مبدأ اإلنسانية :أوالً 
ا له أهمية بالغةيتضم   عب ر عن مطالب أساسية، ي   ،ن نص مبدأ اإلنسانية مفهوما

    جس د قيما إنسانية مشتركة، من تراحم وتعاطف ومساعدة متبادلة، ورغبة في الوصولت  
أينما وجدوا،  (1)إلى اآلخرين للتخفيف من معاناتهم وحمايتهم من التعر ض للمزيد من الضرر

 .(2)الء اهتمام خاص للفئات السكانية األكثر ضعفاايمع إ

                                                           
(، المبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر: أخالقيات وأدوات للعمل اإلنساني، ل.د.ص.أ) -1

 لكتروني:. متوفر على الموقع اإل10ص. ،1125االتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر، 
crescent-red-and-cross-red-the-of-principles-https://www.icrc.org/ar/publication/fundamental 

بيان مشترك للمجلس األوروبي اني، المفوضية األوروبية، توافق اآلراء األوروبية بشأن المساعدة اإلنسانية، التحدي اإلنس -2
لمان األوروبي، ر المجتمعين في إطار المجلس األوروبي والب ،وممثلي حكومات الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

 .6والمفوضية األوروبية، ص.
 

https://www.icrc.org/ar/publication/fundamental-principles-of-the-red-cross-and-red-crescent
https://www.icrc.org/ar/publication/fundamental-principles-of-the-red-cross-and-red-crescent


انياإلنس التنظيم القانوني للعمل                                        :األول الفصل ـ األول الباب  

 

64 
 

مصطلح اإلنسانية يعني الشعور القوي بالعطف  " أن   جون بيكتيهيرى الفقيه " 
شك ل روح وقلب أنشطة مبدأ أساسيا كونه ي   مبدأ اإلنسانية ي عد   تجاه األشخاص، ومن ثم  فإن  ا

       مث ل أسلوب الحياة والسلوك البشرياإلغاثة التي تقوم بها المنظ مات اإلنسانية، كما ي  
تجاه أقاربه يجب أن تغمره المحب ة واالحترام، والشعور اموقف اإلنسان  نفسه، ألن  في الوقت 
 .(1)نحوهمبالعطف 

نية وعلى رأسها الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل ولهذا تسعى الهيئات اإلنسا
     فإلى توفير المساعدات اإلنسانية التي ينبغي أن تتأل   (2) األحمر، وفقا لمبدأ اإلنسانية

          من السلع والخدمات الضرورية لبقاء السكان، ويتم توفيرها للضحايا المحرومين 
وأن يكون ، (3)كارثة إنسانية أخرى ح أو أي  لنزاع مسل   ة للحياة نتيجةمن الضروريات األساسي

الغرض من المساعدة التخفيف من أعباء المعاناة البشرية، وحماية الحياة والصحة والكرامة 
 .(4)اإلنسانية

                                                           
ل االجوزي عز الدين -1 ة مقدمة لنيل ؟، رسالإلنساني: استرجاع للقانون الدولي، حماية حقوق اإلنسان عن طريق التدخ 

، ص. 1125وزو، تيزي درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،
 .122و 126

2  - Le Mouvement International de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, s’efforce, par tout et en 

toute circonstance, de soulager et de prévenir, les souffrances humaines, en priorité les souffrances 

particulièrement importantes résultant de conflits armés et de troubles, donc des souffrances faites à 

des hommes par des hommes. Dans de telles circonstances exceptionnelles, la nécessité de porter aide 

et protection est particulièrement grande et urgente. Voir : HANS Haug, Les principes fondamentaux 

du mouvement international de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, Institut Henry Dunant, p.452, 

In https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/icrc-001-2116-03.pdf 
 .120، مرجع سابق، ص.روث أبريل ستوفلز -3
         ة ماجستيرمهام اللجنة الدولية للصليب األحمر أثناء النزاع المسلح، مذكرة مقدمة لنيل شهاد، مي يوسفيقاس -4

. هناك 12، ص.1115في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 :ية كذلك على النحو التاليمن شرح مضمون مبدأ اإلنسان

- L’humanité, ce qui implique qu’une place centrale soit accordée à la sauvegarde à la vie humaine et 

l’atténuation des souffrances où qu’elles se produisent. Voir : ROBITAILLE Patrick, L’impact de la 

couverture médiatique sur le financement institutionnel canadien dans  le cas des catastrophes 

naturelles soudaines de 2004 à 2006 : l’autre effet CNN ?, Mémoire présenté comme exigence 

partielle de la maitrise en Sciences Politiques, Université du Québec, Montréal, 2009, p.40.   
 

 

https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/icrc-001-2116-03.pdf
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مبدأ اإلنسانية، يعتبر من المبادئ األولى األساسية التي نادت  تجدر اإلشارة إلى أن  
         زوجل  قد مي   اهلل عز   تالف أنواعها، باعتبار أن  بها األديان السماوية على اخ

    هناك ن أن  فبالرجوع إلى الفقه اإلسالمي يتبي   .(1)على جميع المخلوقات ـــــهموكر   انــاإلنس
اإلسالمية استطاعت أن ترسي قواعد تقوم على مبادئ األخالق  د أن  الشريعةمن يؤك  
الذي اعتبر أن  البشر  " عبد الرحمان األوزاعي " ر اإلمامعلى غرا، (2)واإلنسانية  والفضيلة

جميعاا عائلة واحدة يجب أن تعيش في ظل العدل والمساواة، حيث نادى إلى منع المتحاربين 
موقع يوجد فيه النساء واألطفال،  ض ألي  ض إلى الفالحين والرعاة، وكذلك التعر  من التعر  

إلى تعليمات  باالستناداناته وأشجاره، وكان كل ذلك كما نادى بعدم تخريب أموال العدو وحيو 
الخلفاء الراشدين لقادة الجيوش، وباألخص الخليفة أبو بكر الصديق الذي كان يوصي بعدم 

 .(3)قتل األفراد المدنيين غير المحاربين خاصةا النساء واألطفال
 يجد كذلك مبدأ اإلنسانية جذوره في الفكر المسيحي:

 « Qui Considère l’homme comme étant une créature de dieu a son 

image, et qu’il fait découler l’amour du prochain de l’amour de Dieu »)4( . 
 االلتزام بمبدأ االستقاللية: ثانًيا

تلتزم الجهات المانحة للمساعدات اإلنسانية بضمان استقاللية عملها، بمعنى إبعادها 
يمكن أن تعتريها أثناء قيامها لسياسية واإليديولوجية والدينية التي عن تأثير المعتقدات ا

 قاا في النزاع. ، بالرغم من حاجتها إلى التحاور عن قرب مع أكثر األطراف تفو  هامهامب
عد  مثل هذا االستقالل أمراا حيويا لتفادي قيام الخصم األقوى باستخدام إمدادات ي          

ة بتقديم المساعدات اإلنسانية لحه، فااللتزام الوحيد للهيئات المعني  اإلغاثة كأداة لتعزيز مصا
                                                           

 .62، مرجع سابق، ص.روشو خالد -1
  ماجستيرذكرة مقدمة لنيل شهادة لدولي، م، مبدأ اإلنسانية المطبق على النزاعات المسلحة ذات الطابع اجعفور إسالم -2

 .32، ص.1118في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
3

 .38، ص.نفسه المرجع -
4 - HANS Haug, op.cit, p.449. 
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هو التزامها ات جاه ضحايا العمليات العدائية أو الكوارث الطبيعية بتوصيل اإلغاثة إليهم 
    .(1)بطريقة نزيهة

أما االستقالل كما تراه اللجنة الدولية للصليب األحمر، فيعني أن يكون عملها 
مصالح سياسية أو عسكرية، وأن ينظر إليه على هذا النحو،  عن أي   الاإلنساني مستق

 راجع لكون أن  األطراف في أي   ،والسبب وراء إلحاح اللجنة على أن يكون عملها مستقال
                (2)ةفي أن  لها دوافع سياسية خفي   ل المنظمات اإلنسانية التي تشك  نزاع قد ترفض تدخ  

وات العسكرية، مما يجعل هذا المبدأ عرضة للتهديدات التي تمس باستقاللية أو الرتباطها بالق
فنهج العمل المتكامل الذي يريد ضم ، (3)المنظمات اإلنسانية أثناء قيامها بالعمل اإلنساني

وعدد من الدول يتعارض  ،وعسكرية على النحو الذي تدعمه األمم المتحدة عناصر سياسية
تفهمه اللجنة الدولية وكل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل كما  يةمع مبدأ االستقالل

فعالة بالنسبة لمنظمات لها مهام  الرغم من أن  هذه السياسات قد تكون جد  وعلى األحمر، 
 .(4)أن  اللجنة الدولية ال تستطيع تأييدها ولن تفعل ذلك إال  مختلفة، 

                                                           
1 - BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire, Collection « mise au point », Ed. Ellipses, 

France, 1999, p.72. 

: مستقبل العمل اإلنساني المستقل والمحايد، خطاب إزاء التحديات األمنية المعاصرة ، نهج اللجنة الدوليةكراينبوهل بيير -2
. متوفر على 2.، ص1110محفل إنساني حول " التحديات التي يواجهها األمن اإلنساني "، قصر األمة، جنيف،  فيموجه 

 :لكترونيالموقع اإل
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/icrc-approch 

(، العدد )م.د.ص.أرات من ن اإلنساني والعمل اإلنساني، مختا، الحروب غير المتكافئة من منظور القانو بفانير توني -3
 .22.، ص252

مصالح سياسية  وعن استقالل المنظمات اإلنسانية والعمل اإلنساني عن أي  . 2، مرجع سابق، ص.كراينبوهل بيير -4
 : ما يليب" باسكيي أوندري يصرح " 

« Il y a donc là un premier élément de tension entre l’humanitaire et le politique qui doit vous 

interpeller et qui souligne l’importance pour les acteurs humanitaires, de préserver le principe   

de l’indépendance. C’est celui qui permet de mener une action qui ne soit pas soumise à des 

considérations ou à des intérêts qui ne doivent pas être les leurs. Sans cette indépendance, cette 

action ne peut s’affirmer légitimement comme un contre pouvoir moral, face aux belligérants ». 

Voir : PASQUIER André,  Action humanitaire : une légitimité en question ? », (RICR), vol 83, no 

842, 2011, p.314.   

https://www.icrc.org/ar/international-review/article/icrc-approch
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  ثالثًا: االلتزام بمبدأ الحياد

ياد من أهم المبادئ التي يجب أن تلتزم بها الدول والمنظمات العاملة يعتبر مبدأ الح
 حة والكوارث الطبيعية.في المجال اإلنساني أثناء النزاعات المسل  

في حرب قائمة بين  يطلق اصطالح الحياد تقليدياا على موقف الدول التي ال تشارك
نة يلزمها بواجبات معي  تجاه المحاربين، مما ادول أخرى، باتخاذها موقف غير منحاز 

 .(1)ويعطيها حقوقا أخرى إزاء الدول المتحاربة

ل أما الحياد في مجال العمل اإلنساني، فيفرض امتناع الهيئات اإلنسانية عن التدخ  
شكل من األشكال، وأن يتم تقديم المساعدات اإلنسانية خارج النطاق  في النزاع القائم بأي  

          خر، كما تمتنعاإلغاثة لطرف دون الطرف االَ  ردالسياسي، وبعيداا عن توزيع موا
عن المشاركة في العمليات القتالية، وتفادي استخدام مواقعها ألغراض تخدم أحد أطراف 

  .(2)النزاع

 : لحياد يفرض التزامينضح أن  اومما سبق يت  

          ل االلتزام األول في عدم إشراك المنظمات القائمة بالخدمات اإلنسانيةيتمث  
في األعمال العدائية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وال يختلف هذا االلتزام عن الذي 

                                                           

  .213و 211رجع سابق، ص.، مماهر جميل أبو خوات -1 
2- Selon  Platner, la neutralité implique d’abord un devoir d’abstention, la partie neutre devant éviter 

toute participation aux hostilités à moins qu’elle ne soit elle même victime d’une agression (…) la 

partie neutre devra s’abstenir de favoriser l’un des belligérants au détriment de son adversaire, la 

neutralité impose en suite un devoir de prévention, la partie neutre ne devant pas tolérer que son 

territoire ou ses installations soient utilisés comme base d’opérations. enfin, la neutralité crée un 

devoir de tolérance envers les parties en conflit. Voir: GERARD Verna, Le comportement des ONG  
engagées dans l’aide humanitaire : selon leur culture d’origine et les pressions politiques subies, 

Anthropologie et Sociétés, vol 31, no 2, 2007, p.26. 
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ل في النزاع وعدم الذي يعني في القانون الدولي االمتناع عن التدخ   (1)يفرضه حياد الدول
 .(2)طرف ميزة عسكرية ومعاملة جميع الخصوم على قدم المساواة منح أي  

دال ـج ل في أي  ل في امتناع المنظمات اإلنسانية عن التدخ  لثاني فيتمث  أما االلتزام ا
 على ازو ـي أن يرك  ـسانـمل اإلنـين بالعـائمــدر على القـفاألج ،(3)يـاسي أو ديني أو إيديولوجـسي

 .(4)تقديمها في هذا المسعى إلىون النظر عن التنازالت التي يضطر   إبقاء األرواح بغض  

ذا االلتزام مع مفهوم الحياد الذي تلتزم به الدول في إطار القانون لذا ال يتساوى ه
    ل بالنسبة للمنظمات اإلنسانية غاية بحد ذاته أو مبدأ فلسفياا، بل مث  ه ال ي  الدولي، إذ أن  

ين، رغم أن  الحياد السويسري هو وسيلة عملية تسمح لها بالوصول إلى األشخاص المعوز  
 .(5)مقارنةا بالواقع العملي فقط مبدأ الحياد من الناحية النظريةن من تكريس سابقاا تمك  

د بانتهاكات ند  يثير الحياد مشكلة المنظمات غير الحكومية التي تهتم بتقديم المعونة وت  
حقوق اإلنسان في الوقت ذاته، إذ الشك في أن  الحياد شرط أساسي  للعمل اإلنساني، لكن 

ليه الحال سابقاا أن يتحم ل عمال اإلغاثة عواقبه الوخيمة من غير المقبول اليوم كما كان ع
                                                           

1- TORRELLI Maurice, La neutralité en question, Ed A. Pedone, Paris, 1992, p.39.  
2- La condition juridique d’un Etat neutre réunit ces obligations:  

  - Un devoir d’abstention: à moins qu’il ne soit lui-même victime d’une agression, l’Etat doit 

s’abstenir de toute participation aux hostilités.  

  - Un devoir d’impartialité: l’Etat neutre est tenu de s’abstenir de favoriser l’un des belligérants, au 

détriment de son adversaire. 

  - Un devoir de prévention: l’Etat neutre ne doit pas tolérer que son territoire soit utilisé comme base 

d’opérations par l’un des belligérants, il doit s’opposer au passage de troupes ou de convois à travers 

son territoire. Voir: BUNGION François, La neutralité Suisse dans l’optique du Comité International 

de la Croix Rouge, In https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5zla49.htm  
3- TORRELLI Maurice, op ـcit, p.39.  

دراسات  ماية وأزمة العمل اإلنساني،، مسؤولية الحإيفانز جاريث وآخرونتقديم ، أزمة العمل اإلنساني، ريف ديفيد -4
 .26، ص.1006، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 66، العدد عالمية

مختارات من ، أال يمكن الفصل بين الحياد السويسري وحياد اللجنة الدولية للصليب األحمر، سوماروغا كورنيليو -5
 .8002يسرا قد خرجت من الحياد سنة سو  أن   إلى ر اإلشارة. تجد822، جنيف، ص.2118، 80، العدد (م.د.ص.أ)

 .89، مرجع سابق، ص.قاسيمي يوسف، راجع: حول هذا الموضوع للمزيد من التفصيل
 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5zla49.htm
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في بعض الحاالت التي تتطل ب التنديد بانتهاكات أحكام القانون الدولي، ولذلك فإن  الجيل 
والعديد  ،) french doctors ( بالعمل اإلنساني أي جيل األطباء الفرنسيين يالثاني المعن

ار سلبية، قد ثآب عنه من الصحي ة، ترفض ما يترت  من المنظمات غير الحكومية الطبي ة و 
ز االنتهازية في المجال اإلنسانيتؤدي إلى الجمود وت   ر االمتناع، وتعز   .(1)بر 

عد  تحدياا أخالقياا وشعارا للعمل، ي   " برنار كوشنر " تعبير فاإلدالء بالشهادة على حد  
ر المرء نفسه من منظمة كانت وكان من الضروري أن ي   ان ر الخطأ الذي ارتكبته إب  كر  ت  حر 

الحروب السابقة، بسبب التزامها بالقيود الدبلوماسية. واعتبر أن  الجهر بالقول واإلدانة، ودعم 
منظمة  ادتهي جس  االلتزامات اإلنسانية الجديدة التالضحايا ضد قاتليهم، أصبح من بين 

الصمت التي فرضها كاعتراض على ثقافة  2822ست عام أطباء بال حدود التي تأس  
ية وعدم إصدار إدانات عامة بخصوص الجرائم الذي انتهج سياسة السر  ( 2)الصليب األحمر

التي ترتكب في حق ضحايا النزاعات المسلحة، باعتبار أن  مثل هكذا تصرفات قد تحول 

                                                           
د فعل على التعه   ست كرد  تأس   (ح.ب.أ). الجدير بالذكر أن  منظمة 023و 021، مرجع سابق، ص.تورللي موريس -1

        بيافرالصليب األحمر الفرنسي العاملين تحت رعاية اللجنة الدولية إبان الحرب في بالتزام الصمت الذي قطعه أفراد ا
(، وبالتالي بدأت المنظمة برفض الحياد المقرر سالفاا، واعتبرته تواطئا سلبياا مع الحكومة النيجيرية التي 2821 - 2862)

  صمت كافة األطراف المعنية بتنفيذ عمليات اإلغاثة أتهمت بارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية، واستند هذا االتهام إلى
: مسألة د واللجنة الدولية للصليب األحمر، منظمة أطباء بال حدو برومان رونياإلنسانية تحت غطاء مبدأ الحياد. أنظر: 

، ()ل.د.ص.أ. تجدر اإلشارة كذلك، إلى أن  1، ص.1121، 22، العدد 80، المجلد )م. د. ص. أ(مبدأ، مختارات من 
عندما أحجمت عن إصدار مناشدة عامة من أجل حماية السكان المدنيين  2801قدت من قبل المنظمات اليهودية سنة انت  

ض لها اليهود إبان الحرب العالمية الثانية، بحجة أن  اإلدالء بالشهادة كان على خلفية االنتهاكات الجسيمة التي كان يتعر  
المدنيين السيما المحتجزين في معسكرات االعتقال وهذا ما دفع باللجنة الدولية وحفاظا ر سلباا على السكان من شأنه أن يؤث  

تعرفه عن معسكرات اإلبادة.  على استمرارها في تقديم المساعدات اإلنسانية، على اتخاذ القرار الكارثي بعدم اإلدالء بما
 .  2، ص.1110، م.د.ص.أ(مختارات من ) ؟انيأم نصمت أثناء العمل اإلنس نية، هل نتحدث عالكلينبرغر جاكوب: أنظر

 .3مرجع سابق، ص.، : مسألة مبدأد واللجنة الدولية للصليب األحمر، منظمة أطباء بال حدو برومان روني -2 
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 ل والوصول إلى من هم في أمس  دون إمكانية حصول اللجنة على موافقة الدول بالتدخ  
 .(1)إلى المساعدةالحاجة 

هة للجنة الدولية للصليب األحمر، أشار رئيس بعثتها وعلى خلفية االنتقادات الموج  
" في منتصف تسعينات  نيوروبياإلقليمية في خطاب ألقاه بمناسبة حلقة نقاش عقدت في " 

  القرن الماضي، عن كيفية التعامل مع الجناة المزعومين ارتكابهم لجرائم اإلبادة الجماعية
إلى أن  الحياد الذي تنتهجه اللجنة الدولية ال يعني عدم الوقوف إلى أي  جانب،  رواندافي  

ا ما تقف إل ى جانب الفئات األكثر بدليل أن  اللجنة الدولية وباالستناد إلى الواقع العملي دائما
قادرين على الوصول إلى غالبية  والهالل األحمر دام الصليب األحمر ضعفاا، وما

كان بعملهما خاص الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإنهما سيبقيان متمس  األش
ق بمالحقة المجرمين، ومنتهكي القانون الدولي اإلنساني القائم على المبادئ، أما فيما يتعل  

نما هو واجب يقع على عاتق  اإلنساني، ليست وظيفة العاملين في المجال اإلنساني، وا 
 .(2)الحكومات

" أن  دور اللجنة ينحصر في إغاثة الضحايا  كلينبرغر جاكوب"  ر  عتبي ومن جهته
ظ الذي تبديه اللجنة إزاء اإلدالء والوصول إليهم، ال نقل المعلومات للجمهور، فالتحف  

ا بالشهادة، إنما يراد منه تجن   ب المخاطرة بالمساعدة اإلنسانية، كما أن  اللجنة ال تستبعد تماما
ن أثناء النزاعات المسلحة، ض لها المدنيو النتهاكات التي يتعر  النية على االتنديد والتعليق ع

نما تتجن    ما كان الحال عليه ـــة لطرف واحد من أطراف النزاع، كـــب اإلدانات مفرطة الصراحوا 

 
                                                           

1- BUIRETTE Patricia, LAGRANGE Philippe, Le droit international humanitaire, Collection 

REPERS, Ed La Découverte, Paris, 2008, p.19.  
رات من ي معالجة األزمات اإلنسانية، مختا، تأمالت في دور اللجنة الدولية الحالي والمستقبلي فماتياس شمالي -2

 .3و 1، ص.1123، 228، العدد 85المجلد  )م.د.ص.أ(،
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 .(1)في حروب البلقان

إلى أن  هناك من يعتقد  ) Marion Harroff Tavel (وفي نفس السياق تشير  
اد الذي تنتهجه اللجنة الدولية والتزامها الصمت وعدم إدانة مرتكبي الجرائم اإلنسانية، أن  الحي

أن  هذا األمر غير صحيح، باعتبار أن ه ال ينبغي  يعادل عدم التزامها بمهامها اإلنسانية، إال  
ية مهامها، فالغرض من هذا النهج هو كسب ثقة األطراف الخلط بين حياد اللجنة وسر  

 .(2)ة بما يسمح لها بالوصول إلى الضحايا ومساعدتهمالمتنازع

         ل للجنة الدولية، بما يسمح لها بالتحاورية واإلقناع النهج المفض  تعتبر السر   
خطارهم بكل التجاوزات التي ترتكب في حق الضحايا، خاصةا تلك التي  مع أطراف النزاع وا 

قول لمسؤول األمن أن  سجونه غير آمنة تطال المحتجزين في مراكز االعتقال، كما أن  ال
بون السجناء، أصعب بكثير من كتابة مقال ومكتضة، وتدار من قبل أشخاص عادةا ما يعذ  

 .(3)يفضح تلك االنتهاكات

 فالتركيز على العمل اإلنساني ال يعني أن  اللجنة الدولية تنأى بنفسها عن الدخول  
فت اللجنة الدولية عن صناع القرار، فلقد توق  في جدل ومحاولة التأثير على قادة الرأي و 

، وانتقدت السلطات علناا لعدم منحها المناخ المالئم 1112ر عام ميانماعملها اإلنساني في 

                                                           

 : في حروب البلقان نذكر ل.د.ص.أ()مة التي أصدرتها اعن النداءات والمناشدات الع -1 
، أدانت فيه اللجنة الدولية احتجاز المدنيين 2881العام إلى األطراف المتحاربة في البوسنة والهرسك في أوت  النداء - 

ساءة معاملتهم وطالبت األطراف باتخاذ مجموعة من التدابير السيما االمتثال إلى أحكام اتفاقيتي جنيف الثالثة  األبرياء وا 
 والرابعة.

هت فيه إلى الوضع الخطير ، والتي نب  2882لجنة الدولية حول أزمة كوسوفو في سبتمبر البيان العام الذي أصدرته ال - 
ت ممثلي دت على أن  مسؤولية ضمان سالمة المدنيين واحترامهم تقع على السلطات الصربية، وحث  للسكان المدنيين، وأك  

 كلينبرغر. راجع في هذا الخصوص: ألبانيا وجيش تحرير كوسوفو على بذل كل ما في وسعهم لوضع حد لعمليات القتال
 .8، مرجع سابق، ص.جاكوب

2- HARROF-TAVEL Marion, La neutralité a-t-elle toujours un sens ?, Ressources (CICR), In 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5z4kr9.htm, p.1 et 2. 
3- Ibid, p.2.   

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5z4kr9.htm
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كما كشفت اللجنة عن األعمال الوحشية في أعقاب  ،(1)لتأدية عملها على أحسن وجه
   ذلك إشارة غير مباشرة ، مشيرة ب1122في مارس  كوت ديفوار بــدويكوي المذبحة في  

 .(2)سمهاابإلى األطراف المذنبة دون التصريح 

   وقد ذهبت اللجنة الدولية بشكل استثنائي إلى ما هو أبعد من ذلك، إبان الحرب  
لت حكومة بعينها المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات واسعة ، حيث حم  1110عام  دارفورفي 

 النطاق في حق السكان المدنيين.

ل تعمل ظست ،لجنة الدولية بصفتها وصيا على القانون الدولي اإلنساني وداعما لهفال  
ف التصر  قدرة في إطار الحدود المرسومة لها بحكم القانون، مع الحفاظ في الوقت ذاته على 

التي يمنحها القانون إياها بشكل خاص، مع اإلشارة إلى أن  التنديد العلني تزايد في السنوات 
 .(3)ضيةالقليلة الما

بالحياد  يدة بالمبدأ التوجيهي األساسي المعناللجنة مقي   وعلى الرغم من ذلك، تبقى 
ب االلتزام به كي تحتفظ الحركة بثقة الجميع حتى يتسنى لها تنفيذ مهامها الذي يتطل  

اإلنسانية كما هو منصوص عليه في النظام األساسي للحركة واللجنة الدولية للصليب 
ن كانت اللجنة الر العلني األحمر، فالحوا ا إال   حتى وا  أن ه ال ينبغي أن يشمل  تستبعده تماما

ر على حسن سير ؤث  على معلومات غير دقيقة أو إقرار لمواقف سياسية رسمية يحتمل أن ت  
                                                           

 .8، مرجع سابق، ص.ماتياس شمالي -1

،  2112أفريل  1، 22/21 :، كوت ديفوار: مئات القتلى من المدنيين في دويكوي، البيان الصحفي رقمل.د.ص.أ() -2
 : لكترونيمتوفر على الموقع اإل

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/news-release/2011/cote-d-ivoire-news-2011-

01-04.htm 

تجدر اإلشارة  .6سابق، ص.مرجع ، : مسألة مبدأد واللجنة الدولية للصليب األحمر، منظمة أطباء بال حدو برومان روني -3
حال من  بأي   ى انتهاكات حقوق الضحايا ال يعنيتنديد من شأنه أن يمس نهج السرية، ال مبدأ الحياد، فالتعليق علالإلى أن  

 : من الصراع. أنظر في هذا الخصوص ايسياس اخذت موقفاألحوال أن  اللجنة الدولية ات  
- HARROF-TAVEL Marion, La neutralité a-t-elle toujours un sens, op.cit, p.3.  

 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/news-release/2011/cote-d-ivoire-news-2011-01-04.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/news-release/2011/cote-d-ivoire-news-2011-01-04.htm
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     ولهذا تعتبر اللجنة الدولية أن  اإلدانة العامة، أو التصريح العلني ، (1)عمليات اإلغاثة
  أو تصل  ،ن أن  مساعيها السرية غير مجديةني الذي تلجأ إليه، إذا ما تبي  هو البديل الثا

حماية ودعم لضحايا الكوارث اإلنسانية،  ه من غير الممكن تقديم أي  إلى نتيجة مفادها أن  
قة باحترام أحكام اتفاقيات وبالتالي تسعى من خالل التنديد إلى تذكير الدول بالتزاماتها المتعل  

 .(2)جنيف

حة في المجال اإلنساني في السنوات األخيرة تحت ل القوات المسل  ثير مسألة تدخ  ت 
ذريعة حماية قوافل اإلغاثة اإلنسانية وتقديم المساعدة اإلنسانية، وكذلك تفاعل وتعاون 

بمبدأ الحياد الذي  العاملين في القطاعين اإلنساني والعسكري، مشكلة من شأنها أن تمس  
 لمنظمات اإلنسانية أثناء أداء مهامها في الميدان.ينبغي أن تلتزم به ا

 هناك  أن   إال  ، (3)وعلى الرغم من االختالف الموجود بين المؤسستين العسكرية والمدنية 

                                                           
، القانون الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب األحمر ووضع إسرائيل في األراضي التي تسيطر عليها، بيكر أالن -1

 . 22، ص.1121، 222، العدد 80، المجلد )م. د. ص. أ(مختارات من 
 :أن   " يب الجرانجباتريسيا بويرات وفيل " في خصوص هذا الموضوع تقر

- La neutralité du (CICR) est un comportement nécessaire à l’accomplissement de sa mission 

humanitaire et une condition essentielle de son action en faveur des victimes, il doit à tout prix 

s’abstenir de prendre position pour garder la confiance des parties entre lesquelles il s’interpose, afin 

d’être en mesure d’atteindre toutes les victimes. Voir: BUIRETTE Patricia, LAGRANGE Philippe, 

op.cit, p.19. Dans ce sens, voir aussi: BUGNION François, op ـcit, p.04.  
2- HARROF-TAVEL Marion, La neutralité a-t-elle toujours un sens ?, op.cit, p.2.  

 ة،ــــــــــعادة ما تقاتل من أجل تحقيق مصالح سياسي ىيكمن االختالف بين المؤسستين العسكرية والمدنية في كون أن  األول -3
نة قصد ة وفقاا لقواعد معي  ستخدام القو اتدريس القوات العسكرية لغرض اللجوء إلى  سواء كانت جماعية أو قومية، حيث يتم   

إنسانية،  اته تشمل أهدافالرغم من أن  مهم  على  ،تحقيق األهداف التي تضعها الحكومة، ما يجعل من عمل الجيش سياسي
وفي المقابل ومن بين أهداف المنظمات اإلنسانية المدنية الوصول إلى ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث اإلنسانية، 

 :دوافع سياسية. راجع عن أي   مستقالا و إذا كان عملها محايد ذلك لن يتحقق إال   اتهم، علما أن  والتخفيف من معان
- GOURLAY Catriona, Des partenaires distants : la coopération civilo-militaire dans les 

interventions humanitaires, Forum du désarmement, Trois, 2000, p.37, In  

https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_pdf-art132.pdf 

 

https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_pdf-art132.pdf
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ل يكمن من يعتقد أن هما تدافعان عن هدف مشترك، في حالة ما إذا كان الغرض من التدخ  
  ححيث صر  ، (1)ن المتضررين من النزاعفي تسخير القوات العسكرية لتلبية احتياجات السكا

نريد "  بما يلي 1112سابق، في أكتوبر من عام " وزير الدفاع األمريكي ال كولين باويل" 
د من أننا نقيم أفضل العالقات مع المنظمات غير الحكومية، التي نعتبرها مصدًرا فعال التأك  

، وهو مساعدة اإلنسانية، مضاعًفا للقوى )...( ألننا مرتبطون جميًعا بالهدف نفسه
مساعدة في العالم )...( ومنح الجميع إمكانية الحلم الى الومساعدة كل رجل وامرأة بحاجة 

 .(2)" بمستقبل أكثر إشراًقا

التعاون المدني العسكري والشؤون المدنية هما االسمان اللذان يستخدمهما الناتو  إن   
ة، لوصف الوظائف غير القتالية التي تضطلع بها حة للواليات المتحدة األمريكيوالقوات المسل  
حة التي تضطلع بمهام تؤديها عادة مدنية، أو القوات المسل   احة التي تؤدي وظائفقواتها المسل  

 لعاملين في المجال اإلنساني، فإنهم يعتبرون هذا لأما بالنسبة ، (3)المنظمات اإلنسانية
لجهود بين القوات العسكرية والكيانات المدنية ذات سه ل توحيد االتعاون بمثابة الرابط الذي ي  

ل نقطة االتصال لمراقبة الوضع اإلنساني شك  الصلة، والمنظمات غير الحكومية والدولية، وي  
 عتبر جزءا من نطاق أوسع من الذي يواجهه السكان المدنيين ومحاولة التأثير فيه، كما ي  

                                                           
1- GOURLAY Catriona, op.cit, p.36.  

ر ، مقال نش2333، العدد الحوار المتمدني، ل اإلنسانالتدخ   الكولونيالي من مهمة التمدين إلى، الالوعي برومان روني -2
 لكتروني: اإل ، على الموقع31/18/1115بتاريخ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46776 
ق والتعاون بين القائد العسكري والسكان المدنيين، بما في ذلك ف القوات المسلحة التعاون المدني العسكري بالتنسيعر  ت   -3

ل مث  ية والوطنية وكذلك المنظمات والوكاالت الدولية والوطنية وغير الحكومية، أما الشؤون المدنية فهي ت  السلطات المحل  
سكان، وتشمل الشؤون المدنية األنشطة العسكرية المترابطة التي تضم العالقة بين القوات العسكرية والسلطات المدنية وال

واألنشطة التي يقوم بها القادة العسكريون بغية إقامة ومداومة العالقات بين قواتهم والسلطات المدنية والسكان عموما، 
المحايدة أو المعادية التي تنشر فيها قواتهم، وقد تنف ذ هذه األنشطة قبل  والموارد والمؤسسات وذلك في المناطق الصديقة أو

دراسة  –، التدخل العسكري اإلنساني في ظل األحادية القطبية منصر جمال: ها أو بعدها. راجعءأو أثناعمال العسكرية األ
رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم السياسية، فرع العالقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم  –الظاهرة مفهوم و في ال

 .228و 222، ص.1122السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46776
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عسكري للسيطرة على أي موقف يواجهه بطريقة غير القتالية التي يوظفها القائد الاألدوات 
حة مطابقة في أسلوب تنفيذها تجعل من المشاريع اإلنسانية التي تضطلع بها القوات المسل  

 .(1)لمشاريع المنظمات اإلنسانية من تقييم لالحتياجات، وتحديد المشاريع وتأمين تمويلها

التعاون  ترفضية التي تعتبر منظمة أطباء بال حدود من بين المنظمات اإلنسان 
    المدني والعسكري في مجال اإلغاثة اإلنسانية، معتبرة أن  الهدف المشترك الذي يقصده 

سوء فهم لسياسة العمل  أو يعتقده العسكريون، وعلى وجه الخصوص حلف الناتو، ما هو إال  
ن كانت نشاطات القوات المسل   من إعادة حة الذي تنتهجه المنظمات اإلنسانية، ثم حتى وا 

أنها تبقى أهدافا  اإلعمار وحماية حقوق اإلنسان ... إلخ لها صلة بالعمل اإلنساني، إال  
أقتل من أجل أن " أو "  أقتل من أجل أن تطعممبدأ مبني على "  خارجة عن إطاره، فأي  

 .(2)" هو مبدأ بغيض أو منافي لطريقة عمل المنظمة تعالج
"  كريستوف فورنييه"  سابقا أطباء بال حدودح في هذا الخصوص، رئيس منظمة صر   

أن ه من حيث المبدأ ال يعترض على قيام الوحدات العسكرية بتقديم المساعدات اإلنسانية 
العمل ه ال يمكن ربط مثل هذه المساعدات بعبارة " أن   كجزء من جهود الحرب، إال  

مكافحة  استراتيجياتـــــــم "، كما ال يمكن أن تكون جهود اإلغاثة الرامية إلى دعـاإلنساني
     د أو بناء الدولة جهوداا غير منــــــحازة، ولقد أظــــــــــهرت هذه السيـــــــــاسة فشالا ذريعاا التمر  

 .(3)ح مثل أفغانستانفي تلبية االحتياجات األساسية للمدنيين في مناطق النزاع المسل  

                                                           
 التحديات المعاصرة في العالقة بين المدنيين والعسكريين: تكامل أم عدم توافق؟ مركز معلومات )ل.د.ص.أ(،، راج رانا -1

 على الموقع اإللكتروني: 32/13/1126مقال نشر بتاريخ  .2و 2ص.

 challanges-review/article/contmoporary-https://www.icrc.org/ar/international 
 : ، متوفر على الموقع اإللكتروني1118ديسمبر  2(، رايندالن، ألمانيا، شمال األطلسي )الناتو، خطاب حلف أ.ب.ح() -2

www.msf-me.org/ar/section/resources-and-publications/page/3 
د في أفغانستان إلى كون أن  األولويات العسكرية والسياسية للحكومة يعود فشل سياسة اإلغاثة المرتبطة بمكافحة التمر   -3

 ة العامةلرعاية الصحي  اافق ى في العاصمة كابول يبقى مستوى مر بالد، حتاألفغانية وحلفائها شبه غائبة عن جزء كبير من ال
 = ئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وكل هذاال تصل المساعدات اإلنسانية أول وتلك المدعومة دولياا ضعيفاا جداا، كما

https://www.icrc.org/ar/international-review/article/contmoporary-challanges
http://www.msf-me.org/ar/section/resources-and-publications/page/3
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الدفاع عن النهج المستقل  حمر أن  ومن جهتها ترى اللجنة الدولية للصليب األ 
ز بين العمل اإلنساني والعسكري في الميدان، إال  أن  ذلك ال يعني    يوالمحايد، يقتضي التمي

      أن ها تنفر من القوات العسكرية، بل على العكس من ذلك فهي تريد إقامة حوار فعلي 
نة، خاصة في حالة ما إذا مع قوات الجيش، كما ال تستبعد االستنجاد بها في ظروف معي  

تستخدم  تعذ ر على القائمين بالخدمات اإلنسانية أداء مهامهم بسبب انعدام األمن، بشرط أال  
 ما يجعلها تفس ر  ،ح لألنظمةعناصر الجيش هذه األنشطة اإلضافية للترويج لتغيير مسل  

اية المطاف دون ، مما قد يحول في نه" العقول والقلوب "على أن ها جزء من التعبير عن 
 .(1)الحماية والمساعدة لضحايا النزاع بسبب الخلط بين األنشطة العسكرية واإلنسانية تقديم

ق فموقف اللجنة الدولية يختلف نوعاا ما عن موقف منظمة أطباء بال حدود فيما يتعل   
يق فر  بمسألة التفاعل والتعاون بين العاملين في المجال اإلنساني والعسكري، حيث اعتبر

                                                                                                                                                                                     

، خطاب حلف شمال األطلسي أ.ب.ح(): د. راجعية بالنسبة لمكافحة التمر  راجع إلى عدم اعتبار هذا الموقع كأولو =
الصعوبات التي تعتري العمل اإلنساني نتيجة التعاون بين القوات المسلحة  للتفصيل أكثر حول ، مرجع سابق.()الناتو

  .322-310ص. الباب الثاني من الرسالة، ص: تقديم المساعدات اإلنسانية، راجعومنظمات اإلغاثة في مجال 

- Dans ce sens, le directeur général de (MSF.UK), insiste particulièrement en indiquant qu’il ne croit 

pas que les militaires peuvent réellement mettre en œuvre des programmes d’aides humanitaires (…). 

A travers l’acteur militaire les gouvernements peuvent prendre le contrôle d’une région et tenter de 

promouvoir les principes humanitaires et prendre soin de la population. Cela n’est pas une action 

humanitaire selon (MSF). Voir: AUDET François, op.cit, p.664. 

سكرية على صون استقاللها في عالقاتها مع البعثات الع ل.د.ص.أ((. تحرص 8و 2، مرجع سابق، ص.كراينبوهل بيير -1
في صنع القرار والعمل مراعاة للتمييز الواضح بين أدوار الفاعلين على األصعدة اإلنسانية والسياسية والعسكرية في أوقات 

قامة الحوار في جميع األوقات وعلى جميع المستويات مع البعثات العسكرية المتعددة النزاع المسل   مهما كان  لجنسياتاح، وا 
 :" أن   جيروم الرشي. حول هذا الموضوع كذلك يعتبر " 25و 20، مرجع سابق، ص.راج رانا: في النزاع. راجعوضعها 

" Il est donc indispensable que les humanitaires mettent en avant, dans une posture pragmatique les 

principes humanitaires qui sous-tendent leur action … cette nécessaire séparation des rôles est 

primordiale  notamment sur les terrains de conflits où l’indépendance est de mise, et où un brouillage 

des perceptions retentira  aussi bien sur la sécurité de tous … cette clarification doit se traduire à la 

fois par des éléments techniques  échanges de  bonnes pratiques entre ONG au niveau national et 

international, dialogue  raisonnable entre ONG et militaires… etc , mais aussi par un positionnement 

réaffirmé sur la saine distance qui doit exister entre militaires et humanitaires. Voir: LARCHE 

Jérôme, La »saine distance« entre acteurs armés et ONG : une exigence à défendre auprès de l’UE, 

Revue Humanitaire Enjeux Pratiques Débats,  2008, In 

http://journals.openedition.org/humanitaire/457 
 

http://journals.openedition.org/humanitaire/457
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للجنة الدولية أن المساعدة اإلنسانية المقدمة تحت حراسة من قبل القوات المسلحة  عمل تابع
ال يحرمها من طابعها الحيادي، على أن تتوافق مع اإلجراءات المعمول بها في النزاعات 

   اع الطرق،ط  وأن يكون الغرض منها حماية القوافل اإلنسانية من المجرمين وق   حة،المسل  
هذا بعد دراسة متأن ية لمزايا ومساوئ  استثنائيةفي حاالت   يتم اللجوء إليها إال  ال كما

 .(1)التدبير

قة باستخدام وعلى هذا النهج سارت منظمة األمم المتحدة، بتبنيها مبادئا توجيهية متعل   
، (2)األصول الدفاعية العسكرية والمدنية لدعم األنشطة اإلنسانية في حاالت الطوارئ المعقدة

ر بديل ت بأنه ينبغي استخدام هذه األصول كحل أخير، أي فقط في حالة عدم توف  حيث أقر  

                                                           
1- Un groupe de travail conjoint du (CICR) est parvenu à des conclusions sur le fait qu’une assistance 

fournie par l’une ou l’autre  des composantes du Mouvement International de la Croix Rouge et du 

Croissant Rouge soit protégée par des escortes armées, ne la prive pas de son caractère neutre, cela 

pour autant que la partie qui contrôle le territoire où le convoi doit passer et où l’assistance 

humanitaire doit être apportée ait approuvé pleinement les principes et les modalités de l’escorte 

armée, et que le but de cette dernière soit de protéger les secours contre des bandits et des criminels de 

droit commun. Le groupe de travail insiste par ailleurs sur le fait que l'usage des escortes armées ne 

doit être décidé qu’à titre exceptionnel en dernier ressort et après un examen approfondi des avantages 

et des inconvénients d’une telle mesure. Voir : DENISE Plattner, La neutralité du CICR et la 

neutralité de l’assistance humanitaire, (R.I.C.R), n°818 , 1996, p.5. Voir aussi dans ce sens : 

BERCQ Isabelle, La militarisation de l’action humanitaire en Afghanistan, Notes 

d’Analyses, 9mai  2005, p.7, In 

http://archive.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2005/NA_2005-05-06_FR_I-

BERCQ.pdf  

المبادئ التوجيهية للجنة الدولية للصليب األحمر بشأن  "وضعت ما يعرف بـ  ل.د.ص.أ() أن  لى إاإلشارة  ردتج -
ور وتعاون تنفيذي مع قوات ح بموجبها كيفية تفاعلها مع القطاع العسكري من تحاتوض   " والعسكريين المدنيينالعالقة بين 

 .13ـ - 11، مرجع سابق، ص ص.راج رانا: فصيل أكثر حول هذه المبادئ، راجعحفظ السالم. للت
(، من المبادئ التوجيهية المتعلقة 22( و)0: البند )لدفاعية العسكرية والمدنية، راجععن مضمون وغرض األصول ا -2

لدعم األنشطة اإلنسانية لألمم المتحدة في حاالت الطوارئ المعقد ة، الصادرة باستخدام األصول الدفاعية العسكرية والمدنية 
على  ة، متوفر 1112عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة، 

 : الموقع اإللكتروني
 https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/01.%20MCDA%20GUIDELINES%20-

%20Arabic%20Version.pdf 
 

 

http://archive.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2005/NA_2005-05-06_FR_I-BERCQ.pdf
http://archive.grip.org/fr/siteweb/images/NOTES_ANALYSE/2005/NA_2005-05-06_FR_I-BERCQ.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/01.%20MCDA%20GUIDELINES%20-%20Arabic%20Version.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/01.%20MCDA%20GUIDELINES%20-%20Arabic%20Version.pdf
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كما أن  قرار ، (1)مدني آخر لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة في الوقت المطلوب
ت خذ بمنتهى الحرص كون أن  استخدام هذه الموارد استخدامها من عدمه، هو قرار يجب أن ي  

 .(2)ة وغير مالئمة من شأنه أن يخل  بمبدأ الحياد والنزاهةبصورة عشوائي

وعلى هذا األساس، ولغرض الحفاظ على حياد الهيئات اإلنسانية، فإن  استخدام  
 دة نذكر منها:محد   االموارد الدفاعية العسكرية والمدنية يستلزم توف ر شروط

    ة التابع لألمم المتحدة ـ أن يكون استخدامها بناء على طلب من منسق الشؤون اإلنساني
ر ذلك، تعذ   السيادة، فإن رة ذاتأو الممثل الخاص لألمين العام، وبموافقة الدول المتضر  

ت خذ القرار من طرف منسق الشؤون ومراعاة للظروف االستثنائية الناشئة، يجب أن ي  
 .(3)اإلنسانية بما يتماشى مع ميثاق األمم المتحدة

نسانية تستخدم أصول عسكرية بطابعها وصفتها المدنية، فيما تبقى عملية إ ـ أن تحتفظ أي  
األصول العسكرية خاضعة لإلشراف العسكري، على أن تبقــــى العــــــملية في مجـــــموعها 

 .(4)خاضعة إلشراف المؤسسة اإلنسانية المسؤولة

ة التي تجد نفسها تستخدم في دعم األنشطة اإلنسانية التي تتوالها القوات المتحارب ـ أال  
 .(5)منخرطة بنشاط في القتال

 م األنشطة اإلنسانية متمي زين بوضوح ـي المعنيين بدعـــاع العسكري والمدنــــــ أن يكون أفراد الدف

 
                                                           

دنية لدعم قة باستخدام األصول الدفاعية العسكرية والم( من المبادئ التوجيهية المتعل  16( من البند )1: الفقرة )راجع -1
 ، السالفة الذكر.األنشطة اإلنسانية لألمم المتحدة في حاالت الطوارئ المعقد ة

 .المبادئ التوجيهية نفس من( 31: البند )راجع -2
 ( من نفس المبادئ التوجيهية.30( و)33: البند )راجع -3

 .المبادئ التوجيهية ( من نفس36د )( من البن3: الفقرة )راجع -4

 من نفس المبادئ التوجيهية. (15) : البندراجع -5
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عن القوات المنخرطة في مهام عسكرية أخرى، بما في ذلك قوات حفظ السالم ودعم 
 .(1)السالم

بان الح  رب في أفغانستان تم وضع مبادئ توجيهية للتفاعل تجدر اإلشارة إلى أن ه وا 
" مدير  وائل الحاج إبراهيموالتنسيق بين الجهات الفاعلة اإلنسانية والعسكرية والتي اعتبرها " 

      ما  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في أفغانستان أن ها نجحت إلى حد  
يتفاعالن مع بعضهما  اإلنساني والسلطات العسكريةفي تحقيق الهدف منها، فقد بدأ المجتمع 

رق إعادة اإلعمار التابعة لحلف د بوضوح ومقبول، إذ تمتنع بموجبها فالبعض في إطار محد  
 .(2)إذا طلبت السلطات المدنية ذلك منها بالتحديد شمال األطلسي عن تقديم المساعدة إال  

المبادئ التوجيهية  وثيقة ية أن  بية المنظمات اإلنسانالرغم من اعتبار أغلعلى و  
تها المنظمات غير الحكومية وقوات الناتو والقوات للتفاعل بين المدنيين والعسكريين التي تبن  

أن   د حبر على ورق، إال  ، تبقى في الواقع مجر  1112التابعة للحكومة األفغانية في أوت 
رورة نشر المبادئ التوجيهية د على ضشد  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ي  

 أشليعلى نطاق واسع بين جميع األطراف الفاعلة، وتبني آليات رصد أقوى، حيث ترى " 
ما نحتاج "  أن   أوكسفام" الباحثة في شؤون السياسة العامة والدعم لدى منظمة جاكسون

                                                           
من المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام األصول الدفاعية العسكرية والمدنية لدعم األنشطة  (01( و)38: البند )راجع -1

 ، السالفة الذكر.اإلنسانية لألمم المتحدة في حاالت الطوارئ المعقد ة
باحترام حياد واستقالل العاملين في المجال اإلنساني، واالمتثال االلتزام القوات العسكرية  علىتفرض المبادئ التوجيهية  -2

ذا لزم األمر المساعدة في تأسيس البنية اللتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما تترت   ب عليها مسؤولية توفير األمن، وا 
عادة اإلعمار العاجلة التي تقتصر على سد   تتمكن من تولي هات اإلنسانية الفاعلة حتى الثغرات، والتنسيق مع الج التحتية وا 

أفغانستان: طريقة التفاعل بين العاملين في القطاعين اإلنساني والعسكري، مكتب األمم المتحدة لتنسيق  :راجع .زمام األمور
 : ن(، متوفر على الموقع اإللكترونييريإالشؤون اإلنسانية، شبكة األنباء اإلنسانية )

 www.irinnews.org 
 

http://www.irinnews.org/
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وي لضمان ة إيجاد نظام رصد قالتركيز عليه حًقا هو النشر الفعلي لهذه المبادئ، ومن ثم  
 .(1)"التبليغ عنها أو اكتشافها لتحقيقات دقيقة ومتابعة مالئمة خضوع االنتهاكات التي يتم  

 زرابعا: مبدأ عدم التحي  

ز العمل اإلنساني د على أساس أطراف النزاع، فإن  عدم تحي  إذا كان الحياد يتحد   
أصحاب الحق فيها  على صلة مباشرة بالضحايا، ويقصد به توزيع المساعدة بالتساوي بين

قامة المساعدة على أساس حاجات الضحايا.  وا 

ل األولى في التزام اإلنساني، تتمث   دتين للعملقاعدتين محد   زيتضمن مبدأ عدم التحي  
قد م أثناء الظروف القائمين بالخدمات اإلنسانية بعدم التمييز في توزيع المعونة التي ت  

ل في مالئمة موارد اإلغاثة للحاجيات الضرورية، مما تمث  ، أما القاعدة الثانية، فتاالستثنائية
كاألطفال، النساء الحوامل، ، (2)يفرض تقديم خدمات متزايدة لصالح األشخاص األكثر عوزا

فهذا األمر ال يشك ل انتهاكا لمبدأ عدم  ،(3)المسنين، فهم أكثر حاجة من شريحة الكهول
نما ي      دولة  ل أي  ف الذي ينطوي على تدخ  التصر   كما أن  ل تجسيداا حقيقياا له، مث  التحي ز وا 

حال من األحوال مساسا بهذا المبدأ  أو منظمة إنسانية إلغاثة الضحايا، ال يمكن اعتباره بأي  
     قد مبمجرد انصراف أعمال اإلغاثة لصالح المدنيين الخاضعين للطرف الخصم والتي ت  

خر، وذلك راجع الطرف االَ  ل عليها مدنيوتحص  في أوقات متفاوتة بالمقارنة مع تلك التي ي
الرتباط عمليات اإلغاثة بظروف عديدة، كسير العمليات العسكرية، وصعوبة الوصول 

 .(4)لبعض المناطق التي يشتد  فيها النزاع دون سواها

                                                           
 مرجع سابق. أفغانستان: طريقة التفاعل بين العاملين في القطاعين اإلنساني والعسكري، -1

 .322ص. ،2882، 65(، العدد م.د.ص.أمختارات من ) ،تأثير المساعدات اإلنسانية على تطور النزاعات ،بيير بيران -2
 .12، مرجع سابق، ص.قاسيمي يوسف -3

 .640، مرجع سابق، ص.وائل أحمد عالم -4
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وفي جميع األحوال، ال يجوز لطرف أن يعترض على مرور المساعدات اإلنسانية  
ن كان سكانه لم يحصلوا على كفايتهم ن  ة أبحج  خر االَ للطرف           ها تمييزية، حتى وا 

م لطرف بغرض تقويته من المساعدات، وفي المقابل يجوز له ذلك في حالة ما إذا كانت تقد  
 .(1)أعمال اإلغاثة تمييزية عد  في النزاع، فهنا ت  

قائم  سه على كل  ز ارتباطا وثيقا بمبدأ النزاهة الذي يفرض نفيرتبط مبدأ عدم التحي   
عر ف مبدأ النزاهة تحيل جميع الوثائق التي ت   بالعمل اإلنساني، ويكمن هذا االرتباط في أن  

ق مباشرة إلى مبدأ عدم التحي ز بالرغم من وجود اختالف في المعنى بين المبدأين، حيث يتعل  
مفهوم  أي األشخاص المعنيين بها، في حين أن   ألول بالغرض الحقيقي من المساعدةا

دة في الفرد أو الهيئة ن أن تكون موجو النزاهة يرتبط بالقائم بالعمل، فهو صفة أخالقية يتعي  
ين ز يزيل الفوارق الموضوعية بين األفراد المتلق  مبدأ عدم التحي   وبعبارة أخرى، فإن   اإلنسانية.

  ناة األشخاصم المساعدة حسب معاقد  للمساعدة، في حين تزيل النزاهة الفوارق الذاتية، فت  
 .(2)مع إعطاء األولوية للحاالت األكثر استعجاال

 الفرع الثاني

 سة في نصوص القانون الدوليمبادئ العمل اإلنساني المكر  

تناولت مختلف نصوص القانون الدولي مبادئ العمل اإلنساني لما لها من أهمية  
قانونية إلزامية من حيث  قيمة اتعتبر ذت التياتفاقيات جنيف  ال سيماعملية في الميدان، 

 قة بالمبادئ اإلنسانية.أحكامها المتعل  

                                                           
 .640، مرجع سابق، ص.وائل أحمد عالم -1
 .229، مرجع سابق، ص.جميل أبو خوات ماهر -2



انياإلنس التنظيم القانوني للعمل                                        :األول الفصل ـ األول الباب  

 

82 
 

      بين اتفاقيات جنيف األربع على التوالي (21، 8، 8، 8تنص المواد ) ،وعليه 
ل األنشطة اإلنسانية التي يمكن أن يال تكون أحكام هذه االتفاقيات عقبة في سب " هعلى أن  

حيزة بقصد حماية هيئة إنسانية غير مت مر أو أي  اللجنة الدولية للصليب األح تقوم بها
غاثة الجرحى و   .(1))...(" المرضىوا 

األنشطة اإلنسانية التي تتوالها اللجنة الدولية للصليب  فهم من أحكام هذه المواد، أن  ي  
وعدم التحي ز، وال  تتوافق ومبدأ اإلنسانيةسم و هيئة إغاثة أخرى، يجب أن تت   األحمر أو أي  

من األحوال عرقلة أنشطتها القائمة على المبادئ اإلنسانية البحتة، والتي  حال يجوز بأي  
عامل غرضها األخذ بعين االعتبار مصير كل إنسان في حاجة ماسة إلى المساعدة، وأن ي  

       في الظروف العاجلة واالستثنائية، وأن تكون أنشطتها والمساعدة ( 2)معاملة إنسانية
  ( 0( و )1الفقرتين ) دتهاعتبار سياسي أو عسكري، هذا ما أك   من أي   مها خاليةقد  التي ت  

                                                           
 ( من اتفاقية جنيف الرابعة.62( من المادة )2الفقرة )(، و 58( من المادة )1ص: الفقرة )كذلك في هذا الخصو راجع  -1

ة، والفقرة ( من اتفاقية جنيف الرابع12( من المادة )2: الفقرة )سانية في موادها نذكر منهاأ اإلنت اتفاقيات جنيف مبدتبن   -2
   ( من البروتوكول اإلضافي الثاني،0( من المادة )2( من اتفاقية جنيف الثالثة، الفقرة )20المادة )( و 23( من المادة )2)
 ( من البروتوكول اإلضافي الثاني.2( من المادة )1الفقرة )و 
ت مبدأ اإلنسانية ، كانت هناك نصوص قانونية تبن  2808ه قبل تبني اتفاقيات جنيف األربع لعام تجدر اإلشارة إلى أن   - 

 :منه على أن   (26)ة ت المادالمتعلق بضبط سلوك الجيوش األمريكية في الميدان، حيث أقر   ليبرعلى غرار قانون 
« Les prisonniers de guerre recevront une nourriture saine et abondante, autant que possible, et 

seront traités avec humanité ( … ) »                                                                                                  
 :أن   إلى( من نفس القانون 28المادة )وعن معاملة الجرحى، أشارت  -

«  Tout blessé ennemi capturé bénéficiera de soins médicaux, selon les moyens du service de 

santé  ». Voir : Le Code Lieber , Instructions de 1863 pour les armées en campagne des États Unis 

d’Amérique, In https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=569331

20B4BF0A78C12563140043A070 

مجموعة من االتفاقيات التي تناولت المبادئ اإلنسانية،      2288وفي نفس السياق تبنى مؤتمر الهاي للسالم لسنة  -
ه      بأن   الذي أقر   مارتنزمتها ما يعرف بشرط ت في مقد  نذكر من بينها، اتفاقية قوانين وأعراف الحرب البرية التي تضمن  

واردة في نصوص االتفاقية التي اله في الحاالت غير قرروا أن  ه من المناسب أن ي  األطراف السامون المتعاقدون أن   يرى « 
بات ومتطل   وقوانين اإلنسانية) ... (  تبنيها يبقى السكان والمحاربون تحت حماية سلطان ومبادئ قانون الشعوب تم  

 .02و 06، مرجع سابق، ص.سالمإجعفور  . راجع: »الضمير العام 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=56933120B4BF0A78C12563140043A070
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=56933120B4BF0A78C12563140043A070
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=56933120B4BF0A78C12563140043A070
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على طرف النزاع الذي يكونون األولى بنصها " )...(  ــفمن اتفاقيـــة جني (21)المادة  من
   تمييز على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية  عنى بهم دون أي  تحت سلطته أن ي  

ر األولوية في نظام قر  وت  )...(  مماثلة أخرى معايير أي   الدين أو اآلراء السياسية أو أو
 ."العالج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها 

تمييز ضار بين  ز العمل اإلنساني تقديم المساعدة دون أي  يقتضي طابع عدم تحي  
وهو األمر الذي يصعب تحقيقه خاصة إذا كان عمل  ،الضحايا، أي تقديمها حسب الحاجة

ف والرقعة الجغرافية التي تمارس فيها محدود من حيث حرية التصر   ئة اإلنسانية جد  الهي
 .(1)مهامها اإلنسانية

كما ال ينبغي على القائمين بالعمل اإلنساني أن يسمحوا ألنفسهم بأن تقودهم ميولهم 
ر، كتحويل المساعدة اإلنسانية وأعرافهم الشخصية إلى االنحراف عن هدفهم المسط  

امها ألغراضهم الشخصية، أو تفضيل بعض األفراد والجماعات عن األخرى، طبعا واستخد
كمعاملة األطفال والعجزة التابعين  هذا ال يمنع اتخاذ إجراءات محد دة في حاالت استثنائية،

 ، (2)زــعدم التحي خرقا لمبدأ هذا التصرف عد  لطرف من أحد أطراف النزاع معاملة خاصة وال ي  

                                                           
1- Commentaire sur le Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 Aout 1949, relatif à la 

protection des victimes des conflits armés internationaux ( Protocole I ), 8 Juin 1977, In https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=CBEC955A2CE7E0D4C12563140043A

CA5&action=openDocument  
2- Ibid. 

لنزاعات ز بمعنى اتفاقيات جنيف، ال يعني المساواة المطلقة بين ضحايا اعدم التحي   إلى أن   ،تجدر اإلشارة في هذا المقام -
، فعلى سبيل المثال إذا كانت بحوزة المنقذ عشرة ضمادات لتوزيعها على مائة الغوثحة في حصولهم على موارد المسل  

، بل ينبغي توزيعها على جريح، فعدم التحي ز ال يقتضي تقسيم ضمادة إلى عشرة أجزاء متساوية لتلبية حاجة كل الجرحى
وهو بصدد ممارسة مهامه اإلغاثية، كما ينبغي عليه أن يأخذ بعين االعتبار األوائل الذين يصادفهم  العشرة الجرحى
 :حقيقية في توزيع المساعدات. راجعاالحتياجات ال

- Commentaire sur la Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades 

dans les forces armées  en campagne, 12 Aout 1949, In https://ihl-

databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=D491030A9BB6E16EC1256314

0043A96A&action=openDocument 
  

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=CBEC955A2CE7E0D4C12563140043ACA5&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=CBEC955A2CE7E0D4C12563140043ACA5&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=CBEC955A2CE7E0D4C12563140043ACA5&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=D491030A9BB6E16EC12563140043A96A&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=D491030A9BB6E16EC12563140043A96A&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=D491030A9BB6E16EC12563140043A96A&action=openDocument
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 .(1)وص عليه في اتفاقيات جنيفالمنصوالحياد 

( من البروتوكول اإلضافي الثاني شروطاا يجب توف رها قبل 22كما وضعت المادة ) 
 اتوذ ةتنفيذ العمل اإلنساني من ِقبل عمال اإلغاثة، وهي أن تكون المساعدة إنسانية بحت

  حال  ي  ر هذه الشروط ال يجوز بأتمييز مجحف. فبتوف   طابع محايد، وأن تباشر دون أي  
ها مستوفية للشروط المنصوص عليها      من األحوال عرقلة نشاط الهيئات اإلنسانية كون

 .(2)ال في الشؤون الداخلية للدول المعنية بالمساعدةفي االتفاقية، كما ال يمكن اعتبارها تدخ  

الحركة الدولية للصليب  نجد أن   ،أما عن القيمة اإللزامية لمبادئ العمل اإلنساني 
ت على ضرورة التزام الجمعيات الوطنية للصليب األحــــــــــمر أقر   األحمر والهالل األحمر، قد

  هاـــــامها في نظــــــــة المنصوص عليــــة الدوليــــــــــة للحركـــــــادئ اإلنسانيـــــر بالمبــــــــــــوالهــــــالل األحم

 

 

                                                           
( من البروتوكول اإلضافي األول، وجود قواعد يجب االلتزام بها وتطبيقها بعيدا عن 21يفرض الحياد بمعنى المادة ) -1

عطاء العاطفة والتحي   األولوية للحاالت األكثر ز. هذه القواعد اإلنسانية تهدف فقط لمساعدة األفراد على قدر معاناتهم، وا 
 : البروتوكول اإلضافي األول. راجع ( من21ستعجاال. بخصوص تفسير المادة )اخطورة و 

- Commentaire sur le Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève, op.cit. 

مبدأ الحياد، حيث تنص  2260قة بتحسين حال الجرحى في الجيوش في الميدان لسنة تناولت اتفاقية جنيف المتعل   -
 :تها األولى على أن  ماد

« Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus neutres, et comme tels protégés et 

respectés par les belligérants ( … ) ». 

                                                       :من نفس االتفاقية على أن   (5)لمادة وتنص ا -
   
« (…) Les généraux des Puissances belligérantes auront pour mission de prévenir les habitants 

de l'appel fait à leur humanité, et de la neutralité qui en sera la conséquence ( … ) ». Voir : 

Convention de Genève du 22 Aout 1864  pour l’amélioration du sort des militaires blessés 

dans les armées en campagne. 
2- Commentaire sur le Protocole Additionnel aux Conventions de Genève du 12 Aout 1949, relatif à la 

protection des victimes des conflits armés non internationaux ( Protocole II ), 8juin 1997, 

In https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?docum  
 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?docum
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 .(2)ي عملها بمبادئ القانون الدولي اإلنسانيوأن تحترمها وتسترشد ف، (1)األساسي

كما ال يمكن حسب اتفاقيات جنيف استخدام شارات الصليب األحمر من قبل  
في حالة ما إذا توافقت أنشطتها مع المبادئ التي وضعتها المؤتمرات  الجمعيات الوطنية، إال  
ما هو أبعد من ذلك حينما ولقد ذهبت اتفاقية جنيف الرابعة إلى . (3)الدولية للصليب األحمر

  كها بالمبادئ اإلنسانية بنصها بالجمعيات الوطنية بضرورة تمس   عترافاالربطت مسألة 
يجوز للجمعيات الوطنية للصليب األحمر و الهالل األحمر )...( المعترف بها، "  ه على أن  

                                                           
على النحو  اإلنساني العمل بادئم أهم عر فت ديباجة النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر -1
 : اليالت
ن الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، التي انبثقت من الرغبة في إغاثة الجرحى في ميدان إ: اإلنسانية -  

وتهدف تخفيفها أينما وجدت. ب المعاناة اإلنسانية و ني في تجن  القتال دون تمييز، تسعى بصفتها حركة ذات طابع دولي ووط
ع على التفاهم المتبادل والصداقة والتعاون وتحقيق السالم الدائم شج  احترام اإلنسان، وت   ضمانة و إلى حماية الحياة والصح  

 بين جميع الشعوب. 
    المعتقدات الدينية أو الوضع االجتماعي : ال تمارس الحركة أي تمييز على أساس الجنسية أو العرق أوعدم التحي ز -

لى إعطاء األولوية ألشد حاالت الضيق أو اآلراء السياسية. وهي تسعى إلى تخفيف معانا ة األفراد وفقا الحتياجاتهم فقط، وا 
 إلحاحاا.

   طرف من األطراف في األعمال العدائية أو المشاركة  : لكي تحتفظ الحركة بثقة الجميع، تمتنع عن تأييد أي  الحياد  -
 يديولوجي.وقت في الخالفات ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو اإل في أي  

مها قد  : الحركة مستقلة، وبالرغم من أن الجمعيات الوطنية تعمل كهيئات مساعدة في الخدمات اإلنسانية التي ت  اإلستقالل -
 ف في كلحيث تكون قادرة على التصر  أن تحافظ على استقاللها الذاتي  عليها أن   تها وتخضع لقوانين بلدانها، إال  احكوم

المؤتمر  اعتمده : النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر،ركة. راجعألوقات وفقا لمبادئ الحا
. متوفر على الموقع 1116و 2885ل عامي د  ، وع  2826جنيف عام العشرون للصليب األحمر في الدولي الخامس و 

 :اإللكتروني
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf 

 حركة الدولية للصليب األحمر.لل( من النظام األساسي 0( من المادة )21الفقرة ) :راجع -2

معية درع داود اإلسرائيلية التي ج ( من اتفاقية جنيف األولى. الجدير بالذكر أن  00( من المادة )1)( و2) الفقرة :راجع -3
شعارات أخرى لها  تاريخية عن وضع شارات الصليب األحمر أو أي  باب دينية و تضطلع باألنشطة اإلنسانية، تمتنع وألس

الهالل الحركة الدولية للصليب األحمر و  ، ما يجعلها منظمة غير معترف بها وال يمكن قبولها في(ل.د.ص.أبــ )عالقة 
 في هذا الخصوص:األحمر. راجع 

- Commentaire sur le Protocole Additionnel (1) aux Conventions de Genève, op.cit, Art (81). 
 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf
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بمفهوم  جستنتوهو ما ي  ، (1)" أن تباشر األنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب األحمر
عتمدة في المؤتمرات كة بالمبادئ اإلنسانية الم  تمس  الجمعيات الوطنية غير الم   المخالفة أن  

ال يعترف بها كهيئة تابعة للجنة الدولية، وهو ما يعفيها من الحماية  ،الدولية للصليب األحمر
 رة لبعثات الصليب األحمر بموجب اتفاقيات جنيف.المقر  

تمسك الجمعيات الوطنية بالمبادئ اإلنسانية  تراف، باعتبار أن  فالحماية مرهونة باالع
ل في منح المنظمات اإلنسانية كل التسهيالت يفرض التزامات على أطراف النزاع، تتمث  

خاصة ، (2)رين من ويالت النزاعالالزمة لممارسة أنشطتها اإلغاثية لصالح الضحايا المتضر  
 HANS يعتبررة للقائمين بالعمل اإلنساني، ولهذا ق بحرية المرور والحماية المقر ما تعل  

Haug    مدت في مؤتمرات الحركة الدولية، عت  االمبادئ اإلنسانية للصليب األحمر التي  أن
جزء ال يتجزأ من القانون الدولي اإلنساني، وتحتل مرتبة عالية بالنسبة للقرارات التي تصدر 

ما يجعلها إلزامية على كافة الدول األطراف  وهو، (3)عن المؤتمرات الدولية للصليب األحمر
كفالة احترامها في جميع األحوال، دت بااللتزام بأحكامها و في اتفاقيات جنيف، التي تعه  

                                                           
ن بموجبهما ( شرطين يتعي  63( من المادة )2نت الفقرة )( من اتفاقية جنيف الرابعة. تضم  63( من المادة )2الفقرة ) :راجع -1

 : مباشرة األنشطة اإلنسانية، وهما ا قبلعلى الجمعيات الوطنية االلتزام بهم
فترض أن تكون بها حسب األصول كجمعية وطنية للصليب األحمر والتي ي   االعتراف أن تكون الجمعية الوطنية قد تم   -

 بها مسبقا. تاعترفحكومتها قد 
ات الدولية للصليب ر د في المؤتميجب أن تتفق أنشطة هذه الجمعية مع مبادئ الصليب األحمر على النحو المحد   -

 :األحمر. راجع
- UHLER M. Oscar et al, op.cit, p.356. 

تمنح أطراف النزاع التسهيالت "  ( من البروتوكول اإلضافي األول التي تنص على أن  22( من المادة )1الفقرة ) :راجع -2
ممارسة نشاطها اإلنساني لين( الهالل األحمر، األسد والشمس األحمر معياتها الوطنية للصليب األحمر )الالزمة لج

رة قر  المبادئ األساسية للصليب األحمر الم  ات وهذا الملحق " البروتوكول " و لصالح ضحايا النزاع، وفقا ألحكام االتفاقي
 .ي مؤتمرات الصليب األحمر الدولية "ف

3- Selon HANS Haug, les principes fondamentaux de la Croix Rouge adoptés par les Conférences 

Internationales de la Croix Rouge, font désormais partie intégrante du (D.I.H) et acquièrent ainsi une 

position par rapport aux autres résolutions de Conférences Internationales de la Croix Rouge. Voir : 

HANS Haug, op.cit. p.448.  
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كة رة بموجب هذه االتفاقيات لمنظمات اإلغاثة المتمس  ق بشق الحماية المقر  خاصة ما تعل  
 بالمبادئ اإلنسانية.

كثير من النصوص التي صدرت عن الفي  سانيالعمل اإلن وبالمثل ذ كرت مبادئ
، لتكون بمثابة خطوط توجيهية ألنشطتها أو الدولية اإلغاثةمنظمات عديدة مهتمة بمجال 

فقد أشارت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت التابعة ، (1)أنشطة المساعدة بوجه عام
 1116تها سنة هية التي تبن  لألمم المتحدة لمبادئ العمل اإلنساني، ضمن المبادئ التوجي

ن تقديم المساعدة اإلنسانية وفقا للمبادئ اإلنسانية ومبدأي الحياد   يتعي  "  ها على أن  بنص  
في المساعدة  ضمن المبادئ التوجيهية بشأن الحقها كذلك كما ورد ذكر ، (2)" والنزاهة

اني، إذ ينص اإلنسمدت من ِقبل مجلس إدارة معهد سان ريمو للقانون عت  ااإلنسانية التي 
)...(  " خاطب على وجه الخصوص المنظمات اإلنسانية على أن  الذي ي  المبدأ الثامن منها 

 .(3)" ظتحف   والحيدة وعدم التحي ز بال وتحرص على احترام وتطبيق مبادئ اإلنسانية

نة السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير تناولت مدو  
حكومية في مجال أعمال اإلغاثة في حاالت الكوارث هي األخرى مبادئ العمل اإلنساني، ال

القائمون بالعمل اإلنساني  قر  حيث اعتبرت أن  الضرورة اإلنسانية تأتي في المقام األول، إذ ي  
نة أن  الباعث األول الستجابتهم لحاالت الكوارث هو تخفيف المعاناة بموجب هذه المدو  

                                                           
 .28، مرجع سابق، ص.ح الدينبوجالل صال -1
: المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام األصول الدفاعية العسكرية والمدنية لدعم األنشطة راجع بخصوص هذا الموضوع -2

 .6اإلنسانية لألمم المتحدة في حالة الطوارئ المعقدة، مرجع سابق، ص.

لزم قرار المساعدة اإلنسانية، السالفة الذكر. وفي نفس السياق ي  ( من المبادئ التوجيهية بشأن الحق في 2المبدأ ) :راجع -3
رة ك واحترام المبادئ واألهداف المسط  ق بالمساعدة اإلنسانية المنظمات اإلنسانية بضرورة التمس  معهد القانون الدولي المتعل  

 :على أن   (5من المادة ) (1) الفقرةبنصه في  ،ساسيةفي أنظمتها األ
« Les organisations intergouvernementales doivent offrir une assistance humanitaire aux 

victimes de catastrophes dans le respect de leurs mandats et règles constitutives ».Voir : (I.D.I), 

Résolution sur « L’assistance humanitaire » , op.cit, para (2) de l’Art (5). 
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، (1)به الكوارث من آالم لإلنسانيةسب  ل ما ت  ئك األقل قدرة على تحم  بين صفوف أول اإلنسانية
النظر  منح المعاونة بغض   اإلقرار بضرورة ز من خاللنة لمبدأ عدم التحي  كما أشارت المدو  

   حساب أولويات المعاونة ز مجحف، وأن يتم  يتمي أو جنسية المتلق ين دون أي   عن عرق
 .(2)لوحدها على أساس الحاجة

في االتفاقية اإلطارية في مجال الحماية المدنية  األعضاءومن جهتها أعربت الدول 
م دون قد  دها على تقديم المساعدة بروح إنسانية وبتضامن ونزاهة، وأن ت  ، بتعه  1111لعام 

 .(3)تمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة

 لوائحهاة مبادئ العمل اإلنساني في العديد من تبن ت الجمعية العامة لألمم المتحد
      على أن   تدـي أك  الت 03/232 رقم الالئحةبالذكر  قة بالمساعدة اإلنسانية، نخص  المتعل  

الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة، يجب أن تكون مبادئ اإلنسانية،  تفي حاال" 
 وهو مـــا ذهــبت، (4)" مون مساعدة إنسانيةدى جميع من يقد  ز فوق كل اعتبار لوعدم التحي  

                                                           
السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال أعمال نة مدو   :عراج -1

 :على الموقع اإللكتروني ة. متوفر 3، ص.2886، جنيف، م. د. ص. أ(اإلغاثة في حالة الكوارث، )
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/64zdef.htm 

نة السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل د القائمون بالعمل اإلنساني باحترام مبدأ الحياد بموجب مدو  تعه   -2
 توزيعها بتبني  لمعاونة أو تقديمها أويربطوا الوعد با وأال   (...)موقف سياسي أو ديني  األحمر بأن ال تمنح المعاونة لدعم

لسياسة الخارجية للحكومات، باعتبار أن  لنة، كما عليهم السعي بعدم العمل كأدوات دينية معي   قبول عقيدة سياسية أو أو
 .0و 3. راجع: المرجع نفسه، ص. تعمل على نحو مستقل عن الحكومات الوكاالت اإلنسانية غير الحكومية هي وكاالت

. متوفرة 1111( من االتفاقية اإلطارية في مجال الحماية المدنية، المبرمة سنة 3ع الفقرتين )ت( و)ث( من المادة )راج -3
 :على الموقع اإللكتروني

http://www.qistas.com/legislations/jor/view/99973 
ع وز  ت  "  على أن   2820ا الصدد مشروع اتفاقية التعجيل في تسليم المساعدة في حاالت الطوارئ لعام ينص في هذ -

نوع، كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي  قد م دون تمييز من أي  المساعدة أو ت  
، حماية األشخاص في )ل.ق.د(: . راجع"خر آمركز  السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو المولد أو بسبب أي  

 .A/CN.4/590، وثيقة األمم المتحدة رقم : 1112أوت  2جويلية إلى  2حاالت الكوارث، الدورة الستون، جنيف، من 
 الالئحة ( من ديباجة20والفقرة ) ،الجمعية العامة، الصادرة عن 03/232 :رقم الالئحة( من ديباجة 28الفقرة ) :راجع -4

 ، الصادرة عن الجمعية العامة.05/211رقم: 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/64zdef.htm
http://www.qistas.com/legislations/jor/view/99973
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مم مها األقد  بتعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي ت   ةالمتعلق 06/221رقم  الالئحةإليه كذلك 
نسانية وفقاا لمبادئ على ضرورة توفير المساعدة اإل تي ألح  المتحدة في حاالت الطوارئ، الت

 .(1)الحياد والنزاهةاإلنسانية، 

ألنشطة ا في قضية 2826محكمة العدل الدولية سنة  عن الصادركم الحأما  
ز على مبدأ عدم العسكرية وشبه العسكرية بين الواليات المتحدة األمريكية ونيكاراغوا، فقد رك  

ل عدة طابع التدخ  خذ المساحتى ال تت  "  أن ه ز أثناء القيام بالعمل اإلنساني بنصه علىالتحي  
الداخلية لدولة ما، ال يجب فقط أن تكون المساعدة مطابقة  في الشؤون  غير المشروع

      سته ممارسات الصليب األحمر في سبيل التخفيف عن معاناة البشر، والحفاظ لما كر  
نما يجب أن تمنح خاصة دون  على الحياة والصحة وضمان احترام الشخصية اإلنسانية، وا 

 .(2)" تمييز لكل من هو في حاجة للمساعدة )...(

    يعتري التزام المنظمات اإلنسانية بمبادئ العمل اإلنساني عدة صعوبات قد تحد   
ن المنظمات اإلنسانية من تجسيد مدى تمك   في يدفعنا للبحثمن فعاليتها في الميدان، ما 
العملي، خاصة عندما ت قترن أنشطة اإلغاثة باستخدام القوة  الواقعمبادئ العمل اإلنساني في 

 هو ما سنحاول اإلجابة عنه في دراستنا الحقا.العسكرية، و 

  

                                                           
 .الجمعية العامة، الصادرة عن 06/221 :رقم الالئحةمن  البند األول :راجع -1

2- Selon la cour, « pour ne pas avoir le caractère d’une intervention condamnable dans les 

affaires intérieures d’un autre Etat, non seulement l’assistance humanitaire doit se limiter aux 

fins consacrées par la pratique de la Croix Rouge, à savoir prévenir et alléger les souffrances des 

hommes, et protéger la vie et la santé et faire respecter la personne humaine, elle doit aussi et 

surtout être prodiguée sans discrimination à toute personne dans le besoin (…) »  . Voir : (C.I.J), 

Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci                   

(NICARAGUA. Etats-Unis d’Amérique ), op.cit, para.243.  
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 الفصل الثاني 

 نطاق تنفيذ العمل اإلنساني
رةّباألزماتّاإلنسانيةّالّينحصرّفقطّلّمنظماتّاإلغاثةّلمساعدةّالدولّالمتأثّ تدخّ ّإنّ 

ّباالستنادّ ّاإلنسانية ّالمساعدات ّفي ّالتماسّحقهم ّفي ّالضحايا ّمن ّكل ّحقوق ّتحديد ّّّفي
ّالدّو ّوالقانون ّبحقوقّاإلنسان ّالمعنية ّالدولية ّالمواثيق ّإلى ّكذلكّاإلنسانيلي ّينحصر ّوال ،ّّّّّّ

ّلواجباتّ ّأجهزتها ّعن ّالصادرة ّالقرارات ّومختلف ّالمتحدة ّاألمم ّميثاق ّإقرار ّمجر د في
غةّبقّبالتعاونّوالتضامنّفيماّبينهاّلحلّالمشاكلّالدوليةّذاتّالصاّيتعلّ موالتزاماتّالدولّفي

ّاإل ّوكاالت ّمع ّالتنسيق ّضرورة ّبدورها ّتفرض ّوالتي ّالمتضرّ اإلنسانية، ّوالدول رةّغاثة
ّالسكانّ ّإلى ّحصرا ّالموجهة ّاإلغاثة ّعمليات ّوتنظيم ّتيسير ّقصد ّاإلنسانية باألزمات
ّيتعلقّكذلكّبضرورةّ ّاألمر نما ّوا  ّأوّشروطّتعسفية، ّدونّقيود ّالمساعدة ّوتقديم المدنيين،

بّالتطبيقّلّلتنفيذّالعملّاإلنساني،ّوتحديدّالقانونّالواجتعريفّنطاقّاألزمةّالمعنيةّبالتدخّ 
،ّوكذاّتصنيفّاألشخاصّالمعنيينّبتلكّالمساعدةّ)المبحث األول(ّهفيّكلّحالةّعلىّحد

ّالوصولّ ّإمكانية لها ّيخو  ّمنتظم، ّقانوني ّإطار ّفي ّالعمل ّاإلغاثة ّلمنظمات ّيتسنى ّّّحتى
ّواردّ ّهو ّما ّحسب ّاإلنساني، ّالعمل ّبتنفيذ ّوالمعنية ّاألولى ّباعتبارها ّالضحايا، ّّّّّّّّإلى

لّلتقديمّالمساعدة،ّتشخيصّاألزمة،ّالّقبلّالتدخّ نظمتهاّاألساسية،ّالتيّتفرضّعليهاّأوّ فيّأ

ّالتدخّ  ّقرار ّفي ّالنظر ّثم ّومن ّنوعيتها، ّأهوتحديد ّحسب ّكل  ّعدمه، ّمن ّمختلفّل داف

ّتّ  ّحتى ّتأديتهاّضمنظماتّاإلغاثة، ّتتولى ّالتي ّالعملياتّاإلنسانية ّعلى ّكاملة ّشرعية في
ّ.)المبحث الثاني(اإلنسانيةّلصالحّضحاياّالكوارثّ

ّ
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 المبحث األول

 النطاق المادي لتنفيذ العمل اإلنساني

هاّسعتّاتفاقياتّالقانونّالدوليّاإلنسانيّإلىّتنظيمّالعملياتّالعدائيةّمنّخاللّنصّ 

ّأنّتّ  ّمنّالمبادئّالتيّمنّشأنّاحترامها ّالخسائرّوالمآسيّالتيّقلّ علىّجملة لّمنّحجم

ّحة،ّخاصةّتلكّالتيّتطالّفئةّالمدنيين.مسلّ فهاّالنزاعاتّالخلّ تّ 

المساعداتّاإلنسانية،ّّقّبشقّ تعلّ ضماناتّالحمايةّالمقررةّلهذهّالفئةّخاصةّماّّأنّ ّإالّ 
ّنوعّمنّالقصورّفيّالنزاعاتّالمسلّ ي ّبالمقارنةّمعّتلكّالتيّتنشبّبينّشوبها ّالداخلية حة

ّالفقهّومختلفّالهالذيّحاولّتّاألمرالدول،ّوهوّ ّالقانونّالدوليّيئاتّالمعنداركه ّبتنفيذ ية
رةّنفسّالقدرّمنّالحمايةّمعّتلكّالمقرّ لاإلنساني،ّقصدّإخضاعّضحاياّالنزاعاتّالداخليةّ

ّ.)المطلب األول(حةّالدوليةّلضحاياّالنزاعاتّالمسلّ 

لىّجانبّالنزاعاتّالمسلّ  حة،ّازدادّاهتمامّالمجتمعّالدوليّبحاالتّالكوارثّالطبيعيةّوا 
ئلةّاإلنسانيةّنتيجةّلحجمّالدمارّوالمعاناةّالهاّتمابشعّاألّزبّبدورهاّفيّحدوثّأالتيّتتسب

ّ ّاألساس، ّوعلىّهذا ّالمنكوبة. ّبالدول ّالمتحدةّالتيّتلحقها ّسارعتّالدولّومنظماتّاألمم
إلىّوضعّأطرّقانونيةّتكفلّبموجبهاّللضحاياّالتماسّحقهمّفيّطلبّالمساعداتّاإلنسانيةّ

رةّزّالتنسيقّفيّهذاّالمجالّبينّمختلفّوكاالتّاإلغاثةّوالدولّالمتضرّ الخارجية،ّوكذاّتعزي

ّالحدّ  ّالضحاياّّقصد ّإلى ّالظروف ّأحسن ّفي ّالمساعدة ّوصول ّوضمان ّخطورتها، من
ّ)المطلب الثاني(.  رينّبالكارثةّاإلنسانيةّالمتأثّ 

 

 



اإلنساني نطاق تنفيذ العمل                                        :الثاني الفصل ـ األول الباب  

 

92 
 

 المطلب األول

 نحو توحيد المعايير اإلنسانية المطبقة أثناء حاالت النزاعات
 المسلحة

ّالنقطةّالتطرّ  قّلحاالتّالنزاعاتّالمسلحةّالدوليةّالتيّالّتثيرّالّتقتضيّدراسةّهذه

ّالقانونيّإشكالّأيّ  ّإطارها ّتحديد ّ)منّناحية ّالمادة ّفهيّتخضعّفيّاألساسّألحكام ،2ّ)
(1ّالمادةّ)ّ(ّمن4الفقرةّ)ّدّنطاقها،ّوكذاحدّ بينّاتفاقياتّجنيفّاألربعّالتيّتّ ّ(1)المشتركة

ّاألوّ ّمن ّاإلضافي ّالنزاعاتّّ(2)لالبروتوكول ّضمن ّالوطنية ّالتحرير ّحروب ّأدرجت التي
ّاإلالمسلّ  ّلكن ّالدولية، ّيّ حة ّيتّ ثاشكال ّالتي ّالداخلية ّالنزاعات ّحول ّمر ّبنوعفهسم ّّّّّّّومها
هدهاّعصرناّالحديث،ّوالتيّيطلقّشيخاصةّتلكّالتيّ)الفرع األول(، قيدّوالغموضّعالتّمن
خضاعهاّّلةو  نزاعات المسلحة المختلطة أو المدالّهاّتسميةّ"علي "،ّحيثّيصعبّتكييفهاّوا 

ّذاتهّهوّالفاصلّّحة،ّمعّالعلمّأنّ دّمنّالنزاعاتّالمسلّ نوعّمحدّ ّأليّ  تكييفّالنزاعاتّبحد 
ّالت ّالقانونية ّللطبيعة ّاألصواتوالمحد د ّتعالت ّولهذا ّلها، ّيخضع ّالذيّّ-ّي ّالفراغ ّّّّأمام

ّأّو ّجنيف، ّقانون ّالمسلّ جده ّالنزاعات ّصنفي ّبين ّالقائم ّالتمييز ّإزالة خضاعهاإلى ّوا  ّّّّحة،

                                                           

ّالمادةّ)ّ-1  ّالمشتركةّبينّاتفاقياتّجنيفّاألربعّعلى2تنص  عالوة على األحكام التي تسري في وقت السلم، ّ"ّأنّ ّ(
خر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية آاشتباك مسل ح  تنطبق هذه االتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي  
 المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدهما بحالة الحرب.

و الكلي إلقليم أحد األطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم تنطبق االتفاقية أيضا في جميع حاالت االحتالل الجزئي أ
 حة.يواجه هذا االحتالل مقاومة مسل  

ذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه االتفاقية، ف          دول النزاع األطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها  ن  إوا 
ّ". طب قتهات هذه األخيرة أحكام االتفاقية و ء الدولة المذكورة إذا قبلاها تلتزم باالتفاقية إز  في عالقاتها المتبادلة. كما أن  

ق هذا البروتوكول على النزاعات طب  )....( ي  "ّّ(ّمنّالبروتوكولّاإلضافيّاألولّعلىّأنّ 1(ّمنّالمادةّ)4تنصّالفقرةّ)ّ-2 
         األنظمة العنصرية. وذلك  التسل ط االستعماري واالحتالل األجنبي وضد   حة التي تناضل بها الشعوب ضد  المسل  

ق بمبادئ القانون الدولي الشعوب في تقرير المصير، كما كر سه ميثاق األمم المتحدة واإلعالن المتعل   في ممارستها لحق  
ّالخاصة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق األمم المتحدة ".
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ّ ّالتطبيق ّأقرّ من ّالتي ّاإلنسانية ّالمعايير ّلكل ّجنيف ّاتفاقيات ّالنزاعاتّلتها ّأصناف كل
ّ.)الفرع الثاني(حةّالمسلّ 

 الفرع األول

 الدولية غير حةالتكييف القانوني للنزاعات المسل  
لّفيّإدارةّالنزاعاتّالقائمةّبينّالدول،ّسانيّتقليدًياّيتمثّ كانّسعيّالقانونّالدوليّاإلن

ّاألوّ  ّالمقام ّفي ّيرتكز ّالتمييز ّهذا ّوكان ّدولة، ّكل ّداخل ّالقائمة ّالنزاعات ّّّّّّّّلّوليس

كمّالسياديّوليسّالقواعدّثيرّتساؤالتّبشأنّالححّالداخلي،ّيّ العنفّالمسلّ ّعلىّفرضيةّأنّ 
ّاألساسّالدولية. ّهذا ّّ،وعلى ّّاتفاقيةكانت ّلعام ّبقوانينّالمتعلّ 9191ّو9911ّالهاي قة

هّبالنظرّإلىّحجمّالخسائرّأنّ ّ،ّإالّ 1ةعلىّالحروبّالبريّ ّةّالّتنطبقّإالّ وأعرافّالحربّالبريّ 

ّتسبّ  ّخسائرّّابهالتي ّمن ّالحديث، ّالعصر ّيشهدها ّالتي ّتلك ّخاصة ّالداخلية ّّّّّالنزاعات
رادةّدوليةّوسياسية،ّتدعوّّالسكانّالمدنيين،ّتطالفيّاألرواحّالتيّ أصبحتّهناكّرغبةّوا 

رّحمايةّفعليةّلضحاياّوفّ إلىّضرورةّوضعّنظامّقانونيّفيّإطارّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّيّ 
ّجنيفّاألربعّاتفاقيات(ّالمشتركةّبين3ّالنزاعاتّالداخلية،ّوهوّاألمرّالذيّعالجتهّالمادةّ)

حةّغيرّذاتّعلىّالنزاعاتّالمسلّ ّقانطبّ ي ّّاللذانّ(ياثان)ضافيّالثانيّ(ّوالبروتوكولّاإلالأو  )
ّالطابعّالدولي.

 ( المشتركة3حة غير الدولية بمفهوم المادة )أوال: النزاعات المسل  

ّ)ت ّ  ّالمادة 3ّعتبر ّبين ّالمشتركة ّاألربعّاتفاقيات( ّأوّ جنيف ّأخضعّ، ّدولي ّتشريع ل
ّالنزاعاتّالمسلّ  ّالدولية، ّغير ّّقدرلحة ّالذيّمن ّالتنظيم ّمن ّأنّيضمن ّّّدنىاألّحدّ الشأنه

ّوالمناقشاتّ ّالكبيرة ّالجهود ّكانتّثمرة ّوقد ّالنزاعات، منّمقتضياتّاإلنسانيةّفيّمثلّهذه
                                                           

ّاستيوارت جيمس -1 ّللنزاع ّتعريفّواحد ّنحو ّالدوليّاإلنسانيل، ل،ّمسلحّفيّالقانون ّللنزاعّالمسلحّالمدو  ّنقدية ّرؤية :
ّ.399ّّّ،ّص.3993،ّ)م.ّد.ّص.ّأ(مختاراتّمنّ
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ّ ّجنيفّعام ّفي ّالمنعقد ّالدبلوماسي ّالمؤتمر ّفي ّجرت ّالتي ّشهدت9191ّالطويلة ّوقد ،
ّالمادةاألعما ّالتيّسبقت3ّ)ّلّالتحضيريةّلصياغةّأحكام ّالمشتركة، المؤتمر،ّّهذاّانعقاد(

ّتمحوّرعدّ  ّعديدة ّونقاشات ّمراحل ّبموجبهاّّتة ّتندرج ّمادة ّصياغة ّضرورة ّحول أساًسا
 .1حةّغيرّالدوليةّفيّنطاقّتطبيقّالقانونّالدوليّاإلنسانيالنزاعاتّالمسلّ 

ّ)ّباستقرائنا ّالمادة 3ّألحكام ّأنَّ ّجلًيا ّيظهر ّالمشتركة، ّّّّّّجنيفّّاتفاقياتّواضعي(
ّيق ّدّ لم ّتعريًفا ّالمسلّ موا ّللن زاعات ّودقيًقا ّصريًحا ن ما ّوا  ّالدولية، ّغير ّّّّّّبالن صّّاكتفواحة

منّمعاييرّّلحد ّاألدنىتوفيرّاّالتيّسعتّإلىحمايةّالتيّتوف رهاّهذهّالمادة،ّالعلىّضماناتّ
ّخوّ ّاإلنسانية، ّوأن ها ّإمكانيةخاصة ّاألحمر ّللصليب ّالدولية ّاللجنة ّّلت عرضّلالتد خل

ّاإلنسانية ّالمتأثّ ّخدماتها ّالضحايا ّالمسلّ على ّبالنزاعات ّعدمّرين ّأنَّ ّإالَّ ّالدولية، ّغير حة

قدّيؤديّإلىّإهدارّحقوقّّمم ابّإمكانيةّتكييفّالنزاع،ّصعّ وضعّتعريفّصريحّلها،ّقدّيّ 
حقوقهمّّالتماسّمنّمك نّالضحاياانعدامّأساسّقانونيّيّ نزاعات،ّأيّهكذاّالضحاياّفيّمثلّ

ّا ّوهو ّالمادة، ّهذه ّالفقه،بموجب ّمن ّكل ّتداركه ّعلى ّعمل ّالذي ّالدوليّألمر ّ،القضاء
ّفيّهذاّالشأن.ّالصادرةّبموجبّقراراتهاّ،والمنظ ماتّالدولية

ّّو ّاألستاذ ّحسب ّعموًما ّعليه ّمت فق ّهو ّالنزاعاتّ( H. P. Gasser )مم ا ّأنَّ ،
نة،ّبينّحةّالتيّتحدثّفيّأراضيّدولةّمعيّ المسلّ ّاالشتباكاتحةّغيرّالدوليةّهيّتلكّلّ المس

ّفاقدةّالحكومةّمنّجهةّوالجماعاتّالمتمرّ  ّالتيّتكونّالدولة ّأوّالحالة ّمنّجهةّأخرى، دة

ّيّ  ّأو ّيدفع ا ّمم  ّالبالد، ّالسلطاتّفي ّحر ضّمختلفّالجماعاتّالمسلّ لكل فيماّّلالقتتالحة
هناكّّأنّ ّ(J. Siotisّ )ومنّجهتهّيعتبرّاألستاذّ 2.علىّالسلطةّاالستيالءبينها،ّقصدّ

                                                           
ّ.93،ّمرجعّسابق،ّص.جبابلة عمارّ-9
ّ

2- (CICR), Prise de position, comment le terme « conflit armé » est il défini en droit international 

humanitaire ? In https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-

170308.htm 

ّحةّغيرّالدوليةّعلىّأن ها:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ=ّّلمسلّ عر فّقاموسّمصطلحاتّالقانونّالدوليّالنزاعاتّايّ ّّ-

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-170308.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/article/other/armed-conflict-article-170308.htm
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ّ)غيرّّاحمسلّ ّاعنزا ّالمادة ّحالما3دوليّبمفهوم ّالمشتركة )ّّ ّالعملياتّالعدائية ّامتداداتأخذ

(3ّ)ّحّبمعنىّالمادةكارّوجودّنزاعّمسلّ بالتاليّالّيمكنّإنّ،1منّحيثّالزمانّوالمكانّانمعيّ 
ه مّبطابعّجماعيّوحد ّسالحكومةّالشرعية،ّويتّ ّدّ ضّاالمشتركةّإذاّكانّالعملّالعدائيّموج 

ّّ.2نىّمنّالتنظيمأد

ّ ّاألستاذ ّالصدد ّمفص الّ(D.Schindler ّ)يقترحّفيّهذا حةّزاعاتّالمسلّ للنّتعريًفا

ّتتمّ  ّيجبّأن ّفيها ّالعملياتّالقتالية ّحيثّيرىّأنَّ ّالدولية، ّطريقّّغير القوةّّاستخدامعن

ّاالستنجاديدفعّبالحكومةّالشرعيةّإلىّ نةّمنّالشد ةّوالعنف،ّماواألسلحة،ّوأنّتبلغّدرجةّمعيّ 
ّالمسلّ  ّالعملياتّالقتاليةّيجبّأنّبقواتها ّمنّجانبّالمتمر دينّفيرىّأنَّ ّأما حةّلقمعّالتمر د.

ّمجرّ ستتّ  ّليست ّأي ّالجماعي، ّبالطابع ّومتفرّ م ّمعزولة ّجماعات ّتقودها ّعمليات ّّّّّّّقة،د

ّونّـــتكأدنىّمنّالتنظيم،ّتعملّتحتّقيادةّمسؤول،ّّوّاكماّينبغيّأنّيكونّلدىّالجماعاتّحدّ 

                                                                                                                                                                                     
= « Lutte armée ayant éclaté au sein d’un Etat et ayant une importance et une extension qui la 

différencient d’une simple révolte ou insurrection ».Voir : MASHIMANGO Abou-Bakr Abélard, 

Les conflits armés Africains dans le système international : transnationalisme ethnique et Etats dans le 

Corne de l’Afrique 1961 – 2006, Ed L’Harmattan, Paris, 2013, p.325. Voir aussi en ce sens la 

définition des Conflits Armés Non Internationaux  de Mouhamed Bennouna, In EHUENI  

MANZAN Innocent, Les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afrique, 

Thèse en vue de l’obtention du grade de docteur en droit public, Faculté de Droit, des Sciences 

Politiques et de Gestion, Université de la Rochelle, France, 2011, p.29.   
1- ATCHE BESSOU Raymond, Les conflits armés internes en Afrique et le droit international, Thése 

en vue de l’obtention du grade de docteur en Droit, Faculté de Droit, Université de Cergy-Pontoise, 

France, 2008, p. 42. 
2- (CICR), Réaffirmation et développement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés, 

Rapport présenté à la XXIe Conférence Internationale de la Croix Rouge, Istanbul, septembre 1969, p. 

115. 

ّالشّ  - ّهذا ّفي ّالسابقة ّقراراتها ّغرار ّ)وعلى ّسعت ّيتعلّ ص.أل.د.أن، ّفيما ّإضافية ّتوضيحات ّوضع ّإلى ّبتعريفّ( ق
ّ)ّ(ن.م.غ.د) ّفيّالمادة ّالوارد ّالذيّتطرّ 3بالمفهوم ّاألمر ّوهو ّالمشتركة، ّالدوليّالحادي( ّالمؤتمر ّانعقاد ّأثناء ّقتّإليه

لّهذهّالنقطةّللصليبّاألحمرّوالهاللّاألحمرّوالمتعلقّبتحدياتّالنزاعاتّالمسلحةّالمعاصرة.ّللتفصيلّأكثرّحّو والعشرون
ّراجع:

- (CICR), Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, 

Rapport présenté à la XXXIe Conférence Internationale de la Croix Rouge et du Croissent Rouge, 

Genève, 28 novembre-1 décembre 2011, p.10 et 11.   
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ّاألدنىّمنّمعاييرّاإلنسانيةّأثناءّالنزاعاتّالمسلحة ّّ،1قادرةّعلىّضمانّالحد  وعليهّفإن 
ّالمتفرّ 3)ّالمادة ّوالثورات ّواللصوصية ّالشغب ّأعمال ّعلى ّتنطبق ّال ّالمشتركة ّغيرّ( قة

ّ.2المنتظمة

ّالمسلّ  ّالنزاعات ّمفهوم ّتوضيح ّفي ّكذلك ّالدور ّالدولي ّالقانون ّلمعهد ّغكان يرّحة
(،ّحيثLes entités non étatiquesّالدوليةّالتيّتنخرطّفيهاّالكياناتّمنّغيرّالدولّ)

ّ"9111ّّاهّسنةّ(ّمنّالقرارّالذيّتبنّ 9) الفقرةّتنص ّ بغرض هذا القرار، تعني عبارة علىّأن 
حة غير النزاعات المسلحة التي تنخرط فيها الكيانات من غير الدول، تلك النزاعات المسل  

  ة كيانات التي تنشب بين القوات المسلحة الحكومية وتلك التابعة لكيان أو عد   الدولية
ّّ.3(من غير الدول، أو تلك التي تقوم بين هذه الكيانات نفسها )...

بالغّاألهميةّفيّوضعّعناصرّهامةّلتعريفّالنزاعّّالعبّالقضاءّالجنائيّالدوليّدوّر
ّفيّذلكّالنزاعّالمسلّ المسلّ  ّبما ّفيّالمادةاحّغيرّح، ّالمشتركة،3ّ)ّلدوليّبالمعنىّالوارد )

ّسابًقاّ ّليوغوسالفيا ّالدولية ّالجنائية ّالمحكمة ّعن ّالصادر ّالحكم ّفي ّجلًيا ّذلك ّّّّّّويظهر

                                                           
1- (CICR), Prise de position, comment le terme « conflit armé » est il défini en droit international 

humanitaire ?, op.cit. 
2- Voir : le Rapport de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme, Affaire de la 

TABLADA, In SASSOLI Marco et al, Un droit dans la guerre ? Cas, documents et supports 

d’enseignement relatifs à la pratique contemporaine du droit international humanitaire, Vol III, 2éme 

édition, Genève, p.3. 
3- Voir : (I.D.I), Résolution sur l’application du droit international humanitaire et les droits 

fondamentaux de l’homme dans les conflits armés auxquels prennent part des entités  non étatiques, 

Session de  Berlin, 25 aout 1999, Ed A. Pedone, Paris, p.9. 

الكيانات "ّّ(ّاستعملّعبارةّن.م.غ.د)ّـــلّ،ّأن هّفيّتعريفهأعالهّالمالحظّفيّّقرارّمعهدّالقانونّالدوليّالسالفّالذكرّّ-
ّالتيّتمّ ّمن غير الدول ّعلىّخالفّالتعاريفّالسابقة ّالتطرّ ّ" "ّ ّوالتيّاستعملتّعبارة غير ّالجماعات المسلحةقّإليها

اذّ"،ّاألمرّالذيّأدىّإلىّالتساؤلّعنّمعنىّالعبارةّالواردةّفيّالقرار،ّحيثّجاءتّاإلجابةّمنّطرفّاألستّللدول  التابعة 
(M. Schindler)ّّعبارةّّ"9ّنصّالمادةّ)ّفيّتعليقهّعلى "ّتعنيّأطرافّّالكيانات من غير الدول(،ّحيثّاعتبرّأنَّ

حةّالحكومية،ّأوّفيماّالقواتّالمسلّ ّدّ هّعملياتهاّالعدائيةّضوجّ حةّالتيّتّ حّمنّغيرّالدول،ّوهيّالجماعاتّالمسلّ نزاعّمسلّ 
حةّالتيّتنخرطّفيهاّهذهّالكياناتّتدخلّفيّنطاقّتطبيقّأحكامّالمادةّنزاعاتّالمسلّ بينّهذهّالجماعاتّنفسها،ّماّيجعلّّال

ّ(ّالمشتركة.ّراجع:3)
- Ibid, p.20. 
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أن هّّاعتبرتطتّالضوءّعلىّتعريفّالنزاعاتّالداخلية،ّحيثّأينّسلّ ّ،(تاديتشفيّقضيةّ)
حّمتطاولّالمشتركةّأثناءّنشوبّنزاعّمسلّ (3ّ)ّحّبالمعنىّالواردّفيّالمادةعّمسلّ نزاّيــوجد

هذهّالجماعاتّنفسهاّداخلّ ينــمةّأوّبحةّمنظّ كوميةّوجماعاتّمسلّ ـاألجلّبينّالسلطاتّالح
ّالدولة ّالدولية1ّإقليم ّالجنائية ّللمحكمة ّاألساسي ّالنظام ّتبن اه ّالذي ّالتعريف ّنفس ّوهو ،

ّّ.2مةالدائ

ّالسابق ّالتعريف ّخالل ّاّ،ومن ّكبيرّنستشفّأنَّ ّبقدر ّساهم ّالدولي ّالجنائي ّّلقضاء
ّلتفعيلّّاالستنادفيّتوضيحّمسألةّفيّغايةّاألهمية،ّأالّوهيّالمعاييرّالتيّيمكنّ عليها،

ّ(ّالمشتركةّعلىّالنزاعاتّالداخلية.3أحكامّالمادةّ)

ّأنّ  ّسابًقا، ّدراستنا ّفي ّ)ّرأينا ّتّ 3المادة ّلم ّالمشتركة ّمفهومقدّ ( للنزاعاتّّاواضحّام
ّالفراغّالتعريفيّعمدتّالهيئاتّالدوليةّإلىّوضعّتفسيرّلهذاّالمسلّ  حةّالداخلية،ّوأمامّهذا

ّاالبتدائيةدائرةّالالمصطلحّالجديدّفيّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّحيثّكانتّالمبادرةّمنّقبلّ
ّل (ّ ّالصادرّفيّقضية ّفيّحكمها ّسابًقا ّليوغوسالفيا ّالدولية ّالجنائية ّ، 3(تاديتشلمحكمة

حّغيرّفإن هّينبغيّتوافرّمعيارينّأساسيينّإلثباتّوجودّنزاعّمسلّ ّ،متهللتعريفّالذيّقدّ فوفًقاّ
ّالثّ لّفيّوجودّنزاعّمسلّ لّاألوّ دولي،ّيتمثّ  ّحّمتطاولّاألجل،ّأما انيّفاعتبرتّالمحكمةّأنَّ

ّ.4نّمنّالتنظيمرّعلىّقدرّمعيّ حةّينبغيّأنّتتوفّ الجماعاتّالمسلّ 

                                                           
1- D’ASPREMONT Jean, DE HEMPTINNE Jérôme, Droit international humanitaire, Ed A. 

Pedone, Paris, 2012, p.64.  
ّ(ّمنّالنظامّاألساسيّللمحكمةّالجنائيةّالدولية.9)ّّالمادةّ )و(ّمنّ(3):ّالفقرةّراجعّ-ـ2ّ

3 - BAULOZ Céline, Le droit international humanitaire à l’épreuve des groupes armés non-étatiques, 

In CHETAIL Vincent (S/dir), Permanence et mutation du droit des conflits armés, Ed Bruylant, 

Bruxelles, 2013, p.234. 
4-ّLa Chambre de première instance du Tribunal Pénal International pour l’ex Yougoslavie estime 

que « le critère appliqué par la Chambre d’appel quant à l’existence d’un conflit armé aux fins 

des dispositions de l’article 3 commun se concentre sur deux aspects d’un conflit : son intensité, 

et l’organisation des parties ».Voir, SERMET Laurent, La notion de conflit armé interne : 

problématique autour de l’objet et des sujets, Revue ASPECTS, no 41, 2010, p. 57.                           ّّ=       
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للمحكمة،ّّالبتدائيةلمعاييرّحسبّماّأشارتّإليهّالدائرةّايكمنّالغرضّمنّتحديدّهذهّا
ّالنزاعاتّالمسلّ  ّبين ّالتمييز ّترقىّفي ّال ّالتي ّوتلك ّاإلنساني، ّالدولي ّبالقانون ّالمعنية ّّحة

ّاألنشطةّ ّوكذا ّالمدى، ّقصير ّالمنتظم ّغير ّوالتمر د ّاللصوصية، ّكأعمال ّالنزاع إلىّدرجة
ّتعتبرّاللجنةّ،1اإلرهابية ّالوضعّعليهّأنّيصلّّومنّجهتها ّأنَّ ّللصليبّاألحمر، الدولية

بذلكّّةقصيّ مّ فّمنّقبيلّالنزاعاتّالداخلية،ّكيّ نّمنّالعنفّوالمواجهةّحتىّيّ معيّ ّإلىّحدّ 
ّ ّحاالت ّذلك ّفي ّبما ّبالخطيرة، ّليست ّوالتي ّالجادة ّالعنفّغير ّاالضطراباتحاالتّمن

ّ.2 والقالقلّالداخليةّوأعمالّالشغب

ّشدّ  ّفإنَّ ّتّ وعليه ّالنزاع ّوحدّ ة ّنطاق ّذلك ّفي ّبما ّالمختلفة، ّالظروف ّحسب ةّقاس
المسيطرّعليها،ّّاألراضيالعملياتّالقتالية،ّعددّونوعّاألسلحةّوالذخائرّالمستخدمة،ّوكذاّ

ّتتسبّ  ّأن ّينبغي ّوجرحىّكما ّقتلى ّمن ّالضحايا، ّتطال ّبالغة ّبأضرار ّالقتالية ّالعمليات ب

ّ.3فيّالنزاعّوانخراطهلّمجلسّاألمنّالدوليّةّتدخّ نونازحين،ّمماّيستدعيّفيّحاالتّمعيّ 

ّالجماعاتّالمسلّ أّ  ّتنظيم ّيكون ّينبغيّأن ّكان ّإذا ّما ّحول ّجدل ّبنفسّالقدرّثير ّّحة

ح،ّفكانّالردّعّعلىّأن هّنزاعّمسلّ وضفّالكيّ عّبهّالقواتّالنظاميةّحتىّيّ معّذلكّالذيّتتمتّ 
                                                                                                                                                                                     

تّالمحكمةّبأن هّالّيهمّإنّكانتّالدولةّمنخرطةّفيّالنزاعّوالّكذلكّاالعترافّبحالةّالنزاعّأقرّ ّ،حولّهذاّالموضوعّكذلكّ=
ن ماّيكفي،ّّو(ّالمشتركة3عّيخضعّألحكامّالمادةّ)والسيطرةّعلىّاإلقليمّمنّاألمورّالتيّتجعلّالنزا توافرّشرطيّشدةّّفقطّا 

ّراجع:ّ،العنفّوالحد ّاألدنىّمنّالتنظيمّلدىّالجماعاتّالمسلحة.ّللتفصيلّأكثرّحولّهذاّالموضوع
PROVOST Rêne, Guerre et fait, In BOUSTANY Katia, DORMOY Daniel (S/dir), Perspectives 

humanitaires entre conflits, droit (s), et action, Ed Bruylant, Bruxelles, 2002, p. 210.  
1 -  BAULOZ Céline, Le droit international humanitaire à l’épreuve des conflits armés non-étatiques, 

in CHETAIL Vincent (S/dir), op.cit, p.235. ّ En ce sens, la Chambre de première instance du 

(T.P.I.R) dans l’affaire (Jean Paul Akayesu) estime que « les critères de référence susmentionnés 

se veulent un moyen de distinguer un véritable conflit armé d’un simple acte de banditisme ou 

d’une insurrection inorganisée et sans lendemain ». Voir : SERMET Laurent, op.cit, p.57. 
2-ّ Ibid. 
3- D’ASPREMONT Jean, DE HEMPTINNE Jérôme, op.cit, p.68. Voir aussi en ce sens : 

TREMBLAY Tammy, Le droit international humanitaire confronté aux réalités contemporaines : Les 

insurrections criminelles peuvent-elles être qualifiées de conflits armés ? Académie de Droit 

International Humanitaire (ADH), Genève, 2011, p.24.  

:ّمد ته.ّراجعةّالنزاعّاليعنيّشدّ ّبمصطلحّنزاعّمسلحّمتطاولّاألجل،ّالمقصودّمحكمةّيوغوسالفياّأوضحتّأنّ ّالجديرّبالذكر،ّأنّ ّ-  
-  Ibid, p.25.    
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ّيكفيّ ّالتيّأكد تّأن ه ّيوغوسالفيا ّحةّعلىّقدرتتوافرّالجماعاتّالمسلّ ّأنمنّقبلّمحكمة

ّ.1(ّالمشتركة3نّفقطّمنّالتنظيمّحتىّيدخلّالنزاعّضمنّتطبيقّأحكامّالمادةّ)معيّ 

ّالعتبارسلسلةّمنّالقضاياّأعطتّالفرصةّلمحكمةّيوغوسالفياّلتحديدّالشروطّالالزمةّ
ّمسلّ  ّجماعة ّتمتازّبقدرّمعيّ أنَّ ّما، ّحة ّولعل  أحسنّّكوسوفو جيش تحريرنّمنّالتنظيم،

ّيتشكّ  ّكان ّإذ ّذلك، ّعلى ّمثال ّهيئة ّمن ّكانتّمهمّ ّاألركانل ّالجيشّالتي ّقادة ّتعيين ّّّتها
عطاءّاألوامرّلمختلفّالوحداتّالقائمة،ّوكذاّنشرّالبياناتّالصحفيةّ فيّمختلفّالمناطق،ّوا 

ّا ّيّوملمنظّ باسم ّالوحدات ّقادة ّكان ّكما ّعلىّجّ ة، ّكان ّفما ّبالقتال، ّالبدء ّأوامر ّّّّّّّّهون
ّ.2هذهّالوحداتّوالجنودّالتابعينّلهاّسوىّالتنفيذ

ّ)يّ  ّالمادة ّتجعل ّأن ّشأنها ّمن ّالتي ّالهامة ّالمسائل ّمن ّالتنظيم ّمستوى (3ّعتبر
ّالجماعةّالتيّتفتقرّإليه،ّقدّالّتتمكّ  نّالمشتركةّقابلةّللتطبيقّعلىّالنزاعاتّالداخلية،ّإذّأنَّ

نّمنّوضعّأوّحتىّلنّتتمكّ  انونّالدوليّاإلنساني،منّتعريفّأفرادهاّبواجباتهمّبموجبّالق
ّ ّلضمان ّأفرادّّاالمتثالوسائل ّعلى ّالسيطرة ّفقدان ّإلى ّيؤدي ّقد ّمم ا ّالقانون، ّّّّّّّّلهذا

ّ.3حالةّالفوضىّواحتدامهذهّالجماعاتّبسببّتصعيدّالعنف،ّ

                                                           
1- BAULOZ Céline, Le droit international humanitaire à l’épreuve des conflits armés non-étatiques, 

In CHETAIL Vincent (S/dir), op.cit, p.237. 
2 - ZASOVA Svetlana, L’applicabilité du droit international humanitaire aux groupes armés 

organisés, In SOREL Jean-Marc, POPESCU Corneliu-Liviu (S/dir), La protection des personnes 

vulnérables en temps de conflit armé, Ed Bruylant, Bruxelles, 2010, p.75. 

ّالجنائيةّأضافتّمحكمةّ- ّيتعلّ ّيوغوسالفيا ّعناصّرفيما ّتتمثّ ّاقّبالجماعاتّالمسلحة ّالتنظيم، ّمقدار ّتحديد ّّّّّلّمنّشأنها
ّ دةّالجماعاتّالمسلّ فيّقدرة ّموح  ّخططّعسكرية ّعلىّوضع ّالقدرة ّومختلفّالمعد اتّالعسكرية، ّاألسلحة ّعلىّحيازة حة

ّالسالم.ّراجع:ّلقةّبوقفّإطالقّالنار،ّواتفاقياتوممنهجة،ّوكذاّالقدرةّعلىّالتفاوضّوعقدّاتفاقيات،ّكتلكّالمتع
- Ibid, p.76. Voir aussi : (CICR), Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits 

armés contemporains, op.cit. p.10.  

ّالخصوصّ- ّهذا ّفي ّكذلك ّالحاج مهلول :راجع ّالمسلحة ّالنزاعات ّأثناء ّالمقاتلون ّالقانــــــــــــــــونيّّ–، ّالوضــــــــــــــــــع بين
ّ .49،ّص.3999التوزيع،ّالجزائر،ّدارّهومهّللطباعةّوالنشرّّوّ–وضماناتّالحمايةّ

نفاذّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّمختاراتّمنّ،ّالجماعاتّالمسلّ فورزنر كارولين ماري، الروزا -3 ّم.ّد.ّص.)حةّوالعقوباتّوا 
ّ.19،ّص.919ّ،3999،ّالعدد19ّ،ّالمجلدّأ(
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عسكريينّمك نّالقادةّالحةّوجودّتسلسلّهرميّيّ يفرضّالتنظيمّالداخليّللجماعاتّالمسلّ 
عطائهمّأّو أنّيكونّهناكّّامرّوتعليماتّواضحة،ّومنّالضروريمنّتدريبّأفرادّالجماعةّوا 

التدابيرّالمالئمة،ّوهذاّّاتخاذقصدّّانتهاكاتيجريّإخطارّالقيادةّعندّوقوعّّحتى نظامّإبالغ

ّيتوفّ  ّمعيّ ال ّمستوى ّلديها ّهياكل ّفي ّإالَّ ّالداخلير ّالتنظيم ّمن ّإن1ّ،ن ّتك وبالتالي نّلم
ّالمسلّ  ّمّ الجماعة ّمعيّ تّ تمحة ّبقدر ّحتىّّوعة نّكانتّشدّ نّمنّالتنظيم، ّالعنفا  فيّالنزاعّّة

ّ.)2(يمرتفعة،ّفالّمجالّللحديثّعنّنزاعّمسلحّغيرّدول

(ّ ّالمادة ّألحكام ّدراستنا ّخالل ّمن ّنظاًما3ّنستشف ّوضعت ّفعاًل ّأن ها ّالمشتركة، )
ّقدّيكونّفع اال ّاألّقانونًيا دنىّمنّضماناتّالحمايةّاإلنسانيةّالمقرر ةّمنّناحيةّتوفيرّالحد 

القانونّالداخليّّنحةّالداخلية،ّفيّالوقتّالذيّكانتّتخضعّلسلطالضحاياّالنزاعاتّالمسلّ 
ّالمسلّ  ّالنزاع ّإقليمها ّعلى ّيدور ّالتي ّجانبّللدول ّمن ّتناولناها ّإذا ّالمادة ّهذه ّأن  ّإالَّ ح،

رّلضحاياّتبقىّبعيدةّكلّالبعد،ّعم اّهوّمقرّ المساعداتّاإلنسانيةّالمقرر ةّللضحايا،ّفإن هاّ
ّعلىّالنحوّالمنصوصّّاهتماماحةّالدوليةّالتيّأولتّالنزاعاتّالمسلّ  ّبإغاثةّالضحايا بليًغا

حاولّتداركهّّالذيّجنيفّاألربعّوالبروتوكولّاإلضافيّاألول،ّوهوّاألمرّاتفاقياتعليهّفيّ
ّ ّالدوليّأثناء ّالدبلوماسيّّانعقادالمجتمع ّالمؤتمر 9111ّلعام ّينّ تبب، لبروتوكولّاإلضافيّاه

ّحةّغيرّالدولية.المعنيّبالنزاعاتّالمسلّ التفاقياتّجنيفّالثانيّ

 : النزاعات المسل حة غير الدولية بمفهوم البروتوكول اإلضافي الثانيثانيا

الداخلية،ّأخذتّّةحالمسلّ ّقةّبالنزاعاتأمامّالقصورّالكبيرّالموجودّفيّالقواعدّالمتعلّ 
ّاّــــاقّجهودهـــــــةّالدوليةّللصليبّاألحمرّعلىّعاتقهاّمهم ةّسد ّهذاّالنقص،ّدائًماّفيّسياللجن

                                                           
 .19سابق،ّص.مرجعّّ،فورزنر كارولين ماري، الروزا–9ّ

،ّالمجلدّ()م.ّد.ّص.ّألعيان،ّمختاراتّمنّل(ّالمشتركة،ّواضح3ّمايةّالذيّتوفرهّالمادةّ)،ّنطاقّالحابيجيتش يلين -2
ّ.9،ّص.999ّ،3999،ّالعدد13ّ
ّ
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هذهّّاصطدمتلكنّسرعانّماّّ،1المبذولةّبشأنّتوفيرّالحمايةّالفعليةّلضحاياّهذهّالنزاعات

فّالدولّمنّأنّالجهودّبعد ةّعقباتّأثناءّمناقشةّمشروعّالبروتوكول،ّوذلكّراجعّإلىّتخوّ 
ّالبروتوكولّتأثيّرليكونّ ّاحترامعلىّسيادتها،ّومنعّالحكوماتّمنّضمانّفرضّّاسلبيّاهذا

فهاّمنّأنّيّ  ستخدمّكوسيلةّالقانونّوالحفاظّعلىّالنظامّداخلّحدودها،ّضفّإلىّذلكّتخو 
،ّولهذهّاألسبابّعمدّالمؤتمرّالدبلوماسيّفيّدورته2ّلتبريرّالتد خلّاألجنبيّعلىّأراضيها

ّإلى ّمنّطرفّاللجنةّّ(91)ّتخفيضّنصوصّالمشروعّمنّوتقليصّّالرابعة ّمقترحة مادة
ّإلىّ ّللصليبّاألحمر ّفيّاألخيرّمنّقبلّالمؤتمرّ(39)الدولية منّبينهاّّ،(3)فقطّمعتمدة

والتيّجاءتّّ،المادةّاألولىّالتيّتهمن اّأكثرّفيّدراستناّوالمعنيةّبنطاقّتطبيقّالبروتوكول
يسري هذا الملحق " البروتوكول " الذي يط ور ويك مل المادة : " صياغتهاّعلىّالنحوّالتاليّ

حة )...( التي تدور على إقليم أحد الثالثة المشتركة )...( على جميع النزاعات المسل  
حة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية المتعاقدة بين قواته المسل   الساميةاألطراف 

جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكن ها ة على أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولحة مسل  
 . البروتوكول "" من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنس قة، وتستطيع تنفيذ هذا الملحق

غب وأعمال ر الداخلية مثل الش  والتوت   االضطراباتال يسري هذا الملحق على حاالت 
ّ.4"حة نزاعات مسل   عد  ت  وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة التي ال  العرضيةالعنف 

ألحكامّالمادةّاألولىّمنّالبروتوكولّالثاني،ّأنَّهاّجاءتّّاستقرائنايظهرّجلًياّمنّخاللّ
ّالنزا ّلمفهوم ّوتوضيًحا ّتفصيال ّالدوليةعاتّأكثر ّالمادةّغير ّمع ّالمشتركة،3ّ)ّبالمقارنة )

ّنزاعاتّالداخلية.البروتوكولّعلىّالّالنطباقوذلكّمنّخاللّوضعّمعاييرّينبغيّتوافرهاّ

                                                           
ّ.49،ّمرجعّسابق،ّص.الحاج مهلولّ-1

 

2 - Commentaire sur le Protocole Additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, op.cit.  
3 – Ibid. 

 4-ّراجع:ّالمادةّ)9(ّمنّالبروتوكولّاإلضافيّالثاني.
ّ
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حة،ّوشد ةّعنفّالنزاع،ّذكرّبالنسبةّلمعياريّمستوىّتنظيمّالجماعاتّالمسلّ الّجديدّيّ 

ّتمّ  ّسبقّوأن ّفيّفقد ّحتىّّوالتفصيل ّسابًقا، ّفيّدراستنا ّشدّ ّناّ هما ةّكانّالبعضّيعتبرّأنَّ
واردةّفيّبالمقارنةّمعّتلكّالّعاليةّ،ّينبغيّأنّتكونأعالهّالعنفّالواردةّفيّالمادةّاألولى

(ّ ّالمشتركة3المادة )1،ّّّمنّخالل ّجلًيا ّيظهر ّما ّ)ّاستبعادوهو ّ)3الفقرة ّمنّالمادة )9ّ)
ّلبعضّالحاالتّصراحةّمنّمجالّتطبيقّأحكامّالبروتوكولّالثاني.

ّيثيرّ ّاألولى،ّهوّمعيارّالسيطرةّّانتباهناما ّفيّالمادة إذن،ّمنّبينّالمعاييرّالواردة
ّين ّإذ ّاإلقليم، ّمن ّجزء ّالجماعاتّعلى ّيجعل ّبما ّوكافية، ّفعلية ّالسيطرة ّتكون ّأن بغي

لتنفيذّأحكامّّّآهلةحةّقادرةّعلىّالقيامّبعملياتّعسكريةّمتواصلةّومنس قة،ّوأنّتكونّالمسلّ 
ّاألسرىّالثانيّالبروتوكول ّمعاملة ّأو ّعلىّعالجّالجرحىّوالمرضىّمثاًل، ّبمعنىّقدرتها ،

ّالب ّفي ّالوارد ّالنحو ّعلى ّإنسانية ّيدور2ّروتوكولمعاملة ّالتي ّالدول ّعلى ّيجب ّكما ،ّّّّ

ّالجماعاتّالمسلّ علىّإقليمهاّالنزاعّأنّتتحقّ  قعةّسياديةّعلىّالرّ ّاحةّتمارسّحقوققّمنّأنَّ
ّالت ّبمقدورهـاالجغرافية ّيكون ّوأن ّعليها، ّتسيطر ّالمكوّ ّي ّالعناصر ّكدليلّجمع ّللدولة، ّنة

ّ.3علىّتأسيسّدولةّجديدةّاستعدادهاّوقدرتهاعلىّ

ّالنزاعاتّالمسلّ  ّالّيشملّإالَّ ّالمعيار، ّالثانيّبموجبّهذا ّذاتّأصبحّالبروتوكول حة
ّالنزاعاتّالمسلّ  ّمعظم ّيقصيّمنّمجالّتطبيقه ّمم ا ّالعنفّالكبيرة ّالعاليةّوشدة حةّالكثافة

ّتغييرّّاستعمالفيهاّّماّيتمّعادةّالداخليةّالحديثة،ّوالتي أسلوبّحربّالعصابات،ّومنّثم 

                                                           
9- ّCommentaire sur le Protocole Additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, op.cit.   
3- ATCHE BESSOU Raymond, op.cit, p.46. 
3- MOMTAZ Djamchid, Le droit international humanitaire applicable aux conflits armés nonّ
internationaux, (R.C.A.D.I) , Vol 292, 2001, p.49 et 50. 
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لتاليّوباّشرطّالسيطرةّعلىّاإلقليم،ّانتفاءعليها،ّماّيعنيّّريعّلألقاليمّالم سيطرمستمرّوس
ّ.1ديّللبروتوكولخروجهاّمنّمجالّالتطبيقّالما

هناكّعاملّآخرّقدّيساهمّفيّتضييقّنطاقّتطبيقّالبروتوكولّالثانيّعلىّالنزاعاتّ
علىّالنزاعاتّالتيّتكونّالدولةّالداخلية،ّكماّوردّذكرهّفيّالمادةّاألولى،ّفهوّالّينطبقّإال ّ

،ّأي2ّفيماّبينها،ّتبقىّغيرّمعنيةّبأحكامهّحةّالتيّتتقاتلاّالجماعاتّالمسلّ طرًفاّفيها،ّأمّ 

ّيتوسّ أنّ  ّلم ّ)ه ّالمادة ّأحكام ّضمن ّتبن يه ّتم ّلما ّخالًفا ّالفئات، ّهذه ّليشمل ّالمشتركة،3ّع )ّّّّ
متّبهّاللجنةّالدوليةّللصليبّلذيّتقدّ أوّعلىّالنحوّالواردّفيّمشروعّالبروتوكولّالثانيّا

ّ.3.األحمرّغداةّانعقادّالمؤتمرّالدبلوماسي

ّالت ّهذا ّشأن ّمن ّأنَّ ّفيه، ّشك ّال ّالثاني،ّضيومم ا ّالبروتوكول ّتطبيق ّنطاق ّمن يق
ّّغيرّحةالتأثيرّسلًباّعلىّالعملّاإلنسانيّأثناءّالنزاعاتّالمسلّ  الدولية،ّفالّيخفىّعليناّأنَّ

                                                           
ماجستير،ّفرعّالقانونّّشهادة،ّحمايةّالمدنيينّفيّالنزاعاتّالمسلحةّغيرّالدولية،ّمذكرةّمقدمةّلنيلّبركاني خديجة -1

اتّالعسكريةّقتّالراهن،ّوبالنظرّإلىّحجمّالمعدّ فيّالّوّ.31،ّص.3999العام،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّمنتوري،ّقسنطينة،ّ
نّلمدةّطويلة،ّفعملياتهمّالقتالية،ّالتيّيمكنّأنّتحوزهاّالجماعاتّالمسلحة،ّفإن هّمنّالصعبّعملًياّالمكوثّفيّإقليمّمعيّ 
فيّالليلّعّتقطّ نةّوبشكلّمّ معيّ ّاعادةّماّتقتصرّعلىّالغاراتّالخاطفةّأوّماّيعرفّبحربّالعصابات،ّفهيّتحتلّمناطق

ّ:أنظرّماّتغادرهاّمعّمطلعّالفجر.ّوسرعان
- MOMTAZ Djamchid, op.cit, p.50. 
2-ّ (CICR), prise de position, Comment le terme «conflit armé » est il défini en droit international 

humanitaire ?, op.cit.  
ّّ(ل.د.ص.أ)عملتّّ-3 ّويظهرّذلكّجلًياّتوسيعّنطاقّتطبيقّالبروتعلىّجاهدة ّالمؤتمرّالدبلوماسي، ّوكولّأثناءّانعقاد

ّخالل ّالمسلّ ّمن ّللنزاع ّاإليجابي ّالتعريف ّلتطبيق ّأساسيين ّبشرطين ّاكتفى ّالذي ّالدولي ّغير ّهذهّح ّعلى البروتوكول
ّأال ّالطابعّالجماعيّللعملياتّالعدائية،ّوقدرّمنّالتنظيمّألطرافّالنزاع،ّحيثّجاءتّالمادةّالحاالت، األولىّمنّّوهما

ّالتالي: ّالنحو ّعلى ّالبروتوكول ّ مشروع حة التي ال تشملها المادة ق هذا البروتوكول على جميع النزاعات المسل  طب  ي  "
:ّ".ّراجعمة تخضع لقيادة مسؤول )...(حة منشقة أو جماعات منظ  الثانية المشتركة )...( والتي  تدور بين قوات مسل  

فيّّهبانطباقّمتعلقةّاقتراحاتّالثانيّمناقشةّالبروتوكولأثناءّّل.د.ص.أ(قد متّ) .31،ّمرجعّسابق،ّص.بركاني خديجة
قوبلّهذاّالمقترحّحيثّلّالدولةّبسببّزوالها،ّأوّضعفهاّأوّعدمّقدرتهاّعلىّالتد خل،ّحالةّاشتباكّعدةّفصائلّدونّتدخّ 

ّالبعضّكانّيعتبرهّبالرفض ّاللجنةّالدوليةّّالّأساسّلهاّمنّالصحةدّنظريةّجرّ اّمّ علىّأساسّأنَّ فيّالواقع،ّبالرغمّمنّأنَّ
ّالمشروعّرّ  فضّتماًما،ّماّيحيلّمنّجديدّهذهّالحاالتّإلىّقدّنو هتّإلىّأنَّهاّقدّواجهتّمسبًقاّمثلّهكذاّحاالت،ّإالَّّأنَّ

ّ(ّالمشتركة.ّراجع:3أحكامّالمادةّ)
- Commentaire sur le Protocole Additionnel (II) aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, op.cit. 
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ّ ّتّ ّيريشالبروتوكول ّالتي ّاإلنسانية ّاإلغاثة ّلعمليات ّصريحة ّنصوص ّلضحاياّقدّ في م
ّ تعجيزية،ّوهوّاألمرّالذيّّشروطّومعاييرّتطبيقهّتبقىّفيّنظرناالنزاعاتّالداخلية،ّإالَّّأن 

(ّ ّالمادة ّتطبيق ّإلى ّمباشرة 3ّيحيلنا ّبعدما ّالمشتركة، ّلسدّ ّجهتاتّ ( ّالدولية الثغرةّّالرغبة
ّبتبن يها ّفيها، ّيّ ّالواردة ّالتي ّالحماية ّنطاق ّبغرضّتوسيع ّالثاني ّالقانونّوفّ البروتوكول رها

ّالم ّالنزاعات ّلضحايا ّاإلنساني ّقدّل ّسالدولي ّنجده ّالمطاف ّنهاية ّفي ّوالذي ّالداخلية، ّّّّحة

ّيّ  ّبّ طال ّسيؤديّحتًما ّما ّوهو ّمنعدمة، ّتكن ّلم ّإن ّفيّحاالتّنادرة إلىّإهدارّحقّقّإالَّ
ّالنزاعات ّهذه ّبصفةّصريحةّضمنّّستفادةاالّفيّضحايا ّالواردة ّالضماناتّاإلنسانية من

ّّّّّّّّّتحتّعنوانّوالذيّجاءّالنصوصّالواردةّفيّالبابّالثانيّمنه،ّلّ جكرّبالذّ ّأحكامه،ّونخص ّ
 ".ّاإلنسانيةّالمعاملةّ"

 الثاني الفرع

 حة المعاصرة يات النزاعات المسل  تحد  العمل اإلنساني و          

حةّفيّمعرفةّالقانونّالواجبّالت طبيقّييفّطبيعةّالن زاعاتّالمسلّ يكمنّالغرضّمنّتك
ّّو ّات فاقياتّجنيفّاألربع ّتطب ق ّدولية ّكانت ّفإن ّالحاالت، ّهذه ّاإلضافيّالعلى بروتوكول

(ّالمشتركة،ّأوّالبروتوكولّاإلضافي3ّاألول،ّأم اّإنّكانتّداخلي ة،ّفتخضعّألحكامّالمادةّ)
ّالعصرّالحديّالث اني،ّإالّ  ثّيشهدّنزاعاتّمسل حةّمنّنوعّخاص،ّولمّيتمّمسبًقاّاإلشارةّأن 

لّفيهاّ إليهاّفيّاالت فاقياتّالمعني ةّبقانونّالحرب،ّتتمث لّفيّتلكّالن زاعاتّالد اخلي ةّال تيّيتدخ 
طلقّتيّيّ زاع،ّأوّتلكّالتيّيدورّعلىّإقليمهاّذلكّالنالّولةالد طرفّثالثّغيرّمعنيّبحدود

ّلة.المدوّ ّالمسل حةّغيرّالدوليةّزاعاتنعليهاّتسميةّال

تيّيمكنّالقولّعنهاّالعقودّاألربعةّالماضيةّهذهّالنزاعاتّالّعرفّالمجتمعّالدوليّفي
االتّالّتنتميّالقوىّالمتصارعةّفيّمثلّهذهّالحّنّ أحيثّةّفيّاآلنّذاته،ّداخليةّودوليّأن ها

ّنفسّالد ّإلى ّكل ها ّداخل ّهناكّحربّأهلي ة ّتكون ّيحدثّأن ّبل ّمحدّ ولة، ّوتشاركّوطن ّّّد
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فيهّدولةّأوّبعضّالدولّاألجنبي ة،ّوقدّتختلفّهذهّالمشاركةّمنّحالةّإلىّحالة،ّفقدّتكونّ
ّك ّاقتصادي ة، ّأو ّعسكري ة ّمساعدات ّعن ّالعسكريينّّإرسالعبارة ّوالمستشارين ّّّّّاألسلحة

لّّذاؤديّهأوّوحداتّعسكري ةّنظاميةّتنخرطّبصورةّمباشرةّفيّالصراع،ّوغالًباّماّيّ  التدخ 
ّ.(1)إلىّنزاعّمسل حّدوليّإلىّتحويلّالنزاعّالداخليّجنبياأل

ّللن ّدقيق ّتوصيف ّوجود ّعدم ّإن  ّالواجبة ّوالقواعد لة ّالمدو  ّالمسل حة لت طبيقّازاعات

تقعّأثناءّمثلّهذاّتيّالمختصّبالن ظرّفيّاالنتهاكاتّاللةّكبيرةّللقضاءّعضمث لّمعليها،ّيّ 
والت فسيرّمسؤوليةّمرتكبيّاالنتهاكاتّفيها،ّمم اّيتركّبابّالقياسّلتحديدّّزاعاتالن وعّمنّالن

يّالمحكمةّتصدّ ّمنّخاللذيّكانّواضًحاّضاءّفيّهذهّالحالة،ّوهوّاألمرّالمفتوًحاّأمامّالق
ّلهذهّالمسألةّفيّقضيةّالمّ الدولي ّتهمّةّالجنائي ةّليوغوسالفياّسابًقا ّأين،ّ" دوسكو تاديتش"

ّالحيثي ّفي ّللبحث ّيوغوسالفيا،اضطر ت ّفي ّبالن زاع ّالمحيطة ّوالمالبسات ّّّّّّّّفضال ات
ّفيّ ّللوالياتّالمت حدة ّالعسكري ة ّوشبه ّالعسكري ة ّاألنشطة ّلقضي ة ّالر جوع عامّّانيكاراغو عن

ّ.)2(ّزاعصولّإلىّفهمّدقيقّلطبيعةّهذاّالنللّوّ،9194

ّّّّّّأن هّّ" تاديتش"ّقضيةّّةّليوغوسالفياّفيالستئنافّبالمحكمةّالجنائي ةّالدوليرتّدائرةّاقرّ 
أو يت خذ تبًعا  ايمكن أن يصبح دولي   ،)...( إذا نشب نزاع مسل ح داخلي  في إقليم دولة ما "

لت دولة أخرى في هذا  انب كونه نزاًعا مسل ًحا داخلًيا،للظروف طابًعا دولي ا بج إذا تدخ 
كين في الن زاع المشار زاع من خالل إرسال قواتها، أو على خالف ذلك إذا كان بعض الن

ّ.(3)ّ"ّولة األجنبي ةالمسل ح الداخلي يقاتلون لمصلحة تلك الد

                                                           
ّمحمد رضوانّ-1 ّالدولية، ّوالعدالة ّاإلنساني ّالدولي ّللقانون ّالعامة ّالمبادئ ّالشرق، ّإفريقيا ّالبيضاء، ّالدار ،2212ّ،

ّ.222ص.
ّالمسلّ عبد اهلل علي عبوّ-2 ّالنزاعات ،ّ ّالتطبيق، ّواجب ّقانون ّبانتظار لة: ّالمدو  ّاإلنسانيحة ّعنّمجلة ّالصادرة ،

ّ.21،ّص.92ّ،2219.ص.أ(،ّالعددّ)ل.د
3- (T.P.I.Y), Procureur C/ Dusco Tadic, Chambre d’appel, IT- 94-1-A, Arrêt rendu le 15 juillet 1999, 

para.84. 
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ّالداخلي ّللنزاع ّالدولي ّالط ابع ّتحديد ّأجنبي ةّّإن  ّدولة ل ّتدخ  ّعلى ّفقط ّيتوق ف ّّّّّّال
ّا ّإلنفي ّاالستناد ّينبغي ن ما ّوا  ّمحدّ زاع، ّمعايير ّتحديدهاّلى ّفي ّالدولي  ّالقضاء ّساهم دة،

ّكانّللدولةّاألجنبي ةّتأثيرّأوّتدخ لّغيرّمباشرّفيّالن زاع.خاصًةّإذاّ

ّ ّالعسكري ة ّوشبه ّالعسكري ة ّاألنشطة ّقضي ة ّبيففي ّالمت حدةّّايكاراغّونن والواليات
ّ "ّ ّمعيار ّالدولية ّالعدل ّمحكمة ّتبن ت ّللن ظرّّالسيطرة الفعلي ةاألمريكي ة، ّعليه ّواعتمدت "ّّّ

ّع ّالوالياتّالمت حدة ّالقانونّالدوليّاإلنسانيفيّمدىّمسؤولية والبحثّّ،نّانتهاكاتّأحكام
ّ ّقوات ّعالقة ّكانت ّإذا ّّالكونترافيما ّاابحكومة ّتبعيّ لواليات ّوسيطرةّلمتحدة ّجانب، ّمن ّّّة

ّ.)1(جانبّآخر من

ّغيرّمسّؤ ّالوالياتّالمت حدة ّأن  ّالبحثّفيّحيثياتّالن زاع، ّبعد ولةّعنّثبتّللمحكمة
مارسّسيطرةّفعلي ةّعلىّالعملياتّلمسؤولي ةّعليهاّينبغيّأنّتّ اّهذهّاالنتهاكات،ّوأن هّإلقرار

ّحكومةّنيكاراغواّنتراو الكالعسكري ةّوشبهّالعسكري ةّال تيّتقودهاّقواتّ ّّ،(2)ّضد  وبالت اليّفإن 
ّاست ّلمّيصلّإلىّحد  لّالوالياتّالمت حدة ّالفعلي ةّعلىّقواتّيفتدخ  ّنتراو الكاءّشرطّالس يطرة

لتّ الّ–وال ذيّالّيرقىّ ّ.(3)ّعزاإلىّدرجةّتدويلّالنّ-دخ 

ّالد ائرةّ ّّيةــــلمحكمةّيوغوسالفياّفيّحكمهاّالصادرّفيّقضّاالبتدائيةالجديرّبالذ كرّأن 
وهوّالحكمّال ذيّأقدمتّدائرةّ،ّ )4(،ّتبن تّكذلكّمعيارّالرقابةّالفعلي ة9111سنةّّ" تاديتش"ّ

                                                           

ّ.339و333ّ،ّمرجعّسابق،ّص.ستيوارت جيمس -1 
2-YAHIAOUI Nora, Les conflits armés internes en mutation : Qualification et internationalisation, 

Revue Académique de la Recherche Juridique, Vol 12, n° 02, Faculté de Droit et des Sciences 

Politiques, Université Abderahmane Mira, Bejaia, 2015, p.16.  

ىّالتخطيطّلكلّالعملياتّاتّأوّحت،ّبالمعدّ الكونترافيّتنظيمّوتمويلّوتزويدّقواتّّ(و.م.أ)مشاركةّّأنّ ّ(م.ع.د)اعتبرتّّ-
المسؤوليةّعنّانتهاكاتّأحكامّالقانونّّو.م.أ(وشبهّالعسكرية،ّعواملّليسّمنّشأنهاّأنّتكونّحاسمةّلتحميلّ)ّالعسكرية

ّ:راجعّ.الكونتراتكبةّمنّقبلّقواتّالدوليّاإلنسانيّالمّر
 - (C.I.J), Affaires des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci,    

(Nicaragua c. Etats-Unis), op.cit, para.115. 
3 - MOMTAZ Djamchid, op.cit, p.60. 
4- Le tribunal pénal international pour l’ex Yougoslavie, a retenu le caractère du contrôle effectif pour 

décider que la République Fédérale de Yougoslavie n’est pas responsable des actes commis par les   =  
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ّالمحكم ّلنفس ّاسّنقضهّعلىّةاالستئناف ّأن  ّأساس ّمحكعلى ّالدوليتنتاجات ّالعدل ّّّةّمة
ّدفعهــــــــــا)1(علىّاالقتناعتبعثّالّّانيكاراغو فيّقضيةّ ّّ،ّوهوّما   ابةقالر  إلىّتبن يّمعيارّ"

 ." الشاملة

ّيّ ّافوفقّ ّاالستئنافّلكي ّالداخليلدائرة ّالنزاع ل ّمرتكبةّدو  ّاألفعال ّتكون ّأن ّينبغي ،ّّ
ّاألفعالّمنعزلةّلصالحّالدّومنّقبلّمجموعةّمنّاألفراد،ّيعملونّبصفةّ لةّاألجنبي ة،ّأيّأن 

تيّتفرضّسيطرتهاّالشاملة،ّنسبّإلىّتلكّالدولةّالتيّترتكبهاّهذهّالجماعاتّيجبّأنّتّ ال

ّيّ  لبما ّوالتّ خو  ّالد عم ّتقديم ّفرصة ّالها ّالعسكري ة ّالعمليات ّلجل  ّهذهّخطيط ّتخوضها تي
ّ.(2)الجماعات

قابةّالش املةّيقضيّيت ضحّمنّحكمّدائرةّاالستئنافّلمحكم  ّمعيارّالر  ةّيوغوسالفيا،ّأن 
تيّتقومّبهاّتلكّألعمالّالعسكري ةّالابأنّيكونّللدولةّدورّفيّتنظيمّأوّتنسيقّأوّتخطيطّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  .)3(الجماعات،ّباإلضافةّإلىّتمويلهاّوتدريبهاّوتسليحها،ّأوّإمدادهاّبالد عمّالعملياتي

لتّدائرةّاالس ّالمعيار،ّتئنافتوص  ّالجمهوري ةّّإلىّنتيجةّباالستنادّإلىّهذا ّأن  مفادها
ّمارستّفعالالفدرالي ّقد ّليوغوسالفيا قابةّة ّالر  ّلصّمعيار ّالقواتّالمسل حة ّعلى ربّالش املة
ّيجعلّمنّاألفعالّالصادرةّعنها،ّتّ ّالبوسنة فاتّتّ والهرسك،ّما ّبمثابةّتصر  نسبّألجهزةّعد 

                                                                                                                                                                                     
 = forces armées de la République Serbe de Bosnie, le tribunal exclu donc sa responsabilité pour 

absence de contrôle effectif des opérations militaires. Voir : (T.P.I.Y), Procureur C/ Dusco Tadic 

Alias, Jugement rendu le 07 Mai 1997.  

وقتّسابقّوفيّقضيةّفيّّيوغوسالفيالمحكمةّّاالبتدائيةأعربتّالدائرةّّ.339،ّمرجعّسابق،ّص.ستيوارت جيمس -1 
منّكلّّ،ّواعتبرتّأنّ نيكاراغوافيّقضيةّّ(م.ع.د)ّتبن تهن،ّعنّرفضهاّاألخذّبمعيارّالرقابةّالفعليةّالذيّّووآخّرّديالليتش

ّأنشّ(م.ع.د) ّالدولية ّالجنائية ّفالمحكمة ّتماما، ّمختلفين ّقانونيين ّلنظامين ّيخضعان ّليوغوسالفيا ّالجنائية تّئوالمحكمة
ّالدولّعنّالتدخ ّوليسّتحديدّمسؤولية ّالمسؤولينّعنّانتهاكاتّالقانونّالدوليّاإلنساني، ّلمتابعةّومعاقبة التّخصيصا

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّعراجّغيرّالمشروعةّوأفعالّالعدوان.
- (T.P.I.Y), Procureur C/ Zejnil Delalic et al, Chambre de première instance, IT-96-21-T, Jugement 

rendu le 16 Novembre 1998, para.230.  
2- YAHIAOUI Nora, op.cit, p.16.  

ّ.334.،ّمرجعّسابق،ّصستيوارت جيمسّ-3 
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ذيّدفعّبدائرةّاالستئنافّإلىّتكييفّالن زاعّالقائمّفيّإقليمّمرّال،ّاألتابعةّلدولةّيوغوسالفيا
ّمنّقبيلّالنّوّالبوسنة ّواعتباره ّالهرسك، ّنفسّالموقفّالّ،(1)ةيلدولازاعاتّالمسل حة ذيّوهو

ّمنّقضيةّبالسكيتش  .(3)لكسوفسكيوأ(2ّ)ات خذتهّالمحكمةّفيّكل 

ّالت دويل4 ّالنّيت خذ ّفي ّأكثر ّأو ّدولة ل ّتدخ  ّالدّزوجه ّغير ّالمسل ح ّفهيّحالةّاع ولي،

لنزاعاتّالمسل حةّالدوليةّاميزاتّطّباعتبارهاّتتوافرّعلىّمعاييرّّوزاعّالمختلكي فّأحياًناّبالنتّ 
ّاالشتّ،وبالن ظرّإلىّاألطرافّالمعني ةّفيّهكذاّنزاعاتّوغيرّالدوليةّفيّآنّواحد. باكاتّفإن 

ّبينّقواتّالد ّتدورّسواء ّاإلقليميّ قد ّوالدولة ّاألخيرةّوة ّبينّهذه ّأو ّفيّالن زاع، لة ّالمتدخ  ّلة
ّالحكومي ّغير ّوه(4)ةوالجماعاتّالمسل حة ّالت، ّعن ّالت ساؤل ّإلى ّيدفعنا ّما كييفّالقانونيّو

ّالقانونّالدوليّاإلنسانيّلهذه ّ.سابقالمّيسبقّوأنّتطر قّإليهاّّالحاالت،ّعلًماّأن 

نّكانّالقضاءّالجنائيّالد ولي دّمعاييرّتدويلّفعلي ةّفيّتحديقدّساهمّبصورةّّحت ىّوا 
ّالد اخلي ّالتكييفّالن زاع ّأن  ّكون ّحاسمة، ّغير ّتبقىّحلواًل ّأن ها ّإال  ّشيءوالت طبيقّّشيء،

أوّرفضّبعضّالدولّتطبيقّقانونّّ،آخر،ّوذلكّراجعّلحساسيةّبعضّالن زاعاتّالمعاصرة

                                                           
1-  MOMTAZ Djamchid, op.cit.p.63. 
2- Voir : (T.P.I.Y), Procureur C/Tihomir Blaskic, Chambre de première instance I, IT-95-14-T, 

Jugement rendu le 03 mars 2000, para.120 et 122.  
3-  Voir : (T.P.I.Y), Procureur C/Zlatco Aleksovski, Chambre d’appel, IT-95-14/1-A, Arrêt rendu le 24 

mars 2000, para.134. 
4 - VITE Sylvain, Typologie des conflits armés en droit international humanitaire :concepts juridiques 

et réalités, (R.I.C.R), n°873, 2009, p.14. 

ّالحركةّالشّ ذوالّللن زاعّالمختلط،ّافعليّاعتبرّالصراعّاألنغوليّتجسيدي ّّ- ،ّوالوحدةّعبي ةّلتحريرّأنغوالّكطرفّحكومييّيضم 
ّالن زاعّمشاركةّكبيرةّمنّقبلّالقواتّاألجنبي ة،ّكاالت حادّّ،الوطني ةّلتحريرّأنغوال ّبصفتهماّّوّالسوفياتيحيثّشهدّهذا كوبا

لّاأطراف اّإلىّجانبّالوحدةّالوطني ةّلتحريرّوجنوبّإفريقيّأ(و.م.)ّمساندةّللحركةّالش عبي ةّلتحريرّأنغوال،ّوشهدّكذلكّتدخ 
عسكري ة،ّاتّالواألسلحةّوغيرهاّمنّالمعدّ ّلكوبيةايتمث لّأساًساّفيّإرسالّالقواتّّلكوبيا-نغوال،ّحيثّكانّالد عمّالسوفياتيأ

ّجوناس"جانبّغويانيةّللتدر بّإلىّاكاّريذيّقد مهّحلفاءّالوحدةّالوطني ةّفيّإرسالّوحداتّالكونتراّالنفيّحينّتمث لّالد عمّال
مليارّدوالرّماّبينّالفترةّالممتدةّمن349ّّّــرتّبإلىّذلكّتقديمّمبالغّماليةّكبيرةّقدّ زعيمّالوحدةّالوطني ة،ّضفّّ"سافيمبي

ّراجع:ّ.9119إلىّغايةّسنة9194ّّسنةّ
- EHUENI MANZAN Innocent, op.cit, p.67 et 68. 

 



اإلنساني نطاق تنفيذ العمل                                        :الثاني الفصل ـ األول الباب  

 

109 
 

ّاألمرّليفيّالن زاعّالداخّيةّبمجر دّتدخ لّطرفّأجنبالنزاعاتّالمسل حةّالدولي ،ّباعتبارّأن 
ّمنّتطبيقّأح ّالتدخ لّلالستفادة ّهذا ّلدعوة ّالجماعاتّالمتمر دة ّاتفاقياتّجنيفّسيحف ز كام

ّ.(1) ةالمعني ةّبالنزاعاتّالدولي

ّ ّالصدد، ّهذا ّفي ّاألحمر ّللصليب ّالدولي ة ّالل جنة ّالت طبيقّّّّترى ّالواجب ّالقانون أن 
ّالعالقةّال تيّتقومّبينّعلىّالن زاعاتّالمختلطةّيتحد دّحسبّاألطّر افّالمتنازعة،ّبمعنىّأن 

ّل ّوأخرىّتخضع ّالدوليدولة ّالن زاعاتّالمسل حة ّتخضعّقانون ّفإن ها ّالحاالتّاألخرى ّأم ا ة،
ّّولقانونّال ّثالثةّلدعمّجماعاتّفبالت اليّن زاعاتّالمسل حةّغيرّالدولية، لّدولة منّشأنّتدخ 

ّ.(2)يّإلىّتدويلّالن زاعّالداخليأنّيؤد ،ضةّضد ّالجيشّالن ظاميمسل حةّمعاّر

ّّو  ّالدولي ة ّالعدل ّلمحكمة ّالتجزئسبق ّهذا ّأشارتّإلى ّالدوليّّأن ّالقانون ّأحكام في
ّنيكاراغوا،ّّاإلنساني ّفي ّالعسكري ة ّوشبه ّالعسكري ة ّاألنشطة ّفيّقضية ادر ّالص  ّّفيّحكمها

ّلوقائ ّمي زتّفيّتحليلها ّالنإذ ّبينّزاعّبينّالمواجع ّ،نيكاراغواّوحكومةّتراالكونهاتّالقائمة
،ّأم اّتصر فاتّالوالياتّالمسل حةّغيرّذاتّالط ابعّالدوليوأخضعتهاّألحكامّقانونّالنزعاتّ

ّأو زاعاتّالمسل حةّلت نظيمّالقانونيّال ذيّيحكمّالنفأخضعتهاّلّ،ضدهاّالمت حدةّفيّنيكاراغوا
ّ.(3)ةّالدولي

ّفيّتكييفّالن زاعّالمخ  منّحيثّتحديدّتلطّبعضّاإلشكاالتّيثيرّهذاّالن هجّالت مييزي 
طبيق،ّوهوّاألمرّال ذيّقدّيؤد يّللوصولّإلىّنتائجّغيرّمعقولةّفيّحالةّلتاالقانونّالواجبّ

ّالمعتقلينّ ّالمدنيين ّمصير ّفما ّالمتمر دة، ّالجماعات ّمع ّاألجنبي ة ّالقوات ّتحالفت ّإذا ّّّّما
ّلهذهّالجمنّطرفّالدولةّاألجنبي ةّوال ّماّهوّوضعهمّالقانونيّو ؟ماعاتذينّتسل مهمّبدورها

لّالطهفيّهذهّالحالة،ّفهلّتطب قّعلي بيعةّالقانوني ةّمّات فاقيةّجنيفّالرابعةّبالن ظرّإلىّتحو 
                                                           

ّّ.22،ّمرجعّسابق،ّص.عبد اهلل علي عبوّ-1 
2-  VITE Sylvain, op.cit, p.14 et 15. 
3-  (C.I.J), Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua 

C. États Unis d’Amérique), op.cit, para.219. 
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ّالد ل ّتدخ  ّبعد ّيّ للن زاع ّأم ّاألجنبي ة؟ ّغيولة ّالمسل حة ّالن زاعات ّقانون ّعليهم ولي ةّالدّرطب ق
لتّالدولّلتاالقانونّالواجبّوماّهوّ )1(باعتبارهمّفيّقبضةّالجماعاتّالمتمر دة طبيقّإذاّتدخ 

ّاألجنبي ةّلمساندةّالجيشّالن ظامي ّضد ّالمتمر دين؟

شكاالتّأثناءّانعقادّحاولتّالل جنةّالدولي ةّللصليبّاألحمرّاإلجابةّعلىّبعضّهذهّاإل
ّالدولي ّوالث الثونّللصليبّاألحمرّوالهاللّاّيداحالّالمؤتمر ّّو3999ألحمرّسنة المتعل قّ،

ّالنبتحدّ  ّفييات ّأن ه ّاعتبرت ّحيث ّالمعاصرة، ّالمسل حة ّأجنبي ةّّزاعات ّقوات ّتدخ ل ّّّّّحالة
ّالد اخلي ّالنزاع ّعدّ ّفي ّأو ّ)جماعة ّالمتمر دين ّضد  ّجماعاتّإلىّجانبّالقواتّالحكومي ة ة

ّالن ّأن  ّوبما ّيمسل حة(، ّأن ّينبغي ّفإن ه ّبعضها، ّضد  ّالدول ّيشمل ّال ّقبيلّصنّ زاع فّمن
ّ(ّالمشتركةّوالقانونّالدوليّاإلنساني3)لت اليّفإن هّيخضعّألحكامّالمادةلي ة،ّوبااخالدّزاعاتالن
 3.)2(ةعرفيّبالر غمّمنّاحتوائهّعلىّالتركيبةّالدوليال

ّالدولية ّاللجنة ّتحليل ّمن ّالتّيتبي ن ّدأن  ل ّتدخ  ّعلى ّيتوق فّفقط ّال ّأجنبي ةّدويل ّّّولة
ّالقانّوّزاعّالداخليفيّالن ّينبغيحت ىّتتغي رّطبيعته ّبل ّبعينّاالعتبارّاألطرافّّني ة، األخذ

لّلمساندتها،ّفإنّكانّالتدخ لّال فالّمجالّالشرعيةّصالحّأوّبطلبّمنّالحكومةّلتيّتم ّالتدخ 
ّوليسّاإلصّللحديثّعنّتدويلّالنزاعّالداخلي ّالقانوني  لّوعلّ،الحيطبمعناه ّالتدخ  ّفإن  يه

ّّّّفيّحالةغي رّطبيعةّالنزاعّإالّ شأنهّأنّيّ ليسّمنّّفيّالنزاعّالمسل حّغيرّالدوليّاألجنبي
ّهذهّالحالةّاألخيرةّتستوفيّ ماّإذاّكانّلصالحّالمتمر دينّأوّالجماعاتّالمعارضة،ّكونّأن 

ّ)امعاييرّتطبيقّأحكامّ ّالمشتركةّبينّات فاقياتّجنيف3لمادة لّالمعنيّوبروتّوّ،( ّاألو  كولها
ّولي ة.ّّّزاعاتّالمسل حةّالدبالن

                                                           
1 - VITE Sylvain, op.cit, p.15. 
2 - (CICR), Le droit international humanitaire et les défis posés par les conflits armés contemporains, 

op.cit, p.11. 
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لّدولةّأجنبي ةّلمساندةّالمتمر دينّكذلكّلثارّاإلشكايّ  ففيّهذهّالحالةّنالحظّّ،أثناءّتدخ 
ّ ّ)ّاستيفاءأن  ّللمادة ّالن زاع ّإخضاع ّمسل ح3ّشرط ّاشتباك ّباعتباره ّجًدا، ّوارد ّالمشتركة )ّّّ

ّالمنطقّةّالتيّيدورّعلىّإقليمهاّالنولدول،ّكماّأن هّانتهاكّلسيادةّالدبينّال زاع،ّوعليهّفإن 
ل،ّإالّ ّوّاألربعّالحالةّألحكامّات فاقياتّجنيفّاعّهذهيفرضّإخض ّالقضي ةّالبروتوكولّاألو  ّأن 
ّالنفيّالحقيق ّالبساطةّكونّأن  ّليستّبهذه دينّأوّقواتّالمعارضةّة ّكذلكّالمتمر  زاعّيضم 

ّ" فان فيتييلس "المتحالفةّمعّالدولةّاألجنبي ة،ّوهوّماّيعيدناّإلىّالط رحّال ذيّقد مهّاألستاذّ
ّّعن ّإذا ّما ّحالة ّفي ّالت طبيق ّالواجب ّالدولةّالقانون ّطرف ّمن ّاألسرى ّالقبضّعلى تم 

ّوال ّتّ األجنبي ة ّفهل ّالمعارضة، ّالمسل حة ّللجماعات ّبدورها ّتقد مهم ّاالت فاقي ةّتي ّعليهم طب ق
المعاملةّّهّينطبقّكذلكّعلىنفسّ(ّالمشتركة؟ّالش يء3المادةّ)الثةّأمّالبروتوكولّالث انيّّولثا

رةّجر اءّهذاّالن زاع.اإلنس ّاني ةّلبعضّالفئاتّالمتضر 

بعضّفيّسبيلّحلّهذهّوأمامّصعوبةّإيجادّتوصيفّدقيقّلمثلّهذهّالحاالت،ّدعاّال
ّإلى ّالدّقليدينونيّالتمييزّالقاتجاوزّالتّالمشكلة ية،ّالدولّرةّوغييولبينّالنزاعاتّالمسل حة

ّالد ّالقانون دّاكيانّوليّاإلنسانيوبذلكّيكون ّنـسريّبمجيّاموح  ّوقوع ّبمعنىّر د زاعّمسل ح،
ّ.(1)السواءّةّعلىّحدّ شملّالعناصرّالدوليةّوغيرّالدوليزاعّالمسل حّيتعريفّواحدّللن

لّتأصبحتّالعديدّمنّالدولّتّ كماّ علىّّوليّاإلنسانيطبيقّكافةّأحكامّالقانونّالدفض 
هذاّالش أنّأن هّمعّّفيّ"ستيوارت جيمس"طةّبسببّصعوبةّالت قسيم،ّحيثّيرىّزاعاتّالمختلالن

ّتقسيمّالن زاعزيادةّعددّالن زاعاتّالمسل حةّالد اخلي ةّالمدوّ  ّةّـــــــاتّبصرامــــــلة،ّيتعاظمّاإلقرارّبأن 
 

 

                                                           
ّمرجعّسابق،ّصعبد الل ه علي عبوّ-1 ّات جاهّّ.39.، ّتصنيفّالنّيوجد ّيرفضّفكرة ّاليوم ّعلىّكبير زاعاتّالمسل حة

ّيّ  ّأن ه ّالغرضّاإلنسانياعتبار ّّبطل ّراجع: ّالحرب. ّالطالبي سرورلقانون ّالقانون ّالمحاضراتّ، ّسلسلة ّاإلنساني، د ولي
ّ.31.صّ،3994ن،ّلبناّ،مركزّجيلّالبحثّالعلميّالعلمي ة،

ّ
ّ
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نّكانّقدّأمكنّمنصبحّممكًنا،ّهذاّّونادًراّماّيّ ّةإلىّداخلي ةّوأخرىّدولي  .(1)قبلّا 

دّالحديثّعنّصعوبةّالت قسيم،ّفإن هّيرىّهوّبصدّوّ" رة رثاءببن ميرون"ّاألستاذّأم ا1ّ      
ّال ّالنأن  ّبشأنّطبيعة ّقراراتّالمتناقضة ّعنّمختلفّسابقازاعاتّفيّيوغوسالفيا ادرة ّالص  ،

زاعاتّالمختلطةّأوّنيفّالندوائرّالمحكمةّالجنائي ةّالدولي ةّليوغوسالفيا،ّتوض حّصعوبةّتص
لة،ّفحسبّاعتقادهّالّتوجدّآليةّمت فق 2ّ.(2)العنفّديمّتوصيفّدقيقّلحاالتعليهاّلتقّالمدو 

ّوأنّأشاّرّ" تاديتش"ّسبقّلدائرةّاالستئنافّلمحكمةّيوغوسالفياّفيّقضيةّ تّإلىّأن 
والّتدريجًياّبالن ظرّإلىّخطورةّالحروبّاألهلي ةّالت مييزّبينّفئاتّالن زاعاتّالمسل حة،ّبدأّبالز 

ّ ّوما ّالدوليالمعاصرة، ّمنّتأثيرّعلىّالمجتمع ّكمالها ّكذلكّلتطو رّالقانونّالدوليّكانّ،
ّحت ىّّالحقوقّاإلنسانّدوّر ّللفرد ّالحماية ّقانونّيتكف لّبتوفير ّباعتباره ّالت مييز ّهذا ّّفيّإزالة

ّيّ ّ،)3(زاعاتّالمسل حةحاالتّالنّفي ّالفس رّنهجّلجنةّخبراءّاألموهوّما ّالمت حدة تيّأقر تّم
ّبالنبضّر ّالمتعل ق ّالقانون ّتطبيق ّالمسل حةورة ّاالشتباكاتّالّزاعات ّمجمل ّعلى ّّّّّّدولية

ّ.(4)تشملّأكثرّمنّدولةلإقليمّيوغوسالفياّبالن ظرّإلىّحجمهاّوامتدادهاّّعلىتيّدارتّال

ّالل جنةّالدولي ةّللصليبّاألحمرّحت ىّقبلّتبن يّات فاقياتّجنيفّوأثناءّ الجديرّبالذ كرّأن 
ّمشروعها ّالدبلوماسّ،مناقشة ّالمؤتمر ّفي ّالمشاركة ّالدول ّالمعاييرّدعت ّتوحيد ّإلى ي

علىّجميعّأنواعّالنزاعاتّالمسل حة،ّّتطبيقّكافةّأحكامّالقانونّالدوليّاإلنسانياإلنساني ةّّو

                                                           
ّ

ّ.334.،ّمرجعّسابق،ّصستيوارت جيمسّ-1ّ
 .339.المرجعّنفسه،ّصّ-2ّ

3- La Chambre d’appel estime que les conflits armés internes sont devenus de plus en plus cruels et 

prolongés,ّtouchant l’ensemble de la population de l’Etat concerné ; le recours à une violence armée 

totale a pris une telle dimension que la différence avec les guerres internationales s’est de plus en plus 

effacée (…) le développement et la propagation rapide dans la communauté internationale, des 

doctrines des droits de l’homme, en particulier après l’adoption de la déclaration universelle des droits 

de l’homme,ّont apporté des changements significatifs au droit international (…). Pour plus de détails 

sur ce point, Voir : (T.P.I.Y), Procureur C/ Dusco Tadic, chambre d’appel, affaire n° IT-94-1-AR72, 

Arrêt rendu le 02 Octobre 1995, para.97. 

 .331.صّ،ّمرجعّسابق،ستيوارت جيمسّ-4



اإلنساني نطاق تنفيذ العمل                                        :الثاني الفصل ـ األول الباب  

 

113 
 

ّ ّحجم ّأن  ّتّ الّالفظائعمعتبرًة ّالدتي ّالحروب ّفي ّالمرتكبةّّ،اخلي ةرتكب ّتلك ّتفوق ّما ّّّّعادًة
ّّ.(1)فيّالن زاعاتّالمسل حةّالدولي ة

ّجهّّّّّّّ ّذلك ّبعد ّالعديّهاودتواصلت ّفي ّاإلنساني ة ّالمعايير ّتوحيد ّسبيل ّمنّـــــــفي د
ّمقترحاتهاّعادةّماّتم ّرفضهاّلنفسّاألسبابّال تيّتم ّذكرهاّمسبًقاّ،(2)باتــسناالم ّأن  ّ.(3)إال 

ّمنّإيجادّنصّات فاقيّأنّ ّكماّّّّّّ ّالمبدأكرّ ي ّّعدمّتمك نها ّمنّتجسيدهّّ،سّهذا ّلمّيمنعها

لةّدوّ المة،ّحيثّدعتّفيّالعديدّمنّالمناسباتّأطرافّالن زاعاتّالد اخلي ةّفيّممارستهاّالعمليّ 
ّسنة ّاليمن ّنزاع ّفي ّالحال ّعليه ّكان ّكما ّجنيف، ّات فاقيات ّألحكام ّالكامل ّالت طبيق ّإلى

فادتّفيّمناسباتّ،ّكماّت(4)9114و9119ّ،ّوحربّكومبوجياّال تيّدارتّبينّسنة9143ّ
التهاّفيّالميدانّأينّاكتفتّتدخّ ّجلّ ّوهوّماّنستخلصهّفيّزاعاتّالمسل حة،عديدةّتكييفّالن

ّ ّّ"ّاإلنسانية المهماتّ"،"ّالمساعدة اإلنساني ةفقطّباستعمالّمصطلحاتّ" "ّ ّاألعمالأو
 .(5)"،ّدونّاإلشارةّإلىّالقانونّالواجبّالت طبيق اإلنساني ة

ّالتحي ّّوّّّّّّ ّلقواعيّ عتبر ّاإلنساني ّالدولي ّالقانون ّفي ّالتاريخي  ّالمطب قةّز ّالحروب ّّّّّد
ّالن ّهذاّعلى ّإلزالة ّالدعوة ّإلى ّالدولية ّالجماعة ّدفعت ّال تي ّاألسباب ّأحد ّالدولي ة، زاعات
ّات فاقياتّجنيفّوبروتوكوليهاّتضم ّحواليّّالت مييز، الّنجدّفيهاّسوىّالمادةّّ،مادة499ّإذّأن 

ّفقطّمنّالبروتوكولّالثانيّالماّ(39)المشتركةّوّ(3) ىّالن زاعاتّالمسل حةّعلّطب قتيّتّ دة
ّالعرفي ّاإلنساني ّالدولي ّالقانون ّالذيّحاول ّاألمر ّوهو ّالدولية، ّأجمعتّّغير ّإذ تداركه،

                                                           
1- Commentaire sur la Convention (I) de Genève, op.cit 

المتعلقّبحمايةّضحاياّالنزاعاتّالمسلحةّغيرّالدولية،ّأينّأشارتّإلىّضرورةّّو1291ّسنةّل(ّل.د.ص.أنذكرّتقريرّ)ّ-2 
ّتطبيقّكافةّاتفاقياتّجنيفّعلىّهذهّالنزاعات.ّللتفصيلّأكثرّراجع:

-VITE Sylvain, op.cit, p.15. 

ونّالنزاعاتّلحكوميينّباقتراحّيستهدفّتطبيقّمجملّقواعدّقاناهّالخبراءّفيّالمشروعّالذيّقدم9199ّصتّسنةّكماّأّوّ-
ّ.31،ّمرجعّسابق،ّص.طالبي سرورلّفيهاّقواتّأجنبية.ّراجع:ّحةّعلىّالحروبّاألهليةّالتيّتتدخّ المسلّ 

ّ.منّهذاّالمبحث121ّص.ّ:راجعّحولّهذاّالموضوع،ّللتفصيلّأكثرّ-3 
4 - ERIC David, Principes de droit des conflits armés, 3éme édition, Ed Bruylant, 2002, p.149. 
5- Ibid, p.126.  



اإلنساني نطاق تنفيذ العمل                                        :الثاني الفصل ـ األول الباب  

 

114 
 

ّبينّ ّالفجوة ّأصبحت ّأن ّإلى ّتطو ر ّقد ّالقانون ّهذا ّأن  ّعلى ّالمعاصرة ّالقانوني ة الدراسات
ّ.(1)ةأقلّبروًزاّبفعلّالممارسةّالدوليالصنفينّ

واجبّّلصليبّاألحمرّحولّالقانونّالدوليّاإلنسانيّالعرفييةّلكانّلدراسةّالل جنةّالدول
ّسنة ّنشرتها ّوال تي ّالمسل حة، ّالن زاعات ّأثناء ّهذا3994ّّالت طبيق ّتأكيد ّفي ّبارًزا ّدورا ،

ّ(2)التطو ر ّالقواعد ّتبيان ّإلى ّالدراسة ّهذه ّتهدف ّإذ ّإالّ ، ّتطب ق ّال ّسابًقا ّكانت ّّّّّّّّالتي
ّالدولي ّالنزاعات ّوال تعلى ّقاة، ّكذلك ّهي ّالدولية ّالممارسة ّبفعل ّأصبحت ّللت طبيقّي ّّّبلة
ّالد ّالنزاعات ّخلياعلى ّالقواعد ّبين ّفمن 949ّّة، ّاستنتجتها ّالدال تي ّللصليبّاللجنة ولي ة

فس رّة،ّوهوّماّيّ زاعاتّالداخليالنّمنهاّقابلةّللت طبيقّعلى999ّفيّهذهّالد راسةّنجدّّاألحمر

                                                           

ّ.31،ّمرجعّسابق،ّص.طالبي سرور -1 
- Dans ce sens, Paul Tavernier estime que les conflits armés non internationaux sont les plus 

nombreux depuis la fin de la seconde guerre mondiale, alors que le droit conventionnel concerne 

principalement les conflits internationaux. Ce décalage et ce vide juridique sont propices au 

développement de la règle coutumière. Voir : TAVERNIER Paul, Le principe de distinction entre 

conflits armés interne et international, In CHETAIL Vincent (S/dir), Permanence et mutation du droit 

des conflits armés, op.cit.p.84. Voir aussi : KELLENBERGER Jakob, Le renforcement de la 

protection juridique des victimes des conflits armés : Etude du CICR sur l’état actuel du droit 

international humanitaire, (RICR), vol 92, n°ّ879, 2010, p.457. 

قدّعجزّعنّّ(.غ.د)ن.مالمطب قّعلىّّ(ق.د.إ)ّ،ّأنّ (أ .ص .دل.)ّلـالر ئيسّاألسبقّّجاكوب كلينبرغرمنّجانبهّيعتبرّ -
(ّ ّفالمادة ّالن زاعات، ّهذه ّلضحايا ّالمطلوبة ّالحماية ّّو3توفير ّالمشتركة ّإ( ّتمث ل ّال ّالث اني لي ةّّالّ البروتوكول ّأو  ّّّّّمجموعة

ّّو ّجوهرّالقواعدّّاتخط ىّممارستتمنّالقواعد، ّعلىّأن  ّيت فقّمعظمها ّإذ ّقبلتّبهّفيّالمؤتمراتّالدبلوماسية، الدولّما
هنكرتس جون ّ،لويز بك دوزوالدّ:العرفي ةّال تيّتحكمّسيرّالعملياتّالعدائي ةّينطبقّعلىّكافةّالن زاعاتّالمسل حة.ّراجع

ّ.X.صّ،ّجنيف،(ل.د.ص.أ)لقواعد،ّا:ّ،ّالمجل دّاألولاإلنسانيّالعرفيّلقانونّالدولي،ّاماري
،ّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّأصولهّأحكامهّمحمد ليديدي،ّالقانونّالدوليّاإلنسانيّفيّعالمّاليوم،ّتقديمّفتوحي محمدّ-2 

ّالمعلومةوتطبيق ّنشر ّمنشوراتّجمعية ّّاته، ّالعدد ّالدراساتّواألبحاث، ّسلسلة ّوالقضائية، 3ّالقانونية ّالمغرب، ،3991ّ،
ّتقالعرفيّعلىّتفحّ ّ(ق.د.إ)إلعدادّالدراسةّحولّّ(ل.د.ص.أ)اعتمدتّّ.941ص. ّالدولّوماّصّاألثرّالمشتركّلما وله

ّّو ّجمع ّتم  ّفقد ّوعليه ّفعلًيا، ّبه ّبخصوصتقوم ّللدول ّالميداني ة ّالممارسة ّّوّتحليل ّالفعلي ة، ّالعسكري ة ّّّّّّّّالبحثّالعمليات
.ّلتجميعّالقواعدّالتيّأدرجتهاّفيّهذهّالدراسةّوكّفيّالعملياتّالعسكري ةّالفعلي ةبشأنّالسلّسمي ةياناتّالّريّالت قاريرّوالبف

ّراجع ّمنّّ،هنكرتس جون ماري: ّمختارات ّالمت حدة، ّالواليات ّتعليقات ّعلى ّإجابة ّالعرفي: ّاإلنساني ّالدولي القانون
 .934ص.ّ،944ّ،3991ّلعددا،91ّدّ،ّالمجل(م.د.ص.أ)
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ّالقواع ّات جاه ّإزاد ّإلى ّالتالعرفية ّاللة ّالنمييز ّأوجده ّالنّاالتفاقيصّذي ّصنفي زاعاتّبين
 .(1)المسل حة

ّوالّولعلّ  ّالدراسة ّهذه ّعنها ّأسفرت ّالتي ّالعرفي ة ّالقواعد ّساريةّأهم  ّأصبحت ّّّّّتي
ؤكدّالد راسةّسيرّالعملياتّالعدائية،ّإذّتّ بقّزاعاتّالمسل حةّغيرّالدولية،ّنجدّماّتعلّ علىّالن

ّمبدأّالت ميي سب،ّزّوتعريفّاألهدافّالحربي ةّوحظرّالهجماتّالعشوائي ة،ّومبدأّالتناعلىّأن 
ّالن ظرّعنّالن زاعّالدائرّيالعرفّكل هاّجزءّمنّالقانونّالدولي ّّ.(2)بغض 

ّالّّّّ ّهذه ّفي ّاهتمامنا ّتثير ّال تي ّالقواعد ّبين ّمن ّأن ه ّبالذ كر ّمجالّالجدير ّوتخدم د راسة
ّتلكّال سيرّعملياتّاإلغاثةّاإلنساني ة،ّإذّعملتّالل جنةّتيّمنّشأنهاّضمانّحسنّبحثنا،

ّملزمةّ ّتكون ّالمجال، ّهذا ّفي ّعرفي ة ّقواعد ّواستنتاج ّعلىّوضع ّللصليبّاألحمر الدولية
ّالنوقا ّحاالت ّجميع ّعلى ّلالنطباق ّالطبيينّبلة ّالموظ فين ّحماية ّتشمل ّالمسل حة، زاعات

ّالوسائلّفينّالعاملينّفيّالحقلّاواألعيانّالطبي ة،ّوكذاّالموظّ  إلنسانيّغيرّالمتحي زين،ّوجل 
ّ.(3)المستخدمةّلتنفيذّعملياتّاإلغاثةّاإلنساني ة

                                                           
1- SERMET Laurent, op.cit, p.61.ّVoir aussi dans ce sens : TAVERNIER Paul, L’articulation entre 

le droit international humanitaire coutumier et conventionnel, In BIAD Abdelwahab, TAVERNIER 

Paul (S/dir), Le droit international humanitaire face aux défis du XXIe siècle, Ed Bruylant, Bruxelles, 

2012, p.102.   

ّاإلنساني(ل.د.ص.أ) -2  ّالدولي ّالقانون ّأعدّ ّوّ، ّال ذي ّالت قرير ّمن ّمقتطف ّالمعاصرة، ّالمسل حة ّالن زاعات تهّتحديات
ّالدوليّالثّ ّ(ل.د.ص.أ) ّاللمؤتمر ّديسمبرّيبّاألحمرّّوصلللمنّوالعشرين ّمتوفرّعلى94ّ،ّص.3993الهاللّاألحمر، .

ّ:الموقعّاإللكتروني
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts.pdf 

ّجاكوب كلينبرغرهاّفيّالعديدّمنّالسياقات،ّوهوّماّأك دهّهذهّالدراسةّمنذّنشّرّ(ل.د.ص.أ)استخدمتّّالمرجعّنفسه.ّ-3 
ّالل جنةّتعتزمّفعال ّأن  لتّإليهاّهذهّالد راسةّبغرضّتجسيدهاّّبعينأنّتأخذّّفيّمقدمتها،ّإذّأقر  االعتبارّالن تائجّال تيّتوص 

ّالقانونّالدوليّالعرفيّعلىّأرضّالواقع، .ّارهــوتطويّاؤسسةّإلىّتوضيحهمث لّعمليةّمستمرةّتسعىّهذهّالمي ّّمعّالعلمّأن 
ّّ:راجع

- HENCKAERTS Jean-Marie, Droit international humanitaire coutumier : Bilan de l’étude du 

CICR, In BIAD Abdelwahab, TAVERNIER Paul (S/dir), Le droit international humanitaire face 

aux défis du XXIe siècle, op.cit, p.30. 
 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts.pdf
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ّ ّالقاعدة ّّ(39)تنص  "ّ ّأن ه ّعلى ّالد راسة  ثو غحماية أفراد اليجب احترام و من
ّالبروتوكولّ.(1)"اإلنساني ّإلى ّصريًحاّالثّاإلضافيّوبالر جوع ّنًصا ّيتضم ن ّنجده ّال ّّّّاني

ّهذهّالقاعدةّالّفيّهذاّالخصوص،ّّو ّغنىّعنهاّمنّأجلّنجاحّأعمالّالغوثمعّذلكّفإن 
ّال ّالسكان ّاألساسيلصالح ّالن ظام ّفبمقتضى ّاّمدنيين، ّفإنّ للمحكمة ّالدولي ة، دّمّ تعّلجنائي ة

ّمهمّ  ّمن ّمهم ة ّفي ّالعاملين ّاألفراد ّالهجماتّضد  ّاإلتوجيه ّالمساعدات ّيّ ات عتبرّنساني ة،
ّ.(2)ةحةّغيرّالدوليجريمةّحربّفيّالنزاعاتّالمسلّ 

ّّو ّمنّجهتها ّالمت حدة ّالقاعدة،ّمنظماتّدوليتبن تّاألمم ّبهذه ّأخرىّقراراتّتستشهد ة

ّمجلسّاألمنّالت ابعّلألممّالمت حوهوّماّيّ  زاعاتّدة،ّوفيّمناسباتّعديدةّأطرافّالنفس رّحث 
رامّعلىّاحتّ،رسكّوالبوسنةّوالهوأنغوالّأفغانستانالمسل حةّغيرّالدولي ة،ّكتلكّال تيّدارتّفيّ

ّ.(3)ّوحمايةّأفرادّالغوثّاإلنساني

،ّفقدّيماّيتعل قّبحمايةّاألعيانّالمستخدمةّفيّعملياتّالغوثّاإلنسانّبخصوصّأم ا
ّ ّالقاعدة ّالد راسةّ(4)(33)نص تّعليها ّهذه ّممّ،من ّأسفرتّعنها ّأثناءّال تي ارساتّالدول

ّالبروتوكّو ّأن  انيّلمّيتضم نّأحكاًماّخاصةّبهذاّلّالثالنزاعاتّالمسل حةّغيرّالدولية،ّعلًما

ّهذاّعلىّشيءّفإن هّيدلّ  إلىّوضعّّعلىّات جاهّرغبةّالمجتمعّالدوليّالش أن،ّوبالت اليّفإنّدل 
ّالن زاعاتّالمسل حة،ّّوالّتضمنمعاييرّإنساني ةّفع الة،ّ ّييّغاهحمايةّلضحايا ةّالّتتجس دّإال 

ّاإلنساني ةّوالوسائلّالمستخدمةّلهذاّالغرض.ّاإلغاثةعنّطريقّتوفيرّبيئةّعملّآمنةّألفرادّ

                                                           

ّلكتروني:.ّمتوفرّعلىّالموقعّاإل59يّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّص.،ّملحق:ّقائمةّبالقواعدّالعرفيةّف(ل.د.ص.أ)ّ-1 
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/customary-law-rules.pdf 

ّ.14.،ّمرجعّسابق،ّصجون ماري بك لويز، هنكرتس  دوزوالدّ-2
ّ.34.،ّصالمرجعّنفسهّ-3
ّ.34،ّملحق:ّقائمةّبالقواعدّالعرفيةّفيّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّمرجعّسابق،ّص.ل.د.ص.أ() -4
ّ

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/customary-law-rules.pdf
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ّتّ  ّأخرىّعرفي ة ّقاعدة ّعن ّالدولي ة ّعرقجرّ أسفرتّالممارسة ّعملياتّاإلغاثةّم ّسير لة
ّالن ّأطرافّأثناء ّبموجبها ّيلتزم ّإذ ّكانّنوعها، ّمهما ّالمرورّزاعاتّالمسل حة الن زاعّبتسهيل
للسكانّالمدنيين،ّبعدّحصولّحصًراّّدّاإلغاثةّاإلنساني ةّالموجهةّردونّعرقلةّلمواالس ريعّّو

ّهذاّالش رطّالّيعنيّأحقيةّرفضّالمنظ ّأن  ماتّاإلنساني ةّعلىّموافقةّاألطرافّالمعني ة،ّإال 

ّتّ  ّالمجاعة ّأن  ّتبي ن ّمتى ّتعسفي ة ّألسباب ّالموافقة ّهذه ّالمدنيينهدّ منح ّالسكان ّبقاء ،ّ(1)د
ّالقاعدة نّاحتج تّالدولّبعرفيةّهذه ّتبقىّمسؤولةّإلزاميتهاوعدمّّوبالت اليّحت ىّوا  ّأن ها ،ّإال 

ّتّ  ّالمدنيين ّالسكان ّأسلوبّتجويع ّاعتماد ّاعتبرتّأن  ّال تي ّالجنائي ة ّالمحكمة ّأمام عد ّدولًيا
ّلهذهّالمحكمة.ّ(ّ)ب(ّمنّالن ظامّاألساسي3فقرةّ)(9ّجريمةّحربّوفًقاّللمادةّ)

ّّ" جون ماري هنكرتس"ّترىّّ ،ّقدّمألتّنسانيّالعرفيممارساتّالدولّوالقانونّاإلأن 
ّبموجبّالذيّيحكمّالنزاعاتّالمسل حةّغيرّالدوليّتّهامةّفيّالقانونّالتعاهديفجوا ة،ّإذّتم 
زاعاتّالمسل حةّإلىّحد ّمي زّبينّصنفيّالنذيّيفصلّويّ راسةّتخط يّحاجزّالقانونّالالدّهذه

ّ ّما ّخاصًة ّّوبعيد، ّالعدائي ة ّالعمليات ّبسير ّضحايتعل ق ّاألشخاص ّالنمعاملة ّّّزاعاتا
ّ.(2)ّالمسل حة

ّّوبالن ظرّإلىّالن قائصّال تيّأوردهاّقانونّجنيف،منّخاللّماّتقد م،ّّنستشفّ ّكل  أن 
سابقاّّإليهشرناّأعلىّالنحوّالذيّّوقانونّحقوقّاإلنسانّمنّالقانونّالدوليّاإلنسانيّالعرفي

ّمجالّإلهدارّّالحياة،الحقّفيّالصحةّّوّإلىباالستنادّ حقوقّضحاياّالن زاعاتّالّيتركانّأي 
                                                           

ّجون ماري هنكرتسّ-1 ّحكم ّواحترام ّفهم ّفي ّإسهام ّالعرفي: ّاإلنساني ّالدولي ّالقانون ّحول ّدراسة ّالنزاعّ، ّفي القانون
ّص. ّجنيف، ّ)ل.د.ص.أ(، 91ّالمسلح، ّالقاعدة ّتنص ّأنّ ّ(43). ّعلى         ي حظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب ّ"ه

ّمن أساليب الحرب، )ن.م.د/ن.م.غ.د( "  ّتنصّالقاعدة " يسمح أطراف النزاع بمرور مواد اإلغاثة  هعلىّأنّ ّ(44)كما
تمييز  ز أو أي  دون تحي  م اإلغاثة قد  ل مرورها بسرعة ودون عرقلة، وت  ه  ها، وت سين إلياإلنسانية للمدنيين المحتاج

ّ)مجحف، مع احتفاظ األطراف بحق مراقبتها )ن.م.د/ن.م.غ.د( " ّراجع: ّالعرفيةّل.د.ص.أ(. ّبالقواعد ّقائمة ّملحق: ،ّّّّ
ّ.31فيّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّمرجعّسابق،ّص.

ّ.994ص.ّ،ّمرجعّسابق،لدوليّاإلنسانيّالعرفي:ّإجابةّعلىّتعليقاتّالوالياتّالمت حدةالقانونّاّ،هنكرتس جون ماريّ-2
ّ
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ّ ّوتصنيفها ّنوعها ّكان ّأيًّا ّحقوقّفيالمسل حة ّفالحقّ التماس ّوالمساعدة، ّالحماية ّفي ّّّّّّّهم
فيّالحياةّوالصحةّوغيرهاّمنّالحقوقّالواردةّفيّالصكوكّالدوليةّالمعني ةّبحقوقّاإلنسان،ّ

ّالتّ  ّالركائزّاألساسي ة ّبمثابة ّعليعد  ّالمساعداتّاإلنسانيّ تيّتقوم ّيتعي نّـــتيّبموجبوالّ،ةها ها

لتزاماتهاّبموجبّهذهّالنتهكةّعلىّالجماعةّالدوليةّالتدخ لّإلقرارّالمسؤولي ةّعلىّالدولّالمّ 
ّّالصكوك.

 الثانيالمطلب 

 لعمل اإلنساني أثناء الكوارث الطبيعيةاتنفيذ 

ّالكوارثّالطبيعية ضرارّ،ّوحجمّاأل(1)أدركّالمجتمعّالدوليّبفعلّازديادّتناميّظاهرة

مجابهتهاّلنّيكونّّدّحياةّالمدنيين،ّأنّ دّ هوتّ ّ،ةخل فهاّوالتيّتطالّالبنىّالتحتيّ والخسائرّالتيّتّ 
عنّطريقّتضافرّجهودّالدولّوتعاونهاّمنّأجلّوضعّأسسّومعاييرّقانونيةّتكفلّالحدّّإالّ 

ّالد ّاإلنسانية ّالمساعدات ّتوفير ّوضمان ّوقوعها، ّقبل ّخطورتها ّمن دّبعّاالستعجاليةولية
ّبغرضّإسوقوع ّسعتها ّالمنكوبين،ّوهوّما نقاذ إلىّتحقيقهّكلّمنّالدولّبإبرامهاّّعافّوا 

                                                           

ةّبكونهاّكلّحادثةّكبيرةّينجمّعنهاّينهاّالمنظمةّالدوليةّللحمايةّالمدهناكّعدةّتعاريفّللكوارثّالطبيعية،ّحيثّوصفتّ-1 
طبيعة،ّوقدّتكونّصناعيةّأوّكارثةّفنيةّمرد هاّفعلّخسائرّكبيرةّفيّاألرواحّوالممتلكات،ّوقدّتكونّطبيعيةّمرد هاّفعلّال

اإلنسانّسواءّكانّإرادياّأوّالّإراديا،ّوتتطلبّمواجهتهاّمعونةّالحكومةّالوطنية،ّأوّعلىّالمستوىّالدوليّإذاّكانتّقدرةّ
ّتفوقّالقدراتّالوطن ّاألزماتّوالكوارث،ّطالسيد عليوه:ّية.ّراجعمواجهتها ّإدارة ّالقاهرة،ّ،ّدارّاألمينّللنشر5ّ، والتوزيع،

ّ)111،ّص.2224 ّالمادة ّمن ّ)ت( ّفيّفقرتها ّالذكر، ّالسالفة ّالمدنية ّفيّمجالّالحماية ّاإلطارية ّاالتفاقية ّعرفتها .1ّ)
ّكلّوضعّاستثنائيّيمكنّأنّيلحقّضررا ّأوّباألمالكّأوّبالبيئة.ّبكونها ّقرارّّبالحياة ّالقانونّالدوليّالمتعلقّأما معهد

ّ ّاإلنسانية، ّعرّ بالمساعدة ّ)فقد ّالفقرة ّفي ّ)2فها ّالمادة ّمن ّأنّ 1(، ّعلى ّمن ّتّ ( ّفاجعة ّأحداث ّاألرواحّها ّّّّّّّعر ضّللخطر
أوّّّياّمنّقبيلّالزالزلّأوّاالنفجاراتّالبركانية،ّأوّاألعاصيرأوّالصحةّأوّالسالمةّالبدنيةّللسكانّسواءّكانّمنشؤهاّطبيع

أوّالجفافّأوّالحرائق،ّأوّالمجاعةّأوّاألوبئة،ّأوّالكوارثّالناجمةّعنّّلتربة،ااألمطارّالطوفانيةّأوّالفيضاناتّأوّانهيارّ
ّالكوارثّالكيميا ّقبيل ّالتكنولوجيّمن ّذاتّالمنشأ ّالبشرية ّاالنفجاّراألنشطة ّأو ّ)راجعّ.اتّالنوويةئية حمايةّّلـ. ق. د(،:

ّتحدةّرقم:ّوثيقةّاألممّالمّ،9،ّص.2222فيفري21ّّدورةّالستون،ّاألشخاصّفيّحاالتّالكوارث،ّال
.1A/CN.4/590/add.ّ
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(ّ ّاألممّالفرع األولالتفاقياتّتعاونّفيّحاالتّالكوارثّالطبيعية (،ّضفّإلىّذلكّجهود
ّ(.ّّ)الفرع الثانيإلىّتيسيرّتقديمّالمساعدةّلضحاياّالدولّالمنكوبةّّالراميةالمتحدةّ

 الفرع األول

 ةيلطبيعاتفاقيات الدولية والعمل اإلنساني أثناء الكوارث اال 

ّتتعلّ ّتمّ  ّاتفاقية ّوضع ّاألمم ّعصبة ّفترة ّفي ّالدولية ّالوحدة ّبإنشاء لسنةّّلإلغاثةق
ّيّ  ،(1)1229 ّالذيّكان ّإلىّمبادئّميثاقّالعصبة ّالتعاونّحفّ استنادا ّالدولّعلىّضرورة ز

ّللحدّ  ّالمنظماتّاإلنسانية ّومع ّبينها ّاألمراضمنّأّفيما ّومحاربة ّالكوارثّوالوقاية ّ،خطار
ّتخفيفّ ّالعالمابغية ّمختلفّأنحاء ّعبر ّوعليه،(2)لمعاناة ّالوحدةتقرّ ّ. ّإنشاء ّبغرضّ(3)ر ،

غاثة لتابعينّللدولّاألطرافّفيّاالتفاقية،ّدونّاجميعّالسكانّالمنكوبينّّتقديمّالمساعدة،ّوا 

 .(4)أوّالسياسياالنتماءّالدينيّّوألعرقّاتمييزّمجحفّعلىّأساسّّأيّ 

ّالرغمّمنّأهميةّاالتفاقيةّآنذاكّفيّمجالّتوفيرّالمساعدةّلضحاياّالكوارث،ّإالّ علىّّو
ّ.(5)ةّالمفعولّنتيجةّانسحابّعددّمنّالدولّمنهااريسأنهاّلألسفّلمّتعدّ

ّفتجل ت ّالمتحدة، ّاألمم ّعهد ّفي ّمحاوالتأّوّأما ّتقنّلى ّبشأنوضع ّدولي ّّّّّّّّين
ّاعدةّيمّالمسـوضعّمشروعّاتفاقيةّبشأنّالتعجيلّفيّتسلّفيالطبيعية،ّاياّالكوارثّـإغاثةّضح

ّ
                                                           

1 - Convention sur l’établissement d’une Union Internationale de Secours, Conclue à Genève le 18 

juillet 1927. 
2 -Voir : Le préambule de la même Convention.  
3 -Voir : Art (1) de la même Convention. 
4-Voir : Para (1) de l’Art (3) de la même Convention qui dicte ceci  « L’Union Internationale de 

Secours exerce son action en faveur de toutes populations sinistrées, quelles que soient leur 

nationalité et leur race, sans faire de distinction au point de vue social, politique ou religieux ». 
،ّوثيقةّاألمم2229ّديسمبر11ّّ،ّتقريرّحولّحمايةّاألشخاصّفيّحالةّالكوارث،ّالدورةّالستون،ّالصادرّفيّ(ل.ق.د)ّ-5

ّ.A/ CN.4/590المتحدةّرقم:ّ
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ّ.ّ(1)الطوارئّتحاالبّالخاصة

ّالمجالويعودّسببّرغبةّالد ّتتسبّ ّولّفيّوضعّاتفاقيةّفيّهذا بّبهّالكوارثّإلىّما
ّالسلبيّعلىّالقطاعّاالقتصاديّالذيّاةّفيّاألرواحّّويممنّخسائرّجس لممتلكات،ّوتأثيرها

لمساعدةّاإلنسانيةّاتقديمّّفإنّ ّ،وعليهّ.(2)دّكيانّالدول،ّالسيماّالناميةّمنهاهدّ نّيّ منّشأنهّأ

الّّالذيّعد ّمنّبينّالمسؤولياتّالتيّتقعّعلىّالمجتمعّالدولي،ّوهوّالغرضللدولّالمنكوبةّيّ 

ّضحاياّّإالّ ّ،قيتحقّ  غاثة ّوا  ّالمساعدة ّتسليم ّيكفل ّقانوني ّإطار ّفي ّتكريسها ّطريق عن
ّ.ّ(3)بيعيةالطّالكوارث

ادةّسيينبغيّعلىّالدولّاألطرافّاحترامّّ،وعليه،ّومنّأجلّضمانّحسنّتنفيذّاالتفاقية
نماّيجبّالحصولّأوّ التدخ لّلنّيكونّتلقائيا ،ّّوّأنّ ّ،ّوهوّماّيعنيّضمنا(4)الدولةّالمنكوبة ّالا 

ّعلىّموافقةّالطرفّالمعنيّبالكارثةّقبلّمباشرةّالمهامّاإلنسانية.

وف رّبيئةّآمنةّلعمالّشأنهّأنّيّ الرضائيةّفيّتنفيذّالعملّاإلنسانيّمنّّاعتمادّمبدأّإنّ 
والوصولّإلىّالمناطقّالمنكوبة،ّولهذاّألزمّمشروعّاالتفاقيةّّسه لّمنّحريةّالتنق ليّ اإلغاثة،ّّو

ّ ّالمستفيدة ّجميـــــاتخبالدول ّاإلجراءاتّالــاذ ّلضمــــــــــــــالزمع ّتحقيــــــة ّالغرضّـــــــان ّودـــــالمنشق
ّ.ّ(5)منّالمساعدة

                                                           
ّّ:راجعّ-1 ّاألمين ّالذيّيتضمّ اتقرير ّفيّحاالتّالطوارئ،ّلعام ّاإلغاثة ّمواد ّفيّتسليم ّالتعجيل ّبشأن ّاتفاقية نّمشروع

ّع،ّأيّ ّو.ّتعنيّالكارثةّبموجبّهذاّالمشّر.2A/39/267/add،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:8811ّجوان81ّّتاريخّالصادرّب
ّّحادثةّطبيعية،ّعرضيةّأوّعمديةّتدعوّالحاجةّبنتيجتهاّإلىّالمساعدةّمنّخارجّالدولةّالتيّوقعتّالحادثةّفيّأراضيها

ّمشروعّاالتفاقية.ّنفسّ(،ّمن8ادةّ)الفقرةّ)ب(ّمنّالمّ:رتّمنّعواقبّالحادثة.ّراجعأوّتأثّ 
ّمشروعّاالتفاقية.ّنفسّ(ّمنّديباجة2(ّو)1الفقرةّ)ّ:راجعّ-2
ّمشروعّاالتفاقية.ّنفسّ(ّمن2المادةّ)ّ:راجعّ-3
ّمشروعّاالتفاقية.ّنفسّ(ّمن5)أ(ّمنّالمادةّ)(1ّالفقرةّ)ّ:راجعّ-4
(ّمنّالمشروعّالدولّاألطراف22ّاقية.ّتلزمّالمادةّ)مشروعّاالتفّنفسّ(ّمن9(ّ)ب(ّمنّالمادةّ)2(ّو)1الفقرةّ)ّ:راجعّ-5

بضرورةّمنحّحقّالمرورّالعابرّفوقّأوّعبرّأقاليمهاّإلرسالياتّاإلغاثةّوأفرادهاّالمتوجهةّإلىّالدولةّالمستفيدةّأوّالعائدةّ
ّمنها.
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ّحيّ  ّاالتفاقية ّدخول ّشأن ّمن ّالنّ كان ّتّ ز ّأن ّالكوارثّوفّ فاذ ّلضحايا ّفعالة ّحماية ر
ّبالنظرّإلىّالنقاطّاإليجابي ّإالّ تهاالتيّتضمنّ ّةالطبيعية، ّترأنّ ّ، ّلم ّّوّ،النورّها كونّستربما

ساعدةّالالزمةّلضحاياّهذهّدافعاّوحافزاّفيّالمستقبلّإلبرامّالدولّلمعاهداتّبشأنّتوفيرّالم
ّاألوضاع.

ّ ّمتعدّ تال ّدولية ّاتفاقية ّحاليا ّاوجد ّوالقليل ّالمجال، ّهذا ّاألطرافّفي ّمنهاّدة ّّّلموجود
المتعلقةّبتقديمّّتامبيرية،ّنذكرّعلىّسبيلّالمثالّاتفاقيةّنمعيّ ّاكوارثّالّيعنيّوالّيحكمّإالّ 
ّال ّاالتصاالت ّوالالسلكيسموارد ّّللحدّ ّةلكية ّآثامن ّلعر ّاإلغاثة ّولعمليات امّّـــالكوارث

1222(1).ّ

ّلمفيّديباجةّاالتفاقية،ّأنّ صّمختلفّاألحكامّالواردةّنّلناّمنّخاللّتفحّ يتبيّ  برمّت ّّها
ّمنّقبلّالدولّ ّمباشرة ّبصفة ّمساعداتّإنسانية نّ ابغرضّتقديم ّوا  ّالهدفّمنهاّألطراف، ّما

والتيّمنّشأنهاّأنّّرة،لّالمتضرّ التصالّفيّمتناولّالدّووسائلّاّوهوّتقديمّووضعّتقنياتّ
ّّّّّّ،ثارّالكوارثآتساعدّمنظماتّاإلغاثةّوالبلدانّالمنكوبةّعلىّالتنسيقّفيماّبينهاّللتخفيفّمنّ

                                                           
1 -Voir: Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour 

l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, 

Conclue à Tampere (Finlande), le 18 juin 1998.    

ّبثّ ّ- ّأو ّإرسال ّأي  ّاالتفاقية، ّهذه ّبمعنى ّاالتصاالت ّبمصطلح ّصّيقصد ّأو ّإشارات ّأو ّللعالمات ّاستقبال ّّّّّّّّّورّأو
ّنوع،ّومنّقبلّأجهزةّسلكيةّأوّالسلكيةّأوّغيرهاّم ّ:نّاألنظمةّالكهرومغناطيسية.ّراجعأوّأصواتّأوّمعلوماتّمنّأي 

- Para (15) de l’Art (1) de la même Convention. 

عمّنّالموارد،ّأوّالدّ يعنيّمصطلحّالمساعدةّفيّمجالّاالتصاالت،ّتوفيرّمواردّاالتصاالتّالسلكيةّوالالسلكيةّوغيرهاّمّ-
ّ:دّاالتصاالت.ّراجعالذيّيهدفّإلىّتسهيلّاستخدامّمواّر

- Para (14) de l’Art (1) de la même Convention. 

ّواألضرارّالتيّّلىّالحدّ إأماّمصطلحّعملياتّاإلغاثة،ّيعنيّتلكّاألنشطةّالراميةّّ- منّالخسائرّفيّاألرواحّوالمعاناة
 :بفعلّالكارثة.ّراجعّو/أوّالبيئةّتلحقّبالممتلكات

- Para (12) de l’Art (1) de la même Convention. 
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ّتّز ّالمعّوأو ّالدولة ّاإلغاثةّي ّنيد ّعمليات ّأثناء ّمساعدتها ّبغرض ّالوسائل ّبهذه ّبالكارثة ة
 .(1)الءجواإل

ّ ّيختلف ّاالتفاقية ّهذه ّفي ّالمعتمد ّتعتمدهفالنهج ّالذي ّذلك ّعن المنظماتّّتماما
ّفهيّغيرّمع ّبإتباعّإجراءاتّمحدّ ي ّناإلنسانية، ّأو ّبمبادئّالعملّاإلنساني، ّكتلكّالتيّة دة

ّطانّومتكامالنّإنّكانّالغرضّهوّمساعدةهماّمترابتنتهجهاّمنظماتّاإلغاثة،ّرغمّذلكّفإنّ 
ّالعملّاإلنساني،ّتقديمّمواردّاالتصاالتّلمجابهةّالكّوّحيثالدولّالمنكوبةّمنّ ارثّوتنفيذ

سّمتهاّأوّباألحرىّفهيّبألّمهمّ سهّ فتزويدّالمنظماتّاإلنسانيةّبهذهّالوسائلّمنّشأنهّأنّيّ 
ّإليها ّّ،الحاجة ّّإنخاصة ّالطبيعية ّالكارثة ّكانت ّوتسبّ ّمعتبرّقدرعلى ّالخطورة، بتّمن

ماتي،ّاألمرّالذيّيؤديّالتحتية،ّوألحقتّأضراراّبليغةّبالنظامّاالتصاليّوالمعلّوّىلبناديمّهبت

،ّإمداداتّاإلغاثةلةّلتقديمّالّمحالةّإلىّتصعيبّمأموريةّالمنظماتّاإلنسانيةّوالدولّالمتدخّ 
ّراّمنّالكارثةّالطبيعية.قّبتحديدّوكشفّالمواقعّاألكثرّتضرّ خاصةّماّتعلّ 

ّ ّلهذا ّّ،لمقصداوتحقيقا ّالدول ّالكياناتّاتتعاون ّمن ّغيرها ّومع ّبينها ّفيما ّّّّألطراف
ّ ّغير ّالحكوممن ّوالمنظمات ّيالدول ّالدولية ّاالتفاقيةة ّلهذه ّمواردّّ،وفقا ّاستخدام لتسهيل

لتّ(2)االتصاالتّللتخفيفّمنّآثارّالكوارثّوكذاّتيسيرّعملياتّاإلغاثةّاإلنسانية ،ّولهذاّخو 

رةّمنّكارثةّحقّتقديمّطلبّالمساعدةّمنّالدولّاألطرافّدولةّطرفّمتضرّ ّاالتفاقيةّأيّ 
ّ.(3)قّالعملياتّالذيّيقومّبدورهّبإحالتهّلجميعّالدولّالمعنيةقدمهّلمنسّ شرة،ّوتّ بصفةّمبا

ّيّ ّ،وعليه ّأن ّالمتضرّ ينبغي ّالدولة ّوموافقة ّبطلب ّالمساعدة ّتقديم ّيمكنّقترن ّفال رة،

ّهذهّالتدخّ  ّالكوارثّحسب ّحاالت ّفي ّاإلغاثة ّعمليات ّوتنفيذ ّاالتصاالت ّوسائل ّلتقديم ل
ّعل ّالحصول ّدون ّالرّ االتفاقية ّبحق ّاألخيرة ّهذه ّاحتفاظ ّمع ّالمعنية، ّالدولة فضّىّموافقة

                                                           
1-Voir : Para (2) et (3) du  préambule de la Convention de Tampere. 
2 -Voir : Para (9)  de l’Art (3) de la  même Convention.  
3-Voir : Para (9) de l’Art (9) de la même Convention.  
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ّالمقدمةّمنّالدولّاألطرافلالكليّأوّالجزئيّ ّيعنيّأوّيّ (1)عروضّالمساعدة فهمّ،ّوهوّما

هاّراعتّمبدأّاحترامّالسيادةّأنّ ّعليهّصراحة،ّإالّ ّعدمّالن صّمنّاالتفاقيةّوبالرغمّضمناّأنّ 

ّنّالداخليةّللدولّالمنكوبة.لّفيّالشؤّوالوطنيةّوعدمّالتدخّ 

تّالخدماتّنفقاّنتّبنداّيقضيّبدفعّأوّتعويضهاّتضمّ أنّ ّ،عابّعلىّهذهّاالتفاقيةيّ ماّ

 ،(2)"يمكنعبارةّ"لحةّللمساعدةّفيّهذاّالمجال،ّفبالرغمّمنّاستعمالهاّمهاّالدولّالمانقدّ التيّتّ 
يجعلّّالبندّمنّشأنهّأنّّأنّ ّإلجراءّغيرّإلزاميّفيّجميعّالظروف،ّإالّ هذاّاّماّيعنيّأنّ ّ

ّتّ  ّلغرضّمربحاالتفاقية ّتجّستعمل ّوهوأو ّمبدّماّاري، ّمع ّنظرنا ّفي التعاونّّأييتنافى
نّسلّ والتضامنّالدوليينّاللذي مناّبإمكانيةّحدوثّنّيفرضهماّميثاقّاألممّالمتحدة،ّثمّحتىّوا 

نّيتضمّ ّبندااالتفاقيةّّةّلهذهانّمنّاألجدرّأنّتضعّالدولّالم نشئهّكأنّ ّ،ّإالّ مثلّهكذاّإجراءّ
ّالعاجزةّنصّإنشاء ّالفقيرة ّللدول ّالتعويضّبالنسبة ّأو ّالدفع ّبدل ّمنه ّيخصم ّتعاون ّّّّدوق

لهذهّاالتفاقية،ّالتيّتبقىّّانضمامهافيّالتعجيلّمنّّيساهموهوّماّقدّّ،عنّدفعّهذهّالنفقات

ّتمّ  ّالتي ّنوعها ّمن ّاألولى ّذلك ّمن ّالرغم ّبغرضّتقديمتبنّ ّعلى ّخصيصا المساعدةّّيها
ّالمتمثّ  ّاإلغاثة ّموارد ّكانت ن ّوا  ّحتى ّالكوارث، ّواللباسّلضحايا ّالغذاء ّفي ّعادة لة

ّتّ الخوالدواء... ّال ّاقدّ ، ّاألطراف ّالدول ّقبل ّمن ّمباشرة ّبصفة ّإالّ م ّوضعتّأنّ ّلمانحة، ها
ّالمتضرّ سهّ ت ّّوسائال ّأخطاررينّمنّلّمنّوصولّأفرادّالخدماتّاإلنسانيةّإلغاثةّالضحايا
ّكوارث.هذهّال

                                                           
1-Voir : Para (4) de l’Art (9) de la Convention de Tampere, qui stipule que « Aucune assistance en 

matière de télécommunication ne sera fournie par un Etat partie au titre de la présente 

Convention sans consentement de l’Etat partie demandeur. Ce dernier a le droit de refuser la 

totalité ou une partie de l’assistance en matière de télécommunication que lui propose un autre 

Etat partie conformément à sa législation et sa politique générale ». 
2- « Les Etats parties peuvent soumettre la fourniture d’une assistance en matière de 

télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de 

secours en cas de catastrophe à un accord relatif au paiement ou au remboursement des coûts ou 

des  droits spécifiés (…) ». Voir : Para (1) de l’Art (7) de la même Convention. 



اإلنساني نطاق تنفيذ العمل                                        :الثاني الفصل ـ األول الباب  

 

124 
 

ّاالتفاقية ّهذه ّفيّبسنتينّتلت ّتتمث ل ّمجالّّأخرى ّفي ّللمساعدة ّاإلطارية االتفاقية
ّ ّلعام ّالمدنية ّتضمنّ 2222الحماية ّالتي ،ّ ّأّ ّ(12)ت ّبغرضّتقديمّمادة، ّخصيصا برمت

،ّأثناءّوقوعّكارثةّطبيعية،ّعنّطريقّالتعاونّفيماّ(1)المساعدةّلضحاياّالدولّاألطرافّفيها
ّ.(2)ةّالمدنيةّلهذهّالدولــــــــحّالحمايــــــــــــــبينّمصال

قبلّّاحترامهانّعلىّالدولّاألطرافّوضعتّاالتفاقيةّجملةّمنّااللتزاماتّالتيّيتعيّ 

ّالتدخّ  ّفهيّأصالإلل ّالدولّالمنكوبة، ّوقراراتّّغاثة ّمنّالقانونّالدولي، التزاماتّمستوحاة
ّتيلدولاالمنظماتّ ّالدولّ(3)العملّاإلنسانيقّبمراعاةّمبادئّعلّ ة،ّخاصةّما ،ّواحترامّسيادة

ّواستقال ّالّيجوزّبأيّ حوّوّلهاالمنكوبة ّكما ّالترابية، ّوصحالّمنّاألحوالّحسبّنصّدتها

ّ.(4)لّفيّالشؤونّالداخليةّللدولةّالمستفيدةّمنّالمساعداتّاإلنسانيةاالتفاقيةّالتدخّ 

ّبالذكر ّأنّ ّفيّالجدير ّالمقام، ّّهذا ّلها ّالتكنولوجية ّنصيبهاّالكوارث ّكذلك ّّّّّّّهي
ّالمتضرّ ّالمعنيةّمنّاالتفاقياتّالدولية ّالدول ّومساعدة ّمنّحادثّنوويبحماية رّالقدفبّ.رة

ّالتيّ ّاألسباب ّأحد ّتكون ّقد ّالبشرية، ّمعاناة ّمن ّالتخفيف ّإلى ّالتكنولوجيا ّتسعى الذي

ّتّ  ّلما ّالمساعدة ّإلى ّالحاجة ّبيئيخلّ تستدعي ّمشاكل ّمن ّوصحيّ فه ّولعلّ ة ّخطيرة، كارثةّّة
،ّوالتيّأصابتّالمفاعلّالنوويةّفيّهذه1221ّأفريل21ّّالتيّوقعتّفيّّبأوكرانياّتشرنوبيل

ّحيثّّو ّللتسرّ ّصفتالمنطقة، ّكارثة ّأسوأ لتلوثّالبيئيّالتيّشهدتهاّّّّّّّّّّّابّاإلشعاعيّّوبكونها

                                                           
1-ّّ ّللدول ّالمدنية ّالحماية ّمصالح ّتنجزه ّعمل ّكل ّالمساعدة ّالكارثةاتشمل ّوقوع ّالحوادثّ،ألطرافّأثناء ّّّّّّبهدفّتوقي

،ّالسالفةّ(،ّمنّاالتفاقيةّاإلطاريةّللمساعدةّفيّمجالّالحمايةّالمدنية1الفقرةّ)ث(ّمنّالمادةّ)أوّتخفيفّعواقبها.ّراجع:ّ
ّ)ّالذكر. ّالمادة ّمن ّ)ج( ّللفقرة ّمن1وفقا ّاألشخاصّوالمعدّ ّنفسّ( ّالمدنية ّالحماية ّوحدة ّتشمل اتّواألمالكّاالتفاقية،

ّوالمؤشّ سخّ المّ  ّالمتضامنة، ّللدولة ّالمدنية ّالحماية ّلمصلحة ّوالتابعة ّلإلغاثة ّ)مثلثّأزرقّرة ّالدولية ّأو ّالوطنية، ّبالشارة رة
ّحمايةّالمدنية.متساويّاألضالعّعلىّأرضيةّبرتقالية(ّلل

ّاالتفاقية.ّنفسّ(ّمن4لدولّاألطراف،ّراجع:ّالمادةّ)اطّالتعاونّبينّوعنّشرّوّ.االتفاقيةّنفسّ(ّمن2المادةّ)ّ:راجعّ-2
،ّأوّغيرّذلكّأوّالدين،ّأوّالمعتقدّالسياسيمّالمساعدةّدونّتمييزّعلىّأساسّالعرقّأوّاللونّأوّاللغةّقدّ ينبغيّأنّتّ ّ-3

ّ(ّمنّنفسّاالتفاقية.5مّبروحّإنسانيةّوتضامنّونزاهة.ّراجع:ّالفقرةّ)ت(ّو)ث(ّمنّالمادةّ)قدّ منّاألسباب،ّوأنّتّ 
ّ(ّمنّنفسّاالتفاقية.5راجع:ّالفقرةّ)ب(ّمنّالمادةّ)ّ-4
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ّوقوعّ(1)البشرية، ّبعد ّالذرية، ّللطاقة ّالدولية ّاألسبابّالتيّدفعتّبالوكالة ّبين الكارثةّّمن
ّ ّفي ّدوليتين ّاتفاقيتين ّاعتماد ّإلى ّقليلة، 21ّّبفترة ّتتعلّ 1221سبتمبر ّبتقديمّ، ّاألولى ق

علقّبالتبليغّالمبكرّتالثانيةّفتّا،ّأم(2)المساعدةّفيّحالةّوقوعّحادثّنوويّأوّطارئّإشعاعي
ّ.(3)عنّوقوعّحادثّنووي

ّيخص ّأّ  الكوارثّالطبيعيةّّالتعاونّالدوليّفيّمجالّمجابهةّأخطارّبرمتّكذلكّفيما
سويسريّالبرمّبينّالمجلسّالفدراليّالذيّأّ ّياتّالثنائية،ّنذكرّمنهاّاالتفاقاالتفاقّمنّالعديد

ّالفرنسيةّو ّالجمهورية ّوالحوادثّالمتعلّ ّ،حكومة ّالكوارث ّحاالت ّفي ّالمتبادلة ّبالمساعدة ق
ّ ّلسنة ّب(4)1229الخطيرة ّفيما ّالتعاون ّبضرورة ّالطرفين ّقناعة ّعلى ّوبناء ّبغرضّ، ينهما

مارسّعملياتّاإلغاثةّمنّطرفّفرقّوعناصرّرّأنّتّ ،ّتقرّ (5)تسهيلّالمساعدةّأثناءّالكوارث

ّمكافحةّوالذينّتلقّ ّ،فيّعملياتّاإلنقاذّةصتخصّ مّ  ّالمجال،ّالسيما ّفيّهذا ّخاصا ّتدريبا وا

ّمؤهّ  ّيكونوا ّوأن ّوالكيميائية، ّاإلشعاعية ّوالمخاطر ّاإلالحرائق ّلتقديم ّليةاألوّ  اتفعاسلين
نقاذّالمنكوبين  .(6)والبحثّوا 

                                                           
 للتفصيلّأكثرّحولّكارثةّتشرنوبيلّوأسبابّوقوعها،ّراجعّالموقعّاإللكتروني:ّ-1

https://www.alhurra.com/a/ukraine-marks-30-anniversary-chernobyl-/304316.html 

سلسلةّاالتفاقيات،ّّيّأوّطارئّإشعاعي،ّاألممّالمتحدة،اتفاقيةّبشأنّتقديمّالمساعدةّفيّحالةّوقوعّحادثّنوّوّ:راجعّ-2
ّ.24145ّ:،ّرقم1499المجلدّ

ّالمبكّ ّ:راجعّ-3 ّالتبليغ ّبشأن ّاتفاقية ّالمجلد ّاالتفاقيات، ّسلسلة ّالمتحدة، ّاألمم ّحادثّنووي، ّوقوع ّعن ّرقم1452ر ،:ّ
42442.ّ

4-Voir: L’Accord entre le Conseil Fédéral Suisse et le gouvernement de la République Française sur 

l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave, Conclu le 14 janvier 1987.    
5-Voir: Le préambule du même Accord.  

6 -Voir: Le para (1) de l’Art (5) du même Accord, qui stipule que « L’assistance est fournie en 

priorité par des éléments organiquement chargés de missions de secours et en tant que de besoin 

par tous autres moyens appropriés. Sont envoyées sur les lieux de la catastrophe ou de l’accident 

grave, les équipes de secours qui ont reçu une formation spéciale, notamment dans les domaines 

suivants : lutte contre les incendies, lutte contre les risques radiologiques et chimiques, 

secourisme, recherche et sauvetage (…) ». 

لسكانّالمتضررينّمنّتتمثلّوسائلّاإلغاثةّبموجبّهذاّاالتفاقّفيّالمعداتّوالسلعّوالموادّاألساسيةّالموجهةّحصراّلّ-
ّ=ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  :راجعّ.الكارثة

https://www.alhurra.com/a/ukraine-marks-30-anniversary-chernobyl-/304316.html
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ّالكوارثّبينّرّأّ آخهناكّاتفاقّ ّفيّحالة ّفيّمجالّالمساعدة وجمهوريةّّالدنمركبرم

ّيّ  ّالذي ّاالتحادية ّالتدخّ ألمانيا ّعلى ّالطرفين ّالسكانّلزم نقاذ ّوا  ّاإلنسانية ّالمساعدة ّلتقديم ل

اتهمّوصحتهم،ّوبكلّالوسائلّدّحيهدّ رينّمنّالحادثةّأوّالكارثةّالتيّمنّشأنهاّأنّتّ المتضرّ 
ّتقديمّ(1)الممكنة ّعلى ّالطرفين ّالروسي ّواالتحاد ّاسبانيا ّبين ّالذيّجمع ّاالتفاق ّألزم ّكما ،

ّالمنكوبين،ّ نقاذ ّعملياتّالبحثّوا  ّتنفيذ ّطريق ّوذلكّعن ّكارثة، ّوقوع ّحالة ّفي المساعدة
ثارّآمنّّوتسخيرّكلّجهودهمّوطاقاتهمّفيّسبيلّحمايةّاألشخاصّوالممتلكاتّوالتخفيف

 .ّ(2)الكارثة

ّالمجالالتيّأّ ّةباإلضافةّإلىّاالتفاقياتّالثنائيةّالعديدّو ،ّالّبأسّأنّ(3)برمتّفيّهذا
ّالمعن ّاإلقليمية ّاالتفاقيات ّبعض ّالطبيعية،ّيّ نذكر ّالكوارث ّلضحايا ّالمساعدة ّبتوفير ّّّّة

ّومنّبينهماّنجد:

ّأ - ّجنوبّشرقّماتفاقّرابطة ّآم ّالكوارث، ّإلدارة لحاالتّالطوارئ،ّّجابةواالستسيا
 .2229ّجويلية21ّالمبرمةّفيّ

                                                                                                                                                                                     

= - Le para (4) de l’Art (2) de L’Accord entre le Conseil Fédéral Suisse et le gouvernement de la 

République Française sur l’assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d’accident grave. Voir aussi 

dans ce sens : l’Accord conclu entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement 

de la Malaisie sur la coopération dans le domaine de la prévention et de la gestion des catastrophes et 

de la sécurité civile, Conclu à Paris le 25 mai 1998. 

ّ)ّ:راجعّ-1 ّ)1الفقرة ّمنّالمادة ّالمتبادلةّفيّحاال1( ّمنّاتفاقّالمساعدة ّالدنمركّّت( ّ–الكوارثّأوّالحوادثّالخطيرة،
 .A/CN.4/590/add.1،ّمنّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:2ّ:ّص.راجع.1222ّماي11ّّجمهوريةّألمانياّاالتحادية،ّ

ّ)ّ:راجعّ-2 ّا1المادة ّاتفاق ّمن ّفيّحاالتّالكوارث،ّ( ّالمتبادلة ّوالمساعدة ّمنها، ّالتأه بّللكوارثّوالوقاية ّبشأن لتعاون
ّّ-إسبانيا ّالروسي، ّص.2222ّجوان14ّاالتحاد ّأنظر: ّرقم:15ّ. ّالمتحدة ّاألمم ّوثيقة ّّّّّّّ.A/CN.4/590/add.1 من

حكومةّاالتحادّالروسيّبشأنّالتعاونّفيّنّحكومةّالجمهوريةّاليونانيةّّوبي(ّمنّاالتفاقّالمبرم1ّالمادةّ)ّ:راجعّكذلكّ-
منّوثيقة14ّّّّ،ّأنظر:ّص.2222فيفري21ّّمجالّالوقايةّمنّالكوارثّالطبيعيةّوالكوارثّالناجمةّعنّاألنشطةّالبشرية،ّ

ّرقم ّالمتحدة ّ)ّ:. راجع كذلكA/CN.4/590/add.1 :األمم ّالمتباد1المادة ّوالمساعدة ّالتعاون ّاتفاق ّمن ّحالةّ( ّفي لة
ّ.A/CN.4/590/add.1ّمنّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:29ّّّ:ّص..ّأنظر1222جوان21ّّيا،ّاستونبينّفنلنداّّوالحوادثّ

ّجلّ ّلالطالعّ-3  ّالكوارثّعلى ّحاالت ّفي ّالمساعدة ّتقديم ّمجال ّفي ّالمبرمة ّالثنائية ّراجعاالتفاقيات ّاألممّّ:، وثيقة
ّ.A/CN.4/590/add.1:ّالمتحدة،ّرقم
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ّاالقتصاديّ - ّالتعاون ّمنظمة ّفي ّالمشاركة ّالدول ّحكومات ّبين ّالمبرم ّّّّّاالتفاق
ّمن ّواالستجابةّطقفي ّالطارئة ّالمساعدة ّتقديم ّفي ّالتعاون ّبشأن ّاألسود ّالبحر ة

ّبتاريخّشرية،الطارئةّلحاالتّالكوارثّالطبيعيةّوالكوارثّالناجمةّعنّاألنشطةّالب
 .1222أفريل19ّّ

ّالمنسّ  - ّواألعضاء ّاألعضاء، ّالدول ّبين ّالمبرم ّالكاّراالتفاق ّدول ّلرابطة ييبّاقين،
 ّ.(1)1222أفريل19ّّّبتاريخّلتعاونّاإلقليميّبشأنّالكوارثّالطبيعية،ل

ّالمت ّالدولية ّاالتفاقيات ّقلة ّعوأمام ّالكوارثّاددة ّضحايا ّإغاثة ّمجال ّفي ألطراف
ّكما ّالّينطّأنّ ّالطبيعية، ّالقليلّمنها علىّبعضّالدولّالتيّصادقتّعليها،ّّقّإالّ بالعدد
القانونّالدوليّلحقوقّّيبقىةّبهذاّالشأن،ّلواضحّفيّالنصوصّاالتفاقيةّالمعنيوأمامّالنقصّا

حقوقهمّّتماساللّاالستنادّعليهاّلضحاياّهذهّاألوضاعّيمكنّمنّبينّااَللياتّالتيانّنساإل
ّفيّالمساعدة.

 الثاني الفرع 

الجهود التنظيمية لألمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية 
 لضحايا الكوارث الطبيعية

ّإلىّ ّالمجال، ّفيّهذا ّالمتحدة ّأولىّمبادراتّاألمم ّّالالئحةتعود الصادرة2254ّّرقم
بالمساعدةّفيّحالةّوقوعّالكوارثّّةقوالمتعلّ 1219ّديسمبر29ّّالجمعيةّالعامةّبتاريخّّعن
إنشاءّأجهزةّتخطيطّّإلىّالمتحدةّالدولّاألعضاءّفيّاألممّا،ّأينّدعتّبموجبه(2)طبيعيةال

                                                           

ّ.A/CN.4/590/add.1:ّرقمّلمتحدةوثيقةّاألممّاّ:راجعّ-1 
ّالصادّر(XX)2254ّّ:رقمّالالئحةّ:راجعّ-2 ّالعامة،، ّالجمعية ّعن ّّة 29ّّبتاريخ ّالمتعلق1219ديسمبر ّّّّّبالمساعدةّّة،

 .A/RES/2034ّ(XX)فيّحاالتّوقوعّالكوارثّالطبيعية،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّ



اإلنساني نطاق تنفيذ العمل                                        :الثاني الفصل ـ األول الباب  

 

128 
 

يةّالمساعداتّاإلنسانيةّالتيّينبغيّتوفيرهاّفيّحالةّوتنفيذّقوميةّبغرضّتحديدّنوعيةّوكمّ 
ّ.ّ(1)ليّاألممّالمتحدةممثّ ّمعّوقوعّكوارثّطبيعية،ّوتوجيهّعملياتّاإلغاثةّأثناءهاّباالشتراك

ّث ت،ّح(2)حاالتّالكوارثّفيّشائهاّلمكتبّاألممّالمتحدةّلتنسيقّعملياتّاإلغاثةوبإن
فيّمجالّّألممّالمتحدةّومختلفّأجهزتهاّوهيئاتهاّعلىّالتعاونّكلّ االجمعيةّالعامةّمنظومةّ

اختصاصهاّمعّالمكتبّفيّأنشطةّاإلغاثةّفيّحاالتّالكوارثّالطبيعية،ّوتقديمّالمساعداتّ
ّ.(3)رةوبصورةّفعالة،ّاستجابةّلطلباتّالدولّالمتضرّ اإلنسانيةّالفوريةّ

ّخ ّأرمينيفلوعلى ّجمهورية ّإقليم ّضربت ّالتي ّالزالزل ّالعامةّياة ّالجمعية ّأصدرت ،
ّّالالئحة ّالكوارثّالطبيعيةّّةقالمتعلّ 45/151ّرقم ّإلىّضحايا ّالمساعداتّاإلنسانية بتقديم

لّساهمّفيّتدخّ لّويّ عجّ قانونيّقدّيّ رّعتبرّكمبرّ ت ّّتأصبحّتيلاوحاالتّالطوارئّالمماثلة،ّّو
ّ.(4)هيئاتّاإلغاثةّاإلنسانيةّلتنفيذّالعملّاإلنسانيّأثناءّالكوارثّالطبيعية

والتيّّ،لةّفيّهذاّالمجالالسابقةّأحكاماّمفصّ ّاللوائح،ّوعلىّخالفّالالئحةّتنتضمّ 
ّإمدادهمةّتجاهّضحاياّهذهّالحاالت،ّوبضروّراوعيةّالمجتمعّالدوليّبمسؤولياتهّتمنّشأنهاّ

                                                           
ّ.،ّالصادرةّعنّالجمعيةّالعامة(XX)2254ّّ:قمّرّالالئحة(ّمن1ّالفقرةّ)أ(ّمنّالبندّ)ّ:راجعّ-1
ّلتّ-2 ّالمتحدة ّإنشاءّمكتبّاألمم ّبموجبّنتم ّفيّحاالتّالكوارث، ّ،(XXVI)2211ّّرقم:ّالالئحةسيقّعملياتّاإلغاثة

ّالعامة، ّالجمعية ّعن ّّالصادرة 14ّّبتاريخ ّالمتعلق1291ديسمبر ّالطبيعيةّّة، ّالكوارث ّحاالت ّفي ّاإلنسانية بالمساعدة
 .A/RES/2816(XXVI)رثّاألخرى،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّوالكوا

بتعزيزّّة،ّالمتعلق1221ديسمبر19ّّبتاريخّّالصادرةّعنّالجمعيةّالعامة،،15/229ّّ:رقمّالالئحة(ّمن9ّالبندّ)ّ:راجعّ-3 
ّاألم ّوثيقة ّالكوارث، ّحاالت ّمن ّوغيرها ّالطبيعية ّللكوارث ّاالستجابة ّعلى ّالمتحدة ّاألمم ّمنظومة ّرقم:ّقدرة ّالمتحدة م

A/RES/36/225.ّ
ّّ،حساني خالدّ-4 ّلنيل ّمقد مة ّرسالة ّالميثاق، ّمن ّالسابع ّالفصل ّأحكام ّتطبيق ّفي ّسلطاتّمجلسّاألمن ّدرجةحدود

ّالجزائرّ ّجامعة ّالحقوق، ّكلية ّتخصصّالقانونّالدولي، ّفيّالقانونّالعام، ّبنّعكنون،ّّ-1دكتوراه بنّيوسفّبنّخدة،
ّ.121،ّص.2215
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ّالتعاونّ،ّوذلكّليسّأليّ (1)الضروريةّاالستعجاليةبالمساعداتّ  شيءّسوىّاستجابةّلمبدأ

ّ.ّ(2)غةّاإلنسانيةحلّالمشاكلّالدوليةّذاتّالصبلةّالدوليّالذيّيفرضهّميثاقّاألممّالمتحد

ّاألساس ّهذا ّالعامةّ،وعلى ّالجمعية ّهذهّطالبت ّالمتضررةّالالئحةّبموجب ،ّالدول
ّتيسّوبضّر ّيّ رة ّالذي ّالنحو ّعلى ّاإلنسانية ّاإلغاثة ّمنظمات ّعمل ّوصولهمّسهّ ير ّّّّّّّّل

ّالضرورية ّبالمساعداتّاإلنسانية ّالضحايا ّلغرضّإمداد ّأنّ (3)إلىّالمناطقّالمنكوبة ّكما هّ،
ّنا ّالغاية، ّهذه ّومنولتحقيق ّالمنظمات ّهذه ّمع ّتتعاون ّأن ّالدول ّجميع ّكافةّحشدت ها

ّ.(4)رةّبالكارثةنقلّمواردّاإلغاثةّإلىّالمناطقّالمتضرّ التسهيالتّالالزمةّومساندتهاّل

                                                           
ّبموجبّهذهأرادتّالّ-1 ّالعامة ّالمساعدةّّالالئحةّجمعية ّإلىّنداءاتّتقديم ّوكفاءة ّالدوليّبسرعة أنّيستجيبّالمجتمع

سهامهاّفيّإنقاذّضحاياّالكوارثّالطبيعية.ّراجع (ّمنّديباجة9ّو9ّ،1ّ)ّاتالفقّرّ:اإلنسانيةّالعاجلة،ّنظراّألهميتهاّالبالغةّوا 
ّ.مة،ّالصادرةّعنّالجمعيةّالعا45/151ّ:رقمالالئحةّ

هّمنّأحدّأهدافّاألممّالمتحدةّهوّتحقيقّإلىّأنّ 45/151ّالالئحةّرقم:ّ(ّمنّديباجة1ّتشيرّالجمعيةّالعامةّفيّالفقرةّ)ّ-2
ّأوّاإلنسانية ّأوّالثقافية ّأوّاالجتماعية وعلىّتعزيزّّ،التعاونّالدوليّعلىّحلّالمشاكلّالدوليةّذاتّالصبغةّاالقتصادية

ّلحرياتّاألساسيةّللناسّجميعا،ّبالّتمييزّبسببّالعرقّأوّالجنسّأوّاللغةّأوّالدين.وتشجيعّاحترامّحقوقّاإلنسانّوا
ّالكوارثّ-ّ ّلضحايا ّالمساعدة ّتقديم ّمجال ّفي ّالدولي ّالتعاون ّاألعضاءّشجّ ت ّّ،ةيالطبيعّوعن ّالدول ّالعامة ّالجمعية ع

قديمّالمساعدةّاإلنسانية،ّعلىّزيادةّالتمويلّةّاألخرىّالعاملةّفيّمجالّتيّ لمعناومنظومةّاألممّالمتحدة،ّوالجهاتّالفاعلةّ
الصادرةّعنّالجمعيةّّ،19/251ّ:رقمالالئحةّ(ّمن9ّالبندّ)ّ:منّخطرّالكوارث.ّراجعّوالتعاونّفيماّيتعلقّبأنشطةّالحدّ 

2212ّّديسمبر12ّبتاريخّّالعامة، ّالكوارثّالطبّةالمتعلق، ّفيّميدان ّاإلنسانية ّالمساعدة ّالدوليّفيّتقديم ّّّيعيةّبالتعاون
ّ ّرقم: ّالمتحدة ّاألمم ّوثيقة ّالتنمية، ّإلىّمرحلة ّتّ ّ.A/RES/67/231منّمرحلةّاإلغاثة ّالعامةّبموجبّرحّ كما بّالجمعية

ماتّظبالتعاونّالفعالّبينّالدولّالمتضررةّوالهيئاتّالمعنيةّفيّمنظومةّاألممّالمتحدةّوالمنّالالئحةنفسّّمنّ(2البندّ)
األحمرّوالهاللّاألحمرّفيّمجالّتقديمّالمساعداتّاإلنسانية،ّومواصلةّذلكّالتعاونّّاألخرىّالمعنيةّمثلّحركةّالصليب
ّفيّجميعّمراحلّعملياتّاإلغاثة.ّ

ّ.الصادرةّعنّالجمعيةّالعامة،45/151ّّ:رقمّالالئحة(ّمن4ّالبندّ)ّ:راجعّ-3
برنامجّالغذاءّبهاّرةّالهامةّالتيّقامّ.ّينبغيّاإلشارةّفيّهذاّالصددّإلىّالمبادالالئحة(ّمنّنفس1ّ(ّو)9البندّ)ّ:راجعّ-4

علىّاالقتراحّالقاضيّبإبرامّاتفاق1222ّّالعالميّالذيّوافقّأعضاءهّفيّدورتهمّالخامسةّعشرّالمعقودةّفيّالقاهرةّسنةّ
ّالئحةدوليّبشأنّسالمةّمرورّالمعونةّالغذائيةّالطارئة،ّوالذيّكانّنتيجةّللمناقشاتّالتيّجرتّعلىّالصعيدّالدوليّبعدّ

ّرقم ّالعامة ّ)45/151ّ:الجمعية ّالفقرة ّراجع: ّأكثر ّللتفصيل .24ّ ّبتاريخ ّالصادر ّالعام، ّاألمين ّتقرير ّمن أكتوبر24ّّ(
ّوثيقة1222ّ ّالكوارثّالطبيعيةّوحاالتّالطوارئّالمماثلة، ّإلىّضحايا ّاإلنسانية ّالمساعدة ّالمتعلقّبتقديم ّالمتحدةّا، ألمم
ّ.A/45/587رقم:ّ
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ّالكوارثّالطبيعيةّ ّالتعاونّالدوليّفيّمجالّمساعدةّضحايا ّمبدأ ومنّصورّتجسيد
ّ ّالشأنّللوائحاستجابة ّفيّهذا ّالعامة ّأعدّ ّ،الجمعية ّتقريرا ّاألمينّالعامّالّبأسّأنّنذكر ّّّه

،ّ(1)2224الهنديّسنةّّبمنطقةّالمحيطّيّالتيّعصفتمسوناتفيّأعقابّالزالزلّوأمواجّال
ّتدفّ يأ ّالحظ ّمسبوقن ّغير ّّقا ّامن ّالدولي ّالمجتمع ّطرف ّمن ّهذهّّمعلتضامن ضحايا

ّبمبالغالكارثة،ّحيثّأنهّوفيّفترةّقصيرة،ّأحصتّاألممّالمتحدةّحجمّالمساعداتّالمقدّ  ّرة
ّمصادرّحكوميةّمةّمنّطرفمقدّ ّ،مليارّدوالر1.2ّحواليّّآنذاكوالتيّبلغّإجمالهاّّمالية،

ّ.ّّ(2)خاصةالمؤسساتّالّومختلـــف

ّ ّسنة ّالعامة ّالجمعية ّالمساعدةّتعلّ تّأخرىّالئحة1222ّأضافت ّبتقديم ّكذلك ق
بالتقريبّنفسّّتنتضمّ ّ،(3)لطوارئّالمماثلةااإلنسانيةّإلىّضحاياّالكوارثّالطبيعيةّوحاالتّ

ّ ّالتي ّرقم:ّهاتأقرّ األحكام ّّةالسالف45/151ّّالالئحة ّالتيّالذكر، ّبعضّالبنود ّإضافة مع
ّباتخاذّكافةّاإلجراءاتّالالزمةّقصدّألمينّاتطالبّ معّالدولّّالتشاورالعامّلألممّالمتحدة

                                                           

،ّالمتعلقّبتعزيزّاإلغاثةّفيّحاالتّالطوارئّواإلصالح2229ّجوان21ّّالعام،ّالصادرّبتاريخّتقريرّاألمينّّ:راجعّ-1 
ّالمتحدةّ ّاألمم ّوثيقة ّالهندي، ّبالمحيط ّعصفت ّالتي ّتسونامي ّأمواج ّعن ّالناجمة ّالكارثة ّأعقاب ّفي ّوالوقاية والتعمير

ّ. A/60/86-E/2005/77رقـــــــــــم:
ّ)ّ:راجعّ-2 ّنفسّتقّر11الفقرة ّمن )ّ ّفيه ّتطلب ّعاجال ّنداء ّالمتحدة ّأطلقتّاألمم ّالعام. ّاألمين ّدوالر299ّّير مليون

ّ ّفيّجنيفّيوم ّكارثةّتسونامي،ّوفيّاجتماعّوزاريّعقد ّتعهّ 2229يناير11ّّمساعداتّإنسانيةّلضحايا دولة29ّّدتّ،
المطلوبةّفيّالنداءّالعاجلّّّمنّاألموالّ%12حصدّّيومّفقط،ّتمّ 19ّمليونّدوالرّمنّأجلّالنداء،ّوبعد999ّّبتقديمّمبلغّ

ّراجع ّسدادها. ّ)ّ:وتم 12ّالفقرة ّتقرير ّمن )ّ ّبتاريخ ّالصادر ّالعام، 21ّّاألمين ّاإلغاثة2229ّجوان ّبتعزيز ّالمتعلق ،ّّّّّّّّ
ّأمواجّتسوناميّالتيّعصفتّبالمحيطّ ّعن ّالناجمة ّفيّأعقابّالكارثة فيّحاالتّالطوارئّواإلصالحّوالتعميرّوالوقاية

ّ.الهندي
ّ،ّعقدّأعضاءّرابطةّأممّجنوبّشرق2229جانفي1ّّلحكومي،ّففيّاتجلىّمثلّهذاّالتضامنّأيضاّعلىّالمستوىّويّ-

أسياّاجتماعاّوزارياّفيّجاكرتا،ّوأصدرواّإعالناّبشأنّالعملّعلىّتعزيزّاإلغاثةّفيّحاالتّالطوارئّواإلصالحّوالتعميرّ
(ّمنّنفسّتقريرّاألمين15ّالفقرةّ)ّ:.ّراجع2224ديسمبر21ّّيّوالرقابةّفيّأعقابّالكارثةّالناجمةّعنّأمواجّتسوناميّف

ّالعام.
ّ.،ّالصادرةّعنّالجمعيةّالعامة49/122رقم:ّّالالئحةّ:راجعّ-3
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ّوتسهيلّوصولّالمساعداتّاّو ّاإلنسانية ّبغرضّتيسيرّعملياتّاإلغاثة لمنظماتّاإلنسانية
ّّّ.(1)االستعجاليةّلضحاياّالكوارثّالطبيعية

ّالمقام ّفيّهذا ّإلىّأنّ ينبغيّاإلشارة ،ّّ ّفيّهذاّلوائحمعظم ّالصادرة ّالعامة ّالجمعية
ّركّ  ّقد ّغايالشأن، ّفي ّمسألة ّعلى ّالدولّزت ّسيادة ّاحترام ّضرورة ّوهي ّأال ّاألهمية، ة

مبدأّالتعاونّالدوليّالواردّفيّمضمونهاّالّيعنيّوالّيمنحّأحقيةّّ،ّوبالتاليّفإنّ (2)وسالمتها

ّفيّتقديالتدخّ  ّالراغبة ّالدول ّالتلقائيّمن ّمّرل ّاألمر نما ّوا  ّالمساعدة، ّبطلبّوموافقةّهم ون

ّالمتضرّ  ّيتعيّ البلدان ّحيث ّتتحمّ رة، ّأن ّاألخيرة ّهذه ّعلى ّالمسؤوليةّن ّاألول ّالمقام ّفي ّّّل
مدادهمّبالمواردّالضروريةّلضمانّّعن ّ.(3)قائهمبإغاثةّسكانهاّوا 

ّمبادراتالّزيعّزمّكذلكّفيّتتضطلعّقراراتّالمجلسّاالقتصاديّواالجتماعي،ّبدورّقيّ 
دةّلتحسينّسرعةّالمساعدةّالدوليةّفيّحاالتّالكوارثّوفعاليتها،ّمنّخاللّلتنفيذيةّالمحدّ ا

ّإلىّتعزيز ّوالعملّّالدعوة ّفيّالمناطقّالمتضررة، ّالدولية لمتواصلّعلىّاعملياتّاإلغاثة
ّالكوارثّالطبيعية،ّي ّنالتصديقّعلىّاالتفاقياتّالمعّمنّأجللدولّاتشجيعّ ةّبإغاثةّضحايا

ّّ.(4)سيماّاتفاقيةّتامبيريال

                                                           
ّ)ّ:راجعّ-1 ّمن2ّالبند ّرقمّالالئحة( ّالعامة49/122: ّعنّالجمعية ّالصادرة ،ّ ّعلىّأنّ يّوالذي، ّّنص  تطلب الجمعية "

في حدود الموارد المتاحة إجراء المشاورات الالزمة، مع الحكومات والمنظمات العامة من األمين العام أن يواصل 
 توجيه المساعدات اإلنسانية المخصصة لضحايا الكوارث الطبيعية  ة وغير الحكومية، بغية تحديد سبلالحكومية الدولي

الجمعيةّّالئحة(ّمنّنفس2ّندّ)البّ:".ّراجعّكذلكّأو حاالت الطوارئ المماثلة، بما في ذلك إنشاء قنوات طوارئ )...(
(ّمن59ّ(ّإلىّ)55البنودّمنّ)ّ:ألمينّالعامّكذلكّفيّمجالّمساعدةّضحاياّالكوارثّالطبيعية.ّراجعاالعامة.ّوعنّدورّ

ّ.ّ،ّالصادرةّعنّالجمعيةّالعامة41/122ّ:رقمّالالئحة
ّ)ّ:راجعّ-2 2ّالبند ّمن ّ)45/151ّ:رقمّالالئحة( ّوالبند ،2ّ ّمن )ّ ّرقم: ّ)49/122الالئحة ّوالبند ،5ّ ّمن ّرقم:ّ( الالئحة

ّ.،ّالصادرةّعنّالجمعيةّالعامة41/122
ّ.ّ،ّالصادرةّعنّالجمعيةّالعامة41/122ّ:رقمّالالئحة(ّمن4ّالبندّ)ّ:راجعّ-3
،ّالمتعلقّبتعزيزّتنسيقّالمساعدةّاإلنسانية2229ّجوان25ّّ(ّمنّتقريرّاألمينّالعام،ّالصادرّبتاريخ12ّالفقرةّ)ّ:راجعّ-4

ّت ّحاالتّاالتي ّفي ّالمتحدة ّاألمم ّرقمقدمها ّالمتحدة ّاألمم ّوثيقة ّلطوارئ، :A/60/87-E/2005/78ّ ّالمجلس. ّيضطلع
ّ=ّقةّبالمساعدةّاإلنسانية،ّإذّي بل غعّالتقدمّالمحرزّفيّمسائلّالسياساتّالمتعلّ كذلكّبدورّفيّتتبّ ّاالقتصاديّواالجتماعي
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ّّ ّطالبّمختلفّأجهزة ّاكما ّالمعناألمم ّبالشؤونّيّ لمتحدة ّمواصلةّاة إلنسانيةّبضرورة
ّمنهجشاال ّبصورة ّالسلطاتيتراك ّمع ّحاالتّ ة ّلمواجهة ّالتأهب ّفي ّالمعنية والمنظمات

ّ.ّ(1)االقتضاءدعمّهذهّالجهودّحسبّّولها،ّّواالستجابةالطوارئّاإلنسانيةّ

لّإلغاثةّالدولّدّالتدخّ دورّاألممّالمتحدةّفيّمجالّالكوارثّالطبيعيةّبمجرّ ّفلمّيتوقّ 

نّ  ّوا  ّتحدّ المنكوبة، ّأن ّشأنها ّمن ّالتي ّوالمبادرات ّاإلجراءات ّمن ّالعديد ّاتخذت ّّّّّّّّّّّّما
أهمهاّّ،ّولعلّ (2)الجمعيةّالعامةّلوائحمنّخطورتها،ّوهوّاألمرّالذيّيظهرّفيّالعديدّمنّ

ّ.(3)منّالكوارثّالدوليةّللحدّ ّباالستراتيجيةّةق،ّوالمتعلّ 2225سنةّّايّأصدرتهتلكّالت

ّلهذهوي ّالعامة ّالجمعية ّتبني ّسبب ّالكوارثّالالئحةّعود ّونطاق ّعدد ّازدياد ّإلى ،
ةّفيّاألرواح،ّوعواقبّاقتصاديةّيمالطبيعيةّفيّالسنواتّاألخيرة،ّمماّأسفرّعنّخسائرّجس

                                                                                                                                                                                     

حدةّفيّهذاّالمجال،ّبغرضّإبرازّالتحدياتّواالتجاهاتّالجديدةّالمتعلقةّبمختلفّتقاريرّاألمينّالعامّونشاطاتّاألممّالمت=
،ّالمتعلقّبتعزيزّتنسيق2229ّجوان25ّّمنّتقريرّاألمينّالعام،ّالصادرّبتاريخّّ(14اإلنسانية.ّراجع:ّالفقرةّ)ّبالمساعدات

ّ.ّقدمهاّاألممّالمتحدةّفيّحاالتّالطوارئالمساعدةّاإلنسانيةّالتيّتّ 
،ّالمتعلقّبتعزيزّتنسيق2229ّجويلية15ّّ(ّمنّقرارّالمجلسّاالقتصاديّواالجتماعي،ّالصادرّبتاريخ2ّندّ)البّ:راجعّ-1

.ّوفيّالشأنE/2007/L.15ّمهاّاألممّالمتحدةّفيّحاالتّالطوارئ،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّالمساعدةّاإلنسانيةّالتيّتقدّ 
ّ ّعلىّضرورة ّواالجتماعي ّالمجلسّاالقتصادي ّشد د ّجهودهانفسه، ّكافة ّالمتحدة ّاألمم ّمجالّّ،بذل ّفي ّقدراتها وتعزيز

ّ.المجلسّاالقتصاديّواالجتماعي(ّمنّنفسّقرار9ّالبندّ)ّ:راجعّاإلنسانيةّبكافةّالوسائلّالممكنة.المساعداتّ
ّبضرورةّوأهميةّوضعّإستراتيجيةّعلىّكًلّمنّالصعيدّالوطني12/212ّّ:رقمّالالئحةأقرتّالجمعيةّالعامةّبموجبّّ-2

منّأخطارّالكوارث،ّوضرورةّّواإلقليميّبماّفيّذلكّاالستراتيجياتّالتيّتقودهاّالحكوماتّالسيماّفيّالبلدانّالنامية،ّللحدّ 
ّمبادراتّإقليميةّوتطويرّقدراتّآلياتّالحدّ امواصلةّ ّفيّإطارّالتخطيطّّعداد ّوتعزيزها ّوجدت، ّاألخطارّحيثما منّهذه

ّراجع ّالكوارث. ّمن4ّ)ّالبندّ:الوطنيّإلدارة ّالعامة12/212ّ:رقمّالالئحة( ّعنّالجمعية ّالصادرة ّبتاريخّ، ديسمبر12ّّ،
الجمعيةّّلوائح.ّوعنA/RES/69/219ّّكوارث،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:منّالّالدوليةّللحدّ ّباالستراتيجيةّة،ّالمتعلق2214

ّكذلكّ ّنجد ّالمجال، ّفيّهذا ّالصادّر12/211ّ:رقمّالالئحةالعامة ّدي22ّبتاريخّّة، ّالمتعلق2215سمبر ّباالستراتيجيةّة،
ّللحدّ  ّّالدولية ّرقم: ّالمتحدة ّاألمم ّوثيقة ّالكوارث، ّّ.A/RES/68/211من ّالصادّر92/224ّ:رقمالالئحة ّّة، 22ّبتاريخ

 .A/RES/70/204ّمنّالكوارث،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّّالدوليةّللحدّ ّباالستراتيجيةّة،ّالمتعلق2219ديسمبرّ

الدوليةّّباالستراتيجيةّة،ّالمتعلق2225ديسمبر25ّّ،ّبتاريخّ،ّالصادرةّعنّالجمعيةّالعامة92/214ّ:رقمّالالئحةراجعّّ-3
ّ.A/RES/58/214ّمنّالكوارث،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّّللحدّ 
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ّ.(1)يفةّفيّكافةّأنحاءّالعالم،ّالسيماّالبلدانّالناميةالمجتمعاتّالضعّةّتمس ّواجتماعيةّسلبيّ 

ّقرّ  ّاألخطار، ّهذه ّفيّمجابهة ّمنها ّورغبة ّاألساس، ّعالمياّوعلىّهذا ّمؤتمرا ّتعقد رتّأن

بهدفّتعزيزّالمناقشاتّّ،المسؤولينّكبارعلىّمستوى2229ّّّسنةمنّالكوارثّّبشأنّالحدّ 
 .(2)وتحقيقّتغييراتّونتائجّملموسةّفيّهذاّالمجال

لغرضّبناءّقدرةّاألممّّ(3)2229منّالكوارثّباليابانّسنةّّلمؤتمرّالعالميّللحدّ اانعقدّ

،ّ(4)منّخطورتهاّوالمجتمعاتّعلىّمواجهةّالكوارثّوالنهوضّبنهجّاستراتيجيّمنتظمّللحدّ 
لمالئمةّوفقاّللمبادئّاهاّبالمساعدةّالغوثيةّومدّ ّة،ّرلدولّإلىّمساعدةّالبلدانّالمتضرّ اودعوةّ
ّ.(5)الجمعيةّالعامةّلوائحيهيةّللعملّاإلنسانيّالمنصوصّعليهاّفيّمختلفّالتوج

المرحلةّّلاّإلىّتعزيزّاآللياتّالدوليةّبهدفّدعمّالدولّالمنكوبةّبالكوارثّخالدعكماّّ
ّالمستدام ّواالقتصادي ّواالجتماعي ّاالنتعاشّالعمراني ّنحو ّالمخاطرّّ،االنتقالية ّمن والحد

ّمستقبال ّتقديم ّوكذا ّّلدعما، ّالكوارثّفيّأعقابّعمليتيّاالنتعاشّّلحدّ األنشطة منّخطر

                                                           
ّ.،ّالصادرةّعنّالجمعيةّالعامة92/214الالئحةّرقم:ّ(ّمنّديباجة9ّالفقرةّ)ّ:راجعّ-1
ّالجمعيةّالتتمث لّاألهدافّالتيّتسعّ-2 ّالمؤتمرّفيىّإلىّتحقيقها ّاختتامّاستعراضّعامةّمنّوراءّعقدّهذا ّّاستراتيجية:

تجديدّأنشطةّّ–منّالكوارثّفيّالقرنّالواحدّوالعشرينّّيوكوهاماّوخطةّعملهاّبهدفّاستكمالّاإلطارّالتوجيهيّبشأنّالحدّ 
لصادرةّعنّمؤتمرّالقمةّالعالميةّللتنميةّالمستدامة،ّبشأنّنةّلكفالةّتنفيذّاألحكامّذاتّالصلةّالواردةّفيّخطةّالتنفيذّامعيّ 

دارةّالكوارث زّتنفيذّتلكّعزّ لّويّ سهّ زيادةّالوعيّبأهميةّسياساتّالحدّمنّالكوارث،ّمماّيّ ّ-قابليةّالتأثرّوتقييمّالمخاطرّوا 
ّووكاالّ–السياساتّ ّللجمهور ّوتوافرها ّبالكوارث ّالمتصلة ّالمالئمة ّالمعلومات ّموثوقية ّجميعّزيادة ّفي ّالكوارث ّإدارة ت

المناطقّعلىّالنحوّالواردّفيّاألحكامّذاتّالصلةّمنّخطةّالتنفيذّالصادرةّعنّمؤتمرّالقمةّالعالميةّللتنميةّالمستدامة.ّ
ّالجمعيةّالعامة.ّالئحة(ّمنّنفس9ّالبندّ)ّ:راجع

،ّوثيقة2229ّجانفي22ّّإلى12ّّ،ّمنّكوبي،ّهيوغو،ّاليابانمنّالكوارث،ّانعقدّبـ:ّّلمعنيّبالحدّ المؤتمرّالعالميّاّ-3
ّ.A/CONF.206/6األممّالمتحدةّرقم:ّ

حولّبناءّقدرةّاألممّوالمجتمعاتّعلىّمواجهة2219ّّ-2229نّوثيقةّمعروفةّبـّ:ّإطارّعملّهيوغوّعأسفرّالمؤتمرّّ-4
ّ(ّمنّديباجةّإطارّعملّهيوغو.1ّالفقرةّ)ّ:الكوارث.ّراجع

ّعملّهيوغو.(ّ)ز(ّمنّإطار52ّالفقرةّ)ّ:راجعّ-5
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معّالبلدانّوالخبراءّومؤسساتّّ،دةّوالمعارفّوالدعمّالتقنيوالتأهيلّوتبادلّالممارساتّالجيّ 

 .ّ(1)ةاألممّالمتحدةّالمعنيّ 

ّالتقدّ  ّالموعن ّلم ّاستجابة ّالدولي، ّالصعيد ّعلى ّالمحدّ حرز ّهذاّإلستراتيجية ّفي دة
ّأشار ّأعدّ ّالمؤتمر، ّتقرير ّفي ّالمتحدة ّلألمم ّالعام ّاألمين ّسنة ّأنّ 2222ه ّإلى ّّّّالعديدّّ،

ّ ّاإلقليميةّلدولامن ّالواردةّّوالمنظمات ّالمستجدات ّمع ّيتوافق ّبما ّاستراتيجياتها ّّّّأعادت
منّالكوارث،ّّةّللحدّ يالدولّاالستراتيجيةيوغو،ّوذلكّعنّطريقّالتنسيقّمعّأمانةّهفيّإطارّ

ّإقام ّتعزيز ّالحدّ بغية ّتعميم ّإلى ّالرامية ّوالمناهج ّالجهود ّودعم ّودولية، ّإقليمية ّشركات ّّّة
ّ.(2)منّالمخاطر

ّاعتمد ّاإلغاثةّّتكما ّعمليات ّلتمويل ّالمالية ّالسندات ّآلية ّعلى ّالبلدان ّمن العديد
ّ ّحيثّأصدرتّالمكسيكّسنداتّكوارثّلتمويل فيّحاالتّّواالنتعاشّاالستجابةوالتعمير،

ّتع ّالكبرى، ّنيّ ّابيّرالزالزل ّعن ّمنها ّواستعدادها ّّوإلتها ّّةساعدمغاثة ّالحاالت،ّهذضحايا ّّه
والتيّّ،عاتّالماليةّللكوارثمّ الكاريبيّوتركياّآلياتّالمجفيّحينّأنشأتّبلدانّمنطقةّالبحرّ

                                                           
ّهيوغو.ّّ(ّ)ح(ّمنّإطارّعمل52الفقرةّ)ّ:راجعّ-1
ّ)ّ:راجعّ-2 ّو)12الفقرة ّالصادرّبتاريخ15ّ( ّمنّتقريرّاألمينّالعام، 2222ّسبتمبر12ّّ( ّالمتعلقّبتنفيذ ّاالستراتيجية،

ماّملحوظاّقّتقدّ وّحقّ إطارّعملّهيوغّالجديرّبالذكرّأنّ A/63/351. :ّلكوارث.ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقممنّاّالدوليةّللحدّ 
ّتشريعاتّالحدّ ّعلىّالصعيدّالوطني،ّوهوّماّيظهرّفيّزيادةّالتزامّالحكوماتّفيّاعتمادّأدواتّلتوحيدّالسياسات،ّوسنّ 
ّراجع ّالوطنية. ّاإلنمائية ّخططها ّفي ّاألخطار ّمن ّالحد ّأخرى ّأدرجتّحكومات ّحين ّفي ّاألخطار، ّ)ّ:من ّّّّّّ(12ّالفقرة

ّال ّاألمين ّنفسّتقرير ّبأنّ من ّالرأي ّالنطاقّفي ّواسع ّاتفاق ّإلى ّأولية ّنتائج ّتشير ّأثبتّفائدتهّّعام. ّهيوغو ّّّّّإطارّعمل
ّإلىّالحدّ  ّالرامية ّالعالمية ّالجهود ّإطارّعملّهيوغو،ّخاصةّّفيّتوجيه ّوقدّجرىّاالعترافّبفائدة ّّمنّمخاطرّالكوارث.

(ّمنّتقريرّاألمين12ّالفقرةّ)ّ:واإلقليميةّوالوطنية.ّراجعّفيّمجالّالتوعية،ّوفيّدعمّصياغةّالسياساتّوالتشريعاتّالدولية
ّ ّبتاريخ ّالصادر 22ّّالعام، ّالمتحدة2212ّّّّّّّّّّسبتمبر ّاألمم ّوثيقة ّالكوارث، ّمن ّللحد ّالدولية ّاإلستراتيجية ّبتنفيذ ّالمتعلق ،

ّ.A/65/388ّرقم:ّ
ّ
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عقبّالزلزالّالذيّضربّالمنطقة،ّّلوسياّسانتوّمينيكالدو استجابتّبموجبهاّبدفعّاألموالّ
لىّجزرّ ّ.ّ(1)2222فيّعامّّأيكعقبّإعصارّّكايكوسوّتركسوا 

تنفيذّإطارّّوعلىّضوءّالحاجةّالمتزايدةّإلىّتعزيزّجهودّالتعاونّالدوليّمنّأجلّدعم
ّدعا ّهيوغو، ّّعمل ّالعام ّالمتحدةااألمين ّاألمم ّفي ّاألعضاء ّالمصلحةّ،لدول ّّّّوأصحاب

ّمساّ،االستراتيجيةفيّ ّهمإلىّزيادة ّفاتهم ّاإللمالية ّالمتحدة ّّللحدّ ّستئمانييّصندوقّاألمم
ّالكوارث ّاإلطارّ،من ّهذا ّمن ّالمرجوة ّالغاية ّوتحقيق ّالكافي ّالدعم ّّّوعالوةّّ.(2)لضمان
ّعلىّاالنتعاشّشجّ ّ،علىّذلك ّالقدرة ّبدعم ّعلىّااللتزام ّوالبلدانّالنامية عّالجهاتّالمانحة

ّبرامجها ّفي ّوالمجتمعي ّالمحلي ّالصعيدين ّاإلبداعيةّّ،على ّالحلول ّباستخدام وذلك
ّالمتّ وا ّالتزاماتها ّإطار ّفي ّالتعاون ّتعزيز ّخالل ّمن ّالمساعداتّالبتكارات ّبفعالية صلة

ّ.(3)اإلنسانية

ماّتدريجياّفيّجميعّأولوياتّالعملّفقدّأحرزتّالبلدانّفيّجميعّالمناطقّتقدّ ّ،وعليه

ّفيّإطارّعملّالمحدّ  ّمنّخاللّالعملّعلىّتعزيزّأّ هدة ّالمؤسّ يوغو، ّوالتشريعيةّطرها سية
ّ.ّ(4)بّلمواجهةّالكوارث،ّوتقييمّالمخاطرّالناتجةّعنهاسية،ّالسيماّفيّمجالّالتأهّ والسيا

فيّهذاّالمجالّّآخراّااألممّالمتحدةّعقدتّمؤتمّرّينبغيّاإلشارةّفيّهذاّالصدد،ّإلىّأنّ 
ّ ّاليابان2219ّسنة ّقّرّ،في ّعن ّأسفر ّباوالذي ّيعرف ّمخاطرّّللحدّ ّإطار سندايّـر من

                                                           
ّ)ّ:راجعّ-1 ّالص22الفقرة ّالعام، ّاألمين ّتقرير ّفي ّالوارد ّالملحق ّمن )ّ ّبتاريخ 12ّّادر ّبتنفيذ2222ّأوت ّالمتعلق ،

ّ.A/64/280منّالكوارث،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّّالدوليةّللحدّ ّاالستراتيجية
ّ(ّمنّنفسّتقريرّاألمينّالعام.91الفقرةّ)ّ:راجعّ-2
راتيجيةّالدوليةّ،ّالمتعلقّبتنفيذّاإلست2211أوت12ّّ(ّ)و(ّمنّتقريرّاألمينّالعام،ّالصادرّبتاريخ95ّالفقرةّ)ّ:راجعّ-3

ّ.A/66/301منّالكوارث،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّّللحدّ 
ّ،ّالمتعلقّبتنفيذّاإلستراتيجيةّالدوليةّللحدّ 2214سبتمبر25ّّ(ّمنّتقريرّاألمينّالعام،ّالصادرّبتاريخ22ّالفقرةّ)ّ:راجعّ-4

ّ.A/69/364منّالكوارث،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّ
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بدرجةّكبيرةّمنّالوفياتّالناجمةّعنّالكوارثّّبهدفّالحدّ ّ،(1)2225-2219الكوارثّللفترةّ

التيّتطالّالبنىّالتحتيةّالحيوية،ّّوآثارهارينّمنها،ّوكذاّالعددّالكبيرّمنّاألشخاصّالمتضرّ 

ّسيتسبّ  ّببما إطارّّومنّأجلّهذهّاألسبابّحثّ ّتعطيلّالمرافقّالصحيةّوالتعليمية.بّحتما
ّتعزيزّال ّزيادة ّالبلدانّالناميةسندايّعلىّضرورة ّ تعاونّالدوليّمع لدعمّامنّخاللّتقديم

ّ.ّ(2)2252الكافيّوالمستدامّلتكملةّأعمالهاّالوطنيةّفيّسبيلّتنفيذّهذاّاإلطارّبحلولّعامّ

ففيّغضونّأشهرّمنّاعتمادّالمؤتمرّالعالميّلألممّالمتحدةّإلطارّسنداي،ّلوحظتّ
اشرةّوسعيّالدولّلوضعّخططّعملّلتنفيذّاستجابةّدوليةّمعتبرةّلهذهّالمبادرة،ّمنّخاللّمب

ّوض ّبشأن ّاجتماعات ّستقام ّوفيما ّاإلطار، ّفي ّالواردة ّالجديدة ّتقاريـــاإلستراتيجية ّّّّّّــــرع

ليةّإلىّلغاتهاّمّالمحرزّفيّالميدان،ّبادرتّالعديدّمنّالدولّإلىّترجمتهّكخطوةّأوّ عنّالتقدّ 
ّ.(3)لواردةّفيهابمختلفّاألحكامّّالوطنية،ّاستعداداّمنهاّلتنفيذهّوكذاّااللتزام

أنهاّذوّّ،نستشفّمنّخاللّدراستناّلمختلفّالقراراتّالصادرةّعنّأجهزةّاألممّالمتحدة

ّتبنّ  ّالتي ّتلك ّخاصة ّالطبيعية ّالكوارث ّضحايا ّإغاثة ّمجال ّفي ّعملية ّالجمعيةّأهمية تها

ّالعامةّوالتيّحدّ  ّالسيما ّالعملّاإلنساني، ّلتنفيذ ّّحتينالالئدتّاإلطارّالعام ،49/122ّرقم
أينّذك رتّالجمعيةّالعامةّبواجباتّكلّمنّالمجتمعّالدوليّتجاهّالدولّالمنكوبة،45/151ّّو

                                                           
منّّبإطارّسندايّللحدّ ّة،ّالمتعلق2219جوان25ّّبتاريخّّةّعنّالجمعيةّالعامة،،ّالصادّر12/225ّ:رقمّالالئحةّ:راجعّ-1

ّ.A/RES/69/283،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:2252ّ-2219مخاطرّالكوارثّللفترةّ
تتمثلّّ.12/252ّ:الجمعيةّالعامّرقمّالئحة(ّمنّإطارّعملّسنداي،ّالواردةّفيّالمرفقّالثانيّمن12ّالفقرةّ)ّ:راجعّ-2

ّإ ّفي ّالمؤتمر ّهذا ّعقد ّوراء ّمن ّالمتحدة ّاألمم ّتحقيقها ّإلى ّتسعى ّالتي ّهيوغوّاألهداف ّعمل ّإطار ّتنفيذ ّتقييم نجاز
ّللحدّ  ّالمكتسبةّمنّخاللّاإلستراتيجياتّوالمؤسساتّوالخططّاإلقليميةّوالوطنية منّأخطارّّّّواستعراضّالنظرّفيّالخبرة

ّإلقليميةّالمت صلةّبالموضوعّفيّإطارّتنفيذّإطارّعملّهيوغو،ّاعتمادّإطارّالحدّ الكوارثّوتوصياتها،ّوكذلكّاالتفاقياتّا
(52ّمنّأخطارّالكوارث.ّراجعّالفقرةّ)ّ،ّتحديدّطرقّالتعاونّبشأنّتنفيذّإطارّالحدّ 2219منّأخطارّالكوارثّلماّبعدّعامّ

ّمنّالكوارث.ّالدوليةّللحدّ ّتراتيجيةاالس،ّالمتعلقّبتنفيذ2214ّسبتمبر5ّّنّالعام،ّالصادرّبتاريخّيمنّتقريرّاألم
ّّدّ ــالدوليةّللحّاالستراتيجية،ّالمتعلقّبتنفيذ2219ّأوت24ّّالصادرّبتاريخّّ،(ّمنّتقريرّاألمينّالعام22الفقرةّ)ّ:راجعّ-3

ّ.A/70/282منّالكوارث،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّ
ّ
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ّضرّوألحّ ّو ّمسألة ّعلى ّالمجال.ت ّهذا ّفي ّالدولي ّالتعاون ّمّ ّرة ّكونها ّمن دّجرّ فبالرغم
ّيعني ّإالّ تهالزامياّعدمّتوصياتّما ّيترتّ أنّ ّ، خاذّبّعلىّكافةّالدولّواجبّأخالقيّفيّاته

ّحق ّتفعيل ّأجل ّمن ّالالزمة ّالتدابير ّالتماسّحقهمّوقكافة ّفي ّالطبيعية ّالكوارث ّّّّّّضحايا
ّالجمعيةّالعامة.ّلوائحفيّالمساعدةّاإلنسانيةّبموجبّ

 المبحث الثاني

 النطاق الشخصي للعمل اإلنساني

ّأسبابّتدهورّاألوضاعّاإلنسانيةّفيّحاالتّالنزاعاتّالمسلّ  حةّإلىّعدمّتعودّغالبا
ّالمتعلّ  ّجنيف ّاتفاقيات ّألحكام ّالمتحاربة ّاألطراف ّمبدأّامتثال ّاحترام ّبضرورة ّخاصة قة

ّتعسّ  ّوكذا ّالعسكرية، ّوغير ّبينّاألهدافّالعسكرية ّالنصوصّالتمييز ّفيّتفسيرّأحكام فهم

ضرورةّمنحّالترخيصّلعمالّمنظماتّاإلغاثة،ّوبالتاليّرفضّالسماحّبوصولهمّبّقرّ التيّتّ 
ّّكثيرّمنّاألحيانّإلىّحرمانّالضحاياالرةّبالنزاع،ّاألمرّالذيّأدىّفيّثّ إلىّالمناطقّالمتأ

ّمنّحقهمّفيّالحصولّعلىّالمساعداتّاإلنسانية.

ّباستراتيجياتّالحدّ  ّالدول ّالتزام ّأدىّعدم ّالكوارثّونقصّاالستجابةّّكما منّخطورة
ةّالدوليةّواالنتعاشّقةّبمعالجةّالمشاكلّالناجمةّعنّسوءّتنظيمّعملياتّاإلغاثالدوليةّالمتعلّ 

ّاإلنسانيةّ ّاألوضاع ّوتأزيم ّالضحايا، ّمن ّالعديد ّوقوع ّإلى ّالطبيعية ّالكوارث ّحاالت في
ّالمحلّ  ّواإلنسانية ّالمادية ّإمكانياتها ّمحدودية ّمن ّتعاني ّالتي ّالدول ّفي ّالمعنيّ خاصة ةّية

(ّ ّالكوارث ّهذه ّأخطار ّالمساعدةّالمطلب األولبمجابهة ّطلب ّيستدعي ّالذي ّاألمر ،)
رّبموجبّباالستنادّإلىّحقهاّفيّالمبادرةّالمقرّ ّوتدخ لّمنظماتّاإلغاثةّاإلنسانيةّالخارجية،

رضّخدماتهاّعلىّالدولّالتيّتعانيّاألزماتّعاتفاقياتّالقانونّالدوليّوأنظمتهاّاألساسية،ّل

ّ(.المطلب الثانياّكانّنوعهاّأوّمصدرهاّ)اإلنسانية،ّأيّ 
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 المطلب األول

 مل اإلنسانيالمستفيدون من الع 

ّالمسلّ يّ  ّالنزاعات ّحاالت ّفي ّاإلنسان ّالمساعدةّّحةعتبر ّفي ّبالحق ّالمعني الوحيد

ّاألساسيةفيهاّالقتال،ّوتنعدمّفيهاّأدنىّالضرورياتّّاإلنسانية،ّخاصةّفيّالمناطقّالتيّيشتدّ 
ّالحديثّعرضةّّنّوللحياة،ّحيثّأصبحّالسكانّالمدني بفعلّالنزاعاتّالتيّيشهدهاّعصرنا

ثيرّمنّاألحيانّاتّالعسكرية،ّوهوّاألمرّالذيّيؤديّفيّالكهجمدافّالمباشرّمنّاللالسته
ّ(.الفرع األولدولّأجنبيةّعنّدولهمّ)ّفيّاللجوءّواألمانّإلىّفرارهمّطالبين

ّظاهرة ّتعتبر ّالحروب، ّجانب لى ّبينّوا  ّمن ّالطبيعية ّتّ ّاألزماتّالكوارث حدثّالتي
وعلىّخالفّالنزاعاتّلسكانّالمدنيينّأضراراّبليغة.ّلحقّباإنسانيةّعنيفة،ّوتّ ّأزماتّبآثارها
حة،ّتمتازّالكوارثّالطبيعيةّبطابعهاّالفجائيّخاصةّالزالزلّمنها،ّوالتيّعادةّماّتكونّالمسلّ 

ّالسكان ّمن ّالعديد ّوفاة ّفي ّبسبّدوتشرّ ّ،سببا ّمنهم ّتخلّ ّباآلالف ّالذي ّالدمار ّّّ،ّفهحجم
ّمنّ ّالفيضاناتّواألعاصيرّوغيرها ّالضحاياّعلىّغرار ّمنّحصول ّالتيّتجعل الكوارث،

ّ(.الفرع الثانيعلىّالمساعداتّاإلنسانيةّضرورةّحتميةّالّغنىّعنهاّ)

 الفرع األول

 ضحايا النزاعات المسلحة

ّالمسلّ  ّللقوات ّالتابعين ّوالمرضى ّالجرحى ّومرضىّيعتبر ّوجرحى ّالميدان، ّفي حة
ّالمسلّ ّىوغرق ّقبيلالقوات ّمن ّالحرب ّوأسرى ّالبحار، ّفي ّالمسلّ ّحة ّالنزاعات حةّضحايا

 ّأنّ ّ،ّإالّ ةّعلىّالتواليــــــــةّوالثالثـــاتّجنيفّاألولىّوالثانيــــــنّبالحمايةّبموجبّاتفاقيـــــوالمشمولي

ّ
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نّبينّالفئاتّمّعتبرون،ّيّ حةرارّجميعّضحاياّالنزاعاتّالمسلّ غ،ّوعلىّ(1)السكانّالمدنيونّ
رااألكثرّ لنصوصّمنّشأنهاّّمنّتكريسّالقانونّالدوليّاإلنسانيلرغمّابّ،(2)تهامنّويالّتضر 

ّضّلهذهّالشرائحّالمستضعفة.لتعرّ اّوعدمّأنّتكفلّالحمايةّالالزمة
ّأطرافّالنزاعّأوّالمقاتلينّبالمبادئّّشأنّكانّمنّ،وعليهّ ّفيّاتفاقياتّاالتزام لواردة

ّتقلّ  ّأن ّجنيف ّحجم ّتّ ّالفظائعصّمن ّحقهمالتي ّفي ّا(3)رتكب ّمبدأ ّالسيما ،ّ ينّبلتمييز

                                                           
ّّ:لرابعة(ّمنّاتفاقيةّجنيفّا4يشملّمفهومّالمدنيينّبمعنىّالمادةّ)ّ-1 األشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما "

 شكل كان، في حالة قيام نزاع أو االحتالل، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا  وبأي  
ف عتبر من األشخاص المحميين بمفهوم هذه االتفاقية األشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيال ي   .من رعاياها )...(

حة في الميدان، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى للتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المس
ّ)ّ".ّلحرباحة في البحار، أو اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى القوات المسل   ّالفقرة 1ّأما ّالمادة ّمن )(92)ّّّّّّّّّّّّ

صّالّينتميّإلىّفئاتّاألشخاصّالمشارّإليهاّفيّالبنودّاألول،ّالثاني،ّشخّالمدنيّهوّأيّ ّمنّالبروتوكولّاألولّتعتبرّأنّ 
ّالبروتوكول،ّواعتبرتّأنّ 45(ّمنّاتفاقيةّجنيفّالثالثة،ّوالمادةّ)4(ّمنّالمادةّ)1الثالثّوالسادسّمنّالفقرةّ) ّّّهّ(ّمنّهذا

مدنيا.ّومنّجهتهاّتعتبرّّعدّ شخصّيّ ذلكّالّفيّحالةّماّإذاّأ ثيرّالشكّحولّإنّكانّشخصّماّمدنياّأمّغيرّمدني،ّفإنّ 
ّأنّ ل.د.ص.أ) ّأطرافّّ( ّألحد ّالتابعة ّالمنخرطينّفيّالقواتّالمسلحة ّاألشخاصّغير ّالمدنيينّتنطبقّعلىّجميع صفة
ّلنزاعّأوّالمشاركينّفيّانتفاضةّجماهيرية.ّراجع:ا

- MELZER Nils, Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit 

international humanitaire, CICR, Genève, 2010, p.22. 

ينتمونّوصفّالمدنيينّينطبقّعلىّاألشخاصّالذينّالّينتمون،ّأوّلمّيعودواّّليوغوسالفياّسابقا،ّفتعتبرّأنّ ّ(م.ج.د)أماّّ-
ّ:حة.ّراجعإلىّالقواتّالمسلّ 

- (T.P.I.Y), Procureur C/ Tihomir Blaskic, Chambre de première instance, op.cit, para.180.  

ّبالذكرّ-2 ّّأنّ ّ،الجدير ّّ(ل.د.ص.أ)أنشطة ّسنة ّالجرحى1242ّقبل ّومساعدة ّإسعاف ّحول ّأساسا ّتتمحور ّكانت ،
ّإالّ  ّاتجهتّرغبةّأنّ ّواألسرى، ّفيّحقّالمدنيين، ّالثانية ّالتيّارتكبتّخاللّالحربّالعالمية ّالفظائع ّوبالنظرّإلىّحجم ه

ّحة.ّراجع:المجتمعّالدوليّإلىّضرورةّتوفيرّالحمايةّالالزمةّلهذهّالفئةّالتيّتعتبرّاألكثرّاضطهاداّأثناءّالنزاعاتّالمسلّ 
- FORTIER Edith, La mort du civil dans les conflits modernes : quel rôle pour l’action humanitaire ? 

Mémoire de MAS en Action Humanitaire, Centre d’Enseignement et de Recherche en Action 

Humanitaire de Genève, Université de Genève, 2011, p.12. 

3- La cause première des souffrances liées aux conflits armés reste l’incapacité à mettre en œuvre le 

droit en vigueur, que ce soit par manque de moyens ou de volonté politique, plutôt que le manque de 

règles applicables ou suffisamment développées. La réalité des conflits armés contemporains montre 

que des violations du (D.I.H) sont commises au quotidien, que ce soit par des forces armées 

gouvernementales ou par des groupes armés non étatiques. Les conséquences sur le plan humanitaire 

sont dramatiques comme en témoigne le nombre de civils tués ou blessés. Voir: (CICR), Le 

renforcement de la protection juridique des victimes des conflits armés, Rapport présenté par le CICR 

à la XXXIe Conférence Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, du 28 novembre au 1er 

décembre, Genève, 2011, p.16.     
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ّوالمدنية ّالعسكرية ّالمشاركة(1)األهداف ّالفئات ّعلى ّفقط ّالضربات ّيفرضّتوجيه ّالذي ،ّّّّ
ّ.ّ(2)صةّلهذاّالغرضلمخصّ احّواألعيانّالنزاعّالمسلّ ّفي

ّبموجبّالقانونّإنّ  ّللمدنيين ّالمقررة ّتلكّّالدولي الحماية ّمع ّليستّنفسها اإلنساني،

ّائية،ّإذّأنّ عدهمّبشكلّخاصّفيماّيتعلقّبسيرّالعملياتّالرةّللمقاتلين،ّهذاّاالختالفّمالمقرّ 
ّالمدنية، ّواألهداف ّالعسكرية ّاألهداف ّوبين ّوالمقاتلين، ّالمدنيين ّبين ّجوهري ّفرق ّّّهناك

تلكّّمقاتلينّمنّالهجماتّالعسكرية،ّحظرالّاستهدافالذيّأباحّقانونّالحربّّالوقتّففي

ّتوجّ  ّضدّ التي ّالمدنيينّه ّ(3)السكان ّالذين ّباليتمتّ ، ّمباشرعون ّبدور ّيساهموا ّلم ّما ّّّّّّّّّحماية
ّّ.(4)لهّبهذاّالدورالعدائية،ّوعلىّمدىّالوقتّالذيّيقومونّخالفيّالعملياتّ

                                                           
1 -Au cœur du (D.I.H) se trouve le principe de distinction entre, d’une part ; les forces armées qui 

conduisent les hostilités au nom des parties à un conflit armé et, d’autre part, les civils qui sont 

présumés ne pas participer directement aux hostilités, et de ce fait, ont droit à une protection contre les 

dangers résultant des opérations militaires. Voir : MELZER Nils, op.cit, p.13.   

تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين  "ّ(ّمنّالبروتوكولّاألولّعلىّأنّ 42تنصّالمادةّ)ّ-2 
األهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل  ه عملياتها ضد  وج  وبين األعيان المدنية واألهداف العسكرية، ومن ثم ت  

ال تكون "ّّ(ّمنّنفسّالبروتوكولّعلىّأنّ 92كذلكّالمادةّ)ّقرّ وتّ ّ."ترام وحماية السكان المدنيين واألعيان المدنيةتأمين اح
يست أهدافا عسكرية )...( لللهجوم أو لهجمات الردع. واألعيان المدنية هي كافة األعيان التي  األعيان المدنية محال

وتنحصر األهداف العسكرية فيما يتعلق باألعيان على تلك التي  تقتصر الهجمات على األهداف العسكرية فحسب.و 
التي يحقق تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتها أو بموقعها أم بغايتها أم باستخدامها، و 

ّّ."يدة )...(ئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكتدميرها التام أو الجز 
3- Voir : Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), La protection 

juridique internationale des droits de l’homme dans les conflits armés, Nations Unies, New York et 

Genève, 2011, p.21 et 22. 

-ّ(ّ ّوعلق.د.إإن  ّالنزاعاتّخالفّالتشّى( ّفي ّالقوة ّفاستخدام ّنطاقه، ّفيّحدود ّلكن ّالعنف، ّيحظر ّال ريعاتّالوطنية
وغيرّالمشروعةّّ-المقاتلينّ–نّعلىّاألطرافّالمتنازعةّالتمييزّبينّاألهدافّالمشروعةّحةّأمرّمفروغّمنه،ّلذاّيتعيّ المسلّ 
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتشملّفئةّالسكانّالمدنيين.ّراجعّالتي

- FORTIER Edith, op.cit, p.11.   

لّمشاركةّشكّ هّيّ دّبأنّ منّأجلّتصنيفّعملّمحدّ ّ.(ّمنّالبروتوكولّاإلضافيّاألول91(ّمنّالمادةّ)5الفقرةّ)ّ:راجعّ-4
ّيجب ّالعدائية، ّالعمليات ّفي ّّأنّمباشرة ّالتالية: ّالمعايير ّيّ ّ-9يستوفى ّأن ّالعمل ّشأن ّمن ّيكون ّأن ّسلباّؤثّ يجب ّّّّّّّر

فيّالعملياتّالعسكريةّأوّفيّالقدرةّالعسكريةّلطرفّمنّأطرافّالنزاع،ّأوّفيّحاالتّأخرىّأنّيلحقّالموتّأوّاإلصابةّ
اشرةّيجبّأنّتكونّهناكّعالقةّسببيةّمبّ-3أوّالدمارّباألشخاصّالمحميينّأوّاألعيانّالمحميةّمنّالهجماتّالمباشرة،ّ

صم ماّخصيصاّللتسببّيجبّأنّيكونّالعملّمّ ّ-3بينّالعملّالعدائيّوالضررّالمحتملّالناتجّعنّعمليةّعسكريةّمنسقة،ّ
ّ=ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:راجعّ.اآلخرمباشرةّبالحدّالمعينّمنّالضررّدعماّلطرفّمنّالنزاعّوعلىّحسابّالطرفّ
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بفعلّأوّعملّّابّومنحّفقطّفيّحالةّماّإذاّلمّيتسبّ رةّلهمّتّ قرّ الحصانةّالمّ ّفإنّ ّ،بالتالي

ّّوّأيّ ّعدائيّضدّ  ّالحمايةّستغطيّّألمرّكذلكّفإنّ نّكانّااّ طرفّمنّاألطرافّالمتنازعة،
ّ ّاألنشطة ّالذينّالّركل ّأو ّالمشاركين ّاألشخاصّغير ّلحقوق ّالكامل ّاالحترام ّلضمان امية

ّيّ توقّ  ّالضماناتّالتي ّالسيما ّالعملياتّالعدائية، ّفي ّالمشاركة ّعن ّالدوليّوفّ فوا ّالقانون رها
ّال(1)اإلنساني ّإذّذيّكانّجدّ ، ّالشأن، ّفيّهذا قيةّالرابعةّوالبروتوكولّدتّاالتفاحدّ ّواضحا

 .حةاألولّاألحكامّالعامةّلحمايةّالمدنيينّفيّالنزاعاتّالمسلّ 

ّيتعيّ  ّاألساس،ن ّهذا ّجميعّّعلى ّفي ّومعاملتهم ّاألشخاصّوشرفهم، ّباحترام االلتزام

جميعّأعمالّالعنفّوالتهديد،ّكماّينبغيّّاألوقاتّمعاملةّإنسانيةّوحمايتهمّبشكلّخاصّضدّ 
ّاالغتصابّواإلكراهّالسيماّضدّ ،ّشرفهنّ اعتداءّعلىّّأيّ ّخاصةّضدّ ّاءّبصفةلنسحمايةّا

ّ.(2)هتكّلحرمتهنّ ّعلىّالدعارة،ّوأيّ 

ّعلىّذلكّ ّّت حظرّ،وعالوة السكانّالمدنيينّوالقصفّّلهجماتّالعشوائيةّضدّ اجميع
ّالتأكّ  ّيتم ّلم ّوالقرىّما ّعلىّالمدن ّأنّ بالقنابل ّمن ّد ّالسكانّخاليةها ّتضمّ ىّأنّ وعلّ،من ّها

                                                                                                                                                                                     
- MELZER Nils, op.cit, p.48. =ّ

الذكر،ّلتوضيحّمسألةّفيّغايةّاألهمية،ّأالّوهيّةّ(ّالسالف91(ّمنّالمادةّ)5هّوردّتعليقّعلىّالفقرةّ)بالذكرّأنّ ّالجديرّ-
ّفيّال ّوالمشاركة ّفيّاألعمالّالعدائية، ّالمباشرة ّالتمييزّبينّالمشاركة ّمنّقبلّمضرورة ّبه ّالحربيّالمطلوبّالقيام جهود

ييزّأطرافّالنزاعّبينّنوعيّالمشاركةّأنّيؤديّإلىّإبطالّالجهودّالمبذولةّنّعدمّتمشأالسكانّالمدنيين،ّوبالتاليّفمنّ
ّتأكيدّوتطويرّ) ّمعّالعلمّأنّ علىّالنحوّالذيّسيوفّ ّق.د.إ(إلعادة ّالمعاصرةّالنزاعاتّالمسلّ ّرّحمايةّفعالةّللضحايا، حة

ّأن ّالذيّمنّشأنه ّاألمر ّوهو ّالمدنيين، ّمنّطرفّالسكان ّالمشاركة ّالنوعّمن ّهذا ّالعملياتّّتشهد ّفيّاستمرار يساهم
ّ:.ّراجعلمقاتلينلمهّالسكانّوبمختلفّالوسائلّقدّ العدائيةّمنّخاللّالدعمّالذيّيّ 

- Commentaire sur l’Art (51), du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève, op.cit. 
1- UELI Maurer et al, Stratégie pour la protection des civils dans les conflits armés, Confédération 

Suisse, Berne, 2013, p.6. 

الرابعةّمنّاالتفاقيةّّ(51)ّالمادةّوفيّهذاّالصددّتنص ّّ(ّمنّاالتفاقيةّالرابعة.29(ّمنّالمادةّ)2(ّو)1الفقرةّ)ّ:راجعّ-2 
وصا بهدف الحصول على معلومات إكراه بدني أو معنوي إزاء األشخاص المحميين، خص حظر ممارسة أي  ت  هّ"ّعلىّأنّ 

األطراف السامية المتعاقدة صراحة من جميع التدابير (ّمنّنفسّاالتفاقيةّ"52ّ"،ّكماّتحظرّالمادةّ)ّمنهم أو من غيرهم
بادة لألشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها، وال يقتصر هذا الحظر سب  التي من شأنها أن ت   ب معاناة بدنية، وا 

ذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية العلمية التي ال تقتضيها المعالجة الطبية للشخص على القتل والتع
ّ".ّّأعمال وحشية أخرى )...( ه يشمل أيضا أي  المحمي وحسب، ولكن  
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حداثّسبّ وكذاّالهجومّالذيّمنّشأنهّأنّيّ ّاألعيانّالعسكريةّفقط، بّخسائرّفيّاألرواحّوا 
ّ.(1)ّاألعيانّالمدنيةبأضرارّجسيمةّ

ّتتعلّ تضمّ  قّبحمايةّالسكانّالمدنيينّفيّالبابّنّالبروتوكولّالثانيّمنّجهتهّأحكاما

ّيتمتّ  ّإذ ّمنه، ّالمدنيالرابع ّالسكان ّالّوع ّاألخطار ّمن ّعامة ّبحماية ّالهجماتّن ّعن ناتجة

ّضدّ  ّمباشرة ّالموجهة ّأوّضدّ (2)همالعسكرية ّعلىّقيدّالّاألعيانّالتيّّ، ّلبقائهم غنىّعنها
ّ.ّّ(3)الحياة

يّاتفاقياتّجنيفّكانّالهدفّعالجهودّالمبذولةّمنّطرفّواضّأنّ ّ،ومماّالّشكّفيه

واألحكامّّجلّالنصوصّهوّماّيظهرّجلياّمنّخاللالةّللضحايا،ّّومنهاّتوفيرّالحمايةّالفعّ 

ّحةّكثيراّماّأسفرواقعّالنزاعاتّالمسلّ ّأنّ ّسابقا،ّإالّ ّعلىّالنحوّالمشارّإليههاّّوتنالتيّتضمّ 
ّمخ ّنتائج ّلآلبيّ عن ّالممة ّاالتفاقياترجوّ ال ّهذه ّمن ّذلكّ،ة ّعلى ّالفظائعّحجمّوالدليل

عدمّلحتماّفهاّهذهّالنزاعات،ّوالسببّيعودّخلّ فتهاّوماّتزالّتّ والخسائرّفيّاألرواحّالتيّخلّ 
مهماّّواالنتقامشهمّلتحقيقّالنصرّلهمّلمحتوىّهذهّاالتفاقياتّوكذاّتعطّ اهالتزامّأطرافهاّأوّتج

ّال ّلذلك ّالمستخدمة ّوالوسيلة ّالطريقة ّبعضّغكانت ّنذكر ّأن ّارتأينا ّيلي ّوفيما رض،
ّالمعاصرةّمنها.ّخاصةّحةاإلحصائياتّعنّالضحاياّالتيّأسفرتّعنهاّالنزاعاتّالمسلّ 

ّ

                                                           

ال "ّّىّأنّ (ّمنّنفسّالمادةّعل2الفقرةّ)ّ(ّمنّالبروتوكولّاإلضافيّاألول.ّتنص 91ّ(ّمنّالمادةّ)9(ّو)4الفقرةّ)ّ:راجعّ-1 
حظر أعمال العنف أو التهديد يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا األشخاص المدنيون محال للهجوم، وت  

 (ّمنّنفسّالبروتوكول.92ّ(ّو)99المادةّ)ّ:راجعّكذلكّعر بين السكان المدنيين".الذ   بث   لىإ الرامية أساساو  ابه
ّاإلضافيّالثاني.ّ(ّمنّالبروتوكول15المادةّ)ّ:راجعّ-2 
 حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان والمواد التي ي  هّ"ّ(ّمنّنفسّالبروتوكولّعلىّأنّ 14تنصّالمادةّ)ّ-3 

عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل  ىال غن
ّ".ّمياه الشرب وشبكاتها وأشغال الريوالماشية ومرافق 

ّ
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ّال ّمثالففي ّيصطبغيمن ّالمسلّ ّالنزاعّ، ّيجعل ّما ّإقليمية، ّبصبغة ّهناك الوضعّح
مداداتّالكهرباءّوالمياهّتكادّتكونّشبهّّوأكثرّتعقيداّّاإلنساني خطورة،ّفالخدماتّالصحيةّوا 
عدداّمتزايداّمنّالقتلى،ّويعانيّعددّّحاصداّبذلك،ّ،ّحيثّيستمرّالقتالّبالّهوادة(1)معدومة

باتّعلىّالشعبّاليمنيّمجابهةّجحيمّتفشيّوباءّّواآلن  (2)الجوع،يالتّكبيرّمنّالسكانّّو
ل حالةّوفاةّخل فها1122ّّأكثرّمنّألفّحالةّإصابة،ّّو522ّتّأكثرّمنّالكوليرا،ّحيثّسج 

ّالسّ ّ،(5)الوباء ّبغية ّالنار ّإلطالق ّوقف ّعلى ّالنزاع ّأطراف ّاتفاق ّمن ّبالرغم ماحّوذلك
خترقّلتتواصلّاالتفاقياتّكثيراّماّتّ ّأنّ ّضحايا،ّإالّ بوصولّإمداداتّاإلغاثةّاإلنسانيةّإلىّال

ّبسببّتردّ  ّالمدنيين ّمعاناة ّمن ّزاد ّمما ّاليمن، ّأنحاء ّفيّجميع ّالعملياتّالعدائية يّبذلك
ّتعزالوضعّاإلنس ّحيثّصرّ ّانيّفيّمحافظاتّصعدة،ّصنعاء، ّوعدن، ّحّالسيد أنطوان "

ّلّـضمّالقتالّالمتواصخضّالمدنيونّفيّيتعرّ ّهةّالدوليةّفيّاليمنّبأنّ ــــرئيسّبعثةّاللجنّ"جراند
ّ
ّ

                                                           
رّبتاريخّ،ّمركزّمعلوماتّ)ل.د.ص.أ(،ّمقالّنش،ّاليمن:ّاألمانّوالسالمةّللحيلولةّدونّالوقوعّفيّالهاوية(ل.د.ص.أ)ّ-1

ّ:ّلكترونياإلّوقعمعلىّالّ،2219سبتمبر11ّّ
https://www.icrc.org/ar/document/yemen-safety-net-above-chasm-below 

ّاالحتياجاتّاإلنسانية(ل.د.ص.أ)ّ-2 ّيعيشّفيّحالةّاضطرابّتتزايدّمعها ّبلد ّاليمن: ،ّمركزّمعلوماتّ)ل.د.ص.أ(،ّ،
ّ:لكترونياإلّ،ّعلىّالموقع2219سبتمبر15ّّرّبتاريخّمقالّنش

https://www.icrc.org/ar/document/yemen-country-turmoil-growing-humanitarian-needs 

ّأنّ ّ- ّبالذكر ّخّالجدير ّبشكل ّأضعف ّوأصبحوا ّالصمود، ّعلى ّالسكان ّقدرات ّمن ّاستنفذ ّقد ّاليمن ّفي ّّّّّّّّاصّالنزاع
فيّمواجهةّاآلثارّاإلنسانيةّواالقتصاديةّوالبيئيةّالناجمةّعنّتصاعدّالعملياتّالعدائية،ّوأصبحّالوضعّاآلنّالّيطاقّولمّ

ّ:رّفيّوصولّإمداداتّاإلغاثة.ّراجعتأخيّلّأيّ يعدّبإمكانهمّتحمّ 
- )CICR(, Yémen : Une trêve humanitaire immédiate de 24 heures est indispensable pour 

acheminer les secours médicaux, Ressources (CICR), Communiqué de presse, publié le 04 

avril 2015, In https://www.icrc.org/fr/document/yemen-une-treve-humanitaire-immediate-de-

24-heures-est-indispensable-pour-acheminer-les 
3- (CICR), Yémen: la guerre aux temps du choléra, Ressources (CICR), Article publié le 18 

juillet 2017, In https://www.icrc.org/fr/document/yemen-la-guerre-aux-temps-du-cholera 

 

https://www.icrc.org/ar/document/yemen-safety-net-above-chasm-below
https://www.icrc.org/ar/document/yemen-country-turmoil-growing-humanitarian-needs
https://www.icrc.org/fr/document/yemen-une-treve-humanitaire-immediate-de-24-heures-est-indispensable-pour-acheminer-les
https://www.icrc.org/fr/document/yemen-une-treve-humanitaire-immediate-de-24-heures-est-indispensable-pour-acheminer-les
https://www.icrc.org/fr/document/yemen-la-guerre-aux-temps-du-cholera
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 .ّ(1)لمعاناةّتتزايدّوطأتهاّكلّيومّبسببّالعنفّوانعدامّالكهرباءّونقصّالوقود

ّالممثّ  ّالمسلّ قالت ّوالنزاعات ّباألطفال ّالمعنية ّالمتحدة ّلألمم ّالخاصة ّلة ّحة ّليلي"
ّلقّبيئةّمعقدةّعادةّهّفيّكثيرّمنّحاالتّالنزاع،ّأسهمتّعملياتّجويةّفيّخأنّ ّ" زروقي

ّتّ  ّويّ ؤدّ ما ّاألطفال، ّمن ّالعديد ّوجرح ّقتل ّإلى ّي ّتقوده ّالذي ّالتحالف ّلرياضّضدّ اعتبر

خرين،ّويضيفّآ1112ّطفلّوجرحّأكثرّمن929ّّعنّمقتلّّدينّالحوثيينّمسؤوالالمتمرّ 

ّالذيّأعدّ  ّّهالتقرير ّالمتحدة2211ّسنة ّلألمم ّالعام األطفالّّحنةالذيّيعرضّمّوّ،األمين
ّالنزاعاتّالمسلّ ضح ّأنّ ايا صاباتّاألطفال،ّّ%12التحالفّمسؤولّعنّّحة، منّوفياتّوا 

ّ.ّ(2)حيثّارتكزتّنصفّهجماتهّعلىّالمدارسّوالمستشفيات

ّدّومنّجهتهّصر حّالسيّ  ّالدوليةّللصليبّاألحمرّأثناءّزيارتهّّرئيسّ"ماورير" اللجنة
ّالمتأثّ  ّاليمنللمناطق ّفي ّبالنزاع ّاإلنسّأنّ ّ،رة ّأسرةاألوضاع ّفكل ّمأساوية، ّهناك ّّّّّّّانية

ّالنزاع،ّوأنّ ّرتتأثّ فيّاليمنّ نهايةّّ حيثّتفيدّتقديراتّ،(3)زدادّسوءاّكلّيومالوضعّيّبهذا
ّيقّبأنّ 2219ّ ّاما ّالنزاع12ّرب ّاندالع ّمنذ ّاللجنةّّ،(4)أالفّشخصّقتلوا ّأعربت ولهذا

                                                           

ّ(ل.د.ص.أ) -1  ّاليمن: ّإلنقاذّاألرواح،ّمركزّمعلوماتّ)ل.د.ص.أ(،ّاتفاقاتّوقفّإطالقّالنارّالمحليّ ، ّفرصةّنادرة ة،
ّ:اإللكترونيّ،ّعلىّالموقع2219ماي22ّّبيانّصحفيّصادرّبتاريخّ

https://www.icrc.org/ar/document/yemen-local-ceasefires-are-rare-chance-save-lives 

بشريةّفيّّاهناكّخسائّرّذيّيرأسّفريقّعملّاللجنةّالدوليةّفيّاليمن،ّأنّ الّ"سيدريك شفايتز"دّومنّجهتهّذكرّالسيّ ّ-
ّالخدما ّعلى ّهائلة ّأعباء ّتضع ّوالجنوب ّوالغرب ّالشمال ّعلى ّالجوية ّفالغارات ّالبالد، ّأرجاء ّوتزيدّجميع ّالطبية ّّّّّّّت

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:منّتدهورها.ّراجع
 - )CICR(, Yémen : le CICR demande que les secours médicaux puissent être acheminés sans entrave, 

Ressources (CICR), Communiqué de presse, publié le 31 mars 2015, In 

https://www.icrc.org/fr/document/yemen-le-cicr-demande-que-les-secours-medicaux-puissent-etre-

achemines-sans-entrave 

ألممّالمتحدةّالنتهاكهماّحقوقّاألطفال،ّمقالّمنشورّلسوداءّاليمن:ّإدراجّالتحالفّالعربيّوالحوثيينّعلىّالقائمةّالّ-2 
ّ.2211جوان25ّّبتاريخّّ،24علىّموقعّقناةّفرانسّ

www.france24.com 

ّ،ل.د.ص.أ(كزّمعلوماتّ)،ّرئيسّاللجنةّالدوليةّيقول:ّيجبّأنّينتبهّالعالمّإلىّالمعاناةّفيّاليمن،ّمّر(ل.د.ص.أ)ّ-3 
ّ:اإللكترونيّ،ّعلىّالموقع2219أوت11ّّرّبتاريخّبيانّصحفيّنش

https://www.icrc.org/ar/document/icrc-president-says-world-must-wake-suffering-yemen 
4- Yémen, 1000 jours de conflit, 10 000 morts et toujours le silence, Article publié le 20/12/2017, In 

https://www.franceinter.fr/monde/yemen-1000-jours-de-conflit-10-000-morts-et-toujours-le-silence  

https://www.icrc.org/ar/document/yemen-local-ceasefires-are-rare-chance-save-lives
https://www.icrc.org/fr/document/yemen-le-cicr-demande-que-les-secours-medicaux-puissent-etre-achemines-sans-entrave
https://www.icrc.org/fr/document/yemen-le-cicr-demande-que-les-secours-medicaux-puissent-etre-achemines-sans-entrave
http://www.france24.com/
https://www.icrc.org/ar/document/icrc-president-says-world-must-wake-suffering-yemen
https://www.franceinter.fr/monde/yemen-1000-jours-de-conflit-10-000-morts-et-toujours-le-silence
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ّشهدهّالبالد،ّمماّخل فّتيّلعنفّالذاالدوليةّللصليبّاألحمرّعنّقلقهاّالشديدّإزاءّتصاعدّ
ّ ّالقانونّاسقوطّالعديدّمنّالضحايا ّبأحكام لمدنيين،ّحيثّدعتّأطرافّالنزاعّإلىّااللتزام

الدوليّاإلنسانيّوأنّتلتزمّبمبدأّالتمييزّبينّاألهدافّالعسكريةّوالمدنيةّواتخاذّاالحتياطاتّ

ّ.ّ(1)عيانّالمدنيةبّإلحاقّاألذىّبالمدنيينّواألضرارّالتيّتلحقّباألالالزمةّلتجنّ 

ّالمسلّ يّ  ّالنزاع ّعامعتبر ّيشهد ّالذي ّالسوري ّأكبرّّالسابعّهح ّبين ّمن ّالتوالي على
حسبّالمرصدّالسوريّلحقوقّّالكوارثّاإلنسانيةّالتيّعرفهاّعصرناّالحديث،ّوالذيّأسفر

فّالنزاعّ،ّكماّخلّ (2)2219نهايةّسنةّألفّشخصّحتى542ّّعنّمقتلّأكثرّمنّّاإلنسان
ّ ّمن ّو15ّأكثر 922ّّمليون ّاإلنسانية، ّللمساعدات ّوعاجلة ّماسة ّبحاجة 9ّألفّشخصا

ّ.(3)لمّيعرفّسوىّالحربّمعظمهمماليينّمنهمّأطفالّ

رتّمّ راّمنّالنزاع،ّإذّدّ حدىّأشدّالمناطقّتضرّ ينةّحلبّأكبرّمدينةّفيّسورياّإمدّعدّ تّ 
ّكبيرة ّوأّ منهاّأجزاء ّأدىّالحقتّأضراّر، ّما ّفيها، ّبالبنىّالتحتية ّّإلىّحرمانّالمدنيينّبليغة

ّالعنفّفيّالمنطقةّأنّصعّ  ّكانّلتصعيد ّوالكهرباء،ّكما بّمنّوصولّإمداداتّمنّالمياه
رّوعلىّهذاّاألساس،ّحذّ ّ.(4)سّالحاجةّإليهاماإلغاثةّاإلنسانيةّإلىّالسكانّالذينّهمّفيّأ

                                                           
1- )CICR(, Yémen : le CICR préoccupé par les victimes civiles prises dans l’escalade de la violence, 

Ressources (CICR), Communiqué de presse, publié le 26 mars 2015, In 

https://www.icrc.org/fr/document/yemen-le-cicr-preoccupe-par-les-victimes-civiles-prises-

dans-lescalade-de-la-violence 
2- La guerre en Syrie a fait plus de 340.000 morts, Article publié dans le journal Le-Figaro le 

24/11/2017, In http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/11/24/97001-20171124FILWWW00273-la-

guerre-en-syrie-a-fait-plus-de-340000-morts-depuis-2011.php  
3- (CICR(, Syrie : combien de temps encore ? Ressources (CICR), Communiqué de presse, publié le 

19 mars 2016, In  https://www.icrc.org/fr/document/syrie-combien-de-temps-encore 
4- (CICR(, Syrie : Alep au bord de la catastrophe humanitaire, Ressources (CICR), Communiqué de 

presse, publié le 28 Avril 2016, In https://www.icrc.org/fr/document/syrie-alep-au-bord-de-la-

catastrophe-humanitaire 

ّتعرّ ّ- ّفي ّحلب ّمدينة 31ّّضت ّجرّ 3994ّأفريل ّالنطاق ّواسعة ّأضرار ّوقوع ّعن ّأسفرت ّالمئاتلهجمات ّتساقط ّّّّّّّّاء
أطرافّالنزاعّللوقوفّّ)ل.د.ص.أ(متزايدةّمنّأرواحّالمدنيين،ّحيثّدعتّّافةّأعدادعلىّالمدينةّمخلّ ّالقنابلّومنّالقذائفّ

هّلوّاستمرّالقتالّعلىّالنحوّالذيّكانّعليهّفيّاأليامّالقليلةّالماضية،ّفسوفّيقعّالفوريّللعملياتّالعدائية،ّواعتبرتّأنّ 
                                                                                :ىّشفاّكارثةّإنسانية.ّراجعالماليينّمنّاألشخاصّعل

- (CICR), Syrie : Le CICR demande à toutes les parties de mettre fin au déferlement de violence 

aveugle sur Alep, Ressources (CICR), Communiqué de presse, publié le 30 Avril 2016, In = 

https://www.icrc.org/fr/document/yemen-le-cicr-preoccupe-par-les-victimes-civiles-prises-dans-lescalade-de-la-violence
https://www.icrc.org/fr/document/yemen-le-cicr-preoccupe-par-les-victimes-civiles-prises-dans-lescalade-de-la-violence
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/11/24/97001-20171124FILWWW00273-la-guerre-en-syrie-a-fait-plus-de-340000-morts-depuis-2011.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/11/24/97001-20171124FILWWW00273-la-guerre-en-syrie-a-fait-plus-de-340000-morts-depuis-2011.php
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-combien-de-temps-encore
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-alep-au-bord-de-la-catastrophe-humanitaire
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-alep-au-bord-de-la-catastrophe-humanitaire
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بّاألحمرّنةّالدوليةّللصليىّفيّاللجدنالمديرّاإلقليميّلمنطقتيّالشرقّاألوسطّوالشرقّاأل
كارثيّويزدادّسوءاّّهوالذيّاعتبّرّ،منّتدهورّالوضعّاإلنسانيّفيّسورياّ" مارديني"ّّديّ الس

ّيوم ّبعد ّيتعيّ ّ،يوما ّأين ّالشتاء ّفيّفصل ّللفئاتّخصوصا ّالسرعة ّوعلىّوجه ّالوصول ن
ّ.ّ(1)األكثرّضعفاّإلمدادهمّبالمساعداتّاإلنسانيةّالضرورية

ّصرّ  ّحتّالسيّ ومنّجهتها ّدة ّفيّسوريارئّ" اريانغاسر م" ّالدولية ّاللجنة ّبعثة ّّّيسة
المشاهدّهناكّتجعلّالقلوبّّنّ أّ،المحاصرةّمنذّفترةّطويلةّمضايافيّأعقابّزيارتهاّلمدينةّ

ّواإلمدادّبالغذاءّقاصرّللغاية،ّوأنّ ّلمةّمنّمعنى،ّفالناسّفيّحالةّبائسة،لكتنفطرّبكلّماّل
ّّالوضعّتّبأنّ لخمسّفيّالبلد،ّوأقرّ ااتهاّهذهّالظروفّمنّبينّأسوأّماّشاهدتهّخاللّسنّو

ّ.ّّ(2)يستمرّعلىّهذاّالحالّأنّالّيمكن

ّالنزاعاتّالمسلحةّكذلك،ّتفشيّظاهرةّاللجوءّوالفرارّخلّ ومنّاآلثارّالسلبيةّالتيّتّ  فها

ّالتيّيتحمّ  ّالقاسية ّوالظروفّاإلنسانية ّيصعبّمنّالمعاناة ّإذ ّالسكانّالمدنيون، ّّلعيشالها
                                                                                                                                                                                     
=https://www.icrc.org/fr/document/syrie-le-cicr-demande-toutes-les-parties-de-mettre-fin-au-

deferlement-de-violence-aveugle    
1- (CICR), Syrie : la situation humanitaire se dégrade avec l’arrivée de l’hiver, Ressources (CICR), 

Communiqué de presse, publié le 03 Décembre 2015, In https://www.icrc.org/fr/document/syrie-

la-situation-humanitaire-se-degrade-avec-larrivee-de-lhiver 

ّاإلّ- ّالمساعدات ّإيصال ّيمكن ّال ّالتي ّالمحاصرة ّالمناطق ّتلك ّسوريا، ّفي ّتدهورا ّاإلنساني ّالوضع ّزاد ّّّّّّّنيةنساومما
يّحرمانّالضحاياّمنّأدنىّالمواردّاألساسيةّالتيّمنّشأنهاّأنّتضمنّبقاءهم،ّوكذلكّالمناطقّإلىّداخلها،ّمماّيؤديّال

االقتصادّفيّسورياّرعايةّطبيةّلهمّوألمهاتهم،ّومناطقّمحرومةّبرم تهاّمنّالمياه،ّكماّأنّّ ّالتيّيولدّفيهاّاألطفالّدونّأيّ 
ّاإلنسانيّفيّالمنطقة.ّراجع:ّالوضعّالعواملّساهمتّبشكلّكبيرّفيّتدهورذهّفيّحالةّيرثىّلها.ّكلّه

- GASSER Marianne, Syrie : un peuple ignoré, un pays détruit, Ressources (CICR), Article publié le 

16 septembre 2015, In https://www.icrc.org/fr/document/syrie-un-peuple-ignore-un-pays-

detruit 
2- (CICR), Syrie :  le CICR Appelle à la levée immédiate et simultanée des sièges dans tout le pays, 

Ressources (CICR), Communiqué de presse, publié le 13 janvier 2016, In 

https://www.icrc.org/fr/document/syrie-maintenant-appel-levee-villes-assiegees-madaya-

foua-kefraya 

طقة، لوحظت السماح للمنظمات اإلنسانية بالدخول للمنكارثيا، فبعد رفع الحصار وسانيا إن وضعامضايا عرفت مدينة  -

وأطفاال برزت عظام وجوههم من شّدة الجوع، ونساء حوامل فاقدات للوعي دون أدنى رعاية طبيّة.  هناك أجسادا هزيلة،

                                                                        :                                                                       عراج
- GASSER Marianne, Conflit en Syrie : guerre de siège et souffrances, Ressources (CICR), Article 

publié le 01 février 2016, In  https://www.icrc.org/fr/document/conflit-en-syrie-guerre-de-siege-et-

souffrances-madaya 
 

https://www.icrc.org/fr/document/syrie-le-cicr-demande-toutes-les-parties-de-mettre-fin-au-deferlement-de-violence-aveugle
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-le-cicr-demande-toutes-les-parties-de-mettre-fin-au-deferlement-de-violence-aveugle
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-la-situation-humanitaire-se-degrade-avec-larrivee-de-lhiver
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-la-situation-humanitaire-se-degrade-avec-larrivee-de-lhiver
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-un-peuple-ignore-un-pays-detruit
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-un-peuple-ignore-un-pays-detruit
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-maintenant-appel-levee-villes-assiegees-madaya-foua-kefraya
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-maintenant-appel-levee-villes-assiegees-madaya-foua-kefraya
https://www.icrc.org/fr/document/conflit-en-syrie-guerre-de-siege-et-souffrances-madaya
https://www.icrc.org/fr/document/conflit-en-syrie-guerre-de-siege-et-souffrances-madaya
https://www.icrc.org/fr/document/conflit-en-syrie-guerre-de-siege-et-souffrances-madaya
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فيّظلّغيابّاألمنّوانعدامّالمواردّاألساسيةّالضروريةّّ،تيّيشتد ّفيهاّالقتالالفيّالمناطقّ
ّ ّأنهم ّكما ّبقاءهم، ّتضمن ّأن ّشأنها ّمن ّمنأىالتي ّفي ّالعسكريةّّليسوا ّالهجمات عن

الهربّيبقىّّالعشوائيةّالتيّأصبحتّتستهدفّحتىّالمناطقّالمأهولةّبالسكان،ّوبالتاليّفإنّ 
ّوعسىّيجدونّحياةّخاصةّّ،اتّالمستضعفةالخيارّالوحيدّأمامّهذهّالفئ النساءّواألطفالّلعل 

ّ.لالجئينفيّالدولّالمجاورةّوالمستقبلةّّآمنة

ّالتحرّ  ّاعتبرت ّإالّ لطالما ّالتاريخ، ّسمات ّمن ّسمة ّدائما ّوالهجرة ّالسكانية هاّأنّ ّكات

ّاتّ  ّأخأخذت ّتدفّ ّربعادا ّمن ّأوروبا ّجنوبّشرق ّيشهده ّما ّمع ّاألخيرة ّاآلونة ّفي ّغيرّى ق
ّ ّلمسبوق ّأكثر ّمن ّالمتوسط ّالبحر ّعبر ّالشرقي ّالطريق ّبات ّإذ التيّّالطرقالجئين،
ّ ّليسلكونها ّالقارة ّإلى ّمزّ لعجالوصول ّبلدان ّمن ّقادمين ّخاللهاّوز، ّالحروبّوقاطعين قتها

ّ.ّّ(1)عنّاألمانّااتّالكيلومتراتّبحثئم

ّللحصولّعرافقّسبالّمّ ّاقاصّر522ّ22ّنحوّّاألوروبيّأنّ ّاالتحادأظهرتّبياناتّ وا
ّ ّعام 2219ّعلىّحقّاللجوءّفيّدولّاالتحاد ّبينهم ّمنّالعمر15%ّّ، دونّالرابعةّعشرة

ّ ّمالذ ّعن ّبحثا ّأولياء ّدون ّالقارة ّوبيّ آمندخلوا ّإحصاءاتّ، ّلمكتب ّالخاصة ّاألرقام نت
فريقيا،واّمنّالحروبّفيّالشرقّاألوسطّأكثرّمنّمليونّشخصّفرّ ّبيّأنّ ّواالتحادّاألوّر ّوا 
ّ.ّ(2)2214وروباّعامّووصلواّإلىّأ

ّالمتدفّ  ّالالجئين ّمن ّالهائل ّالحجم ّأوروبا،وأمام ّعلى ّباسمّّقين ّالمتحدث اعتبر
ّالسيالمفوض ّماة ّالالجئين ّلشؤون ّية ّالمرجّ أنّ ّ" يندلربسويليام " ّمن ّمعاناةّّحه ّتتفاقم أن
ّالقاسّالذينّيسعونّللوصولّإلىّاليونانّعبرّالبلقانّبسببّاألحوالّمنّاآلالف ية يةّالجو 

                                                           
  تحد ّغيرّمسبوق،ّمركزّمعلوماتّ)ل.د.ص.أ(،ّمتوفرّعلىّالموقع:ّ-ّأوروباّ،ّالهجرةّفيّجنوبّشرق(ل.د.ص.أ)ّ-1

challenge-unprecedented-europe-east-south-https://www.icrc.org/ar/migrationّّ
22ّّنحوّّ-2 ّللجوءّفيّعام ّاألوروبيّطلبا ّاالتحاد ّبيانّصحفيّصادرّعنّموقعّفرانس2219ألفّقاصرّدخلوا ،24ّ

 .2211ماي22ّّني،ّبتاريخّاإللكترّو

www.france24.com 

https://www.icrc.org/ar/migration-south-east-europe-unprecedented-challenge
https://www.icrc.org/ar/migration-south-east-europe-unprecedented-challenge
http://www.france24.com/
http://www.france24.com/
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خذّالتدابيرّالمناسبةّسريعا.ّتّ اّلمّتّ إذّ،األرواحّالتيّقدّتؤديّإلىّوقوعّالمزيدّمنّالخسائرّفي
ّّوحتى ّفق2219ّعام ّمن ّأكثر ّوف قد5422ّد ّسعيهمّّشخصّحياتهم، ّأثناء ّمنهم الكثير

رةّللعبورّيلخطاحلةّشخصّعلىّاألقلّوهمّيقومونّبالرّ 222ّيّتوفّ ّوإلىّأوروبا،ّّللوصولّ
ّ شخصّباللجوء599.222ّّحيثّقامّأكثرّمنّّ،(1)إلىّاليونانّعنّطريقّالبحرمنّتركيا

التيّيمكنّأنّّالمخاطرالرغمّمنّبّسوريون،ّمعظمهم2219ّإلىّاليونانّعبرّالبحرّسنةّ
ةّيحّفيّهذاّالخصوصّأحدّمسؤوليّالحمايةّفيّالمفوضلة،ّحيثّصرّ حيواجهوهاّأثناءّالّر

يفوقّالخوفّمنّالمخاطرّفيّالبحر،ّويستمرّبذلكّّالخوفّمنّالبقاءّفيّمناطقّالنزاعّبأنّ 

ّ.(2)بيةّالبابّأمامهمّوقهمّحتىّمعّإغالقّبعضّالدولّاألوّرتدفّ 

عةّالمعيشيةّالمروّ ّوالظروفلّمشؤونّالالجئينّعواملّمنهاّفقدانّاألةّيمفوضدتّحدّ 
،ّباّوأوّرّعدادّالالجئينّالسوريينّالراغبينّفيّالوصولّإلىأّالرتفاعّاألخيرّفيلّكأسبابّأد ت

ّإالّ ّممنهّماليينالّويعيش ّالمجاورة، ّالبلدان ّفي ّباللجوءأنّ ّحاليا ّيطالبون ّأصبحوا ّّّّّّّّهم
المعيشيةّالتيّتزدادّسوءاّفيّالبلدانّالتيّيعيشونّفيهاّّالظروفإلىّالدولّاألوروبيةّبسببّ

طلب422.222ّّلجوءّإلىّأوروباّحواليّلنّمهاّالسوريّوغّعددّالطلباتّالتيّقدّ حاليا،ّإذّبل

                                                           

با،ّالمركزّاإلعالمي،ّمقالّنشرّّو،ّالمفوضيةّتطلقّنداءّلمساعدةّالالجئينّمعّبدءّفصلّالشتاءّفيّأوّر)م.س.ش.ل(ّ-1 
ّ:ّاإللكتروني،ّعلىّالموقع2219ّنوفمبر21ّّبتاريخّ

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/11/563cda076.htmlّ
عنّمأساةّانقالبّقاربّيحملّالالجئينّفيّالبحرّالمتوسطّقربّالسواحلّالليبية،ّيحملّّأ.ب.ح(أفادّتقريرّلمنظمةّ)ّ-

ّالمئ122ّعلىّمتنهّحواليّ ّوذكرّالتقريرّأنّ شخصّراحّضحيتها ّلحظةّوصولّفرقةّّاتّمنهم، ّكانتّمرو عة المشاهد
ّوالقواربّوأيّ  ّفقدّكانّالناسّيستميتونّللتشبثّبأطواقّالنجاة ّالتابعةّللمنظمة، ّفيماّّاإلنقاذ شيءّيمكنّأنّينقذّحياتهم،

علىّضرورةّاإلسراعّفيّّسلطّالضوء،ّمأساةّالمتوسطّاألخيرةّتّ )أ.ب.ح(غرقّآخرونّأوّكانواّيصارعونّالغرق.ّراجع:ّ
ّ:ّاإللكترونيّ،ّمتوفرّعلىّالموقع2219تعزيزّقدراتّاإلنقاذّفيّالبحر،ّاألخبارّوالبياناتّالصحفية،ّ

-highlights-sea-at-tragedy-releases/latest-press-media/news-http://www.msfme.org/ar/news/news
sea.html-mediterranean-the-in-capacity-rescue-increased-for-need-urgentّ

متوفرّّمقالّ،2219بينّتركياّواليونان،ّالمركزّاإلعالمي،ّّ،ّمأساةّجديدةّألسرةّالجئةّبعدّغرقّقارب)م.س.ش.ل(ّ-2 
ّ:ّاإللكترونيّعلىّالموقع

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/10/561640616.htmlّ
ّ

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/11/563cda076.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/11/563cda076.html
http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/latest-tragedy-at-sea-highlights-urgent-need-for-increased-rescue-capacity-in-the-mediterranean-sea.html
http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/latest-tragedy-at-sea-highlights-urgent-need-for-increased-rescue-capacity-in-the-mediterranean-sea.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/10/561640616.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/10/561640616.html
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ضّلخطرّتعرّ تاتّالالجئينّقربّدمشقّالتيّـــــــــــمآخرونّفيّمخيّ ،ّفيماّيعانيّ(1)2211عامّ
 .(2)العملياتّالعدائيةّالوصـــــــولّإليهاّبسبـــــبّاحتدامّوصعوبةّّ،انقطاعّالمساعداتّاإلنسانية

المدنيينّّسكانالالزمنّمنّمشكلةّنزوحّّسودانّمنّجهتهّمنذّثالثةّعقودّمنيعانيّال
ّأبسببّالنزاعاتّالمسلّ  ّإذ ّالسودانّفيّالجنوبّضدّ ىّتمرّ دحة، ّلتحرير ّالشعبية ّالحركة ّد

حربّأهليةّمنذّسنةّّدارفورءّالماليينّمنّالسكان،ّحيثّتشهدّالحكومةّالمركزيةّإلىّلجّو

                                                           
ّأسب)م.س.ش.ل(ّ-1 ّمن ّواليأسّوالتعليم ّالفقر ّالمركزّ، ّأوروبا، ّإلى ّالمجاورة ّالدول ّمن ّالسوريين ّالالجئين ّتحر ك اب

ّ:ّاإللكترونيّمتوفرّعلىّالموقعّمقالّ،2219اإلعالمي،ّ
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/9/560b8c356.htmlّ

ّأنّ بالذكرالجديرّّ- ّمثلّاألردنّولبنانّفيّظروفّرهيبة،ّّ، الكثيرّمنّالالجئينّالسوريينّيعيشونّفيّالدولّالمجاورة
خاصةّمعّانخفاضّدرجاتّالحرارةّفيّفصلّالشتاء،ّفهمّيسعونّللعثورّعلىّمكانّدافئ،ّويعيشونّفيّحيرةّبسببّجهلهمّ

ّ:ىّديارهمّفيّيومّمنّاأليام.ّراجعلعودةّإللماّسيحملهّالغدّلهم،ّأوّماّإذاّكانتّستتاحّلهمّإمكانيةّا
- (CICR), Syrie : la situation humanitaire se dégrade avec l’arrivée de l’hiver, op.cit. 

ّكذلكّّ- ّلىّأنّ إينبغيّاإلشارة ّقرابة ّفيّمنطقتي999ّ49ّّهّيوجد حيثّتوجدّّلحدالتواّالرقبانسوريّمحاصرينّحاليا
هاّأرضّيغيبّفيهاّحراويةّجرداءّعلىّالحدودّبينّسورياّواألردن،ّويشاعّعلىّهذهّالمنطقةّأنّ مخيماتّمؤقتةّفيّمنطقةّص

دهاّالمرضّالقانونّويصعبّفيهاّالحصولّعلىّالرعايةّالصحيةّوالغذاءّوالمياه،ّفهيّمناطقّيحكمهاّالعنفّوالخوف،ّيهدّ 
ّمنّسماحّاألردنّبدخولّما ّوبالرغم ّالمساعداتّاإلنسانية، ّفيها ّإالّ 399ّو999ّبينّّوتنعدم بعضّّأنّ ّشخصّيوميا،

النسيانّعلىّالحاجزّالرملي،ّربماّألنهمّغيرّمتأكدينّمنّشكلّاالستقبالّالذيّينتظرهمّّالسوريينّيفضلونّالبقاءّفيّطيّ 
ّتتمّ  ّأن ّيخشون ّأنهم ّأو ّاألردن، ّّفي ّراجع: ّأخرى. ّمرة ّسوريا ّإلى ّأرضّبيثان ستاتونإعادتهم ّفي ّعالقون ّسوريون ،

ّّ :اإللكترونيّ،ّمقالّمتوفرّعلىّالموقع3994ةّالّتخضعّلسلطةّأحد،ّشبكةّاألنباءّاإلنسانيةّ)إيرين(،ّعمان،ّصحراوي
www.irinnews.orgّّ

انيةّبعدّضّمخيمّالالجئينّالفلسطينيينّقربّدمشقّوالذيّيأويّنازحينّسوريينّلخطرّانقطاعّالمساعداتّاإلنسيتعرّ ّ-2
ضّالطريقّالذيّهّالقواتّالمواليةّللحكومةّالسوريةّوالطائراتّالحربيةّالروسية،ّحيثّيتعرّ أسابيعّمنّالقصفّالذيّتشنّ 

ّيعرفّ ّكما ّالعسكرية، ّالهجمات ّاالستهدافّمن ّلخطر ّاألساسية ّوالسلع ّالمساعدات ّعلى ّللحصول ّالمدنيون يستخدمه
رّفسّ نعدامّالمستشفياتّوالمرافقّالصحيةّونفاذّاألدويةّمنّالصيدليات،ّوهوّماّيّ المخيمّنقصاّكبيراّفيّالموادّاألساسيةّوا

،ّهلّسيتحولّمخيمّالالجئينّالفلسطينيينّهذاّتوم زرولينحجمّالمعاناةّالتيّيتكبدهاّالسكانّالمدنيونّفيّالمخيم.ّراجع:ّ
ّ:ّاإللكترونيّ،ّمقالّمتوفرّعلىّالموقع2211نباءّاإلنسانيةّ)إيرين(،ّبيروت،ّإلىّاليرموكّالجديدّفيّسوريا؟،ّشبكةّاأل

www.irinnews.orgّّ
ّ:راجعّكذلكّعنّمعاناةّالسوريينّفيّمخيمّاليرموكّ-

- (CICR), Syrie : les civils du camp de Yarmouk doivent être secourus de toute urgence, Ressources 

(CICR), Communiqué de presse, publié le 09 Avril 2015, In 

https://www.icrc.org/fr/document/syrie-les-civils-du-camp-de-yarmouk-doivent-etre-

secourus-de-toute-urgence 

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/9/560b8c356.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/9/560b8c356.html
http://www.irinnews.org/
http://www.irinnews.org/
http://www.irinnews.org/
http://www.irinnews.org/
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-les-civils-du-camp-de-yarmouk-doivent-etre-secourus-de-toute-urgence
https://www.icrc.org/fr/document/syrie-les-civils-du-camp-de-yarmouk-doivent-etre-secourus-de-toute-urgence


اإلنساني نطاق تنفيذ العمل                                        :الثاني الفصل ـ األول الباب  

 

150 
 

السكانّاألصليينّالسودّّالمواليةّللعربّضدّ ّالجنجويدةّبميليشياّمّوعبينّالحكومةّمد2225ّ
ّال ّبالتوزيع ّيطالبون ّاذين ّالوضعّللعادل ّتدهور ّإلى ّأدى ّمما ّوالثرواتّالطبيعية، ألراضي

ّأكثرّمنّ ّمنها ّالتيّلجأ ّّّفارينّبذلكّالتشادألفّشخصّإلى222ّّاإلنسانيّفيّالمنطقة
ّ.(1)منّمختلفّالتجاوزاتّواالنتهاكاتّالجسيمةّلحقوقّاإلنسان

ّ ّفي ّوالبرية ّالجوية ّالهجمات ّاستمرار ّتدفّ ّكردفانّةواليأدى ّإلى ّالمزيدالسودانية ّّّّق
يةّلشؤونّماةّالسيالمفوضثةّباسمّتّالمتحدّ لمنّالسكانّإلىّدولةّجنوبّالسودان،ّحيثّقا

ّ ّالالجئين ّّأنّ ّ" نعميميليسا فلي" 122ّّنحو ّبلدة ّإلى ّيوميا ّيصلون الحدوديةّّييداالجئ
لىّغا(2)ممتلكاتّئةّودونّأيّ ،ّوهمّفيّحالةّصحيةّسيّ الوحدةّواليةالواقعةّفيّ ةّيومناّي،ّوا 

ّمازالّعشراتّاآلالفّمنّالالجئينّالسودانيينّفيّجنوبّالسودانّيعانونّمنّنقصّ هذا
ّوالمياه ّأمس ّّ،الغذاء ّفي ّينبغيّّفهم ّوالتي ّاالستعجالية ّاإلنسانية ّالمساعدات ّإلى الحاجة

ّبعونّفيّمخيمين،ّالذينّيقلنيلّاألزرقاّواليةالجئّمنّّألف22ّّـتعزيزهاّفيّأقربّاآلجالّل
ياتّةّفيّجنوبّالسودان،ّإذّيواجهّعمالّاإلغاثةّاإلنسانيةّتحدّ يلةّونائحيقعانّفيّمنطقةّقا

ّ.(3)بالمساعداتّالالزمةّإلىّهذهّالمنطقةّإلمدادهملوصولّلكبيرةّ

                                                           
1 - THIACA Thiaw, La protection internationale des droits de l’homme dans les situations de crise en 

Afrique : le droit à l’épreuve des faits, Ed L’Harmattan, Paris, 2014, p.154 et 155.   

ماتّالجويةّوالبريةّالمتجددةّويعبرونّإلىّجنوبّالسودان،ّالمركزّونّمنّالهجيفرّ ،ّمئاتّالسودانيينّ(م.س.ش.ل)ّ-2 
ّ :اإللكترونيّمتوفرّعلىّالموقعّمقالّ،2212اإلعالمي،ّ

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2012/9/5062e7cd6.htmlّ
3- (M.S.F), Secourir de toute urgence les 80 000 refugiés Soudanais, In 

http://www.msf.ca/fr/article/secourir-de-toute-urgence-les-80-000-r%C3%A9fugi%C3%A9s-

soudanais 

ّالخصوصّّ- ّالقتالّفيّجبالّتجدّ ّأنّ ّ)م.س.ش.ل(ذكرتّفيّهذا ّالفارينّّالنوبةد ّّّّفيّالسودانّأدىّإلىّارتفاعّعدد
منذّّالنيل األزرقوّجنوب كردفالسودانيّمنّواليتي3999ّّ،ّإذّوصلّماّيزيدّعن3994ّإلىّجنوبّالسودانّفيّجانفيّ

ّّفيّجنوبّالسودانّوالذيّيأويّأساساّّالوحدةوهيّمخيمّعشوائيّفيّواليةّالحدودية،ّّييداإلىّبلدة3999ّّديسمبر33ّّ
ّ)999ّ99ّحواليّ ّراجع: ّتجدّ م.س.ش.ل(الجئّسوداني. ّيّ ، ّالقتال ّد ّالنوبة3999ّّجبر ّمنّجبال ّالفرار ّّّشخصّعلى

 :ّاإللكترونيّمتوف رّعلىّالموقعمقالّّّ،3994السودان،ّالمركزّاإلعالمي،ّّفي

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/1/54cd10be6.htmlّ

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2012/9/5062e7cd6.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2012/9/5062e7cd6.html
http://www.msf.ca/fr/article/secourir-de-toute-urgence-les-80-000-r%C3%A9fugi%C3%A9s-soudanais
http://www.msf.ca/fr/article/secourir-de-toute-urgence-les-80-000-r%C3%A9fugi%C3%A9s-soudanais
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/1/54cd10be6.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/1/54cd10be6.html
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ّاألساسّحذ ر ّهذا ّالمفوضّ،على ّفي ّالدولية ّالحماية ّخبراء ّيكبير ّلشؤونّالة سامية
ّارتفاعّ،الالجئين ّّأمام ّتشهدها ّالتي ّاللجوء ّانسبة ّالمخاطرّلمسلّ النزاعات ّتزايد ّمن ّّّحة،

ّّّّّّااللتزامّإلىالدولّوالحكوماتّّ،ّحيثّدعاواالضطهاداتونّمنّالحروبّالتيّيواجههاّالفاّر
ّبحقوقّاإلنسانفيّج ّالعالم ّأنحاء ّإليهاّّ،األساسيةّميع ّيستند ّالتي ّالقانون ومبادئّسيادة

الذيّيهدفّإلىّتوفيرّالحمايةّالفعالةّلهمّوالعملّمنّأجلّضمانّّ،(1)النظامّالدوليّلالجئين
ّلتمكينّ ّالمناسبة ّالظروف ّخلق ّإلى ّباإلضافة ّلهم، ّالكريمة ّاألوضاع ّوتوفير حقوقهم

ونّإليهّفيّدولةّأمنّيلجآنّمكانّعاألشخاصّالمضطهدينّمنّممارسةّحقهمّفيّالبحثّ
ّّ.(2)أخرى

ّالدوليّاإلنسانيّحمايوفّ يّ  ّالقانون ّلالجئينّبصر ّحيثّيتمتّ فة ّمدنيين، ّبكافةّتهم ّّعون
يّتفرضّحةّبموجبّاالتفاقيةّالرابعة،ّالترةّلضحاياّالنزاعاتّالمسلّ المقرّ ّالقانونيةّالضمانات

ّالس ّاألطراف ّعلى ّتتمثّ ماالتزامات ّالمتعاقدة، ّية ّضرورة ّفي ّأساسا ّحقوقّل ّواحترام كفالة
بلدّيخشىّفيهّّجبّهذهّاالتفاقيةّإلىّأيّ شخصّمحميّبمّوّالّيجوزّنقلّأيّ ّالالجئين،ّإذ

ّلمّيثبتّزوالّالظّ ّ،السياسيةّأوّعقائدهّالدينيةّآرائهاالضطهادّبسببّ رفّالذيّأدىّبهّما
رّحظعليهاّاالتفاقيةّالرابعةّهوّّأهمّالمبادئّاألساسيةّالتيّاحتوتّمنّوألنّ ّ.(3)إلىّاللجوء

ّفإنّ  ّيتوجّ التمييز، ّإجّره ّعدم ّالحاجزة ّيقاءّعبّعلىّالدولة ّيكنّلديها ّلم ينّملياتّالنقلّإذا

لالضطهادّوالتمييز،ّأماّبتوافرّذلكّاليقينّّاألشخاصّالمحميينّلمّيكونواّمحالّمطلقّبأنّ 
ّ ّإليها ّاألشخاص ّأولئك ّنقل ّالمراد ّالدولة ّتكون ّأن ّّارفطفيشترط ّاالتفاقية، ّّّّّّّّراغبةّوفي

                                                           
متوفرّّمقالّ،2219رّمنّتناميّتسييسّمسائلّاللجوءّوالالجئين،ّالمركزّاإلعالمي،ّحذّ ،ّالمفوضيةّتّ )م.س.ش.ل(ّ-1

ّ:اإللكترونيّعلىّالموقع
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/10/5617b3396.htmlّ

ّالدّوخضراوي عقبةّ-2 ّالحماية ،ّ ّلنيلّشهادة ّمذكرة ّكليةّليةّلالجئين، ماجستيرّفيّالحقوق،ّتخصصّقانونّدوليّعام،
ّ.52،ّص.2212دّخيضر،ّبسكرة،ّامعةّمحمالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّج

ّ(ّمنّاتفاقيةّجنيفّالرابعة.49(ّمنّالمادةّ)4الفقرةّ)ّ:راجعّ-3

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/10/5617b3396.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/10/5617b3396.html
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ّوقادرةّعلىّذلك ّالّينبغيّأنّتّ (1)فيّتطبيقها ّكما ّالالجئينّكع، جانبّأاملّالدولةّالحاجزة

ّ.ّ(2)لقانونيةّلدولةّمعاديةاهمّدّتبعيتجرّ أعداءّلمّ 

ةّعلىّدولةّاالحتاللّعدمّإمكانيةّالقبضّتفرضّاالتفاقيةّالرابعةّفيّاألراضيّالمحتلّ 
ّ ّالذين ّرعاياها ّّلجأواعلى ّالنزاع ّبدء ّالمحتلّ ّإلىقبل ّإدانتهمّاألراضي ّأو ّمحاكمتهم ّأو ّّّّة

ّ.(3)بسببّمخالفاتّاقترفوهاّبعدّبدءّالعملياتّالعدائيةّعادهمّعنّاألراضيّالمحتلة،ّإالّ أوّإب

ّالنزاعّالمسلّ يتعلّ  ّباألشخاصّالذينّقبلّبداية ّالحالة ّوطنهم،ّقّاألمرّفيّهذه حّفروا
عنّباقيّرعاياّدولةّّزهمأيّاكتسبواّصفةّالالجئ،ّماّيميّ ة،ّووجدواّالملجأّفيّالدولةّالمحتلّ 

لّالمتواجدينّفيّاإلقليمّالمحتل،ّوالذينّهمّغيرّمعنيينّباألحكامّالواردةّفيّالفقرةّاالحتال
(2(ّ ّالمادة ّمن ّالواردة92ّ( ّاألحكام ّمع ّمضمونها ّيتكامل ّالتي ّالرابعة، ّاالتفاقية ّمن )ّّّّّ

(ّمنّنفسّاالتفاقية،ّحيثّتحكمّهذهّاألخيرةّالعالقةّبينّالالجئينّوسلطات44ّفيّالمادةّ)
(ّعالقتهمّمعّبلدهمّاألصلي،ّالذي92ّ(ّمنّالمادةّ)2مّالفقرةّ)نظّ ضيف،ّفيّحينّتّ البلدّالم

نّعلىّهذهّاألخيرةّضمانّعدمّاعتقالّومحاكمةّوترحيلّ،ّحيثّيتعيّ (4)أصبحّدولةّاحتالل
ّالمحتلّ  ّاألراضي ّمن ّالالجئين ّتجسيدارعاياها ّالذيّة، ّاللجوء ّحق ّاستمرارية كانواّّلفكرة

األصليّاحترامهّبصفتهّبلدّاحتاللّلهّّبلدهمنّعلىّتالل،ّوالذيّيتعيّ عونّبهّقبلّاالحيتمتّ 
ّ.(5)السلطةّعلىّإقليمّالبلدّالمضيف

ّتتعلّ ّ،منّجهتهّيضيفّالبروتوكولّاألول ّقّبتوفيرّالحمايةّلالجئينّدونّأيّ أحكاما

ّتمتّ  ّمع ّمجحف، ّالضماناتتمييز ّبكافة ّوالثالثّالقانونيةّعهم ّاألول ّالباب ّفي ّّّّّّّالواردة

                                                           
ّالنزامعروق سليمّ-1 ّالالجئينّزمن ّحماية ،ّ ّلنيلّشهادة ّمذكرة ّتخصصّعاتّالمسلحة، ّالقانونية، ّالعلوم ّفي ماجستير

ّ.99،ّص.2222القانونّالدوليّاإلنساني،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّالحاجّلخضر،ّباتنة،ّ
ّ(ّمنّاتفاقيةّجنيفّالرابعة.44المادةّ)ّ:راجعّ-2
ّ(ّمنّاتفاقيةّجنيفّالرابعة.92(ّمنّالمادةّ)2الفقرةّ)ّ:راجعّ-3

4 - UHLER M. Oscar et al, op.cit, p.375. 
5 - Ibid, p.376. 
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رةّللسكانّالمدنيينّأثناءّالنزاعاتّرّلهمّنفسّالحمايةّالمقرّ قرّ تي،ّأيّ(1)منّاالتفاقيةّالرابعة
ّ.(2)يتهمّفيّالحصولّعلىّالمساعداتّاإلنسانيةحة،ّبماّفيّذلكّأحقّ المسلّ 

ّ ّهيّضحيّ اأما ّإلىّدولة ّمسلّ لفارين ّنزاع ّالحالةّة ّفيّهذه ّفيستفيدون ّدولي، ّّحّغير
وكذاّأحكامّالبروتوكولّّ،(ّالمشتركةّبينّاتفاقياتّجنيف5) ةّبموجبّالمادةمنّالحمايةّالمقرّر

رّاإلكراهّوالهجماتّالراميةّحظالثاني،ّعلىّغرارّاحترامّالحقّفيّالحياةّوالسالمةّالبدنية،ّّو

والهجماتّالتيّتستهدفّاألعيانّالتيّالّغنىّعنهاّلبقائهم،ّّ،رّبينّالمدنيينعالذّ ّإلىّبثّ 
ّ.(3)شخصّالالجئالاألخرىّالراميةّإلىّحمايةّّوغيرهاّمنّالنصوص

هّحجرّعتبرّمبدأّعدمّالردّأحدّالركائزّالتيّتقومّعليهاّفكرةّالملجأ،ّبلّيوصفّبأنّ يّ 
ةّــــةّالدولـــلحمايةّالالجئّمنّالوقوعّفيّقبضّاألساسيةلقانونّاللجوءّباعتبارهّالضمانةّّالزاوية
(ّمنّاالتفاقيةّالخاصةّبوضع55ّ(ّمنّالمادةّ)1حتهّالفقرةّ)،ّوهوّماّوضّ (4)اضطهدتهالتيّ

                                                           
ّ(ّمنّالبروتوكولّاإلضافيّاألول.95المادةّ)ّ:راجعّ-1
اتينّالفئتينّمنّالقواعد:ّ)أ(ّالقواعدّالمطبقةّعلىّالمدنيينّوالالجئينّالتيّيلتزمّبهاّجميعّأطرافّكالمدنيينّيستفيدّالالجئونّمنّهّ-2

ّالعامةّضدّ  ّالحماية ّالتيّيحملونّجنسيتها: ّفيّذلكّالدولة ّكافةّّالنزاعّبما ّاتخاذ ّالسكانّالمدنيين، ّحماية ّالعملياتّالعدائية، آثار
جالءّاألطفال،ّالحقّفيّااللتجاءّإلىّالمناطقّالمحميةّاالحتياطاتّالالزمةّأثناءّتنفيذّالهجماتّ العسكرية،ّحمايةّالنساء،ّحمايةّوا 

ّوالحقّ ّالمشتتة، ّالعائالت ّشمل ّولم ّأفرادها، ّمصير ّمعرفة ّفي ّالعائالت ّحق ّالسالح، ّوالمنزوعة ّالدفاع، ّوسائل ّمن ّّّّّّّّوالمجردة
لمطبقةّفقطّعلىّالمدنيينّوالالجئينّالذينّليسواّرعاياّالدولةّالتيّيخضعونّفيّاالستفادةّمنّأعمالّاإلغاثةّاإلنسانية.ّ)ب(ّالقواعدّا

روعّبشرية،ّإمكانيةّالتماسهمّدلسلطتهاّأوّالمتواجدينّعلىّإقليمها:ّاحترامّاألشخاصّومعاملتهمّبإنسانية،ّحظرّاستخدامّاألشخاصّك
مغادرةّاإلقليمّالذيّيخضعونّلسلطته،ّحظرّالترحيلّ،ّالحقّفيّم.س.ش.ل(،ّو))ل.د.ص.أ(ّللمساعدةّمنّالمنظماتّاإلنسانيةّكـ

ّفيّحالةّماّإذاّانتهكواّقوانينّوأعرافّالحرب.ّراجع:ّواالعتقال،ّإالّ 
- Commentaire sur l’Art (73) du Protocole Additionnel (I), aux Conventions de Genève, op.cit.ّ 

ّ.14،ّمرجعّسابق،ّص.معروق سليمّ-3
دكتوراهّفيّالعلوم،ّتخصص:ّالقانون،ّكليةّالحقوقّوالعلومّوليةّلالجئين،ّرسالةّلنيلّدرجةّ،ّتطورّالحمايةّالدةأيت قاسي حوريّ-4

الالجئينّإلجراءاتّكالمنعّّضبّعلىّهذاّالمبدأّعدمّجوازّتعرّ .ّيترتّ 22،ّص.2214تيزيّوزو،ّّ-السياسية،ّجامعةّمولودّمعمري
ّاّإلىّأيّ اإلقليمّالذيّينشدّاللجوءّإليهّإخضاعهمّإلجراءاتّمثلّاإلبعادّأوّاإلعادةّجبّرمنّالدخولّعندّالحدود،ّأوّإذاّكانّقدّدخلّ

دولةّيتعرضّفيهاّلالضطهاد،ّحيثّيترتبّعلىّهذاّالمبدأّتقييدّسلطةّالدولةّبالنسبةّإلبعادّالالجئين،ّإذّيحظرّالطردّكقاعدةّعامة،ّ
دةّقانوناّإلثباتّقرارّاإلبعاد،ّأنّتمنحّالالجئّحقّاستيفاءّالطرقّالمحدّ ّنّعلىّالدولةّالمستضيفةّفيّحالةّماّإذاّأصدرتكماّيتعيّ 

كيّ،ّلااّإذاّأصبحّقرارّاإلبعادّنهائيبراءته،ّوكذاّالحقّفيّاالعتراضّوالتمثيلّالقانوني،ّمعّإعطائهّمهلةّزمنيةّمعقولةّفيّحالةّم
مجلةّجئينّفيّالشريعةّاإلسالميةّوالقانونّالدولي،ّ،ّحقوقّالالطلب فرجصالح الدين نّمنّالبحثّعنّملجأّجديد.ّراجع:ّيتمكّ 

ّ.199ّ،ّالعددّاألول،ّغزة،ّص.19)سلسلةّالدراساتّاإلسالمية(،ّالمجلةّالجامعةّاإلسالميةّ
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ّ"بأنّ ّقرّ الالجئينّالتيّتّ    صورة  ه بأي  دولة متعاقدة أن تطرد الجئا أو ترد   ال يجوز ألي  ّه
     دتين فيها بسبب عرقهالتي تكون حياته أو حريته مهد   ليماقاألمن الصور إلى حدود 

 ّ.(1)"رائه السياسيةآأو بسبب  ،نةجتماعية معي  ه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اــــــأو دين

منحّالالجئينّالمقيمينّفيّإقليمهاّنفسّبوتلتزمّالدولّاألطرافّفيّهذهّاالتفاقيةّكذلك،ّّّّّّ
،ّولتحقيقّهذاّ(2)المعاملةّالممنوحةّلمواطنيهاّفيّمجالّاإلغاثةّاإلنسانيةّوالمساعدةّالعامة

لتّاالتفاقيةّالدّوّ،رضغال شؤونّلةّاألممّالمتحدةّيّ ضإمكانيةّالتعاونّمعّمفّولّاألطرافّخو 
،ّكماّتمنحّ(3)وظائفهاهيئةّأخرىّتابعةّلألممّالمتحدةّتخلفهاّفيّممارسةّّأيّ أوّّ،الالجئين

ّ ّبصورة ّالمقيمين ّالالجئين ّالمتعاقدة ّفيماّّنظاميةالدول ّممكنة ّمعاملة ّأفضل ّإقليمها في
ّالتسهيالحومنّ،(4)اإلسكانّيخص ّ ّكافة ّالتيّستساعدهمّالضّرّتهم ّاألعمال ّلممارسة ورية

                                                           

االتفاقيةّالخاصةّبوضعّالالجئين،ّالمعتمدةّمنّقبلّمؤتمرّاألممّالمتحدةّللمفوضينّبشأنّالالجئينّوعديميّّ:راجعّ-1 
ّالخصوص:ّالمادة1294ّأفريل22ّّ،ّدخلتّحي زّالنفاذّبتاريخ1291ّجويلية22ّّالجنسية،ّبتاريخّ .ّراجعّكذلكّفيّهذا

ّمنّاتفاقيةّمناهضةّالتعذيبّوغيره(،5ّ(ّمنّالمادةّ)1(ّمنّالعهدّالدوليّالخاصّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسية،ّوالفقرةّ)9)
ّال ّأو ّالالإنسانية ّأو ّالقاسية، ّالعقوبة ّأو ّبموجبّمنّضروبّالمعاملة ّالعامة ّالجمعية ّاعتمدتها ،52/41ّّالالئحةمهينة،

ّّةالصادّر 12ّّبتاريخ 1224ّديسمبر ّبتاريخ ّالنفاذ ّدخلتّحيز ،21ّّ ّيّ 1229جويلية .(ّ ّ)أ( ّالفقرة ّبمفهوم ّالجئا ّّّّ(2ّعتبر
1291ّّ(ّمنّاالتفاقيةّالخاصةّبوضعّالالجئينّلسنة1ّمنّالمادةّ)  ره بر  سبب خوف له ما يبكل شخص يوجد )...( و "

ض لالضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد من التعر  
ويوجد  ، أو كل شخص ال يملك جنسيةل بحماية ذلك البلدظال يريد بسبب ذلك الخوف أن يست جنسيته، وال يستطيع، أو
ة مثل تلك األحداث وال يستطيع، أوال يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك لسابق بنتيجاخارج بلد إقامته المعتادة 

كل شخص يجبر على ترك محل إقامته "ّالجئين،ّفعرفتهمّبـل(ّمنّاالتفاقيةّاإلفريقية1ّ(ّمنّالمادةّ)2".ّأماّالفقرةّ)البلد
بشكل خطير في كل أو جزء بلد نظام العام ر الالمعتادة بسبب اعتداء خارجي، أو احتالل أو هيمنة أجنبية، أو أحداث تعك  

االتفاقيةّالتيّتحكمّّ:."ّراجعخر خارج بلد منشئه أو جنسيتهآه أو جنسيته، من أجل البحث عن ملجأ في مكان منشئ
 :اإللكترونيّ،ّمتوفرةّعلىّالموقع1294جويلية22ّّّفيالجوانبّالمختلفةّلمشاكلّالالجئينّفيّإفريقيا،ّدخلتّحيزّالنفاذّ

dec.html-ref-http://hrlibrary.umn.edu/arab/afrّّّ
المستضيفةّبموجبّهذهّاالتفاقيةّضمانّّنّعلىّالدوليتعيّ ّ.االتفاقيةّالخاصةّبوضعّالالجئينّمن(25ّالمادةّ)ّ:راجعّ-2 

ّلهّأثناءّقدومهمّمنّنقصّفيّالغذاء،ّوترديّجئينلالّالحدّاألدنىّمنّالرعايةّالصحيةّالالزمة ،ّوذلكّبسببّماّتعرضوا
واجبّتوفيرّالمساعداتّاإلنسانيةّالضروريةّوالسماحّللمنظماتّالناشطةّفيّمجالّّتهمّالصحية،ّولهذاّيقعّعلىّعاتقهاحال

ّّ.122رجعّسابق،ّص.،ّمصالح الدين طلب فرجاإلغاثةّبالوصولّإلىّالالجئينّالمتواجدينّعلىّإقليمها.ّراجع:ّ
ّ(ّمنّاالتفاقيةّالخاصةّبوضعّالالجئين.59المادةّ)ّ:راجعّ-3
ّ(ّمنّنفسّاالتفاقية.21المادةّ)ّ:راجعّ-4

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-ref-dec.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-ref-dec.html
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ّرزقهم ّمصدر ّكسب ّالضمانّ(1)على ّفي ّحقوقهم ّكافة ّيكفل ّقانوني ّإطار ّفي ،
ّداخلياّ.(2)االجتماعي ّالنازحون ّفّ،حتى ّالدوليةّعلى ّالحماية ّدائرة ّمن ّخروجهم ّمن الرغم

ّإالّ  ّاالتفاقية، ّهذه ّبموجب ّتدخّ يالمفوضّأنّ ّالمقررة ّالسامية ّة ّمن ّالعديد ّفي الحاالتّلت
ّأنهم ويبقىّّالّيدخلونّضمنّاختصاصها،ّلتوفيرّالمساعدةّوالحمايةّللنازحينّداخليا،ّرغم

ّتدخّ  الّ طبعا ّوا  ّالمعني، ّالبلد ّبموافقة ّمرهون ّالحالة ّهذه ّفي ّتدخّ اّلها ّالشؤونّّالعتبر في
ّ.(3)الداخليةّواعتداءّعلىّالسيادةّالوطنية

ّالنصوصّعلىّأرضّالواقع ّهذه ّتفعيل ّشأن ّمن ّتّ ّكان ّوالئقةّوفّ أن ّفعلية ّحماية ر
ّإالّ الجئيّالنزاعاتّالمسلّ ل ّيشوبهّأنّ ّحة، ّما ّكثيرا ّالتقصيرّمنّطرفّّنوعّامعاملتهم من

ّتعلّ  ّما ّالسيما ّعامة، ّالدولي ّوالمجتمع ّخاصة ّبصفة ّالمستقبلة ّحصّوالدول ّبحق ّّّّهملق
ّيتعذّ  ّالتي ّاإلنسانية ّالمساعدات ّعلى ّفي ّوصولها ّإلالر ّاألحيان ّمن ّالالجئينّكثير ى

حة،ّأوّبسببّعدمّقدرةّالدولّالمتواجدينّسواءّفيّالمناطقّالتيّتحاصرهاّالنزاعاتّالمسلّ 
ّالهائلّمنهمّمعّاستّعابياست ّفقدّالحظناّرارّتدفّ مالكم ّالعملياتّالقتالية، ّقهمّبسببّاشتداد

دولهمّّالتطرقّإليهاّسابقا،ّتهميشّاآلالفّمنهمّبينّحدودّفيّالكثيرّمنّالحاالتّالتيّتمّ 
مساعدةّإنسانية،ّوأكثرّمنّذلكّفقدّأصبحّالالجئّأداةّّيّ المتنازعةّوالدولّالمجاورةّدونّأ

ّفيّاالتفاقّالمبرمّبينّتركياّ ّيظهرّجليا تخدمّالمصالحّالسياسيةّللدولّالمستقبلة،ّوهوّما
ّ ّبتاريخ ّاألوروبي 12ّّواالتحاد ّالسوريين2211مارس ّالالجئين ّبتهجير ّيقضي ّوالذي ،ّّّّّ

ّيتحصّ ّمن ّالمقابل ّوفي ّتركيا، ّإلى ّالواردةأوروبا ّبالبنود ّبلدهم ّالتزام ّحالة ّفي ّاألتراك ّّّّّل

ّتّ  ّقد ّكخطوة ّأوروبا، ّلدخول ّفيّالحصولّعلىّالتأشيرة ّّّّلعجّ فيّاالتفاقّمنّحقّاإلعفاء

                                                           
ّ(ّمنّاالتفاقيةّالخاصةّبوضعّالالجئين.19ّ،12ّ،12دّ)المواّ:راجعّ-1
ّ(ّمنّنفسّاالتفاقية.24المادةّ)ّ:راجعّ-2
ّ.54،ّمرجعّسابق،ّص.عقبةّخضراويّ-3
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ّاالست ّمع ّاألوروبي، ّاالتحاد ّإلى ّتركيا ّانضمام ّتّ من ّمالية ّمساعدة ّمن ّبثالثقدّ فادة ّر
ّ.ّ(1)نمعيشةّالالجئيّظروفنّيوروّمنّأجلّتحسيملياراتّ

ذ هّوجهّمنّأوجهّالمقايضةّبالالجئّأنّ ّجلي اّنيتبيّ ّاّتساءلناّعنّشرعيةّهذاّاالتفاق،وا 

عيّدعمهاّلحقوقّاإلنسانّأنّتقايضّحقوقّالالجئين،ّأالّالسوري،ّثمّكيفّألوروباّالتيّتدّ 
يقّالدوليةّالمعنيةّبحقوقّاإلنسان؟ّأالّمعّالمواثّاّالترحيلّقسري،ّماّيجعلهّيتناقضيعتبرّهذ

ّجوءّبموجبّهذاحيثّأصبحّاللّ ّ؟عتبرّاالتفاقّسياسيّماديّأكثرّمماّهوّحقوقيّإنسانييّ 
ّ.السوريونّفداءّفيهّهمّالالجئونكبشّالّاالتفاقّمقايضةّسياسية،

 الفرع الثاني

 ضحايا الكوارث الطبيعية

ّالدوليّ ّمنّإعالنّالعقد منّالكوارثّالطبيعية،ّوبعدّّللحدّ بعدّخمسةّوعشرونّعاما
ّإلطارّعملّهيّوعشرّسنواتّمنّإّأكثرّمنّمرور ّالمتحدة ّقرارّاألمم ّللفترة -2229غو
ّوالمجتمعاتّعلىّمواجهةّالكوارث،ّالّتزالّمخاطرّهذهّوالمتعلّ 2219ّ ّاألمم قّببناءّقدرة

ّّ.(2)منهاّاألخيرةّتتراكمّبوتيرةّأسرعّمنّوتيرةّالحدّ 

ّالّيتوقّ خطرّالوقوعّضحّإنّ  ّلكارثة، ّمنّالمخاطرّالطبيعية،ّية فّفقطّعلىّالتهديد

ّوالمآواّ  ّالخسائر ّحجم ّكذلك ّيراعى ّتّ نما ّأن ّيمكن ّالتي ّبالسكانسي ّالكارثة ،ّ(3)لحقها
ّّّّّّعلىّّيقــــرّعمــــانّلهاّتأثيـــإذاّكّإالّ ّاةّالّيمكنّاعتبارهاّكوارثـــــــفالمخاطرّالناجمةّعنّالطبيع

                                                           

ّ:اإللكترونيّفصيلّأكثرّحولّهذهّالنقطة،ّراجعّبنودّاالتفاقّالتركيّاألوروبيّبشأنّالالجئين،ّعلىّالموقعلتلّ-1 
www.aljazeera.net 

ّّالدوليةّللحدّ ّاالستراتيجية،ّالمتعلقّبتنفيذ2219ّأوت24ّّ(ّمنّتقريرّاألمينّالعام،ّالصادرّبتاريخ1ّالفقرةّ)ّ:راجعّ-2 
 .A/70/282منّالكوارث،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّ

3 - ROBITAILLE Patrick, op.cit, p.23.  

http://www.aljazeera.net/
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منّشأنهّأنّّعتبرّتواجدّاإلنسانّلحظةّوقوعهاّعامال،ّحيثّيّ ةواالقتصاديّعيةااالجتمّالنظم
ةّمنّالسكانّالّيعتبرّكارثة،ّفيّيالخيجعلّالوضعّكارثيا،ّفحدوثّزلزالّعنيفّفيّمنطقةّ

ّأنّ  ّعواقبّّحين ّلها ّيكون ّقد ّبالسكان، ّالمزدحمة ّالفقيرة ّفيّاألحياء الفيضاناتّالتيّتقع
 .(1)لىّحجمّالخسائرّالتيّيمكنّأنّتلحقهاّبتلكّالمنطقةوخيمةّوكارثيةّبالنظرّإ

،ّمنّبينّأعنفّالكوارث2219ّأفريل29ّّفيّّ" بالنيال"ّعتبرّالزلزالّالذيّضربّيّ 
ّعرفت ّالتي ّإذالطبيعية ّالزمن، ّمن ّعقود ّمنذ ّالبشرية ّحصيلةّّها ّالمحلية ّالسلطات قد رت
لتّكلّمنّالهندّوالصينّوسجّ ّيح،ألفّجّر11ّقتيلّوماّيقارب2222ّّحوّضحاياّالزلزالّبن

ّأكثرّمنّ قتيل،ّواعتبرتّآنذاكّالحكومةّأنّالحصيلةّقدّتكونّمعرضة122ّّمنّجانبهما
ّ.(2)األنقاضلالرتفاعّبالنظرّإلىّالكمّالهائلّمنّالجثثّالتيّلمّتنتشلّبعدّتحتّ

ّأنّ  ّالمتحدة ّاألمم ّاعتبرت ّجهتها ّّومن ّيقارب ّتأثروا2ّما ّقد ّشخص ّّّّّّّّّماليين
اتّاالرتدادية،ّوكذاّمنّالهزّ ّامنّالعاصمةّخوفّكاتماندوالزلزال،ّبماّفيّذلكّفرارّسكانّمنّ

ّ.ّ(3)منّتدهورّالوضعّالصحيّفيّالمنطقة

                                                           
1 - ROBITAILLE Patrick, op.cit, p.22. Dans ce sens est dit aussi que la catastrophe est un événement 

qui produit des conséquences graves pour la vie en général, l’être humain en particulier, 

l’environnement, et les infrastructures. La gravité de ces conséquences diverses est leur caractéristique 

commune, à quoi peut s’ajouter  la notion de brutalité, souvent attachée à la soudaineté et à la violence 

de l’événement lui-même, mais aussi parfois à la révélation ultérieure de ses conséquences 

dramatiques, ou encore à l’accumulation d’événements qui globalement constitue une catastrophe. 

Voir : LAURENT William, Le traitement médiatique de la catastrophe, Thèse pour le doctorat en 

droit, mention : droit privé et sciences criminelles, Faculté des Sciences Economiques, Sociales et 

Juridiques, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 2011, p.9. 
2- Népal : plus de 8000 morts dans le séisme du 25 Avril, Article publié dans le journal Le Monde, le 

11 Mai 2015, In http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/05/11/dix-francais-sont-morts-

dans-le-seisme-au-nepal_4631307_3244.html 
3- plus de 5000 morts au Népal après le séisme, Article publié dans le journal Le Monde, le 28 Avril 

2015, In http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/28/seisme-au-nepal-huit-millions-de-

personnes-touchees-les-habitants-fuient-katmandou_4623787_3244.html 

ألفّمنزل،949ّّمتهّاألممّالمتحدة،ّفقدّتمّتدميرّحواليّقدّ ّالذيّضربّالنيبال،ّووفقاّإلحصاءّدائماّفيّشأنّالزلزالّ-
صاباتّيالغالبّعانتئيا،ّتشر دّاآلالفّمنّالناسّفيّالشارع،ّكماّمّجّزهدّ آخرّمّ 993ّو ةّالعظمىّمنّالمصابينّبكسورّوا 

مدم ر،ّمماّألفّقسمّدراسة39ّّفيّالعمودّالفقريّنتيجةّانهيارّالمبانيّفوقّرؤوسهم،ّأماّاليونيسيفّفقدّأحصتّحواليّ
ّحالّدونّذهابّمليونّطفلّنيباليّللدراسة.ّراجع:

- Népal : plus de 8000 morts dans le séisme du 25 Avril, op.cit. 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/05/11/dix-francais-sont-morts-dans-le-seisme-au-nepal_4631307_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/05/11/dix-francais-sont-morts-dans-le-seisme-au-nepal_4631307_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/28/seisme-au-nepal-huit-millions-de-personnes-touchees-les-habitants-fuient-katmandou_4623787_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/28/seisme-au-nepal-huit-millions-de-personnes-touchees-les-habitants-fuient-katmandou_4623787_3244.html
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ّالممتدةّمن ّيتجاوز2214ّّإلىّجويلية2215ّّجويليةّّعرفتّالفترة ّما 11522ّوفاة

ّتضرّ  ّحواليّشخص، ّحواليّآخرمليونّشخص115ّّر ّعن ّناتجة ّطبي529ّ، عيةّكارثة
ّ ّإعصار ّوكان ّالعالم، ّتسبّ ّهايانحول ّالفترة، ّشهدتها ّكارثة ّأجزاءأعنف ّتدمير ّفي ّّّّّّب

ّ ّجزر ّّسيبووّساماروّليتيمن ّفي ّّوالفيليبينالواقعة ّوفاة ّعن ّوأسفر ،ّ 9594ّفقدان
حاولتّفرقّالطوارئّالتابعةّلمنظمةّأطباءّبالّحدودّفيّأعقابّهذاّاإلعصارّّ.(1)شخص

ّبالرغمّمنّصعوبةّالمهمّ ألكثرّتضرّ االمناطقّر،ّالوصولّإلىّدمّ المّ  ةّبفعلّالطرقّالتيّرا
ّأدىتأغلق ّمما ّالحطام،ّإضافةّإلىّالرياحّالقويةّواألمطارّالغزيرة تعليقّالعديدّمنّّإلىّها

ّأنّ ّ،ةظمةّحاالتّالطوارئّفيّالمننسقّ مّ ّ" رييس ناتاشا"ّالجوية،ّواعتبرتّالدكتورةّّالرحالت

ّجدّ  ّوهناكّالوضع ّتّ ّفوضىّكارثي، ّالوصولصعّ عارمة ّمن رة،ّالمناّإلىّب ّالمتضر  طق
ّ.(2)الحاجةّإليهاّنيةّالتيّهمّفيّأمس ّاإلنساّويعانيّالسكانّمنّنقصّشديدّفيّالمساعدات

زمةّالتيّاألّفيّإعقابّهذاّاإلعصارّمنّأنّ ّرتّلجنةّالكوارثّالطارئةّالبريطانيةحذّ 
ّبالفل ّح ّينيليت ّمستقبل ّمن ّلمحة ّإال ّهي ّما ّالمبين، ّالماليين ّبسببّرّ عتظر ّللخطر ضين

                                                           
ّالدوليةّللحدّ ّاالستراتيجية،ّالمتعلقّبتنفيذ2214ّسبتمبر25ّّ(ّمنّتقريرّاألمينّالعام،ّالصادرّبتاريخ5ّالفقرةّ)ّ:راجعّ-1

 .A/69/364ممّالمتحدةّرقم:ّمنّالكوارث،ّوثيقةّاأل

 :اإللكترونيّ.ّمتوفرّعلىّالموقع2215،ّإعصارّالفيليبين،ّاألخبارّوالبياناتّالصحفية،ّ(أ.ب.ح)ّ-2

philippines.html-releases/typhoon-press-a/newsmedi-http://www.msfme.org/ar/news/news 

ّأ.ب.ح("ّالمنخرطةّفيّمنظمةّ) ناتالي روبرتس،ّصرحتّالدكتورةّ"ّهايانفهّإعصارّوفيّتعليقهاّعنّالمشهدّالذيّخلّ ّ-
ّبالركامّوكانّالقس ّاألخيرّمحاطا ّإلىّالمطارّكانّهذا ّبالمنطقة،ّحتىّوفيّلحظةّوصولها مّّّعنّمدىّالدمارّالذيّحل 

ّمجرّ  ّقدّالمخصصّلمغادرته ّالمنطقة ّكانتّبعضّالمبانيّفي ّبينما ّفيّحائطّمغطىّببعضّاألسالكّالشائكة، ّحفرة د
ّرّ تحوّ  ّجدّ لتّإلىّمجرد ّتعبيرها ّعلىّحد  ّالمشهد ّحيثّكان ّيتعيّ ّكام، ّالذيّكان ّالمستشفى ّحتى ّإسعافّمؤلم، ّعليه ن

ّتعرّ  ّكانّقد ّحيثّغط تّاألوحالضحايا ّأدىّبفرقّإغاثةّضّألضرارّجسيمة، ّمما ّالسقفّعنّمكانه، ّالغرفّوانقلع ال
المنظمةّإلىّإقامةّالخيامّفيّالخارجّقصدّمساعدةّومعالجةّالضحاياّالذينّكانواّيعانونّمنّجروحّبسببّالركامّالمتطاير،ّ

ّمرح ّبعضّالمرضى ّبلغتّجروح ّكما ّحاالتّاألمراضّالمزمنة، ّوتدهور ّالعلوي، ّالتنفسي ّالجهاز ّجدّ والتهاباتّفي ّلة
ّالخصوص،ّراجع:ّ)متقدّ  ّللمزيدّمنّالتفصيلّفيّهذا دّخرابّبعدّمرورّ،ّبعضّأجزاءّتاكلوبانّمازالتّمجرّ (أ.ب.حمة.

 :اإللكترونيّمتوفرّعلىّالموقعّمقالّ،2214شهرينّعلىّإعصارّهايان،ّاألخبارّوالبياناتّالصحفية،ّ

-still-are-parts-releases/some-press-media/news-http://www.msfme.org/ar/news/news
philippines.html-tacloban-in-months-two-devastatedّّ

http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/typhoon-philippines.html
http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/typhoon-philippines.html
http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/some-parts-are-still-devastated-two-months-in-tacloban-philippines.html
http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/some-parts-are-still-devastated-two-months-in-tacloban-philippines.html
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ّّّّّّّّهّلجنةّالدولّالمشاركةتنّ تبرّالمناخ،ّوهوّنفسّالموقفّالذيّلناجمّعنّتغيّ اّالسي ئالطقسّ

ّفيّشأنّتغيّ  ّالمتحدة كّالسريعّرّالمناخ،ّحيثّدعتّإلىّالتحرّ فيّمحادثاتّبرعايةّاألمم
ىّمستوىّالعالم،ّواعتبرتّنفسّغازّثانيّأكسيدّالكربونّبدرجةّكبيرةّعلّانبعاثاتلخفضّ

ّهايانئّمثلّإعصارّالسيّ الحوادثّالمرتبطةّبالطقسّّوكالةّإغاثة،ّأنّ 14ّاللجنةّالتيّتضمّ

ّ.(1)رّالمناخالتيّتغيّ ّاالتهامشيرّبأصابعّتأتيّضمنّنمطّمتزايدّيّ 

ّيّ  ّالتي ّالفادحة ّالخسائر ّعن ّالحديث ّصدد ّاإلشارةّخلّ وفي ّينبغي ّاإلعصار، ّّّّّفها
عتبرّمنّبينّأسوأّ،ّوالذيّيّ 2229كّالذيّضربّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّفيّأوتّإلىّذل

ّحيثّخلّ  ّالبالد، ّعرفتها ّالتي ّنصفّشخص1255ّّفّالكوارثّالطبيعية ّمن ّوأكثر قتيل
رواّمليونّشخصّآخر ّتسبّ كاترينامنّعواقبّإعصارّّتضر  ّكما ّأكثرّمنّ، 92ّبّبلجوء

مماّّ،مّمنازلهمّواستمرارّارتفاعّمستوياتّالمياهتهدّ ّألفّشخصّإلىّالوالياتّالمجاورةّبفعل

رتّالمياهّغم،ّحيثّ(2)مليونّدوالر152ّفتّالوالياتّالمتحدةّبأكثرّمنّبّبخسائرّكلّ تسبّ 
ّجعلّبعضّالبيوتّفيّمناطقّمعيّ ّ،الجديدة نأورليومنّمساحة22%ّّ نةّمنّالمدينةّما

ّحدوثّت1ّتحتّ ّبعد ّخاصة ّالمياه، ّمن ّقّعلىّمسمزّ أمتار ّبحيرة ّّّبونتشارترينتوىّسد

ّ.(3)قّالمياهّوارتفاعّمستوياتهامماّزادّمنّسرعةّتدفّ 
                                                           

نوفمبر19ّّتاريخّعربي،ّبّالّمنشورّعلىّموقعّقناةّبيّبيّسيدّالماليين،ّمقهدّ نّنذيرّخطرّيّ :ّاإلعصارّهاياوكاالتّاإلغاثةّ-1
2215:ّ

ge_haiyan_typhoon.shtmlhttp://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/11/131117_climate_chan 
2 - Ouragan Katrina, une des pires catastrophes naturelles de l’histoire des Etas Unis, Article publié 

sur le site de notre planète info, le 01 septembre 2005, In https://www.notre-

planete.info/actualites/actu_667_katrina_catastrophe_histoire_etats-unis.php 
3 - L’ouragan Katrina dévaste le Mississippi, Article publié sur le site de notre planète info, le 39 

février 2006, In https://www.notre-

planete.info/actualites/actu_663_ouragan_Katrina_Mississippi.php 

فّآخرّأصبحّغيرّصالحّللسكن،ّكماّتسب بتّأل49ّوحواليّأورليون الجديدة ألفّمسكنّفي399ّّأكثرّمنّّكاترينارّإعصارّدمّ ّ-
هاّلمّتكنّاألكثرّعرضةّلهذهّالفيضانات،ّالفيضاناتّالناجمةّعنّاإلعصارّفيّإغراقّالعديدّمنّاألحياءّالفقيرةّخاصة،ّبالرغمّمنّأنّ 

بّفيّانهيارها،ّلمياه،ّمماّتسبّ لّالّالرياحّوالّتصاعدّمستوياتّاالوضعّالسكنيّالكارثيّالذيّكانّالسكانّيعيشونّفيه،ّلمّيتحمّ ّأنّ ّإالّ 
ّخاصةّوأنهاّكانتّعبارةّعنّبيوتّصغيرةّمصنوعةّفقطّمنّالخشب.ّراجع:ّ

- ّMANCEDO François, Les déplacés du Cyclone Katrina : de l’exode à la migration, Espaces et 

Sociétés, n° 139, 2009, p.147.  

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/11/131117_climate_change_haiyan_typhoon.shtml
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/11/131117_climate_change_haiyan_typhoon.shtml
https://www.notre-planete.info/actualites/actu_667_katrina_catastrophe_histoire_etats-unis.php
https://www.notre-planete.info/actualites/actu_667_katrina_catastrophe_histoire_etats-unis.php
https://www.notre-planete.info/actualites/actu_663_ouragan_Katrina_Mississippi.php
https://www.notre-planete.info/actualites/actu_663_ouragan_Katrina_Mississippi.php
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ّتجد ّإلىر ّّأنّ ّاإلشارة ّالوفيات2211ّسنة ّمخاطر ّفي ّزيادة والخسائرّّشهدت
ألف112ّّةّعنّإزهاقّأرواحّأكثرّمنّيكارثةّطبيع549ّأسفرّماّمجموعّّاالقتصادية،ّإذ

ّتجاوزتّضحيّ  ّاقتصادية ّوخسائر ّدوالر5.4ّة، ّحاالتّ(1)مليار ّالسنة ّنفس ّعرفت ّكما ،
تّإلىّخسائرّزراعيةّمليونّنسمةّفيّجميعّأنحاءّالعالم،ّوأدّ 99ّرتّعلىّقرابةّجفافّأثّ 

فيّالقرنّّرّالجفافأثّ ّووحاالتّانعدامّاألمنّالغذائي،ّومجاعاتّبينّفئاتّالسكانّالضعيفة،ّ
ّ.(2)مليونّنسمة15ّعلىّأكثرّمنّّاإلفريقي

ّتّ اآلثارّاّإنّ  ّما ّعنّالكوارثّكثيرا ّوفيّالنموّوّ قلناجمة ضّمنّسبلّالعيشّالسريعة
ّالذيّضربّ ّالزلزال ّعن ّنجم ّالمثال ّسبيل ّفعلى ّللبلدان، ّاالقتصادي ّفّ" تييها" 12ّي

4222ّألفّطالب،ّوألحقّالدمارّبماّيزيدّعلى52ّّونحوّّمعل م1522ّ،ّمقتل2212ّجانفيّ
التعافيّوالنموّكمجتمعّوكاقتصاد،ّكماّلحقّالدمارّّرّحتماّعلىّقدرةّالبلدّفيث ّأمماّّ،مدرسة

ّالبلد ّفي ّاألهمية ّالحاسمة ّاألخرى ّالصحية ّالرعاية ّومرافق ّبالمستشفيات ّّّّّّّّ.ّ(3)أيضا
ّّ يـــمتسونادّـــــةّالمـــلّفيّموجهاّالتاريخّالحديث،ّفتتمثّ ــــــةّالتيّعرفــــأكبرّالكوارثّالطبيعيّأما

                                                           
ّ)ّ:راجعّ-1 ّمنّتقريرّاألمينّا2الفقرة ّالصادرّبتاريخّ( 2211ّأوت12ّّلعام، ّالمتعلقّبتنفيذ ّللحدّ ّاالستراتيجية، ّّّالدولية

 .A/66/301منّالكوارث،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّ

ّ)ّ:راجعّ-2 ّالصادرّبتاريخ5ّالفقرة ّمنّتقريرّاألمينّالعام، 2212ّأوت29ّّ( ّالمتعلقّبتنفيذ ّللحدّ ّاالستراتيجية، ّّّالدولية
 .A/67/335األممّالمتحدةّرقم:ّمنّالكوارث،ّوثيقةّ

ّالدوليةّللحدّ ّاالستراتيجية،ّالمتعلقّبتنفيذ2212ّسبتمبر22ّّ(ّمنّتقريرّاألمينّالعام،ّالصادرّبتاريخ4ّالفقرةّ)ّ:راجعّّ-3
ألف522ّّو292ّماّيتراوحّبينّّهايتيخل فّالزلزالّالذيّوقعّفيّّّ.A/65/388منّالكوارث،ّوثيقةّاألممّالمتحدةّرقم:ّ

مليونّنازح،2ّّفّضواّإلعاقاتّجسدية،ّكماّخلّ ألفّأصيبواّبجروح،ّبماّفيهمّالعديدّمنّالذينّتعرّ 522ّومفقود،ّوقتيلّ
،ّكان2212ّعامينّمنّوقوعهّسنةّحتىّبعدّمرورّ،ّواّإلىّمخيماتّالطوارئّعلىّالفورّبعدّوقوعّالزلزالأمليونّلج1.5ّو

ّلألرقامّالصادرةّعنّالمنظمةّالدوليةّللهجرة،ّراجع:ّوفقامخيم999ّّيسكنونّفيّّشخصّألف291ّالّيزالّماّيتعدىّ
- HAITI, la sécurité humaine en danger, Rapport présenté par la Fédération Internationale des Ligues 

des Droits de l’Homme (FIDH), novembre 2012, p.7,  In  https://www.fidh.org/IMG/pdf/haiti_fr.pdf 

 

https://www.fidh.org/IMG/pdf/haiti_fr.pdf
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92ّلفّقتيلّوأ242ّتهاّماّيقاربّضحيّ ّح،ّحيثّرا(1)حيطّالهنديعصفتّبمنطقةّالمالتيّ
ّللتشريد،ّوتعتبرّمنّمليونّشخصّتعر ضّألفّشخصّمفقود،ّوأكثر منّأكثرّّاندونيسياوا

ّبالزلزالالبلدانّتضرّ  ّحيثّتعرّ ّ،را للدمارّبفعلّّاالندونيسيّأشيهضّالخطّالساحليّإلقليم

ّ.(2)يمتاحتهّأمواجّتسوناليةّللزلزال،ّوأعقبهّذلكّأنّاجالقوةّاألوّ 

ةّفيّالتاريخّأصبحتّصورةّالموتّفجأةّمرئيةّعبرّمختلفّوسائلّاإلعالم،ّوألولّمرّ 

ّمّ  ّكان ّشدّ روّ فالمشهد ّمن ّفقط ّليس نّ عا ّوا  ّالزلزال، ّقوة ّجعلّة ّفي ّكبير ّتأثير ّله ّكان ما
ّكارثية ّالنفسية ّوالحالة ّمنحطة ّتّ ّ،المعنويات ّكانت ّالتي ّالمشاهد ّابيّ بسبب ّتارة ّّّلجثثّن

التيّكانّّ،رةدمّ وهيّتتناقلّفوقّاألمواج،ّوتارةّأخرىّتجدهاّمرميةّمبعثرةّعلىّالشواطئّالمّ 
الذينّأصبحواّدونّدينّومئاتّاآلالفّمنّالمشرّ ّ،يستلقيّعليهاّعشراتّاآلالفّمنّالقتلى

ّ.ّ(3)مأوىّبفعلّالكارثة

                                                           
21ّّفيّّ-1 ّمّ 2224ديسمبر ّضربّزلزال ّبلغتّشدّ دمّ ، ّر ّالغربيّمنّشمال2ّّته ّالساحل درجاتّعلىّمقياسّريختر

ّأمّسومطرة ّأدىّإلىّإزاحةّعشرة ّأربعينّعاما ّأقوىّزلزالّمنذ ّويعتبرّبمثابة ّالوطأة، ّهزاتّتوابعّشديدة ّّتارّوأعقبهّعدة
سومطرةّّبتّالساحلّالغربيّشمالمنّقاعّالبحرّفأطلقّبذلكّأمواجّتسوناميّعاتيةّغمرتّساحلّالمحيطّالهندي،ّوضّر

والساحلّالشرقيّللهندّوأرخبيلّّ خاللّدقائقّمعدودات،ّومنّثمّضربتّالساحلّالغربيّلكلّمنّتايلنداّوميانمارّوسريالنكا
ّبلغّّمنّالوفياتّواألضرارّفيّالصومالّبّعدداقيّلتسبّ جزرّملديف،ّقبلّأنّتصلّإلىّالساحلّاإلفري وسيشيل.ّوهكذا

جوان21ّّالصادرّبتاريخّّ،(ّمنّتقريرّاألمينّالعام2الفقرةّ)ّ:رةّفيّمجموعهاّأثنيّعشرّبلدا.ّراجععددّالبلدانّالمتضرّ 
ّمنّأعقاب2229ّ ّفيّحاالتّالطوارئّواإلصالحّوالتعميرّوالوقاية ّالمتعلقّبتعزيزّاإلغاثة ّالناجمةّعنّأمواجّ، الكارثة

ّتسوناميّالتيّعصفتّبالمحيطّالهندي،ّالسالفّالذكر.ّ
الحدوديّبينّالهندّ كاشمير(ّمنّنفسّالتقرير.ّبعدّكارثةّتسوناميّبسنة،ّضربّزلزالّعنيفّآخرّإقليم5ّالفقرةّ)ّ:راجعّ-2

ّخلّ 2229أكتوبر21ّّوباكستانّفيّ ّيقاربّ، ّأكثرّمنألفّضحيةّوتضرّ 99ّفّما ّتمثلّ ّرّمنه تّنصفّمليارّشخص،
ّأثّ يغالب ّحيث ّالباكستاني، ّالجانب ّمن ّالحدود ّفي ّتواجدوا ّالذين ّأولئك ّفي ّالعظمى ّكبيرّتهم ّبشكل ّالكارثة ّهذه ّّّّّّّرت

ّالجبلية ّالمناطق ّتدخّ ّ،على ّإلى ّأدى ّالذي ّاألمر ّوهو ّومكل فة، ّصعبة ّعملياتّاإلنقاذ ّجعل ّحلفّشمالّمما ّمنظمة ل
بالتعاونّمعّالقواتّالمسلحةّالباكستانيةّقصدّالوصولّإلىّالضحايا،ّخاصةّفيّالمناطقّّاللوجيستياألطلسيّلتقديمّالدعمّ

ّالنائية.ّراجع:
-  ROBITAILLE Patrick, op.cit, p.100. 
3-  MATTEI Jean François, L’urgence humanitaire et après ? De l’urgence à l’action humanitaire 

durable, Ed Hachette Littératures, 2005, p.40.  
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ّارت ّمنّجهتها ّبالكوارثّالطبترتبطّالكوارثّالصناعية ّوثيقا ّإذباطا ّهذهّّيعية، تساهم
ّحدوثها ّفي ّاألحيان ّمن ّالكثير ّفي ّّ،األخيرة ّالبشرية ّالخسائر ّازدادت االقتصاديةّّوحيث

الناجمةّعنهاّبشكلّملحوظّفيّالسنواتّالقليلةّالماضية،ّإذّبلغّعددّضحاياّهذهّالكوارثّ
ّ ّيقارب2212ّّسنة ّالزلزالّالذيّضربّاليابانّعبرألفّشخص524ّّما ّويعتبر ّّّالعالم،

يّعاليةّبلغتّمانسّوتموجةّّأحسنّمثالّعلىّذلك،ّحيثّأثارتّتلكّالهز ة2211ّيّمارسّف
ّتسبّ ّ،أمتار12ّ ّفي ّحوادث ّعدة ّبوقوع ّتضرّ (1)اليابانيةّفوكوشيمابت ّإلى ّأدى ّمما رّ،

ّوحدوثّتسرّ  ّهناك، ّالنووية ّيقاربّضبّفيّاإلشعاعاتّالتيّعرّ المحطة مليون52ّّتّما
ّ ّنتيجة ّفيّتلكّالمنطقة،ّّانفجاراتحدوثّشخصّفيّاليابانّللخطر، ّالنووية فيّالمفاعل

التيّّفةّمنّالمخاطرمتخوّ  مازالتّالسلطاتّ،سنواتّمنّوقوعّالحادثةّعد ةّوحتىّبعدّمرور

ّ.ّّ(2)بهاّاإلشعاعاتّالتيّلهاّتأثيرّسلبيّمباشرّعلىّصحةّالمواطنينمازالتّتسبّ 

ّتّ  ّالتي ّالخسائر ّحجم ّيخلّ وأمام ّالطبيعية، ّالكوارث ّالحدّ فها ّإجراءات ّاتخاذ ّّّّّّّّّبقى

ّيّ  ّأن ّشأنه ّمن ّالذي ّالوحيد ّالسبيل ّخطورتها ّحدّ خفّ من ّمن ّاألممّتف ّاعتمدت ّولهذا ها،
دّمنّاإلجراءاتّالتيّكانّالهدفّمنهاّيإلشارةّإليهّسابقا،ّالعداّعلىّالنحوّالذيّتمّ المتحدةّ

ّللحدّ  ّووطنية ّاستراتيجياتّدولية ّالتيّتّ ّوضع ّالخسائر ّعلىّغرارّّبهارتّ من ّالكوارث، هذه
                                                           

1- GRISLAIN-LETREMY Céline, Assurance et prévention des catastrophes naturelles et 

technologiques, Thèse pour le doctorat, discipline : Sciences Economiques, Ecole Doctorale de 

Dauphine, Université Paris Dauphine, Paris, 2012, p.1 et 2.   

ّصنّ ّ-2  ّالمعلوماتّّ)International Nuclear Event Scale(فّالمقياسّالدوليّللحوادثّالنووية ّبتحديد المعني
درجةّلتصنيفّآخرّمّالمقياس،ّالذيّيعتبرّلّ (ّعلىّسّ 9فيّالمستوىّ)ّفوكوشيماالفوريةّفيّحالةّوقوعّحادثّنووي،ّكارثةّ
ّعنّالحوادثّالنوّو ّالناتجة ّالخطورة ّفيّاإلشعاعاتّالنوويةّشدة ّتسرباتّهامة ّوقوع ّالدرجة ّهذه ّحيثّيندرجّضمن ّّية،

ّأنّتّ  ّإجراءاتّمّ ؤثّ التيّمنّشأنها ّاتخاذ ّيستلزم ّمما ّالعامةّوالبيئة، ّالنطاقّللحدّ رّعلىّالصحة خطورةّمنّّكث فةّوواسعة
الثانيةّفقطّوذلكّبعدّالكارثةّالتيّأدتّّهذاّالتصنيفّاستعملّللمرةّومماّينبغيّاإلشارةّإليهّفيّهذاّالصدد،ّأنّ ّالكارثة.

ّ.ّراجع:1221ّ(ّفيّمحطةّتشرنوبيلّللطاقةّالنوويةّسنة4ّ)ّ:الىّانفجارّالمفاعلّرقم
- Catastrophe nucléaire de Fukushima : 32 millions de personnes affectées, Article publié sur le site de 

notre planète info, le 13 mars 2015, In https://www.notre-planete.info/actualites/4230-

Fukushima-catastrophe-nucleaire-morts 

 

 

 

https://www.notre-planete.info/actualites/4230-Fukushima-catastrophe-nucleaire-morts
https://www.notre-planete.info/actualites/4230-Fukushima-catastrophe-nucleaire-morts
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آليةّاإلنذارّّثّفيّالتشريعاتّالوطنية،ّواعتمادمنّخطورةّالكواّرّإدراجّالمعاييرّالدوليةّللحدّ 
لّفرقّاإلنقاذّواتخاذّكافةّعّمنّتدخّ سرّ شأنهّأنّيّ ي،ّكإجراءّمنّرّعلىّالمستوىّالمحلّ المبكّ 

مكنّالتيّيّ ليصّحجمّالخسائرّلتقلتفاديّأوّّ،ةاالحتياطاتّالالزمةّمنّقبلّالسلطاتّالمعنيّ 

 ةّخطورةّالكارثة.دهاّالمجتمعّمنّشدّ أنّيتكبّ 

 المطلب الثاني

 المعنيون بتنفيذ العمل اإلنساني

ّّعدّ تّ ّّّّّّ ّالكوارثّّإغاثةمسألة ّالتحدّ ّاإلنسانيةضحايا ّبين ّالمجتمعّمن ّتواجه ياتّالتي
ّ ّالمجال ّفي ّحيثّتسعىاإلنسانيالدوليّومختلفّالجهاتّالفاعلة ،ّّ ّاالستجابةّإلىالدول

ّالمتضرّ التيّيوجّ ّستغاثةااللمختلفّنداءاتّ ّّوّرهها عنّطريقّتمويلّّ،األزماتنّمنّهذه
التيّتهتمّبتنفيذهاّفيّالميدانّمنظماتّمؤه لةّخصيصاّلتقديمّالمساعدةّّاإلنسانيةالمشاريعّ

ّ ّغرار ّعلى ّالظروفّالطارئة، ّلضحايا ّّاألجهزةوالدعم ّلهيئة ّ)المتحّاألممالتابعة الفرع دة
ّالحكوميةول(األ  ّغير ّالمنظمات ّومختلف ّاإلنسانيّّّّّ، ّالمجال ّفي ّكذلك ّهي الناشطة
ّ(.الفرع الثاني)

 الفرع األول

 ة فاعلة في مجال تنفيذ العمل اإلنسانيئمنظمة األمم المتحدة كهي

ّالمتحدةّّّّّّ ّاألمم ّّتسعىّمنظمة ّسنة ّنشأتها ّواألمن1249ّّمنذ إلىّالحفاظّعلىّالسلم
قامةّعالقاتّود يةّوتعاونّبينّالشعوبّفيّكلّالمجاالتّالّسيماّماّتعلّ الد ّقّبحلّ وليين،ّوا 

ّوالنزاعاتّ ّالطبيعية ّالكوارث ّعن ّخاصة ّالناجمة ّاإلنسانية ّالصبغة ّذات ّالدولية المشاكل
ّالساميةّالمسلّ  ّالمفوضية ّأبرزها ّللمنظمة، ّتابعة ّفرعية ّأجهزة ّحيثّعملتّعلىّإنشاء حة،
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ّالالجئين ّ)أوال)ّلشؤون ّللطفولة ّالمتحدة ّاألمم ّمنظمة ّالعالميّثانيا(، ّاألغذية ّوبرنامج ،)
ّمهمّ ثالثا) ّتتولى ّالميدان(، ّفي ّاإلنساني ّالعمل ّتنفيذ ّلضحاياّ،ة ّوالعون ّالدعم ّّّّّّوتقديم

ّهذهّالحاالت،ّكلّحسبّمجاالتّاختصاصاتها.ّ

 (HCR) أوال: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

ّالعامةّّتم ّطرفّالجمعية ّذاتّغرضّخاصّمن ّكمنظمة ّالسامية ّالمفوضية إنشاء
ّبموجبّ ّالمتحدة ّرقملألمم ّعّ 4-)د512ّّالالئحة ّالتي ّجلستها ّفي )ّ ديسمبر5ّّقدتّفي

1242ّ ّمهامها ّتبدأ ّأن ّعلى ،ّ ّجانفي ّأول ّاعتّ 1292بحلول ّوالتي ّاألساسيّم، ّنظامها د
،ّليرتكزّاهتمامهاّعلىّمساعدةّ(1)1292رّديسمب14ّ(ّبتاريخ9ّ-)د422ّّلالئحةالملحقّبا
ّ.(2)مليونّالجئّكانواّالّيزالونّيعيشونّفيّالمنفىّإثرّالحربّالعالميةّالثانية1.2ّماّيوازيّ

نّعلىّجميعّالدولّتماشياّمعّروحّهّيتعيّ دتّاألممّالمتحدةّأنّ وبعدّإنشائهاّمباشرة،ّأكّ 
ّ ّسان ّفرانسيسكوميثاق ّالجماعية ّالمسؤولية ّتكفل ّأن ّيسعون، ّالذين ّأولئك ّحماية ّّّّّّعن

لّأساساّلجميعّاإلجراءاتّشكّ ،ّواعتمدتّمنّأجلّذلكّقراراتّتّ االضطهادإلىّالهروبّمنّ

خذهاّالمفوضيةّفيّهذاّالمجال،ّوالتيّمنّشأنهاّعدمّإخضاعّالالجئينّأوّالمشردينّالتيّتتّ 

ّبأيّ الذينّقدّ  ّأسباباّوجيهةّلعدمّالعودة ابيرّقسريةّمنّطرفّبلدّحالّمنّاألحوال،ّلتدّموا
ّ.(3)المنشأ

ّوالسببّفيّذلكّأنّ تحدّ  ّبثالثّسنوات، ّبادئّاألمر ّفي ّالعامةّّدتّواليتها الجمعية

الواقعّّمشكلةّالالجئين،ّغيرّأنّ ّلحلّ ّهذهّالفترةّكفيلةّلألممّالمتحدةّكانتّتعتقدّآنذاكّبأنّ 
أكتوبر25ّّرّفيّاّتقرّ أثبتّعكسّذلك،ّحيثّتزايدّعددهمّفيّمختلفّأنحاءّالعالم.ّومنّهن

                                                           

فيّالقانون،ّفرعّالقانونّّرذكرةّمقدمةّلنيلّشهادةّماجستي،ّالحمايةّالدوليةّلالجئينّفيّالنزاعاتّالمسلحة،ّممرابط زهرةّ-1 
ّ.29و21ّ،ّص.2211الدوليّالعام،ّكليةّالحقوق،ّجامعةّمولودّمعمري،ّتيزيّوزو،ّ

ّ.24،ّمرجعّسابق،ّص.خضراوي عقبةّ-2 
3 - BETTATI Mario, Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugiés (H.C.R), pouvoirs, 

n° 144, 2013, p.94 et 95. 
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1295ّّ ّمن ّابتداء ّخمسّسنوات، ّإلى ّالمفوضية ّعمل ّمهلة ّاألتمديد ّجانفي ،1294ّول
رتّالجمعيةّالعامةّ،ّحيثّقرّ 2224وتجديدهاّبصورةّدورية،ّواستمرّالوضعّكذلكّحتىّعامّ

 .(1)أنّتتواصلّواليةّالمفوضيةّحتىّتتمّتسويةّمشكلةّالالجئين

ّالسامتتمثّ  ّالمفوضية ّمهام ّوغيرهمل ّلالجئين ّالدولية ّالحماية ّتوفير ّفي ّأساسا ّّّّّّية
منّاألشخاصّالذينّتعنىّبهم،ّوفيّالبحثّعنّالحلولّالدائمةّلمشاكلهمّمنّخاللّمساعدةّ

ّأوطا ّإلى ّالطوعية ّعودتهم ّلتيسير ّالمحلّ نالحكومات ّالمجتمعات ّفي ّاستيعابهم ّأو يةّهم
ّ.(2)الجديدة

ّ ّالجمعية ّدعت ّاألخيرة، ّالسنوات ّحمايةّوفي ّإلى ّالمفوضية ّالعام ّواألمين العامة

ّفئاتّمّ  ّيعيشوني نعومساعدة ّولكن ّالدولية، ّالحدود ّيعبروا ّلم ّممن ّداخليا ّالمشردين ّمن ّّّة
ّفضال ّاألصلية، ّبلدانهم ّداخل ّالالجئ ّبوضع ّشبيه ّوضع ّاآلخرينّّفي ّالسكان عن

ّ.(3)المتضررينّمنّالنزاعات

لتّالمادةّ)ولتجسيدّالحمايةّالفعليةّلالجئينّفيّال (ّمنّالنظامّاألساسي2ّميدان،ّخو 

ّهرّعلى:ّضّالساميّبالسّ فوّ للمفوضية،ّالمّ 

ّاالعملّعلىّعقدّوتصديقّاتفاقياتّدوليةّلحمايةّالالجئينّواإلشرافّعلىّتطبيقاته -
 واقتراحّإدخالّتعديالتّعليها.

                                                           
ّ.191.مرجعّسابق،ّصّ،أيت قاسي حوريةّ-1

- Initialement conçues pour répondre aux besoins des victimes européennes des conflits, les 

compétences du (H.C.R) ont connu une extension planétaire liée à l’émergence de crises majeures 

surgies dans d’autres régions du monde avec la décolonisation et les troubles postcoloniaux. Voir : 

BETTATI Mario, Le Haut commissariat des Nations Unies pour les Refugiés, op.cit, p.98. 

ّ:نّقبلّالمفوضيةّالسامية،ّراجع.ّللتفصيلّأكثرّعنّاألشخاصّالمعنيينّبالحمايةّم22.،ّمرجعّسابق،ّصمرابط زهرةّ-2
(ّمنّالنظامّاألساسيّلمفوضيةّاألممّالمتحدةّلشؤونّالالجئين،ّاعتمدتهّالجمعيةّالعامةّلألممّالمتحدة،ّبموجب1ّالمادةّ)
ّ.1292ديسمبر14ّّفيّّة(،ّالمؤرخ9-)د422ّّالالئحة

ّ.192،ّمرجعّسابق،ّص.بوجالل صالح الدين -3
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ّاتفاقا - ّطريق ّعن ّأيّ العمل ّتنفيذ ّعلى ّالحكومات ّمع ّخاصة ّترميّت ّّّّّّتدابير
 إلىّتحسينّأحوالّالالجئين.

أولئكّالمنتمينّإلىّأكثرّّاستثناءتشجيعّقبولّالالجئينّعلىّأراضيّالدولّدونّ -
 الفئاتّعوزا.

ّماّ - ّمنه ّوخاصة ّأصولهم، ّبنقل ّالالجئين ّترخيص ّعلى ّالحصول ّإلى السعي
 يحتاجونّإليهّلالستقرارّفيّبلدّآخر.

ّالالجئين - ّعدد ّبشأن ّمعلومات ّعلى ّالحكومات ّمن ّّّّّّّّّالموجودينّالحصول
 قةّبهم.علىّأراضيهاّواألوضاعّالتيّيعيشونّفيها،ّوبشأنّالقوانينّواألنظمةّالمتعلّ 

 ة.لمعنيّ االبقاءّعلىّاتصالّوثيقّبالحكوماتّوالمنظماتّالحكوميةّالدوليةّ -

 الالجئين.ّةّبرفاهمّ تهودّالمنظماتّالخاصةّالمتيسيرّالتنسيقّبينّجه -

قبلّالجمعيةّالعامةّبناءّعلىّترشيحّمنّاألمينّالعام،ّّاميّمنضّالسّ فوّ نتخبّالمّ يّ 

ّالمّ  ّتعيين ّأحكام ّاألخير ّهذا ّويكونّاضّالسّ فوّ ويقترح ّالعامة، ّالجمعية ّعليها ّوتوافق مي،
ّ.(1)سنوات5ّلمدةّّانتخابه

ّإالّ تّ  ّيجوز ّوال ّالمتحدة، ّاألمم ّميزانية ّمن ّالمفوضية ل ّقرّ ّمو  ّالعامةّإذا رتّالجمعية

ّتّ  ّأن ّذلك، ّالمتقيّ خالف ّاإلدارية ّالنفقات ّغير ّالعامة ّالجمعية ّميزانية ّعلى ّبعملّد عل قة
ّّو اميّعنّطريقّضّالسّ صلةّبنشاطّالمفوّ يتمّتمويلّجميعّالنفقاتّاألخرىّالمتّ المفوضية،

ّ.(2)عاتالتبرّ 

شخص،12.222ّّحوالي2211ّّديسمبر51ّّةّحتىّتاريخّفيّالمنظمبلغّعددّموظّ 
مكاتبّالميدانية،ّكلهمّمعنيونّبمساعدةّالالجئينّوالنازحين،ّمنهمّتقريباّيعملونّفيّال29%ّ

                                                           

ّامّاألساسيّلـّ)م.س.ش.ل(.(ّمنّالنظ15المادةّ)ّ:راجعّ-1 
ّ(ّمنّنفسّالنظامّاألساسي.22المادةّ)ّ:راجعّ-2 
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وهمّمختصونّفيّمجاالتّعديدةّمنّضمنهاّالحمايةّالقانونيةّواإلدارةّوالخدماتّالمجتمعيةّ
ّوالشؤونّالعامةّوالصحة.

ّفيّ ّبطاقمّوظيفيّموزّ ّبلد122ّوتعملّالمفوضيةّحاليا عّعلىّالمكاتبّحولّالعالم،
ّ.(1)الميدانيةاإلقليميةّوالفرعيةّّو

ّيقدّ تّ  ّالتي ّالحاالت ّفي ّطارئة ّإغاثة ّشكل ّفي ّلالجئين ّالمساعدة ّعلىّّبّ طلّ تم فيها
ّالمساعدةّ ّمنّأشكال ّوغيرها ّاإلمداداتّالغذائية ّتوفير ّاألجل ّوبإشعارّقصير نطاقّواسع

ّبعدّمرحلةّالطوارئّاألوليةّاصبحّهذهّالحاالتّأكثرّاستقراّرللبقاءّعلىّقيدّالحياة،ّوعندماّتّ 
ّ.(2)تواصلّالمفوضيةّتقديمّالمساعدةّبينماّتبحثّفيّالوقتّنفسهّعنّحلولّدائمة

نشطّحالياّالمفوضيةّالساميةّفيّالعديدّمنّالبلدانّتوكغيرهاّمنّالمنظماتّاإلنسانية،ّ
علىّأراضيها،ّهروباّمنّاالضطهادّوالمعاملةّالالإنسانيةّّالالجئينقّالتيّتعانيّأزماتّتدفّ 

ّاّفيّأوطانهم.هلضونّالتيّيتعرّ 

ياتّالحديثةّالتيّتواجههاّالمفوضيةّنظراّلألعدادّإحدىّالتحدّ ّ" الروهينغا"ّأزمةّّتعدّ 
ّدولةال ّعلى ّتوافدت ّالتي ّمنهم ّشيبنغالدّهائلة ّسبتمبر ّفي ّبلغت ّحيث حوالي2219ّّ،

ّالجئّهربواّمنّقمعّالسلطاتّالميانمارية.122.222ّ

ّتسي ّعلى ّالمفوضية ّأقدمت ّالوضع، ّهذا ّجوّ وأمام ّجسر ّاإلغاثيةّير ّالمواد ّمن ي

طنا29ّّ،ّوبحمولةّتزن949ّش،ّوذلكّعلىّمتنّطائرةّالبوينغّيالدغهةّإلىّبنالطارئةّالموجّ 

ّ.ّ(3)ةّالروهينغاائلةّمنّأقليّ ع5922ّمةّلنحوّمنّالمساعداتّالمقدّ 
                                                           

ّ:ّاإللكتروني(،ّأرقامّومعلومات،ّمتوفرةّعلىّالموقعّم.س.ش.ل)ّ-1 
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html 

ّ.59ص.،ّمرجعّسابق،ّمرابط زهرةّ-2
ش،ّمقالّنشرّبتاريخّي،ّالمفوضيةّتسي رّطائرةّإغاثيةّمعّتفاقمّأزمةّالالجئينّالروهينغاّفيّبنغالدطوايبية نصر الدينّ-3

ّ:اإللكتروني،ّعلىّالموقع2219ّسبتمبر22ّّ
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/9/59c4c7c04.html 

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/9/59c4c7c04.html
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ثّ"ّالمتحدّ ّأندريه ماهيتشّبيرّ"عتعملّالمفوضيةّكذلكّبشأنّنفسّاألزمة،ّعلىّحدّت
ّممكنّ،المنظمةّباسم ّعدد ّأكبر ّإلى ّالبالستيكية ّاألغطية ّتوزيع ّعملية ّتكثيف ّّّّّّّّعلى

ّيعملّمخطّ  ّكما ّمنّاألمطار، ّالحماية ّاألدنىّمن ّعلىّالحد طيّمنّاألشخاصّليحصلوا
ّ ّمساحتها ّأرضية ّرقعة ّتنظيم ّعلى ّللمفوضية ّالتابعين ّخصّ 222ّالموقع ّصتهاهكتار

ّ.(1)السلطاتّللوافدينّالجدد

حة،ّتحسينّأوضاعّالالجئينّفيّالدولّالعربيةّالتيّتعانيّمنّالنزاعاتّالمسلّ ولغرضّ

مذكرةّتفاهمّبهدفّّعلىّةّالساميةّوالجامعةّالعربيةيعتّالمفوضعلىّغرارّسورياّواليمن،ّوقّ 
ّالمنطقةّ ّفي ّالالجئين ّالحتياجات ّالفعالة ّاالستجابة ّأجل ّمن ّللتعاون ّعام ّإطار وضع

ّ.(2)اعداتّواالستجابةّاإلنسانيةّفيّحاالتّالطوارئالعربية،ّوتسهيلّوصولّالمس

ّ(UNICEFثانيا: منظمة األمم المتحدة للطفولة )
فةّمنّاألممّالمتحدةّلالعتناءّبرفاهّالطفل،ّومراعاةّحقوقه،ّتعتبرّالمنظمةّالوحيدةّالمكلّ 

ّأّ  ّإبّ 1241ّنشئتّعام ّاألطفال ّمنّإلغاثة ّتكليفها ّوتطو ر ّالثانية، ّالحربّالعالمية بقاءّان
ّ.(3)وتنميةّإلىّحمايةّالطفل

منذّإنشائهاّعلىّاستيفاءّالحاجياتّاألساسيةّلألطفال،ّإذّالّتكتفيّفقطّبتوجيهّعملتّ

ّأوّ  ّبصورة ّالناميمساعداتها ّالدول ّومعاونة ّاألمد، ّاألطفالّطويلة ّلبرامج ّالنهوضّلية ّفي ة
ّوشبا ّأطفالها ّالمساعبأحوال ّلتوفير ّقصوى ّأولوية ّكذلك ّتعطي ّبل ّاإلنسانيةّبها، دات

                                                           
ّ،2219ّسبتمبر22ّّش،ّمقالّنشرّبتاريخّيبنغالدّفيّزّإيصالّالمساعداتّالحيويةّللروهينغا،ّالمفوضيةّت عزّ غينر تيمّ-1

ّ:اإللكترونيعلىّالموقعّ
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/9/59c787aa4.html 

ّتحدياتّالالجئينّفيّالمنطقةّم.س.ش.ل)ّ-2 ّلمعالجة ّتوقعانّعلىّاتفاقية ّالدولّالعربية ّالالجئينّوجامعة ّمفوضية ،)
ّ:اإللكترونيعلىّالموقعّّ،2219سبتمبر22ّّ،ّمقالّنشرّبتاريخّية،ّالمركزّاإلعالميالعرب

http://www.unhcr.org/ar/news/press/2017/9/59c4dcf94.html 

،ّلمحةّعنّالمنظمةّالدوليةّللطفولة،ّالحلقةّالعلميةّالخاصة:ّنماذجّمنّنظمّالعدالةّالعربيةّنبل أيمن عبد المنعم أبوّ-3
ّ.2،ّص.2222للعلومّاألمنية،ّالرياض،ّّوالدولية،ّكليةّالتدريب،ّجامعةّنايفّالعربية

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/9/59c787aa4.html
http://www.unhcr.org/ar/news/press/2017/9/59c4dcf94.html
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ّوالنزاعاتّ ّالطبيعية ّالكوارث ّعن ّالناجمة ّالطوارئ ّحاالت ّفي ّلألطفال االستعجالية
ّالصحيّ (1)حةالمسلّ  ّكلّمنّالصحةّوالتغذيةّوالمياه ،ّوالتعليمّة،ّحيثّتشملّمجاالتّعملها

ّبّعليهاّفيّحمايةّاألطفالالتيّتترتّ ّتااللتزاماّتعتبرّأنّ ّإذّومكافحةّفيروسّنقصّالمناعة،

ّ.(2)ضرورةّإنسانيةّحتميةّعدّ ضحاياّحاالتّالطوارئ،ّتّ 

سنة،ّحيثّيتم12ّّاألطفالّمنّذويّالفئةّالعمريةّمنّصفرّإلىّّاليونيسيفتستهدفّ
ّاستهدافهمّحسبّالتصنيفّالعمريّاألتي:ّ

ّسنة:ّالطفولةّالمبكرة.2-1ّ-

ّسنة:ّاألطفالّفيّسنّالدراسة.1-14ّ-

ّ.(3)سنة:ّاليافعينّوالمراهقين41-12ّ-

ّ ّالنزاعاتّالمسلّ ّاليونيسيفتنشطّحاليا ّالبلدانّالتيّأنهكتها ّمن ّحيثّفيّالعديد حة،

ّفيّجنوبّالسودانّاألرقامّالتالية:2211ّقتّسنةّحقّ 

ّسنةّضدّ 19ّّإلىّأشهر1ّّمنّيةيّالفئةّالعمّرطفلّتقريباّف112.222ّتلقيحّّتمّ  -
 رةّبالنزاع.الحصبةّفيّالمناطقّالمتأثّ 

 منّالحصولّعلىّمياهّآمنة.ّشخص942.222ّتمكينّأكثرّمنّّتمّ  -

 .(4)فعطفلّيا125.222ّتقديمّخدماتّوقائيةّأساسيةّألكثرّمنّّتمّ  -

                                                           

 .114و115ّ،ّمرجعّسابق،ّص.ماهر جميل أبو خوات -1 
2 - Voir : UNICEF dans les situations d’urgence, In https://www.unicef.org/french/emergencies/ 

ّ.4،ّمرجعّسابق،ّص.نبل أبو أيمن عبد المنعم -3 
فّفيّخمسّأزماتّمنّبينّاألزماتّاألكثرّخطورة،ّمقالّنشرّعلىّالموقعّي:ّتأثيرّاليونيس2211استعراضّعامّّ-4 

ّ:اإللكتروني
https://www.unicef.org/arabic/emerg/25419_94415.html 

https://www.unicef.org/french/emergencies/
https://www.unicef.org/arabic/emerg/25419_94415.html
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ّالنشاطاتّالتيّحّ  ّفيّالنزاعّالمسلّ أما ّققتها ّتمّ 2211حّالسوريّسنة ّفقد إحصاؤهاّّ،
ّعلىّالنحوّالتالي:

 مليونّشخص.1.9ّةّألكثرّمنّمتّلوازمّالنظافةّالصحيّ قدّ  -

 طفلّتقريباّبالتعليمّالنظامي.229.222ّّالتحق -

 شللّاألطفال.ّمنّالعمرّضدّ ّةمليونّطفلّدونّالخامس21ّتلقيحّأكثرّمنّّتمّ  -

فيّبرنامجّحمايةّودعمّنفسيّواجتماعيّّراشدّوّطفل222.222ّوشاركّأكثرّمنّ -
 .(1)للطفل

دوالرّأمريكيّلمساعدةّّمليار5.5ّإلىّحصد2219ّّوتسعىّالمنظمةّمعّمطلعّعامّ
ّوتطممليونّط42ّ ّأزماتّأخرى، منّخاللّذلكّإلىّتحقيقّّحفلّعالقينّفيّنزاعاتّأو

 األرقامّالتالية:

 مليونّشخصّعلىّمياهّآمنة.12ّتوفيرّإمكانيةّحصولّأكثرّمنّ -

 مليونّطفل.2.2ّـّتوفيرّالتعليمّاألساسيّالنظاميّوغيرّالنظاميّل -

 مليونّطفلّضدّالحصبة.2.5ّتحصينّ -

 .(2)وءّالتغذيةمليونّطفلّيعانونّس5.1ّمعالجةّ -

  (PAM)ثالثا: برنامج األغذية العالمي 

ّالمعنيّ  ّالمتحدة ّاألمم ّوكالة ّبصفته ّالعالمي، ّاألغذية ّبرنامج ّالجوعّيقوم ّبمكافحة ة

ّالمستمرّ  ّلحاالتّالطوارئباالستجابة ّأثناءّ(3)ة ّفيّعملياتّاإلغاثة ّبارزا ّحيثّيلعبّدورا ،
                                                           

ّفّفيّخمسّأزماتّمنّبينّاألزماتّاألكثرّخطورة،ّمرجعّسابق.ي:ّتأثيرّاليونيس2211استعراضّعامّّ-1 
مليونّطفلّعالقّفي42ّّدوالرّأمريكيّلمساعدةّّمليار5.5ّاليونيسيفّإلىّالحصولّعلىّمساعدةّطارئةّبقيمةّّىتسعّ-2 

ّ:نياإللكترّونزاعاتّأوّأزماتّأخرى،ّبيانّصحفي،ّنشرّعلىّالموقعّ
https://www.unicef.org/arabic/media/24327_94545.html 

ّ:اإللكترونيعملّبرنامجّاألغذيةّالعالميّعلىّالموقعّّ:راجعّ-3 
http://ar.wfp.org/our-work 

https://www.unicef.org/arabic/media/24327_94545.html
http://ar.wfp.org/our-work
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غذائيةّاألساسية،ّإضافةّإلىّالعملّعلىّوضعّالكوارثّاإلنسانية،ّمنّخاللّتقديمّالموادّال

ّ.(1)ةّعلىّالصعيدّالعالميّلمواجهةّاالحتياجاتّالغذائيةّالعاجلةاإلجراءاتّالمناسبةّوالمنهجيّ 

ّنذكر:2211ّقهاّالبرنامجّفيّالميدانّخاللّسنةّومنّأهمّاألرقامّالتيّحقّ 

 نقد.ّمليونّشخصّعلىّمساعدةّمنّالبرنامجّفيّشكلّأغذيةّأو22.2ّحصولّ -

 مليونّطفل.11.4ّمّوجباتّغذائيةّإلىّقدّ  -

- ّ 1ّّإمداد ّالّامرأةماليين ّمخصّ حمن ّغذائية ّبمساعدات ّوالمرضعات صةّوامل

 .ّ(2)لهنّ 

ّ لىّغايةّسنة ّمنّالبلدانّالمتأثّ 2219وا  ّالعالميّفيّالعديد ّيشتغلّبرنامجّالغذاء رةّ،
ّالمسلّ  ّوالنزاعات ّالعنف ّتمكّ بحاالت ّأين ّسوريا، ّغرار ّعلى ّحة ّجويليةّن ّشهر ّّّّّّخالل

مليونّشخصّفيّكافةّالمحافظاتّالسوريةّاألربع4.2ّّمنّإيصالّالمساعداتّالغذائيةّإلىّ
عشرة،ّوشاركّكذلكّمعّمنظماتّأخرىّفيّخمسّقوافلّللمساعداتّالعابرةّلخطوطّالتماس،ّ

أوّصعبةّّةاصّرحةّمناطقّمشخصّفيّعدّ 129.922ّمّخاللهاّوجباتّغذائيةّإلىّحيثّقدّ 
ّّ.(3)ريفّدمشقّوحمصّمحافظتيولّفيّالوص

ّالمسلّ تدخّ  ّالنزاع ّبداية ّمنذ ّكذلك ّوتمكّ ل ّاليمن، ّفي ّبالرغمح ّالمتعلقةّّمنّن القيود
ّماليينّ ّسبعة ّلحوالي ّشهرية ّغذائية ّمساعدات ّتقديم ّمن ّالضحايا ّإلى ّالوصول بإمكانية

                                                           

ّ.192.،ّمرجعّسابق،ّصبوجالل صالح الدين -1 
ّ:اإللكتروني،ّعلىّالموقع2211ّسنةّحقائقّوأرقامّبرنامجّالغذاءّالعالميّخاللّّ:راجعّ-2 

https://docs.wfp.org/api/documents/06c57f757c66450b90f0f44a45dd7cba/download/?_ga=2.9740213.

1010709866.1506257455-584441058.1506257455 

ّ:اإللكترونيعلىّالموقعّّ،2219برنامجّاألغذيةّالعالميّفيّسوريا،ّلمحةّعامة،ّمقالّنشرّفيّجويليةّّ:راجعّ-3
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp292752.pdf?_ga=2.14

056119.1010709866.1506257455-584441058.1506257455 

https://docs.wfp.org/api/documents/06c57f757c66450b90f0f44a45dd7cba/download/?_ga=2.9740213.1010709866.1506257455-584441058.1506257455
https://docs.wfp.org/api/documents/06c57f757c66450b90f0f44a45dd7cba/download/?_ga=2.9740213.1010709866.1506257455-584441058.1506257455
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp292752.pdf?_ga=2.14056119.1010709866.1506257455-584441058.1506257455
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp292752.pdf?_ga=2.14056119.1010709866.1506257455-584441058.1506257455
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ةّبينّالنساءّصةّلعالجّومنعّسوءّالتغذيالتّالغذائيةّالمخصّ شخص،ّباإلضافةّإلىّالمكمّ 
ّ.(1)واألطفال

منّواليةّكماّاستجابّلالحتياجاتّالغذائيةّالعاجلةّلعشراتّاآلالفّالجوعىّالالجئينّ
أوت29ّّتّبالمنطقةّمنذّالتيّحلّ ّواالضطراباتمنّأحداثّالعنفّّافيّميانمار،ّهربّوّراخين

ّ.(2)2219منّسنةّ

 الفرع الثاني

 المنظمات الدولية غير الحكومية

ّا ّمصطلح ّتنصبّ يشمل ّالتي ّالجمعيات ّمختلف ّالحكومية ّغير نشاطاتهاّّلمنظمات
ّوتقد ّالعام، ّالصالح ّخدمة ّفي ّالمأساسا ّالضرورة ّحالة ّفي ّالمساعدة ّلكلّلحّ يم ّّّّّّّّّّّة

ّ.ّ(3)الحاجةّإليهاّبصورةّمجانيةّفيّأمس ّّهوّمن

راد ينتمون نشئها بطريقة مستدامة أفكل جمعية أو حركة ي  ّبكونهاّ"ّفهاّالقانونيونعرّ ويّ 
ّ.(4)"ّإلى بلدان مختلفة، لغرض تحقيق أهداف غير مربحة

                                                           
مّمساعداتّغذائيةّإلىّعددّقياسيّفيّاليمنّبلغّسبعةّماليينّشخصّفيّأغسطس،ّمقالّقدّ ي ّّبرنامجّاألغذيةّالعالميّ-1

ّ:اإللكتروني،ّعلىّالموقع2219ّسبتمبر22ّّنشرّبتاريخّ
http://ar.wfp.org/news/news-release/wfp-provides-food-assistance-to-a-record-7-million-people-in-

yemen-in-august-ar 

غذائيةّعلىّالنازحينّالفارينّمنّالعنفّفيّميانمار،ّمقالّبرنامجّاألغذيةّالعالميّيزيدّحجمّعملياتّتوزيعّمساعداتهّالّ-2
ّ:ّاإللكترونيعلىّالموقع2219ّّسبتمبر14ّّنشرّبتاريخّ

http://ar.wfp.org/news/news-release/wfp-scales-food-distributions-people-fleeing-violence-
myanmar-ar 
3 - QUEINNEC Erwan, La croissance des ONG humanitaires : une innovation devenue institution, 

Revue Française de Gestion, n° 177, 2007, p.84. 
4 -RYFMAN Philippe, La question humanitaire, histoire, problématiques, acteurs et enjeux de l’aide 

humanitaire internationale, op.cit, p.22 et 23. 

http://ar.wfp.org/news/news-release/wfp-provides-food-assistance-to-a-record-7-million-people-in-yemen-in-august-ar
http://ar.wfp.org/news/news-release/wfp-provides-food-assistance-to-a-record-7-million-people-in-yemen-in-august-ar
http://ar.wfp.org/news/news-release/wfp-scales-food-distributions-people-fleeing-violence-myanmar-ar
http://ar.wfp.org/news/news-release/wfp-scales-food-distributions-people-fleeing-violence-myanmar-ar
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،ّأيّمنذّتبني1249ّاالعترافّبهاّقانونياّعلىّالمستوىّالدوليّابتداءّمنّسنةّّولقدّتمّ 
ّهيئاتّيتولّ  ىّالمجلسّاالقتصاديّواالجتماعيّالتنسيقّميثاقّهيئةّاألممّالمتحدة،ّبصفتها

ّ.(1)تصاصاتهمعهاّفيّالمسائلّالتيّتدخلّفيّاخ

تو سعتّبعدّذلكّمهامهاّلتشملّالعملياتّاإلنسانيةّالتيّتقودهاّفيّالعديدّمنّالبلدانّ

لّلتقديمّالمساعدةّللسكانّالذينّحة،ّأينّتتدخّ رةّبالكوارثّالطبيعيةّوالنزاعاتّالمسلّ المتضرّ 
ةّالدوليالمشاكلّّفاعلةّفيّحلّ ّا،ّحيثّأصبحتّبذلكّأطراف(2)تكونّحياتهمّعرضةّللخطر
ّإذ ّاإلنسانية، ّالصبغة ّالطيّ ّذات ّومشاعرها ّحيادها ّتّ ساهم ّالتي ّالمساعدةحركّ بة ّلتقديم ّّّها

ّمؤسّ  ّجعلها ّفي ّالميدان، ّالمعنيةفي ّالدول ّجميع ّاألحيان ّأغلب ّفي ّتحترمها ّّّّّّّّّّسات

ّ.(3)األزماتّاإلنسانيةمنّرةّأوّالمتضرّ 

ّالمؤسّ  ّهذه ّبين ّنخص ّومن ّالدوليةبالذّ ّسات ّاللجنة ّباعتبارهللصلّكر ّاألحمر، ّّاّيب
ّأبرز ّتحظىّمن ّالتي ّالحكومية ّواعترافّدوليّفيّمجالّّالمنظماتّغير ّبقبول أنشطتها

ّالمتميّ يذّالعملّاإلنساني،ّنتيجةّعراقتهاّوخبرتهتنف السنينّّعلىّمرّ اّمنّاكتسبتهزتين،ّاللتاا

ّلكوارثّاإلنسانية.امنّرةّاّالمعتبرةّفيّالعديدّمنّالبلدانّالمتضرّ التهعبرّمختلفّتدخّ 

ّالسويسريّ"سّ أّ  ّمن ّبمبادرة ّللصليبّاألحمر ّالدولية ّسنةّ ي دونانر هنّستّاللجنة "
واّأوروبيا،ّوأقرّ ّابلد11ّلونّمثّ ةّفيّمدينةّجنيف،ّيّ عضواّألولّمرّ 15ّبعدّأنّاجتمع1215ّّ

ّ.(4)" جوستاف موانييهّهاّ"المبادئّاألساسيةّللجمعيةّالتيّأعدّ 

                                                           
1 - RYFMAN Philippe, La question humanitaire, histoire, problématiques, acteurs et enjeux de l’aide 

humanitaire internationale, op.cit, p.22. 
2 - QUEINNEC Erwan, op.cit, p.84. 
3- LE MARCHAND Joseph, Le rôle des organisations non gouvernementales (ONG) dans la 

construction de la paix, In http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-

110_fr.html#.WcWm_0XQtGI.facebook 

تذكار "ّيدرسّفكرةّإنشاءّتنظيمّدوليّيتولىّتخفيفّمعاناةّجرحىّالحربّوغيرهم،ّفأل فّكتاباّعنوانهّ"هنري دونانبدأّ"ّ-4 
ّأخينوسولفر  ّثم ّالجرحى، ّالتبرعاتّلمساعدة ّتجمع ّدولية ّإلىّاالتفاقّعلىّتأليفّجمعية ّالشعوبّالمتمدنة ّفيه ّيدعو ذّ"

ّ ّمواطنيه ّمن ّأربعة ّبمساعدة ّاستطاع ّأن ّإلى ّمشروعه، ّلترويج ّالكبرى ّالعواصم ّموانييه)يزور ّأبيا، ّوالجنرالّّّّّّمونوار، ،
أنّيدعوّإلىّعقدّمؤتمرّدوليّيتولىّصياغةّمبادئّمعاهدة،ّتوق عّعليهاّالدولّلتشكيــــــل=1215ّّفيفري2ّّفيّّ(دوفور

http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-110_fr.html#.WcWm_0XQtGI.facebook
http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-110_fr.html#.WcWm_0XQtGI.facebook
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ّ ّالتالي، ّالعام ّالسويسّروفي ّالحكومة ّأوّ ّةيدعت ّعقد ّحضرهإلى ّللجنة، ّاجتماع ّل
ّجنيفّاألولىّلتحسينّحالّالجرحى12ّّلونّعنّممثّ  ّيعرفّباتفاقية ّعلىّما ّوقعوا دولة،

ّالقتال ّساحة ّفي ّوتّ العسكريين ّاتفاقياتّعدّ ، ّسلسلة ّمن ّأعوامّّاألولى ّفي ّوأكملتها عد لتها
1221ّ ،1229ّ ّوتّ 1242و1222ّ، ّمجموعهشكّ ، ّفي ّاإلنسانيّل ّالدولي ّالقانون ّقواعد ا

ّ.ّ(1)"قانون الصليب األحمرّ"ّأوّ" جنيفّبقانونّالمعروفةّ"

ّ)يتحدّ  ّحسبّنصّالمادة ّالدولية ّاللجنة ّعمل ّاألساسيّعلىّالنحو4ّد ّمنّنظامها )
ّالتالي:

ّالعملّعلىّدعمّونشرّالمبادئّاألساسيةّللحركة.ّ-"

ّيتمّ  - ّوطنية ّجمعية ّبكل ّّإنشاؤهاّاالعتراف ّشروطّعيأو ّوتستوفي ّتأسيسها اد
 االعترافّبهاّالمحددةّفيّالنظامّاألساسيّللحركة.

لّإليهاّبموجبّاتفاقياتّجنيف،ّوالعملّمنّأجلّالتطبيقّوكّ بالمهامّالمّ ّاالضطالع -
 حة.للقانونّالدوليّاإلنسانيّالواجبّالتطبيقّفيّالنزاعاتّالمسلّ ّمناآل

ّواّيالسع - ّالحماية ّضمان ّإلى ّاألوقات ّجميع ّوالمدنيفي ّللعسكريين ّّّّنيلمساعدة
 حة،ّونتائجهاّالمباشرة.منّضحاياّالنزاعاتّالمسلّ 

ضمانّسيرّعملّالوكالةّالمركزيةّللبحثّعنّالمفقودينّكماّهوّمنصوصّعليهّ -
 فيّاتفاقياتّجنيفّ)...(".

                                                                                                                                                                                     

فيّحالةّحيادّّهملدانّاألوروبية،ّحيثّيصبحّأولئكّالجرحى،ّوالذينّيعالجون=جمعيةّلمساعدةّجرحىّمختلفّحروبّالب
تامّتحتّحمايةّالشعارّالذيّاختارتهّالجمعية،ّوهوّالصليبّاألحمرّالمرسومّعلىّخلفيةّبيضاء،ّوهوّيقابلّشكلّالعلمّ

،ّخليل حسينمة.ّراجع:ّالسويسريّالذيّهوّصليبّأبيضّعلىّخلفيةّحمراء،ّاعترافاّبدورّسويسراّفيّنشوءّتلكّالمنظ
.959ّ،ّص.2212،ّدارّالمنهلّاللبناني،ّبيروت،1ّالنظريةّالعامةّوالمنظماتّالعالمية:ّالبرامجّوالوكاالتّالمتخصصة،ّط

،ّحمايةّضحاياّالنزاعاتّالدوليةّالمسلحةّفيّالقانونّالدوليّاإلنسانيّوالفقهّتريكي فريد(،ّل.د.ص.أراجعّكذلكّعنّنشأةّ)
ّدراسة ّّاإلسالمي، ّتخصصّالقانون، ّدكتوراه، ّدرجة ّلنيل ّرسالة ّمولودّيلكمقارنة، ّجامعة ّالسياسية، ّوالعلوم ّالحقوق ة

ّ.292،ّص.2214تيزيّوزو،ّّ-معمري
ّ.952و959ّ،ّمرجعّسابق،ّص.خليل حسينّ-1 
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ّأهمها:ّ،لتنظيميةاتدارّأنشطةّاللجنةّالدوليةّعبرّمختلفّأجهزتهاّ

سيةّالعلياّللجنةّالدولية،ّوهيّالتيّتتولىّمراقبةّالمنظمة،ّ:ّهيّالهيئةّالرئاالجمعية -

ّقرّ المؤسسة،ّوتعتمدّسياساتها،ّوتّ ّاستراتيجيةدّحدّ تها،ّوتّ وتشرفّعلىّقيامهاّبمهمّ 
 الميزانيةّوالحسابات.

ّ.(1)تتكونّالجمعيةّمنّأعضاءّاللجنةّالدولية،ّوهيّذاتّمسؤوليةّجماعيةّّّّ
ّالجمعيةّمجلس - ّمنبثقة ّهيئة ّهو ّاألخيرة،ّ: ّهذه ّتحتّسلطة ّتعمل ّالجمعية عن

ّالمواردّ ّإدارة ّخاصة ّالمنظمة، ّأعمال ّسير ّحسن ّعلى ّالمجلس ّيشرف حيث
ّّو ّالمالية، ّواإلدارة ّعالقاتّيالبشرية، ّيقيم ّولذلك ّمهامها، ّأداء ّفي ّالجمعية ساعد

 تفاعليةّمنتظمةّمعّاإلدارةّالعامة.

ّ)يتكوّ  ّمن ّالجمعية ّمجلس ّالجمع9ن ّتنتخبهم ّأعضاء ّاللجنةّ( ّرئيس ّمنهم ية،
 الدولية،ّونائبّالرئيسّالقائمّباألعمال.

ّ.(2)يرأسّمجلسّالجمعيةّرئيسّاللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمر
:ّرئيسّاللجنةّالدوليةّهوّالمسؤولّاألولّعنّالعالقاتّالخارجيةّللمؤسسة،ّالرئاسة -

مجاالتّّنّ دّمنّأللجمعيةّومجلسّالجمعيةّأنّيتأكّ ّانّعليهّبصفتهّرئيسحيثّيتعيّ 
ّ ّنائبان، ّمهامه ّفيّأداء ّويساعده ّدائمّأاختصاصّهاتينّالهيئتينّمحمية، حدهما

 .(3)خرّغيرّدائمواآل

تطبيقّّوضمان:ّهيّالهيئةّالتنفيذيةّللمنظمة،ّوالمسؤولةّعنّتطبيقّاإلدارة العامة -
ّ ّالعامة، ّتّ ّواالستراتيجيةاألهداف ّالجمعية،ّحدّ التي ّمجلس ّأو ّالجمعية ّّّّّّدها

 المسؤولةّأيضاّعنّحسنّأداءّاإلدارةّوفعاليتها.وهيّ

                                                           

ّ(ّمنّالنظامّاألساسيّلـّ)ل.د.ص.أ(.2المادةّ)ّ:راجعّ-1 
ّ(ّمنّنفسّالنظامّاألساسي.12المادةّ)ّ:راجعّ-2
ّ(ّمنّنفسّالنظامّاألساسي.11المادةّ)ّ:راجعّ-3
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همّالجمعية،ّني ّعإلىّخمسةّمديرينّتّ ّةام،ّومنّثالثنّاإلدارةّالعامةّمنّالمديرّالعتتكوّ 
ّ.(1)ىّالمديرّالعامّرئاسةّاإلدارةّالعامةويتولّ 

عضوا29ّّو19ّبينّّ،ّوتضمّ السويسريينمنّبينّالمواطنينّّتختارّالمنظمةّأعضاءها
مّــــسّالقائــــةّونائبّالرئيـــــعية،ّباستثناءّوظيفتيّرئيسّاللجنةّالدوليهامهمّبصفةّتطوّ ولونّمايّز

ّ.(2)بأعمالهّفيّغيابه،ّويجوزّللجنةّتعيينّأعضاءّفخريينّمنّاألعضاءّالمنتهيةّتفويضاتهم

ّبمساعد ّالمتعلقة ّمهامها ّاإلنسانية ّالنزاعاتّتباشرّالمنظمة ّاستالمسلّ ةّضحايا اّنادحة
ّر(3)لفّنصوصّاتفاقياتّجنيفلمخت هاّاإلنسانيـــــــــةّنحوّجعلّمنّأنشطتعلىّتّ،ّالتيّتطو 
ّ.(4)مدنيينأوّحةّعسكريينّكانواّلتشملّجميعّضحاياّالنزاعاتّالمسلّ ّتمـــــتد

ماليةّتكفلّلهاّتغطيةّّإيراداترّلديهاّولكيّتستطيعّتنفيذّهذهّالمهام،ّينبغيّأنّيتوفّ 
منظمةّدوليةّعامالّّها،ّحيثّيعتبرّالموردّالماديّأليّ ممارسةّنشاطاتبهاّالتيّتتطلّ ّتقاالنف

ّ.(5)ديمومتهاّونجاحّتنفيذّأهدافهالحاسماّ

ّ ّاإلنسانية، ّالمنظمات ّمن ّيتوقّ كغيرها ّإسهاماتّف ّعلى ّالدولية ّاللجنة ّتمويل نظام
ّ.(6)داتّماليةّخاصةّبالمؤسسةالوطنيةّوالمصادرّالخاصة،ّومنّعائالحكومةّوالجمعياتّ

                                                           
ّ(ّمنّالنظامّاألساسيّلـّ)ل.د.ص.أ(.12المادةّ)ّ:راجعّ-1
ّ(ّمنّنفسّالنظامّاألساسي.9المادةّ)ّ:راجعّ-2
(ّالمشتركةّبينّاتفاقيات5ّ(ّمنّالمادةّ)2(ّعلىّالتواليّبينّاتفاقياتّجنيفّاألربع،ّالفقرةّ)12-2-2-2الموادّ)ّ:راجعّ-3

ّمنّالبروتوكولّاإلضافيّالثاني.ّ(12والمادةّ)ّاألربع،جنيفّ
،ّدورّاللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمرّفيّالرقابةّعلىّتنفيذّقواعدّالقانونّالدوليّاإلنساني،ّمداخلةّمقدمةّنعورة محمد -4

لعلومّالسياسية،ّجامعةّفيّالملتقىّالوطنيّحولّآلياتّتنفيذّالقانونّالدوليّاإلنسانيّبينّالنصّوالممارسة،ّكليةّالحقوقّوا
ّ.121،ّص.2212نوفمبر14ّّو15ّعبدّالرحمانّميرة،ّبجايةّيوميّ

اللجنةّالدوليةّللصليبّّ–الجوانبّاإلنسانيةّلسيرّعملّالمنظماتّالدوليةّأثناءّالنزاعاتّالمسلحةّّبن عمران إنصاف،ّ-5
صصّقانونّدوليّإنساني،ّكليةّالحقوقّوالعلومّدكتوراهّفيّالعلومّالقانونية،ّتخنموذجا،ّرسالةّمقدمةّلنيلّدرجةّاألحمرّ

ّ.129،ّص.2214السياسية،ّجامعةّالحاجّلخضر،ّباتنة،ّ
ّ.(ّمنّالنظامّاألساسيّلـّ)ل.د.ص.أ(19(ّمنّالمادةّ)1الفقرةّ)ّ:راجعّ-6



اإلنساني نطاق تنفيذ العمل                                        :الثاني الفصل ـ األول الباب  

 

177 
 

ّرقابيّ ّبدور ّتضطلع ّالميدان، ّفي ّاإلغاثة ّمهام ّإلى ّباإلضافة ّالدولية أخذتّاللجنة
ّاألطرافّّيرئيس ّقبل ّمن ّاحترامه ّوكفالة ّاإلنساني ّالدولي ّالقانون ّتطبيق ّعلى وفاعل

ّالمعاهداتّالدولية،ّ(1)المتحاربة ّإبرام ّفي ّالمشاركة ّأجل ّمن ّالدول ّدفع ّوذلكّمنّخالل ،
ّ ّالحماية ّلتوفير ّالمسلّ الهادفة ّالنزاعات ّتسعىلضحايا ّوطنية ّهياكل ّتأسيس ّوكذا ّّّّّّحة،

ّبغرضّا ّالجيوش، ّفي ّالطبية ّالخدمات ّتدعيم ّاألمراضّوالتعرّ لوقايإلى ّخطر ّمن ضّة
ّ.(2)القاتلةّللجروحّواآلالم

ّالحدّ  ّفي ّالوقائي ّالعمل ّألهمية ّترتكبّأثناءّّونظرا ّاالنتهاكاتّوالتجاوزاتّالتي من
الوعيّوالتعريفّبالقانونّّةّأشكالّتشملّإثارةخذّعدّ عملّاللجنةّيتّ ّفإنّ حة،ّالنزاعاتّالمسلّ 

ّّالدولي ّداخل ّالقانون ّهذا ّإلدراج ّوالسعي ّوالتدريب، ّالتدريس ّبواسطة المناهجّاإلنساني،
زّحمايةّعزّ بغيةّالتأثيرّعلىّموقفّالناس،ّعلىّنحوّيّ ّ،ةّوالبرامجّالميدانيةّالرسميةميعليتال

ّويّ  ّالسهّ المدنيين ّاآلل ّّمنوصول ّضحايا ّالمسلّ إلى ّالنزاعات مدادهمحة، بالمساعداتّّوا 
ّ.(3)اإلنسانيةّالضرورية

لقانونّالدوليّاإلنسانيّوترويجهّانشأتّإلىّتطويرّّأنّوعلىّهذاّاألساس،ّسعتّمنذ
ّفضال ّالتعليقات، ّخالل ّنشرهّمن ّفي ّاإلسهام ّأسّ (4)عن ّحيث ّالغرضّقسماّ، ّلهذا ست
ّالم ّفي ّللخدماتّاالستشارية ّالالزمة ّالتدابير ّكل ّاتخاذ ّيتولى ّوالميدان، ّإلدماجّرالاقر مية

                                                           
ّ.121،ّمرجعّسابق،ّص.محمد ةنعور  -1
القانونّالدوليّاإلنساني،ّدارّالخلدونيةّللنشرّّ،ّدورّاللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمرّفيّتنفيذّقواعدبن عمران انصافّ-2

ّ.151و152ّ،ّص.2212والتوزيع،ّالجزائر،ّ
ّ.151،ّمرجعّسابق،ّص.نعورة محمدّ-3
ّ.521،ّمرجعّسابق،ّص.ديالبرا ديفيد -4
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يراتّيلتغاالقانونّاإلنسانيّفيّالنظمّالقانونيةّالوطنية،ّمنّخاللّمراجعةّالتشريعاتّواقتراحّ
ّ.(1)الدولّبموجبّاتفاقياتّالقانونّالدوليّاإلنسانيّالتزاماتمّمعّءتواتالضروريةّحتىّ

ّذهبتّإلىّترتيبّدوراتّتد ّالمعهدّكما ّغالبا ّلكبارّضباطّالجيشّالتيّيديرها ريبية
ّبرامجّ ّوضع ّفي ّتساعد ّإقليمية ّدراسية ّوحلقات ّريمو، ّسان ّفي ّاإلنساني ّللقانون الدولي

مةّية،ّوترتيبّمشاركةّالمعنيينّفيّبعضّالدوراتّأوّتساعدّفيّإعدادّالوسائلّالمصمّ محلّ 

ّ.(2)ةألداءّهذهّالمهمّ 

سةّفريدةّمنّنوعها،ّطلعّبهاّاللجنةّالدوليةّمنهاّمؤسّ التيّتضّالوظائفجعلتّكلّهذهّ

شخصيةّقانونيةّدوليةّتمنحهاّبعّتختلفّعنّالمنظماتّغيرّالحكوميةّاألخرى،ّحيثّتتمتّ 
ّمّ ّاحقوق لةوواجبات ّمعهاّخو  ّتحتفظ ّوالتي ّجنيف، ّاتفاقيات ّفي ّاألطراف ّالدول ّقبل ّمن

تعاونّمعهاّبشأنّتنفيذّالقانونّالدوليّبعالقاتّوثيقةّعبرّمختلفّوزاراتها،ّوتبرمّاتفاقياتّ
اإلنساني،ّواتفاقياتّالمقرّالتيّتعترفّبموجبهاّبامتيازاتّوحصاناتّمندوبيّاللجنةّالدوليةّ

ّ.(3)للصليبّاألحمر
                                                           

1 - PFANNER Toni, Mécanismes et méthodes visant à mettre en œuvre le droit international 

humanitaire et apporter protection et assistance aux victimes de la guerre, )RICR(, Vol 91, n° 874, 

2009, p.12. 

ّللقانونّالدوليّاإلنساني،ّمركزّمعلوماتّ)ل.د.ص.أ(،ّساندوز إيفّ-2 ،ّاللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمرّبصفتهاّحارسا
ّ:اإللكتروني،ّعلىّالموقع51/12/1222ّمقالّمنشورّبتاريخّ

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm 
3 - HARROF-TAVEL Marion, La diplomatie humanitaire du Comité International de la Croix 

Rouge, Relations Internationales, n° 121, (P.U.F), 2005, p.74 et 75. 

-ّ(ّ ّالتيّأبرمتها ّاتفاقياتّالمقر ّأبرز ّل.د.ص.أمن ّالسويسريّسنة ّومجلسّاالتحاد ّبينها ّتلكّالمبرمة ّنذكر ،)9113ّ،
دتّيّإطارّاتفاقّمقر،ّحيثّحدّ فيّسويسرا،ّمنّأجلّتنظيمّالعالقةّبينهماّفّلجنةوالتيّتهدفّإلىّتحديدّالوضعّالقانونيّلـ

ّ)9المادةّ) المجلس االتحادي بالشخصية القانونية  قر  ي   "ّهاّعلىّأنّ بنصّ ّل.د.ص.أ((ّمنهّمفهومّالشخصيةّاالعتباريةّلـ
الدولية وباألهلية القانونية اللتين تتمتع بهما اللجنة الدولية للصليب األحمر )...( والمهام التي تقوم بها اللجنة مدرجة 

، وفي النظام األساسي للحركة الدولية 9111اإلضافيين لعام  ، والبروتوكولين9191ت جنيف لعام ي كل من اتفاقياف
،ّدورّاللجنةّالدوليةّللصليبّاألحمرّفيّتنفيذّقواعدّالقانونّبن عمران إنصاف.ّراجع:ّللصليب األحمر والهالل األحمر"

ّص ّمرجعّسابق، ّالجدي939و933ّ.الدوليّاإلنساني، ّأنّ . ّبالذكر ّألحكامّل.د.ص.أ)ّر ّإنشاؤها ّيخضع ّتعتبرّجمعية )
ّسياّلها.ّراجع:السويسري،ّواتخذتّجنيفّمقراّرئيّ(ّوماّيليهاّمنّالقانونّالمدني49المادةّ)

- HARROF-TAVEL Marion, La diplomatie humanitaire du Comité International de la Croix Rouge, 

op.cit, p.74. 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm
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عّبها،ّأهليةّالمشاركةّفيّالمؤتمراتّالدوليةّلتقديمّولقدّمنحتهاّالصفةّالفريدةّالتيّتتمتّ 
ّةــــــحةّإلغاثلّفيّمختلفّالنزاعاتّالمسلّ ديمّخدماتهاّأوّالتدخّ مشاوراتهاّوآرائهاّحولّكيفيةّتق

ّ.(1)الضحايا

ممّالمتحدة،ّوهوّالوضعّبمركزّالمراقبّفيّاألّعلىّذلك، عالوةّعّاللجنةّالدوليةتتمتّ 
ّتالذيّمنحّالقانوني ّإياها ّالعامةّرقمّالئحةه 1/49ّّّ:الجمعية اآلراء،ّّبإجماع1222ّلسنة

نيويوركّكلّشهرّمعّرئيسّمجلسّاألمن،ّويلتقيّرئيسّاللجنةّسنوياّّكماّتلتقيّبعثاتهاّفي
ّ.(2)معّمجلسّاألمن

ّوثيقةتّ  ّعالقات ّكذلك ّالمنظمة ّباالتّ ّمعّقيم ّوتتعاون ّالوطنية، ّمعهاالجمعيات ّّّّّفاق
ّالمشترك ّاالهتمام ّذات ّالمجاالت ّالمسلّ ّ،في ّالنزاع ّحاالت ّفي ّللعمل ّاالستعداد ح،ّمثل

ّ.(3)نيفّوتطويرها،ّوكذاّنشرّالمبادئّاألساسيةّللقانونّالدوليّاإلنسانيواحترامّاتفاقياتّج

ّالتعاون،ّفيّإعدادّالجمعياتّالوطنيةّللعملّخاللّالعملياتّ ويكمنّالغرضّمنّهذا

ّتحسّ  ّالدولية ّاللجنة ّتسهر ّولهذا ّالضحايا، ّإغاثة ّعن ّاألول ّالمسؤول ّباعتبارها ّباالعدائية
ّالمسلّ  ّالللنزاعات ّتدريب ّعلى ّالطبحة ّوتجهيزّيعاملين ّالوطنية، ّللجمعيات ّالتابعين ين

ّ.(4)ةّقصدّتيسيرّتنفيذّالعملّاإلنسانيّعلىّأحسنّوجهاتّالطبيّ المعدّ 

وبالمثلّذهبتّاللجنةّالدوليةّإلىّإقامةّعالقاتّتعاونّأخرىّمعّالعديدّمنّالمنظماتّ
ّالدوليةّأهمها:

                                                           
ّمعلوماتّوناجابور ر ّ-1 ّمركز ّالعمل، ّفي ّالسرية ّبشهادة: ّاإلدالء ّعدم ّفي ّاألحمر ّللصليب ّالدولية ّاللجنة ّحق ،

ّ:اإللكتروني،ّعلىّالموقع39/93/3993ّ)ل.د.ص.أ(،ّمقالّنشرّبتاريخّ
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2aw5.htm 

ّالمرجعّنفسه.ّ-2
ّ)ل.د.ص.أ(.(ّمنّالنظامّاألساسيّلـ9ّ(ّمنّالمادةّ)1الفقرةّ)ّ:راجعّ-3
ّ.521،ّمرجعّسابق،ّص.ديالبرا ديفيدّ-4

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2aw5.htm


اإلنساني نطاق تنفيذ العمل                                        :الثاني الفصل ـ األول الباب  

 

180 
 

وجبّالتفويضّالذيّأوكلّإليهاّإدارةّاألممّالمتحدةّللشؤونّاإلنسانيةّالتيّتدرسّبم -
تنسيقّعملياتّالطوارئّاإلنسانية،ّوالتيّعادةّماّتكونّعلىّصلةّوثيقةّواتصالّ

 دائمّباللجنةّالدولية.

ّالتيّتؤديّوظ - ّالمتحدة، ّفيّمجالّالتقنلجنةّالقانونّالدوليّالتابعةّلألمم ينّيفتها
ّالدوليّاإلنساني ّالقانون ّلمشاكل ّمشاكلّشبيهة ّفيّحالةّإلىّجانبّدراسة ّكما ،

 .(1)اإلنسانيةّنةّالدوليةّلقمعّجرائمّالحربّوالجرائمّضدّ مشروعّالمدوّ 

ّنخص ّ ّالبلدان، ّمن ّالعديد ّفي ّحاليا ّاألحمر ّللصليب ّالدولية ّاللجنة ّّكرّبالذّ ّتنشط
ّالنزاعّالمسلّ  ّفيّمجالّإغاثةّضحايا ّإسهاماتها حّالسوري،ّحيثّقامتّعلىّسبيلّالمثال،

ّقتّفيهاّاألرقامّالتالية:عمليةّإنسانيةّحقّ 99ّّـب2211ّخاللّسنةّ

 محافظة.ّعشرّاثنتيمليونّشخصّحصلواّعلىّالموادّالغذائيةّفي12ّّ -

حلبّوحمصّوريفّّفيّألفّشخص222ّتوزيعهاّعلىّّمليونّربطةّخبرّتمّ 15ّ -
 دمشق،ّوديرّالزور.

ّعلىّمالبسّشتويةّفي195ّّ - لبّوحمصّوحماهّوالالذقيةّحألفّشخصّحصلوا
 فّدمشق.وطرطوسّوري

 مليونّشخصّاستفادواّمنّخدماتّالرعايةّالصحية.1.4ّ -

 .(2)مليونّشخصّاستفادواّمنّمشاريعهاّفيّمجاليّالمياهّوالسكن19ّ -

تنشطّالمنظمةّاإلنسانيةّكذلكّفيّاليمن،ّإذّتعملّفيّالميدانّعلىّتقديمّالمساعداتّ
ّل ّالذينّي4ّّـاالستعجالية ّّاــــــاجونّإليهـــــــــحتماليينّشخصّعلىّاألقلّفيّظلّارتفاعّعدد

ّ.(3)مليونّشخص22ّليبلغّعددهمّنحوّّ،رجاءّالبالدأّفي
                                                           

ّ،ّمرجعّسابق.ساندوز إيفّ-1
2 - (C.IC.R), Syrie : notre action en 2016, Ressources (C.I.C.R), Article publié le 16 Mars 2017, In  

https://www.icrc.org/fr/document/syrie-notre-action-en-2016 
3 - (CICR), Yémen : en visite dans le pays, le président du CICR regrette « les souffrances inutiles », 

Ressources (CICR), Communiqué de presse publié le 21 juillet 2017, In 

https://www.icrc.org/fr/document/yemen-guerre-cholera-cicr-president 

https://www.icrc.org/fr/document/syrie-notre-action-en-2016
https://www.icrc.org/fr/document/yemen-guerre-cholera-cicr-president
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مليونّدوالرّأمريكي122ّّلتتجاوز2219ّّّولقدّضاعفتّاللجنةّالدوليةّميزانيتهاّلعام
ّاليمن ّفي ّاستضعافا ّالفئاتّاألكثر ّتفشّ (1)لمساعدة ّمستوى ّارتفع ّأن ّبعد ّخاصة ّوباءّ، ي

ّبش ّتبذل ّالذي ّللحدّ الكوليرا ّالجهود ّكافة ّالدولية ّاللجنة ّعملتّّأنه ّحيث ّأخطاره، ّّّّّمن
ّّّّّموية،ّوالمضاداتّالحيوية،ّوأقراصّالكلورينفالّاإلماهةعلىّتوفيرّالسوائلّالوريدية،ّوأمالحّ

ّ.(2)رامرفقاّصحياّفيّالمناطقّاألكثرّتضرّ 12ّلـّ

                                                           
1 - (CICR), Déclaration du président du CICR, Peter Maurer sur le Yémen, Ressources (CICR) 

Déclaration publiée le 27 juillet 2017, In https://www.icrc.org/fr/document/declaration-du-president-

du-cicr-peter-maurer-sur-le-yemen 
2 - (CICR), Yémen: la guerre aux temps du choléra, op.cit. 

https://www.icrc.org/fr/document/declaration-du-president-du-cicr-peter-maurer-sur-le-yemen
https://www.icrc.org/fr/document/declaration-du-president-du-cicr-peter-maurer-sur-le-yemen
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يفرض تنفيذ العمل اإلنساني أثناء الظروف االستعجالية واجب اتخاذ الّدول ومنّظمات  
لى الضحايا في أحسن إاإلغاثة إجراءات من شأنها التسريع من وصول اإلمدادات اإلنسانية 

 الظروف.

هام اإلنسانية، ينبغي أن تشمل تلك مولكي تكون الظروف مواتية للقيام بهذه ال 
على  فاقيات القانون الدولي ذات الصلةمن االلتزامات التي تفرضها اتاإلجراءات جملة 

احترامها في جميع الظروف لضمان الوصول القائمين بالعمل اإلنساني، والتي يتعّين عليهم 
من والسلمي للمساعدات اإلنسانية إلى كل المناطق التي تعاني من ويالت النزاعات آلا

 .ل األّول()الفصالمسّلحة والكوارث الطبيعية 

فعالية تنفيذ العمل اإلنساني بالطرق السلمية قد يشوبها نوع من القصور بسبب  وألنّ  
انتهاج بعض الدول المتضّررة من األزمات اإلنسانية ألسلوب عرقلة مهام منظمات اإلغاثة، 

ليات أخرى تضمن آأصبح من الضروري أمام هذا الوضع على المجتمع الدولي البحث عن 
حتى لو استلزم األمر استخدام القوة المسلحة  ،لى الضحاياإ وصول المساعدات اإلنسانية

 لحماية قوافل اإلغاثة.

حاول مجلس األمن الدولي من خالل السلطات الجّد واسعة  ،ومن هذا المنطلق 
ة تربط بين فعل المخّولة له بموجب الفصل السابع من ميثاق هيئة األمم المّتحدة إيجاد عالق

عرقلة عمليات اإلغاثة التي تقودها المنظمات اإلنسانية في الميدان، والتهديد بالّسلم واألمن 
قة بتفويض المجتمع الدولي للتدّخل عسكريا بّرر على هذا األساس قراراته المتعلّ الدوليين، لي  

وات األخيرة محاّل قصد تنفيذ العمل اإلنساني، وحماية قوافل اإلغاثة التي أصبحت في السن
  .)الفصل الثاني(من قبل األطراف المتحاربة  للهجمات العسكرية
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 األول الفصل

 لمي للعمل اإلنسانيالتنفيذ الس  آليات 

يسعى القائمون على تنفيذ العمل اإلنساني للوصول إلى ضحايا الظروف االستثنائية 
المنصوص  تهم بكل الوسائل السلمية الممكنةوضمان حقهم في الحياة والتخفيف من معانا

 لعامة لألمم المتحدة.الجمعية ا لوائحوبعض  ،عليها في اتفاقيات القانون الدولي

، ما يجعل استحداث هذه اآلليات عادة ما لرضائياه سم العمل اإلنساني بطابعيت  
بما يتوافق مع االلتزامات و يخضع التفاق األطراف المعنية بتوفير المساعدات اإلنسانية، 

ام ضي بإلزامية تنفيذ ما ورد منها من أحكتفاقيات القانون الدولي، التي تقالتي تفرضها ا
عنها من أجل  ىغنة، بما في ذلك اتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية التي ال بحسن ني  

اعدة إلى الضحايا في أحسن ر عمليات اإلغاثة، وكفالة وصول المسين سضمان حس
 الظروف.

ع الوسائل السلمية التي تتبعها الدول عامة والمنظمات اإلنسانية خاصة تتنو   ،وعليه 
 المبحثة ذات طابع وطني )التي استحدثتها، فهناك وسائل سلميحسب اآللية أو الجهة 

 (. الثاني المبحث(، وأخرى ذات طابع دولي )األول
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 األول المبحث

 اآلليات السلمية الوطنية

ر بعض الوسائل التي يمكن لمنظمات اإلغاثة العمل اإلنساني، توف   لتنفيذ نيتعي  
رين خاصة بالنزاعات ة لصالح الضحايا المتأث  االستعانة بها لتنفيذ عملياتها اإلنساني

لت اتفاقيات القانون الدولي اإل حة.المسل   اتخاذ كل دولة  نساني إمكانيةولهذا الغرض خو 
لة أساسا في التزامها باتخاذ كافة التدابير انفرادية تندرج ضمن مسؤولياتها المتمث   وسائال

السلم، لكفالة تطبيق وضمان احترام واإلجراءات الضرورية على الصعيد الوطني في زمن 
استحداث  كذا(، و المطلب األولحة )النزاعات المسل  أحكام القانون الدولي اإلنساني زمن 
ها لفول على الحماية القانونية التي تكن قصد الحصمناطق أمان يلجأ إليها السكان المدنيو 

وارد الغوث األساسية أحكام هذا القانون، بما في ذلك أحقية الضحايا في حصولهم على م
 .(المطلب الثانيبعيدا عن األماكن التي يحتدم فيها النزاع )

 األولالمطلب 

 االلتزام بأحكام القانون الدولي اإلنساني

يقتضي الطابع االستعجالي الذي تتمي ز به المساعدات اإلنسانية، ضرورة اتخاذ 
ة بنشر أحكامها مباشرة بعد قالدول األطراف في اتفاقيات جنيف جميع اإلجراءات المتعل  

النصوص الواردة ضمنها  الع على جل  المصادقة عليها، بما سيسمح لمواطنيها باالط  
(، وهو الفرع األولحتى ال ُتهدر حقوقهم في الحصول على المساعدات اإلنسانية )

عتبر من خالل تكوين أشخاص ذو كفاءة وتحصيل علمي مُ  ق إال  اإلجراء الذي ال يتحق  
هد والمدارس العسكرية، ال القانون الدولي اإلنساني لتدريسه في الجامعات والمعفي مجا
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ة تدريب أفراد القوات المسلحة ون مهم  التي تتولى بدورها تكوين مستشارين قانونيين يتول  
 على ضرورة احترام هذا القانون.

 ة في هذا المجال، تتولىطراف بتعيين لجان مختص  كما تهتم حكومات الدول األ
      ة النظر في مدى التزام دولها بأحكام اتفاقيات القانون الدولي، ومدى تطابقها مهم  

(، حيث يقع تحت طائلة إقرار المسؤولية الجنائية الفرع الثانيمع تشريعاتها الداخلية )
بأحكام القانون الدولي اإلنساني  لتزاماالف من شأنه اإلخالل أو عدم الوطنية، كل تصر  

 (.ثالثالفرع ال)

 الفرع األول

 نشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني

حة في ضمان تنفيذ القانون الدولي اإلنساني ى دور الدول أثناء النزاعات المسل  يتجل  
رها اتفاقيات جنيف، والتي تستدعي المبادرة بتقديم من خالل شرح قواعد الحماية التي تقر  
ث األساسية لضحايا في حصولهم على موارد الغو المساعدة الالزمة، وكفالة احترام حقوق ا

قامة المنشآت والوحدات الصحية التابعة للخدمات الطبية الوطنية في أماكن بعيدة عن  وا 
 .(1)استهداف عسكري أي  

                                                           
، القانون الدولي اإلنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، محمود المخزومي عمر -1

امه في جميع وكفالة احتر  ق.د.إ(. يقع على عاتق الدول المسؤولية األولى في احترام )27و 28، ص.8002عمان، 
 رين من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، بأن  بحكم عملها لصالح المتضر   ل.د.ص.أ(الظروف، وعليه تعتبر )

قترن بقواعد مقابلة لها على المستوى الوطني، يساعد في إنقاذ وجود إطار واضح من القواعد على المستوى الدولي يُ 
ل مصدرا مهما شك  دة األطراف التي تُ ( تحديدا من المعاهدات المتعد  ق.د.إ) األرواح وتخفيف المعاناة، وينبع إطار

 :من القانون الدولي العرفي. راجع ةللواجبات الدولية الواقعة على عاتق الدول، إضافة إلى الواجبات المستمد  
- (CICR), L’état de droit aux niveaux national et international, Déclaration du (CICR) lors de la 

70émé Session de l’(A.G.N.U), New York, 14 octobre 2015. In 

https://www.icrc.org/fr/document/letat-de-droit-aux-niveaux-national-et-international-declaration-

du-cicr-aux-nations-unie-1 

https://www.icrc.org/fr/document/letat-de-droit-aux-niveaux-national-et-international-declaration-du-cicr-aux-nations-unie-1
https://www.icrc.org/fr/document/letat-de-droit-aux-niveaux-national-et-international-declaration-du-cicr-aux-nations-unie-1
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ائزة لمواثيق هذا القانون، وأن حعالوة على ذلك، البد أن تكون جميع أطراف النزاع و 
من وزارات الدفاع، الخارجية،  لي كل  ، وممث  المدنيينو ات العسكرية للقو   هتعمل على تعريف

من المؤسسات الفاعلة خاصة في مجال توفير الحماية وتقديم المساعدة  هاة وغير الصح  
للضحايا، أي تفعيل دور كل هيئة من هذه الهيئات العليا في مجال نشر القانون الدولي 

 .(1)اإلنساني

        ضرورة إدراج أحكامه  لي اإلنساني،بتنفيذ القانون الدو  التزام الدوليفرض 
خاصة العسكرية منها على علم  ها الداخلية حتى تكون مختلف أجهزتها،في تشريعات

دت بموجب بها اتفاقيات جنيف على الدول التي تعه  رت  ودراية بمختلف االلتزامات التي تُ 
 وهو ما ذهبت ،(2)ألحوالة منها، بكفالة احترام أحكامها في جميع اـــــ( المشترك1المادة )

 :ضافي األول التي تنص على أن  اإل( من البروتوكول 20ادة )ـــــــإليه كذلك الم

                                                           
، اإلجراءات الخاصة بنشر وتدريس القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني بين الواقع حسيبة محي الدين -1

ي اإلنساني بين النص والممارسة، مرجع والعوائق، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدول
 .28سابق، ص.

( المشتركة أعاله، التزام الدول باتخاذ كل التدابير المتاحة أمامها 1تعني عبارة كفالة االحترام الواردة في المادة ) -2
في فقط بتقديم لحمل أجهزتها المدنية والعسكرية الخاضعة لواليتها على احترام هذه القواعد وتنفيذها، فالدول ال تكت

لطات المدنية والعسكرية، بل يجب عليها متابعة العملية واالستمرار في اإلشراف على التنفيذ، التوجيهات والتعليمات للس  
هذه االلتزامات ذات طابع دولي، مما يفرض  ية، باعتبار أن  مجال لالجتهاد الشخصي للقيادة المحل   حتى ال تترك أي  

ر الالزمة والمساعي اإلنسانية، لضمان احترام هذه القواعد سواء كانت منخرطة في النزاع أم عليها اتخاذ جميع التدابي
لنيل درجة دكتوراه في  رسالة ضوابط سير األعمال العدائية في القانون الدولي اإلنساني،، العقون ساعدال. راجع: 

م السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العلوم القانونية، تخصص القانون الدولي اإلنساني، كلية الحقوق والعلو 
( المشتركة، 1رد في المادة ). ينبثق عن واجب ضمان الدول احترام القانون الدولي اإلنساني الوا847، ص.8012
عمل  عون أو مساعدة ألي   ل في االلتزام بعدم تقديم أي  تتمث   (Obligations négatives)التزامات سلبية  ثالث

وضع ناجم عن انتهاك  (، االلتزام بعدم التشجيع على انتهاكه، وااللتزام بعدم االعتراف بأي  ق.د.إقصد منه انتهاك )يُ 
 (Obligations positives)أما اإليجابية منها ون أو المساعدة بغرض الحفاظ عليه.هذا القانون وعدم تقديم الع

 : راجع ثر حول هذه االلتزامات،ل أك. للتفصي(ق.د.إ)في االلتزام بمنع ورد  وقمع انتهاكات  ل فتتمث  

- DEVILLARD Alexandre, L’obligation de faire respecter le droit international humanitaire: 

l’article (1) commun aux Conventions de Genève et à leur premier Protocole Additionnel, 

fondement d’un droit international humanitaire de coopération ? Revue Québécoise de Droit 

International, n° 20/2, 2007, pp. 86-127. 
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أطراف النزاع دون إبطاء كافة اإلجراءات لتنفيذ و امية المتعاقدة خذ األطراف الس  تت   -1
 التزاماتها بموجب االتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول.

اقدة وأطراف النزاع األوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين امية المتعألطراف الس  اتصدر  -2
 ". احترام االتفاقيات وهذا الملحق البروتوكول وتشرف على تنفيذها

والمادة  جنيف األربع ( المشتركة بين اتفاقيات1فهم من مضمون أحكام المادة )يُ 
ع على عاتق مسؤولية تطبيق أحكام هذه االتفاقيات تق ( من البروتوكول األول، أن  20)
ن في كل األوقات حتى في زمن السلم، حيث يتعي   هادت مسبقا بتطبيقلدول التي تعه  ا

استعدادا منها التخاذ  ،د المصادقة عليها أو االنضمام إليهاعليها تفعيل أحكامها بمجر  
 .(1)حةزمن النزاعات المسل  ر الالزمة لضمان تنفيذها ـكافة التدابي

كام اتفاقيات جنيف خاصة النصوص المعنية جهل أطراف النزاع بأح إن  
رخيص عيق عمل منظمات اإلغاثة في الميدان، فالت  يُ  أن من شأنه ،بالمساعدات اإلنسانية

صة لتوفير موارد الغوث بدخول القوافل اإلنسانية، وعدم استهداف المناطق اآلمنة المخص  
لقانون، ال يمكن أن ار ها قحة وغيرها من قواعد الحماية التي يُ لضحايا النزاعات المسل  

      هاـــفي حالة نشر أحكامها في التشريعات الوطنية، وتدريس إال   ،لتطبيقل تكون محال  

                                                           
 هاشم الحروني، محمد السعدية بن، آليات احترام القانون الدولي اإلنساني أو آليات التطبيق، في ثورية الحريف -1

ية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة ، القانون الدولي اإلنساني أصوله أحكامه وتطبيقاته، منشورات جمعفتوحي
. يشمل تنفيذ القانون كل التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان 182و 182، ص.8002، 7الدراسات واألبحاث، العدد 

احتراما تاما، لذا ال يكفي تطبيق هذه القواعد عند اندالع القتال فحسب، بل هناك تدابير يجب  )ق.د.إ(احترام قواعد 
وذلك من أجل كفالة إطالع جميع الناس من مدنيين وعسكريين على هذه  ،لم كما في وقت الحرباذها في وقت الس  اتخ

تاحة كل ما يلزم من هياكل وترتيبات وموظ   انون وتطبيق أحكامه ين بغرض نشر معرفة هذا القفين مختص  القواعد، وا 
 :بنجاعة. راجع

- )CICR(, Mise en œuvre du droit international humanitaire: du droit à l’action, Services 

Consultatifs en Droit International Humanitaire, 2003. In https://www.icrc.org/fr/document/mise-
en-oeuvre-DIH 

https://www.icrc.org/fr/document/mise-en-oeuvre-DIH
https://www.icrc.org/fr/document/mise-en-oeuvre-DIH
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ألطراف المعنية اج حة وفي الجامعات حتى ال تتحج  المسل  تدريب القوات  معاهد يـــف
 .(1)حزاع مسل  ل من التزاماتها الدولية في حالة قيام نبجهلها للقانون، وبالتالي التنص  

نصوص مليمة بالقواعد المعرفة الس  ال شر هذا القانون على فكرة أن  بنيقوم االلتزام 
دات التي قطعتها ال بما يتماشى مع التعه  عليها ضمن أحكامه، أمر ضروري لتطبيقها الفع  

ها وكفالة ام التي يتضمن  الدول األطراف في صكوك القانون الدولي اإلنساني باحترام األحك
 احترامها.

ن حة، يتعي  الرغم من ضرورة تعزيز أنشطة النشر أثناء النزاعات المسل  على و 
المعرفة بالقانون ليس مسألة تقتصر على أوقات  لم، إذ أن  االضطالع بها أيضا وقت الس  

   ز احترام قواعد القانون فحسب، بل يساعد أيضا عز  الحرب دون سواها، فالنشر ال يُ 
 ،(2)من العنف والحفاظ على السالم نسانية التي ترمي إلى الحد  على غرس المبادئ اإل

ة المنفردة دار إدراج قواعده ضمن التشريعات الوطنية لإلر عدم إخضاع مسألة فس  وهو ما يُ 
ت هذه اآللية اتفاقيات جنيف التي تبن   هعتبر التزام تفرضامية المتعاقدة، بل يُ لألطراف الس  

  ة ر نص هذه االتفاقيــبأن تنش راف السامية المتعاقدةد األطتتعه   " بنصها على أن  
د بصفة في بلدانها في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعه   أوسع نطاق ممكن على

درج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح خاصة بأن ت  

                                                           
خاذها بمجرد المصادقة أو االنضمام ن على الدول ات  من بين اإلجراءات التي يتعي   )ق.د.إ(عتبر نشر قواعد يُ  -1

( من البروتوكول األول الذي جاءت صياغته على النحو 20وهو ما ورد في التعليق على المادة ) ،التفاقيات جنيف
 التالي:

« La notion d’exécution dans le présent article, recouvre les mesures introduisant le traité 

dans l’ordre juridique de chaque partie contractante selon les règles de son système 

constitutionnel qui prescrivent certainement dans tous les cas la publication d’un tel traité ». 
Voir: Commentaire sur l’Art (80) du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève, op.cit. 

Voir aussi dans ce sens, PFANNER Toni, op.cit, p.4.   
 ،8007ة، مركز معلومات )ل.د.ص.أ(، ، االلتزام بنشر القانون الدولي اإلنساني، موجز وقائع قانوني(ل.د.ص.أ) -2

 :اإللكتروني متوفر على الموقع
ara.pdf-ihl-disseminate-https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/obligations 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/obligations-disseminate-ihl-ara.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/obligations-disseminate-ihl-ara.pdf
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حة القوات المقاتلة المسل   نها معروفة لجميع السكان، وعلى األخصتتضم   التي المبادئ
اتخاذها  ن على الدول بمجرد المصادقة أوولهذا يتعي   .(1)" والدينية وأفراد الخدمات الطبية

 دء في ـــالب إلىة ـــــــــالمسارع ،إلى هذه االتفاقيات (2)االنضمامب ة اإلجراءات المتعلقــــــــــةــــــــــلكاف

                                                           
البروتوكول ( من 27( على التوالي بين اتفاقيات جنيف األربع، المادة )144، 182، 42، 42) :راجع المواد -1

( من البروتوكول 11فنجد المادة ) حة غير الدولية،ء النزاعات المسل  أثنا )ق.د.إ(قواعد ألول. أما نشر وتعليم اإلضافي ا
كذلك  اعتبر هذا الحكم ملزمويُ  ". نطاق ممكن " نشر هذا البروتوكول على أوسعاإلضافي الثاني تنص على وجوب 

برمت هذه الجماعات بنص هذه المادة، االتفاقيات التي أُ حة، وأحسن مثال على التزام ائل المعارضة المسل  صلجميع ف
دت أطراف النزاع في يوغوسالفيا سابقا بنشر المعرفة بهذا القانون، وبتسهيل نشر ، أين تعه  1118و 1111عامي 
، بك-والدز هنكرسن جون ماري، لويز دو  :على احترامه، وبتوزيع منشوراتها. راجع التي تحث   )ل.د.ص.أ(نداءات 
على المستوى الوطني، حيث  (ق.د.إ)الهاي وأن أشارت لمسألة نشر قواعد  التفاقيات. سبق 441سابق، ص.مرجع 

ه يجب على الدول قة بقوانين وأعراف الحرب البرية على أن  المتعل   1211( من اتفاقية الهاي الثانية لعام 1ت المادة )أقر  
فقة مع الئحة قوانين وأعراف الحرب البرية، وهو ما نصت ت  المتعاقدة أن تصدر تعليمات لجيوشها في الميدان تكون م

ت ية في مادتها األولى التي أقر  قة باحترام قوانين وأعراف الحرب البر  المتعل   1102عليه كذلك اتفاقية الهاي الرابعة لعام 
طالعهم على حة، وذلك من خالل إعامة في أوساط القوات المسل   ق.د.إ(إلزامية نشر أحكامها خاصة وقواعد )ب

أما اتفاقية  ح، أو أثناء االستعداد للهجوم.نصوص هذا القانون وتدريبهم على تطبيقه والتقيد به سواء أثناء النزاع المسل  
( منها 80ت المادة )، فقد نص  1102قة بتطبيق اتفاقيات جنيف على حالة الحرب في البحار لعام الهاي العاشرة المتعل  

طراف في االتفاقية التدابير الالزمة لتعليم قواتها البحرية، وبشكل خاص الموظفين على ضرورة اتخاذ الدول األ
لي اإلنساني، مذكرة ، نشر القانون الدو لعور حسان حمزة: أحكامها في أوساط المدنيين. راجعالمحميين، ونشر المعرفة ب

لحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون دولي إنساني، كلية النيل شهادة 
 .12و 12، ص.8001

ها تشترك فيها الجماعة الدولية دة األطراف، بمعنى أن  ها اتفاقيات دولية جماعية أو متعد  إ( بأن  ق.د.ز اتفاقيات )تتمي   -2
عداد نصوصها والتوقيع عليها في مؤتمر دولي، يتم الدعوة إليه لوضع قواعد قا نونية دولية التي تدعو إلى صياغة وا 

ل لها دستوريا صالحية الموافقة على المعاهدات، وقد التصديق عليها من قبل السلطات المخو   شارعة، حيث يتم  
تنحصر هذه الصالحية في يد السلطة التنفيذية أو عن طريق السلطة التشريعية، وقد يكون في بعض األحيان بموافقة 

     السلطة التنفيذية ثم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها ثم إصدارها ل كلتا السلطتين، أي التوقيع عليها من ممث  
 ر التوقيع والمصادقة يشترك عدد من الدول في المؤتمر العام الذي يتقر   من طرف رئيس الجمهورية. وقد يحدث أال  

اءات الالزمة لالنضمام إليها، عن طريق اتخاذ اإلجر  سريان هذه األخيرة في حقها ال يكون إال   على المعاهدات، لذا فإن  
ؤسسة د بذلك باحترامها وتنفيذها كباقي الدول، تسري بشأنها ذات الحقوق وااللتزامات، حيث ال فارق بين الدول المُ وتتعه  

      لتصديق أو االنضمام الالحق( تلتزم الدول بها، ما يجعلها جزءا اة إليها، وفي كلتا الحالتين )للمعاهدة والمنضم  
، آليات تطبيق القانون الدولي غنيم قناص المطيوي: بها كافة سلطاتها وأفرادها. راجعد انونها الداخلي وتتقي  من ق
ماجستير، تخصص القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، عمان،  شهادةنساني، مذكرة مقدمة لنيل اإل

 . 28و 21، ص.8010
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تها واستعدادها لضمان احترام ما ورد ضمن ي  يثبت حسن نراء ــــــــــــعملية النشر كإج
 . (1)أحكامها

ة التشريعات الوطنية مع أحكام القانون الدولي اإلنساني ءموعلى صعيد موا
ة العمل اإلقليمية لتطبيق القانون خطواالنضمام لالتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتنفيذا ل

رب عالخبراء الحكوميون ال دعا، 8002إلنساني على الصعيد العربي لعام االدولي 
 إلى:  اجتماع القم ة اإلقليميةالمشاركون في 

تنسيق الجهود لمراجعة التشريعات الوطنية النافذة في الدول العربية بحيث تتوافق  -
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي اإلنساني التي صادقت عليها تلك 

 وق األشخاص ضحايا النزاعات المسلحة.خاصة في مجال حماية حق ،الدول

ات دعم التعاون بين الهياكل الوطنية لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني والبرلمان -
من أجل  ،واالتحاد البرلماني العربي واللجنة الدولية للصليب األحمر العربية

عتماد التشريعات العمل عربية على صعيد دعم الجهود البرلمانية إعداد خطة 
 .(2)لصلةذات ا

                                                           
لزمة ألطرافها، كل معاهدة نافذة م  "  لقانون المعاهدات، التي تنص على أن   ينا( من اتفاقية ف82المادة ) :راجع -1

 ." وعليهم تنفيذها بحسن نية
أ من قاعدة العقد شريعة عد  جزءا ال يتجز  ة يُ مبدأ حسن الني   ( أن  ل.ق.دنت )بي   أعاله، وفي تعليقها على المادة -

فات التي من شأنها أن تمنع التنفيذ الحقيقي للمعاهدة، ولكن ر  د االمتناع عن التصالمتعاقدين، كما ال يعني فقط مجر  
تباع سلوك في تنفيذ المعاهدة يت  لهناك تنفيذا عادال  االفتراض بأن   فق ومقاصد اللتزامات المتبادلة بين األطراف، وا 

       طرف أي  حسن النية في تنفيذ المعاهدة يقتضي أن يمتنع  بأن   (ل.ق.د)األطراف، ومن جانب آخر فقد أوضحت 
رغد : باط موضوعها أو الغرض منها. راجععن اإلتيان بالتصرفات التي من شأنها عرقلة تنفيذ المعاهدة الدولية أو إح

، العدد مجلة ديالي للبحوث اإلنسانية، مبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية، الخزرجي عبد األمير مظلوم حميد
 . 112، ص.8014سياسية، جامعة ديالي، ، كلية القانون والعلوم ال24

ن خطة العمل ابع للخبراء الحكوميين العرب حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني، الذي تضم  االجتماع الس   :أنظر -2
لمملكة المغربية، ، انعقد بمدينة الرباط با8002على الصعيد العربي لعام  القانون الدولي اإلنسانياإلقليمية لتطبيق 

 :اإللكتروني، متوفر على الموقع 8002فيفري  2-2 لفترة منخالل ا
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/tunisia-ihl-210208.htm 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/tunisia-ihl-210208.htm


 الفصل األول:                       آليات التنفيذ السلمي للعمل اإلنساني-الباب الثاني

 

192 
 

فقد  ،ق بنشر أحكام القانون الدولي اإلنساني والتدريب على أحكامهأما فيما يتعل  
 أوصى المشاركون بإتباع الخطوات التالية: 

          ة بتطبيق هذا القانون مواصلة النشر في األوساط الحكومية المعني   -
ابة الني أعضاءعلى الصعيدين الوطني واإلقليمي، وبصفة خاصة القضاة، 

 العامة، القضاء العسكري واألوساط البرلمانية.

إلى إدراج القانون الدولي اإلنساني في برامج التدريب  الراميةمواصلة الجهود  -
 العسكرية.

وبصفة خاصة كليات  ،رات الجامعيةمواصلة الجهود الخاصة بإدراجه في المقر   -
 الحقوق والعلوم السياسية واإلعالم.

أحكام نية للهالل األحمر والصليب األحمر في نشر دعم جهود الجمعيات الوط -
 ة العربية.طقهذا القانون في المن

مواصلة تجميع البيانات الخاصة بتطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد  -
من أجل تيسير  ،خذ في هذا الشأن من إجراءات تشريعية وعمليةاإلقليمي، وما يت  

صدار التقرير العربي  ،الدول العربية تبادل المعلومات والوثائق بين مختلف وا 
 .(1)الخامس عن حالة تطبيق القانون الدولي اإلنساني

اعتماد  ن تم  ظبي أي بأبوللخبراء الحكوميين العرب  اآخر  ااجتماعانعقد بعد ذلك 
، حيث 8017-8018وثيقة خطة العمل اإلقليمية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني لعامي 

من التعاون في سبيل دعم جهود البرلمانات العربية العتماد التشريعات دعت الخطة لمزيد 
ت على مواصلة هونو   ،ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد الوطني

ت برامج نشر هذا القانون في أوساط اإلعالميين ومنظمات المجتمع المدني، كما حث  
ملة الدولية لحماية حتدعم التضامن على ال الحكومات على اتخاذ إجراءات من شأنها أن

                                                           
 يين العرب حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق.ابع للخبراء الحكوماالجتماع الس   :أنظر -1



 الفصل األول:                       آليات التنفيذ السلمي للعمل اإلنساني-الباب الثاني

 

193 
 

نتها اللجنة الدولية للصليب ر، والتي دش  خاطضة للمة المعر  عاية الصحي  وسائل الر  
 .(1)األحمر

أما االجتماع العاشر للجان والخبراء العرب في القانون الدولي اإلنساني الذي انعقد 
مية لتطبيق القانون الدولي والذي أسفر عن اعتماد خطة العمل اإلقلي ،في الجزائر

ءمة في سبيل الموا ، فقد دعا8012-8012العربي لعامي  اإلنساني على الصعيد
       االتفاقيات الدولية ذات الصلة، إلى ضرورة االستمرار ية والتصديق على التشريع

، في الدراسات واألبحاث الوطنية في شأن االنضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني
ولية للصليب دجميع الهياكل الوطنية لتطبيق أحكامه، والبرلمانات العربية واللجنة ال وحث  

العتماد التشريعات ذات  الراميةاألحمر إلى التعاون في سبيل دعم جهود البرلمانات 
وضع دليل  علىت الدعوة حث  الصلة بتطبيق هذا القانون على الصعيد الوطني، كما 

 .(2)جية ذات الصلة بالقانون الدولي اإلنسانيذو تجميعي للقوانين النم

  ق بمجال نشر القانون الدولي اإلنساني والتدريب فيما يتعل   كذلك أبرزت الخطة
سلطات الية واإلقليمية الخاصة بنشره بين ألنشطة الوطناعلى أحكامه، أهمية مواصلة 

ة، األوساط الدبلوماسية، فين الحكوميين، القضاالمعنية، السيما على مستوى الموظ   الدولية
 .(3)البرلمانيين واإلعالميين

                                                           
ن اعتماد وثيقة االجتماع التاسع للخبراء الحكوميين العرب حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني، الذي تضم   :أنظر -1

في أبو ظبي، ، انعقد 8017-8018خطة العمل اإلقليمية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد العربي لعامي 
 :اإللكتروني. متوفر على الموقع 8018جانفي  18-10خالل الفترة من 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d1219a8a-60a3-46fc-8ca0-4d3053dece48 
ن اعتماد وثيقة ماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني، الذي تضم  االجت :أنظر -2

، انعقد في الجزائر، 8012-8012خطة العمل اإلقليمية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد العربي لعامي 
 :ياإللكترون. متوفر على الموقع 8014نوفمبر  2-4خالل الفترة من 

www.el-massa.dz 
 المرجع نفسه. -3

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d1219a8a-60a3-46fc-8ca0-4d3053dece48
http://www.el-massa.dz/
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والهالل وعلى الصعيد الدولي، اعتبر المؤتمر الحادي والثالثون للصليب األحمر 
حة تعزيز حصول السكان المدنيين على المساعدة اإلنسانية في النزاعات المسل   األحمر أن  

بضرورة اتخاذ  عمله، أين أقر  من بين األهداف الهامة التي يسعى لتحقيقها ضمن خطة 
   عمل منظمات اإلغاثة في الميدان، بما  تيسيرالدول جميع اإلجراءات الالزمة قصد 

برام اتفاقيات  يصا:ن خص  نات الحركة تتضم  مكو   مع في ذلك سن تشريعات وطنية وا 

نات  - تيسير اإلصدار السريع لوثائق صالحة تسمح بقيام األفراد العاملين في مكو 
 تهم عبر الحدود الدولية للدول المعنية وداخلها.ة بمهم  الحرك

 إجراءات مراقبة دخول وتوزيع البضائع اإلنسانية لمكونات الحركة.تسريع  -

املين في مكونات الحركة والبضائع التابعة لها من الضرائب والرسوم عإعفاء ال -
 .(1)الجمركية، والرسوم األخرى عند االقتضاء

مت به الدول من مبادرات سواء على الصعيد الدولي أو ن من خالل ما تقد  يتبي  
مجال نشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنساني  علىاإلقليمي، تركيز جميع جهودها خاصة 

عتبر السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يضمن اإلجراء من أهمية، إذ يُ يكتسيه هذا  لما انظر 
 اتجاهد هذه الجهود ؤك  الجميع، كما تُ  تطبيق أحكام االتفاقيات وكفالة احترامها من طرف

التام لكافة االلتزامات التي تمليها عليهم اتفاقيات القانون اإلنساني،  النصياعلرغبة الدول 
  الل نشرـــــمن خ ق إال  احترام القواعد الواردة فيها ال يمكن أن يتحق   أن   حيث اعتبرت

 ات ـــــــة اإلمكانيــــــن على الدول تسخير كافي  تعياط، وعليه ـــــالمعرفة بأحكامه في جميع األوس

                                                           
المؤتمر الدولي الحادي والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر، الذي تبنى خطة عمل ألربع سنوات  :راجع -1

 01نوفمبر إلى  82ة الممتدة من ، اعتمد بمدينة جنيف السويسرية، خالل الفتر 8لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني، القرار 
 : اإللكتروني. متوفر على الموقع 8011ديسمبر 

-conference-international-ents/resolution/31https://www.icrc.org/ara/resources/docum
mK1y5ecF6.facebook-2011.htm#.V-2-resolution 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm#.V-mK1y5ecF6.facebook
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm#.V-mK1y5ecF6.facebook
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وطنية مختصة في هذا  تائوهيلين، مستشارين، الالزمة لهذا الغرض من عمال مؤه  
 المجال.

لنشر في زمن السلم، حتى يكون للدول اعملية  ستحسن أن تتم  يُ  ،وعلى هذا األساس
اختيار أفضل السبل واإلجراءات سع من الوقت لشرح أحكام هذا القانون، والقدرة على ت  مُ 

دراج قواعده ضمن برامج التعليم والتدريب بطريقة يمكن ألي    المناسبة لتحديد مفهومه وا 
يصعب تحقيقه في حالة بها، سواء كان جنديا أو مدنيا، وهو األمر الذي استيعاشخص 

 .(1)حستقرار الناتجة عن نشوب النزاع المسل  االلا

ن على الدول األطراف في اتفاقيات بين الفئات التي يتعي   يعتبر السكان المدنيون من
زت كل من االتفاقية األولى والثانية جنيف أن تنشر أحكامها بين جميع أوساطها، حيث رك  

الصادر عن المؤتمر  (81)على فئتي الخدمات الطبية والدينية، إلى أن جاء القرار رقم 
د حد  حة، ليُ ق في النزاعات المسل  نساني المطب  الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي اإل

 .(2)شرمجموعة من المدنيين الذين ينبغي أن تشملهم عملية الن  

اإلنساني  الدولي نشر القانون ومن جهتها تعتبر اللجنة الدولية للصليب األحمر أن  
   كن مطالب الجامعات والمعاهد يُ  في األوساط الجامعية لديه أهمية كبيرة، باعتبار أن  

                                                           
 .14، مرجع سابق، ص.لعور حسان حمزة -1

- Selon Pfanner Toni, les activités de diffusion doivent être entreprises dés le temps de paix. Les 

Etats ont contracté l’obligation initiale de diffuser les textes des traités dans leurs pays respectifs 

(…) et notamment à en incorporer l’étude dans les programmes d’instructions militaires et si 

possible civiles. Voir : PFANNER Toni, op.cit, p.4. 

فين ي األوساط الصحفية، الطبية والدينية، النشر في أوساط الموظفين المكل  ق األمر بموظفي الدولة، النشر فيتعل   -2
       ا النشر بحماية الممتلكات الثقافية، النشر في األوساط التعليمية )الجامعات والمدارس الثانوية واالبتدائية(، وكذ

 . 22، مرجع سابق، ص.: حسيبة محي الدينفي أوساط الالجئين. راجع
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أن يصبحوا في المستقبل من كبار المسؤولين في الدولة وحتى خارجها، لذا تسعى اللجنة 
 .(1)هذا القانون عن طريق بعثاتها اإلقليمية ولية إلى دعم الدول من أجل تدريسالد

 الفرع الثاني

 ة بنشر المعرفة بالقانون الدولي اإلنسانياستحداث وسائل معني  

م اتفاقيات جنيف، ال يتوقف عند حد  نشر مضمونها بعد التزام الدول بأحكا إن  
نما يتعي ن عليها كذلك إعداد وتكوين موظفين  المصادقة عليها في الجرائد الرسمية، وا 

ة (، يتول ون مهم  ثالثا(، ولجان متخص صة )ثانيا(، ومستشارين قانونيين )أوالمؤه لين )
 والعسكرية. التعريف بأحكام هذا القانون في األوساط المدنية 

 العاملون المؤه لون أوال:

       يقع  لينعاملين مؤه   إعدادالمعرفة بالقانون الدولي اإلنساني  يقتضى نشر
ألفراد اب من هؤالء حيث يتطل  ، (2)ة تسهيل تطبيق أحكام اتفاقيات جنيفعلى عاتقهم مهم  

النواحي القانونية ي كافة غط  اإللمام بمعارف تأخذ في االعتبار الجوانب العسكرية، وتُ 

                                                           
م قد  " الذي يُ  تشاريةسقسم الخدمات االلهذا الغرض "  (ل.د.ص.أ)أنشأت  (ق.د.إتعزيز تنفيذ ) ولغرض دعم -1

    هذا المجال، باإلضافة إلى تنظيمها العديد من المؤتمرات اإلقليمية والندوات والحلقات الدراسية  في المشورة للدول
، أهمية تدريس القانون وسيلة ةيبوح: ويات. راجعع الدول ولدى كل المستفي جمي امعروف ق.د.إ()صبح من أجل أن يُ 

الدولي اإلنساني في الجامعات ومعاهد التعليم العالي، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون 
الوعي  في مجال نشر (ل.د.ص.أ). راجع كذلك عن دور 21الدولي اإلنساني بين النص والممارسة، مرجع سابق، ص.

، 8011(، ل.د.ص.أ، ترسيخ احترام القانون، نظرة عامة، مركز معلومات )(ل.د.ص.أ): ن الدولي اإلنسانيبالقانو 
 :اإللكترونيمتوفر على الموقع 

-respect-building-ihl/overview-respect-do/building-we-thttps://www.icrc.org/ara/wha
ihl.htm 

 ( من البروتوكول اإلضافي األول.2( من المادة )1الفقرة ) :راجع -2

https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/overview-building-respect-ihl.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/overview-building-respect-ihl.htm
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ى لهم تقديم المساعدات الالزمة تحت مسؤولية حتى يتسن   ،واإلدارية وأعمال اإلغاثة
 .(1)حكوماتهم

لمؤهلين، ادقيق للعاملين  ( من البروتوكول اإلضافي األول معنى2لم تضع المادة )
 (Comité مته اللجنة الدولية لحياد الطبف الذي قد  يلنا مباشرة إلى التعر يحيما 

(International de la Neutralité de la Médecine أساسا  والتي اقتبست
    فتهم بكونهم التي عر   ،إلمارة موناكو مته سابقا اللجنة الطبية القانونيةالذي قد   االقتراح

ن الذين يمكن وضعهم يبيوالمساعدين الطن عين األطباء والقانونييالمتطو   مجموعة من "
ما تنازعة أو الدول الحامية أو اللجنة الدولية للصليب األحمر، كل  ف الدول المتحت تصر  

 .(2)" كان ذلك ضروريا

 الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانونالصادر عن المؤتمر  (81)كما حصر القرار 
تهم خاصة في نشر حة السالف الذكر، مهم  ق في النزاعات المسل  طب  اإلنساني المُ  الدولي

ستشف من مضمون دعوته لجميع الدول األطراف قانون، وهو ما يُ المعرفة بأحكام هذا ال
لين، قادرين على تعليم فين مؤه  ظبتدريب مو  السلم في اتفاقيات جنيف إلى القيام في زمن
 .(3)القانون الدولي اإلنساني وتيسير تطبيقه

وا لين كفاءة وتأهيل علمي عال، وأن يكونر لدى العاملين المؤه  وعليه، ينبغي أن يتوف  
لنشر والتنفيذ سواء زمن ادعون للقيام بعملية تسألنهم مُ  ،وقت االستعداد في أي   على أتم  

                                                           
لصعيد الوطني، مذكرة لنيل شهادة ، اآلليات القانونية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني على امحمد عمر عبدو -1

 .70، ص.8018لدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، ماجستير في القانون، كلية ا
2- Le personnel qualifié s’agit « d’un corps de volontaires, de médecins, de juristes, 

d’auxiliaires médicaux qui pouvaient être mis à la disposition des pays belligérants, des 

puissances protectrices, du CICR, à chaque fois que cela serait nécessaire ». Voir : 

Commentaire sur l’Art (6) du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève. op.cit. 
3 - Ibid. 



 الفصل األول:                       آليات التنفيذ السلمي للعمل اإلنساني-الباب الثاني

 

198 
 

ة من خبراتهم واالعتماد عليهم بصفتهم دح، بحيث يمكن االستفالم أو زمن النزاع المسل  الس  
 . (1)خبراء وذوي تكوين رفيع المستوى في مجال القانون الدولي اإلنساني

 رين قانونيين في القوات المسل حة: تعيين مستشاثانيا

إجراء  عد  يُ في برامج التعليم العسكري، حة قانون النزاعات المسل   إدراج دراسة إن  
 ل المسؤولية الرئيسية ها تتحم  أن   انون، إذحة بالقيهدف إلى تعريف القوات المسل   اأساسي

        حكام الواردة ة بكامل جوانب األلم  مُ ن عليها أن تكون عن تطبيقه، وبالتالي يتعي  
ن على األطراف السامية المتعاقدة في هذه ولهذا الغرض يتعي   .(2)في اتفاقيات جنيف
 حة على النحو المنصوص عليه في القوات المسل   ينيقانون شارينمستاالتفاقيات تعيين 

تعمل الدول  " ل اإلضافي األول التي تنص على أن  ( من البروتوكو 28في المادة )
القانونيين  شارينستالمح على تأمين توفير وما، وتعمل أطراف النزاع المسل  دف األطرا
، لتقديم المشورة للقادة العسكريين على المستوى المناسب، بشأن تطبيق االقتضاءعند 

 ". ق بهذا الموضوعوهذا البروتوكول فيما يتعل   االتفاقيات

ون المشورة إلى القادة مقد  يُ يضطلع المستشارون القانونيون بدور مزدوج، فهم 
ويعطون القادة  ،التفاقيات والبروتوكول األوللالعسكريين بشأن التطبيق الصحيح 

حة التي تقع تحت مسؤولياتهم، توجيهات بشأن كيفية تدريس هذه القواعد للقوات المسل  
 توفير لبعضها البعض، إذ أن  لة كم  ها مُ أن   إال   ،هذه المهام منفصلة أن   من رغمالعلى و 

                                                           
 .21.، مرجع سابق، صحسيبة محي الدين -1
 مرجع سابق.ع قانونية، ئز وقا(، االلتزام بنشر القانون الدولي اإلنساني، موجل.د.ص.أ) -2
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قد مها في وقت السلم يزيد من فاعلية المشورة التي يُ لتدريب المناسب ألفراد الجيش ا
 .(1)المستشار القانوني في زمن الحرب

  ضمنيا الثاني لم ينص ال صراحة وال  البروتوكول اإلضافي أن   إلى اإلشارةر تجد
ائل صتدريب فلين إلعداد و املين المؤه  عالقانونيين، وكذا ال على اعتماد المستشارين

دين بمعرفة القانون الدولي اإلنساني، ومع ذلك ال يمكن ألطراف المعارضة والمتمر  
 ةبجهلهم للقانون، وبالتالي انتهاك أحكامه، خاص االحتجاجحة غير الدولية النزاعات المسل  

ائل بنشره ص( من نفس البروتوكول ألزمت السلطات المسؤولة عن هذه الف11المادة ) وأن  
     ،لهذه المادة انادتسا يتحت م عليها لسيطرتها، وعليهفه لجميع الفئات الخاضعين وتعري

أن تعمل  ،ةلديها رغبة في تطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني بحسن ني   إن كانت فعال
ة النشر ون بدورهم مهم  لين الذين سيتول  ين والعاملين المؤه  يشارين القانونعلى تكوين المست

 ط العسكرية والمدنية.في األوسا

 

 

                                                           
ح، لم عن تلك التي ُيطلب منهم تأديتها خالل النزاع المسل  لة للمستشارين القانونيين في زمن الس  تختلف المهام الموك   -1

لم في دعم تدريس القانون الدولي اإلنساني، وتتألف المجموعة المشمولة تهم األساسية في زمن الس  ل مهم  إذ تتمث  
ات العسكرية وموظفي مقر الوحدة الملحقين لها، وصغار القادة والجنود، السيما أولئك أساسا من طالب الكلي  بالتدريس 
بون على مهام ميدانية، وقد يساعدون أيضا على تدريب المستشارين المساعدين، الذين يمكن إلحاقهم بدورهم الذين يتدر  

العمليات الرئيسية وفي تقييم اآلثار القانونية الناتجة عن تنفيذ بوحدات فرعية، ويشاركون في عملية تخطيط التدريبات و 
تهم الرئيسية ل مهم  أما في زمن الحرب، فتتمث   لمقصود استخدامها.هذا المخطط، السيما فيما يخص الوسائل واألساليب ا

لخصوص تقديم وجهات في تقديم المشورة بشأن تطبيق القانون الدولي اإلنساني واالمتثال له، كما يمكنهم على وجه ا
المسؤول أو القائد دة لصالح ط لها، وتسخير خبراتهم لخدمة مسائل محد  نظرهم في العمليات العسكرية القائمة والمخط  

 :العسكري. راجع
- (CICR(, Conseillers juridiques dans les forces armées, Services Consultatifs en Droit 

International Humanitaire, (CICR), 2003 , In https://www.icrc.org/fr/document/conseillers-

juridiques-dans-les-forces-armees 

 

  

https://www.icrc.org/fr/document/conseillers-juridiques-dans-les-forces-armees
https://www.icrc.org/fr/document/conseillers-juridiques-dans-les-forces-armees
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 : اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ القانون الدولي اإلنسانيثالثا

 نــالقوانيب تنفيذ القانون الدولي اإلنساني كذلك، أن تعتمد الدول عددا من تطل  ي
أنشأت دول عديدة فرق عمل  ،تسهيل هذه العمليةل منها وسعيا .الوطنيةوالتنظيمات 

، التي لجان تنفيذ القانون الدولي اإلنسانيباة غالبا رات، مسم  از وطنية مشتركة بين الو 
ن هدفها في تقديم المشورة للحكومات ومساعدتها في تنفيذ هذا القانون ونشر المعرفة كمي

من خالل تقييم تشريعاتها الداخلية في ضوء االلتزامات الناجمة عن الصكوك ، (1)بقواعده
 كوليها اإلضافيين.ي، السيما اتفاقيات جنيف وبروتو صلة بالقانون الدولي اإلنسانالمت  

كما لها أن ترصد تطبيق القانون وأن تكون قادرة على اقتراح نصوص تشريعية  
ادات الالزمة لتفسير ــــــــــجديدة أو إدخال تعديالت على القوانين السارية، وتوفير اإلرش

ك خاصة في ترويج فهم القانون الدولي اإلنساني ة، وينبغي أن تشار ــــــــد اإلنسانيــــــــــالقواع

                                                           
ن الدولي اإلنساني، المركز الدولي للمؤتمرات، جنيف، االجتماع العالمي الثالث للجان الوطنية المعنية بالقانو  :أنظر -1

 :اإللكتروني ، متوفر على الموقع8010أكتوبر  82-81
-committees-national-s/event/meetinghttps://www.icrc.org/ara/resources/document

21.htm-10-2010-event 
، بما فيها الجزائر التي ق.د.إ()اعتمدت العديد من الدول عبر مختلف أنحاء العالم اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ  -

، 82، عدد ، ج. ر8002جوان  01، المؤرخ في 413-02 :بموجب المرسوم الرئاسي رقم 8002اعتمدتها سنة 
التي اعتمدت  قائمة كافة الدول وللتفصيل أكثر عنها األبيار الجزائر العاصمة. مقر   ،8002جوان  01ة بتاريخ الصادر 

 :، راجعهذه اللجان
- International Committee of the Red Cross, National Committees and other national 
bodies on international humanitarian law, Advisory Service on International Humanitarian 

Law, 2016, In, https://www.icrc.org/en/document/table-national-committees-and-other-

national-bodies-international-humanitarian-law 

، ق.د.إ() بـ عضوا من مختلف الوزارات كهيئات معنية 11في الجزائر من  ق.د.إ(جنة الوطنية لتنفيذ )ل الل  تتشك   -
لى تنظيم تعمل ع – )ق.د.إ(اقتراح المصادقة على االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بـ  -والتي من بين مهامها: 

 - ق.د.إ(اقتراح التدابير الالزمة لتكييف القانون الجزائري مع قواعد ) -لقاءات ومنتديات وندوات ذات صلة بالقانون
دعم التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات اإلقليمية والدولية  -إجراء كل الدراسات التقييمية الضرورية ألداء مهامها 

 :( مع اللجان الوطنية لبلدان أخرى. راجع في هذا الخصوصق.د.إالمعلومات حول )تبادل  -العاملة في هذا المجال
، تطبيق القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الجنائية الداخلية، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني الرحمان خلفي عبد

 .17.حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بين النص والممارسة، مرجع سابق، ص

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/event/meeting-national-committees-event-2010-10-21.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/event/meeting-national-committees-event-2010-10-21.htm
https://www.icrc.org/en/document/table-national-committees-and-other-national-bodies-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/en/document/table-national-committees-and-other-national-bodies-international-humanitarian-law
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  وتدريس أحكامه  ،حةعلى نطاق واسع، بما في ذلك المشاركة في تدريب القوات المسل  
 .(1)في المدارس والجامعات

غات الوطنية مل على ترجمة االتفاقيات الدولية إلى الل  عت وعالوة على ذلك،
عداد كل التدابير التشريعية أ بها تطبيق و التنظيمية أو اإلدارية التي يتطل  والرسمية، وا 

    حة، شارين قانونيين في القوات المسل  ستوتدريب عاملين وم ،القانون الدولي اإلنساني
عين بحماية خاصة كاألطفال والنساء، كما د األشخاص المتمت  حد  مع وضع نظام ولوائح تُ 

أو مختص في مجال القانون،  الزمة للنشر واالستعانة بكل خبيرخذ كل التدابير التت  
    عن األنشطة  م تقارير سنوية لحكوماتهاقد  ة على تأدية هذه المهام، وتُ فتعمل بصفة مستمر  

 .(2)تقوم بهاالتي 

   نة تكو  ن أن تكون تشكيلتها مُ وبحكم المهام الملقاة على عاتق هذه اللجان، يتعي  
ممثلين  ن الدولي اإلنساني، وتضم  زة في مجال القانو اص ذوي خبرة وكفاءة متمي  خمن أش

فاع، الشؤون الخارجية، الحكومة المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون، السيما الد   عن وزارات
 .(3)العدالة، التعليم وغيرها من الوزارات

ور الذي تلعبه هذه اللجان في تطبيق ونشر القانون الدولي اإلنساني، دعت نظرا للد  و 
ن العرب، على غرار االجتماع العاشر الذي دار يالحكومي جميع اجتماعات الخبراء

امية إلى إنشاء لجان وطنية بالدول التي لم الر بالجزائر، الدول إلى ضرورة مواصلة الجهود 
تقم بذلك بعد، وكذا زيادة التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات بين مختلف اللجان الوطنية، 

                                                           
1- (CICR), Les commissions nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire, 

Services Consultatifs en (D.I.H), 2003, In 

https://www.icrc.org/fr/download/file/1874/commissions_nationales.pdf 

- Voir aussi en ce sens : LA ROSA Anne-Marie, Prévenir et réprimer les crimes internationaux : 

vers une approche « intégrée » fondée sur la pratique nationale, Rapport de la troisième réunion 

universelle des commissions nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire, 

(CICR), Genève, 2013, p.72 et 73. 

 .20، مرجع سابق، ص.حسيبة محي الدين -2
3 - (CICR), Les commissions nationales de mise en œuvre du droit international humanitaire, 

op.cit. 

https://www.icrc.org/fr/download/file/1874/commissions_nationales.pdf
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االحتياجات واإلمكانيات الالزمة لهذه اللجان،  ت الحكومات على مواصلة توفير كافةوحث  
قة بتطبيق ونشر القانون الدولي ات المتعل  والمستجد   تماشىيلنهوض بدورها بما ل

 .(1)اإلنساني

 الفرع الثالث

دمج أحكام القانون الدولي اإلنساني في صلب قانون العقوبات 
 الوطني

الدولي اإلنساني كما سبق نون إجراء التصديق أو االنضمام التفاقيات القا عن ينشأ
االلتزامات الواردة فيها من أجل ضمان و ، التزام نشر الدول لمختلف القواعد وأن أشرنا

بأكثر إنسانية، ر العمليات العدائية سيحة، وضمان احترامها أثناء نشوب النزاعات المسل  
العقوبات  من خالل دمج هذه األحكام في صلب قانون ق إال  يتحق   وهو األمر الذي لن

أخطر انتهاكات األحكام الواردة في هذه  جر ممن خالل سن قوانين تُ  ،(2)الوطني
 .(3)بما في ذلك قانون حماية شارتي الصليب األحمر والهالل األحمر ،االتفاقيات

                                                           
العاشر للخبراء الحكوميين العرب حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني، الذي تضمن اعتماد خطة االجتماع  :أنظر -1

 ، مرجع سابق.8012-8012العمل اإلقليمية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيد العربي لعامي 
2- (CICR), Manuel sur la mise en œuvre nationale du droit international humanitaire, rédigé par les 

Services Consultatifs du (CICR), Genève, p.20, In, 

https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/dvd-40.pdf  
3 - GUELDICH Hajer, La mise en œuvre nationale du droit international humanitaire : une 

effectivité mouvementée, Article présenté lors du Colloque International sur le (D.I.H) du 21 

février 2014, à L’ULT-Tunis en partenariat avec le (CICR), publié dans la Revue Ordine 

Intenazionale e Diritti Unami, Universita, Di Roma, 2016, p.104. Dans ce sens Hajer Gueldich, 

explique que pour mieux assurer le respect du (D.I.H), les Etats doivent réprimer toutes les 

violations définies comme telles dans les instruments relatifs au (D.I.H) et, en particulier, adapter 

la législation pénale pour punir les crimes de guerre ; s’assurer que les personnes, biens et lieux 

protégés soient correctement identifiés, signalés et protégés ; adopter les mesures visant à prévenir 

tout abus de l’emblème de la Croix Rouge et du Croissant Rouge et des autres signes distinctifs ; 

accorder les garanties fondamentales et judiciaires aux personnes protégées en période de conflits 

armés. Voir: Ibid, p.103.      

https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/dvd-40.pdf
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 تعتبر اللجنة الدولية للصليب األحمر في هذا المقام، وبفعل خبرتها في الميدان، أن  
من شأنه أن يساعدها على الوفاء  ،الةح بقواعد قانونية وطنية فع  حاجة الدول إلى التسل  

القانون الدولي اإلنساني، فوضع إطار قانوني متين، مع تحديد  التفاقياتداتها طبقا بتعه  
بيل سده الكفيل لمساءلة المجرمين، والهو وح ،انتهاك ألحكامه لكل  بة الجزاءات المترت  

، وهو ما أعادت طرحه اللجنة (1)المزيد من الجرائمع ارتكاب در الوحيد للمساعدة في 
العمل  ، حيث اعتبرت أن  8012للجمعية العامة سنة  (20)الدولية بمناسبة انعقاد الدورة 

من خالل تحديد  د فعليا، إال  حة، ال يمكن أن يتجس  رين من النزاعات المسل  لصالح المتضر  
ى المستوى ن بقواعد مماثلة لها علقتر إطار واضح من القواعد على المستوى الدولي يُ 

ن على الدول األرواح والتخفيف من معاناة الضحايا، حيث يتعي   الوطني، يساعد في إنقاذ
طر معيارية واضحة، عليها من خالل صياغة أُ  تهاكات الخطيرة للقانون والمعاقبةمنع االن

 . (2)حكام هذا القانونخرق أل وآليات قضائية قوية، وتدابير فعالة إلنفاذ المساءلة عن أي  

ع المؤتمر الدولي الحادي  للصليب األحمر والهالل األحمر  والثالثونومن جهته شج 
عمليات  سير لعمال المنظمات اإلنسانية، وضمان حسن آمنةالدول في سبيل توفير بيئة 

على الصعيد الوطني بما في ذلك تشريعات  ةسبااإلغاثة، على ضرورة اعتماد تدابير من
العشوائية للمساعدات اإلنسانية، ومنع للنهوض بالتزاماتها الدولية بشأن اإلعاقة  وطنية

                                                           
1 - (CICR), L’état de droit aux niveaux national et international, Déclaration du (CICR) lors de la 

65éme Session de l’(A.G.N.U), New York, le 14 Octobre 2010.In 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/statement/united-nations-rule-law-statement-
2010-10-14.htm 
2 - (CICR), L’état de droit aux niveaux national et international, Déclaration du (CICR) lors de la 

70éme Session de l’(A.G.N.U), New York, le 14 octobre 2015. In 

https://www.icrc.org/fr/document/letat-de-droit-aux-niveaux-national-et-international-declaration-

du-cicr-aux-nations-unie-1 

 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/statement/united-nations-rule-law-statement-2010-10-14.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/statement/united-nations-rule-law-statement-2010-10-14.htm
https://www.icrc.org/fr/document/letat-de-droit-aux-niveaux-national-et-international-declaration-du-cicr-aux-nations-unie-1
https://www.icrc.org/fr/document/letat-de-droit-aux-niveaux-national-et-international-declaration-du-cicr-aux-nations-unie-1
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وعلى المنشآت اإلنسانية والمعاقبة عليها  ،الهجمات على العاملين في المجال اإلنساني
 .(1)من خالل تشجيع اإلجراءات التأديبية والمقاضاة الجنائية

لقانون الدولي للفات الجسيمة لمخااتنص اتفاقيات جنيف بوضوح على واجب قمع 
ن سلطة عي  ة، وال تُ ن بحد  ذاتها عقوبات دقيقهذه النصوص ال تتضم   أن   ، إال  (2)اإلنساني

خذ التدابير لزم الدول بأن تت  في المقابل تُ كي القوانين، ولكنها منته قضائية لمحاكمة
مة، وكذا البحث ـــــــــالتشريعية الالزمة لمعاقبة األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات الجسي

وعليه  ،(3)دولة أخرى لمحاكمتهم إلىين وتقديمهم إلى محاكمها، أو تسليمهم ـــهمعن المت  

                                                           
دي والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر، الذي تبنى خطة عمل تمتد ألربع سنوات المؤتمر الدولي الحا :راجع -1

 ، السالف الذكر.8لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني، القرار 
بع على التوالي، التي تنص على ن اتفاقيات جنيف األر بي( 142، 181، 20، 41الفقرات األولى من المواد ) :راجع -2
لزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على األشخاص مإجراء تشريعي  خذ أي  لمتعاقدة بأن تت  ااف السامية د األطر تتعه  "  أن  

ل شك  للتفصيل أكثر عن األفعال التي تُ  ."الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه االتفاقية
اتفاقيات جنيف األربع على التوالي،  بين( 142، 170، 21، 20) :راجع المواد ق.د.إ()مخالفات جسيمة ألحكام 

ت كذلك على التزام الدول بقمع ( من البروتوكول اإلضافي األول. ومن الصكوك الدولية التي نص  22والمادة )
 التي تنص على أن   1142( من اتفاقية منع اإلبادة الجماعية لعام 2( نذكر المادة )ق.د.إالمخالفات الجسيمة ألحكام )

 ،األطراف المتعاقدون بأن يتخذ كل طبقا لدستوره التدابير التشريعية الالزمة لضمان إنفاذ أحكام هذه االتفاقيةد يتعه  " 
وهو ما ذهبت إليه  ". مرتكبي اإلبادة الجماعية )...(بالخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل  وعلى وجه

د الدول األطراف في هذه تعه  ت"  قبة عليها التي تنص على أن  ( من اتفاقية قمع الفصل العنصري والمعا4كذلك المادة )
تشجيع على ارتكاب جريمة  االتفاقية )...( باتخاذ جميع التدابير التشريعية وغير التشريعية الالزمة لقمع أو ردع أي  

تجريم ، بن زحاف عصماني ليلىأنظر:  ." ولمعاقبة األشخاص المرتكبين لهذه الجريمة الفصل العنصري )...(
انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في النظام القانوني الجزائري، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ 

 .22القانون الدولي اإلنساني بين النص والممارسة، مرجع سابق، ص.
3 - (CICR), Répression pénale : réprimer les crimes de guerre, Services Consultatifs en (D.I.H), In 

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/repression_penale.pdf 

ن على الدولة أن يتعي  أوال:  ،على الدول اتخاذ التدابير الخاصة التالية في مجال المخالفات الجسيمة )ق.د.إ(يفرض  -
صدر قوانين وطنية لمنع وقمع المخالفات الجسيمة إما باعتماد أحكام لهذا الغرض أو بتعديل نصوص قائمة تنطبق تُ 

ن نجمت عن سهو مخالف للقانون.  على جميع األشخاص الذين يرتكبون مخالفات جسيمة أو يأمرون بارتكابها، حتى وا 
ن عليها اتخاذ همين بارتكاب مخالفات جسيمة وأن تقاضيهم، كما يتعي  األشخاص المت  ش عن فت  ثانيا: على الدولة أن تُ 
مهم لدولة أخرى للمحاكمة. ثالثا: على الدولة أن تكل ف قادتهــــــا= سل  هؤالء األشخاص، أو تُ  إجراءات تنفيذية ضد  

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/repression_penale.pdf
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النظر  الخطيرة ألحكام القانون بغض   االنتهاكاتينبغي أن تشمل هذه التشريعات جميع 
 ير إنساني غ عد  ح الذي ارتكبت فيه، إذ ال يمكن للسلوك الذي يُ عن طبيعة النزاع المسل  

من النزاعات  األخرىكذلك في جميع الحاالت  عتبريُ   أال  في ظل نزاع قائم بين الدول، 
 .(1)ب داخل أراضي الدولة الواحدةحة، بما في ذلك تلك التي تنشالمسل  

ع، وأمام غياب قواعد التجريم والعقاب التي تقبل التطبيق بذاتها شر  ن على المُ يتعي  
ل لتحديد مضمون هذه القاعدة، وتحديد جنائي الوطني، أن يتدخ  مباشرة أمام القاضي ال

من شأن عدم تحديد الفعل الجرمي، والعقوبة الواجبة  العقوبة نوعا ومقدارا، كون أن  
ف شرط أساسي في النصوص التشريعية، ويكون لتطبيق أو أحدهما، أن يؤدي إلى تخل  ا

الجرائم والعقوبات، وبالتالي ال  من تطبيق القاضي الجنائي لها خروجا عن مبدأ شرعية
د في قاعدة أن تحكم بمقتضى قواعد القانون الدولي ما لم تتجس  يجوز للمحاكم الوطنية 

بصالحية ممارسة  - المحاكم الوطنية –، طبعا مع احتفاظها (2)يةـتشريعية وطن

                                                                                                                                                                                

ص الخاضعين لسلطتها الذين يرتكبون واتخاذ تدابير في حق األشخا ،لحيلولة دون وقوع مخالفات جسيمةل=العسكرييـن 
 :مثل هذه المخالفات الجسيمة. راجع

 - (CICR), Répression pénale : réprimer les crimes de guerre, op.cit. 
1- PELLANDINI Cristina, Le rôle des Etats dans la répression des violations du droit 

international humanitaire, Ressources (CICR), Interview publié le 27-10-2010, In 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/interview/2010/penal-repression-interview-2010-10-

26.htm 

، دور القضاء الوطني في تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني إشوي عماد -2
ن على الهيئة . يتعي  72و 74حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بين النص والممارسة، مرجع سابق، ص.

     في صلب قانون العقوبات على المستوى المحلي، إما االلتجاء  (.إق.دـلـــ )التشريعية إلدراج المخالفات الجسيمة 
القانون الجنائي الوطني  انطالقا من فكرة أن   ،إلى التطبيق المباشر للقانون الجنائي العسكري أو العادي القائم في الدولة

ا يعني إدراج تلك الجرائم في صلب تطبيقا لمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، م ق.د.إ()م انتهاكات يجر  
على  ق.د.إ(القانون الداخلي بما يتوافق مع التزامات الدول وفقا للقانون الدولي، أو اللجوء إلى المعاقبة على انتهاكات )

قوانين وأعراف الحرب، وتحديد سلسلة من العقوبات لتلك إلى القواعد العامة ذات الصلة بالمستوى الوطني باالستناد 
في اتفاقيات  اق خاصة بالدول التي لم تصادق أو ليست أطرافاألمر يتعل   فهم من الحالة الثانية أن  تهاكات، ويُ االن

ع أن يساير ، وحتى ال يفلت مجرمي الحرب من العقاب، وتماشيا مع مقتضيات اإلنسانية، كان البد على المشر  )ق.د.إ(
 . راجع: ق.د.إ(ألحكام )رات الدولية في مجال قمع المخالفات الجسيمة التطو  

- (CICR), Manuel sur la mise en œuvre du droit international humanitaire, op.cit, p.31. 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/interview/2010/penal-repression-interview-2010-10-26.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/interview/2010/penal-repression-interview-2010-10-26.htm
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         ية، وبأحقيتها في اإلبقاء اختصاصاتها في هذا المجال طبقا للتشريعات المحل  
على إجراءاتها القانونية ولوائح االتهام الخاصة بها، شريطة أن تتوافق مع التزاماتها 

 .(1)الدولية

     ق القوانين الجنائية لدولة ما عموما سوى على األعمال التي ارتكبت طب  ال تُ 
ذهب القانون الدولي اإلنساني إلى أبعد من ذلك، إذ يعلى أراضيها أو بواسطة رعاياها، و 

يطالب الدول بالبحث عن جميع األشخاص الذين ارتكبوا مخالفات جسيمة ومعاقبتهم مهما 
عرف بمبدأ االختصاص هم أو المكان الذي ارتكبوا فيه المخالفة، وهو ما يُ تكانت جنسي

لع على وقائع بعض الجرائم محاكم كافة الدول أن تط  ل، الذي يمنح تفويضا (2)العالمي
 المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم وجنسية مرتكبيها أو ضحاياها. النظر عن بغض   ،الدولية

سق لبعض الجرائم ذات الخطورة يهدف هذا االختصاص إلى ضمان قمع مت  
لمحاربة الجريمة  الرامية برهن على التضامن بين الدول في مساعيها، كما يُ االستثنائية

 .(3)مجرمي الحرب من العقاب إفالتمن  الدولية والحد  

هذا األسلوب من أكثر الوسائل فعالية في تطبيق القانون الدولي اإلنساني  عد  يُ و 
تكتفي الدول بإدراج الجرائم الواردة في االتفاقيات  إذ الضمن القانون الجنائي الداخلي، 

ارتكاب الجريمة  الدولية، بل تعطي االختصاص لنفسها في محاكمة الفاعلين سواء تم  
 حد رعاياها أو رعايا دولة أجنبية.سواء ارتكبها أداخل اإلقليم أو خارجه، و 

                                                           
صل هذه المسألة بالقانون الوطني أكثر من اتصالها بالقانون الدولي، فنطاق الخيارات المتاحة أمام كل دولة كبير تت   -1

اختيار المحكمة  يب والوسائل الالزمة التي تراها مناسبة إلنزال العقاب، وعليه فإن  ه يسمح لها بوضع األسالإلى درجة أن  
         ترك لتقدير الدولة، شريطة أن يتماشى والقواعد المنصوص عليها وتشكيلتها والقواعد اإلجرائية الخاصة بها يُ 

ما ساني: إشكالية توزيع االختصاص فياإلن، العقاب على انتهاكات القانون الدولي كزافييه فيليب: (. راجعق.د.إفي )
 .44، ص.8002، 220، العدد 10(، المجلد م.د.ص.أبين السلطات الوطنية والدولية، مختارات من )

2- (CICR), Répression pénale : réprimer les crimes de guerre, op.cit. 
(، م.د.ص.أفضل للقانون اإلنساني، مختارات من )، استعراض فاعلية العقوبات كوسيلة لتحقيق احترام أالروزا ماري -3

 .2، ص.220، العدد 10المجلد 
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        النص على ذلك صراحة  ة عن طريقــللدولالعالمي عقد االختصاص نيو  
        ر بموجب اتفاقية دولية كما هو الحال في نصوصها الداخلية، كما يمكن أن تتقر  

من واجب كل الدول  ر أن  ذك  لمحكمة الجنائية الدولية التي تُ لفي ديباجة النظام األساسي 
، (1)أن تمارس واليتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية

( على التوالي بين اتفاقيات 142، 181، 20، 41( المشتركة من المواد )8وكذا الفقرة )
.( همين )..المت   د بمالحقةيلتزم كل طرف متعاق " جنيف األربع، التي تنص على أن  

ل ذلك، وطبقا ألحكام وله أيضا إذا فض  ا كانت جنسيتهم، إلى المحاكمة أي   وبتقديمهم
ر لدى دامت تتوف   لمحاكمتهم ما خرآ مهم إلى طرف متعاقد معنيسل  ، أن ي  تشريعه

 ". هؤالء األشخاص ة اتهام كافية ضد  الطرف المذكور أدل  

   على سبيل المثال بقضيةوتطبيقا لمبدأ االختصاص العالمي، ال بأس أن نستشهد 
 " جون ديميانوك" درالية األمريكية أن تسمح بتسليم رت المحكمة الفيأين قر   " ديميانوك" 
ذت في حقه ف  ت محاكمته لذات المبدأ ونُ تم   أين ،إسرائيلهم بارتكاب جرائم حرب إلى المت  

 بلوزانلعسكرية أفريل بسويسرا الحكم من طرف المحكمة ا 70في  عقوبة اإلعدام، كما تم  
جن مدى الحياة ، بالس  روانداالذي كان مسؤوال محليا في  "فلجوستن نيونتسي" على 

 .(2)لمشاركته في ارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية والتحريض عليها

القانون الدولي اإلنساني ينص على االلتزام بقمع كافة  وعلى الرغم من أن    
ه يجب اإلشارة وبكل أسف إلى أن تشريعات عدد ن  أ االنتهاكات الجسيمة ألحكامه، إال  

                                                           
رتها الجمعية ي أصدالالئحة الت. وفي هذا الصدد ينبغي اإلشارة إلى 18، مرجع سابق، ص.الرحمانخلفي عبد  -1

كاب جرائم الحرب والجرائم بارت وتسليم ومعاقبة األشخاص المت همين بشأن مبادئ التعاون الدولي في تعق ب اعتقال العامة
كان  اإلنسانية أيا   جرائم الحرب والجرائم ضد   اعتبرت أن   اي بموجبه، والت1127ديسمبر  07نية، بتاريخ اإلنسا ضد  

 هم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة، محل  المكان الذي ارتكبت فيه موضع تحقيق، ويكون األشخاص الذين تقوم دالئل على أن  
هم المذنبون كقاعدة عامة في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم، وفي محاكمة، ويعاقبون إذا ثبت أن  ب وتوقيف و تعق  

 .  82، مرجع سابق، ص.إشوي عماد: األشخاص. راجع صل بتسليم هؤالءت  هذا الشأن تتعاون الدول في كل ما ي
 .82المرجع نفسه، ص. -2
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بهذا المطلب، فبعض األفعال التي تحتاج إلى قمع ومن ثم  يال تفكبير من البلدان 
         صورة من الصور  العقوبات واجبة التطبيق عليها، لم تدرج ببساطة شديدة بأي  

متباينة، مثل عدم اهتمام جعية لعدد من الدول، وذلك راجع لعدة عوامل في التشريعات المر 
 .(1)السلطات بقضايا القانون الدولي اإلنساني أو غياب الرغبة السياسية في األصل

كيف لدولة أن تعاقب على فعل تعم د الحرمان من المساعدة اإلنسانية، في الوقت  ثم
الذي تكون في الكثير من األحيان هي السباقة لعرقلتها وحرمان المواطنين من أدنى 

حة غير الدولية عندما يكون وريات األساسية لبقائهم، خاصة في النزاعات المسل  الضر 
أين النظام كما يحدث حاليا في سوريا  إسقاطالجماعات التي تناضل من أجل  من العدو

حجب المساعدة على الضحايا في العديد من المحافظات  أقدمت القوات الحكومية إلى
كمة المسؤولين في هذه الحالة على المستوى الوطني، محا ، وعليه فإن  السورية المحاصرة

ل الخصم والحكم في الوقت ذاته، إذ ال يمكن النظام يمث   تبدو مهم ة شبه مستحيلة كون أن  
في حالة ما إذا  رضة إلى الحكم أواوصلت المع إذافي حالة ما  إال  محاكمة المجرمين 

 ،أمام المحكمة الجنائية الدولية مةكمحالل ت إحالتهموتم   ،ُألقي القبض على المت همين
، وهو ما ئم الدولية األشد خطورةالنظر في الجراب األصيل باعتبارها صاحبة االختصاص

 سوف نتطر ق لدراسته بالتفصيل في دراستنا الحقا.

 المطلب الثاني

 استحداث مناطق تنفيذ العمل اإلنساني

ليات اإلغاثة إلى توف ر بيئة آمنة يحتاج القائمون بالعمل اإلنساني أثناء مباشرتهم لعم
تسمح لهم بالوصول إلى الضحايا المتأث رين بالنزاعات المسلحة في أحسن الظروف، 

                                                           
 .2، مرجع سابق، ص.الروزا ماري -1
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 إلمدادهم بالموارد األساسية من غذاء ولباس ودواء، وغيرها من المساعدات اإلنسانية 
فاق أطراف من خالل ات ق إال  التي تقتضيها حاالت االستعجال، وهو األمر الذي لن يتحق  

النزاع على استحداث مواقع استشفائية ومحيدة في زمن السلم كما في زمن النزاعات 
       (، ومناطق أخرى خالية لالفرع األو  المسل حة، قصد إسعاف الجرحى والمرضى )

خص ص هي بدورها ألغراض من وسائل الد فاع والمنزوعة السالح، تكون آهلة بالسكان تُ 
 (.الث اني الفرعوفير المساعدة لكل الضحايا المتأث رين بالنزاع )حماية المدنيين، وت

 الفرع األول

 والمناطق المحيدة مواقع االستشفاء

يعتبر إنشاء المناطق اآلمنة من بين آليات تنفيذ العمل اإلنساني أثناء النزاعات 
بقا ئهم المسل حة، فهي تنشأ خصيصا بغرض حماية السكان المدنيين من عواقب الحرب، وا 

بعيدا عن المناطق التي يشتد  فيها القتال، وتملك الدول في وقت السلم أو حتى بعد اندالع 
، لكفالة احترام حقوق ضحايا النزاعات (1)العمليات العدائية إمكانية إنشاء هذه المناطق

المسل حة سواء ما تعلق بحظر استهدافهم من الهجمات العسكرية، أو لسهولة تحديد 
ل المنظمات اإلنسانية إمكانية الوصول إليها  المواقع التي يتواجد فيها المدنيون، بما ُيخو 

بسهولة وبأمان، كونها ُأنشئت باتفاق من أطراف النزاع، ما يعني اإلقرار بموافقتها     
 على توفير المساعدات اإلنسانية للسكان المتواجدين في هذه المناطق.

                                                           
. تعود أولى محاوالت وضع إطار قانوني إلنشاء المناطق اآلمنة 172، ص.سابق، مرجع جميل أبو خواتماهر  -1

سنة  (Les Lieux de Genève)والتي أطلق عليها تسمية  (Georges Saint–Paul)إلى اقتراح الطبيب الفرنسي 
لون أثناء فترة إقامتهم فيها     ، حيث اقترح أن تقام مناطق لجوء معد ة خصيصا لغير المقاتلين الذين يتح1929 ص 

 . راجع:                   1224على نفس الحماية المقررة للجرحى العسكريين، والمعترف بها بموجب اتفاقية جنيف لعام 
-BOUVIER Antoine, Zones protégées, zones de sécurité et protection de la population civile, In 

BOUSTANY Katia, DORMOY Daniel (S/dir), perspectives humanitaires entre conflits, droit (s) 

et action, op.cit, p.254. 
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نصوص اتفاقيات جنيف التي أولت  تجد مواقع األمان أساسها القانوني ضمن
، التي أوردتها لهذه المناطق (1)اهتماما خاصا بها، وذلك بالرغم من اختالف التسميات

ضمن أحكامها، إال  أن  الهدف منها يبقى دائما هو توفير الحماية لضحايا النزاعات 
 المسل حة.

عاقدة في وقت ألطراف السامية المتليجوز ه " تنص اتفاقية جنيف األولى على أن  
            السلم، وألطراف النزاع بعد نشوب األعمال العدائية، أن تنشئ في أراضيها 

مة بكيفية منظ   استشفاءفي األراضي المحتلة، إذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع أو 
لألطراف المعنية أن  جوزتسمح بحماية الجرحى والمرضى من أضرار الحرب )...( وي

اع وخالله اتفاقيات فيما بينها لالعتراف المتبادل بمناطق ومواقع تعقد عند نشوب نز 
 . (2)" االستشفاء التي تكون قد أنشأتها

ه يجوز ألطراف النزاع االتفاق على استحداث نستشف من المادة المذكورة أعاله، أن  
لك ين، كما بي نت كذيل اإلغاثة التي تقد م لصالح السكان المدنسه  من شأنها أن ت   امناطق

بعد إخضاعها  هذه المناطق ال تحظى بحماية القانون الدولي اإلنساني إال   المادة أن  
وجودها القانوني مرهون باعتراف  التفاق اإلنشاء من قبل األطراف المتنازعة، ما يعني أن  

المادة  إنشاؤها قبل اندالع العمليات العدائية، باعتبار أن   الطرف الخصم، خاصة إذا تم  
                                                           

أطلقت العديد من التسميات على هذه المناطق نذكر منها: كردورات الهدوء، كردورات إنسانية، المناطق المحايدة،  -1
عزيزي المناطق اإلنسانية اآلمنة. راجع في هذا الخصوص: المناطق المحمية، المناطق اآلمنة، المالذات اآلمنة و 

الحاجة لتطبيقها في سوريا، مداخلة مقدمة  -، المناطق اآلمنة ودورها في حماية النازحين من العمليات العسكرية جالل
محمد الصديق  في الملتقى الوطني حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

إقامة أربعة أنواع من المناطق اآلمنة والتي  (ق.د.إ)أجاز  .8، ص.8014ماي  12و 14بن يحيى، جيجل، يومي 
تخضع التفاق أطراف النزاع، تتمث ل أساسا في مناطق ومواقع االستشفاء واألمان، المناطق المحيدة، المواقع المجرد ة من 

، روشو 21و 20، مرجع سابق، ص.معروق سليم. راجع في هذا الخصوص: وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السالح
 .124-128، مرجع سابق، ص ص.فريد تريكي. 728-720، مرجع سابق، ص ص.خالد

 ( 14المادة ) :( من اتفاقية جنيف األولى. راجع كذلك في هذا الخصوص87( من المادة )8( و)1الفقرة ) :راجع -2
 تبنت نفس األحكام فيما يتعلق بمواقع ومناطق االستشفاء واألمان. من اتفاقية جنيف الرابعة التي
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لت إم       ، نظرا إلى الصعوبة (1)كانية ترتيب هذه المناطق حتى في أوقات السلمخو 
ق بتنظيم التي يمكن أن يواجهها األطراف لتحضيرها أثناء اندالع النزاع، خاصة ما تعل  

دارة وتوريد المستلزمات الضرورية التي يحتاجها المالذ اآلمن، وهي األمور التي قد  وا 
النزاع بسبب انشغالهم بالمهام األخرى، لذا فمن  نشوبأثناء م فيها يتعذ ر عليهم التحك  
ة بمجرد نشوب لم حتى تصبح عملي  درس تفاصيل إنشائها في أوقات الس  المستحسن أن تُ 
 .(2)العمليات العدائية

يخضع إنشاء هذه المناطق لجملة من الشروط التي أوردها مشروع االتفاق بشأن 
 تفاقية جنيف األولى على النحو التالي:مناطق ومواقع االستشفاء الملحق ال

قسطا صغيرا من اإلقليم الذي يخضع لسيطرة الدولة  تشمل هذه المناطق إال   أال   -
 نشئها.التي تُ 

 أن تكون كثافتها السكانية منخفضة بالنسبة إلمكانات اإلقامة فيها. -

دارية كبيرة، ومُ  أن تكون بعيدة عن أي   -  دة منجر  أهداف أو منشآت صناعية وا 
 منها. أي  

ية في سيـر احتمال أن تكون لها أهم   تكون واقعة في مناطق يوجد أي   أال   -
 .(3)الحرب

                                                           
1 - UHLER M. Oscar et al, op.cit, p.137. 

ن قائمة هه الدولة التي تنشئها، يتضم  ف على اإلخطار الذي توج  يتوق  االستشفاء اعتراف الطرف الخصم بمناطق  إن  - 
د استالم الطرف تها، أو المناطق التي سيتم إنشاؤها مستقبال، وبمجر  ناطق الموجودة في األقاليم الخاضعة لسيطر هذه المب

       صبح إنشاء منطقة االستشفاء قانونيا، غير أنه إذا اعتبر الطرف الخصم الخصم اإلخطار المشار إليه أعاله، يُ 
إرسال إخطار عاجل  شروط هذا االتفاق غير مستوفاة في تلك المنطقة، جاز له أن يرفض االعتراف بها، عن طريق أن  

( من مشروع االتفاق بشأن مناطق ومواقع 7المادة ) :بذلك إلى الطرف المسؤول عن هذه المنطقة. راجع في هذا الشأن
 :اإللكترونياالستشفاء، الملحق التفاقية جنيف األولى، على الموقع 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/mix/7unf 63.htm 
2-  Voir : Commentaire sur l’Art (23) de la Convention (I) de Genève, op.cit. 

 .بشأن مناطق ومواقع االستشفاء، الملحق التفاقية جنيف األولى مشروع االتفاق ( من4المادة ) :راجع -3

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/mix/7unf%2063.htm
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ل أساسا في عدم جواز ب عن إنشاء هذه المناطق، فتتمث  أما االلتزامات التي تترت  
فها ألغراض حربية، كنقل صال والنقل التي قد تكون تحت تصر  استخدام وسائل االت  
حال من األحوال  لعسكرية ولو بصورة عابرة، كما ال يجوز بأي  الموظفين والجهات ا

، حتى ال تكون عرضة لالستهداف من الهجمات (1)فاع عنها بالوسائل الحربيةالد  
 القانون الدولي اإلنساني.لها  رهاانة التي يوف  لحصاوبالتالي إفقادها  ،كريةالعس

قبل األطراف  ض لها منإخضاع هذه المناطق لشرط عدم جواز التعر   إن  
ل ألي  ، ال يُ (2)المتنازعة طرف منهم حق استهداف المدنيين الموجودين خارجها، فهم  خو 

الحماية  رها لهم اتفاقيات جنيف، كما أن  وف  يبقون دائما تحت غطاء الحماية العامة التي تُ 
ية عتبر في نهارة لهذه المناطق التي تُ ة عن تلك المقر  عون بها تبقى مستقل  التي يتمت  

المطاف وسيلة يلجأ إليها أطراف النزاع لضمان حقوق الجرحى والمرضى في حصولهم 
على المساعدة الالزمة، وكذا تجنيب وقوع المدنيين ضحايا آلثار العمليات العدائية، 
وبالتالي فإن من شأن عدم التزام أطراف النزاع بشروط اإلنشاء أن ُيفقد هذه المناطق بحد  

       رة لها بموجب اتفاقيات جنيف، ال األشخاص الموجودون فيها قر  ذاتها الحماية المُ 
 . (3)أو بالقرب منها

أقر  القانون الدولي اإلنساني باإلضافة إلى مواقع االستشفاء واألمان، إمكانية االتفاق 
على إنشاء مناطق محيدة قصد توفير الحماية الالزمة للجرحى والمرضى، واألشخاص 

عمل عدائي أثناء   يشتركون في العمليات العدائية وال يقومون بأي  المدنيين الذين ال
   فاق سواء باقتراح أطراف النزاع أو دولة محايدةتواجدهم في هذه المناطق، ويكون االت  

                                                           
 .بشأن مناطق ومواقع االستشفاء، الملحق التفاقية جنيف األولىمشروع االتفاق  ( من2المادة ) :راجع -1
   حال الهجوم على مناطق االستشفاء،  ال يجوز بأي   ه "مشروع االتفاق على أن   نفس ( من11تنص المادة ) -2

 ". وعلى أطراف النزاع حمايتها واحترامها في جميع األحوال
3 - UHLER M. Oscar et al, op.cit, p.136 et 137. 
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ل إلمداد الضحايا مك ن هذه األخيرة خاصة من التدخ  ، ما يُ (1)أو منظمة إنسانية
سعاف الجرحى وا المنطقة  لمرضى دون عوائق، باعتبار أن  بالمساعدات اإلنسانية وا 

برم بين األطراف المتنازعة ما يعني استبعاد إمكانية رفض منحها لي مُ خاضعة التفاق أو  
الموافقة المسبقة، كون أن هذه المناطق في األساس ُأنشئت بدرجة كبيرة لهذا الغرض، 

ات لممارسة مهامها ل هذه المنظمية تدخ  عد  االتفاق بمثابة إقرار صريح بأحق  حيث يُ 
 تمييز مجحف لصالح جميع األشخاص المقيمين في هذه المناطق. اإلنسانية دون أي  

ق بعنصر الديمومة، فقط فيما يتعل   االستشفاءتختلف المناطق المحيدة عن مواقع 
 يستوجب اتفاق الطرفين  استعجاليةفتكون غاية إنشاء األولى استجابة لظروف طارئة 

سم بطابع االستمرارية، دة، أما الثانية فتت  مناطق النزاع ولفترة زمنية محد   على إقامتها داخل

                                                           
صياغة هذه المادة كان نتيجة لبعض الممارسات  ( من اتفاقية جنيف الرابعة. الجدير بالذكر أن  12المادة ) :راجع -1

إنشاء منطقة محيدة  1172ق بإنشاء المناطق المحيدة، فقد شهدت الحرب األهلية اإلسبانية في عام العملية فيما يتعل  
ب ان النزاع في فلسطين سنة . كما أن  مدريدالعاصمة ( في ل.د.ص.أمن طرف ) ثم إنشاء ثالثة مناطق محيدة  1142ه وا 

 في منطقة القدس. (ل.د.ص.ألـ )خضعت آنذاك للتنظيم والتسيير الكامل 
 (Jacquinot)، فقد شهد إنشاء منطقة محيدة والتي عرفت بموقع 1172أما النزاع الذي دار بين الصين واليابان سنة 

هذه التجارب خاصة تلك التي عرفتها منطقة  لى أن  إ. ينبغي اإلشارة شنغهايها في منطقة ؤ إنشا مها، وقد تم  نظ  لمُ  نسبة
( من االتفاقية الرابعة إعماال 12في فلسطين هي التي دفعت المؤتمر الدبلوماسي العتماد نص المادة ) القدس

 :ص. راجع في هذا الخصو (ل.د.ص.أ)بالمشروع الذي تقدمت به 

- UHLER M. Oscar et al, op.cit, p.139. 

إنشاء هذه المناطق يخضع إما التفاق األطراف المتنازعة بصفة مباشرة، أو عن طريق  ( أعاله، أن  12ن المادة )بي  تُ  -
تصال ر االوساطة دولة محايدة أو منظمة إنسانية، فالحرب عادة ما تؤدي إلى قطع العالقات الدبلوماسية وكذا تعذ  

المباشر بين األطراف المتنازعة، لذا تبقى الوساطة هي الحل الوحيد الذي من شأنه تقريب وجهات نظر هذه األطراف 
جوز االتصال بالقادة يتلقى المقترحات المضادة، كما يم كل طرف بمقترحاته، و قصد إنشاء المناطق المحيدة، حيث يتقد  

: سبة إلقامتها. راجع في هذا الشأنها منادة واختيار المواقع التي يرون أن  هم على إنشاء المناطق المحيث  العسكريين وح
ة الجديدة، اإلسكندرية، ، القانون الدولي اإلنساني، مصادره، مبادئه، وأهم قواعده، دار الجامعطرمالفتاح  عصام عبد

 .124، ص.8002
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إمكانية إنشائها يكون حتى في أوقات السلم، وتكون خارج المناطق  والدليل على ذلك أن  
 . (1)التي يشتد فيها القتال

 الفرع الثاني

 المناطق الخالية من وسائل الدفاع والمنزوعة السالح

لك من قبيل الخالية من وسائل الدفاع والمنزوعة السالح هي كذ عتبر المناطقتُ 
  ،حةن فرارا من ويالت النزاعات المسل  التي يلجأ إليها السكان المدنيو  منةمناطق اآلال

بحماية القانون الدولي اإلنساني، وهو ما يظهر جليا من خالل  هي بدورها ىظوالتي تح
ق بهذه المناطق، حيث أجاز أحكام تتعل  ه البروتوكول اإلضافي األول من ما تضمن  

  ألطراف النزاع اإلعالن عن منطقة خالية من وسائل الدفاع، تكون آهلة بالسكان وتقع
ن على األطراف المتحاربة ، إذ يتعي  (2) فيها النزاع إما بالقرب أو داخل المناطق التي يشتد  
بما يتنافى مع الشروط الواردة إذا استعملت  ، إال  (3)عدم استهدافها من الهجمات العسكرية

ات ة وكل المعد  حفي البروتوكول، الذي يفرض إجالء هذه المناطق من القوات المسل  
 كة.العسكرية المتحر  

                ن أما الثابتة منها فال يجوز استخدامها ألغراض عدائية، كما يتعي      
قصـــــــــد سلوك أو نشاط يُ  يان أي  على السلطات والسكان المقيمين في هذه المناطق عدم إت

كما يجب أن تمتنع المصانع الموجودة داخل  ة،يالدعم للعملـــــــــــيات العسكر تقديم ه ـــــــــمن

                                                           
 .124، مرجع سابق، ص.عصام عبد الفتاح مطر -1
 ( من البروتوكول اإلضافي األول.21ن المادة )( م8الفقرة ) :راجع -2
 ( من البروتوكول نفسه.21( من المادة )1الفقرة ) :راجع -3
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مكن دة من وسائل الدفاع من صنع األسلحة والذخائر والمواد األخرى التي يُ المواقع المجر  
 .(1)أن تستخدم لألغراض الحربية

 دة من وسائل الدفاع إذا لم يستوفد هذه المناطق وضعها كمواقع مجر  وبالتالي تفق 
رة المقر   القانونية أطراف النزاع هذه الشروط، ومع ذلك تبقى مشمولة بأحكام الحماية
ة بالنزاعات لمعنيبموجب البروتوكول األول، وكافة قواعد القانون الدولي األخرى ا

 .(2)المسلحة

ه بصفة رسمية إلى الطرف الخصم وج  ، يُ (3)ب إعالنيتم إنشاء هذه المناطق بموج
صال المباشر بين األطراف سواء من قبل األجهزة الرسمية للدولة أو عن طريق االت  

ه عن طريق دولة أجنبية عن النزاع أو بواسطة دولة وج  المعنية بالنزاع، كما يمكن أن يُ 
 .(4)صليب األحمرحامية أو منظمة دولية كاألمم المتحدة واللجنة الدولية لل

د بموجب إشعار بالوصول وفي المقابل يلتزم الطرف الخصم باستالم اإلعالن والر   
كتعبير منه عن موافقته بجعل الموقع المعلن عنه منطقة خاليــــــــــة من وسائل الدفـــــــاع، كما 

                                                           
 ( من البروتوكول اإلضافي األول.21( من المادة )8الفقرة ) :راجع -1
ذه المناطق، وسائل المواصالت والطرق والسكك الحديدية التي تعبر ه ينبغي اإلشارة كذلك في هذا المقام إلى أن   -

 لوجستيةات العسكرية حتى ولو كان مرورا عابرا، كما ال ينبغي أن تستخدم كمواقع تستخدم لحركة نقل المعد   يجب أال  
لون إليها بالز ي المدني بعد قيامهم بعمليات عسكرية خارجها، لتفادي جعلها محال للهجمات من قبل المقاتلين الذين يتسل  

 العسكرية. راجع:
- Commentaire sur l’Art (59) du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève, op.cit.  

 ( من البروتوكول اإلضافي األول.21( من المادة )2الفقرة ) :راجع -2
لمنصوص عليه في الفقرة الثانية إلى الخصم، اه اإلعالن وج  ي  "  ( أعاله على أن  21( من المادة )4تنص الفقرة ) -3
        ه إليه وج  طرف النزاع الذي ي   قر  د من وسائل الدفاع، وي  ن بالدقة الممكنة حدود الموقع المجر  بي  حدد فيه وت  ت  و 

تطلبها فاع، ما لم تكن الشروط التي تد من وسائل الد  ه موقع مجر  هذا اإلعالن، باستالمه ويعامل الموقع على أن  
الة يقوم بإبالغ ذلك فورا إلى الطرف الذي أصدر اإلعالن، ويظل هذا ، وفي هذه الحةاالفقرة الثانية غير مستوف

عا بالحماية التي تنص عليها األحكام لشروط التي وضعتها الفقرة الثانية، متمت  ل هفائيالموقع حتى في حالة عدم است
 ".  األخرى لهذا الملحق، وقواعد القانون الدولي األخرى التي تطبق في النزاعات المسلحة

4- Voir : Commentaire sur l’Art (59) du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève, 

op.cit.  
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المعمولة بها ن عليه إخــــــطار الطرف اآلخر في حالة عدم استيفاء اإلعالن للشروط يتعي  
إلنشاء هذه المناطق، مع توضيح النقاط التي ينبغي استكمالها الستيفاء كامل الشروط 

  خر آحتى يتسنى لواضعي اإلعالن معالجة النقص الوارد فيه، ومن ثم إصدار إعالن 
 .(1)( من البروتوكول اإلضافي األول21بما يتماشى مع الشروط التي أوردتها المادة )

ها فتحت المجال أمام قوات العدو ( أعاله، أن  21اهنا في المادة )ما يثير انتب
الحتالل المناطق المجرد ة من وسائل الدفاع، ومن الناحية العملية قد يصعب احتالل 

نة دون أن يقابل ذلك ردة فعل أو مقاومة سواء من طرف الجنود أو السكان منطقة معي  
الستهداف من الهجمات لتما عرضة المقيمين في هذه المناطق، وهو ما سيجعلها ح
خل ف عددا من الضحايا في السكان العسكرية، وبالتالي فمن شأن ذلك الهجوم أن يُ 

 المدنيين.

رين فإن كان الغرض فعال من هذه المناطق توفير بيئة آمنة  ،ثم   للسكان المتضر 
لهمبما يُ  ،حةمن النزاعات المسل   سانية ى المساعدات اإلنالحصول ربما عل حق خو 

ل نفس المادة إمكانية عقل أن تُ أو إسعاف الجرحى والمرضى، فكيف يُ الضرورية،  خو 
 احتاللها؟ 

ه وبمجرد فتح المادة المجال أمام أطراف النزاع في االتفاق أليس من المنطق أن  
 منهم عن استهدافها؟ بشأن جعل هذه المنطقة آمنة، أن يمتنع أي  

       ا( ال يمكن أن يكون منطقي21مته المادة )فإن هذا التأويل الذي قد   ،وعليه 
من شأن  في حالة ما إذا استعملت هذه المناطق ألغراض حربية، وأما غير ذلك، فإن   إال  

ها القانون الدولي اإلنساني للمناطق احتاللها أن يفرغها حتما أو يفقدها الحماية التي أقر  
 اآلمنة.

                                                           
1 -Voir : Commentaire sur l’Art (59) du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève, 

op.cit. 
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            ( 20سها القانوني في المادة )أما المناطق المنزوعة السالح فتجد أسا
على إنشاء مناطق منزوعة  (1)من البروتوكول اإلضافي األول، التي أجازت االتفاق

مة خصيصا لحماية السكان المتواجدين فيها من آثار العمليات العدائية، الح المصم  الس  
ارة إليها في دراستنا اإلش لذا فهي تت فق من حيث الهدف مع مختلف مواقع األمان التي تم  

 سابقا.

حظر على أطراف النزاع استهداف هذه المناطق من الهجمات وعلى هذا األساس، يُ 
حة المشاركة ما يسمح بتوجيه القوات المسل   ،العسكرية، أو استخدامها ألغراض حربية

بصفة مباشرة أو غير مباشرة عملياتها العسكرية في النزاع القائم انطالقا من هذه 
 .(2)اطقالمن

 يخضع اتفاق إنشاء المناطق المنزوعة السالح لجملة من الشروط تتمثل أساسا في:

ات العسكرية ضرورة إجالء جميع المقاتلين وكذلك األسلحة المتحركة والمعد   -
 كة عنها.المتحر  

 تستخدم المنشآت والمؤسسات العسكرية الثابتة استخداما عدائيا. أال   -

 كان.لطات والس  عدائية من قبل الس  أعمال  أي   فيها ترتكب أال   -

                                                           
 دولة حامية أو أي   أو كتابة، مباشرة أو عن طريق فاق إنشاء هذه المناطق صريحا، ويجوز عقده شفاهةيكون ات   -1

   منظمة إنسانية محايدة، ويجوز أن يكون على شكل بالغات متبادلة ومتوافقة، ويكون إبرام االتفاق في زمن السلم، 
 ن بالدقة الممكنة حدود المنطقة منزوعةبي  د ويُ حد  كما يمكن عقده كذلك بعد نشوب األعمال العدائية، ويجب أن يُ 

( من البروتوكول 20( من المادة )8الفقرة ) :النص على وسائل اإلشراف عليها إذا لزم األمر. راجع السالح، وأن يتم  
 اإلضافي األول.

   بإنشاء المناطق المنزوعة السالح ال يمكن أن يكون ضمنيا، أي ينبغي  ياالتفاق المعن ( أعاله أن  8ن الفقرة )تبي   -
 عد  اإلخطار البسيط الصادر من جانب واحد والذي ال يقابله أي  صراحة على إنشائها، وعليه يُ  أن تتوافر إرادة الطرفين

رد  ايجابي، غير كاف إلنشاء هذه المناطق، أما شكل االتفاق ومضمونه ونهايته يبقى متروكا للسلطة التقديرية لألطراف 
 المتنازعة. راجع في هذا الخصوص:

- Commentaire sur l’Art (60) du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève, op.cit.  

 ( من البروتوكول اإلضافي األول.20( من المادة )1الفقرة ) راجع: -2
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 .(1)صل بالمجهود الحربينشاط يت   ف أي  أن يتوق   -

فقد المنطقة من شأن انتهاك أحد أطراف النزاع الشروط الواردة أعاله، أن يُ  إن  
برم إلنشائها، وهو ما قد وضعها كموقع منزوع السالح، ما يعني زوال االلتزام واالتفاق المُ 

فقادها خاصة الحماية القانونية يؤدي إلى استهداف هذ ه المنطقة من الهجمات العسكرية وا 
للحماية التي يكفلها  ( أعاله، ومع ذلك تبقى خاضعة20رة بموجب المادة )المقر  

 .(2)حةوقواعد القانون الدولي األخرى المعنية بالنزاعات المسل   ،اإلضافي األول البروتوكول

دة نزوعة السالح عن نظام المواقع المجر  يختلف النظام الذي تخضع له المناطق م
بة على هاذين النظامين، من وسائل الدفاع على الرغم من التشابه الكبير لآلثار المترت  

    خاصة من حيث زمن تطبيق كل منهما، فالمناطق المنزوعة السالح يمكن تطبيقها 
صر تطبيق نظام سواء، في حين يقت حة على حد  لم وحالة النزاعات المسل  في حالة الس  
 .(3)دة من وسائل الدفاع في حالة الحرب فقطالمواقع المجر  

يكمن االختالف كذلك حتى في طريقة إنشائهما، فاألولى تخضع التفاق الطرفين  
 أما الثانية فيكفي اإلعالن عنها من أحد أطراف النزاع، كما يسمح ،عليها صراحة

                                                           
 ( من البروتوكول اإلضافي األول.20( من المادة )7الفقرة ) راجع: -1
ي أي  خرق اللتزام دولي إلى نهايته، هي أن يؤد  ( من البروتوكول نفسه. من البدي20( من المادة )2الفقرة ) راجع: -2

ل للطرف الخصم أحقية استهداف هذه  أن   نفس الشيء ينطبق على المناطق المنزوعة السالح، إال   الخرق ال يخو 
ن لتصحيح الوضع، ووضع حد  خراآلإنذار مسبق حتى يتسنى للطرف  المناطق دون أي   النتهاك المزعوم، ثم حتى وا 

مبادئ اإلنسانية تقتضي عدم تعريض السكان المدنيين للمعاناة  أن   ، إال  يلقانونه المناطق فقدت وضعها اهذ منا أن  سل  
( التي أحالت هذه الحالة إلى أحكام الباب 20( من المادة )2ظرف كان، وهو ما يظهر من خالل الفقرة ) تحت أي  

 :مدنيين. راجعبحماية السكان ال ينالرابع من البروتوكول اإلضافي األول المع
- Commentaire sur l’Art (60) du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève, 

op.cit. 
 .728، مرجع سابق، ص.روشو خالد -3
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دة من وسائل الدفاع، على خل المناطق المجر  العمليات العسكرية دا البروتوكول األول بمد  
 .(1)خالف المنزوعة السالح التي ال يمكن كأصل عام استهدافها من الهجمات العسكرية

( المشتركة والبروتوكول اإلضافي الثاني المعنيين 7المادة ) أن   تجدر اإلشارة إلى
( 7( من المادة )8لفقرة )ا أن   بالنزاعات الداخلية، لم يشيرا إلى هذه اآللية صراحة، إال  

المشتركة فتحت المجال أمام األطراف المتنازعة أو حث تهم على إبرام اتفاقيات خاصة فيما 
ق بتطبيق كل أو بعض األحكام الواردة في اتفاقيات جنيف، ما يعني إمكانية االستناد يتعل  

حة غير ات المسل  ر إنشاء مناطق األمان أثناء النزاعبر  إلى هذه المادة كأساس قانوني يُ 
 الدولية.

فق أطراف النزاع على إنشاء المناطق من الناحية العملية أن يت   اصعبوعموما يعتبر 
اآلمنة بغرض تقديم المساعدة اإلنسانية وحماية السكان المدنيين من آثار النزاعات 

       د بين األطراف المتنازعة التي تسعىالمسل حة، وذلك راجع إلى الكراهية التي تتول  
إلى تحقيق النصر حتى ولو كان ذلك على حساب انتهاك أحكام قوانين الحرب وأعرافها، 
والدليل على ذلك ما تشهده النزاعات المعاصرة من جرائم إبادة في حق السكان المدنيين، 
ضف إلى ذلك تعن ت كل طرف أثناء المفاوضات وتمس كه بمواقفه مما سيصعب ال محالة 

يقضي بإنشاء هذه المناطق، ولهذا يبقى تدخل مجلس األمن بموجب  ل إلى اتفاقالتوص  
قراراته الصادرة في إطار الفصل السابع من الميثاق الحل الذي من شأنه فرض إنشائها 

   حةعلى أطراف النزاع، ومن ثم حمايتها حتى ولو كان عن طريق استخدام القوة المسل  
 بماماية قوافل اإلغاثة الناشطة هناك، في سبيل توفير األمان لهذه المناطق، وكذا ح

 .(2)حق الضحايا في حصولهم على المساعدات اإلنسانية ربما نسيضم

                                                           
1- Voir : Commentaire sur l’Art (60) du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de 

Genève, op.cit.  
ة لتنفيذ العمل اإلنساني، حول دور مجلس األمن في إنشاء هذه المناطق بغرض استخدامها كوسيل لتفصيل أكثرل -2

 .الثاني من هذا الباب من الفصل 821و 822أنظر: ص.
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 الثاني المبحث

 اآلليات السلمية الدولية

ل عليه اتفاقيات القانون الدولي اإلنساني، تدخ   يقتضي الطابع الرقابي الذي تنص  
وكفالة حقهم في الحصول  ،الضحاياة حماية مصالح دول أجنبية عن النزاع لتولي مهم  

إلى مختلف  باالستناد ،واإلشراف على تنفيذها االستعجاليةعلى المساعدات اإلنسانية 
سلوك من شأنه  رت إتيان أي  حظاألحكام ذات الصلة التي أوردتها اتفاقيات جنيف التي 

دولي اإلنساني باعتباره من قبيل االنتهاكات الجسيمة ألحكام القانون ال ،عرقلة هذا الحق
  ان من الحصولقصد منه الحرملدولية عن كل فعل يُ ب المسؤولية الجنائية ارت  الذي يُ 

ب في نهاية المطاف سوى (، التي ال تتطل  األول المطلبعلى المساعدات اإلنسانية )
مختلف  مع والتنسيق من أجل ذلك ،عمال هذا الحقجهود المجتمع الدولي إل افرظت

وضمان وصول  ،لعمال اإلغاثة آمنل اإلنساني قصد توفير محيط الفاعلين في المجا
 (.الثاني المطلبح )ر بكارثة طبيعية أو نزاع مسل  شخص متضر   المساعدة لكل  

 األول المطلب

 الوسائل الدولية االتفاقية

 حةل ضمان حق ضحايا النزاعات المسل  بوضع قواعد تكف اتفاقيات جنيف يلم تكتف
نما استحدثتفي الحصول على المساع ة تجسيد تتولى مهم  آليات  دات اإلنسانية، وا 

 أحكام من خالل اإلشراف والرقابة على مدى التزام أطراف النزاع بتنفيذ ،وتفعيل هذا الحق
الجنائية عن أي  خرق  بمسؤولية الفرد قر  الذي يُ  ،(الفرع األول) اإلنسانيالقانون الدولي 

 .وانتهاك لقواعد تنفيذ العمل اإلنساني
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لجعلها أداة ردع  لم يكن الغرض من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إال   ،وعليه 
قصد منه الحلول دون كل فعل يُ  عد  الجرائم الدولية خطورة، إذ يُ  أشد   تجاه من يرتكباوقمع 

عليها النظام  ُيعاقبإلغاثة، من قبيل الجرائم التي اإلمدادات  ضحاياالتلقي  في حقال
 (.الفرع الثانيالمحكمة ) ي لهذهسسااأل

 الفرع األول

 اعتماد نظام الدولة الحامية

  وعليه ينبغي ،وليس بين األفراد في األساس عالقة عداء بين الدول عتبر الحربتُ 
ي الخصم، سواء طنر لمواالمستطاع عدم تحميل الضر   أن تحاول األطراف المتحاربة قدر

مكن ضيق الحدود، وفيما ال يُ ضمن أ ال  أم مدنيين، إ ىرقغكانوا أسرى أم جرحى، أم 
فق على تعيين دول محايدة مكن لألطراف المتنازعة أن تت  ولتحقيق هذا المقصد يُ  به.تجن  

خر، وهو ما يعرف بنظام الدولة الحامية الذي رف اآلكل منها لدى الط  تكفل حماية رعايا 
 .(1)مته مواثيق القانون الدولي اإلنسانينظ  

        نح ظهور نظام الدولة الحامية في شكل اتفاق دولي مقن  تعود أولى مالم  
، والذي دعا 1181إلى المؤتمر الدولي العاشر للصليب األحمر الذي انعقد بجنيف عام 

أسرى الحرب، األمر الذي تجس د من خالل صياغة اتفاقية  ىالدول إلى عقد اتفاقية تعن
( منها، 22( و)22حامية في المادتين )والتي تطر قت لنظام الدولة ال 1181جنيف لعام 

بموجبهما منح رقابة فعلية إلى دول حامية محايدة ُتكل ف بتمثيل مصالح الطرف  والتي تم  

                                                           
اللجنة الدولية  –، الجوانب اإلنسانية لسير عمل المنظمات الدولية أثناء النزاعات المسلحة بن عمران أنصاف -1

 . 22، مرجع سابق، ص.للصليب األحمر نموذجا

 



 الفصل األول:                       آليات التنفيذ السلمي للعمل اإلنساني-الباب الثاني

 

222 
 

المتحارب لدى الطرف الخصم، حيث وصفت هذه االتفاقية نظام الدولة الحامية بضمانة 
 .(1)التطبيق النظامي ألحكامها

ة باالتفاق مع إحدى دولة التي تكون مستعد  ها تلك الة الحامية بأن  عرف الدولتُ 
خر، ولحماية رفين لدى الطرف اآلالدولتين المتنازعتين لكفالة الرعايا لمصالح أحد الط  

 .(2)رعايا ذلك الطرف واألشخاص التابعين له

    حماية ضحايا الحرب لمشروعا  التدخ   لتلك الدولة التي تتدخ  بعرف كذلك وتُ  
مع قواعد  انسجامامن الدول أو األطراف المتنازعة  في أي   ،نمدنييجرحى وأسرى و  من

ها أحد أطراف النزاع بالحفاظ على كل فنساني، أو أنها الدولة التي يُ القانون الدولي اإل
 .(3)خر، أو األطراف األخرى في النزاعمصالحها في المسائل اإلنسانية لدى الطرف اآل

                                                           
مجلة جامعة األنبار ، نظام الدولة الحامية في القانون الدولي اإلنساني، يبحبليث الدين صالح ، يعأركان حميد جد -1

  1181( من اتفاقية جنيف لعام 22. جاءت صياغة نص المادة )722، ص.8010، العدد األول، للعلوم اإلنسانية
 على النحو التالي:

« Les hautes parties contractantes reconnaissent que l’application régulière de la présente 

Convention trouvera une garantie dans la possibilité de collaboration des puissances 

protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des belligérants ; à cet égard les puissances 

protectrices pourront (…) désigner des délégués  parmi leurs propres ressortissants ou parmi 

les ressortissants d’autres puissances neutres. (…) Les représentants de la puissance 

protectrice ou ses délégués agréés seront autorisés à se rendre dans toutes les localités, sans 

exception où sont internés des prisonniers de guerre. Ils auront accès dans tous les locaux 

occupés par des prisonniers et pourront s’entretenir avec ceux-ci en règle générale sans 

témoin, personnellement ou par l’intermédiaire d’interprètes. (…) ». Voir : Commentaire sur 

l’Art (8) de la Convention (I) de Genève, op.cit. 

فكرة الدولة الحامية انبثقت من القانون الدبلوماسي الذي يعود  ينبغي اإلشارة إلى أن   ق.د.إ(قبل تدوينها في أحكام ) -
ع عشر على نطاق واسع أثناء الحرب العالمية األولى، أين رت خالل القرن التاستاريخه إلى القرن السادس عشر، وتطو  

 قامت الدول الحامية بدور إنساني، السيما من خالل زياراتها لمراكز احتجاز أسرى الحرب. راجع:
- SANDOZ Yves, Les moyens de mise en œuvre du droit international humanitaire, état des lieux, 

analyse des problèmes et éléments de réflexion, Institut International de Droit Humanitaire, 

Genève, 2005, p.37. 
، مجلس حقوق اإلنسان الدولي كآلية لتنفيذ القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي بوعيشة بوغفالة -2

ص قانون دولي إنساني، كلية الحقوق والعلوم اإلنساني، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخص
 .841، ص.8012السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

، المجلد األول، العدد مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، نظام الدولة الحامية، حيدر كاظم عبد علي -3
 .114و 117األول، جامعة بابل، العراق، ص.
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ام اتفاقيات جنيف التي ربطت مسألة يجد هذا األسلوب أساسه القانوني ضمن أحك
بضرورة االستعانة  حةاإلنساني أثناء النزاعات المسل  ضمان تنفيذ واحترام القانون الدولي 

، معنى (1)قصد رعاية مصالح أطراف النزاع واإلشراف على تطبيق القانون ،بهذه اآللية
ز هذا النظام، تحقيق ين بالقانون اإلنساني كانوا يقصدون من وراء تعزيالمعني   ذلك أن  

قي د سلوك وتحويلها إلى ممارسات فعلية تُ  ،ضمانات دولية لتطبيق قواعد هذا القانون
 ،المتحاربين وتضمن لهم وللمدنيين واألعيان الحد األدنى من الحقوق والكرامة واالحترام

 .(2)والمواجهات الدموية االشتباكاتو في ظروف ــلـدر وـــــهتُ  التي ال ينبغي أال  

القانون جعل من أمر وجود الدولة  حة نجد أن  وفي جميع حاالت النزاعات المسل   
النزاع، السيما موافقة الدولة  افطر أف على موافقة توق  الحامية وتمكينها من القيام بدورها مُ 

 .(3)إقليمهاالتي ستباشر مهامها على 

اتفاقيات  أن   نشود من وضع هذه اآللية، نجدموعليه، ومن أجل تحقيق الغرض ال
 يفتين أساسيتين:ظها في و ماجنيف قد حصرت مه

في مختلف  ال أساستتمث   (Fonctions de contrôle): وظائف الرقابة -
الزيارات التي تقوم بها الدولة الحامية إلى مراكز اعتقال المدنيين وأسرى الحرب، 

 ه يارة، توج  الز  انتهاءلها مقابلتهم دون شهود، مع تحرير تقارير أثناء  إذ يحق  

                                                           
ق هذه االتفاقية بمعاونة وتحت تطب  "  ( المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع على أن  1، 2، 2، ،2تنص المواد ) -1

عي ن ف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن ت  كل  إشراف الدول الحامية التي ت  
أخرى محايدة، )...( وعلى أطراف  دول رعاياين، مندوبين من رعاياها أو يأو القنصل نفيها الدبلوماسييظخالف مو ب

 ".  ممكن ي الدول الحامية إلى أقصى حدبي أو مندو النزاع تسهيل مهمة ممثل  
 .884، مرجع سابق، ص.محمد رضوان -2
. وهو ما جرى ذكره في نصوص المواد 727، مرجع سابق، ص.يبحبأركان حميد جديع، ليث الدين صالح  -3
  السالفة الذكر أعاله، التي أخضعت ممارسة الدولة الحامية لمهامها اتفاقيات جنيف األربعبين  ( المشتركة1،2،2،2)

 ون واجباتهم لديها. لونها لشرط موافقة الدولة التي سيؤد  أو المندوبين الذين يمث  
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ن فيها مدى التزام أطراف النزاع بتطبيق أحكام القانون بي  إلى دولهم األصلية تُ 
 الدولي اإلنساني.

قة تعل  ل في نقل المعلومات المُ تتمث   (Fonctions de liaison): وظائف الربط -
باألسرى والمحتجزين المدنيين، تلقي مطالب واحتجاجات الضحايا، وتقديم 

نشاء بعض المشاكل المحدد   ة، لحل  مساعيها الحميد ة، كإسعاف الجرحى، وا 
 .(1)المناطق اآلمنة

( من مشروع االتفاق 10المادة ) الحديث عن مواقع األمان، نجد أن   وفي صدد
لت الدولة الحامية مهم   مناطق بشأن ة تعيين اللجان االستشفاء السالف الذكر، نجدها خو 

لشروط وااللتزامات لمن استيفاء هذه المناطق ق الخاصة التي تتولى الرقابة والتحق  
منطقة أو موقعا  تنشئعي ن الدولة التي ت   " المنصوص عليها في القانون، بنصها على أن  

       األشخاص الذين يكونون أعضاء أو أكثر من مناطق ومواقع االستشفاء )...( 

                                                           
1- EL KOUHENE Mohamed, Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et 

droits de l’homme, Martinus Nijhoff  Publishers, Boston, 1986, p.171. 

ق بمعاملة األسرى والمدنيين، فيما (، خاصة ما تعل  ق.د.إل أهم وظائف الدولة الحامية في مجال اإلشراف على )تتمث   -
( 48وضع ) المادة )يلي: إخطار الدولة التي قص رت في مسؤولياتها اتجاه األسرى والمحتجزين بضرورة تصحيح ال

تتبادل مع الدول الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع  ،( من اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على التوالي (14و)
      ( من اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة 23( و)83الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب ومعتقالت المدنيين ) المادة )

 كد من تقديم الدول الحاجزة جميع التسهيالت المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي  على التوالي (، التأ
( من اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة على التوالي (، 443( و)77ه إلى األسرى والمعتقلين ) المادة )وج  مستندات أخرى تُ 

ا جنيف ( من اتفاقيت404( و)72) المادة )ال واألسر تلقي شكاوي األسرى والمعتقلين فيما يتعلق بنظام ووضع االعتق
( 78( و)404) المادة )ل بتعيين محامي لكل أسير أو معتقل متهم بارتكاب جريمة الثالثة والرابعة على  التوالي (، التكف  

مة تحاكم ا جنيف الثالثة والرابعة على التوالي (، يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمن اتفاقيت
    ن عليها في هذه الحالة إذا جرت المحاكمة بطريقة سرية، مراعاة ألمن دولة االحتالل التي يتعي   شخصا محميا، إال  

 (.( من اتفاقية جنيف الرابعة71دة )أن تخطر الدولة الحامية بذلك ) الما
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  ايدةــى الدولة المح، أو تعهد إل(9)و (8)في المادتين  جان الخاصة المذكورةفي الل  
 .(1)" بتعيينهم

تضطلع بهما الدولة الحامية طابع إدارة المصالح  اللذان خذ التعاون واإلشرافيت  
درك المندوبون سواء من مالحظاتهم الشخصية، أو من شكاوى يتلقونها والوساطة، فحين يُ 

، أو ئة أو نقص في الطعاممن الضحايا، وجود أسرى حرب يعانون ظروف إقامة سي  
يجبرون على القيام بأنواع من العمل يحظرها القانون، أو ال يسمح لهم بإرسال الخطابات 

، تسعى عندئذ الدولة الحامية إلى تحسين خرآنحو  ساء معاملتهم على أي  وتلقيها، أو تُ 
هر على تطبيق أحكام االتفاقيات باالستناد ، باعتبارها مسؤولة عن الس  (2)هذه األوضاع
في الذهاب  المتيازات الممنوحة إياها ولمندوبيها في هذا المجال، من حق  إلى كافة ا

 .(3)والدخول إلى جميع األماكن والمرافق التي يتواجد فيها ويستخدمها األسرى والمحتجزون

حة الحامية في تفعيل حق ضحايا النزاعات المسل  وعالوة على ذلك، تساهم الدولة 
من خالل تنظيم عمليات اإلغاثة والمساعدة  ،(4)ةفي حصولهم على المساعدات اإلنساني

مة من طرف المنظمات الدولية لصالح السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرة قد  المُ 
 -باعتبارها  ،(5)د من مدى التزام القائمين بالعمل اإلنساني بمبدأ الحيادالخصم، وكذا التأك  

                                                           
ن البروتوكول اإلضافي األول ينطبق ( م8وصف الدولة الحامية حسب الفقرة )ج( من المادة ) الجدير بالذكر أن   -1

 يعلى كل دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفا في النزاع توافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية، ما يعن
( من مشروع االتفاق بشأن مناطق ومواقع االستشفاء المذكورة أعاله، فتحت المجال أمام األطراف 10المادة ) أن  

دولة محايدة تقبل بتولي مهمة الدولة الحامية، لغرض تشكيل اللجان الخاصة التي ستتولى بدورها  تكليف أي  المتنازعة ل
 مهمة اإلشراف على هذه المناطق.

 أحمــد: مـدخل للقــانون الـدولي اإلنســاني، ترجمــة ، ضــوابط تحكـم خــوض الحــربفـريتس كالســهوقن، ليزابيــث تســغفلد -2
 .27، ص.8004( .أ.صل.د)، عبد العليم

 ( من اتفاقية جنيف الرابعة.147جنيف الثالثة، و) ( من اتفاقية182) راجع: المادتين -3
4- PFANNER Toni, op.cit, p.8.  

، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي اإلنساني، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، إبراهيم أحمد خليفة -5
 .127، ص.8002
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أعمال  د من أن  لتأك  ل الحكومة في يدل الوسيلة الوحيدة المتاحة مث  تُ  -الدولة الحامية 
 ،(1)عسكرية اه ليس من شأنها تحقيق أغراضإنسانية، ومن أن   اأغراض اإلغاثة ال تخدم إال  

تها في هذا المجال تنحصر أساسا في اإلشراف على توزيع رساالت األدوية هم  مف
      تحت يجد نفسه  حصرا لكل شخص هةالعيادة الموج   تومستلزماة ات الطبي  والمهم  
 عائق  ق دون أي  ، كما تعمل على التحق  (2)لمساعدةلالحاجة  رف كان، في أمس  ظ أي  

 .(3)ةوقت من حالة اإلمدادات واألدوية في األراضي المحتل   وفي أي  

     ها تنحصر خاصة الحامية، أن   للدولة ن من خالل ما تم عرضه من مهاميتبي  
ها الجرحى والمرضى، فيماكن التي يودع في اإلشراف الفعلي على الظروف في األ
ر المؤن الغذائية الضرورية لهم، أما أنشطة والوضع الصحي للسكان المدنيين، ومدى توف  

ها لمقاتلين، فإن  قة باألعمال القتالية والقواعد السارية في هذا الصدد بين ااإلشراف المتعل  
دفع ربما باللجنة الدولية وهو ما  ،(4)وغير مباشرةأنشطة عرضية  ستكون على األرجح

 يالدبلوماسمته أثناء انعقاد المؤتمر للصليب األحمر إلى التصريح في التقرير الذي قد  
كل المهام الملقاة على عاتق الدولة الحامية بموجب اتفاقيات  " بأن   1122-1124بين 

 .(5)"معنى الكلمة تمأبإنسانية  في الواقع مهاما هيجنيف، 

                                                           
 .177، مرجع سابق، ص.تماهر جميل أبو خوا -1
 جنيف الرابعة. ( من اتفاقية21(، والمادة )87ة )( من الماد4الفقرة ) :راجع -2
 من اتفاقية جنيف الرابعة. (22( من المادة )7الفقرة ) :راجع -3
الستثناء ذت طبقا للقواعد، وربما كان اف  ال تشمل عادة مهام الدولة الحامية التحقيق فيما إذا كانت الهجمات قد نُ  -4

آثار هذا االستخدام تظل باقية لبعض الوقت  الوحيد في ذلك استعمال األسلحة الكيماوية، حيث أوضحت الممارسة أن  
 ه يمكن لمندوبي دولة حامية أو منظمة بديلة إجراء تحقيق في هذا الشأن، وما عدا ذلك فإن  في المنطقة المستهدفة وأن  
ن   ل في النزاعالدولة الحامية ال تتدخ   ( ق.د.إما تقتصر مهامها في الرقابة واإلشراف على تطبيق وتنفيذ قواعد )القائم، وا 

من أجل حماية المدنيين أو األسرى والمعتقلين من اعتداءات سلطات وقوات الطرف الخصم. راجع في هذا الخصوص: 
 .  181، مرجع سابق، ص.حيدر كاظم عبد علي

5- SANDOZ Yves, op.cit, p.39.  
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اتفاقيات  يم تعرف إنشاء هذه اآللية منذ تبن  الممارسة الدولية ل أن   تجدر اإلشارة إلى
          مقبولة  صعوبة إيجاد دولة محايدةلوذلك راجع  ،(1)حاالت قليلةفي  جنيف إال  
من  إذ ،(2)االلتزام بهذا الدورو  تكون قادرة على االضطالع بهذه المهم ة من الطرفين
ي دور الوسيط ؤد  يقوم على حياد الطرف المعني الذي يُ نظام الدولة الحامية  الواضح أن  

لحياد من تغيير وتفسيرات شت ى، ه ونتيجة لما طرأ على مفهوم اأن  ّ   إالبين أطراف النزاع، 
 لكثرةمهام الدولة الحامية، وذلك تول ي حب ذ الدول التي ليست طرفا في النزاع، ال تُ  ن  فإ

 . (3)هااألعباء الناجمة عن

  بين األمور  بين الدول المتحاربة، من استمرار العالقات الدبلوماسيةعتبر كما يُ 
  كل دولة ستهتم برعاية مصالحها بنفسها  الل جوء لهذه اآللية، كون أن   التي تحول دون

 .(4)الخصم ولداتصالها المباشر مع حكومات من خالل 

حة في النزاعات المسل   نظام الدولة الحامية ال ينطبق إال   ويضاف إلى ذلك، أن          
الدول غير مستعدة في النزاعات الداخلية أن تقبل نظاما ينطوي على  أن   الدولية، كون

                                                           
ه، بالرغم من أهمية آلية تعيين الدولة الحامية لتولي مهام اإلشراف على تطبيق أحكام غي اإلشارة إلى أن  ينب -1
    الواقع العملي أثبت عزوف الممارسة الدولية عن اللجوء لهذه اآللية، أن    (، وبالرغم من إلزامية اإلجراء، إال  ق.د.إ)
جزيرة بشأن  4214ا خاصة النزاع الذي دار بين الهند والبرتغال سنة حة، التي نذكر منهفي بعض النزاعات المسل   إال  
بين األرجنتين وبريطانيا، إذ رعت البرازيل  المالوين ، حرب4274سنة  بنغالدش، النزاع بين الهند وباكستان بشأن غوا

عراقية اإليرانية، أو شهده في الحرب الن، وهو األمر الذي لم 4228مصالح األرجنتين، وسويسرا مصالح بريطانيا سنة 
 812، مرجع سابق، ص.تريكي فريد: . راجع في هذا الشأن4222وفو سنة حرب الخليج األولى، وال حتى في كوس

، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلنساني، بن عمران إنصاف. راجع كذلك: 812و
 .482مرجع سابق، ص.

 2- بوجالل صالح الدين، مرجع سابق، ص.032.
 3- حيدر كاظم، مرجع سابق، ص.101.

rt (5) du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève, op.cit.  ACommentaire sur l’ -4 



 الفصل األول:                       آليات التنفيذ السلمي للعمل اإلنساني-الباب الثاني

 

228 
 

لين لدول أخرى في اإلقليم الذي تسيطر عليه الحكومة، أو في المناطق التي وجود ممث  
 .(1)يسيطر عليها الثو ار

، األمر الذي جعلهم لصعوبات تعيين الدولة الحامية جنيف اتفاقيات واضعون تفط  
والتي يكون لديها  ،كل ضمانات الحيدة والكفاءة تستوفي آليات بديلة يت جهون نحو إقرار

ل مسؤولياتها فيما يتعلق بالرقابة على تطبيق لقدرة بعد موافقة أطراف النزاع، على تحم  ا
           األحكام الواردة في اتفاقيات جنيف، وضمان حقوق الفئات المحمية بموجب 

( من المواد 1،8،7مضمون أحكام الفقرات )ه من وهو ما يمكن أن نستشف  ، (2)هذا القانون
لألطراف  " ( المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع التي تنص على أن  11،10،10،10)

وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات  فق في أي  السامية المتعاقدة أن تت  
 . المهام التي تلقيها هذه االتفاقية على عاتق الدول الحاميةالحيدة والكفاءة ب

ذا لم ينتفع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، أو توق   ف وا 
ة وفقا للفقرة األولى أعاله، ني  معسبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة  انتفاعهم ألي  

لى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إ
 نها أطراف النزاع.عي  طها هذه االتفاقية بالدول الحامية التي ت  يالتي تن بالوظائف

   فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب 
ة التي ة للصليب األحمر، االضطالع بالمهام اإلنسانييإلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدول

المادة،  تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه االتفاقية، أو أن تقبل رهنا بأحكام هذه
 "مه مثل هذه الهيئة.قد  ي ت  عرض الخدمات الذ

                                                           
, op.cit, p.39.SANDOZ Yves -1 

2 -(M.S.F), Puissance protectrice, dictionnaire politique du droit humanitaire. In http://dictionnaire-

droit-humanitaire.org/content/article/2/puissance-protectrice/ 

 

http://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/puissance-protectrice/
http://dictionnaire-droit-humanitaire.org/content/article/2/puissance-protectrice/
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التزام الدول بتفعيل آليات بديلة ألداء مهام الدولة  أعاله، أن   الفقراتفهم من أحكام يُ 
نما هي  التي  االتفاقياتضرورة حتمية تفرضها الحامية ال يتوقف رهنا على اختيارها، وا 

يئات أو تعيين اله فيها رت في الحاالت التي يتعذ  حينما نص   ،ذهبت إلى أبعد من ذلك
مها قد  عروض الخدمات التي تُ  –األطراف المتنازعة  - الدول المحايدة، أن تقبل

النزاعات ال في مجال توفير الحماية لضحايا المنظمات اإلنسانية التي تضطلع بدور فع  
 مها اللجنة الدولية للصليب األحمر.قد  حة، على غرار العروض التي تُ المسل  

ال يتوقف عند حد   جال،دور الهيئات اإلنسانية في هذا الم أن   تجدر اإلشارة إلى
لتها المادة )قد  التي تُ عروض الخدمات  ( من البروتوكول 2مها ألطراف النزاع، بل خو 

ديم مساعيها الحميدة قصد تعيين الدولة الحامية في حالة ما إذا اإلضافي األول إمكانية تق
فما على أطراف النزاع سوى قبول  ،منها أو قبولها، فإذا لم يتم ذلك رغم ما تقد  ير تعيتعذ  

ر فيها كافة إنسانية تتوف   هيئة ي  مها اللجنة الدولية للصليب األحمر، أو أقد  العروض التي تُ 
 .(1)ضمانات الحياد والفاعلية

                                                           
إذا لم يتم تعيين أو قبول دولة "  على أن  ( من البروتوكول اإلضافي األول 2( من المادة )4( و)7تنص الفقرة ) -1

حامية )...( تعرض اللجنة الدولية للصليب األحمر مساعيها الحميدة على أطراف النزاع من أجل تعيين دولة حامية 
منظمة إنسانية محايدة أخرى للقيام بالمهمة  دون إبطاء يوافق عليها أطراف النزاع. وذلك دون المساس بحق أي  

 ذاتها.
مه قد  م أن تقبل دون إبطاء العرض الذي قد ت  ( يجب على أطراف النزاع إذا لم يتم تعيين دولة حامية رغم ما تقد  )... 
منظمة أخرى تتوفر فيها كافة ضمانات الحياد والفاعلية بأن تعمل كبديل بعد  جنة الدولية للصليب األحمر أو أي  الل

نتائج هذه المشاورات. ويخضع قيام مثل هذا البديل بمهامه  إجراء المشاورات الالزمة مع هذه األطراف ومراعاة
 ".ته )...(لموافقة أطراف النزاع، ويبذل هؤالء األطراف كل جهد لتسهيل عمل البديل في القيام بمهم  

 الدولة الحامية طبقا محل   ( من البروتوكول األول، كل منظمة تحل  8يشمل تعبير البديل حسب الفقرة )د( من المادة ) -
 (.2للمادة )

ألطراف  ل.د.ص.أ(( أعاله، تلك المساعدة التي تعرضها )2قصد بتعبير المساعي الحميدة الواردة في نص المادة )يُ  - 
 فاق على تعيينها من قبل األطراف المعنية، وعليه فإن  ر االت  النزاع قصد العثور على الدولة الحامية، في حالة ما إذا تعذ  

ل وسيط لتقديم اقتراحات من شأنها مساعدة من خالل تدخ   ه المشكلة ال يمكن أن يتم إال  الحل من حيث المبدأ لهذ
 األطراف على تسهيل مهمة تعيين الدولة الحامية. راجع:

- Commentaire sur l’Art (5) du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève, op.cit. 
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    ر لديها الدولة الحاجزة نحو هيئة معروفة تتوف   اختيارجه أن يت   ينبغي ،وعليه 
     اتفاقيات جنيف عندما أشاروا  واضعوهذه الصفات، وهو األمر الذي لم يغفل عنه 

يل، نظرا لما ضفي هذا الخصوص إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر على سبيل التف
 .(1)في هذا المجال العريقالحيدة والكفاءة نتيجة تاريخها ر عليه من ضمانات تتوف  

الحامية، ية لمهام الدولة تول  تضطلع اللجنة الدولية للصليب األحمر بصفتها مُ 
( من االتفاقية 11( من االتفاقية الثالثة، والمادة )22وتجسيدا لمقتضيات المادة )

    تطبيق القانون الدولي اإلنساني ق بالتحقيق من مدى ال فيما يتعل  ، بدور فع  (2)الرابعة
محتشدات الخاصة بأسرى الحرب وذلك من خالل زيارة ال ،في أماكن االحتجاز واالعتقال

املة اإلنسانية عهم بالمعق من مكان تواجدهم، ومدى تمت  ين المدنيين، والتحق  لقوالمعت
ذلك مندوبي اللجنة  عدب عد  ين على إنفراد، ويُ لقتعوأنهم يقابلون األسرى والم الالزمة خاصة

 .(3)تقارير عن زياراتهم، ويرسلون نسخا منها إلى األطراف المتنازعة

ملة في هذا الشأن، ال بأس أن نذكر الحوفي سبيل الحديث عن دور اللجنة الدولية 
ة ــــارة عائليــــــــزي 71122 لــــــــــــأقدمت على تموي في العراق، أين 8002سنة ت بها التي قام

محتجزا معتقال، وجمعت بالتعاون مع الهالل األحمر العراقي حوالي  11288 دةــــــلفائ
إنشاء  رسالة، كما تم   77 700عت قرابة رسالة من رسائل الصليب األحمر، ووز   48200

                                                           
 .874، مرجع سابق، ص.رضوان محمد -1
يحق لممثلي األسرى توجيه مطالبهم إلى ممثلي الدولة الحامية بشأن نظام األسر، كما لهم أن يرسلوا إلى ممثل  -2

( من المادة 4( و)8المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب. أنظر الفقرة ) في الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة
لى المعتقلين الذين يحق لهم اللجوء إلى ممثلي الدولة الحامية ( من اتفاقية جنيف الثالثة. نفس الشيء ينطبق ع22)

لهم إرسال تقارير دورية عن الحالة في المعتقالت  لتبيين النقاط التي لهم شكاوى فيها تتعلق بنظام االعتقال، كما يحق  
 ( من اتفاقية جنيف الرابعة.101( من المادة )4( و)8وعن احتياجات المعتقلين. أنظر: الفقرة )

 .182ص. سابق، مرجع ،نعرورة محمد -3
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ى لمندوبي اللجنة تزويد نسالمكالمات الهاتفية حتى يتنظام المتابعة السريعة بواسطة 
 .(1)خبار والمعلوماتاألسرى المحتجزين باأل

، 1227نشأتها عام  لها بالدور الذي تلعبه في مجال معاملة األسرى منذ اواعتراف
لت  مندوبي  الرابعة، ةمن االتفاقي (147االتفاقية الثالثة والمادة )( من 182المادة )خو 

ق بزيارة دة إلى مندوبي الدولة الحامية فيما يتعل  سنالم اللجنة الدولية صالحيات مماثلة لتلك
يق غرض إنساني قلمدنيين، إذ تهدف هذه الزيارات إلى تحاين لقتعأسرى الحرب والم

ف تعس   ومنع أي   ،البدنية والمعنوية للمحتجزين ل في الحفاظ على السالمةيتمث   ،تبح
ه القانون لفعلى نحو ما يك ،ر ظروف احتجاز مادية وتقنية الئقةن من توف  والتيق  

 .(2)لمحتجزينل

ن شأن تراجع الدول عن تولي مهام الدولة الحامية، وتخويل هذا الدور م إن  
خاصة  ،حةضحايا النزاعات المسل   في صالح ال محالة للمنظمات اإلنسانية، أن ينصب  

توفير المساعدات اإلنسانية ومساعدة الجرحى والمرضى في الميدان،  شق  بق ما يتعل  
ي هذه المهام التي تقع مباشرة واألجدر لتول  األولى  -المنظمات اإلنسانية  - باعتبارها

ها دور المراقب ها بتولي  ءاــر اكتفضمن نطاق اختصاصاتها، إذ ال يمكن أن نتصو  
عداد  والمشرف على مدى التزام أطراف النزاع بتطبيق أحكام القانون الدولي اإلنساني، وا 

ة ــاإلنساني وظائفهاء تقارير وتقديمها إلى األطراف المعنية، بل وستعمل كذلك على أدا
على النحو الذي تمليه اتفاقيات جنيف وأنظمتها األساسية، وهو ما يظهر جليا من خالل 

 ة ـم المساعدة الطبيــــــالنظام األساسي لمنظمة أطباء بال حدود الذي ينص على ضرورة تقدي

                                                           
 .182ص. سابق، مرجع ،نعرورة محمد -1
 .22، مرجع سابق، ص.فريتس كالسهوقن، ليزابيث تسغفلد -2
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افق واألهداف ، والعمل على تحقيق ذلك بما يتو (1)الذين يواجهون أزمة إنسانيةللسكـــان 
، وهو ما ذهب إليه كذلك النظام األساسي للجنة الدولية (2)رها ميثاق المنظمةالتي سط  

للصليب األحمر الذي ينص بدوره على ضرورة سعي اللجنة باعتبارها مؤسسة محايدة 
حة، إلى ضمان الحماية والمساعدة تقوم بعمل إنساني خاصة في حاالت النزاعات المسل  

على  التأكيد، مع (3)مدنيين من ضحايا مثل هذه األحداث ونتائجها المباشرةللعسكريين وال
ب تتطل   مسألة ، وأن تنظر في أي  امحايد ايتها بالمبادرة ألداء هذه المهام بصفتها وسيطأحق  

لتولي مهام الدولة الحامية ومعالجة بعض اآلثار  آهلةوهو األمر الذي يجعلها  ،(4)عناية
ر للمؤسسة مساحة واسعة للعمل خاصة على وقف إطالق النار مؤقتا اإلنسانية، إذ يتوف  

، حماية المستشفيات وتنظيم عمليات اإلغاثة وآمنةة يإلجالء الجرحى، خلق مناطق صح  
 .(5)اإلنسانية

       البروتوكول اإلضافي الثاني، لم ينص  أن   إلى تجدر اإلشارة في هذا المقام،
اعتماد آلية الدولة الحامية ضمن أحكامه، فهل هذا ال صراحة وال ضمنيا على ضرورة 

 حة غير الدولية؟يعني استبعادها من التطبيق في النزاعات المسل  

            عدم اإلشارة وذلك راجع إلى أن  ، اإلجابة حسب اعتقادنا بالن في تكون
 ة ــواالستعان ،لجوء إليها بصفتها منظمة إنسانيةال عدم إمكانية يصفتها كدولة، ال يعنبإليها 

 
                                                           

1- Voir : Para (2) (a) du préambule du Statut de (M.S.F), qui dicte ceci « M.S.F cherche à 

assurer la pérennité d’un mouvement reposant sur (…) le caractère central de l’offre 

d’une assistance médicale aux populations faisant face à une situation de crise par le 

biais d’opérations sur le terrain (…) ».  Statut de (M.S.F), adopté à Genève le 25 Juin 

2011, In 

http://association.msf.org/sites/default/files/documents/MSF%20International%20Statutes%20FR.p

df 
2- Voir : Art (3) du même statut. 

 نظام األساسي لـ )ل.د.ص.أ(.( من ال4( )د( من المادة )1الفقرة ) :راجع -3
 ( من نفس النظام األساسي.4( من المادة )8رة )قالف :راجع -4
 .400، مرجع سابق، ص.ديالبرا ديفيد -5

http://association.msf.org/sites/default/files/documents/MSF%20International%20Statutes%20FR.pdf
http://association.msf.org/sites/default/files/documents/MSF%20International%20Statutes%20FR.pdf


 الفصل األول:                       آليات التنفيذ السلمي للعمل اإلنساني-الباب الثاني

 

233 
 

 راستنا.للدولة الحامية كما سبق وأن أشرنا في د بخدماتها باعتبارها بديال

ذا و   ل للجنة الدولية للصليب األحمر، حقرار اغة إنسانية على هيـئكان ألي  ا   التدخ 
المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع،  (7) عرض خدماتها على أطراف النزاع وفقا للمادةل

      اني، فليس هناك ما يمنعها في الميدان ــــالث اإلضافي ولـ( من البروتوك12والمادة )
ي مساعدة ضحايا النزاعات من أداء مهام الدولة الحامية التي ينحصر دورها أساسا ف

 المسل حة.

ن غابت التسمية صراحة ضمن أحكام البروتوكول أعاله، بموضوع   وبالتالي حتى وا 
      حتمي في ظل الممارسة الدولية  وارد، بل أمرا جد   عد  لتطبيق يُ ا أن   هذه اآللية، إال  

 في مجال العمل اإلنساني.

 الفرع الثاني

 اعتماد أسلوب التجريم الدولي

 ها وسيلة ح إلى أعمال اإلغاثة اإلنسانية على أن  ينظر بعض أطراف النزاع المسل  
     مدنيين كوسيلة للضغط ها عن الع، ومن ثم قد يعمدون إلى مناالقتتالمن وسائل 
 .(1)على الخصم

                                                           
حة عن طريق وسائل هة حصرا لصالح ضحايا النزاعات المسل  يتم منع وعرقلة عمليات اإلغاثة اإلنسانية الموج   -1

ة ونهبها، مهاجمة السفن والطائرات التي تحمل المساعدات اإلنسانية، وضع عديدة منها، الهجوم على قوافل اإلغاث
ية إلى المناطق المنكوبة، وفرض الحصار على المدن والقرى وحتى الموانئ البحرية، الحواجـــــز أو إغالق الطرق المؤد  
    موارد اإلغاثة من المرور  ة إلى المناطق المنكوبة، قصد منع الشاحنات التي تحملزرع األلغام في الطرق المؤدي  

الطرقات الملغومة، وكذا نشر الخوف بين المدنيين حتى ال يحاولوا االقتراب من مناطق توزيع المساعدات  هذه في
رهاب العاملين في المجال اإلنساني أو اإلد عاء بأن سالمتهم غير مضمونة، مما يدفعهم إلى االبتعاد     اإلنسانية، وا 

: الحاجة للمساعدة اإلنسانية. راجع وبة، وبالتالي عدم الوصول إلى األشخاص الذين هم في أمس  عن المناطق المنك
 .412و 414، مرجع سابق، ص.وائل أحمد عالم
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ت بمقتضى ئ، التي أنش(1)ةـبر المحكمة الجنائية الدوليــــتعتُ  ،على هذا األساسو  
عليها لضمان حق  االعتمادالوسائل التي يمكن  إحدى، (2)1112معاهدة روما لسنة 
ن قبيل األفعال عتبر انتهاك هذه القاعدة مالمساعدات اإلنسانية، إذ يُ  الضحايا في تلقي

د في دراستنا سنعتم لذا، (3)( من نظامها األساسي2بها المحكمة وفقا للمادة ) التي تختص  
  دون التفصيل  البحث،ل جرائم دولية بما يتوافق مع موضوع شك  التي ت   على النصوص

 في األفعال األخرى.

                                                           
سة دولية دائمة، أنشئت بموجب معاهدة لغرض مؤس   ها "( بأن  م.ج.د) محمد شريف بسيونيف الدكتور عر  يُ  -1

"، أما الدكتور  الجرائم خطورة بحيث تكون موضع االهتمام الدولي بون أشد  التحقيق ومحاكمة األشخاص الذين يرتك
هيئة دولية قضائية تختص بمحاكمة األفراد الذين يرتكبون جرائم فها من جهته بكونها " فيعر   الفتالوي سهيل حسن

  سة دوليةلمحكمة مؤس  انة عندما تخرج عن االختصاص القضائي الوطني أو يتغاضى عنها، وبذلك تكون معي  
   قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول األطراف فيها، وليست كيانا فوق الدول، بل هي كيان مماثل لغيره  قانونية

، مسؤولية الرؤساء والقادة أمام القضاء الدولي سمصار محمد: ". راجع في هذا الخصوص من الكيانات الدولية القائمة
اه في العلوم القانونية، تخصص: قانون دولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتور  الجنائي،

 .122و 122، ص.8011ج لخضر، باتنة، جامعة الحا
      لبت الجمعية العامة لألمم المتحدة المحاكمة مجرمي الحرب، إذ ط( م.ج.د)دولية حثيثة إلنشاء  اُبذلت جهود -2

( دراسة إمكانية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة ل.ق.دمن ) 1142ديسمبر  1 بتاريخ ةالصادر  820 :رقم الالئحةفي 
 (.م.ع.دـ )المتهمين بارتكاب جرائم حرب تابعة ل

إمكانية إنشاء مثل هذه المحكمة، واجتمعت اللجنة في جنيف عام  1120وأقرت اللجنة في اجتماعها المنعقد في عام  
المحكمة، وأوصت اللجنة بأن تكون محكمة الجنايات المقترحة نافذة  نت نظامة لهذا الغرض تضم  مت مسود  وقد   1121

درست  1128المفعول عن طريق اتفاقية دولية توضع في مؤتمر دولي تعقده الجمعية العامة لألمم المتحدة. وفي عام 
ت اللجنة الجديدة قد م 1127رت إنشاء لجنة إلجراء المزيد من الدراسة، وفي عام ة المشروع وقر  الجمعية العامة مسود  

ة وأجرت العديد من التعديالت. وفي عام أخرى إلقرار المسود   اة جديدة لنظام المحكمة، وبذلت جهودن مسود  تقريرا يتضم  
دولة  122(، وقد حضر المؤتمر م.ج.دض عن إقرار اتفاقية روما إلنشاء )عقد مؤتمر دولي في روما تمخ   1112
سرائيل. راجعو.م.أرضتها سبع دول من بينها )منها على االتفاقية، وعا 120وقعت  عماد ، الفتالوي حسين سهيل: ( وا 

 :. راجع كذلك في هذا الخصوص788ص. ، مرجع سابق،محمد ربيع
-FOREMAN Simon, La cour pénale internationale : au service des faibles ou des puissants ? 

In LAGOT Daniel (S/dir), Droit international humanitaire : Etats puissants et mouvements de 

résistance, Ed L’Harmattan, Paris, 2010, p.137. 
الجرائم خطورة  يقتصر اختصاص المحكمة على أشد   " أن   ى( علم.ج.د( من النظام األساسي لـ )2تنص المادة ) -3

: أ( التالية نظام األساسي اختصاص النظر في الجرائملمحكمة بموجب هذا اللموضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، و 
 ".  الحرب؛ د( جريمة العدوان ج( جرائم ؛ب( الجرائم ضد اإلنسانية ؛جريمة اإلبادة الجماعية
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عيشية وأحوال مد من خالله وضع جماعة في ظروف تعم  كل فعل يُ  عد  وعليه، يُ 
انتهاكا  ،أو جزئية ةثنية بصفة كلي  إقية أو دينية أو إنسانية ألسباب عر  قاسية دون مساعدة

 .(1)ل جرائم اإلبادة الجماعيةشك  للحق في الحياة، ويندرج ضمن األفعال التي تُ 

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لم ينص صراحة فيما  الجدير بالذكر أن  
إخضاع  أن   فعل الحرمان من المساعدات اإلنسانية، إال   علىإلبادة ق بجرائم ايتعل  

   قصد منها إهالكهم بصفة كلية أو جزئية، يعني حرمانهم معيشية يُ  لظروفالجماعة 
لبقاء كالمواد الغذائية واأللبسة لمن أدنى الضروريات األساسية التي ال غنى عنها 

عمليات اإلغاثة واستهداف طواقم وقوافل ر سي، كما أن عرقلة حسن (2)والخدمات الصحية
معيشية قاسية ناتجة  امن شأنه كذلك أن يجعل الجماعة تعيش ظروف ،المنظمات اإلنسانية

 .(3)عن الحرمان التام من حقهم في الحصول على المساعدات اإلنسانية

ل الركن المادي لهذه الجريمة ال تستلزم بالضرورة أن تفضي شك  األعمال التي تُ  إن  
الخطير الذي يلحق  ب في قتلهم، فاألذى الجسديتتسب  إلى قتل أعضاء الجماعة أو أن 

عتبر أعمال إبادة جماعية، والحلول دون تنفيذ العمل اإلنساني لصالحهم، تُ  ،بالجماعة

                                                           
"  اإلبادة الجماعية " لغرض هذا النظام األساسي تعني " ( على أن  م.ج.د( من النظام األساسي لـ )2تنص المادة ) -1

ا كليا كفتها هذه، إهال صإثنية أو عرقية أو دينية بأو جماعة قومية،  هالك فعال التالية يرتكب بقصدفعل من األ أي  
". الجدير  ..(قصد بها إهالكها الفعلي كليا أو جزئيا ).)...( إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية ي   أو جزئيا،
ة عته اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبالنظام األساسي للمحكمة اقتبس نفس التعريف الذي وض بالذكر أن  

: اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ُأقرت وُعرضت للتوقيع والتصديق عليها في مادتها الثانية. راجع
  ورة وثيقة منش .1142ديسمبر  01بتاريخ  ة(، المؤرخ7-ألف )د 820الجمعية العامة  الئحةأو االنضمام بموجب 
 على الموقع اإللكتروني:

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm 
2- SCHABAS. A William, le Génocide, in DECAUX Emmanuel et al (S/dir), Droit international 

pénal, Ed A. Pédone, Paris, 2012, p.129. 
حماية المنظمات اإلنسانية المستقلة وموظفيها في ضوء القانون الدولي  :ما وراء الصليب األحمر، ماكينتوش كات -3

 .12.، ص8002، 222، العدد 21(، المجلد م.د.ص.أاإلنساني، مختارات من )

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm
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    عاقب هذه الجماعة، كما يُ  القضاء علىعندما ترتكب كجزء من سياسة تهدف إلى 
 .(1)يض عليها مباشرة وعلنا حتى قبل البدء في تنفيذهالتحر ط لهذه الجريمة واعلى التخطي

يجب أن يكون المجني عليهم عددا من الضحايا، فال يكفي ولكي تقوم هذه الجريمة 
النظام األساسي للمحكمة لم  أن يكون المجني عليه شخصا واحدا لقيامها، والمالحظ أن  

ي التقديرية لكل حالة ونوع ما يجعلها متروكة لسلطة القاض ،يفصل في هذه المسألة
د عدد أفراد الجماعة لقيام حد  ن من المفروض أن يُ ه كاأن   يمة المرتكبة وظروفها، إال  الجر 

 .(2)ةب فيها الدق  القواعد الجنائية عادة ما يتطل   هذه الجريمة، كون أن  

وعن الجرائم ضد اإلنسانية، يذكر كل من الفقه والقضاء بأنها تتمحور أساسا حول 
ر بذلك على عدد كبير من الضحايا، ؤث  ذ على نطاق واسع، وتُ نف  ك األفعال العنيفة التي تُ تل

مكن أن تلحقها وحجم المآسي التي يُ  ،(3)سم بطابع شدة الخطورةفهي عادة ما تت  
 .(4)باألشخاص المستهدفين

                                                           
لجنائية الداخلية بجرائم الحرب وجرائم اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية، ، االختصاص العالمي للمحاكم ادخالفي سفيان -1

رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 
بادة الجماعية ( من اتفاقية منع جريمة اإل7المادة ) :. راجع كذلك في هذا الخصوص124، ص.8014تيزي وزو، 

على ارتكاب اإلبادة  مرآتـاللية: أ( اإلبادة الجماعية؛ ب( عاقب على األفعال التات   " والمعاقبة عليها، التي تنص على أن  
الجماعية؛ ج( التحريض المباشر والعلني على ارتكاب اإلبادة الجماعية؛ د( محاولة ارتكاب اإلبادة الجماعية؛ ه( 

 ". ماعيةاالشتراك في اإلبادة الج
 .720، مرجع سابق، ص.سهيل حسين الفتالوي، عماد محمد ربيع -2

3
- Mario Bettati considère que la gravité des actes inhumains est le caractère de ce qui peut 

entrainer des conséquences importantes, sérieuses ou lourdes. Eminemment subjective l’expression 

l’est d’avantage encore en droit international pénal. De son coté Doudou Thiam avait montré 

qu’un fait illicite international devient un crime du code, non seulement s’il est d’une extrême 

gravité, mais aussi si la communauté internationale décide qu’il en sera ainsi. Voir : BETTATI 

Mario, Le crime contre l’humanité, In DECAUX Emmanuel et al (S/dir), Droit international 

pénal, op.cit, p.105.   
4 - La (C.D.I) estime que les actes inhumains doivent être dirigés contre une multiplicité de 

victimes, que ce soit, par exemple, par l’effet cumulé d’une série d’actes inhumains, ou par l’effet 

singulier d’un acte inhumain d’une ampleur extraordinaire. Voir : Ibid, p.107. 
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ل كل فعل يهدف إلى الحرمان من الحصول على الطعام شك  وعلى هذا األساس، يُ 
الركن المادي للجرائم  جس د، إحدى األفعال التي تُ بقصد إهالك جزء من السكان والدواء
 .(1)اإلنسانية ضد  

        إلشارة األساسي للمحكمة في فقرتها )ك( ا ( من النظام2نت المادة )تضم  
      نة للجريمة ضد اإلنسانية، " كأحد األفعال المكو   األفعال الالإنسانية األخرى إلى "

 الدولية ل إطارا هاما في مجال الحماية الجنائيةشك  افرت عناصر قيامها، وهذا يُ تو  اإذ
المسؤولية الجنائية في هذه الحالة إلى كل األفعال  متد  تلحقوق اإلنسان بشكل عام، حيث 

، (2)ب معاناة أو أذى خطير يلحق بجسم اإلنسان، أو صحته العقلية أو البدنيةالتي تسب  
 من المساعدة اإلنسانية.ك الحرمان بما في ذل

ة فتجويع السكان المدنيين وعدم إمدادهم بالمياه الصالحة للشرب واألدوية الصحي 
استنادا لنص  للمدنيين، ما يجعل تلك األفعالب معاناة سب  يُ أن  والعالج الالزم، من شأنه
 .اإلنسانية شك من قبيل الجرائم ضد   دنىالفقرة أعاله، من دون أ

     عتبر اإلنسانية بخطورتها القصوى وطابعها المنهجي، لذا تُ  ضد  ز الجرائم تتمي  
القيم األساسية  إحدىاإلنسانية التي تندرج ضمن  الكرامةفي جميع الظروف جريمة تمس 

                                                           
 ( من النظام األساسي لـ )م.ج.د(.7( )ب(، من المادة )8الفقرة ) :راجع -1

- La notion de crimes contre l’humanité est apparue pour la première fois dans le traité de Sèvres 

de 1920 qui établissait la responsabilité pénale des auteurs du massacre de la population 

arménienne. Conclu entre les Alliés et le gouvernement Turc, à la fin de la première guerre 

mondiale. Ce traité ne fut jamais ratifié, et le traité de Lausanne du 24 juillet 1923 a accordé 

l’amnistie pour tous les crimes commis entre 1914 et 1922. Officiellement le concept juridique de 

« crimes contre l’humanité » a été reconnu par l’Accord de Londres du 8 Aout 1945 créant le 

tribunal de Nuremberg. Voir : BETTATI Mario, Droit humanitaire, Ed Dalloz, Paris, 2012, p.269.   

     " الواردة  باألفعال الالإنسانية األخرى لتوضيح المقصود " .712، مرجع سابق، ص.المخزومي عمر محمود -2
    ، إذ يدخل « La gravité »( ليوغوسالفيا سابقا على معيار شدة الخطورة م.ج.د( أعاله، استندت )2في المادة )

ل إنكارا واضحا أو انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان األساسية. راجع شك  في صميم الجرائم ضد اإلنسانية، األفعال التي تُ 
 في هذا الشأن:

- BETTATI Mario, Le crime contre l’humanité, In DECAUX Emmanuel et al (S/dir), Droit 

international pénal, op.cit, p.106.  
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ها ترتكب في إطار سياق خاص، الظرفية أي أن   ز بخطورتهااعة الدولية، كما تتمي  للجم
لقتل أو االغتصاب أو التعذيب، يمكن اعتبارها اخلي مثل افهناك جرائم في القانون الد  
ها جرائم الكرامة اإلنسانية، لكن هذا غير كاف لتكييفها على أن   ذات خطورة قصوى وتمس  

 ر شرط ارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد  إذا توف   اإلنسانية، إال   ضد  
 .(1)السكان المدنيين

، فيعاقب النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية (2)ق بجرائم الحربأما فيما يتعل  
فعل من األفعال  على االنتهاكات الجسيمة ألحكام اتفاقيات جنيف، الناتجة عن إتيان أي  

 التالية:

      د شن الهجمات ضد العاملين في المجال اإلنساني أو منشأة أو مواد تعم   -
 .(3)ساعدات اإلنسانيةأو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام الم

 .(4)د توجيه الهجمات ضد المستشفيات وأماكن تواجد المرضى والجرحىتعم   -

 من مستعملي راد ـــــــة واألفـــــــاني والوحدات الطبيـــــات ضد المبــــه الهجمــــــــد توجيتعم   -

 

                                                           
 .810، مرجع سابق، ص.دخالفي سفيان -1
ق يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعل  "  على أن   (م.ج.د( من النظام األساسي لـ )2( من المادة )4تنص الفقرة ) -2

ة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه بجرائم الحرب، والسيما عندما ترتكب في إطار خطة، أو سياس
 ". الجرائم

والذي جاءت المادة  4213لسنة  ليبرتعود أولى محاوالت تقنين انتهاكات قوانين وأعراف الحرب وتجريمها لقانون  -
 : التالي( منه على النحو 11)

« Toute violence délibérée contre les personnes dans le pays envahi, toute destruction de biens non 

ordonnée par un officier qualifié, tout vol, pillage ou mise à sac, même après la prise d’une place 

de vive force, tous viol, mutilation ou mise à mort de ses habitants, sont interdits sous peine de 

mort ou de toute autre peine grave proportionnée à la gravité de l’offense. Tous Soldat, officier ou 

sous officier, se livrant à de telles Violences et désobéissant à un supérieur qui lui ordonne de s’en 

abstenir, peut également être mis à mort sur place par ce supérieur. » Voir : ABI-SAAB Georges, 

ABI-SAAB Rosemary, Les crimes de guerre, In DECAUX Emmanuel et al (S/dir), Droit 

international pénal, op.cit, p.142. 

 )م.ج.د(. ـ( من النظام األساسي ل2( من المادة )7-( )ب8الفقرة ) :راجع -3
 النظام األساسي.  نفس ( من2( من المادة )1-( )ب8الفقرة ) :راجع -4
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 .(1)ة في اتفاقيات جنيفني  زة المبالشارات الممي  

   أسلوب من أساليب الحرب، بحرمانهم من المواد التي د تجويع المدنيين كتعم   -
 .(2)د عرقلة إمدادات اإلغاثةال غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعم  

ق بفعل المنع وعرقلة سير حة غير الدولية فيما يتعل  وينطبق على النزاعات المسل  
من ( 1-( )ب8( و)7 -( )ب8عمليات اإلغاثة، نفس األحكام الواردة في الفقرتين )

 .(3)( من النظام األساسي للمحكمة2المادة )

همين مارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على األشخاص الطبيعيين المت  تُ 
بارتكاب الجرائم الماسة بحق الضحايا في تلقي المساعدات اإلنسانية وفقا لنظامها 

   واء كان رئيسا لدولة خص سة للش  ــفة الرسميجل ذلك بالص  أمن  عتد  ، وال يُ (4)األساسي
       حال  منتخبا، وال تعفيه بأي   أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثال

 .(5)من األحوال من المسؤولية الجنائية المترتبة عليهم بموجب نظامها األساسي

كما ال تحول الحصانات أو القواعد اإلجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة  
لمحكمة اشخص، سواء كانت في القوانين الوطنية أو الدولية، دون ممارسة الرسمية لل

 .(6)خصاختصاصها على هذا الش  

 ر المسؤولية الجنائية الفردية على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في حالة مبدئيا تتقر    

                                                           
 .)م.ج.د( ـالنظام األساسي ل ( من2( من المادة )84-( )ب8الفقرة ) :راجع -1
  النظام األساسي. نفس ( من2( من المادة )82-( )ب8الفقرة ) :راجع -2
 النظام األساسي. نفس ( من2المادة ) ( من7-2( )8( و)8-( )هـ8الفقرتين ) :راجع -3
 النظام األساسي. فس( من ن82المادة ) :راجع -4
 النظام األساسي. ( من نفس82( من المادة )1الفقرة ) :راجع -5
 ( من نفس النظام األساسي.82( من المادة )8الفقرة ) :راجع -6
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ولي الجنائي القانون الد أن   دوليا، إال   المحظورةلجرائم االمساهمة المباشرة في ارتكاب 
ذهب إلى االعتراف بمسؤولية القادة عن الجرائم المرتكبة من طرف القوات التي تعمل 

حدوث االنتهاكات الجسيمة ل أساسا في منع يفتهم تتمث  ظو  تحت إمرتهم، على اعتبار أن  
 .(1)هر على فرض احترام القانون تحت أي  ظرف كانــ  أو الس

أحكاما تقضي بإدانة  تةفي ظل المحاكم المؤق  لم تعرف العدالة الجنائية الدولية 
         اعدة اإلنسانية أو عرقلتهالمسا شك ل الحرمان من الحصول علىاألفعال التي تُ 

   ،(2)ابقاــــكل من يوغوسالفيا سب قةة المتعل  ــال أمام المحاكم الجنائيــــشكل كان من األشك بأي  

                                                           
1-Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCDH), La protection juridique 

des droits de l’homme dans les conflits armés, op.cit, p.84.  

باإلضافة إلى ما هو منصوص عليه "  على أن  ( م.ج.دـ )( من النظام األساسي ل82وفي هذا الشأن تنص المادة ) -
في هذا النظام األساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة: )أ( 

الشخص القائم فعال بأعمال القائد العسكري مسؤوال مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل  يكون القائد العسكري أو
و تخضع لسلطته وسيطرته في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع إلمرته وسيطرته الفعليتين، أ

ه القوات ممارسة سليمة حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذ الفعليتين
)...(. 
سأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي صل بعالقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة )أ(، ي  فيما يت   -)ب(

تين، نتيجة لعدم يتدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعل
 ".رؤوسين ممارسة سليمة )...(ممارسة سيطرته على هؤالء الم

 :، والقرار رقم88/08/1117، الصادر بتاريخ 202 :أنشئت محكمة يوغوسالفيا بموجب قرار مجلس األمن رقم -2
، من أجل محاكمة األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة للقانون 82/02/1117، الصادر بتاريخ 282

 وغوسالفيا السابقة. راجع وثيقتي األمم المتحدة رقم: اإلنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم ي
- S/RES/808 (1993), S/ RES/ 827 (1993). 

لم يشر قط الرتكابه ألفعال من شأنها  بالسكيتشالحكم الصادر عن هذه المحكمة في قضية  الجدير بالذكر أن   -
نما جاء النطق بالحكم واإلدانة على أساس انتهاك قوانين  عرقلة حق الضحايا في الحصول على المساعدة اإلنسانية وا 

لحاق أذى خطير بالجسم والصحة العقلية والبدنية. راجع:  وأعراف الحرب بما في ذلك المعاملة الالانسانية، وا 
- (T.P.I.Y), Procureur C/ Tihomir Blaskic, Chambre de première instance I, op.cit, para, 269 et 270. 

هم بارتكابه جرائم ضد اإلنسانية دون اإلشارة كذلك إلى فعل فقد أدانت نفس المحكمة المت   اديتشتأما في قضية  -
 الحرمان من حق المدنيين في الحصول على المساعدة اإلنسانية. راجع:

-  (T.P.I.Y), Procureur C/ Dusko Tadic alias, Chambre de première instance I, op.cit, para, 728, 

729, et 730. 
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الذي أدين من طرف محكمة  " كاراسيتش فرادسال" حيث تعتبر قضية  ،(1)روانداوكذا 
معيشية قاسية دون  ايوغوسالفيا الرتكابه ألفعال من شأنها جعل الضحايا يعانون ظروف

" التي أعلنتها األمم  سريبرنيتشا مساعدات، على خلفية األحداث التي وقعت عند سقوط "
ات حكمها فعل يلوحيدة التي يمكن أن نستشف ضمن حيثالقضية ا المتحدة منطقة آمنة،

 .(2)د الحرمان من حق حصول المدنيين على إمدادات اإلغاثةتعم  

ويعود السبب ربما لعدم اإلشارة في األحكام الصادرة عن المحكمتين إلى فعل 
 (4)ورواندا ،(3)الحرمان من المساعدة اإلنسانية، لعدم تبني كال من نظامي يوغوسالفيا

عال، وهو األمر الذي استحدثه نظام روما األساسي األساسيين تجريم هكذا أنواع من األف

                                                           
، 1114نوفمبر  02الصادر بتاريخ  122 :نشئت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بموجب قرار مجلس األمن رقمأُ  -1

ا. راجع وثيقة األمم المتحدة في إقليم رواند( ق.د.إـ )لغرض محاكمة األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة ل
سابقا، بتهمة ارتكابه  تابا، رئيس بلدية جون بول أكاييسوائية لرواندا أدانت المحكمة الجن . S/RES/955 (1994):رقم

اإلنسانية إلقدامه على أفعال القتل والتعذيب واالغتصاب واألفعال الالإنسانية  جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد  
 األخرى. راجع:

- (T.P.I.Y), Procureur C/ Jean Paul AKayesu, Chambre de première instance 1, ICTR-96-4-T, 

Jugement rendu le 02 septembre 1998, p.294 et 295. 

فرديناند ، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة لرواندا سابقا، وجان كامبانداشهدت كذلك المحكمة، محاكمة كل من  -
 حسن نغيزيف، وكذا محاكمة رئيسا محطة اإلذاعة والتلفزيون الحرة للتالل األل ناهيمانا وجون بوسكو بارايا غويزا

، كلهم حوكموا على أساس ارتكابهم جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية. كانغوراة فيسس ومدير صحس  مؤ 
، مدى فعالية المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في إعمال المسؤولية الجنائية جندلي وريدةراجع في هذا الخصوص: 

قانون الدولي اإلنساني ومعاقبة مرتكبيها، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ الدولية عن انتهاكات ال
 . 822القانون الدولي اإلنساني، بين النص والممارسة، مرجع سابق، ص.

لها للتفصيل أكثر حول القضايا المعروضة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا، والتطبيقات العملية  -2
 . راجع كذلك:822راجع: المرجع نفسه، ص.

- ASCENSIO Hervé, MAISON Raphaëlle, L’activité des tribunaux pénaux internationaux pour 

l’ex Yougoslavie (1995-1997) et pour le Rwanda (1994-1997), (AFDI), vol 43, 1997, pp.396-402.  
3 - Voir : Art (3), (4) et (5), du Statut du Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie, adopté 

le 25 Mai 1993, par la résolution (827) du Conseil de sécurité des Nations Unies. In 

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_fr.pdf 
4- Voir : Art (2), (3) et (4), du Statut du Tribunal Pénal International pour Le Rwanda, adopté le 8 

novembre 1995, par la résolution (955) du Conseil de sécurité des Nations Unies, In 

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/rwanda/Rwanda-Tribunal-penal-international-Statuts.pdf 

 

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_fr.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/rwanda/Rwanda-Tribunal-penal-international-Statuts.pdf
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   الذي جر مها بصريح العبارة على النحو السالف الذكر، خاصة أثناء تعريفه لألفعال 
 ل جرائم الحرب.شك  التي تُ 

المحكمة الجنائية الدولية منذ دخول نظامها األساسي حي ز النفاذ سنة  تصدر أ      
توماس " كل من  ، نذكر منها تلك الصادرة في حقباإلدانة نهائية اأحكام ، 8008

رئيس اتحاد الوطنيين الكونغوليين والفرع العسكري التابع له والمعروف  " لولوبانغا ديي
      القيادي  " أحمد الفقي المهدي" ، وكذا الجهادي (1)بالقوة الوطنية لتحرير الكونغو

 8018مارس  14ين األول بتاريخ د، حيث أُ (2)في تنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي
في مشاركته بارتكاب جرائم حرب، إلقدامه على تجنيد األطفال دون سن الخامسة عشر 

شراكهم فعليا في العمليات العدائية ت الدائرة االبتدائية صلخ، أما الثاني فقد (3)من العمر وا 
                                                           

ح الداخلي ضد الجيش ير الكونغو في النزاع المسل  حة منظمة، شاركت القوة الوطنية لتحر باعتبارها جماعة مسل   -1
، 8007وأوت  8008الشعبي الكونغولي وميليشيات أخرى على غرار قوة المقاومة الوطنية في أيتوري، بين سبتمبر 

سنة بصفة  12حيث أقدم الجناح العسكري لإلتحاد الوطنيين الكونغوليين وعلى نطاق واسع في تجنيد األطفال دون سن 
أو معسكرات تدريب  بونياحسب ما أفاد به شهود عيان موثوقون، ثم بعد ذلك إرسالهم إلى مقر القيادة في قسرية 

عسكرية تقع في روامبارا، ماندرو، ومونغبوالو، كما تشير األدلة إلى خضوع األطفال في معسكرات الجيش لتدريبات 
 راجع: .ضون بذلك لمختلف العقوبات الشديدةقاسية، ويتعر  

- (C.P.I), Procureur C/ Thomas Lubanga Dyilo, Chambre de première instance I, ICC-01/04-01/06, 

Jugement rendu le 14 Mars 2012, In  https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08207.PDF 

أحمد المهدي عضوا في حركة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب اإلسالمي، وتعاون عن كثب  كان -2
لى غاية افي إدارة الهياكل والمؤسسات اإلدارية  المسل حينمع قادة التنظيمين  كان على رأس هيئة  8018لتابعة لهما، وا 
نهي عن المنكر، كما شارك أيضا في أعمال المحكمة لترقية الفضيلة وال 8018ت في أفريل ئالحسبة التي أنش

 اإلسالمية بتمبوكتو، وعمل على تنفيذ قراراتها. راجع:
- (C.P.I), Procureur C/ Ahmad AL Faqi AL Mahdi, Chambre de première instance VIII, ICC-

01/12-01/15, Jugement rendu le 27 septembre 2016, In  https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2016_07245.PDF 

" القائد العسكري التابع لقوة  رمان كاتنغاجفي حق السيد "  الصادر حكمال على اطل ع كذلك في هذا الخصوص، -
، على إلنسانية وجرائم الحرب في جمهورية الكونغو الديموقراطيةالمقاومة الوطنية في أيتوري، الذي ارتكب جرائم ضد ا

 الموقع اإللكتروني:
- (C.P.I), Procureur C/ Germain Katanga, Chambre de première instance II , ICC-01/04-01/07, 

Jugement rendu le 7 Mars 2014, In https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_02618.PDF 
3 - Le 14 Mars 2012, la Chambre de première instance, de la (C.P.I) a déclaré Thomas Lubanga 

Dyilo coupable en qualité de Co-auteur, des crimes de guerre consistant à avoir procédé à la 

conscription et à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans et à les avoir fait participer =    

https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2012_08207.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07245.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2016_07245.PDF
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2014_02618.PDF
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ده توجيه رب لتعم  إلى اعتباره مذنبا بارتكابه جرائم ح 8012سبتمبر  82للمحكمة بتاريخ 
تومبوكتو " اريخية بمدينة ـية واآلثار التـــضد المباني المخصصة لألغراض الدينهجمات 
 . (1)"المالية

من أولى خطوات المحكمة الجنائية الدولية نحو تثبيت قواعد  األحكام السابقةعتبر تُ 
الل قمع الجرائم القانون الدولي اإلنساني وترسيخ مبادئ العدالة الجنائية الدولية من خ

 من العقاب، ولعل   لإلفالتد السلم واألمن الدوليين، وكذا وضع الحد هد  الخطيرة التي تُ 
مع المحكمة لتسليم المجرمين الفارين لتعاون لن بمثابة حافز أمام الدول كو ست تلك األحكام

 ات توقيف دولية في حقهم.صدرت مذكر  ستُ امن العدالة، خاصة أولئك الذين 

    ايا تبقى عالقة ما لم يمثل األشخاص المشتبه ارتكابهم لجرائم تدخل فهي قض 
والتي  ،قضية دارفور أحسن مثال على ذلك تصاص المحكمة أمام العدالة، ولعل  في اخ
السودان  للمحكمة بصفة عامة ولإلنسانية خاصة، باعتبار أن   اجديد ايل حتما تحد  ستمث  

    يع ظف د  جحة والتي كان لها تأثير عات المسل  ول التي عرفت أبشع النزامن بين الد  
األمر الذي دفع بمجلس  ،(2)ت بالمنطقةعلى الضحايا بسبب األزمة اإلنسانية التي حل  

                                                                                                                                                                                
=activement à des hostilités du 1er septembre 2002 au 13 aout 2003. Le 10 juillet 2012, la Chambre 

de première instance l’a condamné à une peine totale de 14 ans d’emprisonnement. Voir : (C.P.I), 

Procureur C/ Thomas Lubanga Dyilo, Chambre de première instance I, op.cit.    
1 - Le 27 septembre 2016, la Chambre de première instance de la (C.P.I) a conclu qu’Ahmad Al 

Mahdi était coupable de crimes de guerre consistant à avoir dirigé intentionnellement des attaques 

contre des bâtiments à caractère religieux et historiques à Tombouctou, au Mali, en juin et juillet 

2012, elle l’a condamné à 9 ans d’emprisonnent. Voir : (C.P.I), Procureur C/ Ahmad AL Faqi Al 

Mahdi, Chambre de première instance VIII, op.cit.    

  ص أطوار هذه القضية في دخول الحكومة السودانية والميليشيات الموالية لها في نزاع دام مع االنفصاليين تتلخ   -2
 في األقاليم الجنوبية من السودان وباألخص دارفور. 

وا من مناطق النزاع طلبا لألمن، مة الالجئين الذين فر  ألف قتيل من الطرفين، وتفاقمت أز  120خل ف هذا النزاع حوالي 
، إسهام المحكمة الجنائية الدولية دحماني عبد السالم: ة، الفقر واألمراض الفتاكة. راجعإضافة إلى ذلك انتشار المجاع

ن الدولي اإلنساني في ردع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانو 
 . 882بين النص والممارسة، مرجع سابق، ص.



 الفصل األول:                       آليات التنفيذ السلمي للعمل اإلنساني-الباب الثاني

 

244 
 

ات ارتكاب ـــــأمام المحكمة بعدما أثبتت التحقيق (1)ة الوضع في دارفورياألمن إلحالة قض
 .(2)م القانون الدولي اإلنسانيكاـــــــــــارخة ألحــــــــــص جــد   اتـانتهاك

 لت بموجبه إلى أن  ، توص  8002فتحت المحكمة الجنائية بعد ذلك تحقيقا في جوان 
اإلنسانية  المسلح في السودان شهد ارتكاب جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد   النزاع

حق  رات توقيف دولية فيوجرائم الحرب، وهو األمر الذي دفع بها إلى استصدار مذك  
عمر " األشخاص المشتبه بهم ارتكاب هذه الجرائم، بما فيهم الرئيس السوداني الحالي 

 .(3)" البشير

نوعه الذي  من لحكم األولاربما سيكون فإذا حدث وأن مثلوا أمام المحكمة،  ،وعليه
اإلشارة إلى فعل الحرمان من المساعدات اإلنسانية وعرقلتها بسبب المتابعة  سيتضم ن
داخليا  نس إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشية قاسية، السيما النازحيعلى أسا

                                                           
( إحالة حالة بموجب الفصل م.ج.د( من النظام األساسي لـ )17لمجلس األمن وفقا للفقرة )ب( من المادة ) يحق   -1

للمحكمة، وهو  يبدو فيها ارتكاب إحدى الجرائم الواردة في النظام األساسي إلى المدعي العام (ه.أ.م) السابع من ميثاق
 ،1217 :ما عمد إلى فعله المجلس من خالل إحالته قضية دارفور بالسودان إلى المدعي العام بموجب القرار رقم

 .S/RES/ 1593( 8002: )وثيقة األمم المتحدة رقم .8002مارس  71الصادر بتاريخ 
2 - (C.P.I), Situation au Darfour, Soudan, ICC-02/05,2005, In https://www.icc-cpi.int/darfur?ln=fr 
3- Ibid. 

وزير  وأحمد هارون، عمر البشيررات توقيف دولية في حق كل من الرئيس أصدرت المحكمة في هذه القضية مذك   -
على اتهامات بارتكابهم جرائم اإلبادة  ، بناءدالجنجويقيادي ميليشيا  وعلي كوشيبالشؤون اإلنسانية السوداني السابق، 

لى غاية اليوم لم يمثل أي  منهم أمام المحكمة، فهم يعتبرون في عداد  الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب، وا 
 ىة في الملتق، المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم الدولية، مداخلة مقدمالبقيرات عبد القادر: الهاربين. راجع

جدادوة . راجع كذلك: 300الممارسة، مرجع سابق، ص.و الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بين النص 
 -04، العدد 43، المجلد المجلة األكاديمية للبحث القانوني، مدى فعالية نظام روما في مكافحة الجرائم الدولية، عادل

ل أو   عمر البشير. يعتبر 110و 142، ص.8041امعة عبد الرحمان ميرة، بجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية، ج
    ل المتابع الرتكابه جرائم اإلبادة، أصدرت المحكمة رئيس دولة متابع أمام المحكمة الجنائية الدولية والشخص األو  

ه ولحد أن   ، إال  8040لية جوي 48، ثم تلتها واحدة أخرى في 8002مارس  01رة توقيف دولية أولى في في حقه مذك  
 . راجع:(م.ج.د)سل م إلى العدالة بسبب رفض معظم الدول اإلفريقية التعاون مع اليوم لم يمتثل ولم يُ 

- (C.P.I), Procureur C/ Omar Hassen Ahmed Al Bachir, Chambre préliminaire, ICC- 02/05-01/09, 

In  https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir/Documents/AlBashirFra.pdf 
 

https://www.icc-cpi.int/darfur?ln=fr
https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir/Documents/AlBashirFra.pdf
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اسية للبقاء، مما دفع بهم إلى الفرار إلى والالجئين الذين افتقروا ألدنى الضروريات األس
فين والمنشآت والمركبات دة ضد الموظلى ذلك الهجمات المتعم  البلدان المجاورة، ضف إ

 أدرجها التحقيق من قبيل جرائم الحرب.إلنسانية، والتي االمساعدة  اتالمستخدمة في مهم  

عتبر كذلك فعل عرقلة المساعدة اإلنسانية الذي يمارسه التحالف العربي بقيادة يُ 
المملكة العربية السعودية في النزاع اليمني، من بين األسباب التي قد تؤد ي الى تفعيل 

د تجويع المدنيين تعم  تحالف لسياسة انتهاج الاختصاص المحكمة الجنائية الدولية بسبب 
كأسلوب من أساليب الحرب، بحرمانهم من المواد التي ال غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك 

خضاع الجماعة لظروف معيشية يُ ، و د عرقلة إمدادات اإلغاثةتعم   إهالكهم  قصد منهاا 
 ة أو جزئية.بصفة كل ي

ية تحمل مساعدات الت جو  منع رحوهو ما يظهر جلي ا من خالل اإلقدام على  
ماليين نسمة على شفا  7دولة يقف فيها أكثر من  لىإ إنسانية من األمم المتحدة

مع أن يعاني مليون نسمة من الكوليرا  ع اللجنة الدولية للصليب األحمرتتوق  و المجاعة، 
 .(1)، مع االنهيار شبه التام للمنظومة الصحية اليمنية0217 نهاية عام

                                                           

، على 8/11/0217عاقة المساعدات في اليمن، مقال نشر بتاريخ إعلى األمم المتحدة النظر في عقوبات جر اء  -1 
 الموقع اإللكتروني: 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/08/311167 
       السعودية القيود التي تفرضها قوات التحالف بقيادة ن  أ"  هيومن رايتس ووتش " في هذا الخصوص قالت -
ت إلى تفاقم الوضع اإلنساني المتردي للمدنيين اليمنيين. كما أدت هذه القيود، التي تنتهك أد   اليمن على الواردات إلى 

يقاف السلع ، إلى تأخير السفن التي تحمل الوقود وتحويل طرقها، إغالق ماإلنساني الدولي القانون يناء بالغ األهمية، وا 
هذه قوات  انتهكت كما صالح.-المنقذة لحياة السكان من الدخول إلى الموانئ البحرية التي تسيطر عليها قوات الحوثيين

البالد، االلتزامات القانونية الدولية بتسهيل المساعدات ، التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأجزاء واسعة من األخيرة
وصادرتها وحرمت  ،منعت هذه القوات مساعدات ، حيثاإلنسانية للمدنيين، وألحقت أضرارا كبيرة بالسكان المدنيين

راجع: منع التحالف  دت حركة المدنيين المرضى وموظفي اإلغاثة.السكان المحتاجين من الحصول عليها، كما قي  
 ، على الموقع اإللكتروني: 82/01/8012، مقال نشر بتاريخ لمساعدات والوقود يهد د المدنيين في اليمنل

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/27/309545 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/08/311167
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/saudi-arabia
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/saudi-arabia
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/yemen
https://www.hrw.org/ar/middle-east/n-africa/yemen
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/31/286366
https://www.hrw.org/ar/news/2016/01/31/286366
https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/27/309545
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 الثاني المطلب

 آليات األمم المتحدة

جهود المجتمع الدولي وتعاونه قصد  افرظنفيذ العمل اإلنساني، ضرورة تيقتضي ت
 رت منظمة األمم المتحدة وسائالرين باألزمات اإلنسانية، ولهذا سخ  بلوغ الضحايا المتأث  

   من شأنها تفعيل حق الضحايا في حصولهم على إمدادات اإلغاثة بصفة استعجالية 
ول المنكوبة قصد يق مع مختلف الفاعلين في المجال اإلنساني ومع الد  سل التنمن خال

(، وكذا ضمان وصول فرق اإلغاثة إلى المناطق الفرع األولتيسير المساعدة وتنظيمها )
ات إنسانية تعترف المنظمة بضرورة وحتمية إنشائها في الظروف المنكوبة عبر ممر  

 (.الفرع الثانيرئة )االط

 ولالفرع األ 

 أسلوب التنسيق اعتماد

يعترف الجميع بضرورة تحسين تنسيق عمليات اإلغاثة لتقدير الحاجات الالزمة تبعا 
لعمل، وتيسير اتفادي ازدواجية الجهود المبذولة، وتعزيز فعالية لو  ،لألوضاع الطارئة

 . (1)دة لهاحتى ال تحيد عن األهداف المحد   ،مراقبة عمليات توزيع المساعدات

ض المصداقية التي و  قساق التخطيط بين أفرقة اإلغاثة، أن يُ شأن عدم ات   من إن  
الحاسمة في المحافظة على سالمة  ستجابة الفعالة، وهو أمر له أهميتهأوجدتها اال

       التزامن الحتمي ألن   ،التنسيق بين األفرقة الوطنية والدولية ضروري السكان، إذ أن  

                                                           
 .422، مرجع سابق، ص.توريللي موريس -1
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د األدوار حد  د جهود اإلغاثة إذا لم تُ عق  غالبا ما يُ  ،دةمتعد  جود األطراف المستجيبة الو في 
 .(1)والمسؤوليات بوضوح

شراف عليها داخل الدولة تنحصر عملية تنسيق أنشطة تقديم المساعدة وتيسيرها واإل
فين والوصول إلى المرافق ظ  ل ونقل المو رة في المسائل المتعلقة أساسا في حرية التنق  المتأث  

والمعلومات ذات الصلة والتوجيه وخدمات رة، بما في ذلك الدعم الدولة المتأث  والتنسيق مع 
 . (2)الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية

( XXVI) 8241 الالئحةبموجب  4274ولهذا الغرض أنشأت الجمعية العامة سنة 
الكوارث، لألمم المتحدة لتنسيق عمليات اإلغاثة اإلنسانية في حاالت  االذكر، مكتب ةالسالف
تحت إشراف ومسؤولية األمين العام، كوسيلة لتنفيذ العمل اإلنساني لصالح يعمل 

 الضحايا.

 ها:يضطلع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في هذا المجال بعدة وظائف أهم  

ن التعاون مع جميع المنظمات المعنية، واتخاذ جميع الترتيبات العملية التي يمك -
 كنة.ممساعدة م م أنجعاتخاذها مسبقا لضمان تقدي

يها مختلف الهيئات التابعة لمنظمة األمم تهيئة نشاطات اإلغاثة التي تؤد   -
 ها استجابة لطلب اإلغاثة. قا وتنسيهوتوجيه ،المتحدة

مها المنظمات اإلنسانية قد  وتلك التي تُ  ،سيق بين مساعدات األمم المتحدةنالت -
 األخرى، السيما الصليب األحمر الدولي.

                                                           
( من تقرير األمين العام لألمم المتحدة حول تعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم 88الفقرة ) :راجع -1
 .تحدة في حاالت الطوارئالم

أوسبينا -، التقرير الخامس عن حماية األشخاص في حاالت الكوارث، مقدم من السيد إدواردو فالينسيا(ل.ق.د) -2
 .102المقرر الخاص، مرجع سابق، الفقرة.
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وتقييم أولوياته  ،إلغاثةلحكومة البلد المنكوب على تقدير احتياجاته  مساعدة -
 . (1)ألمرايهم عنعين وغيرهم ممن يونشر المعلومات على المتبر  

لت الجمعية العامة  ورغبة منها في زيادة تعزيز أسلوب تنسيق عمليات اإلغاثة، خو 
لته  ،(2)اعدات اإلنسانيةفي مجال المس ر الهام الذي يضطلع بهنظرا للدو  العام األمين خو 
ف رفيع المستوى ة تعيين موظ  الذكر، مهم   ةالسالف 11/428 الالئحةبموجب  4224سنة 

ه، وذلك معق اإلغاثة الطارئة ليعمل بجانبه ويكون على اتصال مباشر نس  يتولى منصب مُ 
االلتزام  معبالتعاون مع المؤسسات والكيانات المعنية بالمساعدة اإلنسانية في المنظومة، 

 .(3)الكامل لواليتها

   ق اإلغاثة الطارئة، في العمل على تنسيق جهود األمم المتحدة د دور منس  يتحد  
 في مواجهة حاالت الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة من خالل:

ساعدة طارئة مرة للحصول على مة من الدول المتضر  تجهيز الطلبات المقد   -
 قة.نس  ب استجابة مُ تتطل  

 ر.تنظيم بعثة مشتركة بين الوكاالت لتقييم احتياجات البلد المتضر   -

  التفاوض مع األطراف المعنية، قصد تيسير وصول المساعدة إلى المناطق -
 إلغاثة.لالتي تواجه حاالت الطوارئ وكذا تنظيمها من خالل إقامة ممرات مؤقتة 

                                                           
 .الجمعية العامة، الصادرة عن (XXVI) 8212 :رقم الالئحة( من 1البند ) :راجع -1
الدور القيادي لألمين العام، دور  )...("  أن  على  42/128 :الجمعية العامة رقمالئحة ( من 77ينص البند ) -2

طوارئ واالستجابة لها حاسم ويجب تعزيزه لكفالة التأهب على نحو أفضل للكوارث الطبيعية وغيرها من حاالت ال
ق لتدابير الوقاية واالستعداد واالنتفاع األمثل من سقة، وينبغي أن يتم ذلك من خالل الدعم المنس  استجابة سريعة ومت  

مركزي للطوارئ، وسجل  دة، وصندوق دائممل على لجنة دائمة مشتركة بين الوكاالت، ونداءات موح  تأمور تش
 الجمعية العامة.  الئحة( من نفس 87البند ) :في هذا الخصوص راجع كذلك ."للقدرات االحتياطية

 .الجمعية العامة، الصادرة عن (XXVI) 8212 :رقمالالئحة ( من 74البند ) :راجع -3



 الفصل األول:                       آليات التنفيذ السلمي للعمل اإلنساني-الباب الثاني

 

249 
 

الدولية والمنظمات ق مركزي مع الحكومات والمنظمات الحكومية لعمل كمنس  ا -
الطارئة، والقيام عند إلغاثة لحدة غير الحكومية بشأن عمليات األمم المت  

االقتضاء واللزوم بتعبئة قدرات اإلغاثة الطارئة لديها، من خالل أمور تشتمل 
 .(1)جنة الدائمة المشتركة بين الوكاالتئيسا للعلى إجراء مشاورات بصفته ر 

ع الجمعية شج  تُ  ،مجال تنفيذ العمل اإلنساني ومن أجل تفعيل دور المنسق في
أن، أن تتعاون كل مؤسسات األمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في هذا الش   العامة

مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمانة العامة لتعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية 
 .(2)بيعيةحة والكوارث الطمة لضحايا النزاعات المسل  قد  المُ 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ليس بوكالة  ينبغي اإلشارة في هذا المقام إلى أن  
تنفيذية، فهو ال يوصل المساعدات اإلنسانية، بل هو مسؤول عن ضمان فاعلية تنفيذ 

ل دوره الرئيسي سواء في المقر أو الميدان، في التنسيق بين عمليات اإلغاثة، حيث يتمث  
 .(3)دةفي إيصال موارد الغوث للضحايا الذين يواجهون حاالت طوارئ معق  كافة المشاركين 

وأحسن مثال على ذلك، تعاون وكاالت األمم المتحدة مع اللجنة الدولية للصليب األحمر 
كما أسهمت  ،(4)4221عام  نبأفغانستا كابولط إلغاثة سكان من أجل وضع مخط  

   التي وقعت  يمتسوناأثناء كارثة  لهنداإسهاما كبيرا في تقديم المساعدة إلى حكومة 
 الحتياجاتفي المحيط الهندي من حيث ضمان تنسيق المساعدة الدولية واالستجابة 

                                                           
 .الجمعية العامةالصادرة عن  (XXVI) 8212 :رقم الالئحة( من 72البند ) :راجع -1
 ة، المتعلق8002ديسمبر  12بتاريخ ، الجمعية العامةرة عن الصاد، 20/184 :رقم الالئحة( من 2البند ) :راجع -2

قدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ، وثيقة األمم المتحدة رقم: بتعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تُ 
A/RES/60/124 .الجمعية الصادرة عن ، 22/871 :رقم الالئحة( من 12: البند )راجع كذلك في هذا الخصوص

بالتعاون الدولي في تقديم المساعدة اإلنسانية في ميدان الكوارث الطبيعية  ة، المتعلق8018ديسمبر  81بتاريخ  ،العامة
 .A/RES/67/231إلى مرحلة التنمية، وثيقة األمم المتحدة رقم:  ةمن مرحلة اإلغاث

 .121، مرجع سابق، ص.خوات ماهر جميل أبو -3
 .282، مرجع سابق، ص.بوجالل صالح الدين -4
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ال من جانب ن طريق برامجها الجارية في ظل التنسيق الفع  عرين، إذ عملت كان المتأث  الس  
 .(1)ق األساسي وفريق إدارة الكوارث في الهندالمنس  

ق ليكون المنس   ،قا لإلغاثةالكارثة عي ن األمين العام نائبا منس  وفي أعقاب هذه 
ي، مرة من أمواج تسونااإلنسانية المقدمة إلى المجتمعات المتضر  الخاص للمساعدات 

بحيث يكفل سبيل القيادة والدعم لفرق األمم المتحدة، والعمل على تيسير تقديم موارد 
 .(2)ةرفيعة المستوى مع الحكومات المعني  من خالل إجراء مشاورات  ،اإلغاثة الدولية

لى غاية كتابة هذه السطور، يُ  ق المكتب مع مختلف المنظمات اإلنسانية نس  وا 
ح اليمني خاصة في المناطق المحاصرة، لتوصيل المساعدات لضحايا النزاع المسل  

لة كم  الة ومُ فع   دةعمل على ضمان أن تكون االستجابة من قبل وكاالت األمم المتحيوس
       8008ل كذلك منذ عام عم، كما ي(3)مات الخليجيةظللجهود المبذولة من قبل المن
 كل   فية لدعم الجهود الدولية لالستجابة للوضع اإلنساني في األراضي الفلسطينية المحتل  
 .(4)وقطاع غز ة ،يةقمن الضفة الغربية، القدس الشر 

مساعي والتفاوض مع حكومات ب تنسيق عمليات اإلغاثة، اعتماد أسلوب اليتطل  
في حاالت النزاعات  المتحاربةاء كارثة طبيعية، أو مع األطراف الدول المنكوبة جر  

                                                           
منها: الدروس  ، برنامج األمم المتحدة للمساعدة اإلنسانية من أجل االستجابة للكوارث والحد  تادانوري اينوماتا -1

الزلزالي )التسونامي( بالمحيط الهندي، وحدة التفتيش المشتركة، األمم المتحدة، جنيف،  المستفادة من كارثة موجات المد  
 .VII، ص.8002

من تقرير األمين العام لألمم المتحدة، حول تعزيز اإلغاثة في حاالت الطوارئ واإلصالح ( 10الفقرة ) :راجع -2
 .ي عصفت بالمحيط الهنديوالتعمير والوقاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن أمواج تسونامي الت

، بالمستجدات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، اليمن: قتال عنيف في محافظة تعز، تقرير موجز -3
 متوفر على الموقع اإللكتروني: ،7، ص.8012مارس  12صادر بتاريخ 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Flash%20Update-

%20Taizz%2016%20March%202016%20Arabic_with_%2Cmap%20and%20globe.pdf 
 :اإللكتروني ة، على الموقعمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتل   :راجع -4

www.ochaopt.org 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Flash%20Update-%20Taizz%2016%20March%202016%20Arabic_with_%2Cmap%20and%20globe.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Flash%20Update-%20Taizz%2016%20March%202016%20Arabic_with_%2Cmap%20and%20globe.pdf
http://www.ochaopt.org/
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     ة التنسيق ب في بعض األحيان من مهم  صع  الحالة األخيرة قد تُ  حة، علما أن  المسل  
ين، خاصة ية لثقة المتحاربمع مختلف الفاعلين في النزاع، بسبب افتقار المنظمات اإلنسان

نظر إليها ثير حفيظة الدول المتنازعة ويُ لها في النزاع لمساعدة الضحايا، قد يُ غ  تو  وأن  
بمنظار الريب، وهو األمر الذي سيجعلها خصما ثالثا، وبالتالي استهدافها من الهجمات 

 .(1)العسكرية

    ،وعليه، يبقى التفاوض الخيار األمثل بالنسبة لمنظمات اإلغاثة لبلوغ الضحايا
قناعهم المعنيين بتحم   ي على حث  من خالل سعيها وبشكل سر   ل مسؤولياتهم اإلنسانية، وا 

ماح بمرور قافالت ك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية بضرورة الس  في حالة التمس  
 .(2)إلنقاذ الضحايااإلغاثة 

 ا يتعل قفيم الدول مهم جدا في هذا المجال، ليس فقط مع التفاهم والتعاون إن  
 بالنسبة خاصة بل مهمن من تنفيذ التدابير اإلنسانية بصفة عامة، مك  ألنشطة التي تُ با

عتبر ب موافقة الدول التي ستباشر فيها مهامها، حيث تُ الذي يتطل   منظمات اإلغاثةلنشاط 
، ولهذا (3)دة التي تشهدها النزاعات المعاصرةية في الحاالت المعق  ثقة السلطات أكثر أهم  

                                                           
 .21ص. ،1111القاهرة،  ،دار الكتاب الحديث مبدأ التدخل والسيادة، لماذا وكيف؟ ،أوصديق فوزي -1
. من أجل ضمان وصول المساعدات اإلنسانية للضحايا، تقوم المنظمات 24، مرجع سابق، ص.بفانيز توني -2

عرقل المساعدة، وال شك من شأنه أن يُ  جدل علني   بتعاد عن أي  ر، رغبة منها في االاإلنسانية بإبالغ انشغاالتها في الس  
   نها من الوصول إلى األشخاص المراد إغاثتهم، ومن إقامة حوار مع السلطات مك  يُ  ية مساعيها عامل أساسي  سر   أن  

في مبادئها اإلنسانية.  دة صراحةفي الحاالت االستثنائية والمحد   في جو  من الثقة، إذ ال يجوز أن تقوم بمساع علنية إال  
 .122، مرجع سابق، ص.أحمد سي عليراجع: 

، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر كحارسة للقانون الدولي اإلنساني، مداخلة مقدمة في الملتقى عبد النور أحمد -3
 .724الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بين النص والممارسة، مرجع سابق، ص.
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كل نزاع تكون  والحوار في بع أسلوب التفاوضانت اللجنة الدولية للصليب األحمر تت  ك
 .(1)مدعو ة للقيام فيه بواجباتها اإلنسانية

 الفرع الثاني

 اعتماد أسلوب الممرات اإلنسانية

يات التي عتبر وصول المساعدات اإلنسانية إلى الضحايا دون عائق، من بين التحد  يُ 
      اثة، لذا يعتبر إنشاء الممرات اإلنسانية من بين الوسائل التي يواجهها عمال اإلغ

ل أقصر طريق مباشر مث  من شأنها تيسير عمل الفاعلين في المجال اإلنساني، باعتبارها تُ 
 .(2)للوصول إلى مسرح الكارثة

ات اإلنسانية مباشرة من حق حرية وصول المنظمات اإلنسانية الممر   فكرةتنبثق 
ن على الدول المنكوبة تسهيل مرور قوافل اإلغاثة من خالل رسم يث يتعي  للضحايا، ح

 ،(3)بأمان قصد توزيع المساعدات اإلنسانية اإلغاثة فيه عمال يمر   ،طريق محدود جغرافيا
مسألة  تربط التي 14/400لعامة رقم الجمعية ا الئحةإليه  تأشار على النحو الذي 

ق الدول والمنظمات اإلنسانية على إنشاء قنوات حسن سير عمليات اإلغاثة بضرورة اتفا
 .(4)ية العاجلةطوارئ لتوزيع المعونة الغذائية والطب  

                                                           
إلى إجراء مفاوضات  1112( في بداية عام ل.د.ص.أخالل الحرب األهلية التي شهدت أطوارها الصومال، لجأت ) -1

خذه منهجا مع الجماعات المتناحرة ألجل تأمين قوافل اإلغاثة من عمليات السلب والنهب، وقد سمح لها الحياد الذي تت  
نهاية المطاف على ضمان أمن أنشطتها اإلنسانية. كما  لعملها في كسب ثقة كافة الجماعات والتي اتفقت معها في

    الجلوس مرات عديدة  إلىلمتحاربين ا يممثل  نت من حمل للقيام بالوساطة، وتمك   ةلت اللجنة كذلك في البوسنتدخ  
 . 121، مرجع سابق، ص.أحمد سي عليطاولة المفاوضات لبحث األزمة اإلنسانية في المنطقة. راجع:  على

( من تقرير األمين العام لألمم المتحدة، حول تقديم المساعدة اإلنسانية إلى ضحايا الكوارث 82الفقرة ) :راجع -2
 الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة.

3- RUCZ Claude, Les mesures unilatérales de protection des droits de l’homme devant l’Institut de 

Droit International, (AFDI), Vol 38, 1992, p.615 et 616.  
 .42/100 :رقم الجمعية العامة الئحة( من 2البند ) :راجع -4
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ن عليها احترامها ة التي يتعي  ات اإلنسانية تحت مسؤولية السلطات المعني  تقع الممر  
ن اقتضى األمر         ،(1)سلطة األمم المتحدة تحت عند الضرورة جعلهاوحمايتها، وا 

د بشروط المرور اإلنساني، إذ ال ينبغي ن على المنظمات اإلنسانية التقي  لمقابل يتعي  وفي ا
ى النطاق الجغرافي تتعد   دة لها لتنفيذ العمل اإلنساني، وأال  أن تتجاوز المدة المحد  

ل مهامها محدودة في الهدف الوحيد المتمث   ص للمرور وتقديم المساعدة، كما أن  المخص  
 ،م مراعاة لمبادئ العمل اإلنسانيقد  واألدوية والمعدات الطبية، على أن تُ في توفير الغذاء 

 .(2)ن على المنظمات اإلنسانية االلتزام بها أثناء تأدية مهامها في الميدانالتي يتعي  

 يءبفكرة حق المرور البر  ات اإلنسانية" فكرة الممر   بيتاتي ماريو ه األستاذ "شب  يُ 
( من اتفاقية األمم 42إذ تشترط المادة ) ،في البحر اإلقليمي به جميع الدول عتمت  تالذي 

ومع ذلك  ،(3)متواصال وسريعا ءالبريأن يكون المرور  4228لعام  المتحدة لقانون البحار
   ف والرسو متوافقا ف والرسو، ولكن فقط بقدر ما يكون هذا التوق  يشمل على التوق   هفإن  

 منه يكون الغرض عندماقوة قاهرة، أو  تستلزمهالمالحة العادية أو حين  مع مقتضيات
 .(4)أو طائرات في حالة خطر تقديم المساعدة إلى أشخاص أو سفن

العمل اإلنساني  لتنفيذات اإلنسانية على أرض الواقع كوسيلة تجسيد أسلوب الممر   تم  
ت ــــــعبر مختلف العمليات اإلنسانية التي قادتها خاصة منظمة األمم المتحدة التي أبرم

والذي أشرف عليه مدير برنامج الغذاء العالمي  4224ا مع الحكومة السودانية سنة ــــاتفاق
(PAM) النيلتأخذ مسار  - ات إنسانيةيقتضي على إنشاء ممر   تفاقاال، إذ كان 
كما شهدت  ،(5)لنقل المساعدات اإلنسانية لجنوب السودان - السوباط نهرو األبيض

                                                           
 الذكر. ةالحق في المساعدة اإلنسانية، السالف( من المبادئ التوجيهية بشأن 10المبدأ ) :راجع -1

2- BETTATI Mario, L’ONU et l’action humanitaire, Politique Etrangère, n°3, 1993, p.466. 

 .828، مرجع سابق، ص.بوجالل صالح الدين -3
 .881، مرجع سابق، ص.مخادمة محمد -4

5- BETTATI Mario, Ingérence, intervention ou assistance humanitaire ?, In AL-NAUIMI 

Najeeb, MEESE Richard, International legal issues arising under the United Nations decade of 

international law, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 1995, p. 943. 
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، إقدام الدول 4222بالسودان التي أطلقت سنة  (life line) شريان الحياةعملية 
ت منظمات غير حكومية بتقديمها األوروبية على إرسال مساعدات إنسانية، اهتم  

ا إلغاثة الشعب يصت خصنشئات اإلنسانية التي أُ ذلك بالممر  لمستعينة  ،للضحايا
 .(1)السوداني

عراق، ينص على إمكانية تواجد بين األمم المتحدة وال 4224سنة  آخراتفاق  برمأُ 
الجمعية  الئحةل ة في أي  مكان داخل العراق استناداالعاملين على تقديم المساعدة اإلنساني

   السابع  البند ن إنشاء الممرات اإلنسانية، حيث أشارتضم  تي الت 14/400 رقم العامة
السلطات  من االتفاق على ضرورة إنشاء طرق ومراكز اتصال إنسانية بالتعاون مع

وبرعاية  ،(2)بهدف تقديم المساعدة للمدنيين خاصة النساء واألطفال وكبار السن ،العراقية
سمحت  "، Routes Bleues لزرقاءاالطرق "  ــبرف إنشاء ما عُ  األمم المتحدة تم  

 .(3)ازحين العراقيين بالعودة لديارهم بأمن وسالمجئين والن  لال  

الذي  ،122ه، جاء امتثاال لقرار مجلس األمن رقم االتفاق أعال الجدير بالذكر أن  
األمين العام لألمم المتحدة ودولة العراق باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة  طالب بموجبه

                                                           
1 - BETTATI Mario, Les résolutions de L’ONU relatives au principe de libre accès aux victimes, 

In DOMESTICI-MET Marie-José (S/dir), Aide humanitaire internationale : un consensus 

conflictuel ?, op.cit, p.268.  

د البند الرابع من االتفاق كيفية إنشاء المناطق اإلنسانية وتنظيم المساعدة باالتفاق مع الحكومة العراقية، حيث حد  يُ  -2
يتواجد في هذه المناطق موظفو األمم المتحدة ومنشآت خاصة بالعمل اإلنساني وأشخاص تابعين للمنظمات الدولية 

 ،د مهمتهم بالقيام بالمساعدات الغذائية والطبيةفة إلى مندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر الذين تتحد  الحكومية، إضا
قامة مالذات آمنة للسكان الذين هربوا من العراق ويرغبون بالرجوع إليه. راجع:  ، مرجع سابق، مخادمة محمدوا 

 .881ص.
3 - BETTATI Mario, Les résolutions de L’ONU relatives au principe de libre accès aux victimes, 

In DOMESTICI-MET Marie-José (S/dir), Aide humanitaire internationale : un consensus 

conflictuel ?, op.cit, p.268. 
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للقيام على نحو عاجل بتقديم المساعدات  ،وبالتنسيق مع مختلف المنظمات اإلنسانية
 .(1)ت بالمنطقةة التي حل  ة األزمة اإلنسانييفمدنيين على خلاإلنسانية للسكان ال

         أدى تصاعد العنف كذلك، وتفاقم المعاناة اإلنسانية في المدن المحاصرة 
ات إنسانية لتقديم على فرض إنشاء ممر   العظمىفي يوغوسالفيا سابقا، إلى إقدام الدول 
ات بقرار  ، إعماالسراييفوو فوكوفار، دوبروفنيكالمساعدة للضحايا المدنيين في كل من 

  مجلس األمن التي كانت تدعو جميع األطراف إلى اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة بما 
لتيسير توزيع المساعدة العاجلة في سراييفو والمناطق  ،ات اإلنسانيةفي ذلك إنشاء الممر  

 . (2)والهرسك ةالبوسنخرى في األ

ل إقامة جسر ن من خاليفي التخفيف من معاناة السكان المدنيأسهمت هذه الممر ات 
جوي إليصال المساعدات اإلنسانية إلى البوسنة والهرسك، إذ قامت المفوضية السامية 

ألف  12بتنسيق عملية إيصال  1112ونهاية عام  1118لشؤون الالجئين بين جويلية 
عبر أطول  سراييفوطن من المواد الغذائية واألدوية وغيرها من الضروريات األساسية إلى 

ني لم يسبق أن وضعت مثله منظمة األمم المتحدة في عملياتها جسر جوي إنسا
 .(3)اإلنسانية

ت اإلنسانية ح في سوريا، فقد شهد إطالق أول مبادرة إلنشاء الممرا  أما النزاع المسل  
، التي من طرف الدولة الروسية من األزمة اإلنسانية في المنطقة سنوات بعد قرابة ست

، إذ 8041المحاصرة في جويلية  حلبإنسانية في منطقة ات ممر   أربععلى إنشاء  أعلنت

                                                           
ت، وثيقة ، المتعلق بالحالة بين العراق والكوي1111أفريل  2، الصادر بتاريخ 222 :قرار مجلس األمن رقم :راجع -1

 .S/RES/ 688 (1991)األمم المتحدة رقم: 
2 - BAUDOUI Remi, De la menace atomique aux Conflits de « Faible Intensité » : l’emprise 

croissante de la guerre sur la ville, Les annales de la Recherche Urbaine, n° 91, 2001, p.32, In 

http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/IMG/pdf/Baudoui_ARU_91.pdf 
3- TARDY Thierry, L’ONU et la gestion des conflits yougoslaves (1991-1995) : faillite d’une 

institution, faillite des Etats ?, Relations Internationales, N° 128, Presses Universitaires de France,  

2006, p.41. 

http://www.annalesdelarechercheurbaine.fr/IMG/pdf/Baudoui_ARU_91.pdf
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حين الراغبين في إلقاء السالح، منها في المدينة لخروج المدنيين والمسل   ثالثتم فتح 
 نـــــــر الذيــــيش الحـــــــحي الجلمسل   الكاستيلورابع نحو طريق  آمنباإلضافة إلى ممر 

 " فالديمير بوتين " نفيذا لرغبة الرئيس الروسي، وجاء ذلك ت(1)يحملون السالح مازالـــوا
لمساعدة المدنيين الذين اتخذهم  ،حلبالذي أعلن عن تنفيذ عملية إنسانية كبرى خارج 

 .(2)اإلرهابيون كرهائن

 حلبإنشاء الممرات اإلنسانية في  واعتبرت اللجنة الدولية للصليب األحمر أن  
مة جميع المدنيين وأمنهم واحترامهم بصرف رح، يجب أن يكفل سالوفقا لما اقتُ  الشرقية

 .(3)روا مغادرة المدينة أم الالنظر عما إذا كانوا قد قر  

والشرق  األدنىالمدير اإلقليمي لمنطقة الشرق  " روبير مارديني" ب ح  ومن جهته ر 
ف مبادرة تؤدي بنجاح إلى منح المدنيين فسحة من الوقت تتوق   األوسط في اللجنة بأي  

ة، وتسمح لهم بمغادرة المدينة طوعا إلى مناطق أكثر أمانا، خاللها أعمال العنف المستمر  
ات اإلنسانية جيدا وبعناية، ويجب تنفيذها بموافقة األطراف ن تخطيط الممر  ولكن يتعي  

 .(4)كافة

                                                           
      ،70/02/8012بتاريخ ر وفرنسا تعقب، مقال نش ممرات حلب "اإلنسانية"، كيري يهدد روسيا، واألخيرة ترد   -1

 :على موقع أوريون نيوز

news.net-rientwww.o 
ية جويل 81بتاريخ  رة إلجالء المدنيين من حلب، مقال نشروسيا: نعمل مع الجيش السوري لفتح ممرات آمن -2

 :على موقع بي بي سي عربي ،8012
bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160728_syria_aleppo_russia_safe_corridohttp://www.

rs 
، مركز معلومات )ل.د.ص.أ(، (، اللجنة الدولية: يجب حماية المدنيين سواء بقوا في حلب الشرقية أم ال)ل.د.ص.أ -3

 :اإللكترونيالموقع على  ،8012جويلية  82ر بتاريخ مقال نش
https://www.icrc.org/ar/document/syria-civilians-must-be-protected-whether-they-stay-

eastern-aleppo-or-not 
 المرجع نفسه.  -4
 

http://www.orient-news.net/
http://www.orient-news.net/
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160728_syria_aleppo_russia_safe_corridors
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160728_syria_aleppo_russia_safe_corridors
https://www.icrc.org/ar/document/syria-civilians-must-be-protected-whether-they-stay-eastern-aleppo-or-not
https://www.icrc.org/ar/document/syria-civilians-must-be-protected-whether-they-stay-eastern-aleppo-or-not
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عارضت األمم المتحدة العملية اإلنسانية التي اقترحت روسيا تنفيذها، نظرا للشكوك 
 يوهو ما لمسناه على لسان المبعوث األممتحوم حول حسن النوايا الروسية، التي 

ترك تنصح روسيا بأن ن " ح قائالالذي صر  "  ستيفان دي ميستورا " الخاص إلى سوريا
ات تدخل مباشرة في صميم عملنا، ة تشكيل الممرات في حلب، فهذه المهم  لنا مهم  

 . (1)" هناك من أجل ذلك بالضبط نونح

ه منذ فتح الممرات األمر الذي نفاه تماما الجيش الروسي الذي أعلن أن  وهو 
مت لهم مساعدة د  اإلنسانية، فقد تم إجالء العديد من المدنيين من المنطقة المحاصرة، وقُ 

طنا من المساعدات اإلنسانية من مواد غذائية وأدوية في منطقة  41توزيع  طبية، كما تم  
   مة من المساعدات اإلنسانية في األحياء الشرقية رز  4008لقيت نقاط العبور، فيما أُ 

 .(2)حلبمن 

          ة صعوبات خاصة الممرات اإلنسانية في الواقع العملي عد  يعتري إنشاء 
بسبب استحالة إيجاد اتفاق بين  ،حة التي يشهدها العصر الحديثفي النزاعات المسل  

جالء المدنيين إطالق النار لتوزياألطراف المعنية على وقف   ع المساعدات اإلنسانية وا 

                                                           
لية جوي 81ات في حلب السورية لألمم المتحدة، مقال منشور بتاريخ ا مهمة فتح الممر  : أتركو دي ميستورا لروسيا -1

 :، على موقع القدس العربي8012
http://www.alquds.co.uk/?p=573418 

جويلية  81يخ ت جديدة، مقال منشور بتار : عائالت تغادر أحياء حلب المحاصرة وروسيا تعلن عن فتح ممراسوريا -2
 :اإلخبارية 84على موقع قناة فرانس ،8012

www.france24.com 

أفاد المرصد السوري لحقوق اإلنسان المعارض ووكالة األنباء السورية الرسمية، بخروج مدنيين من األحياء الشرقية  -
مرات فتحتها الحكومة السورية للراغبين في الهروب من القتال المستمر في المدينة، وأعلن الجيش لمدينة حلب عبر م

إنسانية إضافية حول األحياء الشرقية من المدينة، ما يجعل عددها اإلجمالي سبع  اتالروسي من جانبه فتح أربع ممر  
 ات إنسانية... خروج عشرات المدنيين : عبر ممر  مقاتلين الذين يتخلون عن أسلحتهم. راجعممرات لخروج المدنيين وال

 :، على موقع قناة الحرة اإلخبارية8041جويلية  30من أحياء حلب الشرقية، مقال منشور بتاريخ 
/317127.htmlaleppo-civilians-https://www.alhurra.com/a/syria 

http://www.alquds.co.uk/?p=573418
http://www.france24.com/
https://www.alhurra.com/a/syria-civilians-aleppo/317127.html
https://www.alhurra.com/a/syria-civilians-aleppo/317127.html
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إنشاء هذه الممرات بموافقة طرف دون  ن تم  أث و وبالتالي فإن حد ،المحاصـــرةمناطق في ال
 من الهجمات العسكرية. لالستهدافها حتما ستكون عرضة خر فإن  اآل

 اإلنسانيةيبقى أسلوب استخدام القوة لحماية عمليات اإلغاثة  ،وعلى هذا األساس 
 ة.يمصور الوسائل السلقفي حالة  السبيل الوحيد لتقديم المساعدة
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 الفصل الثاني 

 باستخدام القوة اإلنسانياقتران تنفيذ العمل 

يقوم تنفيذ العمل اإلنساني كأصل عام على مبدأ الرضائية الذي يقتضي تقديم 
الكامل لسيادة الدول التي تعاني المشاكل  االحترامالمنظمات اإلنسانية للمساعدة في إطار 

ل على موافقة سلطات الدول المعنية باألزمة بعد الحصو  اإلنسانية، فهي ال تباشر مهامها إالا 
ج الطابع السلمي للمساعدة كثيرا ما فتح المجال أمام الدول للتحجا  أنا  لدخول أراضيها، إالا 
أسباب قانونية  رخيص لعمال اإلغاثة دون تقديم أيا فها في منح التبمبدأ السيادة، وتعسا 

ضع الضحايا وحرمانهم من المساعدة معقولة، مما أدى في الكثير من األحيان إلى تأزيم و 
 اإلنسانية.

وأمام هذا الوضع، أوجد مجلس األمن الدولي استثناء لمبدأ الرضائية الذي يقوم عليه 
دة، وفقا لما تقتضيه نصوص ميثاق األمم ر في حاالت محدا قرا تنفيذ العمل اإلنساني، لي  

   لضمان وصول المساعدة المتحدة، اتخاذ إجراءات قسرية تكفل حماية عمليات اإلغاثة 
حة انتهاج المجلس أسلوب استخدام إلى الضحايا، حيث شهدت العديد من النزاعات المسلا 

حة لألغراض اإلنسانية، وهو األسلوب الذي عارضه في الكثير من المراات ة المسلا القوا 
لدول مصالح ا ل اإلنساني، باعتباره حسب اعتقادهم ال يخدم إالا المنتقدين لفكرة التدخا 

  األوضاع اإلنسانية بدال  أدى في الكثير من األحيان إلى تفاقمالمجلس، بل و  فيالعظمى 
( وهو األمر الذي دفع بالمجتمع الدولي المبحث األولمن معالجة المشاكل الناجمة عنها )

التي أوردتها الممارسات السابقة لمبدأ  صإلى البحث عن آليات قانونية أخرى لتغطية النقائ
 (.المبحث الثانيل اإلنساني)خا التد
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 المبحث األول
 تنفيذ العمل اإلنساني مجال صالحيات مجلس األمن في

لته إياه مواد الميثاق، ي   بفعل السلطات الجدا  مجلس األمن أصبح  درج واسعة التي خوا
       مسائل حقوق اإلنسان ضمن أولويات مهماات القوات الدولية للحفاظ على السالم، 

لزمة بتوفير بيئة آمنة لعمال اإلغاثة قصد بحت وباإلضافة إلى مهامها التقليدية، م  التي أص
، خاصة بعد أن بالمساعدات اإلنسانيةإلمداد الضحايا  المناطق التي يشتاد فيها القتال هابلوغ

تستعمل كإستراتيجية حرب من قبل األطراف المتنازعة التي تعمد إلى  هذه األخيرة أصبحت
 (.المطلب األولعلى قوافل اإلغاثة، قصد عرقلتها وتحويل مواردها ) الهجمات شنا 

ل لقوات األمم المتحدة في النزاعات المسلا       حة ولقد أرغم هذا االختصاص الجديد المخوا
ل للمساهمة في تنفيذ العمل اإلنساني، منظمات اإلغاثة التي فواضها مجلس األمن بالتدخا 
   حة التي بدأت شيئا فشيئا في التأثير سلبا قوات المسلا على العمل جنبا إلى جنب مع ال

    ل الدول فيه وسيلة لتحقيق أغراض بعيدة الذي أصبح بفعل تدخا  ،على المجال اإلنساني
 (.المطلب الثانيالبعد عن األغراض اإلنسانية ) كل

 المطلب األول
 رات استخدام القوة لتنفيذ العمل اإلنسانيمبر  

ل فيها منظمات خطورة التي تتدخا  حة من بين األزمات األشدا عات المسلا النزا عدا ت        
      ، حيث تسعى خاللها األطراف المتنازعة إلى القضاء ياإلغاثة لتنفيذ العمل اإلنسان

على الخصم بشتى الطرق، حتى ولو كان ذلك على حساب عرقلة المساعدة اإلنسانية ومنع 
م أسلوب استهداف عمليات اإلغاثة من الهجمات وصولها إلى الضحايا، وذلك باستخدا
 هلخصم وحرمانه من المساعدة وبالتالي دفعاويع جالعسكرية كإستراتيجية حرب تؤدي إلى ت

وحاول بموجب  ،ل مجلس األمنوأمام هذا الوضع، تدخا  (.الفرع األولإلى االستسالم )
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لة إياه بموجب          ضفوا لية قانونية ي  إيجاد آميثاق األمم المتحدة،  الصالحيات المخوا
   وصول المساعدة  حة لحماية قوافل اإلغاثة، وضمانة المسلا على أساسها الدول باستخدام القوا 

 (.الفرع الثانيالظروف ) نسإلى الضحايا في أح

 الفرع األول

ل عمال  عسكرية أهداف لىإاإلغاثة  تحو 

لباردة إلى تعقيد عمل منظمات ت المستجدات السياسية العالمية منذ انتهاء الحرب اأدا 
ي، وبعد خفغاثة، حيث اختلطت األدوار، وزاد الغموض في األهداف ما ظهر منها وما إلا

ض ، إذ تعرا (1)ذاته بحاجة إلى من يحميه أن كان العمل اإلنساني يحمي الجميع، أصبح بحدا 
نسانية الدولية، األفراد التابعين للمنظمات اإلضي العديد من منذ مطلع تسعينات القرن الما

    سواء التابعة منها لمنظمة األمم المتحدة أو لمنظمات دولة أخرى العتداءات ومعامالت
االغتيال، مما أدى إلى عرقلة وصول المساعدات اإلنسانية في الكثير  إنسانية وصلت حدا ال 

 .(2)حةرين من ويالت النزاعات المسلا لضحايا المتضرا ا إلى من األحيان

                                                           
لمعهد اإلسكندنافي لحقوق ا، آليات ووسائل حماية العمل اإلنساني بين النظرية والتطبيق، إصدارات أبو عجيب لقاء -1

 .8.، ص4102، اإلنسان
كلية  ،في القانوننساني، رسالة مقدامة لنيل درجة دكتوراه ، دور مجلس األمن في مجال القانون الدولي اإلخلفان كريم -2

" أربع حاالت تحدا ماريو بيتاتي. وفي هذا الخصوص، حدد "091ص. ،7002تيزي وزو،  -ة مولود معمريالحقوق، جامع
كل فعل يستهدف عرقلة سير عمليات اإلغاثة كرفض منح التراخيص للوصول  -0من فعالية عمليات اإلغاثة اإلنسانية: 

قصد كل فعل ي   -4اني من قبل األطراف المتحاربة. إلى الضحايا، ومختلف التهديدات التي تطال العاملين في المجال اإلنس
منه االستيالء على موارد اإلغاثة وتحويلها ألغراض حربية عن طريق التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعال ضدا 

 كل أشكال العنف التي تستهدف بالهجمات العسكرية مباني وطواقم وسيارات المنظمات -3منظمات اإلغاثة اإلنسانية. 
 كل فعل يستهدف بالهجمات العسكرية، وبصفة عمدية القائمين بالعمل اإلنساني. راجع:                    -2اإلنسانية. 

 - BETTATI Mario, La protection armée de l’aide humanitaire, problèmes éthiques et juridiques,  

Journée d’étude sur « La protection armée de l’aide humanitaire », Centre d’Etudes et de la Recherche 

Internationale de Montpellier, Université de Montpellier, le 16 Mars 1994, p.80. 
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حة التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة حجم الخسائر ت النزاعات المسلا ولقد أظهر 
لمساعدة من قبل للها عمليات اإلغاثة اإلنسانية من قتل واختطاف وتحويل  تضالتي تعرا 

يات ة من بين أهم التحدا األطراف المتحاربة، حيث أصبحت سالمة القائمين بأعمال اإلغاث
 .(1)العمل اإلنساني التي تواجه

ومختلف قرارات المنظمات  القانون الدولي اإلنساني على هذا األساس، اتفاقياتحاولت 
  ربع التي لم تولدءا باتفاقيات جنيف األبمن الحماية،  انمعيا  اعمال اإلغاثة قدر  منحالدولية، 
ة المجال اإلنساني، إذ جعلتهم يندرجون تحت فئفي سالمة العاملين لاهتماما كبيرا  في البداية

المدنيين الذين يستفيدون فقط من القواعد التي تقضي بضرورة التمييز بين األهداف العسكرية 
على األطراف المتنازعة عدم استهدافهم من الهجمات التي تسري خالل  ة، مما يفرضوالمدني

 .(2)حةالنزاعات المسلا 

الذي  ،األول ني البروتوكول اإلضافيتب وضع على هذا الحال، إلى أن تما استمر ال     
ة ــــة وحمايتهم أثناء تأديـــــال اإلغاثــلعبارة إلى ضرورة احترام عماصريح بة و ألول مرا  أشار

 .(3)مهامهم

                                                           
 ضت لها عمليات اإلغاثة اإلنسانية في فترة ما بعد الحرب الباردة، راجع:وعن بعض الحوادث التي تعرا  -1

- (CICR), Rapport sur « Le respect et protection du personnel d’organisations humanitaires » Réunion 

périodique sur le droit international humanitaire, Genève du 19-23 Janvier 1998, In 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzfhn.htm 

- BETTATI Mario, La protection armée de l’aide humanitaire, problèmes éthiques et juridiques, 

op.cit, p.80. 

نيل نساني، مذكرة ل، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تطوير وضمان تنفيذ القانون الدولي اإلنايت جودي يمينة -2
مولود معمري، تيزي وزو،  ماجستير في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شهادة
وما  021: ص.أنظرحة، في النزاعات المسلا رة للمدنيين . وللتفصيل أكثر حول الحماية القانونية المقرا 011، ص.4104
 من هذه الرسالة. يليها

 ( من البروتوكول اإلضافي األول.10( من المادة )4رة )الفق :راجع -3 
- L’obligation de respecter et protéger le personnel de secours s’adresse à l’ensemble des parties au 

conflit, qui doivent notamment informer et instruire leurs forces armées de ne pas attaquer ce 

personnel. Voir : Commentaire sur l’Art (71) du Protocole Additionnel (I) aux Conventions de Genève 

du 12 Aout 1949, op.cit.  

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzfhn.htm
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( من البروتوكول 10ال اإلغاثة بموجب المادة )لعمرة إلى الحماية المقرا باإلضافة 
 ووحداتأفراد شير كذلك إلى بعض األنشطة اإلنسانية التي يمارسها ناألول، يمكن أن 
    ن معيا  حة، والتي أخضعها نفس البروتوكول لقدرأثناء النزاعات المسلا  الخدمات الطبية

  يجب  ه "بأنا  ( التي تقرا 04( من المادة )0من نص الفقرة ) همن الحماية، وهو ما نستشفا 
     ".  هجوم تكون هدفا ألي   في كل وقت عدم انتهاك الوحدات الطبية وحمايتها وأل  

احترام وحماية  " ه( إلى اإلقرار بأنا 01( من المادة )0وعلى نفس الصيغة، ذهبت الفقرة )
 ". المدنيين أمر واجب أفراد الخدمات الطبية

ن الدولية، فلم يتضما  غير حةأما البروتوكول اإلضافي الثاني المعني بالنزاعات المسلا 
لتابعين للمنظمات اإلنسانية الدولية ق بضرورة حماية عمال اإلغاثة اإشارة صريحة تتعلا  أيا 

إلى أفراد الخدمات الطبية  وفي فقرتها األولى التي أشارت( منه 9المستقلة، ما عدا المادة )
ها التابعين ألحد أطراف يجب احترام وحماية أفراد الخدمات الطبية  " على أنا  النزاع، بنصا

على القيام  ول يجوز إرغامهم هم كافة المساعدات الممكنة ألداء واجباتهم،ح)...( ومن
  .تهم اإلنسانية )...("بأعمال تتعارض مع مهم  

وأمام هذا النقص، ذهبت اللجنة الدولية للصليب األحمر في الدراسة التي أعداتها حول 
القانون الدولي اإلنساني العرفي، إلى التأكيد على اتجاه ممارسات الدول نحو تكريس احترام 

      ، باعتبار (30)القاعدة  النزاعات غير الدولية اإلنساني حتى فيوحماية أفراد الغوث 
لمساعدات ال غنى عنه من أجل تسليم اعدا شرطا تأمين السالمة واألمن لعمال اإلغاثة ي   أنا 

 .(1)دهم المجاعةهدا اإلنسانية للسكان المدنيين الذين ت  

سبتمبر  0أوت إلى  31من دة متالفترة الم بينقد في جنيف كما تبنى المؤتمر الذي ع  
ديد بانتهاكات أحكام القانون نن التيتضما  ابدعوة من الحكومة السويسرية، إعالن 0993

                                                           
 .42، القانون الدولي اإلنساني العرفي، مرجع سابق، ص.بك جون ماري هنكرستن، لويز دوزوالد -1
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ة مسائل بما فيها سالمة وأمن عمال اإلغاثة، ودعا الدولي اإلنساني، حيث طرح اإلعالن عدا 
    ل اآلمنماح للمنظمات بالوصو والسا  ،اثةالدول إلى ضرورة توفير الحماية لعمليات اإلغ

 .(1)حةالنزاعات المسلا من رة إلى كل المناطق المتضرا 

مشكل أمن وسالمة أفراد المنظمات اإلنسانية في الميدان حتى األفراد  لم يستثن
، (2)ل في مجال العمل اإلنسانيالتي تتدخا مة األمم المتحدة بمختلف فروعها التابعين لمنظ

موظفو  " في وقت سابق أنا  "طرس بطرس غاليب "لألمم المتحدة  ح األمين العامحيث صرا 
 ل مصدر قلقشك  ي  أمنهم  اإلغاثة كثيرا ما يعملون في مناطق صراع أو خطر )...( فإن  

 خاص، ومقتل موظفين تابعين لألمم المتحدة ممن يعملون في البرامج اإلنسانية )...( 
    في المناطقاإلنساني لألمم المتحدة  وجودودليل على هشاشة ال ،هو ذكرى مفجعة

 .(3)" المضطربة

                                                           

 جاءت بعض بنود اإلعالن على النحو التالي: -1 
« Nous exigeons que des actions soient menées aux niveaux national, régional et international 

pour que le personnel portant assistance et secours puisse accomplir, en toute sécurité, son 

mandat en faveur des victimes d’un conflit armé » (Partie 1, para7). « Favoriser des opérations de 

secours rapides et efficaces en garantissant à ces organisations humanitaires le respect de leur 

sécurité et de leur intégrité conformément aux règles applicables du droit international 

humanitaire. 

- Renforcer le respect des emblèmes de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, ainsi que les 

autres emblèmes  prévus par le droit international humanitaire et qui protègent le personnel, le 

matériel, les installations et les moyens de transports sanitaires (…) » (Partie II , para. 8 et 9). 

Voir : (CICR), Rapport sur « Le respect et protection du personnel d’organisations humanitaires », 

op.cit.    

في ألمم المتحدة في الخطوط األمامية ا ووظفم. في كل يوم يعمل 011، مرجع سابق، ص.نايت جودي يمينة -2 
المساعدة إلى المحتاجين. ويعتبر اليوم العالمي للعمل اإلنساني  تحداين مخاطر وصعوبات كبيرة لتقديمالحروب والكوارث م  

في مجال  رون بأنفسهم في سبيل أداء الواجبأوت مناسبة لالعتراف بأولئك الذين يخاط 09حتفى به سنويا في الذي ي  
 09مم المتحدة يوم دت الجمعية العامة لألاإلغاثة اإلنسانية فضال عن حشد الجماهير للدعوة إلى العمل اإلنساني، وحدا 

أوت يوما عالميا للعمل اإلنساني لتزامنه مع حلول الذكرى السنوية للهجوم على مقر األمم المتحدة في العاصمة العراقية 
 على موقع األمم المتحدة:  ،. راجع: اليوم العالمي للعمل اإلنساني4113في عام  بغداد

www.un.org 

 .094.، مرجع سابق، صخلفان كريم -3 

http://www.un.org/
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   وعلى هذا األساس، سعت األمم المتحدة عبر مختلف أجهزتها إلى إصدار العديد 
أبرزها  ،(1)فيها، خاصة تلك الصادرة عن الجمعية العامةمن القرارات المعنية بسالمة موظا 

األفراد المرتبطين في األمم المتحدة و سالمة موظا بوالمتعلقة  0992تها سنة االتفاقية التي تبنا 
     في المنظمات اإلنسانية ولكن باعتبارهم ، حيث كفلت هذه األخيرة الحماية لموظا (2)هاب

والذين جرى نشرهم بموجب اتفاق مع األمين العام لألمم "  هاباألفراد المرتبطين  " من
الع صة أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل االضطأو وكالة متخصا  ،المتحدة

  .(3)بأنشطة دعم لتنفيذ والية منوطة بإحدى عمليات األمم المتحدة

هذه االتفاقية تضاف إلى آليات الحماية الدولية لألفراد التابعين  أنا ومما ال شك فيه، 
اإلطار األمثل الذي سيساعد على صون حقوقهم  عدا للمنظمات الدولية باختالف أنواعها، وت  

السنوات األخيرة عرفت اعتداءات على أفراد المنظمات  وأنا  ، خاصةاالعتداءوحمايتهم من 

                                                           

باحترام امتيازات وحصانات  ة، المتعلق4099 نوفمبر 14بتاريخ  ة، الصادر 21/48الجمعية العامة التالية:  لوائحراجع  -1 
 .A/RES/47/28والمنظمات المتصلة بها، وثيقة األمم المتحدة رقم:  والوكاالت المتخصصة موظفي األمم المتحدة

بحماية موظفي األمم المتحدة، وثيقة األمم المتحدة  ة، المتعلق0991 ديسمبر 04بتاريخ  ة، الصادر 14/041 :رقم ةالالئح -
 .A/RES/52/126رقم: 
بسالمة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة  ة، المتعلق4101 ديسمبر 01بتاريخ  ة، الصادر 11/034 :رقم ةالالئح -

 .A/RES/65/132 تحدة، وثيقة األمم المتحدة رقم: اإلنسانية وحماية موظفي األمم الم
بسالمة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة  ة، المتعلق4101 ديسمبر 18بتاريخ  ة، الصادر 10/049 :رقم ةالالئح -

   .A/RES/71/129 اإلنسانية وحماية موظفي األمم المتحدة، وثيقة األمم المتحدة رقم:
ل يجوز جعل موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها و معداتهم  -1" تفاقية على أنا ( من اال1تنص المادة ) -2 

خذ الدول األطراف جميع التدابير تت   -2إجراء يمنعهم من أداء الولية المنوطة بهم.  وأماكن عملهم هدفا لالعتداء أو ألي  
خذ الدول األطراف جميع بوجه خاص، تت  مرتبطين بها، و متحدة واألفراد الالمناسبة لضمان سالمة وأمن موظفي األمم ال

نة الخطوات المناسبة لحماية موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، الذين يتم وزعهم في إقليمها من الجرائم المبي  
في تنفيذ هذه تتعاون الدول األطراف مع األمم المتحدة، والدول األطراف األخرى حسب القتضاء  -3(. 9في المادة )

راجع: اتفاقية سالمة حالة تعجز فيها الدول المضيفة نفسها عن اتخاذ التدابير المطلوبة".  التفاقية، وبخاصة في أي  
، 29/19رقم:  ةالالئحموظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، بموجب 

 .0992ديسمبر  19بتاريخ 
 .01.، مرجع سابق، صماكينتوش كات -3
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بهم أكثر فأكثر في النزاعات  االستعانة يون منهم، الذين يتما اإلنسانية خاصة المحلا 
 .(1)الداخلية

   بروتوكول إضافي جديد لالتفاقية أعاله، من أجل توسيع نطاق األوضاع  اعت مد
، ليشمل عمليات األمم المتحدة (2)4111ديسمبر  18التي يسري عليها التطبيق، وذلك في 

عدال من التعريف األصلي للمنظمات، دون أن ي   ،ر المساعدات اإلنسانية الطارئةوفا التي ت  
في األمم المتحدة وبروتوكولها اإلضافي وهو ما يستبعد من تطبيق أحكام اتفاقية سالمة موظا 

  التها بنشاط األمم المتحدة رتبط أثناء تدخا التي ال ت ،(3)ةعلى المنظمات اإلنسانية المستقلا 
 في مجال تنفيذ العمل اإلنساني.

بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة  ،" بان كيمون األمين العام لألمم المتحدة " من جهته دعا
إلى مضاعفة الجهود في سبيل حماية  4101العالمي للعمل اإلنساني في اسطنبول سنة 

ية سايبضرورة اتخاذ الدول كافة التدابير الس انية، حيث أقرا موظفي ومرافق المساعدة اإلنس
بها من أجل  مر دة وفق السياق وااللتزام الصامحدا والقانونية واالجتماعية، وتدابير السالمة ال

 . (4)حماية موظفي ومرافق العمل اإلنساني والخدمات الطبية

 هة ضدا جمات الموجا اله تقرير آخر صادر عنه، إلى أنا  فيكما أشار األمين العام 
ب المسؤولية الدولية على األطراف رتا ل جرائم حرب ت  شكا العاملين في المجال اإلنساني ت  

ق بالمساعدات وهو ما أعاد تأكيده قرار معهد القانون الدولي المتعلا  ،(5)بة بالهجماتالمتسبا 
                                                           

  .410.، مرجع سابق، صخلفان كريم -1
       ة بسالمة موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، الصادر البروتوكول االختياري لالتفاقية المتعلقا  :راجع -2

 .4111ر ديسمب 18، بتاريخ 11/24 رقم: ةالالئحعن الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب 
 .01.، مرجع سابق، صكينتوش كاتما -3
( من تقرير األمين العام لمؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني، إنسانية واحدة: مسؤولية مشتركة، 18الفقرة ) :راجع -4 

 .A/70/709، وثيقة األمم المتحدة رقم: 4101فيفري  4الصادر بتاريخ 
، المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية 4101أفريل  01عام، الصادر بتاريخ ( من تقرير األمين ال11الفقرة ) :راجع -5

 .A/70/77-E/2015/64مها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ، وثيقة األمم المتحدة رقم: التي تقدا 
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هاكا خطيرا ل انتشكا الهجمات التي تستهدف عمال اإلغاثة ت   أنا  اعتبراإلنسانية، الذي 
همين أمام الجهات محاكمة المتا ن تبعا لذلك حيث يتعيا للقانون الدولي،  األساسيةللمبادئ 

 .(1)ةالقضائية الوطنية أو الدولية المختصا 

 ر قانوني،ل فعليا بوضع إطاون الدولي قد تكفا القان أنا  عرضه،من خالل ما تم ن يتبيا 
  إالا  ،حةلهم لمساعدة ضحايا النزاعات المسلا تدخا ل اإلغاثة أثناء اكراس بموجبه الحماية لعمي  
ستشف الواقع العملي كثيرا ما أثبت عدم فعالية هذه النصوص في الميدان، وهو ما ي   أنا 

، حيث شهدت الفترة الماضيةهم في السنوات هة ضدا التهديدات الموجا  ازديادبالنظر إلى 
ت وفيات العاملين في المجال الارتفاع معدا  4113إلى أفريل  0994ة من جانفي دا متالم

 .(2)دةما عفا وقعوا ضحايا لهجمات متموظا  441اإلنساني الذين بلغ عددهم نحو 

الهجمات  من سلسلة 4113مر من جهتها سنة عانت اللجنة الدولية للصليب األح 
والعراق،  نمن موظفيها في أفغانستا 2دة التي استهدفت طواقمها، مما أسفر عن مقتل ما تعالم
تها معتبرة راح ضحيا  ، وكذا األمم المتحدة لخسائرىأخر ضت منظمات غير حكومية تعرا  كما

                                                           
1 - L’Art (9) de la résolution de L’(I.D.I) sur l’assistance humanitaire, dicte ceci « 1- Le fait de mener 

intentionnellement des attaques contre le personnel, les biens ou les véhicules impliqués dans une 

action d’assistance humanitaire est une violation grave des principes fondamentaux du droit 

international. 2- Si les violations graves sont commises, les personnes accusées doivent être 

traduites devant toute juridiction interne ou internationale compétente ». voir :                      

(I.D.I), « L’assistance humanitaire », Session de Bruges, op.cit. 

 ق بحقوق ومسؤوليات األفراد والجماعات ة مشروع إعالن متعلا رية مسودا وضع المكتب الدولي للجمعيات اإلنسانية والخي -
على كل دولة أن تحمي منظمات وأفراد العمل اإلنساني من كل اعتداء  " ( منه أنا 01في العمل الخيري، نصت المادة )
الصلة بالعمل اإلنساني م هذه العتداءات والعراقيل طبقا للمواثيق واألعراف ذات جر  عليهم أو عرقلة لعملهم، وأن ت  

خطر"، األهالي للنشر والتوزيع،  تقرير المكتب الدولي للجمعيات اإلنسانية والخيرية " العاملون اإلنسانيون في: راجع". )...(
 .1.، ص4101دمشق، 

تعراض له موظفو األمم المتحدة، أسفر عن احتجاز  احادث 12وقوع  4114إلى غاية  0992شهدت السنوات من  -2
النظر عن االرتفاع المتزايد لحاالت االغتصاب، واالعتداءات الجنسية،  فردا، بغضا  414ف عما ال يقل نحو وخط

قوافل وعمليات اإلغاثة اإلنسانية، فضال عن المضايقات التي يتعراض لها موظفو األمم المتحدة  والهجمات الموجهة ضدا 
 عبر مختلف أنحاء العالم. راجع:

- CURRIER Nuchhi , « Assurer la protection des protecteurs », renforcer la sécurité du personnel : 

priorités et défis, Chronique des Nations Unies , In 

http://www.un.org/french/pubs/chronique/2003/numero2/0203p5.html  

http://www.un.org/french/pubs/chronique/2003/numero2/0203p5.html
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 تىح 4111، ومنذ العام (1)العديد من عمالها الناشطين في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية
باكستان،  في تفي المجال اإلنساني وقعالعاملين  من الحوادث ضدا  11%، 4119
، أفغانستــان) راق، وشهدت ثالثة من تلك البلدانل، والع، السودان، الصومانأفغانستا

 .(2)4111من الهجمات منذ عام  %06الصومال، السودان( أكثر من 

دان عندما أقدمت حكومة السو  ،4119ها في دارفور سنة لة المساعدة أوجا بلغت عرق
لغاء تراخيص ثالث منظمات وطنية أخرى  03 على طرد منظمة دولية غير حكومية، وا 
رد بعد وقت قصير من إصدار المحكمة الجنائية ، وقد جاءت عملية الطا ردارفو عاملة في 

" بتهمة ارتكاب جرائم حرب،  يرشبعمر ال الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني "
في المجال  عامال 1101ر نحو رد عن تأثا سفر قرار الطا اإلنسانية، كما أ وجرائم ضدا 

 .(3)ء شمال السوداناإلنساني في جميع أنحا
                                                           

1 -KRAHENBUHL Pierre, « Une  question d’acceptation, de perception, de comportement… », 

(RICR), Déclaration du 31-03-2004, In https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5ybfdc.htm 

مدادات اإلغاثة، ففي دا ف االنتهاكات عند القتل أو الخطف بل تعلم تتوقا  -2    تعراضت  نأفغانستاتها للتعراض ألصول وا 
 4119نهبها، كما شهدت سنة  مرفق إغاثة للهجوم، أو نصبت لها الكمائن أو تما  21قافلة و 21أكثر من  4118في عام 
حا على المنظمات اإلنسانية. راجع: تقرير المكتب الدولي للجمعيات اإلنسانية اعتداء مسلا  12كبة ووقع مر  20اختطاف 

موظفا تابعين  01توقيف  4111كذلك في عام  . لقد تما 1والخيرية، "العاملون اإلنسانيون في خطر"، مرجع سابق، ص.
النظر  مون المساعدة لجميع األطراف بغضا قدا بأنهم ي   الرغم من احتجاجهمعلى ، و سريالنكالمنظمة العمل ضدا الجوع في 

طالق الرصاص على رؤوسهم، وهم إإعدامهم الواحد تلو اآلخر عن طريق  جد نفعا، إذ تما األمر لم ي   أنا  عن السياسة، إالا 
زة بشعار منظمة العمل ضدا الجوع. راجع:  ، فكرة جديدة ، في اليوم العالمي للعمل اإلنسانيدايك جومرتدون قمصانا مطرا

 :اإللكتروني، مقال متوفر على الموقع 4101يرين(، إسطنبول، إلحماية عمال اإلغاثة، شبكة األنباء اإلنسانية )
www.irinnews.org 

داءات البدنية والجنسية، ما في ذلك االعتبزادت الهجمات التي استهدفت العاملين في المجال اإلنساني في دارفور،  -3
وعمليات السطو واالختطاف بشكل كبير في السنوات التي سبقت الطرد، حيث ذكر مساعد األمين العام للشؤون اإلنسانية 

 00الهجمات على المنظمات اإلنسانية قد بلغت مستويات غير مسبوقة مع مقتل  ، أنا 4118" في نوفمبر "جون هولمز
كمينا ونهب لقوافل اإلغاثة في عام  31سطوا على مبان إنسانية، و 014مركبة و 410ة وسرق اآخر  089موظفا، وخطف 

أن تما طرد  0981. حدث في نفس السياق في ديسمبر من عام 9، مرجع سابق، ص.: باربر ريبيكاوحده. راجع 4118
الصحافة بعمليات الترحيل القسري ( وابالغ ق.د.إإثيوبيا بعدما أقدمت على التنديد بانتهاكات أحكام ) من( أ. ب.حمنظمة )

 " في حق السكان المدنيين. راجع في هذا الخصوص:غستون"ملدكتاتورية 
- PEROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, L’aide humanitaire, aide à la guerre, Ed Complexe, 

Bruxelles, 2001, p.171. 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5ybfdc.htm
http://www.irinnews.org/


تخدام القوةالفصل الثاني:                        اقتران تنفيذ العمل اإلنساني باس-الباب الثاني   

    

269 
 

عمال  هة ضدا الموجا  الهجمات من هاالفلسطينية المحتلة، هي كذلك نصيبكان لألراضي 
على إطالق النار على قافلة  4119 جانفي 8قدم الجيش اإلسرائيلي في أ اإلغاثة، إذ

ل قتأدى إلى م التهدئة التي أعلنتها إسرائيل، ممامساعدات دولية في قطاع غزة أثناء فترة 
 ةاإلسرائيليوظفين دوليين إلسعاف الجرحى والمرضى، كما قصفت دبابات وطائرات القوات م

 .(1)العديد من المدنيين راح ضحياتها " أنوروا" ثالث مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية 

"  يةسطول الحر  أ "أقدم الجيش اإلسرائيلي وعلى مرأى من العالم باستهداف  كما
ة دين للقضيا األسطول نشطاء مؤيا  ، حيث ضما 4101ماي  40بتاريخ إلى القطاع  هالمتوجا 
طن من المساعدات اإلنسانية  الفأ 01 لة بـما سفن مح نية، انطلقوا على متن ستالفلسطي
 ة مما أدىات اإلسرائيلية باستخدام القوا هة ألهالي القطاع، وهي الحملة التي قابلتها القوا موجا 
 .(2)خرا معظمهم أتراكآ اشخص 31 صابة أكثر منأشخاص على األقل وا   3مقتل  إلى

والميلشيات التابعة لها منذ المراحل األولى  سوريةات الحكومة الومن جهتها عمدت قوا 
ات مجال الطبي والمرافق الصحية وسيار لالنتفاضة في سوريا إلى مهاجمة العاملين في ال

هذا  أنا  علمالحكومة، رضي اااإلسعاف التي تعمل على توفير العالج للمتظاهرين ومع
حيث حدث كثيرا في العديد من النزاعات األخرى في التاريخ بالجديد ف المقلق ليس التصرا 

                                                           

ل شغا . ت  38، "العاملون اإلنسانيون في خطر"، مرجع سابق، ص.تقرير المكتب الدولي للجمعيات اإلنسانية والخيرية -1 
  ألف موظف محلي في قطاع غزة والضفة الغربية واألردن وسوريا ولبنان، ويعمل معظم موظفيها  41أكثر من  األنروا

. وبسبب نييلسطينعلى توفير الخدمات الصحية والتعليم والحماية والهياكل األساسية واإلغاثة من أجل مساعدة الالجئين الف
جانفي  0، تعراض موظفوها إلى حوادث أمنية كثيرة، ففي الفترة من األنرواالظروف األمنية السائدة في مناطق عمليات 

صابة من موظفيها  03، أدات أعمال العنف إلى قتل 4102جويلية  31إلى  4103 وعالوة  آخرين بجروح. 40المحليين، وا 
( من تقرير األمين العام، الصادر 32( و)33الفقرة ) :موظفا آخرا. راجع 18جز موظفين، واحت 2على ذلك، اختطف 

، المتعلق بسالمة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية وحماية موظفي األمم 4102سبتمبر  49بتاريخ 
 :، راجعاألنروات لها وكالة ض. وللتفصيل أكثر حول الحوادث التي تعرا A/69/406المتحدة، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

 .49المرفق الخامس الملحق لنفس تقرير األمين العام، ص.
2 - L’assaut israélien contre la flottille en route vers Gaza provoque une tollé internationale, Article 

publié dans le journal Le Monde, le 31-05-2010, In   http://www.lemonde.fr/proche-

orient/article/2010/05/31/assaut-israelien-contre-la-flottille-en-route-vers-gaza_1365247_3218.html        

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/05/31/assaut-israelien-contre-la-flottille-en-route-vers-gaza_1365247_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2010/05/31/assaut-israelien-contre-la-flottille-en-route-vers-gaza_1365247_3218.html
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ارتكبت القوات  ه كان سمة بارزة بشكل أوسع في سياق الربيع العربي، حيثنا أ ، إالا الحديث
 .(1)العقابمن اإلفالت التام من  حة انتهاكات صارخة لمبدأ الحياد الطبي، في جوا المسلا 

 20تلقي  4101إلى جويلية  4101العموم، فقد شهدت الفترة الممتدة من جانفي وعلى 
المتحدة مصرعهم  موثيق مع األمموظفا تابعا لمنظمات إنسانية غير حكومية تعمل بتعاون 

المنظمات اإلنسانية  كمسا مبدأ القبول وت على أنا  ، وهو ما يدلا (2)نتيجة أعمال العنف
 جدير لتوفير األمن لعمال اإلغاثة.ألخرى للعمل اإلنساني وحدها غير بالمبادئ ا
  ،المساعدات اإلنسانيةحة لحماية قوافل ة المسلا استخدام القوا  مناصرواعتبر  لهذا،و  

ه حتى في أكثر البلدان الديمقراطية واآلمنة نحتاج إلى استخدام عناصر األمن والشرطة أنا 
ضمان حقوق المواطن األساسية، وما بالنا في المناطق من أجل ضمان احترام القانون، و 

 .(3)فيها النزاع يشتدا التي 
مشكلة استهداف عمال اإلغاثة من الهجمات العسكرية ال تعود لغياب  أنا كما  

نا نصوص دولية ت أطراف النزاع  إبداءيعود إلى عدم  ما اإلشكالكفل وتضمن الحماية لهم، وا 
قيات القانون الدولي اإلنساني وغيرها من النصوص القانونية غبة في احترام أحكام اتفاالرا 

  ذات الصلة.
اإلغاثة عن طريق استخدام القوة  ومن هذا المنطلق، أصبح توفير الحماية لعمال

ضرورة حتمية دفعت بمجلس األمن بعد نهاية الحرب الباردة إلى محاولة ربط سالمة 

                                                           
زت كل هذه االنتهاكات بإتباع رصد انتهاكات مماثلة في مصر واليمن ودول أخرى، حيث تميا  ينبغي اإلشارة إلى أنه تما  -1

لرعاية الصحية إلى المعارضة، ومعاقبة وتخويف العاملين اممنهجة تهدف إلى عرقلة وصول  ةالستراتيجيالحكومات 
، حلب: المساعدات ح(أ. ب.ة مباشرة عن القمع. راجع: )ألنهم يجمعون أدلا  ،هممون العالج بغرض إسكاتالطبيين الذين يقدا 

ضة إلطالق النار إلى شبه استحالة العمل اإلنساني، حصيلة نشاط منظمة الطبية محاصرة، من الرعاية الطبية المعرا 
 :اإللكتروني. تقرير متوفر على الموقع 9( في حلب على مدى سنتين، ص.حأ.ب.)

43.html-1/resource-reports-publications/special-and-http://www.msfme.org/ar/resource/resources  

في  ، المتعلق بسالمة وأمن العاملين1410سبتمبر  40ن تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ م( 48الفقرة ) :راجع -2
 .A/71/395مجال تقديم المساعدة اإلنسانية، وحماية موظفي األمم المتحدة، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

 .44، مرجع سابق، ص.أبو عجيب لقاء -3

http://www.msfme.org/ar/resource/resources-and-publications/special-reports-1/resource-43.html
http://www.msfme.org/ar/resource/resources-and-publications/special-reports-1/resource-43.html
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ة إصدار يله صالحكآلية تخوا  ،واألمن الدوليين فين والمساعدة اإلنسانية نفسها بالسلمالموظا 
  .ل اإلنسانيمعلقرارات بموجب الفصل السابع من الميثاق لتنفيذ ا

 الفرع الثاني

 ارتباط العمل اإلنساني بالسلم واألمن الدوليين
 لوائــــــــحم المتحدة، ومختلف ـــــ( من ميثــاق هيئــــة األم2( فقرة )4يتاضح من نص المادة )
استخدامها في العالقات  أوالتهديد باستعمال القوة،  أنا  ،(1)الجمعية العامة ذات الصلة

ب المسؤولية الدولية رتا غير مشروع، ي   عمال عدا ، مهما كانت الطريقة أو الوسيلة، ي  (2)الدولية
 ف يقصد منه اإلخالل بهذا المبدأ.تصرا  كلا ل

                                                           
 ل بصورة مباشرة أو غير مباشرة وألي  تدخ  دولة حق ال ليس ألي  ه " أنا  0911لسنة  4030 الالئحة رقم:أقرات الجمعية العامة في  -1

ل مسل ح أو غير مسل   سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية ألي   أو كل تهديد ح دولة أخرى، ويشجب بالتالي كل تدخ 
        ة، الصادر 4030 :رقمالالئحة ( من 0البند ) :راجع ."يستهدف شخصية الدول أو عناصرها السياسية والقتصادية والثقافية

بـ: إعالن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقاللها  ة، المتعلق0911ديسمبر  40بتاريخ  ،الجمعية العامةعن 
 : اإللكترونيعلى الموقع  ةوسيادتها، متوفر 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2131(XX)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/

resguide/r20_resolutions_table_eng.htm&Lang=A                                                                                                  

مبدأ امتناع الدول في عالقاتها الدولية عن  أين أشارت إلى " 0720لسنة  7272 الالئحة رقم:وهو ما ذهبت إليه كذلك في  -
يتنافى مع مقاصد  آخردولة على نحو  ألي   السالمة اإلقليمية أو الستقالل السياسي التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد  

بـ:  ة، المتعلق0720أكتوبر  72بتاريخ  ،الجمعية العامةة عن ، الصادر 7272 :رقم الالئحةالبند )أ( من مرفق  :راجع ." األمم المتحدة
 لكتروني:اإلعلى الموقع  ةحدة، متوفر إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المت

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)&referer=http://www.un.or

g/depts/dhl/resguide/r25_resolutions_table_eng.htm&Lang=A 

، 0790ديسمبر  7بتاريخ  ،الجمعية العامةة عن ، الصادر 62/006 :رقم الالئحةمرفق  :راجع كذلك في هذا السياق -
 :لكترونياإل على الموقع ةن الداخلية للدول، متوفر بـ: إعالن بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤو  ةالمتعلق

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/103&referer=http://www.un.org/de

pts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm&Lang=A 

 :                              أكد معهد القانون الدولي مبدأ حظر استخدام القوة في العالقات الدولية بنصه على أنا  -2
« La menace ou l’emploi de la force sont interdits et les Etats sont tenus de régler pacifiquement 

leurs différends ». Voir : (I.D.I), Déclaration de Bruges sur le recours à la force, Session de Bruges, 

2003, para. (3). Voir aussi dans ce sens : (C.I.J), Affaire des activités militaires et paramilitaires au  

Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua c. Etats Unis), op.cit, para.190. 

ي فقط ( من الميثاق مفهوما واسعا، إذ ال يغطا 7( من المادة )2القوة حسب مقتضيات الفقرة ) يأخذ التهديد باستخدام -
 راجع: ة.مأساويى ليشمل كذلك األوضاع اإلنسانية الحاالت الحروب، بل يتعدا 

- CORTEN Olivier, Le droit contre la guerre : l’interdiction du recours à la force en droit 

international contemporain, Ed A. Pedone, Paris, 2008, p.126.  

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2131(XX)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r20_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2131(XX)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r20_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r25_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r25_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/103&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/103&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
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خذها مجلس األمن في إطار الفصل ذلك ال يخلو من تدابير القمع التي يتا  غير أنا  
     ل تهديدا للسلم واألمن الدوليينشكا ت  ها ف األوضاع على أنا ، إذا كيا (1)السابع من الميثاق

فا بذلك وفقا لمسؤولياته متصرا  ،(2)بهما، أو كان ما وقع من أعمال العدوان أو إخالال
لتها إياه المادة )  .(3)( من الميثاق42الرئيسية التي خوا

حصى العوامل يين وال أة األمم المتحدة تعريفا للسلم واألمن الدولظميتضمن ميثاق من لم
 أنا  لس األمن كونه الجهاز المسؤول عن حفظهما،وعليه يعتبر مج ،(4)ية لتهديدهماالمؤدا 

ن للقول بوجود ة المواجهة بين الدول هما العامالن األساسياحة وكذا درجالنزاعات المسلا 
 .(5)تهديد للسلم

رت سلطات مجلس األمن في تكييف أحكام المادة نهاية الحرب الباردة حرا  أنا  إالا  
نية، ثحة )العرقية، اال( من الميثاق، حيث أصبح اليوم يهتم بجميع النزاعات المسلا 39)

                                                           

 ميثاق.( من ال4( من المادة )2الفقرة ) :راجع -1 
را قانونيا ( أعاله، شرطا أساسيا ومبرا 39الحاالت الوارد ذكرها في المادة ) عدا تكييف( من الميثاق. ي  39المادة ) :راجع -2 

     قصد منه اتخاذ التدابير القسرية التي تندرج ضمن صالحياته بموجب الفصل السابع فعل يتاخذه مجلس األمن ي   لكلا 
 من الميثاق. راجع:

- THOME Nathalie, Les pouvoirs du Conseil de sécurité au regard de la pratique récente du Chapitre 

VII de la Charte des Nations Unies, Presses Universitaires d’Aix Marseille, Marseille, 2005, p.66. 

"األمم المتحدة" سريعا  رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به"  ( من الميثاق على أنا 42( من المادة )0تنص الفقرة ) -3 
    يوافقون في أمر حفظ السلم واألمن الدولي و ، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسية فعال

 ". نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات يعمل هذا المجلس على أن  
4 - La menace dans son acceptation générale est considérée comme un signe, l’indice d’une situation 

grave, dangereuse périlleuse alarmante sur laquelle il faut agir pour y mettre fin. Plus spécifiquement 

en s’appuyant sur les développements précédents, l’on peut considérer que la menace de recours à la 

force armée et toute situation qui en résulterait ou résulterait de son usage, constitue une menace 

contre la paix. Voir : THOME Nathalie, op.cit, p.36. Dans le même contexte, on trouve aussi la 

célèbre définition du professeur Jean Combacau, qui décrit ainsi une menace contre la paix au sens 

de l’art (39) comme « une situation dont l’organe compétent pour déclencher une action de 

sanction déclare qu’elle menace effectivement la paix », une telle définition marque le pouvoir 

discrétionnaire du Conseil : une situation est une menace contre la paix dés lors que le Conseil de 

sécurité l’a qualifiée comme telle. Voir : FLEURENCE Olivier, La reforme du Conseil de sécurité : 

l’état du débat depuis la fin de la guerre froide, Etablissement Emile Bruylant, Bruxelles, 2000, p.256. 

دكتوراه في العلوم، تخصص لنيل درجة  مقدمة جدات الدولية، رسالة، قوات حفظ السالم، دراسة في المستي أحمدقل -5 
 .22، ص.4103القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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على السلم واألمن  ة التي قد يكون لها تأثير مباشرالدينية...( ومختلف المفاهيم الجديد
 .(1)دهماهدا ية كاملة في تكييف الحاالت التي ت  تبعا لذلك بحرا  عويتمتا  ،الدوليين

( من الميثاق، كان لها غاية توسيع نطاق 39إدراج صيغة تهديد السلم في المادة ) إنا 
ن صالحيات مجلس األمن في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، فهي في الواقع تتضما 

    حالة  تى رأى أنا م، (2)السابع من الميثاقله صالحية تفعيل الفصل خوا واسع ت   معنى جدا 
( 24( و)20) لقسرية الوارد ذكرها في المادتينما يقتضي لمعالجتها ضرورة اتخاذ التدابير ا

 .من الميثاق

وهو ما يظهر جليا من خالل عمل مجلس األمن في إطار التكييف منذ انتهاء الحرب  
م ها إخالل بالسلم، قافها على أنا كيا  التي خليج الثانيةفيما عدا أزمة ال هنا إذ أ ،الباردة إلى اليوم

 ها تدخل ة، على أنا ــــة العسكريال القوا ـــــر فيها استعما والتي قرا ــبتكييف الحاالت األخرى كله

                                                           
1 -HAMDI Mehdi, Les opérations de consolidation de la paix, Thèse de doctorat en droit, spécialité 

droit public, Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion, Université d’Angers, France, 2009, p.99.  

- Le 31 janvier, 1992, le (C.S) déclarait que « la paix et la sécurité internationales ne découlent pas 

seulement de l’absence de guerre et de conflits armés. D’autres menaces, de nature non 

militaire, à la paix et à la sécurité internationales trouvent leurs sources dans l’instabilité qui 

existe dans les domaines économique, social, humanitaire… ». Voir : Ibid, p.65.   
2 - COHEN JONATHAN Gérard, « Commentaire de l’article 39 », In Cot Jean-Pierre, PELLET 

Alain (S/dir), La Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, Economica, Paris, 1991, 

p.655. 

واسعة خاصة في تكييف  ة جدا ع بصالحيات تقديريمجلس األمن يتمتا  ( من الميثاق، أنا 67ستنتج من نص المادة )ي   -
     ل تهديدا للسلم، باعتبارها وبالمقارنة مع الحاالت األخرى، تكتسي طابعا من الغموض والمرونة، إذ شكا الحاالت التي ت  

 ة.ال يستلزم بالضرورة القيام فيها بعمليات عسكرية أو اللجوء إلى استخدام القوا 
ل وفقا لمجلس في تقدير الحاالت الواردة في هذه المادة، ما يجعله آهال للتدخا حدود لسلطات ا الميثاق لم يضع أيا  كما أنا 

ل تهديدا للسلم شكا ي   هدر من دولة يعتبر حسب تقديره أنا ف صاتصرا  أيا  لمقتضيات الفصل السابع، وحتى استخدام القوة ضدا 
 واألمن الدوليين. راجع:

- CONFORTI Benedetto, Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité en matière de 

constatation d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, In Le 

développement du rôle du Conseil de sécurité, Actes du Colloque de l’Académie de Droit 

International de la Haye, 21-23 juillet 1992, Ed. Martinus Nijhoff  Publishers, Boston, 1993, pp.52-56.  
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أين لعبت  ،(1)مفهوم هذا التهديد منعا بذلك وسا في إطار تهديد السلم واألمن الدوليين، م  
رة، بصفة متكرا  فهوظا ي  مجلس الاما في تطوير مفهومه، حيث أصبح النزاعات الداخلية دورا ه

شأن ربطه انون الدولي اإلنساني، إذ كان من بغرض فرض احترام حقوق اإلنسان والق
ر الحديث عن تطبيق مبدأ ل ألغراض إنسانية، أن كث  للنزاعات الداخلية، وضرورة التدخا 

فريد من نوعه، بالقدر الذي البالمبدأ الجديد وال عتبر في الحقيقة ال ل اإلنساني، الذي ي  التدخا 
ق بتكييف الحاالت التي المتعلا  همجلس في تفعيل دور الاها مت فيه هذه الخطوة التي تبنا هسا
الذي  ،(2)التي أصبحت تكتسي بفعل هذا التطور طابع المرونةو  ،د السلم واألمن الدوليينتهدا 

ل المجلس فرصة تدعيم شكل جديد من أشكال المساعدات اإلنسانية في الحاالت التي  خوا
بذلك صالحياته وفقا للفصل  نتهك حقوقهم األساسية، مستعمالض فيها السكان للقمع وت  يتعرا 

   ر باتخاذ تدابيرقرا للسلم أن يوصي أو حتى ي   ار وجود تهديدوز له إذا قدا جالسابع، أين ي
  اـــــبم ،(3)ةاقتضى األمر باستخدام القوا فرض توفير المساعدة اإلنسانية وحمايتها إذا من شأنها 

                                                           

دكتوراه لمتحدة، رسالة مقدمة لنيل درجة ، استخدام القوة المسلحة في إطار أحكام ميثاق األمم ابودربالة صالح الدين -1 
 . 018.، ص4101في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، بن يوسف بن خدة، 

2-  SOREL Jean-Marc, L’élargissement de la notion de menace contre la paix, In Le Chapitre VII de 

la Charte des Nations Unies, Colloque de Rennes, 50éme  anniversaire des Nations Unies, Ed A. 

Pedone, Paris, 1995, p.41. 

( 22(، )0وفي المواد ) ه( في ديباجته.أ.مان، من بين األهداف التي سطارها ميثاق )عتبر مسألة احترام حقوق اإلنست   -
الا 22و) كانت عرضة للمساءلة من قبل المجتمع الدولي،  ( التي تلتزم جميع الدول باحترامها وكفالتها في جميع األوقات، وا 

إلنسان، افي حاالت االنتهاكات الصارخة لحقوق  ل في الشؤون الداخلية ال يمكن االحتجاج بهمبدأ عدم التدخا  باعتبار أنا 
ل هذه المواد تكفي لتأسيس الحق في التدخا  االلتزام باحترام معاهدة دولية ليس شأنا داخليا، ولهذا يعتقد البعض أنا  كما أنا 

 لحماية حقوق اإلنسان. راجع:

- JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, La guerre au nom de l’humanité : tuer ou laisser mourir, 

op.cit, p.210. 
3- CARRILLO SALCEDO Juan-Antonio, Le rôle du Conseil de sécurité dans l’organisation et la 

réglementation du « droit d’assistance humanitaire », In le Développement du rôle du Conseil de 

sécurité, Actes du Colloque de l’Académie de Droit international de la Haye, op.cit, p.167. Voir aussi 

dans ce sens : CHANDRA Satish, L’ingérence et non recours à la force, In DOMESTICI-MET 

Marie-José (S/dir), Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel ?, op.cit, p.280.   
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 .(1)( من الميثاق24مقتضيات المادة )يتوافق مع 

كان من شأن توسيع نطاق مفهوم التهديد بالسلم واألمن الدوليين على النحو  ،وعليه
إدراج مسألة احترام حقوق اإلنسان ضمن اختصاصات  ما ت(، أن 39) د في المادةالمحدا 
بشأن  0990اه سنة الذي تبنا  188عتبر القرار ر الفصل السابع، إذ ي  في إطا األمن مجلس

إثبات وجود وللمرة األولى  أين تما  ،ذا المجالاألزمة اإلنسانية في العراق، خطوة مهمة في ه
في الحفاظ  المجلس ب علىعالقة مباشرة بين انتهاكات حقوق اإلنسان والمسؤولية التي تترتا 

 .(2)نعلى السلم واألمن الدوليي

على ضرورة سماح العراق بوصول إمدادات  188مجلس األمن بموجب القرار  أصرا 
ء البالد، وتوفير جميع التسهيالت الالزمة لعمليات اإلغاثة إلى الضحايا في جميع أنحا

                                                           

استخدام القوة وفقا للفصل السابع من الميثاق، اختصاص ينفرد به لوحده مجلس األمن، إذ ال يجوز من الناحية  إنا  -1 
بتفويض منه، فقط حالة الدفاع  ( إالا 24القانونية بالنسبة للدول اللجوء لإلجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة )

 . راجع: دام القوة والخروج عن هذا المبدأ( من نفس الفصل، تجيز استخ10المادة )الشارعي الفردي أو الجماعي الواردة في 
- DUCROQUETZ Florence, l’Union Européenne, et le maintien de la paix, Thèse de doctorat en 

droit, Université de Lille 2, France, 2010, p.266. 

 واسعة لمجلس األمن  ( من الميثاق، تعطي سلطات تقديرية جدا 27المادة ) أنا  لىإ تجدر اإلشارة كذلك في هذا المقام، -
للمجلس وكما  خذة في سبيل تحقيق العملية المستهدفة بموجب هذه المادة التي تقرا في تحديد شروط وكيفيات اإلجراءات المتا 

مباشرة حتى قبل اتخاذ اإلجراءات كذلك بإمكانية اللجوء إلى استخدام القوة بصفة  ةن في أعمالها التحضيريهو مبيا 
 :لتفصيل أكثر حول هذه المسألةلاجع ( من الميثاق. ر 20لمنصوص عليها في المادة )ا

- FISCHER Georges, « Commentaire de l’article (42) », In COT Jean-Pierre, PELLET Alain 

(S/dir), la Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, op.cit, p.708. 
2 - THIBAULT Jean-François, De la responsabilité de protéger les populations menacées : l’emploi 

de la force et la possibilité de la justice, Presses de l’Université Laval, Collection Diké, Québec, 2013, 

p.44. 

من قبيل الحاالت التي  عدا ي  ( ق.د.إـ )كل انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان ول معهد القانون الدولي أنا  وفي هذا الصدد يعتبر -
ة ن على مجلس األمن اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة، بما في ذلك استخدام القوا د بالسلم واألمن الدوليين، حيث يتعيا قد تهدا 
 حة الحتواء الوضع. راجع: المسلا 

- (I.D.I), Problèmes actuels du recours à la force en droit international (D- l’autorisation du recours à 

la force par les Nations Unies), Session de Rhodes, 9 septembre 2011, Art (6). 
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كما ناشد جميع الدول األعضاء باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة  ،(1)نظمات اإلنسانيةالم
  .(2)ون إلى المساعدة في العراقجهة إلى جميع من يحتاثة الموجا للمساهمة في جهود اإلغا

لت قوات الدول األعضاء في شمال العراق لقيادة تدخا  ،وتنفيذا لمقتضيات هذا القرار
انية ات إنسرا ممالتي كانت تهدف إلى إنشاء  (Provide comfort)عملية توفير الراحة 

وكذا إمدادهم بالموارد  ،(3)إلى ديارهم في العراقراد من تركيا كتسمح بعودة الالجئين األ آمنة
وحماية  طاءغم تحت قدا الضرورية من غذاء ولباس وأغطية وغيرها من المساعدات التي ت  

حة لألشخاص النازحين في جنوب إلى ذلك توفير الحماية المسلا  لة، ضفقوات الدول المتدخا 
 .(4)العراق

     ، إذ لم يتوانيإلنسانل اد لفكرة حق التدخا ؤيا الم   يكتسي هذا القرار أهمية بالغة للفقه
الدرجة بيعني  188القرار  أنا  "، بالتأكيد على مأساة الغير "في كتابه  " برنار كوشنر" 

ل بمثابة مدخل لتكريس حق التدخا  عدا األولى حقوق اإلنسان قبل حقوق الدول، حيث ي  
 .(5)اإلنساني في نصوص القانون الدولي

                                                           

 .188 :( من قرار مجلس األمن رقم3)البند  :راجع -1 

 من.( من نفس قرار مجلس األ1البند ) :راجع -2 
3 - TSAGARIS Konstantinos, Le droit d’ingérence humanitaire, Mémoire en vue d’obtention du 

DEA en droit international, Faculté de Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Université de Lille 

II, 2001, p.78. Voir aussi dans ce sens : BRUNEL Sylvie, Les Nations Unies et l’humanitaire : un 

bilan mitigé, politique étrangère, n° 2, 2005, p. 317. 
4 - Dés les explications de vote qui ont suivi l’adoption de la résolution 688 (1991), le représentant des 

Etats Unis au (C.S) avait proclamé l’intention de son pays de parachuter « en Irak du Nord des 

vivres, des couvertures, des vêtements, des tentes et d’autres articles de secours à l’intention des 

civils qui souffrent », et de continuer à apporter une aide militaire aux personnes déplacées  au sud de 

l’Irak. Et c’est sous couvert de la résolution que les États Unis, la France, et le Royaume Uni ont dés 

les jours qui ont suivi son adoption, offert une protection armée aux Kurdes Irakien dans le cadre de 

l’opération « provide comfort », menée par ces trois États et à laquelle dix autres Etats se sont 

associés. Voir : PELLET Alain, « Commentaire de la résolution 688 (1991) : Irak », In DECAUX 

Emmanuel et al (S/dir), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, Ed. Dalloz, 

Paris, 2012, p.145.  
5 - TSAGARIS Konstantinos, op.cit, p.72. 
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مجلس األمن لم يربط بصريح العبارة في بنوده  حظ في القرار أعاله، أنا المال أنا  إالا 
مسألة المساعدات اإلنسانية وحرمان حق الضحايا من حصولهم عليها بالتهديد بالسلم واألمن 

 ما أدى  ،ض له السكان المدنيونذين األخيرين فقط بالقمع الذي يتعرا االدوليين، بل ربط ه
  لالجئين إلى حدود الدول المجاورة.ن اق أعداد هائلة مإلى تدفا 

راد واألزمة كفقد أشار في بعض من بنوده إلى معاناة السكان األ ،الرغم من ذلكعلى و 
لمنظمات اإلنسانية بالمرور إلغاثة الضحايا، لماح ي لها بالسا اإلنسانية التي ينبغي التصدا 

الدول التي قادت عملية  أنا  إالا ي، لعمل اإلنسانلم يأمر باستخدام القوة لتنفيذ ا هوحتى أنا 
(Provide comfort)  ي الوارد في القرار نرت موقفها هذا باالستناد إلى المعنى الضمبرا

 .(1)الدول على اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لإلسهام في جهود اإلغاثة اإلنسانية الذي حثا 

أصبحت تولي  ألمم المتحدة التيال في قرارات منظمة نقطة تحوا  0994عرفت سنة 
حة التي شهدتها هذه ة النزعات المسلا يفعلى خل (2)اهتماما كبيرا بمجال المساعدات اإلنسانية

صارخة  من يوغوسالفيا سابقا والصومال، والتي عرفت انتهاكات جدا  الفترة خاصة في كلا 
، األمر (3)ر عمليات اإلغاثة اإلنسانيةيساني، بما في ذلك عرقلة ألحكام القانون الدولي اإلنس

وقيادة عمليات حفظ السالم التي  ،لوضعا الحتواءل المجتمع الدولي ل من تدخا الذي عجا 
 امباشر  ابالنظر إلى حجم المعاناة اإلنسانية التي كان لها أثر  إنسانيابعا افي جوهرها ط تحمل

                                                           
1 - L’opération « Provide comfort » n’est pas explicitement autorisée par le (C.S) en faveur des 

populations Kurdes, mais évoquée au cours des débats d’adoption de la résolution (688), elle n’y 

suscite pas d’opposition. Certains en ont déduit l’existence d’un acquiescement tacite de la part des 

principaux Etats membres. Voir : BETTATI Mario, L’usage de la force par l’ONU, Pouvoirs, n° 109, 

2004, p.118.  

بعض القرارات التي أصدرها مجلس األمن بشأن ل دراستنا لهذه المسألة ستنحصر فقط في اإلشارة الجدير بالذكر أنا  -2 
حة واألزمات اإلنسانية التي عاشها السكان لتفصيل في حيثيات النزاعات المسلا العمل اإلنساني، أما القوة لتنفيذ ااستعمال 

في الصومال ح قنا لدراسة حالة النزاع المسلا المدنيون وقرارات أخرى لمجلس األمن ذات الصلة، ستكون بالتفصيل أثناء تطرا 
 في المطلب الثاني من هذا المبحث.

3- CORTEN Olivier, KLEIN Pierre, Pour une assistance humanitaire efficace sans droit d’ingérence, 

In DOMESTICI-MET Marie-José (S/dir), Aide humanitaire internationale : un consensus 

conflictuel ? op.cit, p. 292. 
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يات لمقتض اف وفقفي التهديد بالسلم واألمن الدوليين، وهو ما دفع بمجلس األمن إلى التصرا 
الجديدة في المجال  الختصاصاته القوة تنفيذاواستخدام  ،الفصل السابع من الميثاق

 .(1)اإلنساني

كان من شأن تداعيات األزمة اإلنسانية في البوسنة والهرسك أن وساع مجلس األمن 
لها التفاق ي تدخا ظمن نطاق والية قوة الحماية التابعة لألمم المتحدة في المنطقة، إذ ح

فت توقا  الستئناف عمليات اإلغاثة التي سراييفوأطراف النزاع لتولي مهمة فتح مطار  وموافقة
ة حماية قوافل مية مهما مي القوات األن االتفاق كذلك تولا ام النزاع، كما تضما بفعل احتد

 .(2)لمطار بالمدينةاالمنظمات اإلنسانية واإلشراف على إقامة ممرات آمنة تربط 
جميع األطراف  809، طالب كذلك مجلس األمن في القرار نةاآلملمناطق ن إنشاء اعو 
مناطق لاو  سريبرنيتشابذلك وفقا لصالحياته بموجب الفصل السابع، أن تعامل  امتصرف

أعمال عدائية أخرى، كما  حة وأيا هجمات مسلا  تخلو من أيا  آمنةلمحيطة بها كمنطقة ا
ات األمم المتحدة لتوفير د قوا ة عددف على وجه السرعة لزياألمين العام بالتصرا الب اط

ذا (3)الحماية لهذه المناطق طرف من األطراف  د على أيا ة للرا األمر استعمال القوا  اقتضى، وا 

                                                           
1 - LOUPSANS Delphine, La place des intérêts et des normes dans l’action humanitaire de l’Union 

Européenne, Thèse de doctorat en Sciences Politiques, Ecole Doctorale de Sciences Politiques, 

Université Montesquieu- bordeaux IV, 2009, p.84.  
2 - CORTEN Olivier, KLEIN Pierre, Action humanitaire et chapitre VII : la redéfinition du mandat 

et des moyens d’action des forces des Nations Unies, (AFDI), Vol 39, 1993, p.110. 

ض ضمان األمن وتيسير ة لقوة الحماية التابعة لألمم المتحدة بغر يبتوزيع عناصر إضاف 220أمر مجلس األمن بموجب القرار  -
، الصادر 220 :( من قرار مجلس األمن رقم0البند ) :قصد توصيل المساعدات اإلنسانية للضحايا. راجع سراييفوالعمل في مطار 

. راجع كذلك في RES/S/220( 0777) وثيقة األمم المتحدة رقم: ، المتعلق بالحالة في البوسنة والهرسك،0777جوان  77بتاريخ 
، المتعلق بالحالة في البوسنة 0777جويلية  06الصادر بتاريخ  ،222 :( من قرار مجلس األمن رقم7البند ) :هذا الخصوص

 .S/RES/764 (1992)والهرسك، وثيقة األمم المتحدة رقم: 
سنة والهرسك، ، المتعلق بالحالة في البو 0993أفريل  01، الصادر بتاريخ 809 :( من قرار مجلس األمن رقم2( و)0البند ) :راجع -3 

عاصمة البوسنة والهرسك  سراييفوعندما أعلن  842. وهو ما ذهب إليه كذلك القرار S/RES/819( 0993وثيقة األمم المتحدة رقم: )
ضة للخطر، كمناطق آمنة توفر لها قوات األمم المتحدة الحماية الالزمة، مع ضمان وصول كافة المنظمات واألماكن األخرى المعرا 

( من قرار 2( و)3بند )لى هذه المناطق دون عائق ودون اإلخالل باالحترام الكامل لسالمة عمال اإلغاثة اإلنسانية. راجع: الاإلنسانية إ
، المتعلق بالحالة في البوسنة والهرسك، وثيقة األمم المتحدة رقم: 0993ماي  1، الصادر بتاريخ 842 :رقم مجلس األمن

S/RES/824 (1993). 
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ل القوة أو القوافل اإلنسانية دة لحرية تنقا يقصف المناطق اآلمنة أو في حالة عرقلة متعما 
 . (1)لمشمولة بالحماية في تلك المناطق أو حولهاا

و أهمية ذ، بل و اهام ار تطوا  هام ضمن والية عمليات حفظ السالماج هذه المعتبر إدر ي  
حة في حصولهم على المساعدات ات المسلا عزانعملية فعالة تساهم في ضمان حق ضحايا ال
ات األمم وحماية قوا  إشرافتحت  باعتبارها تتما  ،اإلنسانية دون عرقلتها من طرف المتحاربين

بتأمين قوافل اإلغاثة، بل وتعمل كذلك على إعادة توطين  فقط المتحدة، التي ال تكتفي
       فالتركيز إذن على الجانب اإلنساني  .وا منهاالالجئين في المناطق التي كانوا قد فرا 

 ل في العودة المتمثا بقدر كبير في تعزيز الهدف العام ساهم في عمليات حفظ السالم، قد ي  
 .(2)إلى حالة السلم واألمن

قرارات  فيفكرة حماية المساعدات اإلنسانية  شارة في هذا المقام إلى أنا ينبغي اإل
حة الحماية الالزمة لقوافل ت المسلا اد أساسا في توفير القو مجلس األمن السالفة الذكر، تتجسا 

ة بمباشرة تنفيذ العمل اإلنساني بنفسها، ينها غير معثة ألداء مهامها، أي أنا مات اإلغاظمن

                                                           

، المتعلق بالحالة في البوسنة 0993جوان  2، الصادر بتاريخ 831 :( من قرار مجلس األمن رقم9)راجع: البند  -1 
 .S/RES/836/1993والهرسك، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

2 - CORTEN Olivier, KLEIN Pierre, Action humanitaire et Chapitre VII : la redéfinition du mandat et des 

moyens d’action des forces des Nations Unies, op.cit, pp. 115-117. 

ففي  ك أخرى جديدة في المجال اإلنساني.قبل بضع سنوات عدالت منظمة حلف شمال األطلسي من مهامها التقليدية لتضيف بذل -
برت بفعل خبرتها كفاعل ، أعلن وزراء خارجية الدول األعضاء في المنظمة رغبتهم في توسيع أنشطة حفظ السالم، إذ اعت0777عام 

نما القيام كذلك بأنشطة مدنية متنوا  عسكري في البوسنة والهرسك، أنا  عة، عمليات حفظ السالم ال تشتمل فقط على الجانب العسكري، وا 
 بما في ذلك المساهمة في تنفيذ عمليات اإلغاثة اإلنسانية. راجع:

- AUDET François, op.cit, p.457.  
تشكال تهديدا للسلم واألمن  روانداجسامة األزمة اإلنسانية في  د مجلس األمن أنا ام قوات حفظ السالم، أكا وفي شأن توسيع مه -

المشردين، والالجئين  ، لتشمل حماية709بموجب القرار  (UNIMAR)الدوليين، ما دفعه إلى توسيع مهام بعثة األمم المتحدة 
اطق إنسانية آمنة، والعمل على توفير األمن والدعم لتوزيع إمدادات اإلغاثة المدنيين المعرضين للخطر بطرق من بينها إنشاء من

دون المناطق هدا األشخاص الذين ي   خذه للدفاع عن النفــــــــس ضدا وحماية قوافل وعمليات المنظمات اإلنسانية باستخدام القوة كإجراء تتا 
ماي  02الصادر بتاريخ  ،( من نفس القرار2( و)6، والبند )709 :( من ديباجة قرار مجلس األمن رقم09الفقرة ) :المحمية. راجع

 .S/RES/918 (1994)، المتعلق بالحالة في رواندا، وثيقة األمم المتحدة رقم: 0772
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ت هذه القوات بتوفير بيئة آمنة لقوافل المفوضية لفا ا في البوسنة أين تكما يظهر جلي وهو
 . (1)تنفيذ خططها اإلنسانيةبهذه األخيرة  اهتمتالسامية لشؤون الالجئين، في حين 

في نطاق محدود، إذ ال  ااستخدام القوة في هذه الحاالت يبقى محصور  فإنا  ،وعليه
نما يقتضي فرض المساعدة بالقوة على الدول ا لتي رفضت تقديمها لصالح الضحايا، وا 

ل في حماية عمال اإلغاثة اإلنسانية من كل تها تنحصر فقط في الهدف الواحد المتمثا مهما 
 .(2)ا من قبل أحد أطراف النزاعهمحاولة استهداف من الهجمات العسكرية المحتملة توجيه

نا ق فقط بسالمة القائمين بالعمل اإلنالحماية ال تتعلا  كما أنا  ما تتعلق بدرجة ساني، وا 
 بالئحتي إعماالالضحايا،  إلىية وصولها ذاتها، وكذا ضمان حرا  كبيرة بالمساعدة بحدا 

مجلس األمن إلى تنفيذهما على أرض  ن سعىاللتا 21/011و 23/030الجمعية العامة 
      ،(3)ر األمر بالطرق السلميةعذا الواقع من خالل إقرار الحماية باستخدام القوة في حالة ت

تفاوض مع السلطات المعنية لتقديم المساعدة  في هذه الحالة األخيرة أيا  شترطي   الإذ 
د بالسلم واألمن الدوليين، هدا م الوضع اإلنساني أن ي  قكان من شأن تفا اللضحايا، خاصة إذ

 في إطار الفصل السابع  اهنا تبالذي  111وهو ما ذهب مجلس األمن إلى تأكيده في قراره 
الدول على استعمال كافة الوسائل الممكنة لتنفيذ عمليات اإلغاثة  عندما حثا  ،الميثاقمن 

 .)4(اإلنسانية

ر ولو لمرة واحدة ش، لم ي111يه للقرار نا بمجلس األمن عند ت اإلشارة إلى أنا تجدر 
      اإلنسانية  المأساةفترض أن يجد أساسه في حجم ل اإلنساني الذي ي  لمبدأ حق التدخا 

                                                           
1 - DOMESTICI-MET Marie-José, Typologie des actions de protection armée, journée d’étude sur 

la protection armée de l’aide humanitaire, op.cit,p.15.  
2 -BRINGUIER Pierre, L’utilisation des moyens militaires à des fins humanitaires : quelques 

interrogations, journée d’étude sur la protection armée de l’aide humanitaire, op.cit, p.75. 
3 - SIERRINSKI Batyah, Aux confins de l’intervention d’humanité ? In DOMESTICI-MET Marie-

José (S/dir), Aide humanitaire  internationale : un consensus conflictuel ? op.cit, p.310 et 311. 
4 - JESSEN PERTERSEN Soren, La protection de l’aide, élément négociable ? In DOMESTICI- 

MET Marie-José (S/dir), Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel ? op.cit, p.307 et 

308. 
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على غرار ممثل اإلكوادور  ، إذ اكتفت الدول األعضاء باإلقرارالبوسنيي عاشها الشعب الت
ح، قد مة في المنطقة والناتجة عن النزاع المسل  الوضعية اإلنسانية المتأز   " ح بأنا الذي صرا 

كل ش  الوضعية حاليا ت   " وأضاف قائال أنا "،  وعي حضاري   أخذت أبعادا ل يطيقها أي  
 .(1)" ديدا للسلم واألمن الدوليينبالتأكيد ته

ر في مفهوم التهديد بالسلم خلق قاعدة قانونية لم يكن من شأن هذا التطوا  ،وعليه 
نما كانت فقط جديدة يرتكز عليها مجلس األمن لتبرير تدخا  الته في المجال اإلنساني، وا 

س صالحياتها سا ؤ للدول األعضاء في المجلس، التي حاولت أن ت  غبة السياسية للرا  استجابة
ل من خالل تكريسه لحق التدخا  ،في هذا المجال باالستناد إلى القانون الدولي التقليدي

 .(2)الجماعي لألغراض اإلنسانية

ما إذا كانت انتهاكات حقوق عل البعض ؤ دفعت الحالة في يوغوسالفيا إلى تسا
ل، أم النتائج للتدخا ل تهديدا أجبرت بذلك مجلس األمن شكا ذاتها هي التي ت   اإلنسان بحدا 

 ؟االنتهاكاتبة عن هذه المترتا 
هناك  المجلس ربط الحالتين باإلشارة إلى أنا  ن أنا بيا ر الفقه هذا اإلشكال بطريقة ت  فسا 

ل تهديدا خطيرا ناتجا عن الحلول دون وصول المساعدات اإلنسانية يشكا  استمراره ، وأنا عنزا
      ،(3)المبذولة من أجل الحفاظ على السلمفي الجهود  امهم اباعتبارها عنصر  ،للضحايا

                                                           
1 - KORTEN Olivier, KLEIN Pierre, Pour une assistance efficace sans droit d’ingérence, In 

DOMESTICI-MET Marie-José (S/dir), Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel ?, 

op.cit, p.290. 
2 - Ibid, 291 et 292.. 

       لتدخل اإلنساني، باعتبار لجساد في الحقيقة المعنى الحقيقي ل واستخدام القوة لتنفيذ العمل اإلنساني ال ي  التدخا  إنا  -
نما(ق.د.إ)المسألة في هذه الحالة ال تتعلق بمعاقبة الدولة التي تنتهك  أنا  تأمين قوافل و  ن الستعادة السلمالتدخل يكو  ، وا 

 ضة للخطر في حالة عجز الدولة عن حمايتها. راجع:اإلغاثة المعرا 
- CARPENTIER Chantal, L’acceptation de l’aide, source d’une obligation de diligence ?, In 

DOMESTICI-MET Marie-José (S/dir), Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel ?, 

op.cit, p.239. 
3 -SOREL Jean-Marc, L’élargissement de la notion de menace contre la paix, In le Chapitre VII de la 

Charte des Nations Unies, Colloque de Rennes, op.cit, p.42. 

 .220 :من رقم( من ديباجة قرار مجلس األ2لفقرة )ا :راجع كذلك في هذا الخصوص -
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 ةجسام" ر بأنا لة في الصومال، أين قرا اق بالحالمتعلا  192ما أعاد تأكيده بموجب القرار وهو 
تها نتيجة للعقبات التي بها النزاع في الصومال، والتي زادت حد  المأساة اإلنسانية التي سب  

 . (1)" لسلم واألمن الدوليينلتهديدا  لشك  توضع أمام توزيع المساعدة اإلنسانية، ت  

مجلس األمن قد حراكته الرغبة  يبدو أنا  -يوغوسالفيا الصومال و  -وفي كلتا الحالتين 
       شفستفي فرض احترام القانون الدولي اإلنساني على األطراف المتحاربة، وهو ما ي  

ا للسلم واألمن الدوليين، الن تهديدشكا من خالل تكييفه لألوضاع في النزاعين على أنهما ي  
    ، االلذان اعتبر  " د. بيتروفيتش ول. كوندوريلي "ده كذلك كل من األستاذين وهو ما أكا 

القانون الدولي اإلنساني مسألة تدخل مباشرة في صميم الفصل السابع من ميثاق هيئة  أنا 
ل نفسه صالحية و األمم المتحدة، أين أصبح بذلك مجلس األمن ي   مكانيخوا  ل حتى ة التدخا ا 

 .(2)هة حصرا لضحايا النزاعات الداخليةالمساعدات اإلنسانية الموجا  في مجال تقديم

 المطلب الثاني

 القوة لتنفيذ العمل اإلنساني استخداممدى نجاعة أسلوب 

ل مجلس ا لتدخا يحة في بداية التسعينات، سببا رئيسل ارتفاع عدد النزاعات المسلا شكا 
من لمساعدة اإلنسانية بالفصل السابع لعديد من قراراته إلى ربط ااألمن سعيا من خالل ا

 كما  انيــــاإلنسذ العمل ــقة من جهة باللجوء إلى استخدام القوة لتنفيالميثاق لتبرير مواقفه المتعلا 

                                                           
 .192 :قرار مجلس األمن رقم ديباجة ( من3الفقرة ) :راجع -1

2 - SOREL Jean-Marc, L’élargissement de la notion de menace contre la paix, In le Chapitre VII de 

la Charte des Nations Unies, Colloque de Rennes,  op.cit, p. 42. 

في  واستمرارها  ق.د.إ(انتهاكات ) المتعلق بحماية ضحايا الحرب، أنا  0776رها الصادر سنة ( في تقريل.د.ص.أأقرت ) -
مجلس األمن مسؤولياته في هذا الشأن،  تحمالدت على ضرورة السالم العالمي، وأكا  ل تهديدا ضدا بعض الحاالت تشكا 

 اجع:                                    ( من الميثاق. ر 27( و)20السيما التدابير المنصوص عليها بموجب المادتين )
- KOUTROULIS VAIOS, Les tensions entre Jus Ad Bellum et Jus in Bello dans le cadre des 

mandats du Conseil de sécurité, In BANNELIER Katrine, PISON Cyrille (S/dir), Le recours à la 

force autorisé par le Conseil de sécurité, Ed A. Pedone, Paris, 2014, p.32 et 33. 
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الشرعية  إلضفاءومن جهة أخرى  .(األول عالفر ) ل في الصومالالتدخا  كان عليه الحال أثناء
لح احتمل أن يكون الهدف من ورائها تحقيق المصالتي ي   ،لارات التدخا الدولية على قر 

بالنزاعات  ينر لة على حساب إغاثة الضحايا المتأثا السياسية واالقتصادية للدول المتدخا 
 (.الفرع الثانيحة )المسلا 

 الفرع األول

ل في –الممارسات العملية لمجلس األمن   -نموذجاالصومال  التدخ 

دة عقا م   ئطوار لت الوضعية في المنطقة حالة في الصومال أين شكا ل عتبر التدخا ي  
ف ، من بين الحاالت التي كيا قساوة الطبيعةة الحرب األهلية و المعاناة من حدا  جمعت بين

 بالنظر  (،أول) تهديدا للسلم واألمن الدوليين شكلا ها ت  ا مجلس األمن األوضاع على أنا فيه
ع الجرائم في حق السكان بشأ فيه تفها النزاع الذي ارتكبخلا اإلنسانية التي  المآسيإلى حجم 
 (.ثانياالذين ازداد وضعهم سوءا بعد أن انحرف التدخال عن أهدافه المعلنة ) ،المدنيين

 قرارات مجلس األمن المتعلقة بتنفيذ العمل اإلنساني في الصومالأول: 

ق منها ما تعلا  سواءرات وا ل الدولي في الصومال بجملة من الظروف والتطارتبط التدخا 
بفعل استمرار  نالصوماليو لصومال، وكذا الحالة التي وصل إليها لبالوضعية الخاصة 
 .(1) اإلنسانيةة الكارثة نها من تفاقم حدا عب الحرب األهلية وما ترتا 

                                                           

"محمد سياد . نشبت حرب أهلية دامية في الصومال إثر سقوط نظام الرئيس 11، مرجع سابق، ص.مصلوح نسيمة -1 
   ، أسفرت عن أزمة إنسانية خانقة هزات الضمير اإلنساني نتيجة ما تعراض له السكان المدنيون 0990" في جانفي بري

تجاه الدول المجاورة بحثا عن ملجأ يقيهم ويالت الحرب، اويع وتقتيل، ما أدى إلى نزوح عدد هائل من الالجئين من تج
بسبب  ،بعدما أصبحت األوضاع الداخلية للصومال مأساوية القترانها بخطر المجاعة، والغياب الكلي لإلدارة الوطنية

، مرجع الجوزي عز الديندام األمن واالستقرار في البالد. راجع، الخراب الشبه كلي للهياكل القاعدية التي صاحبها انع
 .08سابق، ص.
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ضة للنظام السابق، في حرب أهلية عار لت حركة المدة التي شكا ائل المتعدا صدخلت الف
ائل صت البلد بسبب عدم اتفاق الف"، ثم ما لبث أن عما  مقديشيو داية في "تمركزت في الب

 وكان أكثر أشكال هذا الصراع حداة ذلك الذي دار ،دةعلى اقتسام السلطة في ظل دولة موحا 
ا مؤقتا رئيس " دي محمدهعلي م "د بسبب تعيين حا ين جناحي حركة المؤتمر الصومالي المو ب

" لهذا التعيين  دفارح عيدي " إلى الخارج، ورفض الجنرال " ريب سياد للصومال بعد هروب "
 .(1)"سياد بري "باعتباره أحق منه في هذا المنصب نظرا للدور الذي لعبه في اإلطاحة بحكم 

رار ف" و  مقديشيو د على العاصمة "لصومالي الموحا افبعد سيطرة حركة المؤتمر 
فت عن أداء الدولة الصومالية وتوقا  رتانها، 0990" في أيار  د بريامحمد سي الرئيس "

تالية من الجفاف، ما أدى إلى وقوع مجاعة حصدت متيفتها، وقد تزامن ذلك مع موجات ظو 
        ائل العسكرية لالستيالء صح عنيف بين الفاألرواح، في ظل قيام نزاع مسلا  آالف

 انهيارب عنه ، مما ترتا اقتصاد البالد انهيار، كما أسهمت الحرب األهلية في (2)على السلطة
شاملة، خاصة عندما قامت الحركة الصومالية  للمجتمع الصومالي، وسادت فيه فوضىكلي 

المؤتمر  انقسامن إقامة جمهورية أرض الصومال شماال، هذا إلى جانب عالقومية باإلعالن 
لثاني " وا علي مهدي لمؤقت "احد إلى جناحين أحدهما تابع لرئيس الدولة الصومالي الموا 
 .(3)" محمد عيديد تابع للجنرال "

ة العنف، ام شدا دكان من شأن سرعة تدهور األوضاع اإلنسانية في الصومال بسبب احت
، في ظل غياب شبه كامل لحكومة (4)ل المجتمع الدولي الحتواء األزمةل من تدخا أن عجا 

                                                           

 .441و 442، مرجع سابق، ص.موساوي أمال -1 
 .018، نظرية التدخل اإلنساني في العالقات الدولية، مرجع سابق، ص.محمد يعقوب عبد الرحمان -2 
 .441، مرجع سابق، ص.موساوي أمال -3 

4 - La guerre civile qui sévit à Mogadiscio, au lendemain de la chute de Barré, a aggravé la chaotique 

situation dans laquelle se trouvait la Somalie. A cause de la persistance du conflit, les organisations 

humanitaires n’ont pu secourir les populations. Certaines d’entres elles se sont mêmes retirées du fait 

de l’insécurité, faisant des populations délaissés - pour- compte. Mais grâce aux appels incessants des 

ONG et des medias, on assiste à un réveil de la communauté internationale.  Voir : BAKARY Traoré, 

Somalie, d’une intervention à l’autre : la paix introuvable ? Perspectives Internationales, n° 3, janvier- 

juin 2013, p. 4. 
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        سم كان يتا  ع الذيل في النزالدول بالتدخا لذن يأى لها تقديم طلب رسمي نسيتفعلية 
 ق شرط اإلخطاران من الصعب بما كان تحقا ، لذا كواالستثنائيد المعقا  في األساس بطابعه

ل المسبق من طرف الدولة المعنية، ومنح الموافقة المسبقة خاصة للمنظمات اإلنسانية للتدخا 
علن الفريق التابع إذ أ ،(1)لمساعدات اإلنسانيةلرين بالنزاع حاجة الضحايا المتأثا  ازديادأمام 

 مليون      7.2مليون صومالي، بينهم  2.2عن ما ال يقل  أنا  (UNICEF) فليونيسيل
 .(2)0770الحاجة إلى المساعدة الغذائية العاجلة في عام  من النساء واألطفال كانوا في أمسا 

مية ق على الصومال من المنظمات الدولية واإلقليات الغذائية والطبية تتدفا نبدأت المعو 
لمدنيين، ولكن سرعان ما عمدت بعض القبائل المواجهة انتشار الجوع والمرض بين السكان 

هود اإلغاثة في المناطق جحة إلى االستيالء على هذه المعونات اإلنسانية وعرقلة المسلا 
مع الدول  التنسيقدفع باألمم المتحدة إلى محاولة  األمر الذي ،(3)النزاعمن  رةالمتضرا 

الدول العربية، بغية منها في جمع  ومع المنظمات اإلقليمية على غرار جامعةالمجاورة 
صل إلى تسوية للنزاع، اوضات، ومساعدتهم على التوا فائل المتحاربة حول مائدة المالفص

     وتوفير بيئة مالئمة وآمنة لوصول المساعدات اإلنسانية إلى الضحايا، وهي المبادرة 
  .(4)لنزاعل حد رغبة في وضع ائل المتحاربة أيا م إبداء الفصبسبب عدالتي كلالت بالفشل 

من طرف منظمة الوحدة اإلفريقية  إخطارهوأمام هذا الوضع، دعا مجلس األمن بعد 
وجامعة الدول العربية والمؤتمر اإلسالمي، األطراف المتنازعة للوقف الفوري إلطالق النار، 

                                                           
1 - CHANDRA Satish, Ingérence et non recours à la force, In DOMESTICI-MET Marie-José 

(S/dir), Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel ? op.cit, p.283. 

 .772و 772.، مرجع سابق، صبوجالل صالح الدين -2
 .010.ل اإلنساني في العالقات الدولية، مرجع سابق، ص، نظرية التدخا محمد يعقوب عبد الرحمان -3
 .441.، مرجع سابق، صموساوي أمال -4
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للتنسيق مع مختلف  266ين العام بموجب القرار فه األمكلا ق عمليات اإلغاثة ي  نسا وتعيين م  
 .(1)المنظمات اإلنسانية على غرار برنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب األحمر

وعلى الرغم من توقيع أطراف النزاع على اتفاقيات وقف إطالق النار، وكذا السماح 
 ضها في نهاية المطاف لم تخأنا  على الضحايا، إالا  التوزيع العادل إلمدادات اإلغاثةب

ل من تدخل مجلس األمن مراة باالحترام الكافي من قبل األطراف المتنازعة، األمر الذي عجا 
                        ، واإلعالن عن إنشاء عملية األمم المتحدة 220التخاذ القرار  أخرى

، امراقب 20 مية تتكون منم، بما في ذلك نشر وحدة أ(2)(I ONUSOM’Lفي الصومال)
وكذا ضمان العملية  ،(3)على مراقبة مدى التزام األطراف باتفاق وقف إطالق النار هرتس

لسالمة القائمين بالخدمات اإلنسانية من خالل حماية قوافل اإلغاثة الموجهة حصرا لضحايا 
فرد  200عن توزيع ما يقارب  " اليغبطرس " ، حيث أعلن األمين العام (4)حالنزاع المسلا 

                                                           
1- RAMEL Frédéric, « Commentaire de la résolution 794 (1992) Somalie », In DECAUX 

Emmanuel et al (S/dir), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, op.cit, 

p.174. 

األمين العام  معنازعة بضرورة التعاون تكذلك األطراف الم 266 رقم: ( من القرار2طالب مجلس األمن بموجب البند ) -
هم كذلك بموجب حاجة إليها، كما حثا في ى تصل المساعدة اإلنسانية لجميع من هم قصد تيسير عمل منظمات اإلغاثة حت

( من نفس القرار على ضرورة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لكفالة سالمة األفراد القائمين بالخدمات اإلنسانية 9البند )
قة بحماية السكان المدنيين. دئه المتعلا وكفالة االحترام الكامل لقواعد القانون الدولي ومبا ،ومساعدتهم على أداء مهامهم

، المتعلق بالحالة في الصومال، وثيقة األمم                    0777جانفي  76، الصادر بتاريخ 266 :قرار مجلس األمن رقم :راجع
 . S/RES/733 (1992)المتحدة رقم: 

2- CARPENTIER Chantal, L’acceptation de l’aide, source d’une obligation de diligence ?, In 

DOMESTICI-MET Marie-José (S/dir), Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel ?, 

op.cit, p.242. 

الصومال،  في ، المتعلق بالحالة0994أفريل  42، المؤرخ بتاريخ 110 :األمن رقم مجلس ( من قرار3البند ) :راجع -3 
 .S/RES/751 (1992) متحدة رقم:وثيقة األمم ال

4 - RAMEL Frédéric, «  Commentaire de la résolution 794 (1992) : Somalie », In DECAUX 

Emmanuel et al (S/dir), les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, op.cit, 

p.174. Voir aussi, en ce sens, BETTATI Mario, Les résolutions de l’ONU relatives au principe de 

libre accès aux victimes, In DOMESTICI-MET Marie-José (S/dir) : Aide humanitaire 

internationale : un consensus conflictuel ?, op.cit, p.271.  
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توزيع المواد الغذائية  ذاء العالميغة، فيما يتولى برنامج الق لتولي هذه المهما زر ات العمن القبا 
 . (1)وكيسمايو يشيومقد في كل من

ل تدخا  عتبار أنا با " عيديد رضة شديدة من "اي قرار مجلس األمن أعاله بمعظح
ات، إرسال هذه القوا " ب مهدي ب خصمه "حا مسا بسيادة الصومال، فيما ر القوات األجنبية ي

ا من مجموع أقاليم " الذي سيطر على إحدى عشر إقليم عيديد فيها حدا من نفوذ " ألنا 
 .(2)الصومال الثمانية عشر

ل الدولي، المجال وتباين مواقف األطراف المتنازعة من التدخا  االنشقاقاتفتحت هذه 
قائمين بالخدمات اإلنسانية، أمام تحويل المساعدات الدولية، ونهب قوافل اإلغاثة، وحجز ال

وصول إلى الضحايا لعمل اإلنساني، نتيجة استحالة الاة تنفيذ وهو ما أدى إلى تعقيد مهما 
شخص يوميا في خريف  6000ل اعة التي حصدت أرواح ما يقارب معدا رين بالمجالمتأثا 
 77في رسالة إلى مجلس األمن  جيه، األمر الذي دفع باألمين العام إلى تو (3)0777سنة 

                                                           
1 - BETTATI Mario, La protection armée de l’aide humanitaire : problèmes éthiques et juridiques, 

journée d’étude sur la protection armée de l’aide humanitaire, op.cit, p.90. 

  ر تفشي أزمة الغذاء فسا ل من وصول إمدادات اإلغاثة إلى الضحايا، ما ي  انعدام األمن ال يسها  اعتبر األمين العام أنا  -
( ستتمحور أساسا إلى جانب المهام L’ONUSOM Iالتي تقودها األمم المتحدة ) العملية في الصومال، ولهذا فإنا 

عادة إعمار التقليدية )وقف إطالق النار، ونزع السالح...( في قيادة األنشطة نعاش وا   : راجع .اإلنسانية من إغاثة وا 
- CORTEN Olivier, KLEIN Pierre, Action humanitaire et chapitre VII : La redéfinition du mandat 

et des moyens d’action des forces des Nations Unies, op.cit, p.113. 

 .014و 010، نظرية التدخل اإلنساني في العالقات الدولية، مرجع سابق، ص.محمد يعقوب عبد الرحمان -2
3 -RAMEL Fréderic, « Commentaire de la résolution 794 (1992) »: In DECAUX Emmanuel et al 

(S/dir), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, op.cit, p.174. L’aide 

humanitaire internationale a connu lors du conflit somalien plusieurs entraves suite aux détournements 

de sacs de riz et autres produits alimentaires distribués par le (CICR) par les chefs de groupe, les 

camions de la Croix Rouge ont été détournés notamment pour payer le trafic de drogue avec le Kenya 

voisin… En 1992, 500 enfants meurent chaque jour. L’ampleur du désastre humanitaire subi par les 

populations de Somalie à ce moment là ne doit  pas être oubliée lorsque l’on évalue, un an plus tard, 

l’action humanitaire de L’OUN dans le pays, le (CICR) rappelle dans son rapport de 1992 que : 

« chaque jour des êtres humains mouraient par centaines, victimes de la faim et de     

l’épuisement ». Voir : BETTATI Mario, L’ONU et l’action humanitaire, Politique Etrangère, n° 3, 

1993, p.649. Voir aussi, en ce qui concerne le dénouement de l’aide humanitaire en Somalie : 

BETTATI Mario, La protection armée de l’aide humanitaire : problèmes éthiques et juridiques, 

journée d’étude sur la protection armée de l’aide humanitaire, op.cit, p.90.  
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  طالبه فيها باتخاذ تدابير أقوى لتأمين العمليات اإلنسانية في الصومال، ي، 0777نوفمبر 
حة من قبل استخدام القوة المسلا ب قا للفصل السابع من الميثاق، يسمحمن خالل اتخاذ قرار وف

ضها المجلس لغرض ضمان وصول إمدادات األمم المتحدة أو الدول األعضاء التي يفوا 
 .(1)حلضحايا النزاع المسلا  اإلغاثة

وعجزها عن تنفيذ  ونتيجة لفشل قوات األمم المتحدة ن العام،يمطلب األملواستجابة 
     الذي 272األمن القرار خذة سابقا، أصدر مجلس مهامها بما يتماشى مع التدابير المتا 

 ت القوات األمريكية عمودها ـل، شكا (2)دةة تحت قيادة موحا ـــــــدة الجنسيات متحالفدا ة متعف قوا ـــــكلا 
         باستخدام كل الوسائل الكفيلة وفقا للفصل السابع  - القرار –سمح  أين، (3)الفقري

ة ــــمن الميثاق، بهدف ضمان وصول المساعدات اإلنسانية الدولية لشعب أنهكته المجاع
 .(4)والجفاف والحرب األهلية

                                                           

        مقديشيوحة الموجودة في استخدام القوة سيساهم بقدر كبير في ردع الجماعات المسلا  نا عتبر األمين العام أا -1 
من شأن اتخاذ مثل هكذا  لصومال التي تقوم بإساءة استخدام جهود اإلغاثة الدولية واستغاللها، وأنا وفي أماكن أخرى من ا

إجراء من قبل مجلس األمن، أن يحول حتما دون استمرار هذه الجماعات في ممارسة هذه األنشطة غير المشروعة. راجع: 
، المتعلقة 0994نوفمبر  49األمن، مؤرخة بتاريخ  الرسالة الموجهة من األمين العام لألمم المتحدة إلى رئيس مجلس

 .1و 2، ص.S/24868بالحالة في الصومال، وثيقة األمم المتحدة رقم: 
2 - BETTATI Mario, L’usage de la force par L’ONU, op.cit, p.113. 
3 - Courant novembre 1992, l’administration états-unienne entreprend de commander la force 

d’intervention qui prendra le nom d’UNITAF. Elle propose de financer celle-ci à 75%, ce qui, dans 

l’histoire des Nations Unies, reflète une transformation de la posture diplomatique des États -Unis, la 

force débarque le 9 décembre à Mogadiscio. Voir : RAMEL Fréderic, « Commentaire de la 

résolution 794 (1992) : Somalie », In DECAUX Emmanuel et al (S/dir), Les grandes résolutions du 

Conseil de sécurité des Nations Unies, op.cit, p.176.                                                                                        

 70" أن أبلغ األمين العام في إيغلبيرغر لورنس " (و. م. أ، سبق لوزير خارجية )272ه قبل صدور القرار أنا  لىإتجدر اإلشارة  -
ر مجلس األمن تفويض الدول األعضاء باستخدام وسائل القوة لضمان توصيل إمدادات اإلغاثة أنا  0777نوفمبر  ه في حالة ما إذا قرا

      ( ستكون مستعدة التخاذ زمام القيادة في تنظيم مثل هذه العملية التي يشارك فيها أيضا عددا و.م.أ) إلى شعب الصومال، فإنا 
، مرجع سابق، 0777نوفمبر  77من الدول األعضاء األخرى. راجع: رسالة األمين العام الموجهة لرئيس مجلس األمن، المؤرخة في 

 .2ص.
 ة من حيث المبدأ، باعتبار أنا ية الدوليعدا هذا القرار مؤكدا للشرعي   .192 :( من قرار مجلس األمن رقم01البند ) :راجع -4 

را كافيا بالنظر إلى حجم لها مبرا األمم المتحدة ملزمة بالعمل على تعزيز احترام حقوق اإلنسان، ذلك ما يجعل من تدخا 
منع وصولها تمر لقوافل اإلغاثة اإلنسانية، و مضافا إليه النهب المس، ةالمأساة في الصومال، وتوجه الصراع إلى الالنهاي
 .83، مرجع سابق، ص.نسيمة مصلوحإلى ماليين األشخاص ضحايا القتل والجوع. راجع: 
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( التي قادتها UNITAFحدة )ل الموا وعلى هذا األساس، عملت قوات فرقة العم
بسبب استهداف رقلت نشاطاتهم لعمال اإلغاثة الذين ع   الواليات المتحدة على توفير بيئة آمنة

"  األمل استعادة "ـ رفت بقوافلهم من قبل األطراف المتنازعة، حيث شهدت العملية التي ع  
     ألف أمريكي،  79هم ألف رجل بما في 69تفاعل كل من العسكريين الذين بلغ عددهم 

ة ـــاإلغاث تإلرساليا عاجلرور الـــمع العاملين في المجال اإلنساني سعيا منهم لتأمين الم
 .(1)هة حصرا للسكان المدنيينالخارجية الموجا 

ق األغذية وغيرها من إمدادات فا ير تدسيفرقة العمل الموحدة إلى ت أدى نشر قوات
طق فقرا في الصومال، وانخفض مستوى سوء التغذية والموت المنا اإلغاثة الطارئة إلى أشدا 

قت بذلك نجاحا هاما في مجال توفير ، إذ حقا (2)كبير في الكثير من المناطق وعا إلى حدا ج
طن من الطعام والدواء في الفترة  20.000قارب توزيع ما ي   ما تالمساعدات اإلنسانية، حيث 

 .(3)0776-7-7إلى  0777-07-7من 
، بدأ التضارب في اآلراء بين األمين العام واإلدارة 272تنفيذ أحكام القرار  وفيما جرى

ة القوات الدولية في الصومال، ففي الوقت الذي كان األمين العام يرى األمريكية بشأن مهما 
 عدا ي   ،ائل الصومالية والمساعدة على إعادة بناء الدولة اقتصاديا وسياسياصنزع أسلحة الف أنا 

 ألمريكية ا وفير البيئة اآلمنة لتوزيع المساعدات األساسية، اعتبرت اإلدارةضمن عناصر ت

                                                           
1- BAKARY Traoré, op.cit, p.5.  

باالستثنائية وغير  " بطرس غالي " آنذاكوصف األمين العام  " في الصومال على حدا األمل استعادةتعتبر عملية " -
ل فيه استخدام القوة لضمان تنفيذ العمل اإلنساني، " حيث أصدر مجلس األمن وألول مرة قرارا يخوا atypiqueالعادية "

يصال المساعدات الدولية للضحايا المتأثا   رين بالنزاع في الصومال. راجع: وا 
- RAMEL Fréderic, « Commentaire de la résolution 794 (1992) : Somalie », In DECAUX 

Emmanuel et al (S/dir), Les grandes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, op.cit, 

p.173. 

، 192 رقم: مجلس األمن ( من قرار09( و)08م عمال بالفقرتين )( من تقرير األمين العام المقدا 09الفقرة ) :راجع -2
 .S/25354المتحدة رقم:  ، وثيقة األمم0993مارس  3الصادر بتاريخ 

دراسة قانونية، منشورات  - مجلس األمن وحق التدخل لفرض احترام حقوق اإلنسان ،عمران عبد السالم الصفراني -3
 .342، ص.4118جامعة قاريونس، بنغازي، 
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، بحتة ال تتعدى فتح طريق اإلمدادات اإلنسانية ة القوات الدولية إنسانيةمهما  من جهتها أنا 
فهم جلياا من تصريح الرئيس ، وهو ما ي  (1)في الصومال وحماية أفراد اإلغاثة العاملين

با مخاط 272غداة التصويت على القرار  " الذي أقرا  األب بوشورج ج " آنذاكاألمريكي 
ل في شؤونكم نا ل ننوي إطالقا التدخ  ")...( أتعهد كم بأن   الشعب الصومالي بهذه العبارات

حلول سياسية ألزمتكم، نحن نحترم سيادة دولتكم واستقاللها )...(  الداخلية، ول إمالء أي  
 .(2)"وفقط تكون إنسانية تنا سهم  نا الوحيد، وم  هم  ف

ل الدولي، أعربت اإلدارة األمريكية الجديدة ونتيجة لهذا االختالف حول أهداف التدخا 
     عن رغبتها في سحب وحداتها المقاتلة في الصومال، األمر الذي دفع بمجلس األمن 

 لصومالالذي فواض األمين العام لقيادة عملية األمم المتحدة في ا 902إلى إصدار القرار 
(II ONUSOM)(3) تولى تأمين عمليات اإلغاثة تدة، ولقوة العمل الموحا  محلا  ، لتحلا

اإلنسانية، وغيرها من أشكال المساعدة السيما االقتصادية منها، واإلصالحات السياسية بغية 
فة بذلك وفقا للفصل السابع تصرا السلمية، والمصالحة الوطنية في الصومال، م   التسوية عزيزت

 .(4)الميثاقمن 

(، عاد ONUSOM IIقوات األمم المتحدة ) انتشاروفي الشهور القليلة التي تلت 
مية والتحالف مالتي دارت بين القوات األ االشتباكاتيزداد تدهورا بسبب لالوضع األمني 
سالمة موظفي األمم المتحدة، ب"، مما أدى من جديد إلى التهديد  عيديد قاده "العسكري الذي 

 سيطرتهم في الميدان.إلغاثة الذين لم يتمكنوا من فرض وعمال ا

                                                           
 .341و 423، ص.سابق مرجع ،عمران عبد السالم الصفراني -1

2 - SOREL Jean-Marc, La Somalie et les Nations Unies, (AFDI), Vol 38, 1992, p.79. 

 .341.، مرجع سابق، صعمران عبد السالم الصفراني -3 
لصومال، وثيقة األمم ق بالحالة في ا، المتعلا 0993مارس  41، الصادر بتاريخ 802 :قرار مجلس األمن رقم :راجع -4 

 .S/RES/814 (1993): المتحدة رقم
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رار القوات غاتها من الصومال، على رت بعض الدول سحب قوا وأمام هذا الوضع قرا 
" عن سحبها بصفة نهائية  كلينتون بيل األمريكية التي أعلن الرئيس األمريكي السابق "

األمم المتحدة في الصومال  ، لتنتهي بذلك مهام عملية0772مارس  60اعتبارا من تاريخ 
(II ONUSOM بتاريخ )(1)0772مارس  60. 

قرار  02خاللها تمرير  ما تسنوات،  6ل األمم المتحدة في الصومال لمدة استمر تدخا 
لألزمة الصومالية،  سياسيا  حلا  يا ألى إل من مجلس األمن، إلى أن انسحبت دون التوصا 

لمعاناة السكان المدنيين،  خاصة لوضع حدا ل التدخا  هي الذي فرضبالرغم من حجم التحدا 
غاثة الضحايا الم    ح.رين بالنزاع المسلا تأثا وا 

ة عاألمم المتحدة من الصومال إلى افتقار عملياتها لوسائل ناج انسحابويعود سبب 
من طرف الدول  (2)لمجابهة العنف القائم، وغياب رغبة سياسية فعلية في تسوية النزاع

األهداف اإلنسانية التي على حساب  سياسية أرادت تحقيقها، الها دوافعكانت التي  لةالمتدخا 
ربما قرار إنهاء العمليات العسكرية في الصومال  رفسا ي  يمليها ميثاق األمم المتحدة، وهو ما 

 ح نهايته.حتى قبل أن يشهد النزاع المسلا 

لمساعدة إلى طرف ل لتقديم اانحراف عملية األمم المتحدة في الصومال، من التدخ  ثانيا: 
 المسلح في النزاع

  لصومال، وعادت النشاطات االقتصادية عموما ااد االستقرار إلى معظم مناطق ع
ل األمم المتحدة لتقديم ت على تدخا إلى مجراها الطبيعي في غضون األسابيع القليلة التي مرا 

                                                           
1 - BAKARY Traoré, op.cit, p.6. 
2 -  Ibid. 
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ع مطلع شهر من جديد م الفوضىت ما المساعدة لضحايا الحرب األهلية، ولكن سرعان ما ع
 .(1)لقوات حفظ السالم الدولية إثر مقتل جنود باكستانيين تابعينجوان 

        " مسؤولية مقتل الجنود الباكستانيين  بيل كلينتون ل الرئيس األمريكي "ما ح
جوان  02" في تصريح أداله بتاريخ  عيديد حة التابعة للجنرال "ائل المسلا صعلى الف

ائل، صاشتباكات عنيفة مع هذه الف في القوات األمريكية للدخول زاألمر الذي حفا  ،(2)0776
 .(3)ت إلى سقوط العديد من القتلى في صفوف الطرفينأدا 

ة العنف، وارتفاع عدد الضحايا التابعين للجيش األمريكي، خاصة بعد ومع تزايد حدا 
ر مالية، قرا ائل الصو صالف يدا  في " الذي وقع أسيرا ميشال جورانت استعراض جثة الجندي "

حظة الحاسمة تغيارا الرئيس األمريكي نشر وحدات إضافية في الصومال، حيث عرفت هذه اللا 
ل إلى تسوية سياسية بدأ اللبس يحوم حول نوايا إرادة التوصا  ، ولخا في أهداف التد اجذري

 .(4)فعلية للنزاع
رار إرسال األمريكية على ق مزتاي نيويورك" التابع لجريدة  ثشمي لصحفي "اعلاق 
تشار اإلضافي هذا االن إلى الصومال، معتبرا أنا  رانجرز 200" لـ  بيل كلينتون الرئيس "

        على أساس فرضية الطابع الشخصي للنزاع ر إالا فسا يمكن أن ي   للقوات األمريكية ال
   انحصارهافي الصومال، حيث أصبحت أهداف العملية مشكوك في مصداقيتها بالنظر إلى 

                                                           
1 -ROLAND Marchal, Mogadiscio dans la guerre civile : rêves d’État, Les études du CERI, n° 29, 

2000, p.5. Voir aussi en ce sens : DE SENARCLENS Pierre, op.cit, p.93. 
2 - POULIOT Mélanie, L’analyse des représentations médiatiques et des discours politiques de 

l’après guerre froide (1992-1994) : la représentation médiatique de l’intervention américaine en 

Somalie du New York Times, Mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en Sciences 

Politiques, Université du Québec à Montréal, 2006, p.39.  
3- ROLAND Marchal, Mogadiscio dans la guerre civile : rêves d’Etat, op.cit, p.5.  
4 -POULIOT Mélanie, op.cit, p.39. 

 "، إالا  عيديد " إللقاء القبض على الجنرال " رانجرز فرد من القوات الخاصة " 200( و.م.أفي أواخر شهر أوت أرسلت ) -
 22جندي أمريكي وجرح  07ب في مقتل إلى كمين تسبا  0776-00-6ة فشلت، إذ تعراضت القوات األمريكية في المهما  أنا 

 عمرانو. راجع: شيل الصوماليون بجثث القتلى في شوارع مقديوقد مثا  " أمريكيتين،رليكوبتيهآخرين عقب إسقاط طائرتي "
 . 677، مرجع سابق، ص.عبد السالم الصفراني
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" بدال من توفير المساعدة اإلنسانية لضحايا النزاع  عيديد لقضاء على العدو الجنرال "في ا
 .(1)حالمسلا 

ل لمساعدة الشعب الصومالي، المدعوم من طرف الرأي غبة في التدخا كان لوقع الرا  
الكبيرة بين مواقف  االختالفاتالعام العالمي ومختلف وسائل اإلعالم أثر كبير في إخفاء 

دارة البيت األبيض حول أهداف التدخا األمم ا ل، خاصة بعد إعالن الواليات المتحدة لمتحدة وا 
بصفة مستقلة عن األمم المتحدة، وهو  (UNITAF)ة العسكرية يعن رغبتها في قيادة العمل

استخدام  بأنا  " الذي أقرا  .سيلزم.ج " الرسمي باسم األمين العامث ما أثار استياء المتحدا 
 فهم من تصريحه أنا ي   إذ ،(2)ة ال يمكن أن يتم تحت راية األمم المتحدةلمهما القوة في هذه ا

للواليات المتحدة أهدافا أخرى غير تقديم المساعدة اإلنسانية للشعب الصومالي، وكأننا به 
فها العملية العسكرية مكن أن تخلا يحاول أن يبرئ األمم المتحدة من العواقب الوخيمة التي ي  

واليات المتحدة، والتي ستحاول استغالل قدر المستطاع التفويض الذي التي تقودها ال
  عليه من طرف مجلس األمن لتحقيق أغراض بعيدة عن األغراض اإلنسانية.لت تحصا 

ا مجعله (ONUSOM) و (UNITAF) من لكلا  الممنوح التفويض كما أنا 
في حق  ارتكبتالتي صدت العديد من التجاوزات ية في الميدان، حيث ر  حرا  بكلا  فانتتصرا 

ر حقيقي، حيث أصبحت انتهاكات حقوق مبرا  ن، من قتل وضرب دون أيا السكان الصوماليي
     وهو  ،(3)عون تمثيل وتكريس الشرعية الدوليةاإلنسان صادرة من طرف أولئك الذين يدا 

                                                           
1 -POULIOT Mélanie, op.cit, p.45. Toute fois l’opération Restore Hop trouve court, l’armée 

américaine se comporte comme une armée d’occupation. Ses méthodes brutales et méprisantes contre 

les somaliens aboutissent à liguer contre elle population et seigneurs de la guerre. Une véritable chasse 

à l’homme s’engage contre le général Aidid, le chaos et la terreur s’installent à Mogadiscio. Voir : 

BRUNEL Sylvie, Les Nation Unies et l’humanitaire : un bilan mitigé, op.cit, p.317.  
2- SOREL Jean-Marc, La Somalie et les Nations Unies, op.cit, p.76 et 77. 
3- ROLAND Marchal, La militarisation de l’humanitaire : l’exemple somalien, Cultures et conflits, 

n°11, 1993, p.8. Ce qui caractérise la présence onusienne en Somalie, c’est l’absence de règles 

juridiques applicables aux casques bleus, dont le mandât reste flou. A la fois juge et partie, comme les 

anciens colonisateurs. Les soldats de l’ONU en viennent très vite à se comporter comme une véritable  

armée d’occupation dans les zones qu’ils sont censés pacifier. Leur tendance à abuser de leur position 

dominante les font détester des populations locales et notamment des factions qu’ils sont chargés de 

mettre au pas. Voir : BRUNEL Sylvie, L’humanitaire, nouvel acteur des relations internationales, 

Revue Internationale et Stratégique, n° 41, 2001, p.97. 
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ن تنفيذ قرارات مجلس األم لما أنا عخروج هذه العملية عن سيطرة األمم المتحدة،  ما فسرا 
 إلشراف ورقابة األمم المتحدة. إخضاعهاالخاصة بالحفاظ على السلم واألمن الدوليين يستلزم 

ي المنظمة عن هذا الدور لدولة أو أكثر من شأنه أن يجعل تلك الدول تخلا  فإنا  ،وعليه 
الواليات المتحدة في نزاع  ما عندما دخلتحدث تماتسعى لتحقيق مصالحها الذاتية كما 

 الذي أصبح القضاء علية أولوية الستعادة النظام  ،(1)" عيديد " ائل الجنرالصح مع فمسلا 
رها في الصومال، األمر الذي ساهم بشكل كبير في انحراف العملية عن األهداف التي سطا 

  .(2)أن الصوماليمجلس األمن بموجب قراراته المتعلقة بالشا 

األمريكية بقصف  الهيلكوبتر أن قامت طائرات وقد بلغ خروج العملية عن مسارها حدا 
إلى مصرع العديد ات الدولية، مما أدى لبوا بانسحاب القوا االمتظاهرين الصوماليين الذين ط

نفس القوات على ارتكاب جرائم تخالف القانون الدولي اإلنساني مثل  منهم، كما أقدمت
 .(3)لمتحدةعلى األطفال والشيوخ، والتعذيب في المعسكرات التابعة لألمم ا االعتداء

                                                           

مجلة دراسات العلوم اإلنسانية ، دور األمم المتحدة في عملية حفظ السالم بعد انتهاء الحرب الباردة، المصالحة محمد -1 
 .808، ص.0777 ،عمان، الجامعية األردنية، 72، المجلد واالجتماعية

2 -BAKARY Traoré, op.cit, p.7. 

ا عن أهدافه إذا كان الغرض منه تسليط العقوبة على منتهكي أحكام القانون الدولي، وجعلهم عدا التدخل اإلنساني منحرفي   -
ل اإلنساني ينبغي أن ينحصر الغرض دة من العمليات العسكرية، قصد إسقاطهم وتغيير أنظمة حكمهم، فالتدخا أهدافا محدا 

                                                                            منه فقط في حماية السكان المدنيين. راجع:
- JANGENE-VILMER Jean-Baptiste, Pourquoi intervenir ? le critère de la cause juste dans la 

théorie de l’intervention humanitaire armée, Critique Internationale, n° 54, 2012, p.166 et 167. 

صالح ممكن، مؤسسة األهرام للنشر والتوزيع، ط مزمنمجلس األمن فشل ، أحمد سيد أحمد -3 ، 4101، القاهرة، 0وا 
 ،األمريكيونتي ارتكبها الجنود الباكستانيون، ال ت. وفي هذا الخصوص، ال بأس أن نذكر كذلك التجاوزا031ص.

  ت إلى مقتل العديد حة، أدا غير مسلا  التونسيون والكنديون عندما أقدموا في عملية عسكرية على قمع تظاهرة ،نااليطاليو 
      من األبرياء، كما حصل سطو على ممتلكات السكان من طرف بعض القوات، ولهذا أصبحت عملية األمم المتحدة 

النويضي عبد في الصومال تحظى باعتراض وعداء كبير من طرف السكان الذين فقدوا ثقتهم باألمم المتحدة. راجع: 
، كلية العلوم 02، العدد مجلة القانون واالقتصادم اإلنسانية ومخاطره: من أجل مقاربة وقائية تنموية، ، التدخل باسالعزيز

. وعن التجاوزات التي ارتكبتها 22.، ص0991القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل، فاس، 
 ( كذلك في الصومال، راجع:و.م.أ)

-ROLAND Marchal, Mogadiscio dans la guerre civile : rêves d’État, op.cit, p.26. 
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انتقاد شرسة من طرف اإلعالم  حملة ت إلى جعل العملية موضوعكل هذه العوامل أدا 
حدة بالنسبة للقادة السياسيين والعسكريين في الواليات المتا الذي أصبح شاهدا مرهقا 

ا بصاروخ أدى األمريكية، حيث نقلت تقارير صحفية عن عملية جوية أمريكية استهدفت مقه  
ة من المدنيين، وهو األمر الذي حاول نفيه المتحدث الرسمي باسم ضحيا  07إلى سقوط 

فيهم  مكان وقوع الحادث، بمن ني" بالرغم من تواجد صحفي دافيد ستوكويل األمم المتحدة "
 . (1)ةاألمريكي يمز" التابعة لجريدة نيويورك تا لورش المراسلة "

ل التدخا  لضوابطهج واضح ل اإلنساني في الصومال غياب منالتدخا أظهرت عملية 
بسبب الخلط بين ما هو سياسي وما هو إنساني، كما اختلط الدور األممي بالدور األمريكي 

 القوات األمريكية في مسار الصراع السياسي،  لتيمن الثاني على األول بعدما تدخا حيث ه
ادة األمل وتجاوزت بذلك مهامها اإلنسانية، مما أدى في نهاية المطاف إلى فشل عملية إع

 .(2)الصومال في

 الثاني الفرع

 القوة استخدام طريق عن اإلنساني العمل قواعد تجسيد صعوبة

       حةالمسلا  بالنزاعات رينالمتأثا  الضحايا إلغاثة للقوة الدولي المجتمع استخدام أدى

 للدول ةيالسياس طاتالمخطا  أولويات ضمن مدرجا بات الذي اإلنساني المجال تسييس إلى

 دمهتستخ خصبا مجاال اإلنسانية المساعدة أصبحت حيث الخارجي، المستوى على لكبرىا

 بصفة لهاتدخا  خالل من وذلك ،(أول) الخاصة لمصالحها خدمة السياسة في لالستثمار الدول

        مباشرة غير بصفة أو اإلنسانية، المنظمات مع بالتعاون اإلغاثة عمليات لقيادة مباشرة

 جعل مما اإلغاثة، وكاالت فيها لتتدخا  التي اإلنسانية األزمات كبرى مشاريع لتموي طريق عن

                                                           
1 -POULIOT Mélanie, op.cit, p.45. 

 .031و 031، مرجع سابق، ص.أحمد سيد أحمد -2 
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 للدول السياسية لإلرادة تام وخضوع ةتبعيا  وضعية في األحيان من كثيرال في األخيرة هذه

 (.ثانيا) اإلنساني العمل عليها يقوم التي المبادئ أهم انتهاك وبالتالي ،المانحة

 اإلنساني للمجال الدول تسييس :أول

 مضامين إعادة إلى الباردة، الحرب بعد ما مرحلة في خاصة الغربية الدول بعض عمدت

 منطقة في االستراتيجية مصالحها لحماية لالتدخا  حق لها يتيح بما المتحدة األمم ميثاق مواد

 القانون في األستاذ السابق، ممياأل المبعوث اعتبر وقد اإلنسان. حقوق حماية اسم تحت ما،

 جوهر نعدااي   نسانياإل لالتدخا  تهابوربي اإلنسان حقوق من كل أنا  " كلفو  رتشارد " الدولي

 لحقوق الدولية الحماية فصل صعوبة دامؤكا  الباردة، الحرب بعد لما سيةالجيوسيا عناصر

 .(1)الكبرى الدول عالقات مدا  عن اإلنسان

 أرادت التي األمريكية المتحدة ياتللوال جديدا سياسيا اباخط الفترة، تلك نهاية شهدت ولقد

 والصومال...إلخ لعراقا من كل في التهاتدخا  أنا  اعتبرت حيث العالم، شرطي دور تلعب أن

 مصالح تحقيق و السالم بناء اإلنسانية، المساعدة تقديم في تكمن نبيلة أهدافا جعبتها في تحمل

 لالتدخا  عمليات قيادة على رةالقاد العالم في الوحيدة هاأنا  واعتبرت الدولية، الجماعة
 .(2)اإلنساني

                                                           

 .213.، مرجع سابق، صعمران ماجد -1 
لدولي في إقليم كردستان العراق ل المجتمع ا" في هذا الخصوص، وبشأن تدخا  جورج بوش األب الرئيس األمريكي األسبق " حصرا  -2 

 :بأنا  0990سنة 
« Les Etats-Unis assument le contrôle de cette opération. Parmi toutes les nations, seuls les 

Etats-Unis possèdent la position morale et les capacités pour mener cette opération. Nous 

sommes l’unique pays sur cette terre qui soit en mesure de rassembler les forces pour instaurer 

la paix ». Voir : POULIOT Mélanie, op.cit, pp.20-22. 

( و.م.أبذور تسييس المجال اإلنساني ظهرت حتى في عهد الحرب الباردة، أين استخدمت ) ينبغي اإلشارة في هذا المقام، إلى أنا  -
ة كوسيلة لتحويل الدول إلى معسكرها، وجعلها حليفة لها مقابل مساعدتها على النمو االقتصادي وتحسين الظروف المساعدة اإلنساني

االتحاد  خطر محتمل لقيام الحرب ضدا  االستعداد لمواجهة أيا  ( على أتما و.م.أالمعيشية لسكان هذه الدول، وهو ما سيجعل )
 السوفياتي. راجع: 

- VERON Jean-Bernard, La délicate mais indispensable implication de l’aide dans les conflits, 

Afrique Contemporaine, n° 209, 2004, p.51. 
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 مصالحها لتحقيق وسيلة اإلنساني، العمل مجال من الغربية الدول جعلت جهتها، ومن

 والحروب، الكوارث فهاخلا ت   التي األزمات على الضوء طوايسلا  أن اسةللسا  يكفي إذ ،(1)الخاصة

 اسند عتبري   الذي العالمي امالع الرأي تعبئة قصد الوضع لتغطية الصحافة تكاميرا وجذب
 .(2)الحسنة النوايا ستار تحت رستا توال ل،التدخا  لتبرير اقوي و اضروري

         الشرعية عن للبحث الدول أمام مفتوحا المجال أصبح 0797 سنة من اواعتبار 

 المنظمات لهيمنة يخضع سابق وقت في كان الذي المجال هذا في لالتدخا  إمكانية تيحهات   التي

 العمل تنفيذ حجةب الدول، بين العالقات يحكم الذي السيادة حاجز كسر وبالتالي اإلنسانية،

 .(3)اإلنساني

 العمل تنفيذ مجال في الدول التزامات أنا  الصدد، هذا في " برومان ونير  " يعتبر

 ومهامها، وظائفها كمبح الدول أنا  كون ،اإلنسانية المنظمات التزامات عن تختلف اإلنساني،

     كثيرا المجال هذا في مشاركتها فإن ولهذا فاتها،تصرا  على السياسي الطابع ىيطغ ما غالبا

 ،(4)ةخفيا  أجندة لذلك تبعا التهالتدخا  يكون أن ستبعدي   وال مصداقيتها، في شكا  محل كانت ما
 فكرة ىعل تقوم الدول مصالح بأنا  اإلقرار يفرض الدولية العالقات نظرية في الواقع أنا  باعتبار

 الصعيد على سلطتها فرض زيادة لىإ الخارجية سياستها عبر دائما تسعى هاأنا  أي األنانية،

            له مكان ال اإليثار مفهوم حول يدور ما كل وأنا  الخاصة، مصالحها لتحقيق الدولي

               لدخا ـــتت ال الدول أنا  بديهيا يبدو األساس هذا وعلى الدول، من غيرها مع عالقاتها في

                                                           
1 - GUILLAUME D’Andlau, L’action humanitaire, (P.U.F), Paris, 1998, p.100. 
2 - PANDOLFI Mariella, CORBET Alice, De l’humanitaire imparfait, Ethnologie française, vol 41, 

n° 3, 2011, p.470. 
3 - GUILLAUME D’Andlau, op.cit, p.100. 
4 - Le (C.I.C.R), (M.S.F), et des organismes de ce type sont mieux placés pour travailler dans un 

contexte de conflit en général, que des Etats où des organisations internationales. Dans un tel contexte 

ou les enjeux politiques, sécuritaires, économiques sont au premier plan, les Etats sont forcement 

suspects de jouer d’autres cartes que celle de la solidarité humaine. Ils le sont surtout lorsque leur 

engagement prend la forme d’interventions armées à vocation humanitaire. Voir : BRAUMAN Rony, 

Emotion et action humanitaire, Etudes, Tome 410, n° 1, 2009, p.12. 
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 ذهبت من الدول من وهناك  .(1)لذلك تدفعها خاصة مصلحة هناك كانت إذا إالا  – إنسانيا –

 أغراض تحقيق دعبتست ال هاأنا  أي ل،التدخا  ألهداف هرمي تسلسل بوجود اإلقرار حدا  إلى

 بدرجة منحت   األولوية دامت ما بشرعيته، المساس شأنه من ليس األمر وأنا  ورائه، من سياسية

 .(2)اإلنسان حقوق انتهاكات وقف لفعل كبيرة

 األهداف، تسلسل فرضية قتحقا  ةالعمليا  الناحية ومن منهجيا، الصعب من يبدو هأنا  إالا 

 السياسية، المصالح حساب على اإلنسانية لألهداف فعال ستمنح األولوية كانت إذا ما ومعرفة

 تسلسلال فإنا  وعليه ،(3)لةالمتدخا  الدول نواياو  أهداف طبيعة من دالتأكا  صعوبة إلى راجع وذلك

 الشبهات إلبعاد كافيا سندا يكون أن يمكن ال التهم،تدخا  لتبرير إليه يستندون الذي األهداف في

 تقديم منه رادي   الذي لفالتدخا  ورائها، من تحقيقها يريدون التي والمصلحاتية السياسية النوايا عن

سعاف اإلنسانية المساعدة             طعن محلا  كوني أو إنسانيا، يكون أن إما يا حايا،الض وا 

 مصداقيته. في

 الكبرى األزمات بعض إلى تنحاز ما عادة اإلنسانية التالتدخا  أنا  نجد ذلك، على وعالوة

 تحظى ال أخرى أزمات نجد حين في الغربية، الدول طرف من المفبركة - نأفغانستا العراق، -

      قليل قدر على إالا  لتتحصا  ال فهي اإلعالمي، واالهتمام ويلوالتم الرؤية من القدر بنفس

                                                           
1- JEANGENE-VILMER Jean-Baptiste, Ethique et politique de l’intervention humanitaire armée, 

Critique Internationale, n° 39, 2008, p.162.  

الدافع  لبد من العتراف بأن   ه "العالقات الدولية بجامعة أكسفورد، أنا " األستاذ في  أدمز روبرت ويقول في هذا الصدد " -
نما هو ستار تخاإلنساني ليس هو الهدف العام للتدخ     مصالحها وأهدافها  لتحقيق في وراءه الدول القويةتل، وا 

س الثقافة، دراسة حالة الصومال، مجل - لدولي المتذرع باعتبارات إنسانية، التدخل اغيث مسعود مفتاح". راجع:  السياسية
 .020، ص.7009، سرت، 0ط

2 - En d’autres termes, que cet intérêt humanitaire coïncide avec d’autres intérêts politiques de l’Etat 

intervenant n’a aucune importance tant que ceux-ci restent secondaires. Voir : JEANGENE-

VILMER Jean-Baptiste, Ethique et politique de l’intervention humanitaire armée, op.cit, p.164. 
3 - Ibid. 
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 وثيق بشكل مرتبطة أصبحت اإلنساني النظام بنية أنا  على يدلا  الذي األمر وهو المساعدة، من

 .(1)المانحة الغربية الدول صالحمب

    ياسيةوالجيوس االقتصادية يةماأله على فيتوقا  ما عادة المساعدة تقديم فعل أنا  كما

 الصادر العالم في بالكوارث المعني التقرير أشار فلقد ل،بالتدخا  ةينالمع الدول بها عتتمتا  التي

 المساعدات قيمة بلوغ 7000 سنة شهدت حيث ،االستعجالية المساعدة انتقائية إلى 7006 سنة

 طابع ذو عتباراتال الجغرافي توزيعها استجاب أمريكي، دوالر مليار 2.7 ـــب ردا ق   اقياسي امبلغ

 .(2)إنساني-أخالقي هو مما أكثر سياسي

 يعد لم إذ الغربية، الدول مختلف إجماع محلا  للسياسة اإلنسانية التبعية أصبحت وهكذا

 الضحايا إلغاثة والكوارث األزمات أوقات في لللتدخا  إنسانية استراتيجيات بوضع قيتعلا  األمر

مدادهم  هذه جعلت بل الحياة، قيد على تبقيهم أن شأنها من التي الضرورية بالمستلزمات وا 

 .(3)الخارجية سياساتها عليها تقوم التي المبادئ أهم بين من اإلنساني العمل الدول

 أقوال ة،يسياس أغراض لتحقيق اإلنسانية المساعدة استخدام فرضية ةصحا  كذلك بياني   وما

 بكلا  حصرا  الذي " توكر يكلما " الالجنر  نأفغانستا في األمريكية القوات عمليات قائد نائب

                                                           
1 - AUDET François, op.cit, p.452 et 453. 

ا نداءات األمم المتحدة لمنطقة القوقاز، في حين لم من إجمالي المبالغ التي أحصته %89نفس السنة شهدت توزيع  -2 
 0.1لت العراق بعد سقوط نظام صدام حسين على ، كما تحصا من المبالغ اإلجمالية %44على نسبة  ل الصومال إالا تتحصا 

نصف  إالا فريقي يعانون المجاعة، إمليون  21رة لحوالي مليار دوالر إلغاثة العراقيين، في حين لم تصل المساعدات المقرا 
 ص للعراق. راجع: المبلغ المخصا 

-MBONDA Ernest-Marie, L’action humanitaire en Afrique, lieux et enjeux, Ed des Archives 

Contemporaines,  Paris, 2008, p.77. 
3 - Certains Etats prennent de telles initiatives depuis déjà quelques années. C’est le cas de l’Australie, 

du canada, des Etats-Unis et de la France, qui utilisent dans leur politique internationale des approches 

intégrées basées sur le trio humanitaire, militaire et commercial. En ce sens « Duffield » explique que 

l’aide humanitaire occidentale est le reflet des politiques publiques intérieures et sert les intérêts  des 

pays riches. Quant a « Kennedy », lui considère que l’humanitaire fut en tout temps une activité 

hautement politique.  « Bensaid » ajoute que l’humanitaire c’est encore de la politique qui ne veut pas 

dire son nom. Voir : AUDET François, op.cit, p.454. Voir aussi en ce sens : GUILLAUME 

D’Andlau, op.cit, p.104 et 105. 
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 فهي ،نأفغانستا في العملية لنجاح اأساسي   عامال عد  ت   اإلنسانية المساعدات " بأنا  وضوح

 .(1)" التمر د مكافحة عمليات في قدما للمضي   مالئمة جد   اظروف رتوف  

 بخصوص حصرا  أمريكي عقيد عن " مزتاي نيويورك " ةفيصح نقلت جهتها، ومن

 )...( لنا النصر قونسيحق   من هم الرجال هؤلء " بأنا  اإلغاثة در موا بتوزيع فةكلا الم   تالمنظما

 .(2)")...( المشاكل كل على بها سنقضي التي المثلى الطريقة هي هذه

 مدى تماما نتبي   الحرب " بأنا  قائال " يتاتيب ماريو " صراح كوسوفو في األزمة وعن

 لالتدخا  لتبرير كوسيلة واستخدامه الناتو حلف دول رفط من "اإلنساني لالتدخ   حق ييستس
 اتهطيا  في لالتدخا  حمل إذ المدنيين، السكان حماية غير أهدافا تحقيق منه أريد الذي العسكري

    راية تحت سابقا العظمى القوى قادتها التي االستعمارية تالحمال إلى مباشرة يلناتح تلميحات

 .IONMISS CIVILIZING THE"(3) الشعوب تحضير "

 دون ستتم العملية أنا  كوسوفو، في لهتدخا  قبل سابق وقت في رواج أنا  الناتو لحلف سبق

       بها المعمول اإلنسانية المبادئ كل ستحترم هاوأنا  (،ZERO VICTIME) الضحايا وقوع

 هأنا  الحلف زعم الذي لالتدخا  أن كون ذلك، عكس أثبت الواقع أنا  إالا  حة،المسلا  النزاعات في
 .(4)المدنيين الضحايا من اآلالف خلاف إنساني

 بسبب االنتقادات من الكثير أثار متر 2000 بعد على اليوغوسالفية المدن قصف أنا  كما

 أيا  عن ابعيد الطيار يبقى المسافة هذه بعد فعلى غيرها، من العسكرية األهداف تحديد صعوبة

                                                           
1 - JAMIE A. Williamson, L’aide humanitaire utilisée pour « gagner les cœurs et les esprits » : un 

échec couteux, (RICR), Vol 93, 2011, p.141. 
2- Ibid.  
3 - ANDERSON Nils,  Entre droit d’ingérence humanitaire et responsabilité de protéger, ou passe la 

frontière ?, In LAGOT Daniel, ANDERSONE Nils (S/dir), Responsabilité de protéger et guerres 

humanitaires, le cas de la Libye, Ed L’Harmattan, Paris, 2012, p.52. 
4 - AUDET François, op.cit, p.459. 
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 أثناء المدنيين السكان استهداف بتجنا  في ةدقا ال مسألة أنا  إالا  للخطر، حياته ضتعرا  احتمال

 .(1)المسافة هذه بعد على مستحيلة شبه ةمهما  بدت القصف،

 الفيدرالية الجمهورية سيادة من صالتخلا  وليس-  إنساني لالتدخا  دافع كان فلو وبالتالي

 الفعلية الحماية لتوفير المثلى الوسيلة باعتبارها ،الميدان في الناتو حلف للتدخا   - ليوغوسالفيا

  ربما دفع الذي األمر وهو ،(2)متر 2000 بعد على عشوائية جوية حملة شن من بدال للمدنيين

 القصف بأنا  اإلقرار إلى الناتو حلف وأمين سابقا، بريطانيا خارجية وزير " كارينغتون اللورد "

 وزراء رئيس اهنا تب الذي الموقف نفس وهو ،(3)العرقي التطهير جرائم حدوث في بتسبا  من هو

 غير وسيلة كانت القوة استخدام " بأنا  0777 سنة أقرا  عندما "بلير توني " آنذاك بريطانيا

 .(4)" اإلنسانية زماتلأل  لالستجابة مثالية
 كوسوفو، في لللتدخا  وجيهة سياسية اأسباب هناك بأنا  تماما رقدا ي   أن للمرء يمكن يه،لوع

     النامية الفاشية القومية للدول حدا  وضع في األوروبية الدول رغبة في أساسا لتتمثا  والتي

 رتقرا  أين الثانية، العالمية الحرب أعقاب في فعله إلى كذلك سعت ما وهو القارة، تراب على

                                                           
1 - JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, La guerre au nom de l’humanité : tuer ou laisser mourir, 

op.cit, p.353. 

 األهداف تحديد وأنا  خاصة ل،التدخا  من نوعال هذا يخدم أن شأنه من مرتفع علو بعد على القصف كان إذا اعما  البعض تساءل -

 يفترض الكوسوفية، األزمة في القوة الستخدام الدافع أنا  باعتبار ،شكا  موضع في العملية يضع قد األساس هذا على العسكرية

 راجع: المدنيين. للسكان الحماية توفير حدود في امقياد يكون أن
- SERGE Sur, L’affaire du Kosovo et le droit international : points et contrepoints, (AFDI), vol 45, 

1999, p.287.  
2 - BOUSTANY Katia, DORMOY Daniel, L’intervention de L’OTAN au Kosovo, l’humanitaire aux 

confins du politique, de la force armée et du droit, Rapport de synthèse, p.27, In 

http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/09/PerspAssemblC%CC%A7.pdf. Dans l’affaire du 

Kosovo, les conduites illicites de l’Alliance ont d’abord consisté à menacer la Yougoslavie d’emploi 

de la force. La menace s’est manifestée à plusieurs reprises. Elle a pris une forme aiguë avec 

l’activation des forces aériennes décidée par le Conseil de l’ )O.T.A.N(  le 13 octobre 1998. La 

décision a  été prise dans le but de susciter la crainte des autorités serbes, de les persuader qu’elles 

couraient un danger à ne pas conclure l’accord de Rambouillet. Voir : NOUVEL Yves, La position du 

Conseil de sécurité face à l’action militaire engagée par L’OTAN et ses Etats membres contre la 

République Fédérale de Yougoslavie, (AFDI), Vol 45, 1999, p.303 et 304.   
3 - JEANGENE VILMER Jean-Baptiste, La guerre au nom de l’humanité : tuer ou laisser mourir, 

op.cit, p.455. 
4 - AUDET François, op.cit, p.455. 

http://www.sfdi.org/wp-content/uploads/2014/09/PerspAssemblC%CC%A7.pdf
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 هذا ومن وأهدافه. األوروبي عو المشر  أمام عقبة لمثا ت   باعتبارها الفاشية األنظمة جميع محو

ن حتى للتدخا ل اسيةسي شرعية لنفسها منحت ،المنطلق  حول اكشكو  األخير لهذا كان وا 

 .(1)مشروعيته
 امحط   دوما كان الذي الصومال في الدولي لالتدخا  لىع السياسية راتالمبرا  نفس طغت

 بين وصل حلقة لمثا ي   الذي اإلستراتيجي لموقعه نظرا ،الدولي النظام في الفاعلة القوى ألنظار

 وقناة " المندب ابــــــب " األحمر رـــــالبح عبر الهندي المحيط من الدولية لتجارةل وطريق القارات،

 .(2)المتوسط البحر إلى السويس
    دراسات دتأكا  حيث الدولي، لالتدخا  إلى فعتد التي العوامل ضمن النفط دخل كما

  أهمية أضفى الذي األمر فريقيا،إ في نفطي احتياطي أكبر على الصومال شمال رتوفا  عن

    ،االنخفاض إلى البترول من العالمي االحتياطي فيه جهاتا  الذي الوقت في لمنطقةا على

 عن بالتنقيب كبيرا اهتماما " البترولية األمريكية كونوكو " شركة أبدت األساس هذا وعلى

  .(3)بالمنطقة مماثلة امصالح " الفرنسية البترولية ألفا " لشركة كان كما الصومال، في البترول

                                                           
1 - BRAUMAN Rony, La communication des ONG : une affaire d’États ?, Revue Internationale et 

Stratégique, n ° 56, 2004,  p.110. 

أهداف كبرى تتصل بالتوازن  تحقيق تتجه نحو ،ستراتيجيةادوافع  علىفي كوسوفو كذلك  الناتو ل حلفتدخا  يرتكز -
ل على الرغم من محاولته تغليف التدخا األوروبي والعالمي الذي يلعب عند الحلف دورا محوريا لفترة ما بعد الحرب الباردة، 

 . 762، التدخل اإلنساني في العالقات الدولية، مرجع سابق، ص.محمد يعقوب عبد الرحمانجع: ابمؤثرات إنسانية قومية. ر 
ل هذا من ارتباطها الوثيق بالبحر األحمر، حيث يشكا  االستراتيجيةتستمد منطقة القرن اإلفريقي قدرا مهما من قيمتها  -2 

العسكرية ما بين األخير والقرن اإلفريقي معا حلقة محورية للتحكم في حركة المواصالت البترولية، وحركة المرور البحرية و 
المحيط الهادي، باإلضافة إلى موقعه الجغرافي الهندي و بين المحيط البحر المتوسط والبحر األسود والمحيط األطلنطي، و 

ي والشمال الشرقي إلثيوبيا، وبالتالي جعلت كل هذه العوامل من منطقة القرن بأراضيه حول الجنوب الشرق الذي يلتف
. 414و 410، مرجع سابق، ص.غيث مسعود مفتاحا حيويا من الخطوط األمنية للدول الغربية. راجع: ل خطا شكا اإلفريقي ت  

الصومال "  أنا  0994نسان لعام لحقوق اإل د تقرير المنظمة العربيةوفي خصوص األطماع الغربية في هذه المنطقة، أكا  -
ر كان نموذجا لدولة صغيرة عانت من كل أشكال التنافس الدولي من أجل مناطق النفوذ والسيطرة، وعانى الشعب الصغي

. " هاته الوطنية من طريقة كتابة حروف لغته، وانتهاء باختيار طريقته في التنميةمن كل أصناف التدخل لتشكيل توج  
 .21، مرجع سابق، ص.العزيز النويضي عبدراجع: 

 .412و 413، مرجع سابق، ص.غيث مسعود مفتاح -3
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 المساعدة أنا  الصومال، في سابقه خالف وعلى البوسنة في النزاع نبيا  ته،جه ومن

 السياسة خالل من جليا يظهر ما وهو ،(1)لالتدخا  لعدم رامبرا  كذلك تكون أن يمكن اإلنسانية

 تمويلها طريق عن اثةاإلغ جهود دعم على قدامهاإب لنزاعا هذا في الكبرى القوى تهاتبنا  التي

 الدول، هذه رغباتل وفقا تماما اشتغلت التي الالجئين لشؤون السامية ةيالمفوض لعمليات

 أن الضحايا، إلى المساعدة توصيل في المفوضية حمالت أغلب نجاح لفعل كان قدف وبالتالي

 ،المدنيين حق في المرتكبة زرالمجا لوقف لالتدخا  قرار اتخاذ لعدم الكبرى الدول زعماء دفع
 .(2)اإلغاثة عمليات سير حسن على حتما رسيؤثا  النزاع في لهاتدخا  أنا  بحجة

   العنيف لالنتقاد البوسنة في الدولي المجتمع انتهجها التي اإلنسانية السياسة ضتتعرا 

 وبث تبسل السالم حفظ قوات أنا  اعتبروا الذين والسياسيين المفكرين من العديد طرف من

  ينجرا متف بقوا حيث ،يتشاسريبرن في حدث الذي العرقي التطهير اءجرا  الجريمة في الشريك

لهمت   لم متهمهما  أنا  ةبحجا  لوايتدخا  ولم ،الفظائع تلك على  يتحظ المقابل وفي ذلك، خوا

 الحماية لتوفير الجهود تلك تسخير من بدال الحماية من الكافي بالقدر اإلنسانية المساعدات

 " داشي إيريك " أقوال سبح المعقول غير من كان حيث ،(3)المساعدة لتلك حاجة في هم لمن
 األمم قوات طرف من المساعدات قوافل تأمين يتما  أن حدود، بال أطباء لمنظمة التابع فالموظا 

                                                           
1 - Comme l’a déclaré « Olivier Paye », l’aide humanitaire est « à la fois moyen d’intervention et 

prétexte de non intervention ». Voir : RYFMAN Philippe, La question humanitaire : histoire, 

problématiques, acteurs et enjeux de l’aide humanitaire internationale, op.cit, p.165.  
2 - RIEFF David, L’humanitaire en crise, le Serpent à Plumes, Paris, 2004, p.127. En ce sens, on doit 

noter que l’aide humanitaire en Bosnie a été utilisé dans les négociations diplomatiques comme 

argument pour s’opposer à l’action de rétablissement de la paix qui pourrait être entreprise. La 

diplomatie française et peut être celles d’autres pays a dit : « si nous engageons une opération de 

rétablissent de paix, à ce moment là, nos troupes qui sont déjà sur le terrain risqueront d’être 

choisies comme victimes de cette opération (…)». Voir : GARDE Paul, L’humanitaire, alibi et 

enjeu ?, In DOMESTICI-MET Marie-José (S/dir), Aide humanitaire internationale : un consensus 

conflictuel ? op.cit, p.316.                                                                                                                         

خاذ استخدمت المساعدة اإلنسانية في البوسنة إلخفاء غياب استجابة سياسية فعلية لمعالجة األزمة التي كانت تستدعي ات -
  مواقف صارمة من طرف المجتمع الدولي. راجع:

- RYFMAN Philippe, La question humanitaire : histoire, problématiques, acteurs et enjeux de l’aide 

humanitaire internationale, op.cit., p.165.  
3 -BRUNEL Sylvie, L’humanitaire, nouvel acteur des relations internationales, op.cit, p.96.  
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 لحماية استخدامها عن فيه امتنعت الذي الوقت نفس في حة،المسلا  القوة باستخدام المتحدة

لها ال واليتها أنا  بحجة المدنيين  .(1)ذلك تخوا

   العراق ،نأفغانستا من كل في السابق ألمميا المبعوث براهيمياإل األخضر بذه ولقد

 الدولي المجتمع التتدخا  فعالية عدم عن قعلا  عندما ذلك من أبعد هو ما إلى را،مؤخا  سوريا و

 يريده، مال إالا  يستمع ال األمن مجلس بأنا  ةيالبوسن األزمة خصوص في أقرا  حيث اإلنسانية،

 عدد بزيادة " غالي بطرس " طالبه سريبرنيتشا في الجماعية ادةاإلب ارتكاب قبل هنا أل نظرا

 األقل على تستلزم والتي المجلس، أنشأها التي اآلمنة للمنطقة الحماية لتوفير الدولية القوات

 قدار المجلس أنا  باعتبار فضبالرا  قوبل الذي الطلب وهو ة،المهما  هذه يلتولا  رجل ألف 62 نحو

     اإلنسانية الكارثة حجم إلى بالنظر وخيمة النتائج فكانت تها،لحماي يكفي رجل 2000 أنا 

    اإلقرار إلى " عنان كوفي " العام باألمين دفع الذي األمر وهو ،(2)المنطقة في بتترتا  التي

             وقعت التي المجازر عن المتحدة لألمم الرئيسية بالمسؤولية ،عنه صادر تقرير في

 فشل عن الناتجة الفظائع حجم إلى بالنظر ،بالكارثي الوضع صفو  حيث سريبرنيتشا في

 .(3)يوغوسالفيا في مالسال على  الحفاظ اتعملي

 اإلنسانية المبادئ على اإلنساني العمل تنفيذ مجال في العسكري المدني التعاون تأثير ثانيا:

 واتالسن في بات الذي اإلنساني والمجال السياسة بين غامضة جدا  الحدود أصبحت

 نتيجة رؤثا ت   خذتأ التي الغربية، للدول ةبالنسب سياسية وسلطة قوة مصدر اضيةالم القليلة

         ،اإلغاثة منظمات عمل سير على كبير بشكل المساعدات تقديم مجال في انخراطها

                                                           
1 - RIEFF David, op.cit, p.126. 
2 - BRAHIMI Lakhdar, L’ONU entre nécessité et minimalisme, Politique Etrangère, n° 2, 2005, p. 

304. 
3 - TARDY Thierry, op.cit, p.44. Voir aussi en ce sens: DE SENARCLENS Pierre, op.cit, p.131. 
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 بفعل عملها حياد عن التنازل على مرغمة حةالمسلا  القوات مع تعاونها بفعل نفسها وجدت التي

 .(1)حةالمسلا  القوات مع نهاتعاو 

ذا  الصومال، في نةمعيا  نيةسكا مجموعة إنقاذ من اإلنسانية اتالممرا  بعض إنشاء مكان وا 

            الجنود انحراف بسبب اإلنسانية، ةالمهما  على ايـسلب ار ـــــأث التعاون هذا لمثل كان قدف

    كثيرال في اإلغاثة عمال عراض الذي األمر وهو المتحدة، األمم رتهاسطا  التي األهداف عن

     للطعن محال المساعدة أصبحت حيث العسكرية، الهجمات من استهدافهم لخطر األحيان من

 السكان حق في تجاوزات ارتكبوا الذين أنفسهم الجنود حماية تحت مةقدا م   كونها ،مصداقيتها في

 .(2)المدنيين

 العمل وقوات الصومال في اإلنسانية ماتالمنظ بين العالقة في واضحا رالتوتا  داب قدول

 ةمهما  أنا  من فبالرغم ،(3)منهما كل عمل منطق اختالف بسبب )UNITAF( دةالموحا 
(UNITAF) المنظمات اللعما  آمنة ةئبي وتوفير اإلغاثة، قوافل حماية في تنحصر كانت 

 حدث حيث ولياتها،مسؤ  من القوات تلك تنصال بسبب ذلك، عكس أثبت الواقع أنا  إالا  اإلنسانية،

                                                           
1- PANDOLFI Mariella, CORBET Alice, op.cit, p.470. 
2- BRAUMAN Rony, L’action humanitaire, op.cit, p.6. Le (CICR) note en ce sens, que là où « les 

parties à un conflit armé considèrent que les opérations humanitaires sont un moyen de réaliser 

des objectifs militaires, l’accès aux populations en détresse devient plus difficile, voir impossible, 

et la sécurité des travailleurs humanitaires est gravement compromise ». Voir : JAMIE A. 

Williamson, op.cit, p.148. 

، يعود إلى الخلط في أهداف 0776في خريف سنة من الصومال  (أ.ب.ح)انسحاب منظمة  أنا  لىإتجدر اإلشارة  -
العملية اإلنسانية بين منظمات اإلغاثة، وقوات األمم المتحدة التي انحرفت عن واليتها نحو تسييس وعسكرة المساعدة التي 

اس تحقيق أس لها علىرت في وقت سابق تدخا بعدما برا  ،فقدت حيادها بفعل االنخراط المباشر لهذه القوات في النزاع المسلح
                                                                       األهداف اإلنسانية وحماية قوافل اإلغاثة. راجع:

- BRAUMAN Rony, De l’aide impossible à l’interruption de l’aide, In DOMESTICI-MET Marie- 

José (S/dir), Aide humanitaire internationale : un consensus conflictuel ?, op.cit, p.330 et 331.     
3- Les soldats de l’UNITAF raisonnent en termes purement militaires avec comme priorité numéro un, 

leur propre sécurité, les ONG quant à elles, devaient s’efforcer de répondre à ce qu’elles pensent être 

les besoins de la population somalienne ; elles privilégient donc l’accès aux groupes précarisés. Voir : 

ROLAND Marchal, La militarisation de l’humanitaire : l’exemple somalien, op.cit, p.8. 
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 دة،الموحا  العمل قوة بوالية التزامه بضرورة ضابطا إنسانية منظمة ذكارت أن " كسمايو " في

 .(1)ةالمهما  بهذه للقيام مرتزقة باستئجار أمرها بأن منه الراد فكان

 كانوا الذين اإلغاثة عمال قبل من شرسة انتقاد حملة االختصاص في خلاالتد هذا عرف

 بعسكرة جهة من قيتعلا  أصبح األمر أنا  اعتبروا إذ مضى، وقت في المجال هذا يحتكرون

      - اإلغاثة عمال - المدنيين إقحام إلى التداخل هذا أدى فقد أخرى ةجه ومن المساعدة،

 المجال في العاملين واستقاللية حياد على مباشر بشكل رأثا  مما ،العسكرية العمليات في

 .(2)اإلنساني

 بهم وصل حيث اإلنساني المجال على العسكريين ذاستحوا كوسوفو في لدخا الت شهد ولقد

 تحت أصبحوا أنهم ةبحجا  الضحايا، إلى الوصول من اإلنسانية المنظمات منع درجة إلى الحد

 نأفغانستا في المساعدة استغالل تما  كما ،(3)المنطقة في ةالمتواجد حةالمسلا  القوات رعاية
 الناتو وحلف المتحدة ياتالوال إقدام خالل من وذلك د،التمرا  لقمع ربح كإستراتيجية واستعمالها

 لمثل األحمر للصليب الدولية اللجنة انتقاد أثار الذي األمر دين،المتمرا  إلى وصولها منع على

 الذين ،اإلنساني المجال في والعاملين المساعدة بحياد ماسة اعتبرتها والتي تصرفات، هكذا

                                                           
1 - ROLAND Marchal, La militarisation de l’humanitaire : l’exemple somalien, op.cit, p.8. 
2- AUDET François, op.cit, p.460. De fait, la notion de cohérence stratégique entre le militaire et 

l’humanitaire conçue comme une amélioration des outils de gestion des crises, rencontre des 

oppositions, notamment en France. Ce concept est très lié à des modèles humanitaires américain et 

britannique qui tendent à privilégier l’efficacité technique de l’humanitaire et son adéquation aux buts 

politiques des opérations de gestion des crises. Voir : BRAEM Yann, Militaires et humanitaires : 

concurrences et convergences en coopération internationale, Hérodote, n° 116, 2005, p. 96 et 97.  
3-  BRUNEL Sylvie, L’humanitaire, nouvel acteur des relations internationales, op.cit, p.99. 

قة بالوصول إلى الضحايا في كوسوفو، تها المتعلا صد تسهيل مهما لم يكتف حلف الناتو بالتعاون مع المنظمات اإلنسانية ق -
 بل بدا واضحا اتجاه رغبته إلى فرض سيطرته على المجال اإلنساني وتحديد إستراتيجية عمل تلك المنظمات، إذ لم يعد

مختلف الدول ة تنفيذ العمل اإلنساني، وأصبحت خذ لنفسه مهما عمل الحلف منحصرا في تأمين عمليات اإلغاثة، بل اتا 
" الذي  ألن ريتشارد المشاركة في التحالف تتسابق من أجل ذلك، وهو ما بدا واضحا من تصريح وزير الدفاع الفرنسي "

عتبر الجنود الفرنسيون األكثر فعالية في ل فيها المجتمع الدولي، ي  على غرار العديد من األزمات التي تدخ   " بأنا  أقرا 
 ". راجع: سانية، وهم السباقون دائما لفعل ذلكمجال تقديم المساعدات اإلن

- RIEFF David, op.cit, p.185. 
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 لتحقيق ستخدمت   باتت المساعدة بأنا  دينالمتمرا  اعتقاد بسبب لخطرل عرضة حياتهم أصبحت

 الجنود ارتداء نتبيا  أنا  بعد خاصة ،(1)اآلخر دون النزاع في واحد لطرف عسكرية أهداف

 ةـحرك قوات إلى للوصول منهم سعيا اإلغاثة مالع بسيارات استعانتهمو  ةيا نمد لمالبس
 تقديم على السكان تحثا  نأفغانستا جنوب في منشورات بإسقاط الجنود نفس قام كما ،الطالبان

 .(2)اإلنسانية المساعدة على حصولهم مقابل الحركة عن معلومات

ة مفارقات بسبب سياسة التبعية التي انتهجتها بعض عدا  اإلنسانيشهد المجال 
أصبحت في نظر الدول الغربية جزءا من سياستها الخارجية  التي )3(،اإلنسانيةالمنظمات 
تعمد هذه  اإلنسانية، حيثلتحقيق أغراض بعيدة كل البعد عن األغراض  سيلهو تستخدمها ك
اجها استدر  األزمات، قصد كبرىتمويل هذه المنظمات في  إستراتيجية إتباعالدول إلى 
خضاعها  .)4(لرغباتها السياسية وا 

حت باحثة صرا  ها إلرادة الدول الكبرى المانحة،وخضوع اإلنسانيةوعن تبعية المنظمات 
الجهة المانحة على  إرضاء ه خالفا لعالم األعمال فإنا تابعة لمنظمة أطباء بال حدود، بأنا 

أي  ،اإلنسانيستدامة المالية للعمل حساب الزبون، هي الوسيلة التي من شأنها أن تضمن اال
 ،(5)مرهون بإرادة الدول الصناعية اإلنسانيةفي حاالت األزمات  اإلغاثةل وكاالت تدخا  أنا 

المبدأ عن أهداف ت هذه السياسة إلى ظهور منظمات جديدة تختلف من حيث حيث أدا 
من خالل  اإلنسانيساهمت بشكل كبير في تسييس مبادئ العمل  إذ، - حدود بال -حركة 

                                                           
1 - JAMIE A. Williamson, op.cit, p.141. 
2-  TERRY Fiora, Le CICR en Afghanistan : réaffirmer la neutralité de l’action humanitaire, (RICR), 

Vol 93, 2011, p.149. 

.99.phumanitaire, nouvel acteur des relations internationales, op.cit, , L’BRUNEL Sylvie  -3 
4- RYFMAN Philippe, L’action humanitaire non gouvernementale : une diplomatie alternative ?, 

Politique Etrangère, no 3, 2010, p.577. Voir aussi en ce sens : MBONDA Ernest Marie, op.cit, p.78. 
5- PEROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, De l’impartialité des humanitaires et de leur 

perception par les bénéficiaires : les enjeux politiques de l’aide internationale au Burundi, Autre Part, 

no 39, 2006, p.40. 
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قصد تبرير  اإلنسانيةجة باألهداف سعيها إلى تجسيد استراتيجيات الدول الكبرى المتحجا 
  . )1(التها العسكريةتدخا 

 لمبدأ الحياد بالنظر  اإلنسانيةولقد شهد النزاع في كوسوفو انتهاك بعض المنظمات 
طباء بال رئيس منظمة أ في هذا الخصوص أكدا  حيث ،إلى تبعيتها المطلقة لحلف الناتو

عمال اإلغاثة يذهبون إلى حيث يريد "  أنا  " أوديسوز بودوريس " السيد، حدود اليونان
فو في كوسو  اإلنسانيةد أن المنظمات ، وهو ما يؤكا )2( " ما يريدهالحلف ويفعلون ويقولون 

 استقالليتها وال على حيادها.  لحفاظ ال علىفي اجهد  لم تبذل أيا 

أن أصبح الضحايا يعتبرون  ،اإلنسانيكما كان لوقع هذه التبعية في مجال تنفيذ العمل 
وهو ما زاد من تعقيد  الحها،للدول المتدخلة وتخدم مصأجهزة تابعة  اإلنسانيةالمنظمات 

   ن، كما كان عليه الحال و دق التي يسيطر عليها خاصة المتمرا دخولها إلى بعض المناط
 . )3(أفغانستانفي الحرب على 

                                                           
. 99.   p , op.cit,BRAEM Yann- 1 

.203 et 204.p, op.cit, F DavidRIEF -2 

أن نذكر ذلك التقارب الذي بلغ ذروته بين المنظمات اإلنسانية والقوات األمريكية أثناء الحرب  سال بأوفي نفس السياق  -
رة من طرف وزارة الدفاع األمريكية، وتم استخدامها كأداة طا أم  لة و موا على العراق، حيث أصبحت أنشطة هذه المنظمات م  

 . راجع:اإلنسانيلمبدأ االستقاللية الذي يقوم عليه العمل  اصارخ اانتهاك عدا يق أغراض عسكرية، وهو األمر الذي ي  لتحق
 - BRAEM Yann, op.cit, p.97. 

ذت في البوسنة تحت شعار المساعدات فا العديد من األنشطة التي ن  "  زلتكو ديسدريفيتش "كر الصحفي البوسني نـاست -
شهدت  إذيكمن في عدم التحكم في آليات توفير المساعدة لمناطق النزاع،  األساسيالمشكل  اعتبر أنا  اإلنسانية، حيث

لى أيا  ه ال أحد يعرف من أين أتت،التي يبدو أنا  اإلنسانيةالمنطقة عددا ال يحصى من المنظمات  هي  دولة تتبع، وما وا 
ات إلى تشغيل الشباب في إنسانيتها لجأت في العديد من المرا  هذه المنظمات المشكوك أهدافها الحقيقية، وأضاف قائال، أنا 

وسعت إلى مطاردة المشاريع وتوسيع خطط  ،ةالمحليين مقابل مبالغ مالية تافهة، في الوقت الذي خدمت هي أجندات خفيا 
 راجع:عملها لجذب مصادر تمويل أجنبية. 

- BRUNEL Sylvie, L’humanitaire, nouvel acteur des relations internationales, op.cit, p.96. 
3- BRAUMAN Rony, Emotion et action humanitaire, op.cit, p.16. 

عن مبادئها خدمة لمصالح القوات  اإلنسانية( فعل تنازل بعض المنظمات حأ.ب.) انتقدت في هذا الخصوص منظمة -
 =                                                             :حت بأنا حة المتدخلة في النزاع األفغاني، حيث صرا المسلا 
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حة أطرافا التها في النزاعات المسلا أثناء تدخا  اإلنسانيةوهكذا أصبحت بعض المنظمات 
وهو األمر  ،ن االكتراث لمعاناة الضحايا، دو لح أحد األطراف المتنازعةسياسية تخدم مصا

خاصة عندما تكون غالبية عملياتها  ،)1 (د شرعيتها بصفتها أطرافا محايدةالذي جعلها تفق
التي تسهر حتى على مراقبة كيفية و  لة في النزاعطرف الدول المتدخا  لة منمموا  اإلنسانية

، حيث نذكر )2 (لألمم المتاحدة صةخا التابعة اإلنسانيةاالت تلك األموال من قبل الوك إنفاق
لشؤون الالجئين التي وجدت نفسها بفعل تبعيتها للدول ية مالسة ايعلى سبيل المثال المفوض

ز المصالح السياسية لتلك الدول، بدال من تحقيق مصالح الشعوب التي تخدم وتعزا  المانحة
عا لذلك مقترنا بالمصالح تب عملها أصبح إذل للدفاع عنهم، فترض وفقا ألهدافها أن تتدخا ي  

 .)3(في جميع أنحاء العالماإلنسانية  االحتياجاتللدول على حساب  اإلستراتيجية

رصدها خالل عمليات األمم  ضف إلى ذلك ظهور العديد من المشاكل التي تما  
       اإلغاثةالمرتكب سواء من طرف عمال  اإلنسانيقة بالفساد والمتعلا  " اإلنسانية" المتحدة 

   ة تجاوزاتالذين أقدموا على ارتكاب عدا  ة حماية المساعدات،ل لهم مهما لموكا و الجنود اأ
في  يم المساعدة مقابل الجنس... الخ،في حق السكان المدنيين كالعنف واالغتصاب أو تقد

 . )4(اإلغاثةرقابة فعلية من طرف األمم المتحدة على أعمال وكاالت  ظل غياب أيا 

 األطفالمن حاولت حتى استغالل وضع  اإلنسانيةوالجمعيات وهناك من المنظمات 
 Arche)عية ، كما كان الحال عليه في قضية جمحة لالتجار بهمضحايا النزاعات المسلا 

de Zoé)  طفال من إقليم  301على محاولة اختطاف  7002التي أقدمت في أكتوبر سنة
                                                                                                                                                                                     
= « La paix et la stabilité sont à n’en pas douter de nobles objectifs, mais lorsque des 

organisations d’aide cherchent à transformer une société en favorisant la stratégie d’un des 

belligérants en pleine guerre, elles ne sont plus perçues comme impartiales par tout les côtés et 

en conséquence, ne peuvent plus accéder à toutes les populations en détresse et leur prêter 

assistance ». Voir : JAMIE A. Williamson, op.cit, p.149.   
1- RYFMAN Philippe, L’action humanitaire non gouvernementale : une diplomatie alternative ?, 

op.cit, p.571. 
2-BRAEM Yann, op.cit,p.96. 
3-PEROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, De l’impartialité des humanitaires et de leur 

perception par les bénéficiaires : les enjeux politiques de l’aide internationale au Burundi, op.cit, p.40. 
4-BRUNEL Sylvie, Les Nations Unies et l’humanitaire : un bilan mitigé, op.cit, p.323. 
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الت تأويهم ئة البحث عن عابحجا  األوروبيةالدول  إلىمن التشاد  إجالءهمدارفور، أرادت 
 .(1)من جحيم النزاع المسلاح في السودان تنقذهمو 

 أنا  على ، بعدما أسفر التحقيق7002أكتوبر  72تما توقيف أعضاء الجمعية في 
يحملون جنسيات تشادية عكس ما رواج له  عت الجمعية، بلاألطفال ليسوا يتامى كما ادا 

لى اتهامهم بتهمة االختطاف إ"  ادريس ديبيادي " ها، وهو ما دفع بالرئيس التشؤ أعضا  
 .(2)قصد االتجار باألعضاء البشرية

" في خصوص هذه القضية، واعتبر أنا محاولة اختطاف  روني برومانصراح " 
ل انقالب   إنسانياألطفال التشاديين من قبل أعضاء الجمعية لو تمت فعال، لكانت أوا

)Coup d’Etat humanitaire(  (3)يشهده تاريخ البشريةمن نوعه. 

 ما تما  إذا، اإلنسانيه ال يمكن فصل السياسة عن العمل يتبين من خالل ما تقدم أنا 
ر األمن عن طريق استخدام القوة، حيث أثا  سمجلل من وبتدخا  هذا األخير تحت غطاء أمميا 

مجال ل العسكريين في في الميدان بسبب تدخا  اإلغاثةمنظمات  لوكسهذا النهج سلبًا على 
تنفيذ العمل  كها بمبدأي الحياد واالستقاللية.  كما أنا اختصاصها، مما أدى إلى صعوبة تمسا 

بسبب سوء  اإلنسانيبهذه الطريقة أدى في الكثير من األحيان إلى تعقيد الوضع  اإلنساني
على الشرعية الدولية  المجلساألعضاء في أو اعتداء بعض  ،األمن ستنفيذ قرارات مجل

لبعض األزمات التي كان  إهمالهاالحها الخاصة كما حدث في كوسوفو، أو خدمة لمص
 صارمة الحتوائها كما كان عليه الحال في البوسنة.  إجراءاتخذ بصددها تا فترض أن ي  ي  

      لالتدخ   " إجراء شلف إثباتأو بآخر في  ساهمت بشكلكل هذه العوامل 
، اإلنسانيةهاية الحرب الباردة لمعالجة األزمات الذي اعتمدته األمم المتحدة منذ ن " اإلنساني

                                                           
1- MOUILLARD Sylvain, L’affaire de l’Arche de Zoé en dates, Article publié le 03 Décembre 2012, 

In  http://www.liberation.fr/societe/2012/12/03/arche-de-zoe-une-affaire-en-dates_864781, p.1. 
2- LEBLIC Isabelle, L’Arche de Zoé : la chronologie d’un naufrage humanitaire, Anthropologie et 

Sociétés, Vol 33, n° 1, 2009, p.89 et 90.    
3- Ibid, p.92.  

http://www.liberation.fr/societe/2012/12/03/arche-de-zoe-une-affaire-en-dates_864781
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 كراس مسؤولية الدول عن توفير الحمايةالجماعة الدولية النتهاج أسلوب ي   ما دفع ربما وهو
 حة. وبأكثر فعالية للسكان المدنيين أثناء النزاعات المسلا 

 الثانيالمبحث 

 المسؤولية عن الحماية مظهر من مظاهر تكريس العمل اإلنساني

مجتمع الدولي فيما يتعلق بمعالجة مسألة عرقلة تنفيذ العمل اإلنساني ف سعي اللم يتوقا 
قة باستخدام القوة في العالقات الدولية، فرضه باللجوء إلى الوسائل التقليدية المتعلا  عند حدا 

   هذه األخيرة فشلها في العديد من الممارسات السابقة لمجلس األمن تخاصة بعد أن أثبت
نما سعت إلى إقرار تدابير أكثر فعالية من شأنها كفالة وحماية حقوق في هذ ا المجال، وا 

الضحايا في الدول التي تعاني من األزمات اإلنسانية، وذلك من خالل توعية الدول بضرورة 
قة بحماية مواطنيها، حيث ال يتم اتخاذ كافة االحتياطات الالزمة، وتحمل مسؤولياتها المتعلا 

ة بعد استنفاذ كل الطرق السلمية المؤديا  تدابير اللجوء إلى استخدام القوة إالا بموجب هذه ال
 (.األول المطلبلمعالجة األزمة )

األساس، وتجسيدا لفكرة مبدأ مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية السكان  وعلى هذا      
األزمات ي لبعض حة، حاول مجلس األمن التصدا رين بالنزاعات المسلا المدنيين المتأثا 

في إطار الفصل السابع       لة له اإلنسانية، من خالل سعيه بموجب الصالحيات المخوا 
إلى تفويض الدول األعضاء ألعمال المبدأ قصد توفير الحماية  ميثاق األمم المتحدة من

للسكان المدنيين، ووضع حد النتهاكات القانون الدولي اإلنساني، وكذا معاقبة مرتكبي 
 (.الثاني المطلبولية )الجرائم الد
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 المطلب األول

 ارتباط العمل اإلنساني بالمسؤولية عن الحماية

بل يجاد س  إيات المجتمع الدولي في مجال أعمال اإلغاثة اإلنسانية، في تكمن أهم تحدا 
ومن هذا المنطلق  ا.ا األزمات اإلنسانية أينما وجدو ووسائل تضمن وصول المساعدة لضحاي

دت ته قرارات األمم المتحدة وحدا ( الذي تبنا الفرع األولولية عن الحماية )عتبر مبدأ المسؤ ي  
( من بين اآلليات التي يمكن أن يستند عليها عمال اإلغاثة لتبرير الفرع الثانيأهم ركائزه )

التهم، حتى ولو كان ذلك على حساب سيادة الدولة المعنية باألزمة، إذا هي رفضت تدخا 
غاثة مواطنيها ضحايا الظروف االستثنائية.لا تحمال مسؤولياتها المتع  قة بحماية وا 

 الفرع األول

 مضمون مبدأ المسؤولية عن الحماية

"، والذي  كوفي عنان" لألمين العام "  خضر اإلبراهيميألمه " اأثبت التقرير الذي قدا 
خفاق أعداه الفريق المعني بعمليات السالم، غداة انعقاد مؤتمر األلفية لألمم المتحدة، إ

ات هذه األخيرة في التصدي لألزمات اإلنسانية التي تدخلت فيها بموجب الفصل السابع مهما 
ن من منع ارتكاب جرائم اإلبادة، وهو ما من الميثاق، السيما في كل من رواندا أين لم تتمكا 

بالرغم من إعالنها منطقة آمنة من قبل األمم  سريبرنيتشافشلت كذلك في تحقيقه في 
 .(1)المتحدة

                                                           
1 - ANDERRSSON Nils, Entre droit d’ingérence humanitaire et responsabilité de protéger, ou passe la 

frontière ?, In LAGOT Daniel, ANDESSON Nils (S/dir), La responsabilité de protéger et guerres 

« humanitaires », le cas de la Libye, op.cit, p.53. 
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ه األمين العام "  ه   " في التقرير الذي أعدا  كوفي عنانوعلى خلفية هذه االنتقادات، وجا
 جاءت صياغته على النحو التالي: سؤاال للدول األعضاء في األمم المتحدة "نحن الشعوب" 
يا غير مقبول على السيادة، فعلى أي  نحو ينبغي ل حقا تعد  مث  ل اإلنساني ي  إذا كان التدخ  " 
ة والمنتظمة يموسريبرنيتشا، والنتهاكات الجس استجيب لحالت شبيهة برواندنلينا أن ع

 .(1)"؟  على كل مبدأ من مبادئ إنسانيتنا المشتركة ايل تعد  مث  لحقوق اإلنسان التي ت  

ي الذي رفعه األمين العام، أعلنت حكومة كندا في سبتمبر سنة استجابة لهذا التحدا و 
ل وسيادة الدول، لتولي مهماة البحث عن كيفية رد لمعنية بالتدخا إنشاء اللجنة ا 4111

ار في شكل التي صاغت مجموعة من األفكولي عن انتهاكات حقوق اإلنسان، و المجتمع الد
" الوزير جاريث ايفنزبرئاسة كل من " 4110، نشر سنة مسؤولية الحمايةتقرير عنون بـ: 

 .(2)" الرئيس األسبق للحكومة الجزائريةسحنون محمداألسترالي السابق للشؤون الخارجية، و"
 La Commission Internationale de l'Intervention et deعراف تقرير )

la Souveraineté des États ل ( مسؤولية الحماية بذلك المبدأ الذي يهدف إلى التدخا
الغة، عندما ة البحاالت الشدا  ل العسكري فيألغراض الحماية البشرية، بما في ذلك التدخا 

      خشى أن يحدث قريبا، وتكون الدولة المعنية غير قادرةيحدث أذى كبير للمدنيين أو ي  
 .(3)لهذا األذى أو تكون هي نفسها التي تلحقه بالناس أو غير راغبة في وضع حدا 

ل اإلنساني، وصياغة توافق عالمي،  كما سعى التقرير إلى بلورة مفهوم واسع للتدخا
تصداي لالنتهاكات الخطيرة والمنتظمة لحقوق اإلنسان من خالل إقرار سلسلة حول كيفية ال

                                                           
( من تقرير األمين العام، نحن الشعوب: دور األمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين، الصادر 401الفقرة ) :راجع -1

 .A/54/2000، وثيقة األمم المتحدة رقم: 4111مارس  01بتاريخ 
2 - KHERAD Rahim, Du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger, In Les droits de l’homme : 

une nouvelle cohérence pour le droit international ? Colloque de Tunis, Ed. A. Pedone, 2008, p.300.  

مسؤولية الحماية"، الجمعية " ـ( من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، المتعلق ب41-4الفقرة ) :راجع -3
 .A/57/303، وثيقة األمم المتحدة رقم: 4114أوت  02، األمم المتحدة، نيويورك، 11العامة، الدورة 
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د األمن البشري أو دون هدا عريضة من األعمال والتدابير، للحيلولة دون حدوث أوضاع ت  
 .(1)انتشارهاتفاقمها و 

مسؤولية الحماية معداة لتكون أكثر  " الرئيس المساعد للجنة، أنا  غاريث ايفنز يعتبر "
كيز ل عسكري قسري من أجل أغراض إنسانية، والدليل يتجلى بوضوح في تر راد تدخا من مج

عادة البناء في الفترة ما بعد أشكال غير عسكرية للتدخا مسؤولية الحماية على المنع و  ل وا 
ر نهجا أكثر تكاملية وتكامال لمنع ها ستوفا شك بأنا  النزاع، وفي هذا الصدد ليس هناك أيا 

الفظائع الجماعية، أكثر من الصياغات السابقة هاكات حقوق اإلنسان و وتفادي انت النزاع،
ل الذي وعليه كان لزاما بوضع حد للتنافر القائم بين السيادة والتدخا ، (2)ل اإلنسانيللتدخا 

                                                           
لنيل درجة  مقدمة الدولي العام، رسالة، مبدأ مسؤولية الحماية وتطبيقاته في ظل مبادئ وأحكام القانون قزران مصطفى -1

 .84، ص.4101ن العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، دكتوراه في الحقوق، فرع القانو 
إلى منع  تهدف سواءنظرا لما تحتويه من التزامات  (Concept valise)ف كذلك مسؤولية الحماية بـ هناك من عرا  -

لى النهوض بمسؤولياتها لتفادي حدوثها لها في حالة وقوعها وقمعها، وكذا مساعدة الدول ع ارتكاب الجرائم، أو وضع حدا 
د يتولى المجتمع الدولي بصفة مشتركة مسؤولية تفعيلها. مستقبال، فهي تسعى إذن إلى تجميع هذه االلتزامات في إطار موحا 

 راجع:
- SZUREK Sandra, Responsabilité de protéger, nature de l’obligation et responsabilité internationale, 

In La responsabilité de protéger, Actes du Colloque organisé du 7 au 9 juin 2007, par la               

Société Française pour le Droit International, Université de Paris X-Nanterre, Ed A. Pedone, Paris, 

2008, p.99. 

: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية مشروعية استخدام القوة سانية، التدخل العسكري ألغراض إنإيف ماسينغهام -2
 .019، ص.4119، 811، العدد 90، المجلد )م.د.ص.أ(ألغراض إنسانية ؟ مختارات من 

- L’adoption du principe de responsabilité de protéger est destinée à moraliser l’ordre humanitaire 

international, ce principe peut en effet permettre l’établissement d’une construction globale à portée 

juridique, destinée à passer outre les blocages résultant des tentatives des années 90 d’appliquer le 

principe d’intervention humanitaire internationale. Il s’agit donc d’une tentative de reformulation de 

l’ordre humanitaire international, qui tend à associer de façon moins conflictuelle et moins 

interventionniste que précédemment les intérêts des États et ceux de la communauté internationale. 

Voir : ABDELHAMID Hassan et al, Sécurité humaine et responsabilité de protéger : l’ordre 

humanitaire international en question, Ed des Archives Contemporaines et en partenariat avec 

l’Agence Universitaire de la Francophonie, Paris, 2009, p.137.  
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وتسليط الضوء هيمن على العالقات الدولية في تسعينات القرن الماضي، وكذا تغيير الحوار 
عادة البناءلمسؤول على المبادئ الثالث       . (1)ية الحماية من خالل الوقاية ومسؤولية الرد وا 

ل له ثالث مزايا الحديث عن مسؤولية الحماية بدال من حق التدخا  وبالتالي، نجد أنا 
جهة نظر أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم و أساسية: أوال، يعني المصطلح تقييم القضايا من 

ه يقتصر على واجب حماية ل، أي أنا رون في التدخا كا بدال من وجهة نظر أولئك الذين يف
       المجتمعات من القتل الجماعي، والنساء من عمليات االغتصاب المنظمة واألطفال 

المسؤولية األولى تقع على كاهل الدولة  ، ثانيا، تعترف مسؤولية الحماية بأنا (2)من المجاعة
       غير راغبة في النهوض بهذه المسؤولية،ه إذا كانت الدولة غير قادرة أو المعنية، وأنا 

ف نيابة لتصرا ل هالآكانت هي نفسها المرتكبة للجريمة، عندئذ فقط يصبح المجتمع الدولي أو 
ن ليس فقط مسؤولية الرد، ولكن مسؤولية الحماية مفهوم شامل يتضما  ، ثالثا، أنا (3)عنها

 .(4)أيضا مسؤولية المنع ومسؤولية إعادة البناء

ثر انعقاد إ 4111اإلقرار الرسمي لمبدأ مسؤولية الحماية على الصعيد األممي سنة  تما 
 الالئحةتها الجمعية العامة بموجب مؤتمر القمة العالمي، الذي أسفر عن وثيقة ختامية تبنا 

                                                           
1 - DECAUX Emmanuel, Légalité et légitimité du recours à la force : de la guerre juste à la 

responsabilité de protéger, Droits Fondamentaux, n°5, décembre -janvier 2005, p.11, In http://droits-

fondamentaux.u-

paris2.fr/sites/default/files/publication/legalite_et_legitimite_du_recours_a_la_force_de_la_g

uerre_juste_a_la_responsabilite_de_proteger.pdf 

 أنا و ذريا، ل عرفت تغييرا جت بموجبها ممارسة السيادة والتدخا الشروط التي تما  ( أنا CIISEت )وفي هذا الخصوص أقرا  -
ي األساسي وفقا لهذه الظروف يكمن في معرفة كيفية توفير الحماية الفعلية لألشخاص العاديين الذين تكون حياتهم التحدا 

 ة لهم. راجع:توفير الحماية الالزم لخطر بسبب عدم قدرة أو رفض دولهمعرضة ل
- THIBAULT Jean-François, op.cit, p.80. 

، مسؤولية الحماية وأزمة العمل إيفانز جاريث وآخرون، مسؤولية الحماية، تقديم سحنون محمد ،إيفانز جاريث -2
 . 00ص. مرجع سابق، اإلنساني،

 بـ "مسؤولية الحماية".ل، المتعلق بالتدخل وسيادة الدو  ( من تقرير اللجنة الدولية المعنية49-4الفقرة ) :راجع -3
 .00، مرجع سابق، ص.إيفانز جاريث، سحنون محمد -4

http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/sites/default/files/publication/legalite_et_legitimite_du_recours_a_la_force_de_la_guerre_juste_a_la_responsabilite_de_proteger.pdf
http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/sites/default/files/publication/legalite_et_legitimite_du_recours_a_la_force_de_la_guerre_juste_a_la_responsabilite_de_proteger.pdf
http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/sites/default/files/publication/legalite_et_legitimite_du_recours_a_la_force_de_la_guerre_juste_a_la_responsabilite_de_proteger.pdf
http://droits-fondamentaux.u-paris2.fr/sites/default/files/publication/legalite_et_legitimite_du_recours_a_la_force_de_la_guerre_juste_a_la_responsabilite_de_proteger.pdf
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     المسؤولية عن حماية السكان"  على أنا  ا( منه038ي تنص الفقرة )، الت(1)11/0رقم 
نية تقع اإلنسا التطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد  و  ية وجرائم الحربمن اإلبادة الجماع

      ، وتستلزم هذه المسؤولية منع وقوع تلك الجرائم، بماعلى عاتق كل دولة على حده
"، وتضيف والضرورية )...( ةمئال مريض على ارتكابها عن طريق الوسائل الحذلك الت في

عاتق المجتمع الدولي أيضا، من خالل األمم المتحدة،  " يقع علىه أنا  ( منها039الفقرة )
إلنسانية وغيرها من الوسائل اللتزام باستخدام ما هو مالئم من الوسائل الدبلوماسية وا

    لمساعدة في حماية السكان لة، وفقا للفصلين السادس والثامن من الميثاق، ي  مالسل
     .اإلنسانية رقي، والجرائم المرتكبة ضد  من اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير الع

عن استعدادنا لتخاذ إجراء جماعي، في الوقت المناسب وبطريقة  عربوفي هذا السياق، ن  
 ". لميثاق، بما في ذلك الفصل السابع منهل احاسمة، عن طريق مجلس األمن، ووفق

          رتاب جملةمسؤولية الحماية ت   باستقرائنا ألحكام الفقرتين أعاله، نستشف أنا 
        من االلتزامات التي تقع في مرحلة أولى على عاتق جميع الدول في حماية سكانها

سؤولية ثانوية في إعمال ل المجتمع الدولي ممن الجرائم الدولية، ثم في مرحلة ثانية يتحما 
القوة وفقا حتى عن طريق استــــخدام  ،فرضه على الدول العاجزة عن حماية سكانهاالمبدأ و 

تنفيذ بـ "  ألمين العام المتــــــــــــعلاقللفصل الســابع من الميثاق، وهو ما حاول تبيانه تقرير ا
 .(2)" المسؤولية عن الحـــماية

 

 
                                                           

نتائج مؤتمر القمة  ةن، المتضما 4111 سبتمبر 01بتاريخ  ،ة عن الجمعية العامة، الصادر 11/0 :رقم الالئحة :راجع -1
 .A/RES/60/1ألمم المتحدة رقم: ا، وثيقة 4111العالمي لعام 

لحماية، وثيقة األمم ، المتعلق بتنفيذ المسؤولية عن ا4119جانفي  04األمين العام، الصادر بتاريخ تقرير  :راجع -2
 .A/63/677: المتحدة رقم
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 الفرع الثاني

 الركائز التي تقوم عليها المسؤولية عن الحماية

ز ــثالث ركائ"  ــمايةليــة عن الحـــتنفيذ المسؤو ق، بـ " ــعلا قرـير األمين العــــام المتد تحدا 
    أساسية إلعمالها:

 مسؤوليات الدولة عن الحماية :ىالركيزة األول
ل في إعالن رؤساء الدول يستند مبدأ المسؤولية عن الحماية إلى أساس صلب يتمثا        

 4111نة ( من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لس038والحكومات الوارد في الفقرة )
 وقد أكدوا أنا  ،" هاعمل بمقتضانل تلك المسؤولية وسنحن نوافق على تحم  الذي جاء فيه " 

محور االهتمام حسب  ، كون أنا (1)هذه المسؤولية تقع أوال وقبل كل شيء على عاتق الدول
ني ل في الوقاية ال العالج، إذ ينبغي استباق التدهور في الوضع اإلنسادي هذا المبدأ يتمثا مؤيا 

الوقاية تبدأ  ، ألنا (2)ر واتخاذ كافة اإلجراءات االحتياطيةد عبر التحذير المبكا بلد مهدا  في أيا 

                                                           
مسؤولية الدولة  أنا  بتنفيذ المسؤولية عن الحماية. تجدر اإلشارة إلى ( من تقرير األمين العام المتعلق00الفقرة ) :راجع -1

سته سابقا العديد من المواثيق الدولية، على غرار قانون ليس بالجديد في القانون الدولي، فقد كرا عن حماية مواطنيها التزام 
 .سة لهذا االلتزامكرا جنيف واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وغيرها من نصوص القانون الدولي الم  

 للتفصيل أكثر حول هذه النصوص، راجع:
-THOUVENIN Jean-Marc, Genèse de l’idée de responsabilité de protéger, In La responsabilité de 

protéger, Actes du Colloque  de Nanterre, op.cit, pp.27-30.  

اقية أساسا في اإلصالحات السياسية التي تشمل توسيع المشاركة في السلطة، وضمان الحريات تبل اإلجراءات االستتمثا  -2
شمل ضمان حكم القانون واستقالل القضاء ترة، ثم اإلصالحات القانونية التي ة للدول المتأثا ت االقتصادية والفنيا واإلصالحا

 ها لسيادة القانون والحكم المدني.وحماية المجموعات الضعيفة، وأخيرا اإلصالحات العسكرية التي تشمل إخضاع تشكيلت
التحديات السياسية اجب اإلنساني و حة الداخلية بين الو النزاعات المسلا  ، مسؤولية الحماية للمدنيين فيكرمي ريمةراجع: 

. للتفصيل 2الراهنة، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص.
ماية،          ــالمسؤولية عن الح تقرير األمين العام المتعلق بتنفيذ :أكثر حول التزامات الدول بموجب هذه الركيزة، راجع

 .09-02ص ص.
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د على أساسها ما إذا كانت مات الرئيسية التي يتحدا حماية السكان من السا  عدا إذ ت   ،من الداخل
 .(1)عة فعال بالسيادةالدولة متمتا 

ن قاعدة دولية ملزمة، يثير بعض الا ا الذي لم يصبح لحدا  هذا المفهوم غير أنا 
    ا لمبدأ السيادة، حيث يصطدم ببعض المبادئ الكالسيكية ل تحديا مثا اإلشكاالت التي ت  

ز مبدأ السيادة كحظر استخدام القوة، وعدم عزا التي تضمناها ميثاق األمم المتحدة والتي ت  
استفساره في تقريرها، أين ( CIISEهو ما حاولت )، و (2)اخلية للدولل في الشؤون الدالتدخا 

قرا بحقيقة أقوى الدول التي تعارض االعتداء على السيادة، أصبحت اليوم ت   اعتبرت أنا 
    نةل في أنواع معيا ه يجب أن يكون هناك استثناءات محدودة لقاعدة عدم التدخا مفادها أنا 

، (3)من الدوليل خطرا قائما على األشكا من حاالت الطوارئ التي تهزا ضمير البشرية أو ت  
السيادة بمفهوم هذا المبدأ، ال تمنح الدول حق مراقبة وتولي شؤونها الداخلية  ولهذا فإنا 
نا   على عاتقها المسؤولية األولى في حماية مواطنيها داخل إقليمها. ما يقعفحسب، وا 

، يا أو انتهاكا لسيادة الدولل تحدا شكا مفهوم الحماية ال ي   ( أنا CIISEولذلك اعتبرت ) 
نما هو مفهوم يربط بين التدخا  ، بل وأصبحت هذه األخيرة مشروطة في حدود (4)ل والسيادةوا 

    قة بتوفير الحماية لسكانها، وهو ما يعطي السيادة محتوى ايجابي، التزامات الدول المتعلا 

                                                           
بتنفيذ المسؤولية عن الحماية. يعتبر منع انتهاكات حقوق اإلنسان،  ، المتعلق( من تقرير األمين العام02الفقرة ) :راجع -1

    (م.ع.درت )ق بجرائم اإلبادة، حيث اعتبب على كافة الدول صاحبة السيادة، خاصة فيما يتعلا من االلتزامات التي تترتا 
     األحكام الواردة  المعاقبة عليها، وعلى غرار جلا اقية منع ارتكاب جرائم اإلبادة و ب بموجب اتفااللتزامات التي تترتا  أنا 

 (. راجع:erga omnes) من قبيل االلتزامات في مواجهة الكافة عدا في االتفاقية، ت  

- SZUREK Sandra, Responsabilité de protéger, nature de l’obligation et responsabilité internationale, 

In La  responsabilité de protéger, Actes du Colloque de Nanterre, op.cit, p.115. 

مقدمة في الملتقى الوطني  ة، مفهوم مسؤولية الحماية بين القانون الدولي والقانون اإلسالمي، مداخللحرش عبد الرحمان -2
 .4المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص. حول حماية

 ( من تقرير اللجنة الدولية المعنياة بالتدخل وسيادة الدول.03-2الفقرة ) :راجع -3
 .3و 4، مرجع سابق، ص.لحرش عبد الرحمان -4
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وسيلة  ، فما هي إالا (1)ة ودائمة بمسؤولية الحمايةقترن بصفة مستمرا إذ أصبح مفهومها ي  
عين بها الدول لضمان تمتاع السكان بحقوقهم األساسية، فإن حدث وأن فعلت، ستكون تست

 .(2)حتما قد ساهمت بقدر كبير في ضمان االستقرار الدولي

االرتباط  قترن بالسيطرة بمفهومها التقليدي، بل ترتبط أشدا أصبحت السيادة ال ت   ،وعليه
ق بدرجة كبيرة حقوق الدول فقط، و إنما تتعلا  يها وفقا لهذا المبدأ ال تعنبالمسؤولية، كما أنا 
ليس "  هت بأنا في تقريرها، عندما أقرا ( إلى شرحه CIISEهو ما سعت )، و (3)بالشعوب واألفراد

نقل لسيادة الدولة أو إنقاص منها، ولكن األمر ينطوي على إعادة تصنيف  هناك أي  
          وظائف الداخلية: من السيادة كسيطرة إلى السيادة كمسؤولية في الضرورية 

 .(4)" سواء وفي الواجبات الخارجية على حد  

االلتزام الذي يقع على عاتق  ذاتها، أي أنا  ( تعتبر مسؤولية بحدا CIISEفالسيادة وفقا لـ )
             الدول في هذه الحالة يمكن صياغته في شكل معادلة أصلية على النحو التالي:

                                                           
1- CABANIS Andres et al, La responsabilité de protéger : une perspective francophone, Agence 

Universitaire de la Francophonie, Editura Cluj, 2010, p.33. 

 ب في المقابل التزامات:رتا ها ت  بر السيادة حق، فإنا توكما تع -
- Si la souveraineté comprend effectivement un droit, elle comporterait en contrepartie une 

responsabilité pour l’Etat ; responsabilité consistant, au minimum à assurer la défense et la sécurité des 

populations dont cet Etat a en premier lieu la charge puisqu’il s’agirait là, au fond de sa vocation 

fondamentale. Voir : THIBAULT Jean- François, op.cit, p.83. 
2- PETERS Anne, Le droit d’ingérence et le devoir d’ingérence vers une responsabilité de protéger, 

Revue de Droit International et Droit Comparé, Institut Belge de Droit Comparé, 2002, p. 296  et 297. 
3- ABDELHAMID Hassan et al, op.cit, p.122. 

بالتدخل وسيادة الدول. ينبغي اإلشارة في هذا السياق إلى  عنيةالدولية الم( من تقرير اللجنة 02-4: الفقرة )راجع -4
 مسؤولية أنا  اعتبرأين  ،4100" في ديسمبر ألن جوبيالتصريح الذي أداله وزير الشؤون الخارجية الفرنسي السابق " 

جساد فعال السيادة كان بحدا ذاته ي  فعل حماية الس الحماية ال تنقص بتاتا من قيمة وأهمية مبدأ السيادة، بل وبالعكس فإنا 
 إليكم فيما يلي نص التصريح باللغة الفرنسية: الوطنية.

« Nous sommes en effet convaincus que le débat entre interventionnisme et souveraineté est un 

débat stérile et vain. Le principe de responsabilité de protéger ne remet pas en cause la 

souveraineté des Etats. Bien au contraire : la protection des populations et l’une des raisons 

d’être la souveraineté ». Voir : BETTATI Mario, Du devoir d’ingérence à la responsabilité de 

protéger, In (Apres la Libye- avant la Syrie ?) l’ingérence. Le problème/1, Revue Française de Théorie 

de Philosophie et de Culture Juridiques, n° 56 , )PUF(, Paris, 2014, p.8. 
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المنطق في حالة عجز أو عدم رغبة الدول في حماية  وعليه فإنا  "، السيادة = المسؤولية" 
 .(1)ل مسؤولياتهامواطنيها، يفرض استبعاد مبدأ السيادة لعدم قدرتها على تحما 

مسؤولية الحماية تمارس باألحرى باسم مبدأ  ومن جهة أخرى، هناك من يعتبر أنا 
  نسان يقع على عاتق الدولة االلتزام في فرض احترام حقوق اإل السيادة، على أساس أنا 

       التفكير ، ولهذا فإنا (2)فترض أن تكون مسؤولة عن كل األفعال المرتكبة في إقليمهاالتي ي  
 في السيادة كمسؤولية أصبحت تلقى اعترافا متزايدا في ممارسات الدول لما لها من أهمية، 

حماية سالمة مواطنيها  فها تنطوي أوال على كون سلطات الدولة مسؤولة عن وظائإذ أنا 
تجعل السلطة السياسية الوطنية مسؤولة أمام مواطنيها داخليا وأمام المجتمع  ،ثانيا وأرواحهم.

  ا يقومون هم مساءلون عما قرا بمسؤولية موظفي الدولة عن أعمالهم، أي أنا الدولي، وأخيرا ت  
 .(3)تركبه من فعل و 

ذ المسؤولية عن الحماية، ال تختلف عن تدابير تنفي ومن الركيزة األولى، نستشف أنا 
ين تقالمتعلا  23/030و 21/011 ها الجمعية العامة بموجب الالئحتينتتلك التي أقرا 

المسؤولية األولى في إغاثة الضحايا تقع  بالمساعدات اإلنسانية، أين اعتبرت بموجبهما أنا 
ن اخت لف مضمون المفهومين، في المقام األول على عاتق الدول المنكوبة، وبالتالي حتى وا 

 ه كذلك سكان المدنيين، نفس االلتزام نلمسـة في حماية الـة قائمـــيبقى االلتزام مشترك والمسؤولي

                                                           
1 - THOUVENIN Jean-Marc, Genèse de l’idée de responsabilité de protéger, In La responsabilité de 

protéger, Actes du Colloque de Nanterre, op.cit, p.30.  
2- CORTEN Olivier, Droit d’intervention versus souveraineté. Actualité et antécédents d’une tension 

protéiforme, In (Apres la Libye-avant la Syrie ?) L’ingérence le problème/1, op.cit, p.37.  

"جاريث ية المعنية بالتدخل وسيادة الدول. وفي هذا الخصوص يعتبر ( من تقرير اللجنة الدول01-4الفقرة ) :راجع -3
سيادة الدولة تنطوي على مسؤولية مزدوجة: على الصعيد الخارجي يجب أن تحترم الدولة  " أنا محمد سحنون" و"إيفانز

حقوقهم األساسية، سيادة الدول األخرى، وعلى الصعيد الداخلي يجب أن تحترم كرامة كل الناس الموجودين على أراضيها و 
ها وفي االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، وفي ممارسات األمم المتحدة، وفي ممارسات الدول نفسها تفهم السيادة اآلن بأنا 

 . 04، مرجع سابق، ص.إيفانز جاريث، سحنون محمد النهوض بهذه المسؤولية المزدوجة. راجع:
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دت الدول األعضاء بموجب المادة األولى منها، بأن نصوص اتفاقيات جنيف، أين تعها في  
نفيذ العمل اإلنساني الوارد قة بتتحترم األحكام الواردة فيها، دون اإلخالل بااللتزامات المتعلا 

قة بالمعاملة اإلنسانية والرعاية الصحية، ومسؤولية توفير ذكرها خاصة في الفصول المتعلا 
 الحماية للسكان المدنيين.

 المساعدة الدولية وبناء القدرات :الركيزة الثانية

على ينبغي  ه "( من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي على أنا 038الفقرة ) ؤكادت   
بتشجيع ومساعدة الدول على الضطالع  لمجتمع الدولي أن يقوم حسب القتضاء،ا

 خذ هذه المساعدة إحدى األشكال األربعة التالية:)...("، حيث تتا بالمسؤولية عن الحماية 

تشجيع الدول على الوفاء بالمسؤوليات التي تقع على عاتقها في إطار الركيزة  -
 األولى.

 ممارسة هذه المسؤولية.مساعدتها على  -

 تها على الحماية.امساعدتها على بناء قدر  -

 .(1)رات قبل أن تنشب فيها أزمات ونزاعاتمساعدة الدول التي تشهد توتا  -

تلعب الدول بموجب هذا االلتزام دورا حاسما في تنفيذ المسؤولية عن الحماية التي 
لفاعلة المسلاحة من غير الدول، ي للجهات اتشمل كذلك المساعدة العسكرية الخارجية للتصدا 

  ق بالمسؤولية عن الحماية ضد الدولة وسكانها التي تهداد بارتكاب جرائم وانتهاكات تتعلا 
ل لعرض خدماته ، إذ يقع على المجتمع الدولي في هذه الحالة مسؤولية التدخا (2)على السواء

كانها، ووضع تحت على الدول العاجزة في حالة تخلافها أو عدم قدرتها على حماية س
فها كل اإلمكانيات التقنية التي من شأنها منع ارتكاب تلك الجرائم أو تكرارها، كخطوة تصرا 

                                                           
 المتعلق بتنفيذ المسؤولية عن الحماية.( من تقرير األمين العام 48الفقرة ) :راجع -1
 ( من نفس تقرير األمين العام.39الفقرة ) :راجع -2
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ة المجتمع الدولي نحو استعادة سيادة تلك الدول، والعمل على مساعدتها جساد اتجاه نيا ت  
 .(1)للنهوض بمسؤولياتها من جديد

صر منع واستجابة من خالل تشكيل كما يمكن أن تشمل كذلك المساعدة الدولية عنا
ية مرتكبي الجرائم واالنتهاكات فيما لجان تحقيق دولية للوقوف على الحقائق، وتحديد هوا 

ق بمسؤولية الحماية، وفي الوقت نفسه يمكن أن يساهم وجود هذه اللجان في الدولة يتعلا 
 فهو بمثابة تدبير وقائي ة، في منع ارتكاب المزيد من الجرائم واالنتهاكات، وبالتالي المعنيا 

ل المجتمع ، التي يمكن أن نلمس من خاللها كذلك إمكانية تدخا (2)في إطار الركيزة الثانية
ا لتقديم الدعم والمساعدة للدول التي تعاني األزمات اإلنسانية، في حالة عدم الدولي سلميا 

لمنظمات اإلنسانية كفاية قدراتها الذاتية لحل هذه المشاكل، وهو ما يفسح المجال أمام ا
ل وعرض خدماتها على هذه الدول إلغاثة الضحايا، باالستناد إلى حق المبادرة للتدخا 
      ه ركة بين اتفاقيات جنيف األربع التي تنص على أنا تشم( ال3س في نص المادة )كرا الم  
ا رض خدماتهتعزة كاللجنة الدولية للصليب األحمر أن يجوز لهيئة إنسانية غير متحي  " 

 ".  على أطراف النزاع

الجمعية العامة  الئحتيفعالية تنفيذ العمل اإلنساني حسب  فإنا  ،عالوة على ذلكو 
ف على تعاون وتضافر جهود المجتمع الدولي في سبيل ، عادة ما يتوقا 21/011و  23/030

                                                           
1 - THIBAULT Jean-François, op.cit, p.108. 

، المتعلق بمسؤولية الحماية: االستجابة 4104جويلية  04( من تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ 04الفقرة ) :راجع -2
. ويعتبر في هذا الصدد الفريق A/66/874-S/2012/578بطريقة حاسمة، وثيقة األمم المتحدة رقم: في الوقت المناسب و 

ل المجتمع الدولي تلك المسؤولية هناك إقبال متزايد لوجوب تحما  الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير أنا 
عادة بناء المجتمعات الممزا مواجو  مستخدما في ذلك نطاقا متصال من الوسائل يشمل المنع قة، هة العنف عند اللزوم، وا 

 حمايةيق الوساطة وغيرها من األدوات، و وينبغي أن ينصب التركيز األساسي على المساعدة في وقف العنف عن طر 
فيع يق الر ( من تقرير الفر 410الفقرة ) :راجع ت اإلنسانية وبعثات حقوق اإلنسان.السكان باستخدام تدابير مثل إيفاد البعثا
، متابعة 19ير، عالم أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشتركة، الجمعية العامة، الدورة غيالتالمستوى المعني بالتهديدات والتحديات و 

 . A/59/565، وثيقة األمم المتحدة رقم: 4112نتائج قمة األلفية، األمم المتحدة، نيويورك، 
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 في بعض األحيان إلى حدا  -التعاون  -إغاثة ضحايا الكوارث اإلنسانية، والذي قد يصل 
داد الدول العاجزة باإلمكانيات العسكرية التي من شأنها تسهيل مهماات تنفيذ العمل إم

اإلنساني، خاصة إذا تعلاق األمر بالنزاعات الداخلية، حيث يكون الطرف اآلخر في النزاع 
مة، التي قد تعمد إلى عرقلة سير عمليات اإلغاثة، مما يستوجب حة المنظا الجماعات المسلا 

عدا بالتالي ماية قوافل المساعدات بطلب وموافقة الحكومة المركزية، وهو ما ي  ل الدول لحتدخا 
 وبمفهوم الركيزة الثانية تجسيدا فعليا لمبدأ مسؤولية الحماية. 

 الركيزة الثالثة: الستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة

         4111م ة العالمي لعا( من الوثيقة الختامية لمؤتمر القما 039دت الفقرة )أكا 
  على ضرورة استجابة المجتمع الدولي في حالة عجز الدول أو تعناتها في حماية السكان 

     الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب والتطهير العرقي و  من اإلبادة الجماعية
   إن تطلاب األمر عن طريق استخدام القوة من طرف مجلس األمن، وفقا للفصل السابع 

 من الميثاق.

ل في الشؤون الداخلية للدول، يمكن أن تكون كذلك وكما تكون السيادة عائقا أمام التدخا 
استخدام القوة في هذه  بالتالي فإنا العسكري لحماية حقوق اإلنسان، و  لر التدخا برا سببا ي  

نما الحلول فقط مكانها ل ممارسة هذه الحالة، ال ينتهك بالمعنى الدقيق للكلمة سيادة الدول، وا 
 . (1)السيادة في الظروف االستثنائية

  (CIISEوعلى هذا األساس، ورغبة منها في صيانة حقوق الدول السيادية، ربطت )
هاكات الصارخة لحقوق اإلنسان في تقريرها شرعية ومشروعية استخدام القوة في حاالت االنت

 : (2)ل العسكريالتدخا  رها إلضفاء الشرعية على قرارينبغي توفا  ،معايير أساسية بست

                                                           
1 - CORTEN Olivier, Droit d’intervention versus souveraineté. Actualité et antécédents d’une tension 

protéiforme, In (Apres la Libye-avant la Syrie ?) L’ingérence. le problème/1, op.cit, p.36. 
2 - D’ARGENT Pierre, Opérations de protection et opérations de maintien de la paix, In La 

responsabilité de protéger, Actes du Colloque de Nanterre, op.cit, p.139. 
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    ل العسكري وفقا لمبدأ مسؤولية الحماية : يجب أن يقتصر التدخا القضية العادلة
 على الحاالت التالية:

ة خسائر في األرواح على نطاق واسع سواء كانت فعلية أو مرتقبة، مع نيا  -أ
ما إهمال منها، و إبادة جماعية أو بدون     هاالناتجة عن عمل متعماد من الدولة، وا 

 كة.أو عدم قدرتها على العمل، أو حالة دولة متفكا 

     ذ عن طريق القتلفا تطهير عرقي واسع النطاق، فعلي أو مرتقب، سواء ن   -ب
 . (1)أو اإلبعاد القسري أو أعمال الترهيب أو االغتصاب

 د للفظائع كما في حاالت البوسنةال يشمل فقط االرتكاب المتعما  هنال معيار التدخا  إنا 
( CIISE، التي أدرجتها )(2)واندا وكوسوفو، بل وتشمل كذلك احتماالت الكوارث الطبيعيةور 

ل المجتمع الدولي لتقديم  ضمن نطاق تنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية، الذي يقتضي تدخا
راض في حالة عجز الدولة المنكوبة عن إغاثة مواطنيها وحمايتهم من أخطار األم المساعدة

       ة وفقا للفصل السابعالقوا  استعمال، وقد يصل الحد إلى الكوارث واألوبئة الناتجة عن
غاثتهمة بالتدخا من الميثاق في حالة رفض الدولة المعنيا   .(3)ل حماية مواطنيها وا 

                                                           
كافيان لتحقق معيار  (CIISE). يشمل هذان الشرطان اللذان اعتبرهما تقرير 010، مرجع سابق، ص.مايسنغهام إيف -1

فة في إطار اتفاقية اإل القضية العادلة، األنواع التالية من األوضاع التي تهزا  بادة الجماعية لعام الضمير: األعمال المعرا
، التي تنطوي على وقوع أو خشية وقوع خسارة كبيرة في األرواح؛ التهديد بوقوع خسارة كبيرة في األرواح أو وقوعها 0928

ة حرب أم ال، وسواء أكان ذلك أم لم يكن ينطوي على عمل قامت به الدولة؛ مظاهر فعال، سواء أكان ذلك نتيجة لنيا 
نة، إبعاد نة بغية تقليل أو إزالة وجودها في منطقة معيا بما فيها القتل المنهجي ألفراد مجموعة معيا مختلفة للتطهير العرقي، 

نة؛ أعمال إرهاب تهدف إلى إرغام الناس على الفرار؛ بصورة منهجية من منطقة جغرافية معيا نة ماديا و أفراد مجموعة معيا 
انتهاكات قوانين الحرب التي اب تلك الجرائم بحق اإلنسانية و كاغتصاب نساء مجموعة معينة من الناس بصورة منهجية؛ ارت

( من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل 41-2الفقرة ) :. راجعيرة من الناس أو تطهير عرقيتنطوي على قتل أعداد كب
 وسيادة الدول.

 .02، مرجع سابق، ص.سحنون محمد، ايفانز جاريث -2
3 - MURIEL Ubéda-Saillard, Les limites de la responsabilité de protéger : les désastres naturels, In 

CHAUMETTE Anne-Laure, THOUVENIN Jean-Mark (S/dir), La responsabilité de protéger, dix 

ans après, Actes du Colloque organisé le 14 Novembre 2011, par le Centre de Droit International de 

l’Université Paris Nanterre (CEDIN), Ed A. Pedone, Paris, 2013, p.28.   
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الرافض التعسافي للمساعدات الخارجية من طرف دولة عاجزة  وعالوة على ذلك، فإنا 
عدا من دون أدنى شك جريمة ضد اإلنسانية ي   عن حماية شعبها من آثار الكوارث الطبيعية،
    وهو ما حدث فعال إثر اجتياح إعصار   ،(1)تدخل بذلك في نطاق تنفيذ مسؤولية الحماية

، أين رفضت هذه األخيرة دخول المساعدات اإلنسانية 4118سنة  ميانماردولة  " نارجيس "
فرنسا، حيث طالبت ات المتحدة و مة من طرف الوالياألجنبية إلى أراضيها، خاصة تلك المقدا 
إلى فعله  ، وهو ما عمدت كذلك الحكومةا اإلقليميةههبمغادرتهما على وجه السرعة من ميا

 .(2)مة من طرف دول الجوارية المقدا حين رفضت المساعدات الجوا 

حفيظة دولة فرنسا التي طالبت مجلس األمن بتطبيق مبدأ  فيفض التعسا أثار هذا الرا 
    ه يقع " بأنا  برنار كوشنراية، إذ جاء على لسان وزير خارجيتها آنذاك " مسؤولية الحم

وتنفيذ العمل اإلنساني دون موافقة  ،ك لتطبيق هذا المبدأعلى مسؤولية األمم المتحدة التحرا 
 . (3)ميانماردولة 

لمبادرة فرنسا الرامية لتطبيق مبدأ  االنصياعرفضت الدول األعضاء في المجلس 
عروض اإلغاثة  تجاهلتلحماية، والتدخال دون موافقة سلطات الدولة المنكوبة التي مسؤولية ا

ات البحرية اإلنسانية الدولية، وكذا امتناعها عن إجالء الرعايا األجانب من قبل القوا 
 .(4)الفرنسية

                                                           
1 - MAILA Joseph, L’évolution du concept de responsabilité de protéger, In CHAUMETTE Anne-

Laure, THOUVEVENIN Jean-Marc (S/dir), La responsabilité de protéger, dix ans après, op.cit, p. 

43.  
2 - HAJJAMI Nabil, La responsabilité de protéger, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2013, p.299. 

قد في المؤتمر الصحفي الذي ع   ، إذ أقرا ميانمار" حول الوضع في رنكوش برنارإليكم مقتطف من التصريح الذي أداله " -3
 ه:بأنا  4118ماي  1بتاريخ 

« La France, qui n’a pas été pour rien dans ce que l’on appelle le droit d’ingérence, devenu la 

responsabilité de protéger, est en train de voir aux Nations Unies si l’on ne peut pas se servir de 

cette responsabilité de protéger, alors que la nourriture, les bateaux, les secours sont là, pour 

qu’il y ait une résolution des Nations Unies qui autorise le passage, qui l’impose au 

gouvernement birman ». Voir : Ibid, p.300. 
4 - MURIEL Ubéda-Saillard, Les limites de la responsabilité de protéger : les désastres naturels, In 

CHAUMETTE Anne-Laure, THOUVEVIV Jean-Mark (S/dir), la responsabilité de protéger, dix 

ans après, op.cit, p.33. 
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       ويستند رفض هذه المبادرة إلى استبعاد فرضية تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية 
لكوارث الطبيعية سابقا من قبل الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات على حاالت ا

ارتكاب  ة التي حصرت مجال تنفيذها في حاالتوالتحديات والتغيير، وكذا الجمعية العام
، وبالمثل اتجه (1)اإلنسانية اإلبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي والجرائم ضدا 

هذه  " في تقريره حول تنفيذ مسؤولية الحماية إلى اعتبار أنا  ي مونبان ك "األمين العام 
فق عليها من الجرائم على الظروف األربعة المحدادة والمتا  األخيرة ال تنطبق إالا 

جون  ل الدائم لبريطانيا في األمم المتحدة "، وهو ما أعاد تأكيده كذلك الممثا (2)واالنتهاكات
مسؤولية الحماية ال يمكن  الشأن، عندما اعتبر أنا  " الذي كان واضحا في هذا ساورز
 يقها على حاالت الكوارث الطبيعية.تطب

 وفي نفس السياق ذهب وزير الدولة البريطاني المعني بالتنمية الدولية، إلى اإلقرار بأنا  
( كونها استفزازية، وما من شأنها incendiaireعتبر في األساس حارقة )المبادرة الفرنسية ت  

 .(3)زيادة األمور تعقيدا سوى

ل في هذه الحالة من شأنه المساس بالسيادة اإلقليمية للدول، باعتبار التدخا  فإنا  ،وعليه
ة ــــبمثاب دا ــــعن، بل ت  ــــة ليست من المسائل التي تهداد بالسلم واألمن الدولييــــــالكوارث الطبيعي أنا 

 .(4)قوق األساسية للسكانانتهاك خطير في بعض الحاالت االستثنائية للح

  ل العسكري ليس باألمر الهيان، االستناد على معيار القضية العادلة لتبرير التدخا  إنا 
بادة ها تشكا تكييف األفعال غير المشروعة المرتكبة على أنا  باعتبار أنا  ل جرائم حرب وا 

                                                           
1 - MURIEL Ubéda-Saillard, Les limites de la responsabilité de protéger : les désastres naturels, In 

CHAUMETTE Anne-Laure, THOUVEVIV Jean-Mark (S/dir), la responsabilité de protéger, dix 

ans après, op.cit, p.28. 
 ( )ب( من تقرير األمين العام حول تنفيذ المسؤولية عن الحماية.01الفقرة ) :راجع -2

3 - HAJJAMI Nabil, op.cit, p.301. 
4 - MURIEL Uhéda-Saillard, Les limites de la responsabilité de protéger : les désastres naturels, In 

CHAUMETTE Anne-Laure, THOUVENIN Jean-Mark (S/dir), La responsabilité de protéger, dix 

ans après, op.cit, p.33. 
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ت ارتكابها، اإلنسانية، قد يتطلاب في بعض األحيان سنوات من التحقيق إلثبا وجرائم ضدا 
ثبت ارتكاب هذه الجرائم التي على دالئل قوية ت   اوقائم ال مؤساسوعليه ينبغي أن يكون التدخا 

 .(1)ل بدورها تهديدا للسلم واألمن الدوليينشكا ت  

إعمال مجلس األمن لمبدأ مسؤولية  " في هذا الصدد، أنا  ي كورتنيأوليف " يعتقد 
  ( من الميثاق، 39د السلم بمفهوم المادة )هدا حالة ت   الحماية يفرض عليه أوال اإلقرار بوجود

ارتكاب إحدى الجرائم التي تضمانتها الوثيقة  النظر في مرحلة ثانية إن كان فعال قد تما  ثما 
double عرف بالتكييف القانوني المزدوج )، وهو ما ي  (2)الختامية لمؤتمر القمة العالمي

qualificationالته المبدأ، في الوقت الذي كان يستند في تدخا  ( لمجلس األمن إلعمال هذا
 .(3)ل تهديدا للسلم واألمن الدوليينشكا سابقا على تحديد فقط ما إذا كانت الحالة ت  

جرائية، و يمكن لمسؤولية الحماية وفقا لهذا الطرح، ومن  ،وعليه      جهة نظر تقنية وا 
       زمات اإلنسانية، والذهابقلاص من سلطات مجلس األمن التقديرية في حاالت األأن ت  

 نطاقل أساسا في تضييق هذا المبدأ تحقيقه، والمتمثا  جوالهدف الذي سعى مروا  حوـن
 . (4)صالحياته المعتمدة بموجب الفصل السابع من الميثاق

من شأن هذا التكييف القانوني المزدوج  أما من وجهة نظر تنفيذ العمل اإلنساني، فإنا 
 دون حصول الضحايا من إلعمال المسؤولية عن الحماية، أن يحول  ر لمجلس األقرا الم  

        التحقيق  سم عادة بطابع االستعجال، باعتبار أنا على المساعدات اإلنسانية التي تتا 
من، وهو األمر ة معتبرة من الزا في ارتكاب الجرائم الدولية قد يستغرق في بعض األحيان مدا 

هدار حقوقهم في الحصول الذي سيؤدي ال محالة إلى تعقي د األوضاع اإلنسانية للضحايا، وا 

                                                           
1 - COLAVITTI Romélien, La responsabilité de protéger : une architecture nouvelle pour le droit 

international des minorités, Revue ASPECTS, n°2, 2008, p.42. 
2- CORTEN Olivier, Le droit contre la guerre, l’interdiction du recours à la force en droit 

international contemporain,  2éme édition, Ed A.Pedone, Paris, 2014, p.831. 
3 - HAJJAMI Nabil, op.cit, p.349. 
4 - Ibid. 
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            لعلى إمدادات اإلغاثة التي ال تحتمل انتظار اتخاذ كل هذه التدابير واإلجراءات للتدخا 
، لذا فمن المستحسن لتنفيذ العمل اإلنساني عن طريق استخدام القوة، الضحايا لمساعدة

لسلم واألمن الدوليين كما كان لشكل تهديدا نها ت  ع على أا اكتفاء مجلس األمن بتكييف األوضا
الموجهة ل المساعدات اإلنسانية و عليه الحال في الصومال، لضمان سرعة وفعالية وص

 حصرا للسكان المدنيين. 

ليس هناك ما يمنع من ربط العمل اإلنساني بمفهوم المسؤولية  ،الرغم من ذلكعلى و 
ن لم تكن و عن الحماية، التي  فعل الحرمان  أنا  قد أشارت إليه صراحة في مضمونها، إالا ا 

خضاع جماعة من الناس لظروف معيشية قاسية، ي   ذاته الجرائم  حدا في ل شكا من المساعدة وا 
ة، فهما حسب اعتقادنا مفهومان يها النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولالتي تضمنا 

ح ما، عن عرقلة عمليات في نزاع مسلا  مترابطان في حدود ما إذا أسفر التحقيق مثال،
ل المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس األمن إمكانية خوا سي  مما اإلغاثة اإلنسانية، 

إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي، وكذا  باالستنادمال المسؤولية عن الحماية، عإ
 .السابع من الميثاق حفظ السلم واألمن الدوليين وفقا للفصل مجال صالحياته في

مهما كانت الدوافع األخرى  مبدأ مسؤولية الحمايةلالقصد الرئيسي  : إنا الصحيح القصد
، (1)ل، يجب أن يشمل فقط على وقف المعاناة اإلنسانية أو تفاديهاللدول التي تقوم بالتدخا 

مطالب  لقوة العسكرية بهدف تغيير الحدود أو تعزيزلاستخدام  عليه ال يمكن تبرير أيا و 
عدا هدفا ال ي   ،ذاته ة بنظام حكم في حدا احطنة لتقرير المصير، وحتى اإلمجموعة محاربة معيا 

 .(2)لمشروعا للتدخا 
                                                           

ل العسكري دائما على أساس جماعي لوفاء بشروط هذا المعيار، من بينها مثال أن يكون التدخا هناك عدة طرق تضمن ا -1
اس الذين يكون ل من جانب الند األطراف، أو بطريقة أخرى تتمثل في معرفة حجم الدعم الفعلي الذي يلقاه التدخا أو متعدا 
خرى في المنطقة بعين تم بها أخذ رأي الدول األ ل في معرفة الدرجة التيهناك طريقة ثالثة تتمثا ل لصالحهم، و التدخا 

لى أيا مدى يدعم هذا الرأي التدخل. راجع: االعتبار، و   .01، مرجع سابق، ص.سحنون محمد، إيفانز جاريثا 
 ( من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول.33-2الفقرة ) :راجع -2
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  البحث  عندما يكون قد تما  ة إالا ه ينبغي عدم اللجوء إلى القوا أنا  ي: يعنالمالذ األخير
    حدوث األزمة اإلنسانيةفي كل وسيلة من الوسائل الدبلوماسية وغير العسكرية للحلول دون 

 .(1)ها بالطرق السلميةأو من أجل حلا 

( اعتمد CIISEتقرير) وعن اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها في هذه الحالة، نجد أنا 
لحل النزاعات الدولية، الذي يفرض  عمول به حاليا في القانون الدوليبدرجة كبيرة عما هو م

لة أساسا في الحصار، العقوبات المالية ، والمتمثا أوال اللجوء إلى التدابير غير العسكرية
واالقتصادية، وقطع العالقات الدبلوماسية...إلخ، ثم بعد ذلك، وفقط في الحاالت البالغة 

 . (2)ل العسكرية واالستثنائية، يتم اللجوء إلى التدخا الشدا 

ع الدولي أن على المجتم هذا المعيار ال يعني أنا  تجدر اإلشارة في هذا المقام، إلى أنا 
يكون قد جراب أوال كل خيار من الخيارات الممكنة، ولكن باألحرى يجب أن تكون هناك 

                                                           
 ع كذلك في هذا الخصوص:. راج014، مرجع سابق، ص.ماسينغهام إيف -1

- PETERS Anne, op.cit, p.306. 

       ينص الفصل السادس من الميثاق على مجموعة من اإلجراءات غير القسرية، بما في ذلك التفاوض أو التحقيق  -
        أو غيرها ية، أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الوكاالت أو الترتيبات اإلقليم

    ويمكن لألمين العام أن يقوم بالعديد من هذه األنشطة في دوره المتصل ببذل المساعي الحميدة،  من الوسائل السلمية.
أو يمكن لترتيبات إقليمية ودون إقليمية أن تقوم بها دون إذن صريح من مجلس األمن أو الجمعية العامة. راجع: الفقرة 

 ن العام، مسؤولية الحماية: االستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة.( من تقرير األمي44)

2 - COLAVITTI Romèlien, op.cit, p.41. En ce sens, comme le relève le professeur « Michael 

Bothe », les moyens de protéger doivent être prioritairement envisagés en dehors du recours à la force. 

L’usage de sanctions économiques est quelques uns des moyens les plus efficaces permettant de 

prévenir toute survenance de conflit. Voir : Ibid, p.44. 

عضاء ن تجميد األصول المالية لكل من أ( من الميثاق، عقوبات تتضما 20تشمل التدابير القسرية في إطار المادة ) -
         مة من المؤسسات المالية الدولية الحكومة، وفرض حظر السفر، وتعليق اإلئتمانات والمساعدات والقروض المقدا 

         إلى المسؤولين الحكوميين المتمركزين في الخارج، وفرض قيود على تقديم الخدمات المالية األخرى إلى الحكومة 
ة والمواد المتصلة بها، الحد من االتصاالت الدبلوماسية للدول مع كيان مستهدف أو المسؤولين، مراقبة توافر األسلح

( 60الفقرة ) :راجع قيود على التعاون العلمي والتقني.ة الدولية، وفرض يظر على المشاركة في األحداث الرياضحوتطبيق 
 ة حاسمة. من تقرير األمين العام، مسؤولية الحماية: االستجابة في الوقت المناسب وبطريق
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ه لو جرت محاولة القيام باإلجراء لما كان معقولة تدعو لالعتقاد وفي كل الظروف، أنا  اأسباب
 .(1)نصيبه النجاح

أمامه فرص إذا كانت  : ال يمكن تبرير العمل العسكري إالا  الحتمالت المعقولة
ل ت إلى التدخا معقولة للنجاح، أي وقف أو تجنيب وقوع ارتكاب الفظائع أو المعاناة التي أدا 

  ل العسكري إذا لم يتسنا تحقيق حماية فعلية أو إذا كان ر للتدخا في المقام األول، فال مبرا 
جه إجراء، وعلى و  ل أسوأ من عواقب عدم اتخاذ أيا ح أن تكون عواقب التدخا من المرجا 

الخصوص ال يمكن تبرير العمل العسكري ألغراض الحماية إذا كان سيتسباب في تفاقم 
  ، كما ترتبط احتماالت النجاح كذلك بضرورة العمل على إعادة البناء (2)األزمة اإلنسانية

دا وتجنيب في الدولة المنكوبة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، كمحاولة لمنع وقوع الجرائم مجدا 
ل ليس مجراد إنهاء الهدف من التدخا  د من أنا ، لذا ينبغي التأكا (3)ن المزيد من المآسيالمدنيي

 العوامل التي دفعت  ظرفي لألعمال الوحشية، ولكن أيضا زرع بذور السالم للتأكاد من أنا 
ر مراة أخرى  .(4)إلى التدخال العسكري لن تتكرا

يم المساعدات الالزمة للضحايا يظهر دور المنظمات اإلنسانية في هذه المرحلة في تقد
لة، ما يسمح لها باتخاذ كافة اإلجراءات بعد تأمين كل مناطق النزاع من طرف القوات المتدخا 

فها النزاع، إذ يتجلى دورها أساسا في توفير الظروف االستعجالية لمواجهة اآلثار التي خلا 
توفير الموارد األساسية المالئمة خاصة لعودة الالجئين، وكذا إسعاف الجرحى والمرضى، و 

 .(5)من غذاء ولباس وغيرها من المستلزمات الضرورية للبقاء
                                                           

 .014، مرجع سابق، ص.ماسينغهام إيف -1

 .301، مرجع سابق، ص.قزران مصطفى -2
المجلة القوة المسلحة لحماية المدنيين في إطار المسؤولية عن الحماية،  استخدام، براهمية الزهراء، عزوزي عبد المالك -3

علوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ، كلية الحقوق وال10، العدد 03، المجلد األكاديمية للبحث القانوني
 .224، ص.4101

 .308، مرجع سابق، ص.قزران مصطفى -4
5 -COLAVITTI Romèlien, op.cit, p.45. 
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ط له في حجمه ومداته ل العسكري المخطا : يجب أن يكون التدخا الوسائل التناسبية
    د لحماية الناس، ويجب وشداته في الحد األدنى الضروري لضمان تحقيق الهدف المحدا 

القيام به متساوقا مع هدفه المعلن، ومع حجم االستفزاز  أن يكون حجم العمل الذي يتم
األصلي، وعلى أن يكون كذلك األثر على النظام السياسي للدولة المستهدفة مقتصرا على ما 

 .(1)هو ضروري إلنجاز الهدف من التدخال

ل لقيام بالتدخا اق األمر هنا بالهيئة التي ينبغي أن تأذن يتعلا : السلطة المناسبة
معية ل في مجلس األمن، الج( ثالث سلطات مناسبة، تتمثا CIISE، إذ اقترحت )العسكري

مجلس األمن ينبغي أن  ( أنا CIISEوفي هذا الصدد تضيف ) العامة والمنظمات اإلقليمية.
صال األولى، ومع ذلك ونظرا لعدم قدرته في بعض األحيان على االضطالع يكون نقطة االتا 
ل العسكري المرخاص من قبل الجمعية التدخا  رغبته في ذلك، فإنا  ع منه، أو لعدمبالدور المتوقا 

 .(2)العامة أو المنظمات اإلقليمية قد يحظى بدرجة عالية من الشرعية

حة ظت على فرضية استخدام القوة المسلا ( قد تحفا CIISE) ضح جليا أنا ومما سبق يتا 
هذه العمليات  عتقد أنا ة ي  ه وفي حاالت استثنائيأنا  دون تفويض صريح من مجلس األمن، إالا 

    وبالتالي يبدو  ها من الناحية األخالقية.ر لديها ما يبرا  أنا  الرغم من عدم قانونيتها، إالا وعلى 
 من غير المعقول في حالة تخلاف مجلس األمن عن الوفاء بمسؤوليته في األوضاع التي تهزا 

ل وأشكال أخرى من التدابير خاذ وسائل الدول التا استبعاد فرضية تدخا  الضمير، أن يتما 
( على ضرورة أخذ أعضاء مجلس CIISEت )، ولهذا أصرا (3)للتصداي لخطورة هذه األوضاع

ل الدول خارج  األمن بعين االعتبار الواقع السياسي للمجتمع الدولي الذي سيفرض حتما تدخا

                                                           
 .01، مرجع سابق، ص.ايفانز جاريث، سحنون محمد -1
 .014، مرجع سابق، ص.ماسينغهام إيف -2
  .ادة الدوليية المعنية بالتدخل وس( من تقرير اللجنة الدول39-1الفقرة ) :راجع -3
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في لحق الفيتو، نطاق األمم المتحدة في الحاالت التي يتم اللجوء فيها إلى االستخدام التعسا 
 .(1)وهو األمر الذي سيمسا ال محالة بمصداقية المنظمة

( في تقريرها لتنفيذ المسؤولية عن الحماية CIISEلم يحظ اقتراح البدائل التي عرضتها )
بتأييد المجتمع الدولي في حالة فشل أو تخلاف مجلس األمن عن أداء مهامه، وهو ما يظهر 

لرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير عن      ا من خالل إقرار الفريق اجليا 
ل في وجود مسؤولية دولية جماعية عن الحماية يمارسها تأييده للمبدأ المتسجد المتمث  " 

ل العسكري، عند حدوث إبادة جماعية أو عمليات قتل أخرى مجلس األمن بأن يأذن بالتدخ  
       نتهاكات جسيمة للقانون الدوليواسعة النطاق، أو حدوث تطهير عرقي أو ا

 .(2)"اإلنساني )...(

ل الدول بصفة انفرادية إلعمال مبدأ المسؤولية يعتبر من غير المقبول أن تتدخا  ،وعليه
خذ المبادرة باستخدام القوة لحماية المدنيين المهدادين بالخطر، وأن تجعل عن الحماية، وأن تتا 
ل لألغراض ض على الدول خاصة الكبرى منها واجب التدخا يفر  اأو التزام امن هذا المبدأ حق

 .(3)اإلنسانية

فقرات الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي التي تسعى لقبول  فإنا  ،وعالوة على ذلك 
     مقصورة تماما على تلك الجوانب التي تلتزم بحدود العمل الجماعي  ،مسؤولية الحماية

( منها التي تنص على تأكيد الدول األعضاء 81لفقرة )من خالل مجلس األمن، السيما ا
المسؤولية األساسية في صون السلم واألمن الدوليين تقع على مجلس األمن،  على أنا 

                                                           
1- CORTEN Olivier, Le droit contre la guerre, l’interdiction du recours à la force en droit 

international contemporain, 2éme édition, op.cit, p.829. 

 لتحديات والتغيير.( من تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات وا413الفقرة ) :راجع -2
3- THIBAULT Jean-François, op.cit, p.97. 
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مسؤولية الحماية ال تسعى حتى نظريا إلى إعادة  وبالتالي يمكن القول في هذا الصدد أنا 
 .(1)لتقييم القانون الدولي وتغيير السلطة المناسبة للتدخا 

 المطلب الثاني

 مال المسؤولية عن الحمايةعممارسات مجلس األمن في مجال إ

تعتبر الثورة الليبية من بين ثورات الربيع العربي التي تعالت فيها أصوات المجتمع 
ل مجلس األمن لحماية الشعب الليبي الذي تعراض لحملة قمع وحشية من طرف الدولي لتدخا 

       لمطالب المعارضة التي دعت إلى رحيل الرئيس نصياعاالقوات النظام، التي رفضت 
، وهي المطالب التي استجاب لها المجلس من خالل تفويضه لحلف شمال " القذافي معمر "

(، في الوقت الذي الفرع األولل واستخدام القوة لحماية السكان المدنيين )األطلسي بالتدخا 
، حيث السابعالنزاع السوري الذي دخل عامه  عجز فيه عن تفعيل المسؤولية عن الحماية في

شهد ارتكاب أبشع الجرائم الدولية في حق السكان المدنيين من طرف قوات النظام وحلفائها 
ة حتى خارج إطار للنزاع، بالرغم من تهديد بعض الدول باستخدام القوا  الذين رفضوا وضع حدا 

اتخاذ القرار، بسبب رفض بعض  األمم المتحدة، نظرا للشلل الذي أصاب مجلس األمن في
 الفرعل الخارجي في األزمة السورية )شكل من أشكال التدخا  األعضاء الدائمين فيه أليا 

 (.الثاني

 

                                                           

 ه:في األمم المتحدة بأنا  ياإليرلند. وفي هذا الشأن اعتبر الممثل 012، مرجع سابق، ص.ماسينغهام إيف -1 
- « L’intervention militaire qui ne serait pas conforme à la Charte des Nations Unies et qui 

n’aurait pas reçu l’accord préalable du (C.S) n’est pas en accord avec la responsabilité de 

protéger et ne peut pas être considérée comme étant cautionnée par ce principe ». Voir : 

CORTEN Olivier, Le droit contre la guerre, l’interdiction du recours à la force en droit international 

contemporain, 2éme édition, op.cit, p.835 et 836. 
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 الفرع األول

التطبيق الفعلي لمسؤولية الحماية من طرف مجلس األمن أثناء 
 األزمة الليبية؟

مجلس األمن قد تبنى  أنا قبل الخوض في حيثيات األزمة الليبية، ينبغي اإلشارة إلى 
، أين أشار البند (1)4111لسنة  0112ل مرة مبدأ المسؤولية عن الحماية بموجب القرار وألوا 
( من الوثيقة الختامية 039( و)038نتها الفقرتين )ألحكام التي تضما ل( منه صراحة 2)

لجماعية وجرائم لمؤتمر القمة العالمي، المعنيتان بالمسؤولية عن حماية السكان من اإلبادة ا
 اإلنسانية. الحرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضدا 

 مجلس األمن لم يكتف فقط عند حدا  ن لنا أنا باستقرائنا ألحكام القرار أعاله، يتبيا 
د حدا عمال المسؤولية عن الحماية، بل ( إل039( و)038اإلشارة إلى مضمون الفقرتين )
ل أطراف ه المسؤولية، من خالل تأكيده على ضرورة تحما كذلك المبادئ التي تقوم عليها هذ

النزاع المسؤولية األولى عن اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لحماية السكان المدنيين، والعمل 
حة وتكرارها، عن طريق تعزيز النمو االقتصادي واستئصال على منع نشوب النزاعات المسلا 

 واحترام حقوق اإلنسان.الفقر، وتكريس الديمقراطية وسيادة القانون 

عم والمساعدة لتمكين الدول من كما يحثا نفس القرار المجتمع الدولي على تقديم الدا 
االضطالع بمسؤولياتها في هذا المجال، واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة، إن تطلاب األمر 

يحيط  في سياق عمليات حفظ السالم في نطاق والية كل منها، من أجل كفالة المناطق التي
                                                           

، المتعلق بحماية المدنيين في الصراعات 7007أفريل  72، الصادر بتاريخ 3721 :رقم قرار مجلس األمن :راجع -1
( من ديباجة قرار 2ة )ر الفق :. راجع كذلك في هذا الخصوصS/RES/1674 (2006)حة، وثيقة األمم المتحدة رقم: المسلا 

حة، وثيقة ، المتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلا 7008نوفمبر  33، الصادر بتاريخ 3281 :رقم مجلس األمن
 .S/RES/1894 (2009) األمم المتحدة رقم:
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بها السكان، والعمل على بناء السالم، من خالل تهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية 
    ؤمان لهم السالمة ويحفظ كرامتهم، وكذا الساهر لالجئين والمشرادين داخليا على نحو ي  

 على إمدادهم بالمساعدات اإلنسانية الضرورية، وتيسير تقديمها في أحسن الظروف.

ل في ليبيا من طرف ا إذا كان قرار التدخا لفحوى القرار أعاله، نتساءل عما  وباستعراضنا
 ؟ قة بالمسؤولية عن الحماية( والمتعلا CIISEتها )مجلس األمن، متوافقا مع المبادئ التي أقرا 

لمية في بادئ األمر، سيما سمت بالسا لقد ظهرت األزمة في ليبيا على شكل مظاهرات اتا 
قة مطالب شعبية متعلا ون باإلصالحات و قية، حيث نادى المحتجا في بنغازي والمدن الشر 

العنيف  النظام لجأ إلى الردا  أنا  بالقضايا االجتماعية والسياسية وانتهاكات حقوق اإلنسان، إالا 
 مما أدى إلى اتخاذ المظاهرات منحاً ، 4100فيفري  01بإطالق النار على المحتجين في 

 د، ما دفع بهذا األخير لالستنجا(1)النظام القائمن بإسقاط و ، أين طالب المحتجاآخر 
ات المعارضة التي سيطرت على مدينتي بنغازي والبيضاء ت قوا بالميليشيات، بعدما تشكلا 

 . (2)الواقعتين شرق ليبيا، والتي انضمات إليها عناصر من الشرطة وأفراد الجيش

ت قوات لمعارضة، شنا في سبيل استعادة السيطرة على المناطق التي استولت عليها او 
حملة عسكرية وحشية استهدفت في الكثير من األحيان السكان المدنيين، من خالل  القذافي

                                                           
ستير في العلوم ماجشهادة "، مذكرة لنيل 4100، التدخل الدولي اإلنساني " دراسة حالة ليبيا تيسير ابراهيم قديح -1

. أمام تصاعد العنف، صراح 038و 031، ص.4103السياسية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، غزة، 
من فيفري نزلت مجموعة من المدنيين للشارع في بنغازي للمطالبة سلميا بتحرير  01ل ليبيا في مجلس األمن، أنه في ممثا 

" من طرف السلطات أبو سليمفي سجن " 0991سجين قتلوا سنة  4111طرف عائالت  كال من" الذي و  طاربالالمحامي "
ات الجيش، مستهدفة بذلك الرؤوس والصدور، في الوقت الليبية، ولكن سرعان ما قوبل المحتجون بفتح النيران من طرف قوا 

  أخرى  االمظاهرات لتشمل مدن سع بذلك رقعةالذي كان بإمكانها استخدام وسائل أخرى أقل خطورة لمكافحة الشعب، لتتا 
 لكامل للحقوق والحريات الفردية. راجع: اأصوات المطالبة بالديمقراطية والتكريس  ترتفعوافي ليبيا، 

 - SZUREK Sandra, La responsabilité de protéger : du prospectif au prescriptif… et retour. La 

situation de la Libye devant le Conseil de sécurité, In (Après la Libye- avant la Syrie ?) L’ingérence. 

Le problème/1, op.cit, p.59.   
2- ERIC David, L’opération UNIFIED PROTECTOR en Libye au regard du droit international 

humanitaire, In (Après la Libye-avant la Syrie ?) L’ingérence. Le problème/1, op.cit, p.49.  
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إطالق الصواريخ وقذائف الهون، وقذائف المدفعية وكذلك القنابل العنقودية بصورة عشوائية 
 .  (1)على المناطق السكنية، ما أدى إلى قتل وجرح العشرات من األهالي

، هيومان رايتس ووتشارير موثوقة صادرة عن منظمات دولية، مثل منظمة أفادت تق
    ة المفرطةة لألمم المتحدة عن استخدام القو لجنة التحقيق التابعومنظمة العفو الدولية، و 

راته، طرابلس، ، في كل من مدن مص4100من قبل السلطات الليبية في شهر فبراير 
 . (2)طبرقبنغازي، البيضاء و 

ه أفاد تقرير بعثة المجتمع المدني لتقصاي الحقائق في ليبيا عن ارتفاع عدد ومن جهت
فيفري  41إلى  01شخصا في الفترة من  111الضحايا الذين قتلوا، إذ بلغ عددهم نحو 

ق أعداد كبيرة من الالجئين إلى كل من مصر ، كما أدت هذه األحداث إلى تدفا (3)4100
ت ، أدا (4)ا أضاف إلى الوضع القائم تراكمات إنسانيةوتونس وبلدان الساحل األوروبي، مم

 ض لها السكان المدينون.ل المجتمع الدولي لوقف االنتهاكات التي يتعرا إلى تدخا 

 أول: بوادر إعمال المسؤولية عن الحماية أثناء األزمة الليبية

ت نتعاطى المجتمع الدولي مع األزمة الليبية بصفة تدريجية عبر ثالث مراحل، تضما 
، المسؤولين الليبيين (5)0911مجلس األمن بموجب القرار  األولى جانبا وقائيا من خالل حثا 

 ل مسؤولياتهم عن حماية المدنيين، والمطالبة بالوقف الفوري ألعمال العنف.بتحما 

                                                           
. تقرير متوفر على الموقع 33، ص.4100منظمة العفو الدولية، المعركة على ليبيا: القتل واالختفاء والتعذيب، لندن،  -1
 لكتروني:اإل

d/Documents/32000/mde190252011ar.pdfhttps://www.amnesty.org/downloa 
 .102، مرجع سابق، ص.قزران مصطفى -2
 :اإللكتروني . متوفر على الموقع41، ص.4104تقرير بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا، يناير  :راجع -3

http://www.hlrn.org/img/documents/FFM_Libya-Report-arabic.pdf 
 .038، مرجع سابق، ص.تيسير ابراهيم قديح -4
، وثيقة األمم المتحدة ، المتعلق بالحالة في ليبيا4100فيفري  41، الصادر بتاريخ 0911 :قرار مجلس األمن رقم :راجع -5

 .S/RES/1970 (2011): رقم

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/mde190252011ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/mde190252011ar.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/FFM_Libya-Report-arabic.pdf
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أما الثانية فتمثالت في مختلف الضغوطات التي مورست على السلطات الليبية، بدءا 
ر اتخاذ التدابير غير العسكرية  0911قرار بمجلس األمن بموجب ال أعاله، أين قرا

، و تجميد لألصول (2)، من حظر للسفر(1)( من الميثاق20المنصوص عليها في المادة )
 لألشخاص الذين يشتبه ارتكابهم لالنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان. (3)االقتصاديةالمالية و 

لمدنيين، وتجنيب استهدافهم من الهجمات ورغبة منه في ضمان توفير الحماية للسكان ا
ر المجلس كذلك بموجب نفس القرار حظر  العسكرية من طرف القوات الموالية للنظام، قرا
     تزويد ليبيا باألسلحة والمعدات الحربية، ومنع توفير المساعدة التقنية والمالية، وغيرها 

عداات غير الفتااكة منها       لوازم والممن أشكال المساعدة المتاصلة باألنشطة العسكرية، عدا ال
     سانية والوقائية من طرف العاملينالمالبس الواقية المقصود استخدامها لألغراض اإلنو 

، ضف إلى ذلك إقراره بإحالة الوضع في ليبيا إلى المدعي العام (4)في المجال اإلنساني
الممنهجة الواسعة النطاق التي ش نات الهجمات  ، بعدما اعتبر أنا (5)للمحكمة الجنائية الدولية

 .(6)السكان المدنيين من شأنها أن ترقى إلى مرتبة الجرائم ضدا اإلنسانية ضدا 

توالت بعد ذلك ردود الفعل الدولية، حيث جاءت الضغوطات هذه المرة من طرف 
تت على إقصاء ليبيا من مجلس حقوق اإلنسان،   الذي في الوقتالجمعية العامة، التي صوا

أما جامعة الدول  .(7)االتحاد اإلفريقي بالجرائم المرتكبة في حق السكان المدنيين فيه نداد

                                                           
 .0911 :رقم قرار مجلس األمنمن ديباجة  (10الفقرة ) :راجع -1
ر أن تتخذ جميع الدول األعضاء التدابير الالزمة لمنع يقر  "  ( من نفس قرار مجلس األمن على أنا 01ينص البند ) -2

 ." األفراد المدرجة أسماؤهم في المرفق األول لهذا القرار )...( من دخول أراضيها أو عبورها )...(
 ( من نفس قرار مجلس األمن.40إلى  01ن )البنود م :راجع -3
 .نفس قرار مجلس األمن ( من9البند ) :راجع -4
 .قرار مجلس األمن نفس ( من2البند ) :راجع -5
 ( من ديباجة نفس قرار مجلس األمن.1الفقرة ) :راجع -6

7 - LAMEK Alexis,  La responsabilité de protéger en Cote d’Ivoire, Libye et en Syrie : le point de vue 

du praticien, In CHAUMETTE Anne-Laure, THOUVENIN Jean-Mark (S/dir), La responsabilité 

de protéger, dix ans après, op.cit, p.114. 
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    ، وأصدرت قرارا تضمان عددا 4100مارس  04العربية، فقد اجتمعت في القاهرة بتاريخ 
اء تدهور األوضاع من التدابير واإلجراءات، منها دعوة مجلس األمن إلى تحمال مسؤولياته إزا 

واتخاذ اإلجراءات الكفيلة بفرض حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي  بيا،في لي
قامة مناطق آمنة في األماكن المعراضة للقصف كإجراء وقائي يسمح بتوفير الحماية  فورا، وا 

، وعلى العموم كان هناك إجماع دولي أدان القمع الذي مارسته السلطات (1)للسكان المدنيين
 .(2)طنيهاالليبية على موا

الذي أقرا باستخدام القوة نظرا  0913ي القرار تبنا  جاءت المرحلة الثالثة أين تما 
            .    ءبجعل بنغازي أنهارا تسيل بالدما يفالقذا الستمرار عمليات القمع خاصة عندما هداد

  ، الذي (3)دولة على اعتراض قرار الترخيص باستخدام القوة أ أيا لم تتجرا  ،وأمام هذا الوضع
كخيار أخير بعد استنفاد كل الطرق السلمية من ضغوطات سياسية       لم يتم اللجوء إليه إالا 

 .(4)ومطالبة بالوقف الفوري إلطالق النار واستهداف المدنيين

د مسؤولية السلطات الليبية عن حماية السكان المدنيين، ، ليؤكا (5)0913جاء القرار 
  لس األمن الحتواء األزمة الليبــــية،لسلمية التي بادر باتخاذها مجبعدما فشلت كل اإلجراءات ا

                                                           

على الموقع  ،14/12/4100بتاريخ  رمقال نش، مشروعية التدخل الدولي العسكري في ليبيا، عثمان أحمد خالد -1 
 تروني:لكاإل

 http://www.aleqt.com/2011/04/02/article_521735.html 
2
- Des demandes de cessez le feu sont émises par la ligue Arabe, l’Union Africaine, la Conférence 

Islamique, et même par la représentante de l’Union Européenne (Catherine Ashton). Au même 

moment, les pays dits BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) plaident pour la même 

solution et formulent une protestation officielle. Voir : TODOROV Tzvetan, La responsabilité de 

protéger et la guerre en Libye, In LAGOT Daniel, ANDERSSON Nils (S/dir), La responsabilité de 

protéger et guerres « humanitaires », le cas de la Libye, op.cit, p.144. 
3- LAMEK Alexis, La responsabilité de protéger en Cote d’Ivoire, en Libye et en Syrie, le point de 

vue du praticien, In CHAUMETTE Anne-Laure, THOUVENIN Jean-Marc (S/dir), La 

responsabilité de protéger, dix ans après, op.cit, p.114.  
4-  MAILA Joseph, L’évolution du concept de responsabilité de protéger, In CHAUMETTE Anne-

Laure, THOUVENIN Jean-Marc (S/dir), responsabilité de protéger, dix ans après, op.cit, p.45.  

، المتعلق بالحالة في ليبيا، وثيقة األمم المتحدة 4100مارس  01، الصادر بتاريخ 0913 :قرار مجلس األمن رقم :راجع -5
 .S/RES/1973 (2011)رقم: 

http://www.aleqt.com/2011/04/02/article_521735.html
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لمجلس الدول األعضاء           في الوفاء بالتزاماته، رخاص ا ذافيالقأمام تقاعس نظام حيث أناه 
ة هلالمنظمات اإلقليمية باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحماية المدنيين والمناطق اآلو 

لخطر الهجمات العسكرية، وهو ما أتاح الفرصة أمام منظمة حلف  ضينبالسكان المعرا 
من أجل المساعدة  ،شمال األطلسي باستخدام القوة وفرض حظر على الطيران الحربي الليبي

 عم للسكان المدنيين.على توفير الحماية والدا 

       اهما بشأن الحالة في ليبيا، قراري مجلس األمن اللذان تبنا  مما سبق، أنا  ضحيتا 
يقع استعمال مجلس األمن لتعابير "  أنا  لم يتضمنا إشارة صريحة لمبدأ مسؤولية الحماية، إالا 

          الهجمات الشاملة" وكذا "  على عاتق السلطات الليبية مسؤولية حماية السكان
ها ن أنا بيا "، ت   اإلنسانية ضد   ال جرائمشك  والممنهجة ضد السكان المدنيين التي يمكن أن ت  

، وهو ما يوحي 4111مستوحاة مباشرة من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لسنة 
" باتجاه رغبة المجلس إلعمال المسؤولية عن الحماية التي أساس  تدوميستيسي ماحسب " 

األمن الدوليين، د بالسلم و ها تهدا لألوضاع على أنا  ل، طبعا بعد تكييفهبموجبها قرار التدخا 
 .(1)ذلك وفقا للفصل السابع من الميثاقفا بمتصرا 

 عالقتها بمسؤولية حماية الشعب الليبيثانيا: المساعدات اإلنسانية و 

عمال اللذان يفهم منهما اتجاه رغبة مجلس األمن إل 0913و 0911من القرارين  ضحيتا 
 هما عادة ما يشيران إلى ضرورة تقديم المساعدات اإلنسانيةالمسؤولية عن الحماية، أنا 

للضحايا، وهو ما نلمسه في القرار األول الذي طالب السلطات الليبية بضمان مرور 
، كما دعا جميع الدول (2)منظمات اإلغاثة وعمالها مرورا آمنا دون عرقلة إلى داخل البالد

                                                           
1- DOMESTICI-MET Marie-José, Mettre en œuvre la responsabilité de protéger avec humanité, 

leçons tirées du cas libyen, In CHAUMETTE Anne-Laure, THOUVENIN Jean-Marc (S/dir), La 

responsabilité de protéger, dix ans après, op.cit, p.124. Voir aussi en ce sens : SZUREK Sandra, La 

responsabilité de protéger : du prospectif au prescriptif… et retour , la situation de la Libye devant le 

Conseil de sécurité, In (Après la Libye-avant la Syrie ?) L’ingérence. Le problème/1, op.cit, p.60.  

 .0911 :رقم ( من قرار مجلس األمن4الفقرة )ج( من البند ) :راجع -2
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األعضاء إلى التنسيق فيما بينها وبالتعاون مع األمين العام لتيسير عمل المنظمات اإلنسانية 
ها على أحسن وجه، ودعم عودتها إلى ليبيا إلغاثة الضحايا، حيث أعرب ألداء مهام

 .(1)المجلس عن استعداده التخاذ كافة التدابير الالزمة حسب االقتضاء تحقيقا لهذه الغاية

أما القرار الثاني الذي فرض بموجبه مجلس األمن حظر على الطيران العربي الليبي، 
وفير الحماية للسكان المدنيين، فقد سعى في نفس الوقت فإلى جانب إسهام هذا اإلجراء في ت

، باعتبار (2)إلى تأمين إيصال المساعدات اإلنسانية لضحايا النزاع، وضمان سالمة وصولها
لة باإلمدادات الطبية واألغذية، والعاملين في المجال حما الحظر ال يشمل الطائرات الم   أنا 

ن كان العمل ا .(3)اإلنساني  أنا  إلنساني ال يرتبط مباشرة بمسؤولية الحماية، إالا وعليه حتى وا 
ممارسات مجلس األمن في هذا المجال تبقى ودائما ذو عالقة وطيدة بالمساعدات اإلنسانية 

 التي ترتبط بدورها بحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة.

لى جانب التدابير التي اتخذها مجلس األمن بشأن تنفيذ العمل اإلو  نساني في ليبيا، فقد ا 
ات البريطانية         خاذ إجراء من جانب واحد من طرف القوا كذلك عرض مبادرة اتا  تما 

، (4)والتركية ومشاة البحرية األمريكية في عملية منساقة إلجالء المدنيين والجرحى من مصراته
كرية لتقديم بي على اتخاذ قرار إنشاء عملية عسو في الوقت الذي أقدم فيه االتحاد األور 

   ة تقديم الدعم لعمليات اإلغاثة في المنطقة،، تتولى مهما 4100أفريل  0المساعدات في 

                                                           
 .1091 :رقم من قرار مجلس األمن( 41البند ) :راجع -1
 .0913رقم:  قرار مجلس األمن ( من ديباجة01الفقرة ) :راجع -2
 ( من نفس قرار مجلس األمن.1البند ) :راجع -3
(، المجلد م.د.ص.أ)والعمل اإلنساني، حالة ليبيا وما بعدها، مختارات من  ، استخدام القوة لحماية المدنيينبومييه برونو -4

 .1، ص.4100، 882، العدد 93
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جالء األشخاص النازحين، وكذا استخدام قدراتها المحدا  دة من خالل ضمان سالمة حركة وا 
 . (1)في دعم أنشطة وكاالت المساعدات اإلنسانية

من األطراف المساهمة في العمليات  عدا بعضهامارست الدول األوروبية والتي ي  
العسكرية المتحالفة ضد ليبيا، ضغوطات كبيرة على األمين العام قصد تفعيل المقترح 
األوروبي لتقديم الدعم العسكري لألنشطة اإلنسانية في ليبيا، وهو األمر الذي قوبل بالرفض 

 فاليري " ئحاالت الطوار  قة اإلغاثة فيمن طرف وكيلة األمين العام للشؤون اإلنسانية ومنسا 
، (2)كخيار أخير اللجوء إليها لن يكون إالا  غير الضرورية، وأنا " التي اعتبرت المبادرة بأموس

إشكال، على أساس  كون أن المساعدات اإلنسانية في األزمة الليبية لم تتعراض أصال أليا 
أن توصال التفاق " و  م.أل خطيب" أنه قد سبق للمبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 

إلى كل المناطق  ماح إلمدادات اإلغاثة الدولية بالوصولمع السلطات الليبية يقضي بالسا 
 .(3)رة بالنزاعالمتأثا 

ل العسكري في ليبيا مع األهداف التي سط رتها )ثالثا:  ( إلعمال مبدأ CIISEتعارض التدخ 
  المسؤولية عن الحماية

نيين بشأن األزمة الليبية، أنهما لم يشيرا و لو لمرة يظهر من قراري مجلس األمن المع
( 039( و)038نتها الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي في الفقرتين )لألحكام التي تضما 

    ق بالوضع المتعلا  4111لسنة  0111قتين بالمسؤولية عن الحماية، خالفا للقرار المتعلا 

                                                           
1 - DOMESTICI-MET Marie-José, Mettre en œuvre la responsabilité de protéger avec humanité, 

leçons tirées du cas libyen, In CHAUMETTE Anne-Laure, THOUVENIN Jean-Marc (S/dir),  La 

responsabilité de protéger, dix ans après, op.cit, p.140. 

 .8، مرجع سابق، ص.ومييه برونوب -2
3 - SZUREK Sandra, La responsabilité de protéger : du prospectif au prescriptif… et retour , la 

situation de la Libye devant le Conseil de sécurité, In (Après la Libye-avant la Syrie ?) L’ingérence. 

Le problème/1, op.cit, p.81.  
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، مما يوحي باتجاه (1)ارة ألحكام الفقرتين أعالهفي السودان أين أشار المجلس بصريح العب
 ، وهو األمر الذي بدا غامضا (2)رغبتـــه إلعمال المسؤولية عن الحماية بموجب هذا القرار

نتها الوثيقة في الشأن الليبي عندما اكتفى المجلس باإلشارة فقط إلى بعض التعابير التي تضما 
الشروط التي ختصاصاته بضرورة االلتزام الحرفي بفسار عدم رغبته في ربط االختامية، مما ي  

نعم أعترف بالمسؤولية عن حماية "  ما يلي ضمنيا قرا المجلس ي   ها المبدأ، وكأنا يلمي  
لى حد تقييد اختصاصي في مجال الحفاظ على السلم إالسكان المدنيين، ولكني لن أذهب 

دتها ا من الشروط التي حد  واألمن الدوليين، بضرورة التكييف القانوني المزدوج وغيره
(CIISEإلضفاء الشرعية على قرار التدخل ) ". 

ن استبعاد بيا إلثبات صحة هذه الفرضية، ال بأس أن نستعرض بعض الحجج التي ت  و 
 : في النزاع الليبيمجلس األمن لشروط إعمال المسؤولية عن الحماية 

  (3)ف مجلس األمن عن تفعيل المسؤولية في إعادة البناءتخل   -0

نهاء مهام القوات الدولــــية في ليبيا اعتبـــــــــــــــــــارا ع الحظر الجوي و كان من شأن قرار رف ا 
قدام ا  ، أن مهاد لعودة الخراب إلى البالد بفعل انتشار األسلحة و (4)4100أكتوبر  30مــــــــن 

                                                           
      ، المتعلق بالحالة 4111أوت  30، الصادر بتاريخ 0111 :( من ديباجة قرار مجلس األمن رقم4الفقرة ) :راجع -1

 .S/RES/1706 (2006) ألمم المتحدة رقم:افي السودان، وثيقة 
المتحدة القوات التابعة لألمم ى ضرورة، اضطالع كل من الحكومة والجماعات المسلحة و عل 0111ألحا القرار  -2

بضرورة اتخاذ بعثة األمم المتحدة كافة اإلجراءات الالزمة بما في ذلك  بمسؤولياتهم اتجاه حماية السكان المدنيين، كما أقرا 
 االضطالع باإلصالحاتانية، والعمل على توفير األمن، و تأمين قوافل المساعدات اإلنسستخدام القوة لحماية المدنيين، و ا

المؤسسات التي ستعمل على األمد البعيد لمنع تكرار المجازر المرتكبة في حق سكان لقانون و المناسبة لتكريس دولة ا
 دارفور. راجع: 

- DELCOURT Barbara, L’introduction à la notion de responsabilité de protéger dans les 

autorisations données par le Conseil de sécurité : enjeux politiques et paradoxes, In BANNELIER 

Karine, PISON Cyrille (S/dir), Le recours à la force autorisé par le Conseil de sécurité, op.cit, p.57. 

  من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول. (4و 0-1فقرة ): الراجع عن مسؤولية إعادة البناء -3
، المتعلق بالحالة في 4100أكتوبر  41، الصادر بتاريخ 4101 رقم: من قرار مجلس األمن (1( و)1البند ) :راجع -4

 .S/RES/2016 (2011)ليبيا، وثيقة األمم المتحدة رقم: 
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التعسافية، بعدما  عمال العنفأعلى تنفيذ سلسلة طويلة من  بالقذافيالميلشيات التي أطاحت 
 .(1)عجز المجلس الوطني االنتقالي عن نزع سالح هذه الميلشيات

عالوة على ذلك، فقد بنى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا إمارة له في ليبيا و 
   ل قد أسهم فعالوسط كل تلك الفوضى، وهو ما دفع بالبعض إلى التساؤل إن كان التدخا 

ر عدم مراعاة مجلس األمن فسا ، وهو ما ي  (2)ة، أم خلق واحدة أخرىفي منع كارثة إنساني
( من بين الشروط الالزم توفارها CIISEلمعيار االحتماالت المعقولة الذي اعتبره تقرير)

ر للتدخل العسكري إذا كان ل مبر  ه " إلضفاء الشرعية على قرار استخدام القوة، حيث أقرا بأنا 
 . (3)" إجراء خاذ أي  ل أسوأ من عدم ات  لتدخ  ح أن تكون عواقب امن المرج  

بعدما عذابه  4104جانفي  41ولقد جاء مقتل السفير الليبي السابق لدى فرنسا في 
، وكذا مقتل (4)" معمر القذافي" الرتباطه بالزعيم الليبي السابق  الزنتانمقاتلون من مدينة 

   لهجوم على القنصلية األمريكية"، خالل ا كريستوفر ستيفنز السفير األمريكي في ليبيا "
رة، وتخطو بثبات نحو بناء ليبيا مستقا  ، ليكشف أكذوبة أنا 4104سبتمبر  00في  بنغازيفي 

 .(5)الديمقراطية الحديثة

 

 

                                                           
: الصراع على ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي، معهد واشنطن لسياسة ، في أعقاب الحربباك جيسون، بارفي باراك -1

 لكتروني:على الموقع اإل ،41/14/4104ر بتاريخ الشرق األدنى، مقال نش
 http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/in-wars-wake-the-struggle-for-post-

qadhafi-libya 

لت الثورة إلى فوضى، القدس العربي، مقال نشر بتاريخ ، قصة ليبيا ما بعد القذافي... و درويش ابراهيم -2 كيف تحوا
 :لكترونيإلعلى الموقع  ،14/13/4101

http://www.alquds.co.uk/?p=491948 

 ( من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول.20-2) قرةالف :راجع -3
 ، مرجع سابق.اك جيسون، بارفي باراكب -4
 .014، مرجع سابق، ص.تيسير ابراهيم قديح -5

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/in-wars-wake-the-struggle-for-post-qadhafi-libya
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/in-wars-wake-the-struggle-for-post-qadhafi-libya
http://www.alquds.co.uk/?p=491948
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 ل الدولي في األزمة الليبية بالحيادعدم ات سام التدخ   -2

ف كذلك ، تتوقا ل إلعمال المسؤولية عن الحمايةمشروعية التدخا  أن أشرنا إلى أنا سبق و 
تعزيز  ة الصحيحة الرامية إلى وقف أو تجناب معاناة الناس، وبالتالي فإنا على معيار النيا 

        .(1)عدا أهدافا مشروعةذاته ال ت   مطالب مجموعة محاربة أو اإلطاحة بنظام حكم بحدا 
باعتبارها على هذا األساس، نستشف عدم توافق العملية العسكرية في ليبيا مع هذا الشرط، و 

 ن، اقتصرت كذلك على دعم فصائل المعارضة ضدا يوباإلضافة إلى حماية السكان المدني
لة القوات الموالية للنظام، حيث حظي المجلس الوطني االنتقالي باعتراف غالبية الدول المتدخا 

، إذ افيذالقفي النزاع، على غرار دول الخليج التي تجمعها عالقات غير حميمية بنظام 
بالسالح، وهو ما عمد إلى فعله   مصراتهتلي ت كل من قطر واإلمارات إلى تزويد مقاسارع

ر إرسال األسلحة ل باراك أوباما كذلك الرئيس األمريكي " لمعارضة وصلت عبر " عندما قرا
 .(2)مطارات الغرب الليبيميناء بنغازي و 

ن كان الغرض من التدخا حتى و  ،وعليه رغبة  أنا  ي، إالا ل يكمن في حماية الشعب الليبا 
قيقة ال يمكن ل، تبقى حالمجتمع الدولي في إسقاط النظام، إن لم يكن السبب الرئيسي للتدخا 

الا  كيف سنفسار إصدار مجلس األمن قرار إنهاء العمليات العسكرية في ليبيا،  أبدا إنكارها، وا 
 ." معمر القذافي"  م من تاريخ اغتيال العقيد الليبيأيا 1فقط بعد مرور 

      ف مجلس األمن في شأن األزمة الليبية وفقا لختصاصاته التقليديةتصر   -3
 في مجال الحفاظ على السلم واألمن الدوليين

ممارسات مجلس األمن في مجال حماية السكان  إلى أنا  ،ينبغي اإلشارة في هذا الصدد
أن كلاف قوات ، فقد سبق و 4110( سنة CIISEالمدنيين، ليست بوليدة التقرير الذي وضعته )

                                                           
 ( من تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول.33-2الفقرة ) :راجع -1
 ، مرجع سابق.درويش ابراهيم -2
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    حفظ السالم في كل من يوغوسالفيا سابقا والصومال، بتوفير الحماية لمناطق األمان 
التي يكون فيها السكان عرضة للخطر، وكذا حماية الالجئين وقوافل المساعدات اإلنسانية، 
 وهو األمر الذي عمل كذلك على تحقيقه حينما كلاف قوات األمم المتحدة بحماية المدنيين 

 .(1)في كل من رواندا وسراليون

قراري مجلس األمن بشأن األزمة الليبية ال يختلفان كثيرا عن الممارسات  وبالتالي، فإنا 
حة، فقد تصراف السابقة له من وجهة نظر توفير الحماية الالزمة لضحايا النزاعات المسلا 
مر على التدابير بالضبط وفقا لصالحياته بموجب الفصل السابع، حيث اعتمد في بادئ األ

من الميثاق، ثم في مرحلة ثانية، وبعد تكييفه  (20)غير العسكرية الوارد ذكرها في المادة 
ر استخدام القوا ها ت  لألوضاع على أنا  ة لحماية السكان شكال تهديدا للسلم واألمن الدوليين، قرا

 المدنيين.

نها، ال يعني بالضرورة إشارة المجلس لمسؤولية الدولة الليبية عن حماية سكا كما أنا 
اتجاه رغبته إلعمال المسؤولية عن الحماية، فهو التزام ليس بالجديد في القانون الدولي، فقد 
سبق وأن أشرنا في دراستنا إلى إقرار العديد من النصوص واالتفاقيات الدولية لهذا االلتزام 

  صراحة ضمن أحكامها.

 ةتنور  المسؤولية عن الحماية ما هي إالا  أنا "  " لويجي كوندوريلليولهذا اعتبر األستاذ 
 .(2)جديدة وأنيقة ألبسوها لمبادئ كانت مكراسة سابقا في القانون الدولي

 

                                                           
1 - D’ARGENT Pierre, Opérations de protection et opérations de maintien de la paix, In La 

responsabilité de protéger, Actes du Colloque de Nanterre, op.cit, p.139 et 140. 
2 - Selon Luigi Condorelli , « la responsabilité de protéger, n’est qu’une robe à la mode venant 

habiller des concepts déjà acquis depuis bien longtemps». Voir : CONDORELLI Luigi, 

Responsabilité de protéger et recours à la force armée : par qui et à quelles conditions ?, In La 

responsabilité de protéger, Actes du Colloque de Nanterre, op.cit,p.313.     
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 الفرع الثاني

عجز مجلس األمن في إعمال المسؤولية عن الحماية في النزاع 
 السوري

      لة النزاع السوري مع استمرار قوات النظام في تنفيذ سياسة التقتيتصاعدت حدا 
     عات على األحياء اآلهلة بالمواطنين الهجوم بالمدرا في حرب مفتوحة على المدنيين، و 

استعمال الرصاص الحي لتصفية كل من يقف أمام في درعا، حمص، إدلب، حلب، دمشق و 
 .(1)اآللة العسكرية

السوري  النظام وبالرجوع إلى القواعد التعريفية الثالث لمبدأ مسؤولية الحماية، نجد أنا 
ق بالقاعدة األولى، من خالل مهاجمة المدنيين بشكل قد قام فعال بخرق التزاماته فيما يتعلا 

  "  األسد ت قوات "عشوائي، معلنا بذلك عن فشله الواضح في حماية شعبه، حيث استمرا 
   بذلك أبشع الجرائم  اك حقوق اإلنسان على نطاق واسع وبشكل ممنهج، مرتكبةفي انته
 .(2)عاقب عليها النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالتي ي  

ل األمم المتحدة والمجتمع الدولي لحماية طالب المجلس السوري المعارض بتدخا 
زل،   ـــفي حق الشعب السوري األع " األسد المدنيين من التقتيل المنهجي الذي يمارسه نظام "

جوي بموجب قرار صادر عن مجلس  ذلك عن طريق إنشاء منطقة عازلة أو منطقة حظرو 

                                                           
قة الوطنية الداوديات، ار ، المطبعة والو 0ط، نظام األمم المتحدة في مواجهة تحوالت الربيع العربي، البحيري يوسف -1

 .421، ص.4104مراكش، 
، عدد مجلة رهاناتمبدأ مسؤولية الحماية، سوريا ما بين مبدأ عدم التدخل و  ، الحالة اإلنسانية فيالمهدي اإلدريسي -2

. للتفصيل أكثر عن عدد الضحايا 31.، ص4103، مركز الدراسات واألبحاث اإلنسانية، الدار البيضاء، 41-41مزدوج 
 .األطروحة هذه من 021ص. ، راجع: 4101المدنيين الذين خلفهم النزاع السوري منذ بدايته إلى غاية نهاية 
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       لت قوات الناتو لحماية المدنييناألمن على نفس منوال ما وقع في ليبيا، عندما تدخا 
 .(1)من القوات النظامية لمعمر القذافي

من مجلس األمن  4104جانفي  30ومن جهتها طالبت جامعة الدول العربية في 
، (2)للتنحي " بشارسورية، بما في ذلك دعوة " األزمة ال تها لحلا استصدار قرار يدعم خطا 

 4100عت شهر ديسمبر قا ة السالم التي و  خاصة عندما أقدم هذا األخير على خرق خطا 
تحت رعاية الجامعة العربية، والتي قضت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بإعداد 

" الحقا  بشار سليم "، ومن ثم ت(3)انتخابات، وتسمح لمراقبي الجامعة العربية بدخول البالد
مع هذه الحكومة إلنهاء األزمة، وهي المبادرة التي قابلها  كامل صالحياته إلى نائبه بالتعاون

 .(4)الرئيس القائم بالرفض

       ر وزراء خارجية العرب تعليق عضوية الحكومة السوريةوأمام هذا الوضع، قرا 
مشق، كما اعترفوا ضمنيا بالمعارضة في الجامعة العربية، والدعوة إلى سحب سفرائها من د

السورية، وذلك من خالل دعوتها إلى االجتماع بمقر الجامعة العربية لبحث المرحلة 
 .(5)االنتقالية المقبلة

ح القائم في سوريا، للنزاع المسلا  أقدم المجتمع الدولي كذلك في سبيل سعيه لوضع حدا 
المدنيين، تضمنات سلسلة من العقوبات، على اتخاذ العديد من اإلجراءات السلمية لحماية 

                                                           
 .421، مرجع سابق، ص.البحيري يوسف -1
سوريا، مبرراته، مقوماته واحتماالت نجاحه، مركز سوريا للبحوث والدراسات، مقال ، الحل السياسي في محمد علي يعل -2

 على الموقع اإللكتروني: 08/00/4102منشور بتاريخ 
http://syrianrevolutionwriters.blogspot.com/2014/11/18-11-2014.html 

 .31، مرجع سابق، ص.المهدي اإلدريسي -3
 ، مرجع سابق.محمد علي يعل -4
الملتقى الوطني حول حماية  في، مسؤولية مجلس األمن في تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، مداخلة مقدمة حساني خالد -5

 .01المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سابق، ص.

http://syrianrevolutionwriters.blogspot.com/2014/11/18-11-2014.html
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إرسال أكثر من لجنة للمراقبة وتقصاي الحقائق،         ، كما تما (1)وخطط لوقف إطالق النار
     دت لتكونم  عت  االتي  كوفي عنانخرها مبادرة  آضعت مبادرات لحل األزمة سلميا، وو  

 .(2)تسوية النزاع السوري من محاور التفاوض في مؤتمرات جنيف للسالم التي عقدت بشأن

قرارات العقوبات المفروضة على النظام السوري كانت في مجملها  الجدير بالذكر أنا 
قرار عن مجلس األمن يلزم الجميع بها، وهو ما يفسار  لم يصدر أيا منفردة من دول معيانة، و 

النظام  استمرار تواجد البعثة السورية على رأس عملها لدى األمم المتحدة، مع احتفاظ
 .(3)السوري بعالقاته الدبلوماسية مع المجتمع الدولي

قرار بموجب الفصل السابع من الميثاق  خاذ أيا ن المجلس من اتا ويعود سبب عدم تمكا 
ن كان قد استخدم ضد التنظيمات اإلرهابية - النظام السوري ل العسكري ضدا يتيح التدخا   - وا 

كات الحاصلة، إلى حق النقض الذي استخدمته أو يلزم أي طرف من األطراف بوقف االنتها
 ان ــــوق اإلنســــحمال النظام السوري مسؤولية انتهاكات حقروسيا والصين على مشاريع قرارات ت  

                                                           
تجميد أصول المسؤولين السوريين، حظر النظام السوري، شملت حظر السفر و ات واسعة النطاق على تطبيق عقوب تما  -1

من العقوبات التي شملت شراء النفط السوري، واستهداف تكنولوجيا المعلومات السورية، كما طبق االتحاد األوروبي سلسلة 
. راجع كذلك 238، مرجع سابق، ص.: قزران مصطفىعبعض الوسائل القابلة لالستخدام في القمع الداخلي. راجالبضائع و 

 . 31، مرجع سابق، ص.المهدي اإلدريسيفي هذا الخصوص: 
. مقال متوفر على الموقع 4، ص.4102، العدد الثاني، مجلة دلتا نون، إشكالية التدخل الدولي في سوريا، زيكار محمد -2

 اإللكتروني: 
http://beta-deltan.c-tpa.org/Includes/print.php?Op=Print&PostID=26948&lang=AR 

وقف إطالق الفوري إلعمال العنف و  على الوقف ا االتفاقله" حول ثالث مرتكزات هامة، أوا كوفي عنانتتمحور خطة " -
يصال المساعدات اإلنسانية لجميع المناطق اثانيهما، تأمين و طراف، و األالنار من قبل جميع  رة من ا  لمنكوبة والمتضرا

المعارضة، ويفضي إلى تسوية نهض على الحوار بين قوى النظام و ثالثهما، تفعيل مسار سياسي تفاوضي يالقصف، و 
 سابق.، مرجع على محمد عليدي. راجع: سياسية تكفل الوصول إلى نظام ديمقراطي تعدا 

 .4، مرجع سابق، ص.زيكار محمد -3
 

http://beta-deltan.c-tpa.org/Includes/print.php?Op=Print&PostID=26948&lang=AR
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 .(1)والقانون الدولي اإلنساني

أدى عجز مجلس األمن في تسوية النزاع السوري إلى استمرار قوات النظام في ضرب 
فة بذلك سقوط المئات من المدنيين يوميا، فيما خلا رة م  يل المتفجا المناطق المدنية بالبرام

ات إنسانية، والسماح لمنظمات اقتصرت الجهود الدولية فقط في البحث عن إنشاء ممرا 
، وهو ما أقدم على فعله كذلك مجلس األمن (2)اإلغاثة بالدخول إلى المناطق المحاصرة

ف الفوري لجميع أشكال العنف، والسماح عندما دعا أطراف النزاع في سوريا إلى الوق
دون عوائق إلى الضحايا و للوكاالت اإلنسانية بإيصال المساعدات على نحو سريع وآمن 

، خاصة بعدما أقدمت األطراف المتحاربة على حجب الموافقة وبشكل (3)رين بالنزاعالمتأثا 
اء استمرار األوضاع ر على عمليات اإلغاثة، حيث أبدى المجلس قلقه جرا تعسافي وغير مبرا 

 . (4)التي تحدا من فعالية العمل اإلنساني داخل األراضي السورية

يات والصعوبات أمام المجتمع الدولي، تطرح سوريا ونزاعها المفتوح سلسلة من التحدا 
ق بتنفيذ المسؤولية عن الحماية التي دفع الوضع بها في سوريا إلى المجهول، حيث فيما يتعلا 

                                                           
دعا إلى وقف  4101. اعترضت روسيا على مشروع قرار آخر لمجلس األمن سنة 3ص. ، مرجع سابق،زيكار محمد -1

( وبريطانيا، كما و.م.أدولة من بينها ) 00إطالق النار في حلب وفرض حظر الطيران في أجوائها، حيث أيدا المشروع 
ك فورا إلنقاذ مدينة حلب من الدمار، جراء " مجلس األمن بالتحرا جان مارك إيرولتفرنسا آنذاك "طالب وزير خارجية 

الخامس من نوعه  المشروع كان مصيره البطالن بسبب الفيتو الروسي الذي يعدا  أنا  الضربات الجوية السورية والروسية، إالا 
يعطال مشروع هدنه في حلب، مقال منشور على موقع قناة  منذ بداية النزاع في سوريا. راجع: فيتو روسي في مجلس األمن

 :19/01/4101اإلخبارية بتاريخ  42فرانس
 www.france.24.com 

 .230و 231، مرجع سابق، ص.قزران مصطفى -2
ق بالحالة في ، المتعلا 4102فيفري  44، الصادر بتاريخ 4039 :( من قرار مجلس األمن رقم1( و)4البند ) :راجع -3

( من قرار 0راجع كذلك في هذا الخصوص: البند ) .S/RES/2139 (2014)الشرق األوسط، وثيقة األمم المتحدة رقم: 
 ، المتعلاق بالحالة في الشرق األوسط، وثيقة األمم المتحدة رقم:4108فيفري  42، الصادر بتاريخ 4210مجلس األمن رقم: 

S/RES/2401(2018). 
  ، المتعلق بالحالة 4102جويلية  02، الصادر بتاريخ 4011 :( من ديباجة قرار مجلس األمن رقم01الفقرة ) :راجع -4

 .S/RES/2165 (2014) :في الشرق األوسط، وثيقة األمم المتحدة رقم

http://www.france.24.com/
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  دولي حتى اآلن في ترجمة مسؤولياته من النظرية إلى التطبيق، مما أدىفشل المجتمع ال
 .(1)إلى إثارة الشكوك في أذهان المراقبين حول معايير تطبيقها الفعلي على أرض الواقع

تفعيل المسؤولية عن الحماية في النزاع  فين المجتمع الدولي وتعود أسباب عدم تمكا 
 صها فيما يلي:ة عوامل، يمكن تلخيالسوري إلى عدا 

: أثار سياسة النتقائية في معالجة األزمات اإلنسانيةلانتهاج المجتمع الدولي 
         تساهل أو عدم قدرة المجتمع الدولي في وقف انتهاكات حقوق اإلنسان في العديد
ل من المناطق، حفيظة العديد من النشطاء الحقوقيين، وكذا المدافعين عن فكرة التدخا 

    القوية غير فعاال إالا  لذي أصبح حسب اعتقادهم، وبفعل سياسة بعض الدولاإلنساني ا
 .(2)الدول الفقيرة في مواجهة

ولقد تم التعامل مع األزمات الناجمة عن صراعات إثنية وعرقية بعد الحرب الباردة 
با و بأسلوب انتقائي من قبل مجلس األمن، حيث أبدت الواليات المتحدة ودول غرب أور 

 د السلم واألمن الدوليين، كما حدث واستعدادها لبذل جهود ضخمة مع كل ما يهدا  حماسها
في العراق وكوسوفو، لكناها تجاهلت حاالت إنسانية أخرى أكثر خطورة مثلما حدث في رواندا 
والصراع العربي اإلسرائيلي، أين وقف مجلس األمن صامتا أو عاجزا عن اإلدانة بسبب 

 .(3)الفيتو األمريكي

ل في كل على مجلس األمن التدخا أنا  يتبيانه وبالرجوع إلى ميثاق األمم المتحدة، ا أنا كم
الواقع كثيرا ما  أنا  نة من الجسامة النتهاكات حقوق اإلنسان، إالا الحاالت التي تبلغ درجة معيا 

                                                           
ورية، مقال نشر بتاريخ يات وفوائد مفهوم "مسؤولية الحماية" في الحالة الس، تحدا انينغ كويزي، أوكيير فرانك -1

 على الموقع اإللكتروني:  41/19/4103
www.opendemocracy.net 
2 - BETTATI Mario, Du droit d’ingérence à la responsabilité de protéger, Outre-Terre, n° 20, 

2007, p.383. 

 .024ق، ص.، مرجع سابأحمد سيد أحمد -3

http://www.opendemocracy.net/
http://www.opendemocracy.net/
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أثبت عكس ذلك، النتهاج المجلس لسياسة االنتقائية التي تعتبر من بين المشاكل التي تحول 
 .(1)ن تفعيل المسؤولية عن الحمايةدو 

اإلنسانية  إفالت العديد من مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضدا  عالوة على ذلك، فإنا و 
واإلبادة من العقاب، راجع لسياسة المحسوبية التي تنتهجها الدول الخمس الدائمة العضوية 

   إجراء من شأنه  في المجلس، والتي تعتمد دائما على استخدام حق النقض العتراض أيا 
والسياسية  ية مصالحها االقتصاديةأحدا من حلفائها، فهي إذن ستقوم بحما أن يمسا 

الغرب  ، كون أنا (2)واإلستراتيجية مهما بلغت درجة جسامة االنتهاكات التي ترتكبها حليفتها
   حبا مه بالمجان أوكاته، وال شيء يقدا عادة ما يتعامل بمنطق الربح والخسارة في كل تحرا 

ه حينما يفعل فلمصلحة مضمونة إليه، وبالنظر إلى حجم في الشعوب المضطهدة، بل أنا 
 .(3)األزمةالفاتورة التي على البلدان دفعها في إعقاب انفراج 

قرار تصوغه  ولقد ساهمت كل هذه العوامل في وقوف روسيا كعائق أمام تمرير أيا  
ق بالشاأن السوري، كونها تعلم مسبقا فيما يتعلا  ها داخل مجلس األمنئالواليات المتحدة وحلفا

    لهك الغرب مرهون دائما بتحقيق مصالحه السياسية مثلما حدث تماما أثناء تدخا تحرا  أنا 
 في النزاع الليبي.

أدى التفسير  :سوء تفسير مضمون قرار التدخل في ليبيا من قبل دول حلف الناتو
مشروع  امتناع كل من الصين وروسيا تأييد أيا  في ليبيا إلى 0913الخاطئ لفحوى القرار 

  ة أنا ـــوري، بحجا ـــــقرار صادر عن مجلس األمن من شأنه فرض تدابير قسرية على النظام الس

                                                           
1 - BOTHE Michael, La responsabilité de protéger « en action », le contenu de l’intervention, In La 

responsabilité de protéger, Actes du Colloque de Nanterre, op.cit, p.327. 
2 - BETTATI Mario, Du droit d’ingérence a la responsabilité de protéger, op.cit, p.383 et 384. 

 .49.، مرجع سابق، صمجلة رهاناتل الخارجي، فاعلية التدخا ، ثورات بلدان الربيع العربي، و أمعضشو فريد -3
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، (1)لةالمجلس أصبح فاقدا تماما لسلطة الرقابة على تنفيذ قراراته من قبل الدول المتدخا 
من طرف الدول الغربية التي سعت لتحقيق خداعهما  ه قد تما خاصة بعد أن تبيان لهما أنا 

مكاسب اقتصادية كبيرة، باإلضافة إلى اآلثار التدميرية غير المقبولة التي لحقت بليبيا 
 .(2)وشعبها

" المساعد السابق لألمين العام لألمم  مارسيل بوازار ق في هذا الخصوص، "علا 
اوضات حقيقية في سبيل ليس هناك من شيء نال الحترام ولم تجر مف"  المتحدة بأنا 

التوصل إلى وقف إطالق النار، واستخدمت السيطرة على المجال الجوي كليا لدعم الثوار، 
 قعملية )...( ولم تعد المسألة بعد ذلك تتعل   وكانت حماية المدنيين الذريعة لتبرير أي  

دأ المسؤولية ق بتغيير النظام )...( واختفى في ليبيا مببالحماية بالقدر الذي أصبحت تتعل  
 .(3)" 1992عن الحماية تماما كما اختفى في الصومال عام 

ر المخاوف بشأن ما إذا كان برا غياب المعايير الواضحة لالستخدام الشرعي للقوة ي   إنا 
، ولهذا أصبحت (4)ة مفهوم مسؤولية الحمايةشكال هدفا مشروعا تحت مظلا تغيير النظام ي  

                                                           
1 - TZANKOPOULOS Antonios, L’intervention du Conseil de sécurité dans les conflits internes, In 

BANNELIER Karine, PISON Cyrille (S/dir), Le recours à la force autorisé par le Conseil de 

sécurité, op.cit, p.74. 

فية في الميدان، ت بصفة تعسا تفسير دول الحلف لتفويض مجلس األمن تما  ل في ليبيا معتبرة أنا انتقدت الصين قرار التدخا  -
دمة لمصالحها الخاصة، خس األمن وتسخيرها لة بالتالعب بقرارات مجلأما روسيا فقد ذهبت إلى حد اتاهام القوى المتدخا 

ة كانت واضحة،       المهما  ة، خاصة أنا وحتى النرويج التي شاركت في العملية العسكرية، انتقدت االستخدام المفرط للقوا 
  وتنحصر فقط في توفير الحماية للسكان المدنيين. راجع:

 - HAJJAMI Nabil, op.cit, p.380.  
، )، أبعاد التدخل اإلنساني لألمم المتحدة في أحداث الثورات العربية )ليبيا وسوريا نموذجاالشيخمحمد عبد الحفيظ  -2

 .039.، ص4102، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 22-23، العددان المجلة العربية للعلوم السياسية
 .01.، مرجع سابق، صبومييه برونو -3
 ابق.، مرجع سأوكيير فرانك، أنينغ كويزي -4
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دعم من شأنه  ليبيا، حيث أبدت عدم استعدادها لتقديم أيا  ل فيالدول أكثر حكمة بعد التدخا 
 .(1)تغيير النظام باالستناد إلى مسؤولية الحماية

 أستاذ العالقات الدولية في جامعة ميشيغان األمريكية، " جون وسترن ولقد صاغ "
ام، إلنقاذ المبدأ، علينا أن ننسى تغيير النظه " بأنا  ألمر بشكل صريح للغاية عندما أقرا ا

ي فمفهوم مسؤولية الحماية هو عبارة عن حزمة كاملة، ولكي يكون شرعيا وفعال يجب تبن  
د مسبقا، ولكن مع إيالء العتبار الواجب لكل ركائزه الثالث، ليس بالضرورة بتسلسل محد  

 .(2)"كمالذ أخير إل   - حل المسل  التدخ   -استخدام الركيزة الثالثة  يتم   على أن لمنها، 

سياستها  على أنا  موسكو صرا ت  ل في سوريا مع المصالح الروسية: ض التدخ  تعار 
بقائه في السلطة، بل هي لخدمة  األسد هة لحماية الرئيس "الراهنة في سوريا، ليست موجا  " وا 

سوريا وللحفاظ على وحدتها من خالل تهيئة الظروف المالئمة إلجراء حوار بنااء وهادف بين 
 .(3)لألزمة داخليا  جل التوصال إلى حلا النظام والمعارضة من أ

إالا  بالمحافظة على المؤسسات السورية،لها وعلى الرغم من محاولة روسيا تغليف تدخا 
ها تسعى للمحافظة تحليال بسيطا لخريطة األهداف والتكتيكات السياسية الروسية يكشف أنا  نا أ

الا  "  المفيدة سوريا برسم حدود "" القاضية بفاالنتقال إلى الخطة " على النظام ورأسه، وا 
لة في القاعدة البحرية في ميناء مع النظام الداخلي، والمتمثا  الكرملينوضمان مصالح 

الستغالل الحقول البحرية الضخمة  4103عة في نهاية ، وعقود النفط والغاز الموقا طرطوس

                                                           
     41/19/4103اإلمبريالية بوجه إنساني، مقال نشر بتاريخ  : ، مبدأ "مسؤولية الحماية" وسورياس. شيمني ب. -1

 على الموقع اإللكتروني:
www.opendemocracy.net  

 ، مرجع سابق.أنينغ كويزي، أوكيير فرانك -2
، يمجلة الدفاع الوطني اللبنانإستراتيجية وتعقيدات مع الغرب، -: مصالح جيو ، روسيا واألزمة السوريةقادرنزار عبد ال -3

 . 0، ص.4103، 82العدد 
 

http://www.opendemocracy.net/
http://www.opendemocracy.net/
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ته أزمة إنسانية، فسار تعامل روسيا مع النزاع ليس بصف، وهو ما ي  (1)مقابل الشواطئ السورية
نما كمصالح و تحالفات ورسم مشاريع وتقسيمات في المنطقة، وتحويل الصراع إلى حرب  وا 

رت تدخا (2)على اإلرهاب لها العسكري بحصولها على طلب رسمي من دمشق ، بعد أن برا
 .(3)فةللمساعدة في محاربة الجماعات الدينية المتطرا 

في سوريا،  ل أجنبيا تدخا  رفضها أليا  أكثر من ذلك، فلقد أرادت روسيا من خالل
الحفاظ على زبونها األوروبي، حيث ت مثال صادرات الغاز الطبيعي المسال أحد أبرز الروافد 

 .(4)أوروبا الزبون األقدم واألكثر احتياجا للغاز الروسي عدا القتصادها، وت  

خالل ولكن مع فرض العقوبات االقتصادية على روسيا من طرف الدول األوروبية 
عدا ، اتجهت أنظار األوروبيين إلى الغاز القطري الذي ي  (5)االقرم بأوكرانيأزمة شبه جزيرة 

الرابع في العالم من حيث كثافة اإلنتاج، والذي يقتضي لتصديره إلى أوروبا إنشاء خط 
                                                           

   ،10/11/4101، التدخل الروسي في سوريا... األهداف المعلنة والنتائج الممكنة، مقال نشر بتاريخ سامر إلياس -1
 :يةعلى موقع قناة الجزيرة اإلخبار 

 www.aljazeera.net 
 ، عقدا مع الحكومة السورية يقضي بالتنقيب عن البترول 4103" الروسية في ديسمبر ز نفت جازو سويعقدت شركة " -

برى أخرى، كما أجرت ى بعدها عن المشروع لصالح شركة روسية كعاما قبل أن تتخلا  41في المياه اإلقليمية السورية لمدة 
ر الملحق الطاقة، وقد عبا الغاز و " مباحثات مع الحكومة السورية حول تفاصيل تنفيذ مشاريع ستروي ترانس جازشركة "

الهتمام بمشاريع " ه الروسي صراحة بقوله أنا " عن هذا التوجا تفيف"إيغور ماالتجاري في سفارة روسيا االتحادية في دمشق 
ا يعتبر بالغ األهمية لدى الحكومة الروسية والشركات الخاصة، مع وجود ثقة تامة بعودة األمان النفط والغاز في سوري

، األسباب الخفية الصغير فارس". راجع: هذه المشاريع الحيوية المهمة تنفيذ إلى جميع األراضي السورية، ومن ثم بدء
 : اإللكتروني ععلى الموق ،40/01/4101للتدخل الروسي في سوريا، مقال نشر بتاريخ 

www.masralarabia.com 
 .1، مرجع سابق، ص.كار محمديز  -2
 ، مرجع سابق.سامر إلياس -3
 ، مرجع سابق.الصغير فارس -4
،        4102سنة  القرم األوكرانيةة ضماها لشبه جزيرة يفدية التي ف رضت على روسيا على خلوعن العقوبات االقتصا -5

        سنوات من العقوبات األوروبية  3، ماذا حدث بعد مناف قومان: قتصاد الوطني الروسي، راجعوتأثيرها على اال
 : اإللكتروني ، على الموقع4101مارس  42على روسيا؟، مقال نشر بتاريخ 

npost.org/content/17229http://www.noo  

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.masralarabia.com/
http://www.noonpost.org/content/17229
http://www.noonpost.org/content/17229
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أرادت روسيا أن تصنع العقبة التي تمنع  ،على سوريا. وعلى هذا األساس أنابيب غاز تمرا 
 وجود أيا  دوناالتحاد األوروبي في احتياجه الدائم للغاز الروسي،  المشروع ليظلا  إنشاء

 .(1)بديل آخر متاح

ل الروسي المباشر في سوريا، قد يكون ورقة التدخا  بأنا  قرا وفي سياق آخر، هناك من ي  
ق بالملف األوكراني مع الواليات المتحدة والغرب فيما يتعلا  " بوتين"  هامساومة يلعب

اء ذلك، فالعزلة الغربية التي حاولت الواليات لعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو جرا وا
 .(2)تنهار اآلن والقادة الغربيون يسارعون إلى طلب اللقاء به " بوتين " المتحدة فرضها على

         له في سوريا، الرد على استفزازمن وراء تدخا  " بوتين" أبعد من ذلك، فقد أراد 
د بعض جيرانها المباشرين، ليس فقط قوة إقليمية تهدا  عدا ها ت  لروسيا عندما صراح أنا  " اماأوب" 

ا وعلى األرض عبر البوابة عمليا  " بوتين" عليه  من منطق قوة بل من منطق ضعف، ثم يردا 
 .(3)حسب لها ألف حسابروسيا قوة دولية ينبغي أن ي   د أنا السورية، ليؤكا 

هن كذلك ح الحيوية، بين روسيا وسوريا، يتبادر إلى الذا وعندما نتحدث عن المصال
العالقات التجارية القائمة بين البلدين في مجال بيع وشراء األسلحة، فقد بلغت قيمة 

سوريا  مليون دوالر، ولهذا فإنا  ةما يقارب مليار ومائ 4101التبادالت وفق إحصاءات عام 
ى العقود المبرمة مع الشركات الروسية حليفا تجاريا هاما في المنطقة، نظرا إل عدا ت  

 .(4)المتخصاصة بصناعة األسلحة

                                                           
 ، مرجع سابق.الصغير فارس -1
، المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، التدخل العسكري الروسي في سوريا وتحدياته أمريكيا، أبو أرشيد أسامة -2

 .01، ص.4101الدوحة، 
 .المرجع نفسه -3
 .1، مرجع سابق، ص.نزار عبد القادر -4
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األزمة السورية األصعب بين أزمات الربيع  عدا ت   :بالتعقيدامتياز بيئة النزاع في سوريا 
لت إلى حرب أهلية عنيفة العربي، فهي األكثر حدا  ة بمعيار استخدام القوة في إدارتها، إذ تحوا
عدا األكثر تعقيدا بمعيار عدد وطبيعة األطراف ليم الدولة، كما ت  وشاملة لمعظم أجزاء إق

ونوع المصالح  المشاركة فيها، وكذلك بمعيار عددية والعربية والشرق أوسطية والدولية المحلا 
 .(1)دة من تلك األزمة لكل من أطرافهاالمهدا 

الحاسمة، ليبيا في الكثير من النواحي ب تلك التي حلات تختلف األزمة السورية عن
ل ل الذي كان بتفويض من األمم المتحدة، شكا فبينما سهالت األوضاع في ليبيا تفعيل التدخا 

يات خطيرة على االستقرار في المنطقة، كما تحدا  يإستراتيج-في المقابل موقع سوريا الجيو
   عدا حة، ي  وضع الشرق األوسط المضطرب مع دخول حزب اهلل وتنظيم القاعدة المسلا  أنا 
 .(2)بين األسباب التي يمكن أن تؤدي إلى امتداد النزاع إلى الدول المجاورة من

 ،النزاع يدور بين النظام السوري وعدد من القوى والتياارات المتباينة وحتى داخليا فإنا 
الجيش الحر، واالئتالف  ولة اإلسالمية في العراق والشام،منها جبهة النصرى، تنظيم الد

لتعقيد البالغ لألزمة وى بينها من االختالفات ما يضيف إلى االوطني السوري، وهي ق
مواجهات عسكرية مؤثارة بين تنظيم الدولة اإلسالمية  لقد وصل األمر إلى حدا السورية، و 

 .(3)والجيش الحر، وليس فقط ما بين الجيش النظامي وقوات المعارضة

ثرة اتخاذ قرارات حاسمة وبصفتها بيئة خصبة التعقيد، ال تملك األطراف الفاعلة والمؤا 
ل نسيجا الحالة السورية تشكا  بشأنها، وال تملك القدرة على التفراد في القرار، باعتبار أنا 

                                                           
، السياسة الدوليةحدود تراجع النفوذ األمريكي في الشرق األوسط،  صفرية: الصراع الدولي و ، مباراة العلوي مصطفى -1

 .41، ص.4103مؤسسة األهرام، مصر، ، 092، العدد 28المجلد 
 ، مرجع سابق.أنينغ كويزي، أوكيير فرانك -2
 .41، مرجع سابق، ص.علوي مصطفى -3
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يران، ي كل األطراف بما فيها إسرائيل و ؤذمترابطا، ومن شأن العبث به أن ي   دول الخليج وا 
لحاق الضرا   .(1)ر بمصالح روسيا وأمريكاوا 

العمل العسكري سيرفع من وتيرة العنف في سوريا          بأنا هناك قلقا قائما  كما أنا 
         ل نزوح المزيد والمنطقة، األمر الذي سيؤدي إلى تعميق األزمة اإلنسانية من خال

ه حتى في حالة خارج سوريا ومقتل اآلالف منهم، كما يعتقد البعض أنا من األشخاص داخل و 
القليل من الراحة للشعب السوري، حيث سبق أن  ذلك لن يجلب إالا  فإنا  ،" األسد رحيل "

 .(2)" معمر القذافي اختبر ذلك الليبيون بعد سقوط نظام "
فراغ السلطة  أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة، أنا  " بوتينقد جاء على خطاب " ول

أدى إلى ظهور  4100عام ليبيا و  4113في العراق عام  التهه الغرب بتدخا الذي خلاف
حل األزمة السورية التي تتاسم بالتعقيد،  لهذا فإنا فين اإلرهابيين، و انتشار المتطرا ضى، و الفو 

فين والمتطرا  داعشالحفاظ عليه، لمحاربة تنظيم " و  األسد يكمن فقط في دعم نظام "
 .(3)اآلخرين
      م، يبدو واضحا من الترداد وعدم الوضوح اللذان ميزا مجموعةمن خالل ما تقدا و 
هما يطرحان عالمات ل في سوريا، أنا اعلين في السياسة الدولية من إمكانية التدخا من الف

قه العملي أو إطاره استفهام عديدة حول مبدأ مسؤولية الحماية، سواء على مستوى تطبي
 .(4)واألخالقي، أو خلفياته اإلستراتيجية في السياسة الدوليةالقانوني 

عليه المسؤولية عن الحماية، جعل تفعيلها فالطابع األخالقي والسياسي الذي تقوم 
ة تلجأ إليها الدول يرتكز في المقام األول على مصالح الدول القوية، حيث أصبحت حجا 

                                                           
 .038و 031، مرجع سابق، ص.محمد عبد الحفيظ الشيخ -1
 ، مرجع سابق.نييمب. س. ش -2
 .8، مرجع سابق، ص.أبو أرشيد أسامة -3
 .041، مرجع سابق، ص.محمد عبد الحفيظ الشيخ -4
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لها مبرا  ل لتبرير مواقفها في استخدام القوة، عندما ال تجد أيا دة لفكرة التدخا المؤيا  ر قانوني يخوا
 .(1)ذلك

الحماية أقرب ألن تكون واجبا أخالقيا،  وعلى الرغم من كون وضعية مفهوم مسؤولية
 د على الدور البارز الذي ال تزال تلعبه السياسةؤكا الهوة الحالية بين القوى الكبرى ت   أنا  إالا 

ل في التوفيق بين ي المتمثا ؤثار على سياسات الحماية، كما يبرز أيضا التحدا الواقعية، والذي ي  
 .(2)ةسياسي-المبادئ اإلنسانية والمخاوف الجيو

                                                           
1 - DELCOURT Barbara, La responsabilité de protéger et l’interdiction du recours à la force : entre 

normativité et opportunité, In  La responsabilité de protéger, Actes du Colloque de Nanterre, op.cit,   

p.311. 

 ، مرجع سابق.انينغ كويزي، أوكيير فرانك -2
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 خاتمة 

عمل المجتمع الدولي في السنوات األخيرة على تكثيف جهوده في سبيل حصر العمل  
حّدد يكفل لضحايا الكوارث الطبيعية والنزاعات المسّلحة الحق اإلنساني في إطار قانوني م  

في التماس المساعدة اإلنسانية التي تجد أساسها في مختلف المواثيق الدولية المعنية بحقوق 
 والقانون الدولي اإلنساني. اإلنسان

       عتبر حياة اإلنسان وصّحته من بين الركائز األساسية التي يقوم عليها الحقت   
في المساعدة اإلنسانية. وألّن الحق يقابله دائما التزام، فإّن تنفيذ العمل اإلنساني ال ينحصر 

ّنما  فقط يقع كذلك على عاتق في تكريس حق الضحايا في الحصول على موارد اإلغاثة، وا 
 المجتمع الدولي واجب التدّخل لتقديم الدعم والعون للّدول المتضّررة من األزمات اإلنسانية.

منظمات اإلغاثة حق التدّخل لمساعدة  وعلى هذا األساس، خّول القانون الدولي 
ساني الجرحى والمرضى المتضّررين من األزمات اإلنسانية وفقا لما تقتضيه مبادئ العمل اإلن

فعالية تنفيذ  مهامهم في الميدان، كون أنّ بها عّمال اإلغاثة أثناء تأدية  التي ينبغي أن يلتزم
وضمان وصول المساعدة للضحايا، مرهون بمدى احترام الشروط القانونية  العمل اإلنساني

 المفروضة على المنظمات اإلنسانية.

ى التزام عمال اإلغاثة بمبادئ ال تتوّقف فعالية تنفيذ العمل اإلنساني فقط على مد 
ّنما ينبغي عليهم كذلك احترام سيادة الدول المعنية  ، بالحاالت االستعجاليةالعمل اإلنساني، وا 

على الموافقة المسبقة أو الترخيص لمباشرة مهام توزيع موارد اإلغاثة  ذ يتعّين الحصول أّوالإ
 على الضحايا المتأّثرين بالكوارث اإلنسانية.

ة، خاصة ـــاثـــشرط الموافقة المسبقة من بين التحّديات التي تواجه عّمال اإلغ عتبري   
ات ــا بسبب تعّسف السلطـــلى الضحايإفي حاالت النزاعات المسّلحة أين يصعب الوصول 
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، بالرغم من حظر القانون في منح الترخيص للمنظمات اإلنسانية دون أّي مبّرر قانونيّ 
ان استخدام أسلوب تجويع السك ائية الدوليةنام األساسي للمحكمة الجالدولي اإلنساني، والنظ

 المدنيين كوسيلة من وسائل القتال.

أّن إقرار محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية األنشطة العسكرية  إالّ  
بمشروعية العمل اإلنساني، وعدم اعتبار المهام  6891وشبه العسكرية في نيكاراغوا سنة 

نسانية التي تقوم بها منظمات اإلغاثة تدّخال غير مشروع في الشؤون الداخلية للدول اإل
ن كان ذلك األمر إ المنكوبة، حّفز العديد من المنظمات لى التدّخل إلغاثة الضحايا حتى وا 

  على حساب انتهاك مبدأ السيادة الوطنية.

دات اإلنسانية في تخّطي تعّلق بالمساعمكما ساهم كذلك قرار معهد القانون الدولي ال 
نشاطات اإلغاثة التي ت نّفذ بحسن  فيها عرقلت   التيحاجز الموافقة المسبقة في بعض الحاالت 

فض ي عّد انتهاكا صارخا ألحكام القانون الدولي اإلنساني، ومختلف نّية، باعتبار أّن الرّ 
، 54/646و 54/611 الجمعية العامة الئحتي قرارات األمم المّتحدة ذات الصلة، على غرار

 ين بالمساعدات اإلنسانية.تالمتعّلق

عدم فعالية نشاطات منظمات اإلغاثة قد يعود كذلك النعدام الضمانات القانونية  إنّ  
خاصة لضحايا النزاعات المسّلحة الداخلية  ،المتعّلقة بتوفير المساعدات اإلنسانية الضرورية

نية بالعمل اإلنساني بالمقارنة مع تلك التي تعاني قصورا كبيرا من حيث النصوص المع
 المقّررة لضحايا النزاعات المسّلحة الدولية، التي اهتّمت اتفاقيات جنيف األربع والبروتوكول

تحديد جملة من النصوص القانونية التي تساهم وت سّهل من وصول في  األّول اإلضافي
 المساعدة اإلنسانية لضحايا هذه الحاالت.

حاولة اللجنة الدولية للصليب األحمر معالجة هذا التفاوت بين وعلى الرغم من م 
حول القانون الدولي  5114صنفي النزاعات المسّلحة، من خالل الدراسة التي أعّدتها سنة 
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على جميع حاالت  لى التطبيق الكامل ألحكام اتفاقيات جنيفإاإلنساني العرفي، أين دعت 
رغبة الدول التي يدور على   أنّ إالّ يفها القانوني، هما كان نوعها وتكيالنزاعات المسّلحة م

لى انتهاك أحكام إدفعها في الكثير من األحيان  ،إقليمها النزاع في قمع الحراك الشعبي
ية الخصم في الحصول على الحماية القانون الدولي اإلنساني، وعدم االعتراف أساسا بأحقّ 

 نزاعات المسّلحة.القانونية التي ت قرها اتفاقيات جنيف لضحايا ال

األمر  ة أنّ إنكار وجود نزاع مسّلح بحجّ  لى حدّ إكما يمكن أن تذهب بعض الدول  
 يتعّلق فقط بأعمال شغب واضطرابات تخضع أساسا لسلطان القانون الداخلي، مما سيخّولها

ن استنكر المجتمع ا  أحقية االحتجاج بمبدأ عدم التدّخل في الشؤون الداخلية إذا حدث و 
لطات حّد عمليات القمع التي يتعّرض لها السكان المدنيين، وقد يصل األمر بالسّ  الدولي

حرمان منظمات اإلغاثة من دخول أراضيها لتنفيذ العمل اإلنساني، ومساعدة الضحايا 
 المتأّثرين بالنزاع المسّلح.

 احتجاج الدول بالسيادة الوطنية لعرقلة نشاطات اإلغاثة، أمر من شأنه أن يحول نّ إ 
التي أقّرها القانون الدولي،  لى الوسائل السلميةإدون إمكانية تنفيذ العمل اإلنساني باالستناد 

لى استخدام منظمات اإلغاثة لألساليب إي التعّسف في منح الموافقة المسبقة قد يؤدّ  حيث أنّ 
        خول في مفاوضات، وبذل مختلف األطراف الفاعلةقة أساسا بالدّ الدبلوماسية المتعلّ 

         قصد تسهيل وصول المساعدات اإلنسانية  في المجتمع الدولي لمساعيها الحميدة
منة آنشاء مناطق إعلى  المعنيةطراف األفاق مع لى الضحايا من خالل محاولة االتّ إ

، وكذا الحاجة للمساعدة ت جّهز خصيصا إلسعاف كل من هو في أمّس  ،ات إنسانيةوممرّ 
 قةالمتعلّ  حّثها على تحّمل مسؤولياتهااألزمة اإلنسانية بالتزاماتها، و تذكير الدول المعنية ب

 .بإغاثة ضحايا النزاعات المسّلحة والكوارث الطبيعية
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لى بطء إي دّ لتنفيذ العمل اإلنساني من شأنه أن يؤ  اللجوء لهذه الوسائل السلمية إنّ  
    اكبير  ااستغراقها وقتلى الضحايا بسبب طول إجراءاتها، و إوصول المساعدات اإلنسانية 

ظرف االستعجال يتطّلب  من الزمن للتوّصل التفاق نهائي يرضي كامل األطراف، علما أنّ 
اّل زمةمداد الضحايا بالمساعدات الالّ إ فيبالضرورة التسريع  الوضع اإلنساني  ازداد ، وا 

خول منظمات لد تدهورا، خاصة إذا استمر تعّنت السلطات المعنية في منح موافقتها المسبقة
 سيطر عليها قصد توزيع المساعدات اإلنسانية.اإلغاثة ألراضيها أو األقاليم التي ت  

أخذت الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس األمن تستخدم وأمام هذا الوضع،  
المتعّلقة مختلف القرارات لتبرير  الصالحيات الم خّولة لها بموجب الفصل السابع من الميثاق

ذلك المجال الذي كانت تحتكره وت نّفذه في وقت سابق منظمات  فيذ العمل اإلنساني،بمجال تن
 اإلغاثة الدولية بطرق سلمية.

أّثر هذا النهج سلبا على حياد عمل واستقاللية منظمات اإلغاثة، حيث أصبحت بفعل  
مها القوى الكبرى، تستخد تداخل أنشطتها اإلنسانية مع األنشطة العسكرية وسيلة في يدّ 

 لتحقيق أغراض بعيدة كل البعد عن األغراض اإلنسانية.

ي عتبر انحراف نشاط منظمات اإلغاثة عن مبادئ العمل اإلنساني من بين أكبر  
العراقيل التي تحّد من فعالية وصول المساعدة لضحايا األزمات اإلنسانية، حيث أصبحت 

لالستهداف من العمليات لة عرضة بفعل خضوعها لإلمالءات السياسية للدول المتدخّ 
ت مّثل ذلك الكيان المستقل والمحايد الذي تنحصر وظائفه  انحيازهاالعسكرية، إذ لم تعد بفعل 

فقط في خدمة اإلنسانية، بل أصبحت في نظر المقاتلين طرفا من أطراف النزاع بفعل 
استقالليتها  أن ي فقدهاتبعيتها المطلقة للدول الكبرى المانحة، وهو األمر الذي من شأنه 

 اإلنساني والدولي. ينومصداقيتها على الصعيد
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منظمات اإلغاثة لمجابهة كبرى األزمات  الذي تعاني منه تمويلالنقص  وي عدّ  
    التي تواجه مختلف الفاعلين في المجال اإلنساني، مما دفعهم  ياتالتحدّ اإلنسانية أحد 
     الدول الكبرى المانحة،  قّدمهاة التي ت  لى قبول اإلغراءات الماليإ األحيانفي الكثير من 

       سيكون ،لى جنب مع القوات المسّلحةإلها وعملها جنبا قبول تدخّ  مع علمها مسبقا أنّ 
 ال محالة خدمة لمصالح تلك الدول.

احتكار الدول الكبرى للمجال اإلنساني على حساب منظمات اإلغاثة لم يكن  إنّ     
طار إفي  الصادرةقرارات الالدائمة العضوية في مجلس األمن على  لوال سيطرة الدول ليتمّ 

الفصل السابع من الميثاق، أين أصبحت هذه الدول تستعمل منظمة األمم المتحدة لتحقيق 
أغراض سياسية بحتة، والدليل على ذلك انتهاجها ألسلوب االنتقائية في معالجة األزمات 

 اإلنسانية.

ني يحتكم لنهج قانون القوة وليس قوة القانون أثناء تنفيذ وهكذا أصبح التدّخل اإلنسا 
، حتى ولو خالف اإلجراء قواعد األمم المتحدة التدابير القسرية المنصوص عليها في ميثاق

تحت  ل في أّي نزاع كانالتدخّ  القانون الدولي، متى رأت الدول الكبرى في مجلس األمن أنّ 
عمل اإلنساني من شأنه أن يخدم مصالحها السياسية ذريعة حماية حقوق اإلنسان أو تنفيذ ال

 واالقتصادية.

نّ  كما أنّ   كل اجراء  ما تتعّلق كذلك بعرقلةاالنتقائية ال تشمل فقط قرارات التدّخل، وا 
حكام القانون الدولي، وذلك من خالل أخاذه بغرض التدّخل عسكريا لوقف انتهاكات يمكن اتّ 

كما هو عليه  –الفيتو  –مجلس األمن لحق االعتراض  استخدام الدول الدائمة العضوية في
لى عرقلة أّي قرار إالحال دائما في النزاع الفلسطيني، أين أقدمت الواليات المتحدة األمريكية 

          القانون الدولي اإلنساني أحكام إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتمن شأنه تحميل 
 في األراضي الفلسطينية المحتلة.
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النزاع  قرارات مجلس األمن الساعية لحلّ  مشاريع الفيتو عرقل كذلك معظمنفس  
سي اإلنسانية التي شهدها العصر الحديث، بفعل آه خّلف إحدى أكبر المالسوري، علما أنّ 

تّمت أن حّق السكان المدنيين، كما حدث و  اقدام أطراف النزاع على ارتكاب أبشع الجرائم في
 لى العديد من المدن السورية المحاصرة.إحظر دخولها و عرقلة المساعدة اإلنسانية 

      أضحىلى استخدام حق الفيتو داخل مجلس األمن، إوأمام لجوء الدول الكبرى  
المشاكل الدولية  خاذ قرار في إطار الفصل السابع من الميثاق، لحلّ من الصعب بما كان اتّ 

  هّدد السلم واألمن الدوليين.التي ت  

وب استخدام القوة لتنفيذ العمل اإلنساني عدم فعاليته بسبب العالقة قد أظهر أسلو  
الجدلية والمعّقدة القائمة منذ فترة طويلة بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا، والتي رّبما 

       قوتها وهيبتها ومناطق نفوذها  ةلى استعادإستزداد تعقيدا بسبب اتجاه رغبة روسيا 
-الواليات المتحدة بمثابة تهديد لمصالحها الجيو تعتبره، األمر الذي على الصعيد الدولي

الشرقي  ينعسكر استراتيجية خاصة في الشرق األوسط، وبالتالي عودة الصراع بين الم  
 فق.لوح في األ  توالغربي، وظهور بوادر حرب باردة جديدة 

ل أحد أهم لى تعطيإمجلس األمن  على مستوىبين الدول الكبرى  ى هذا الصراعأدّ 
أال وهو الحفاظ على السلم واألمن الدوليين، حيث  ،األهداف األساسية لمنظمة األمم المتحدة

أسفرت الممارسة عن فشل أسلوب استخدام القوة لتقديم المساعدة وحماية قوافل اإلغاثة بسبب 
م مارسة من طرف الدول القوية على المجلس لتمرير قرارات تخدة الم  الضغوطات المستمرّ 

من خالل استخدامها لحق  مصالحها واكسابها طابع الشرعية الدولية، أو معارضتها تماما
عدم توفير كان ذلك على حساب  إذا كانت ال تخدم توّجهاتها السياسية، حتى ولو الفيتو

 الحماية والمساعدة لضحايا األزمات اإلنسانية.
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، األمم المتحدة أصبح من الضروري مراجعة هيكلة منظمة ،وأمام هذا الوضع 
، اللجوء إلى استخدام القوة في العالقات الدوليةووضع ضوابط جديدة تحكم  ،صالحهاا  و 

" الذي  مد من أجل السالحااالت  ومنح صالحيات أوسع للجمعية العامة قصد تفعيل قرار " 
ينبغي أن يكون موازيا من حيث القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن مجلس األمن، متى 

 عن تحّمل مسؤولياته في مجال الحفاظ على السلم واألمن الدوليين. هذا األخير جزع

ق بحماية السكان الفيتو حال في العديد من المّرات دون تمرير قرارات تتعلّ  وألنّ  
المدنيين، أصبح من الضروري ممارسة رقابة سياسية وقضائية على قرارات مجلس األمن، 

      نية عن طريق محكمة العدل الدولية،معية العامة، والثااألولى من خالل الج حيث تتمّ 
مشروعية ظر في مدى بالنّ  لمتحدة تختّص نشاء هيئة رقابية على مستوى منظمة األمم اإأو 

ا مب، ومنحها أهلية ابطاله كّلما تّم استخدامه بصفة تعّسفية أو لى استخدام حق الفيتوإاللجوء 
 أهداف المنظمة.ي خالف 

لى حق النقض عبر إتقديم مشروع لألمم المتحدة يقضي بضبط اللجوء  كما يمكن 
تعّهد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس األمن بعدم استعماله في حاالت الجرائم 

   ق األمر بعرقلة المساعدات اإلنسانية الدولية.الواسعة النطاق، أو تقييد استخدامه إذا تعلّ 

لى إرخيص والموافقة المسبقة للمنظمات اإلنسانية ى تعّسف الدول في منح التأدّ  
لتقديم المساعدة، وهو األسلوب الذي أسفر كما  انتهاج المجتمع الدولي ألسلوب استخدام القوة

لى تأزيم األوضاع اإلنسانية بدال إكثير من األحيان الت في أشرنا سابقا عن نتائج كارثية أدّ 
 من معالجتها.

في تنفيذ العمل اإلنساني من بين أحد بدأ الرضائية وعلى هذا األساس، يبقى م 
لى الضحايا. إوصول المساعدات اإلنسانية  فيالوسائل الناجعة التي تساهم بشكل فّعال 

قنع جميع األطراف المعنية بالسماح لعمال اإلغاثة وعلى الرغم من صعوبة إيجاد اتفاق ي  
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نتائجه عادة ما   أنّ وقتا من الزمن، إاّل  اإلجراء بحّد ذاته يستغرق بمباشرة مهامهم، كون أنّ 
 تكون إيجابية بسبب اقتناع األطراف بضرورة إغاثة الضحايا المتأّثرين بالكارثة اإلنسانية.

لمبدأ الرضائية، يعني بالضرورة توفير كل الظروف  وفقا تقديم المساعدة كما أنّ  
ة من قبل سلطات الدول المعنية عرقلة محتمل ال اإلغاثة لتنفيذ مهامهم دون أيّ المالئمة لعم

بالضبط حسب االتفاق ووفقا لمبادئ العمل  تقديم المساعدة يتمّ  باألزمات اإلنسانية، كون أنّ 
 اإلنساني. 

 مجالالضحايا ضرورة انسحاب الدول من لى إكذلك فعالية وصول المساعدة  تقتضي 
 أنّ  إذلمحايدة والمستقلة، اإلنساني، وجعله فقط من اختصاص منظمات اإلغاثة ا تنفيذ العمل

على الموافقة المسبقة، كون  هامصداقية هذه األخيرة قد تلعب دورا حاسما في تسهيل حصول
ن كانت من  عملها يستقلّ  أنّ  أكبر الدول استقالال تاما عن سياسات الدول الكبرى، حتى وا 

عّد حجر ت  مل اإلنساني الع وحياد مسألة استقاللية  أنّ إالّ  ه المنظمات،المانحة والممّولة لهذ
  إلنسانية.عملية تستهدف إغاثة المدنيين المتأّثرين باألزمات ا لنجاح أيّ  االزاوية، ومبدأ أساسي
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، مبدأ مسؤولية الحماية وتطبيقاته في ظل مبادئ وأحكام القانون قزران مصطفى .03
دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق والعلوم الدولي العام، رسالة لنيل درجة 

 .7015السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
جدات الدولية، رسالة لنيل درجة في المست ، قوات حفظ السالم، دراسةقلي أحمد .12

دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 
 .7013تيزي وزو، 

     دراسة  –، التدخل العسكري اإلنساني في ظل األحادية القطبية منصر جمال .02
راه في العلوم السياسية، فرع العالقات رسالة مقدمة لنيل درجة دكتو  – في المفهوم والظاهرة

 .2000الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
، رسالة مقدمة لنيل صر، التدخل اإلنساني في القانون الدولي المعاموساوي أمال .02

 ،اسيةكلية الحقوق والعلوم السي درجة دكتوراه، شعبة القانون الدولي والعالقات الدولية،
 .2002جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 المذكرات الجامعية: – 2

، حماية المدنيين في النزاعات المسلحة غير الدولية، مذكرة مقدمة لنيل بركاني خديجة .0
 .2001ماجستير، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة،  شهادة

"، مذكرة لنيل  7011ي " دراسة حالة ليبيا ، التدخل الدولي اإلنسانتيسير ابراهيم قديح .7
شهادة ماجستير في العلوم السياسية، كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، غزة، 

7013. 
مجال تطبيق الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية، مذكرة  ،جبابلة عمار .3

قانون دولي إنساني، كلية الحقوق، قسم مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون، تخصص 
 .2008العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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، مبدأ اإلنسانية المطبق على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، مذكرة جعفور إسالم .4
مقدمة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .2008وزو، 
، الحماية الدولية لالجئين، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، خضراوي عقبة .5

تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
7017. 

 شهادة، آليات تطبيق القانون الدولي اإلنساني، مذكرة مقدمة لنيل غنيم قناص المطيوي .6
 .7010العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، عمان،  ماجستير، تخصص القانون

مهام اللجنة الدولية للصليب األحمر أثناء النزاع المسلح، مذكرة مقدمة ، مي يوسفيقاس .2
لنيل شهادة ماجستير في القانون، فرع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، كلية الحقوق، جامعة 

 .2002مولود معمري، تيزي وزو، 
، نشر القانون الدولي اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم حمزةلعور حسان  .8

القانونية، تخصص قانون دولي إنساني، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
7001. 

، نظرية التدخل اإلنساني في العالقات الدولية، مذكرة مقدمة عقوب عبد الرحمانيمحمد  .8
 .2000السياسية، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية،  لنيل شهادة ماجستير في العلوم

لصعيد ، اآلليات القانونية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني على امحمد عمر عبدو .10
ماجستير في القانون، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطني، مذكرة لنيل درجة 

 .7017الوطنية، نابلس، 
ولية لالجئين في النزاعات المسلحة، مذكرة مقدمة لنيل ، الحماية الدمرابط زهرة .11

في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري،  رشهادة ماجستي
 .7011تيزي وزو، 

، المساعدة اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية، مذكرة مقدمة لنيل مصلوح نسيمة .02
عبة القانون العام، وحدة التكوين والبحث في العالقات شهادة الدراسات العليا المعمقة، ش
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الدولية، كلية العلوم االقتصادية واالجتماعية والقانونية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، 
 .0888الدار البيضاء، 

ماجستير عات المسلحة، مذكرة لنيل شهادة ، حماية الالجئين زمن النزامعروق سليم .13
ص القانون الدولي اإلنساني، كلية الحقوق، جامعة الحاج في العلوم القانونية، تخص

 .7001لخضر، باتنة، 
، دور المنظمات الدولية غير الحكومية في تطوير وضمان تنفيذ نايت جودي يمينة .12

ماجستير في القانون، فرع القانون الدولي العام، ولي اإلنساني، مذكرة لنيل شهادة القانون الد
 .7017سية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السيا

 

 المقاالت والمداخالت: – ت    

، التدخل العسكري الروسي في سوريا وتحدياته أمريكيا، المركز العربي أبو أرشيد أسامة -1
 (.16-1، )ص ص. 7015لألبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 

لنظرية والتطبيق، إصدارات ، آليات ووسائل حماية العمل اإلنساني بين اأبو عجيب لقاء -7
 (.61-1، ) ص ص. 7012، لمعهد اإلسكندنافي لحقوق اإلنسانا

، نظام الدولة الحامية في القانون الدولي ليث الدين صالح حبيب، أركان حميد جديع -3
-363، ) ص ص. 7010، العدد األول، مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانيةاإلنساني، 

317.) 

ضاء الوطني في تطبيق قواعد القانون الدولي اإلنساني، مداخلة ، دور القإشوي عماد -2
مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بين النص والممارسة، 

نوفمبر  12و 13كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية يومي 
 (.20-75، ) ص ص. 7017
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 الرابطة المحمدية للعلماء، ،33و 32، العددان اإلحياء مجلة، األخالق والقانون ،مينأاعزان  -5
 متوفر على الموقع اإللكتروني: (. 022-022، ) ص ص. 2000المغرب، 

t/Documents/alihyaa3233.pdfhttp://www.arrabita.ma/dossiers/isdara  
، عدد مجلة رهاناتفاعلية التدخل الخارجي، و  ، ثورات بلدان الربيع العربي،أمعضشو فريد -6

-72، ) ص ص.7013، مركز الدراسات واألبحاث اإلنسانية، الدار البيضاء، 72-76مزدوج 
31.) 

حماية" في الحالة السورية، ، تحديات وفوائد مفهوم "مسؤولية الانينغ كويزي، أوكيير فرانك -7
 www.opendemocracy.netعلى الموقع اإللكتروني:  76/01/7013مقال نشر بتاريخ 

، مسؤولية إيفانز جاريث وآخرون، مسؤولية الحماية، تقديم سحنون محمد ،إيفانز جاريث -8
، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 52، العدد اسات عالميةدر  الحماية وأزمة العمل اإلنساني،

 (.77-1، ) ص ص. 7002اإلستراتيجية، 

، لمحة عن المنظمة الدولية للطفولة، الحلقة العلمية الخاصة: أيمن عبد المنعم أبو لبن -9
ية، نماذج من نظم العدالة العربية والدولية، كلية التدريب، جامعة نايف العربية للعلوم األمن

 (.15-1، ) ص ص. 7001الرياض، 

: اإلمبريالية بوجه إنساني، مقال  ، مبدأ "مسؤولية الحماية" وسورياب. س. شيمني -01
على الموقع االلكتروني:  76/01/7013منشور بتاريخ 

ts/www.opendemocracy.net/openglobalrigh  

، تيسير المساعدة اإلنسانية في القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق باربر ريبيكا -11
 (.002-80، ) ص ص.2008، 124، العدد 80(، المجلد ص.أ.م.داإلنسان، مختارات من )

التطور التاريخي للتقسيم القانوني بين  :اول الزمنية والحدود والنزاعات، الجدبارتلز روجيه -12
، 278، العدد 16(، المجلد أص. .)م.داعات المسلحة الدولية وغير الدولية، مختارات من النز 

 (.81-5، )ص ص. 8001

http://www.arrabita.ma/dossiers/isdarat/Documents/alihyaa3233.pdf
http://www.opendemocracy.net/
http://www.opendemocracy.net/openglobalrights/
http://www.opendemocracy.net/openglobalrights/
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: الصراع على ليبيا في مرحلة ما بعد  ، في أعقاب الحربباك جيسون، بارفي باراك -01
 على الموقع 72/07/7017القذافي، معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى، مقال نشر بتاريخ 

 لكتروني: اإل
-wars-analysis/view/in-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy

libya-qadhafi-post-for-struggle-the-wake 
، استخدام القوة المسلحة لحماية المدنيين في إطار ة الزهراء، عزوزي عبد المالكبراهمي -01

، كلية 01، العدد 13، المجلد المجلة األكاديمية للبحث القانونيالمسؤولية عن الحماية، 
-271ص ص. ) ، 7016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

228.) 

الحوار التدخل اإلنساني،  الكولونيالي من مهمة التمدين إلىوعي ، الالبرومان روني -15
 على الموقع االلكتروني: 30/08/2002، مقال نشر بتاريخ 0333، العدد المتمدن

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46776 

: مسألة مبدأ، د واللجنة الدولية للصليب األحمر، منظمة أطباء بال حدو _________-11
 (.04-0، ) ص ص. 2002، 11، العدد 84( ، المجلد م. د. ص. أمختارات من )

ن اإلنساني والعمل اإلنساني، ، الحروب غير المتكافئة من منظور القانو بفانير توني -11
 (.83-93ص ص.، ) 122(، العدد )م.د.ص.أرات من مختا

، آليات ونهج مختلفة لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني، وحماية ومساعدة _________ -11
، )ص ص. 2008، 124، العدد 80(، المجلد أ)م.د.ص. ضحايا الحرب، مختارات من 

40-80 .) 

قدمة ، المسؤولية الجنائية الدولية لمرتكبي الجرائم الدولية، مداخلة مالبقيرات عبد القادر -11
كلية الممارسة، و الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بين النص  ىفي الملتق

   ، 7017نوفمبر  12و 13الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية يومي 
 (.373-717) ص ص. 

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/in-wars-wake-the-struggle-for-post-qadhafi-libya
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/in-wars-wake-the-struggle-for-post-qadhafi-libya
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46776
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46776
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رض مع سيادة شرعية التدخل والتعا بين ، المساعدة اإلنسانيةبن سهلة ثاني بن علي  -01
، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 21، العدد مجلة الشريعة والقانونالدولة، 
 (.171-85، ) ص ص. 7011

، تجريم انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في النظام القانوني بن زحاف عصماني ليلى -00
نفيذ القانون الدولي اإلنساني بين الجزائري، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات ت

 13النص والممارسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية يومي 
 (.17-85، ) ص ص. 7017نوفمبر  12و

، أهمية تدريس القانون الدولي اإلنساني في الجامعات ومعاهد التعليم بوحبة وسيلة -00
لتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بين النص العالي، مداخلة مقدمة في الم

 12و 13والممارسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية يومي 
 (.82-25، ) ص ص. 7017نوفمبر 

المجلة ، المساعدة اإلنسانية حقوق معتوقة، بوسلطان محمد، بوسماحة نصر الدين -32
، 2002، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 02، عدد ية للدراسات الجامعية واإلنسانيةاألكاديم

 (.1-0) ص ص. 

، استخدام القوة لحماية المدنيين والعمل اإلنساني، حالة ليبيا وما بعدها، بومييه برونو -10
 (.71-1، ) ص ص. 7011، 882، العدد 13(، المجلد م.د.ص.أمختارات من )

، سوريون عالقون في أرض صحراوية ال تخضع لسلطة أحد، شبكة األنباء بيثان ستاتون -25
 ، على الموقع اإللكتروني: 2002جوان  8مقال نشر بتاريخ اإلنسانية )إيرين(، 

www.irinnews.org 
لعيان، مختارات لضح وا ( المشتركة3الذي توفره المادة ) ، نطاق الحمايةابيجيتش يلين -12

 (.31-0، ) ص ص. 2000، 110، العدد 83(، المجلد )م. د. ص. أمن 

http://www.irinnews.org/
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(، م.د.ص.أ، تأثير المساعدات اإلنسانية على تطور النزاعات، مختارات من )بيير بيران -21
 (.320-302، )ص ص. 0881، 22العدد 

ألحمر ووضع إسرائيل في ، القانون الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب ابيكر أالن -21
، 2002، 111، العدد 84األراضي التي تسيطر عليها، مختارات من )م. د. ص. أ(، المجلد 

 (.00-0) ص ص. 

، برنامج األمم المتحدة للمساعدة اإلنسانية من أجل االستجابة للكوارث تادانوري اينوماتا -09
زالي )التسونامي( بالمحيط الهندي، والحد منها: الدروس المستفادة من كارثة موجات المد الزل

 (.60-1، ) ص ص. 7006وحدة التفتيش المشتركة، األمم المتحدة، جنيف، 

 شهاب مفيد،تقديم  اعدة اإلنسانية إلى تدخل إنساني؟، هل تتحول المستورللي موريس -33
، )ص ص. 2000دار المستقبل العربي، القاهرة،  دراسات في القانون الدولي اإلنساني،

420-410.) 

السعدية ، آليات احترام القانون الدولي اإلنساني أو آليات التطبيق، في ثورية الحريف -10
، القانون الدولي اإلنساني أصوله أحكامه وتطبيقاته، هاشم الحروني، محمد فتوحي بن

، 3منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات واألبحاث، العدد 
 (.040-022) ص ص.  ،7002

، حق اللجنة الدولية للصليب األحمر في عدم اإلدالء بشهادة: السرية في جابور رونا -10
، على الموقع 2002-03-30)ل.د.ص.أ(، مقال نشر بتاريخ العمل، مركز معلومات 

 لكتروني:اإل
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2aw5.htm 

المجلة األكاديمية ، مدى فعالية نظام روما في مكافحة الجرائم الدولية، جدادوة عادل -33
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان  - 00، العدد 03، المجلد للبحث القانوني
 (.420-448 ، ) ص ص.2002ميرة، بجاية 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2aw5.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2aw5.htm
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، مدى فعالية المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة في إعمال المسؤولية الجنائية جندلي وريدة -34
الدولية عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني ومعاقبة مرتكبيها، مداخلة مقدمة في الملتقى 

ة الحقوق والعلوم كليبين النص والممارسة،  ت تنفيذ القانون الدولي اإلنسانيالوطني حول آليا
، ) ص ص. 7017نوفمبر  12و 13السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية يومي 

787-711.) 

، مسؤولية مجلس األمن في تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، مداخلة مقدمة حساني خالد -15
والعلوم بمناسبة الملتقى الوطني حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، كلية الحقوق 

، ) ص ص. 7012ماي  15و 12، جيجل، يومي ىالسياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي
1-16.) 

، اإلجراءات الخاصة بنشر وتدريس القانون الدولي اإلنساني على حسيبة محي الدين -16
الصعيد الوطني بين الواقع والعوائق، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ 

لدولي اإلنساني بين النص والممارسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد القانون ا
 (.22-52، ) ص ص. 7017نوفمبر  12و 13الرحمان ميرة، بجاية يومي 

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية ، نظام الدولة الحامية، حيدر كاظم عبد علي -71
 (.723-770ة بابل، العراق، ) ص ص. ، المجلد األول، العدد األول، جامعوالسياسية

 7مقال نشر بتاريخ ، ، مشروعية التدخل الدولي العسكري في ليبياخالد أحمد عثمان -18
 ، على الموقع اإللكتروني:7011أفريل 

 21735.htmlhttp://www.aleqt.com/2011/04/02/article_5  
، تطبيق القانون الدولي اإلنساني في التشريعات الجنائية الداخلية، الرحمان خلفي عبد -19

مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بين النص 
 12و 13كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية يومي والممارسة، 

 (.12-2، ) ص ص. 7017نوفمبر 

http://www.aleqt.com/2011/04/02/article_521735.html
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، في اليوم العالمي للعمل اإلنساني، فكرة جديدة لحماية عمال اإلغاثة، شبكة دايك جو -11
 ، مقال متوفر على الموقع اإللكتروني:7016يرين(، إسطنبول، إاألنباء اإلنسانية )

www.irinnews.org 
، إسهام المحكمة الجنائية الدولية في ردع انتهاكات القانون الدولي ي عبد السالمدحمان -10

اإلنساني، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بين 
 13النص والممارسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية يومي 

 (.735-770، ) ص ص. 7017نوفمبر  12و

كيف تحّولت الثورة إلى فوضى، القدس ، قصة ليبيا ما بعد القذافي... و درويش ابراهيم -10
لكتروني: على الموقع اإل 07/03/7016العربي، مقال نشر بتاريخ 

http://www.alquds.co.uk/?p=491948 

شهاب ، تقديم ألحمر والقانون الدولي اإلنساني، اللجنة الدولية للصليب ارا ديفيدديالب -43
، )ص ص. 2000دار المستقبل العربي، القاهرة،  دراسات في القانون الدولي اإلنساني، ،مفيد
380-408.) 

 التحديات المعاصرة في العالقة بين المدنيين والعسكريين: تكامل أم عدم توافق؟راج رانا،  -44
 لكتروني:على الموقع اإل ،30/03/2002مركز معلومات )ل.د.ص.أ(، مقال نشر بتاريخ 

 https://www.icrc.org/ar/international-review/article/contmoporary-

challanges )33-0.ص ص( 

، مبدأ حسن النية في تنفيذ المعاهدات الدولية، رغد عبد األمير مظلوم حميد الخزرجي -51
، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة ديالي، 62، العدد مجلة ديالي للبحوث اإلنسانية

 (.710-125، ) ص ص. 7012

اعات المسلحة : ، التنظيم القانوني للمساعدات اإلنسانية في النز روث ابريل ستوفلز -41
 (.820-083، ) ص ص. 2004(، )م.د.ص.أاالنجازات والفجوات، مختارات من 

http://www.irinnews.org/
http://www.alquds.co.uk/?p=491948
http://www.alquds.co.uk/?p=491948
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/contmoporary-challanges
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/contmoporary-challanges
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/contmoporary-challanges
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، هل سيتحول مخيم الالجئين الفلسطينيين هذا إلى اليرموك الجديد في توم زرولين -17
 :لكترونياإل ، مقال متوفر على الموقع7016نباء اإلنسانية )إيرين(، بيروت، سوريا؟، شبكة األ

 www.irinnews.org  
، مسؤولية الحماية وأزمة إيفانز جاريث وآخرونتقديم ، أزمة العمل اإلنساني، ريف ديفيد -41

، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 52، العدد دراسات عالمية العمل اإلنساني،
 (.36-73، ) ص ص. 7002

  ،7012، العدد الثاني، مجلة دلتا نونإشكالية التدخل الدولي في سوريا، ، زيكار محمد -91
 (.6-1) ص ص. 

، اللجنة الدولية للصليب األحمر بصفتها حارسا للقانون الدولي اإلنساني، ساندوز إيف -51
 لكتروني:على الموقع اإل 31/17/1118مركز معلومات )ل.د.ص.أ(، مقال منشور بتاريخ 

 -icrc-the-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about

311298.htm 
، نحو تعريف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي اإلنساني : رؤية ستيوارت جيمس -51

 (.222-200، ) ص ص.2003، أ()م.د.ص.مدّول، مختارات من نقدية للنزاع المسلح ال

، أال يمكن الفصل بين الحياد السويسري وحياد اللجنة الدولية سوماروغا كورنيليو -52
 (.860-868. ) ص ص ،6118، 80، العدد (م.د.ص.أ)مختارات من للصليب األحمر، 

مقال نشر بتاريخ ، األسباب الخفية للتدخل الروسي في سوريا، الصغير فارس -51
 لكتروني:على الموقع اإل 71/10/7015

 www.masralarabia.com 
مجلة ، حقوق الالجئين في الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي، صالح الدين طلب فرج -15

) ص ص.   لعدد األول، غزة،، ا12 دلسلة الدراسات اإلسالمية(، المجل)سالجامعة اإلسالمية 
160-188.) 

http://www.irinnews.org/
http://www.irinnews.org/
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/about-the-icrc-311298.htm
http://www.masralarabia.com/
http://www.masralarabia.com/
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مركز جيل البحث  ، القانون الّدولي اإلنساني، سلسلة المحاضرات العلمّية،طالبي سرور -55
 (.22-0ص.  ص)  ،2002ن، لبنا ،العلمي

المجلة األكاديمية  ، حماية الحق في الحياة في إطار ميثاق األمم المتحدة،طاهير رابح -15
، ) ص ص. 2000كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ، 02، عددللبحث القانوني

12-81.) 

، المفوضية تسّير طائرة إغاثية مع تفاقم أزمة الالجئين الروهينغا في طوايبية نصر الدين -57
لكتروني: على الموقع اإل 7012سبتمبر  77ش، مقال نشر بتاريخ يبنغالد

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/9/59c4c7c04.html 
مجلة ، النزاعات المسلحة المدّولة: بانتظار قانون واجب التطبيق، عبد اهلل علي عبو -85

 (.71-70، ) ص ص. 7015، 51، الصادرة عن )ل.د.ص.أ(، العدد اإلنساني

، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر كحارسة للقانون الدولي اإلنساني، حمدعبد النور أ -59
مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني بين النص 

 12و 13والممارسة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية يومي 
 (.386-321، ) ص ص. 7017نوفمبر 

 -، المناطق اآلمنة ودورها في حماية النازحين من العمليات العسكرية عزيزي جالل -61
الحاجة لتطبيقها في سوريا، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول حماية المدنيين أثناء 

، جيجل، ىالنزاعات المسلحة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي
 (.12-1، ) ص ص. 7012ماي  15و 12يومي 

حدود تراجع النفوذ األمريكي في اراة ال صفرية : الصراع الدولي و ، مبعلوي مصطفى -06
  ، 7013، مؤسسة األهرام، مصر، 112، العدد 28المجلد ، السياسة الدوليةالشرق األوسط، 

 (.78-73) ص ص.

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/9/59c4c7c04.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/9/59c4c7c04.html
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ماته واحتماالت نجاحه، مركز ، الحل السياسي في سوريا، مبرراته، مقو محمد علي يعل -60
 على الموقع اإللكتروني: 18/11/7012 :سوريا للبحوث والدراسات، مقال منشور بتاريخ

 -11-http://syrianrevolutionwriters.blogspot.com/2014/11/18

2014.html 
مجلة جامعة دمشق ل الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، ، السيادة في ظعمران ماجد -31

-420، دمشق، ) ص ص. 2000، العدد األول، 22، المجلد للعلوم االقتصادية والقانونية
412.) 

مقال  ش،يبنغالد في ز إيصال المساعدات الحيوية للروهينغا، المفوضية تعز غينر تيم -61
لكتروني: على الموقع اإل 7012بتمبر س 77نشر بتاريخ 

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/9/59c787aa4.html 
محمد ، تقديم والتحديات الراهنة ، القانون الدولي اإلنساني في عالم اليومفتوحي محمد -15

 اته، منشورات جمعية نشر المعلومة، القانون الدولي اإلنساني، أصوله أحكامه وتطبيقليديدي
-028، ) ص ص. 2002، المغرب، 3القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات واألبحاث، العدد 

024.) 

، نهج اللجنة الدولية إزاء التحديات األمنية المعاصرة : مستقبل العمل كراينبوهل بيير -11
محفل إنساني حول " التحديات التي يواجهها  فيي المستقل والمحايد، خطاب موجه اإلنسان

متوفر على الموقع  (.00-0، ) ص ص.2004األمن اإلنساني "، قصر األمة، جنيف، 
review/article/icrc-g/ar/internationalhttps://www.icrc.or-اإللكتروني: 

approch  
الداخلية بين الواجب  ، مسؤولية الحماية للمدنيين في النزاعات المسلحةكرمي ريمة -67

التحديات السياسية الراهنة، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول حماية المدنيين اإلنساني و 
، ىلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيأثناء النزاعات المسلحة، كلية الحقوق والع

 (.11-1، ) ص ص. 7012ماي  15و 12جيجل، يومي 

http://syrianrevolutionwriters.blogspot.com/2014/11/18-11-2014.html
http://syrianrevolutionwriters.blogspot.com/2014/11/18-11-2014.html
http://syrianrevolutionwriters.blogspot.com/2014/11/18-11-2014.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/9/59c787aa4.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2017/9/59c787aa4.html
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/icrc-approch
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/icrc-approch
https://www.icrc.org/ar/international-review/article/icrc-approch
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، العقاب على انتهاكات القانون الدولي اإلنساني: إشكالية توزيع كزافييه فيليب -68
، 10(، المجلد م.د.ص.أاالختصاص في ما بين السلطات الوطنية والدولية، مختارات من )

 (.57-21) ص ص. ، 7008، 820العدد 

   نية أم نصمت أثناء العمل اإلنساني ؟ " مختارات ، هل نتحدث عالكلينبرغر جاكوب -11
 (.02-3، ) ص ص. 2004من )م.د.ص.أ(، 

، استعراض فاعلية العقوبات كوسيلة لتحقيق احترام أفضل للقانون اإلنساني، الروزا ماري -71
 (.30-5، ) ص ص. 820، العدد 10(، المجلد م.د.ص.أمختارات من )

نفاذ القانون الدولي فورزنر كارولين ماري، الروزا -11 ، الجماعات المسلحة والعقوبات وا 
 (.12-28، ) ص ص. 2001، 120، العدد 80، المجلد أ(م.د.ص.)اإلنساني، مختارات من 

، مفهوم مسؤولية الحماية بين القانون الدولي والقانون اإلسالمي، لحرش عبد الرحمان -70
مقدمة في الملتقى الوطني حول حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، كلية الحقوق  ةداخلم

     ،7012ماي  15و 12، جيجل، يومي ىوالعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي
 (.17-1) ص ص. 

ات ، تأمالت في دور اللجنة الدولية الحالي والمستقبلي في معالجة األزمماتياس شمالي -13
 (.2-0، ) ص ص. 2003، 118، العدد 82(، المجلد )م.د.ص.أرات من ااإلنسانية، مخت

، التدخل العسكري ألغراض إنسانية : هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية إيف ماسينغهام -71
، العدد 11، المجلد )م.د.ص.أ(مشروعية استخدام القوة ألغراض إنسانية ؟ مختارات من 

 (.186-152، ) ص ص. 7001، 826

المستقلة حماية المنظمات اإلنسانية  :ما وراء الصليب األحمرماكينتوش كات،  -75
، العدد 81(، المجلد م.د.ص.أالدولي اإلنساني، مختارات من ) وموظفيها في ضوء القانون

 (.77-5، ) ص ص. 7002، 865
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داث الثورات ، أبعاد التدخل اإلنساني لألمم المتحدة في أحمحمد عبد الحفيظ الشيخ -76
، مركز 22-23، العددان المجلة العربية للعلوم السياسية، )العربية )ليبيا وسوريا نموذجا

 (.121-172، ) ص ص.7012دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

، سلسلة العلوم مجلة أبحاث اليرموك، الحق في المساعدة اإلنسانية، مخادمة محمد -11
) ص   ،0882   أ(، منشورات جامعة اليرموك، -2، العدد )03اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 

 (.232-203ص. 

سنوات من العقوبات األوروبية على روسيا؟، مقال نشر  3، ماذا حدث بعد مناف قومان -78
لكتروني: على الموقع اإل 7012مارس  72بتاريخ 

npost.org/content/17229http://www.noo 
، الحالة اإلنسانية في سوريا ما بين مبدأ عدم التدخل و مبدأ مسؤولية المهدي اإلدريسي -97

، مركز الدراسات واألبحاث اإلنسانية، الدار 72-76، عدد مزدوج مجلة رهاناتالحماية، 
 (.36-37، ) ص ص. 7013البيضاء، 

في عملية حفظ السالم بعد انتهاء الحرب الباردة، ، دور األمم المتحدة المصالحة محمد -13
  ، 0888 ردنية، عمان،، الجامعية األ22المجلد مجلة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 

 (.122-102) ص ص 

        إستراتيجية وتعقيدات  -: مصالح جيو ، روسيا واألزمة السوريةنزار عبد القادر -08
 (.81-1، ) ص ص.7013، 82، العدد يوطني اللبنانمجلة الدفاع المع الغرب، 

، دور اللجنة الدولية للصليب األحمر في الرقابة على تنفيذ قواعد القانون نعورة محمد -80
الدولي اإلنساني، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني حول آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني 

السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية يومي بين النص والممارسة، كلية الحقوق والعلوم 
 (.138-171، ) ص ص. 7017نوفمبر  12و 13

http://www.noonpost.org/content/17229
http://www.noonpost.org/content/17229
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، التدخل باسم اإلنسانية ومخاطره: من أجل مقاربة وقائية تنموية، النويضي عبد العزيز -18
، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة 12، العدد مجلة القانون واالقتصاد

 (.53-35، ) ص ص. 1112ي محمد بن عبد اهلل، فاس، سيد

القانون الدولي اإلنساني العرفي: إجابة على تعليقات الواليات  ،هنكرتس جون ماري -14
-030، ) ص ص. 2002، 122 لعددا، 18، المجلد(م.د.ص.أ)المّتحدة، مختارات من 

042.) 

العرفي: إسهام في فهم ، دراسة حول القانون الدولي اإلنساني ______________ -15
 (.24-0واحترام حكم القانون في النزاع المسلح، )ل.د.ص.أ(، جنيف، ) ص ص. 

مجلة  ،ة اإلنسانية في النزاعات المسلحة، التنظيم القانوني ألعمال اإلغاثوائل أحمد عالم -11
) ص   ، 2002، 22، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العدد الشريعة والقانون

 (.201-443ص. 

، التدخل الروسي في سوريا... األهداف المعلنة والنتائج الممكنة، مقال نشر سامر إلياس -87
 اإلخبارية: الجزيرة على موقع قناة 01/06/7016بتاريخ 

 www.aljazeera.net 
 

 النصوص القانونية: – ث    

 صوص القانونية الوطنية:الن – 1

، يتضمن انضمام الجزائر 0818ماي  02، مؤرخ في 18/22 :المرسوم الرئاسي رقم .0
، 0822ديسمبر  02ى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المبرم في إل

 .0818ماي  02، الصادرة بتاريخ 20ج.ر، عدد 

http://www.aljazeera.net/portal
http://www.aljazeera.net/portal
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، يتضمن انضمام الجزائر 0818ماي  02، مؤرخ في 18/22 :المرسوم الرئاسي رقم .2
 02لى العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، المبرم في إ

 .0818ماي  02، الصادرة بتاريخ 20، ج.ر، عدد 0822ديسمبر 

، المتضمن انشاء اللجنة 2001جوان  04، مؤرخ في 01/023 :المرسوم الرئاسي رقم .3
 04، الصادرة بتاريخ 28ون الدولي اإلنساني، ج. ر، عدد الوطنية المعنية بتنفيذ القان

 .2001 جوان

 النصوص القانونية الدولية: – 2

 المواثيق واالتفاقيات الدولية: – 1-2

/ 02/ 22ميثاق هيئة األمم المتحدة، المصادق عليه في مؤتمر سان فرانسيسكو، بتاريخ  .1
 :اإللكترونيوفر على الموقع مت ،0842/ 00/ 24، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 0842

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/ 

اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ُأقرت وُعرضت للتوقيع والتصديق أو  .7
ديسمبر  01بتاريخ  ة(، المؤرخ3-ألف )د 760الجمعية العامة  الئحةاالنضمام بموجب 

 ، وثيقة منشورة على الموقع اإللكتروني:1128

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm 
/ 02/ 00عن الجمعية العامة لألمم المتحدة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، الصادر  .3

0841. 

المؤرخة في  ،ن حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدانياتفاقية جنيف لتحس .4
 .0848أوت  02

 ،لقوات المسلحة في البحارااتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى  .2
 .0848أوت  02المؤرخة في 

 . 0848أوت  02لثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في اتفاقية جنيف الثا .2

http://www.un.org/ar/charter-united-nations/
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm
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 02المؤرخة في  ،اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب .2
 .0848أوت 

االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين، المعتمدة من قبل مؤتمر األمم المتحدة للمفوضين بشأن  .8
أفريل  77، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ 1151جويلية  78الالجئين وعديمي الجنسية، بتاريخ 

1152. 

م المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمدته الجمعية العامة لألم .8
، دخل حيز 0822ديسمبر  02في  ة، المؤرخ(20-ألف )د 2200 :رقم الالئحةبموجب 

 .0822مارس  23التنفيذ في 

ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اعتمدته الجمعية العهد الدولي الخاص بالحقو  .00
ديسمبر  02في  ة، المؤرخ(20-ألف )د 2200 :رقمالالئحة مم المتحدة بموجب العامة لأل

 .0822جانفي  03، دخل حيز النفاذ في 0822

االتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل الالجئين في إفريقيا، دخلت حيز  .00
 :إللكتروني ، متوفرة على الموقع1122جويلية  70 النفاذ بتاريخ

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-ref-dec.html 
 ،0848أوت  02البروتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في  .02

 .0822جوان  00في  المؤرخ ،ولية المسلحةالنزاعات الدالمتعلق بحماية ضحايا 

 ،0848أوت  02البروتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في  .03
 .0822جوان  00المؤرخ في  ،المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية

ماي  03إعالن طهران، الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان، بتاريخ  .04

لكتروني: وفر على الموقع اإلمت ،0821

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html  

اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، اعتمدت من قبل مؤتمر األمم المتحدة بشأن قانون  .15
 .6120جانفي  87 ، دخلت حّيز النفاذ بتاريخ6111/ ماي/ 88المعاهدات، بتاريخ 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-ref-dec.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b006.html
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 –الكوارث أو الحوادث الخطيرة، الدنمارك  تاتفاق المساعدة المتبادلة في حاال .16
، وثيقة األمم المتحدة رقم: 1180ماي  16جمهورية ألمانيا االتحادية، 

A/CN.4/590/add.1. 
أو أو العقوبة القاسية،  من ضروب المعاملة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره .12
بتاريخ  ة، الصادر 31/26الالئحة المهينة، اعتمدتها الجمعية العامة بموجب أو  لالإنسانيةا

 .1182جويلية  76، دخلت حيز النفاذ بتاريخ 1182ديسمبر  10

اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب  .18
 .1181نوفمبر  10في  ة، المؤرخ22/75الجمعية العامة لألمم المتحدة  الئحة

 76استونيا، لة في حالة الحوادث بين فنلندا و اتفاق التعاون والمساعدة المتباد .11
 . A/CN.4/590/add.1 ، وثيقة األمم المتحدة رقم:1110 يران/ يونيوز ح

، متوفر على الموقع 1110الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام  .70
 charter.html-child-http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr اإللكتروني:

اتفاقية سالمة موظفي األمم المتحدة واألفراد المرتبطين بها، الصادرة عن الجمعية  .71
 .1112ديسمبر  01، بتاريخ 21/51رقم: الالئحة العامة لألمم المتحدة، بموجب 

لجنائية الدولية، المصادق عليه في مدينة روما )ايطاليا( النظام األساسي للمحكمة ا .88
 ، وثيقة رقم:06/07/8008، دخل حيز النفاذ في 67/07/6112بتاريخ 

A/CONF.183/10 :وثيقة متوّفرة على الموقع االلكتروني ،-cchttps://www.i
ara.pdf-library/Documents/RS-cpi.int/resource 

في حاالت  وقاية منها، والمساعدة المتبادلةاتفاق التعاون بشأن التأّهب للكوارث وال .23
وثيقة األمم المتحدة رقم: ، 7000 يونيو حزيران/ 12االتحاد الروسي، -الكوارث، إسبانيا

A/CN.4/590/add.1. 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-child-charter.html
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-ara.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-ara.pdf
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-ara.pdf
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مهورية اليونانية وحكومة االتحاد الروسي بشأن حكومة الج بيناالتفاق المبرم  .24
التعاون في مجال الوقاية من الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن األنشطة البشرية، 

 .A/CN.4/590/add.1وثيقة األمم المتحدة رقم: ، 7000فيفري  71

       متوفرة .2000االتفاقية اإلطارية في مجال الحماية المدنية، المبرمة سنة  .22
  على الموقع اإللكتروني:

http://www.qistas.com/legislations/jor/view/99973  
البروتوكول االختياري لالتفاقية المتعلقة بسالمة موظفي األمم المتحدة واألفراد  .76

، بتاريخ 60/27الالئحة مة لألمم المتحدة بموجب المرتبطين بها، الصادر عن الجمعية العا
 .7005ديسمبر  08

 ، متوفرة على الموقع اإللكتروني:7006اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  .22
-ents/convention/convoptprothttp://www.un.org/disabilities/docum

a.pdf 

اتفاقية بشأن التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، األمم المتحدة، سلسلة  .78
 .27220 :، رقم1231االتفاقيات، المجلد 

ي أو طارئ إشعاعي، األمم اتفاقية بشأن تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نوو  .71
 .72623 :، رقم1252سلسلة االتفاقيات، المجلد  المتحدة،

 مشروع االتفاق بشأن مناطق ومواقع االستشفاء، الملحق التفاقية جنيف األولى، .30
 لكتروني:على الموقع اإل متوفر

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/mix/7unf 63.htm 

 الجمعية العامة: ائحلو  – 2-2

، 1165ديسمبر  02بتاريخ  ة عن الجمعية العامة،، الصادر (XX) 0111 :رقم الالئحة .1
 (XX)بالمساعدة في حاالت وقوع الكوارث الطبيعية، وثيقة األمم المتحدة رقم:  ةالمتعلق

A/RES/2034. 

http://www.qistas.com/legislations/jor/view/99973
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/mix/7unf%2063.htm
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بـ:  ةالمتعلق، 1165ديسمبر  71بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 0010 :رقم الالئحة .2
 ةإعالن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقاللها وسيادتها، متوفر 

لكتروني:  على الموقع اإل
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2131

(XX)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r20_resolutions

_table_eng.htm&Lang=A 

 بـ: ة، المتعلق0820أكتوبر  24بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 2125 :رقم الالئحة .3
إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق 

 لكتروني:اإلعلى الموقع  ةاألمم المتحدة، متوفر 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV

)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r25_resolutions_table_eng

.htm&Lang=A 

، 1121ر ديسمب 12بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة،  ،(XXVI) 0806 :رقم الالئحة .2
بالمساعدة اإلنسانية في حاالت الكوارث الطبيعية والكوارث األخرى، وثيقة األمم  ةالمتعلق

 .A/RES/2816(XXVI)المتحدة رقم: 

 ة، المتعلق0810ديسمبر  8بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 31/133 :رقم الالئحة .2
على  ةالداخلية للدول، متوفر بـ: إعالن بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون 

 :اإللكتروني الموقع

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/103&ref

erer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm

&Lang=A 

 ة، المتعلق1181ديسمبر  12بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 16/005 :رقم الالئحة .6
ت بتعزيز قدرة منظومة األمم المتحدة على االستجابة للكوارث الطبيعية وغيرها من حاال

 .A/RES/36/225الكوارث، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2131(XX)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r20_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2131(XX)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r20_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2131(XX)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r20_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2131(XX)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r20_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r25_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r25_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r25_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/103&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/103&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/103&referer=http://www.un.org/depts/dhl/resguide/r36_resolutions_table_eng.htm&Lang=A
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 ة، المتعلق0811ديسمبر  01بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة،  ،43/131 :رقم الالئحة .2
بتقديم المساعدات اإلنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية والطوارئ المماثلة، وثيقة األمم 

 A/RES/43/131 .المتحدة رقم:

 ة، المتعلق0880ديسمبر  04بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 45/133 :رقم الالئحة .1
ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ المماثلة، وثيقة إلى بتقديم المساعدة اإلنسانية 

 A/RES/45/100.األمم المتحدة رقم: 

 ةلق، المتع0880ديسمبر  08بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 41/112 :رقم الالئحة .8
وثيقة  األمم المتحدة في حاالت الطوارئ، بتعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تقّدمها

 A/RES/46/182.  األمم المتحدة رقم:

، 1117 نوفمبر 75بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 17/08 :رقم الالئحة .10
 لمتخصصةوالوكاالت ا باحترام امتيازات وحصانات موظفي األمم المتحدة ةالمتعلق

 .A/RES/47/28والمنظمات المتصلة بها، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، 1112 ديسمبر 17بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 50/006 :رقم الالئحة .11
 .A/RES/52/126بحماية موظفي األمم المتحدة، وثيقة األمم المتحدة رقم:  ةالمتعلق

، 1118 ديسمبر 01بتاريخ العامة، الصادرة عن الجمعية ، 51/056 :رقم الالئحة .17
 .A/RES/53/156: رقم األمم المتحدةبحالة حقوق اإلنسان في رواندا، وثيقة  ةالمتعلق

، 1118 ديسمبر 01بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 51/061 :رقم الالئحة .13
حدة رقم: بحالة حقوق اإلنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثيقة األمم المت ةالمتعلق

A/RES/53/160. 

، 1118 ديسمبر 01بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 51/057 :الالئحة رقم .12
 .A/RES/53/157: عراق، وثيقة األمم المتحدة رقمبحالة حقوق اإلنسان في ال ةالمتعلق



 قائمة المراجع

 

393 
 

، 7003ديسمبر  73بتاريخ  الصادرة عن الجمعية العامة،، 58/001 :رقم الالئحة .15
الدولية للحد من الكوارث، وثيقة األمم المتحدة رقم:  ستراتيجيةباال ةالمتعلق

A/RES/58/214 . 

، 7005 سبتمبر 16بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 61/0 :رقم الالئحة .16
ألمم المتحدة رقم: ا، وثيقة 7005نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام  ةالمتضمن

A/RES/60/1. 

، 7005ديسمبر  15بتاريخ عن الجمعية العامة، الصادرة ، 61/001 :رقم الالئحة .12
بتعزيز تنسيق المساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ،  ةالمتعلق

 .A/RES/60/124وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، 7010 ديسمبر 15بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 65/010 :رقم الالئحة .18
األمم  موظفين العاملين في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية وحماية بسالمة وأم ةالمتعلق
 .A/RES/65/132 : وثيقة األمم المتحدة رقم ،المتحدة

، 7017ديسمبر  71بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 67/010 :رقم الالئحة .11
     بيعية بالتعاون الدولي في تقديم المساعدة اإلنسانية في ميدان الكوارث الط ةالمتعلق

 .A/RES/67/231إلى مرحلة التنمية، وثيقة األمم المتحدة رقم:  ةمن مرحلة اإلغاث

، 7013ديسمبر  70بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 68/000 :رقم الالئحة .70
الدولية للحد من الكوارث، وثيقة األمم المتحدة رقم:  باالستراتيجية ةالمتعلق

A/RES/68/211. 

، 7012ديسمبر  11بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 69/009 :رقم الالئحة .71
الدولية للحد من الكوارث، وثيقة األمم المتحدة رقم:   باالستراتيجية ةالمتعلق

A/RES/69/219. 
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، 7015جوان  03بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 69/081 رقم: الالئحة .77
، وثيقة األمم 7030-7015رث للفترة بإطار سنداي للحد من مخاطر الكوا ةالمتعلق

 .A/RES/69/283المتحدة رقم: 

، 7015ديسمبر  77بتاريخ الصادرة عن الجمعية العامة، ، 71/011 :رقم الالئحة .73
الدولية للحد من الكوارث، وثيقة األمم المتحدة رقم:  باالستراتيجية ةالمتعلق

A/RES/70/204. 

، 7016 ديسمبر 08بتاريخ ة العامة، الصادرة عن الجمعي، 70/009 :رقم الالئحة .72
بسالمة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية وحماية موظفي األمم  ةالمتعلق

   .A/RES/71/129 المتحدة، وثيقة األمم المتحدة رقم:

 قرارات مجلس األمن: – 3-2

الة بين العراق ، المتعلق بالح1111أفريل  5، الصادر بتاريخ 688 :قرار مجلس األمن رقم .0
 .S/RES/ 688 (1991)والكويت، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، المتعلق بالحالة       0882جانفي  23، الصادر بتاريخ 133 :قرار مجلس األمن رقم .2
 . S/RES/733 (1992)في الصومال، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

المتعلق بالحالة         ، 1117أفريل  72بتاريخ  ، الصادر750 :األمن رقم مجلس قرار .3
 .S/RES/751 (1992) في الصومال، وثيقة األمم المتحدة رقم :

         ، المتعلق بالحالة0882جوان  28، الصادر بتاريخ 111 :قرار مجلس األمن رقم .4
 .RES/S/220( 0882في البوسنة والهرسك، وثيقة األمم المتحدة رقم: )

        ، المتعلق بالحالة0882جويلية  03اريخ الصادر بت ،114 :قرار مجلس األمن رقم .2
 .S/RES/764 (1992)في البوسنة والهرسك، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

في  تعلق بالحالة، الم0882أوت  03، الصادر بتاريخ 113 :قرار مجلس األمن رقم .2
 . S/RES/770 (1992) وثيقة األمم المتحدة رقم :  ،والهرسكالبوسنة 
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    ، المتعّلق بالوضع 0882ديسمبر  03، الصادر بتاريخ 114 :ن رقمقرار مجلس األم .2
 .S/RES/794 (1992)في الصومال، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، المتعلق بمحاكمة 1113فيفري  77، الصادر بتاريخ 818 :قرار مجلس األمن رقم .8
    ارتكبت  األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي التي

 .S/RES/808 (1993)وثيقة األمم المتحدة رقم:  في إقليم يوغوسالفيا السابقة،

      ، المتعلق بالحالة 1113مارس  76، الصادر بتاريخ 801 :قرار مجلس األمن رقم .1
 .S/RES/814 (1993)في الصومال، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، المتعلق بالحالة 1113أفريل  16، الصادر بتاريخ 809 :قرار مجلس األمن رقم .10
 .S/RES/819( 1113: )مم المتحدة رقمفي البوسنة والهرسك، وثيقة األ

 ، المتعلق بالحالة 1113ماي  6، الصادر بتاريخ 801 :قرار مجلس األمن، رقم .11
 .S/RES/824 (1993)في البوسنة والهرسك، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، المتعلق بمحاكمة 1113ماي  75در بتاريخ ، الصا807 :قرار مجلس األمن رقم .02
    األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي التي ارتكبت 

  .S/ RES/ 827 (1993)في إقليم يوغوسالفيا السابقة، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

 الحالة ، المتعلق ب1113جوان  2، الصادر بتاريخ 816 :قرار مجلس األمن رقم .13
 .S/RES/836 (1113) في البوسنة والهرسك، وثيقة األمم المتحدة رقم:

، المتعلق بالحالة 0884ماي  02، الصادر بتاريخ 111 :قرار مجلس األمن رقم .04
 .S/RES/918 (1994)في رواندا، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

حاكمة ، لغرض م1112نوفمبر  08الصادر بتاريخ  ،955 :قرار مجلس األمن رقم .15
 الدولي اإلنساني في إقليم رواندا،األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات الجسيمة للقانون 

 . S/RES/955 (1994)وثيقة األمم المتحدة رقم: 
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، المتعلق 0882نوفمبر  08، الصادر بتاريخ 1311 :رقم مجلس األمن قرار .02
 .S/RES/0008 (0882) :بالحالة في يوغوسالفيا سابقا، وثيقة األمم المتحدة رقم

، المتعلق بإحالة 7005مارس  31، الصادر بتاريخ 0591 :قرار مجلس األمن رقم .12
 S/RES/1593قضية دارفور بالسودان إلى المدعي العام، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

(2005). 

، المتعلق 2002أكتوبر  21، الصادر بتاريخ 1135 :رقم مجلس األمن قرار .01
 .RES/S/0232(2002طية، وثيقة األمم المتحدة رقم: )بجمهورية الكونغو الديمقرا

، المتعلق بمنطقة 2002جانفي  22، الصادر بتاريخ 1153 :رقم مجلس األمن قرار .08
 .S/RES/0223( 2002: )الكبرى، وثيقة األمم المتحدة رقمالبحيرات 

، المتعلق 8001أفريل  82، الصادر بتاريخ 1761 :قرار مجلس األمن، رقم .70
 S/RES/1674نيين في الصراعات المسلحة، وثيقة األمم المتحدة رقم: بحماية المد

(2006). 

، المتعلق بالحالة 7006أوت  31، الصادر بتاريخ 0716 :قرار مجلس األمن رقم .71
 .S/RES/1706 (2006) ألمم المتحدة رقم:افي السودان، وثيقة 

متعلق ، ال8001نوفمبر  66، الصادر بتاريخ 1981 :قرار مجلس األمن، رقم .88
 S/RES/1894 رقم:بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وثيقة األمم المتحدة 

(2009). 

، المتعلق بالحالة 7011فيفري  76، الصادر بتاريخ 0971 :قرار مجلس األمن رقم .23
 .S/RES/1970 (2011)في ليبيا، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، المتعلق بالحالة 7011مارس  12، الصادر بتاريخ 0971 :قرار مجلس األمن رقم .72
 .S/RES/1973 (2011)في ليبيا، وثيقة األمم المتحدة رقم: 
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، المتعلق 7011أكتوبر  72، الصادر بتاريخ 0106 رقم: قرار مجلس األمن .75
 .S/RES/2016 (2011)بالحالة في ليبيا، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، المتعلق بالحالة 2002يل أفر  20، الصادر بتاريخ 2343 :رقم مجلس األمن قرار .22
 .S/RES/2043 (2012)في الشرق األوسط، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، المتعلق بالحالة 7012فيفري  77، الصادر بتاريخ 0019 :قرار مجلس األمن رقم .72
 .S/RES/2139 (2014)في الشرق األوسط، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، المتعلق 7012جويلية  12ريخ ، الصادر بتا0065 :قرار مجلس األمن رقم .78
 .S/RES/2165 (2014) :بالحالة في الشرق األوسط، وثيقة األمم المتحدة رقم

، المتعلق 2004ديسمبر  02، الصادر بتاريخ 2111 :رقم مجلس األمن قرار .28
 .S/RES/2191 (2014)بالحالة في الشرق األوسط، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، المتعّلق بالحالة 7018فيفري  72، الصادر بتاريخ 0110قرار مجلس األمن رقم:  .30
 .S/RES/2401(2018) في الشرق األوسط، وثيقة األمم المتحدة رقم:

 
 : األخرىالوثائق الدولية  – 4-2

ألمم النظام األساسي لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، اعتمدته الجمعية العامة ل .1
 .1150ديسمبر  12في  ة، المؤرخ278 الالئحةالمتحدة، بموجب 

الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق  ،( المتعلق بالحق في الحياة2) :التعليق العام رقم .2
وثيقة متوفرة على الموقع اإللكتروني:                      ،0812ي دورتها السادسة عشرة لسنة اإلنسان ف

gc6.html-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc  

النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، اعتمده المؤتمر الدولي  .3
 ،2002و 0882، وعدل عامي 0812عام  الخامس والعشرون للصليب األحمر في جنيف

 متوفر على الموقع اإللكتروني:

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc6.html
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https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf 
اعتمدت من قبل مجلس ادارة معهد المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة اإلنسانية،  .2

، وثيقة متوفرة على 6118 لة في أفرينساني في دورته المنعقدسان ريمو للقانون الدولي اإل
 الموقع اإللكتروني:

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/01.%20MCDA%20GUIDEL

INES%20-%20Arabic%20Version.pdf 
السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية مدونة  .2

على  ةمتوفر  ،0882كوارث، )م. د. ص. أ(، جنيف، في مجال أعمال اإلغاثة في حالة ال
 الموقع اإللكتروني:

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/64zdef.htm 
المتعلق بالحق في الغذاء الكافي، الصادر عن اللجنة المعنية  (02) :التعليق العام رقم .2

متوفر على الموقع  ،0888بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، الدورة العشرون 
 لكتروني:اإل

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc12.html 

، الصادر عن في التمتع بأعلى مستوى من الصحة المتعلق بالحق (04) :التعليق العام رقم .2
دورة الثانية والعشرون لسنة اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال

 لكتروني:متوفر على الموقع اإل ،2000

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html 

 لكتروني:دستور منظمة الصحة العالمية، متوفر على الموقع اإل .8

http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ar.pdf 
إلى  18كوبي هيوغو، اليابان، من  ـ:المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث، انعقد ب .1

 .A/CONF.206/6، وثيقة األمم المتحدة رقم: 7005جانفي  77

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/01.%20MCDA%20GUIDELINES%20-%20Arabic%20Version.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/01.%20MCDA%20GUIDELINES%20-%20Arabic%20Version.pdf
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/64zdef.htm
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc12.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/cescr-gc14.html
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_ar.pdf
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تطبيق القانون الدولي اإلنساني،  االجتماع السابع للخبراء الحكوميين العرب حول .10
، 7008( على الصعيد العربي لعام ق.د.إالذي تضمن خطة العمل اإلقليمية لتطبيق )

، متوفر على 7008فيفري  8-5انعقد بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، خالل الفترة من 
 لكتروني:الموقع اإل

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/tunisia-ihl-

210208.htm 
المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام األصول الدفاعية العسكرية والمدنية لدعم  .00

اللجنة الدائمة األنشطة اإلنسانية لألمم المتحدة في حاالت الطوارئ المعقّدة، الصادرة عن 
، 2002المشتركة بين الوكاالت ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة، 

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc6.htmlعلى الموقع اإللكتروني:  ةمتوفر 

نية المعنية بالقانون الدولي اإلنساني، المركز االجتماع العالمي الثالث للجان الوط .17
 ، متوفر على الموقع اإللكتروني:7010أكتوبر  71-72الدولي للمؤتمرات، جنيف، 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/event/meeting-national-

committees-event-2010-10-21.htm 
المؤتمر الدولي الحادي والثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر، الذي تبنى  .13

، اعتمد بمدينة جنيف 7خطة عمل ألربع سنوات لتنفيذ القانون الدولي اإلنساني، القرار 
       متوفر  ،7011ديسمبر  01نوفمبر إلى  78تدة من السويسرية، خالل الفترة المم

 لكتروني:على الموقع اإل

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31-

international-conference-resolution-2-2011.htm#.V-mK1y5ecF6.facebook 
االجتماع التاسع للخبراء الحكوميين العرب حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني،  .12

      الذي تضمن اعتماد وثيقة خطة العمل اإلقليمية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني 
 17-10، انعقد في أبو ظبي، خالل الفترة من 7013-7017عيد العربي لعامي على الص
 لكتروني:متوفر على الموقع اإل ،7017جانفي 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/tunisia-ihl-210208.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/tunisia-ihl-210208.htm
http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc6.html
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/event/meeting-national-committees-event-2010-10-21.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/event/meeting-national-committees-event-2010-10-21.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm#.V-mK1y5ecF6.facebook
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm#.V-mK1y5ecF6.facebook
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http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d1219a8a-60a3-46fc-8ca0-

4d3053dece48 
االجتماع العاشر للخبراء الحكوميين العرب حول تطبيق القانون الدولي اإلنساني،  .15

الذي تضمن اعتماد وثيقة خطة العمل اإلقليمية لتطبيق القانون الدولي اإلنساني على 
نوفمبر  6-2، انعقد في الجزائر، خالل الفترة من 7016-7015الصعيد العربي لعامي 

 massa.dz-www.el   لكتروني:وفر على الموقع اإلمت ،7012

 

 التقارير الدولية: – ج

 تقارير األمين العام: – 1

    لعام الذي يتضمن مشروع اتفاقية بشأن التعجيل في تسليم مواد اإلغاثةاتقرير األمين  .6
، وثيقة األمم المتحدة رقم: 6122جوان  62في حاالت الطوارئ، الصادر بتاريخ 

8A/39/267/add. . 

، المتعلق بتقديم المساعدة اإلنسانية 1110أكتوبر  72تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .2
ألمم المتحدة رقم: ااثلة، وثيقة مإلى ضحايا الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ الم

A/45/587. 

لمتحدة إلى رئيس مجلس األمن، مؤرخة بتاريخ الرسالة الموجهة من األمين العام لألمم ا .3
 .S/24868، المتعلقة بالحالة في الصومال، وثيقة األمم المتحدة رقم: 1117نوفمبر  71

، 212 رقم: مجلس األمن ( من قرار11( و)18تقرير األمين العام المقدم عمال بالفقرتين ) .2
 .S/25354المتحدة رقم:  ، وثيقة األمم1113مارس  3الصادر بتاريخ 

تقرير األمين العام، نحن الشعوب: دور األمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين، الصادر  .5
 .A/54/2000، وثيقة األمم المتحدة رقم: 7000مارس  12بتاريخ 

http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d1219a8a-60a3-46fc-8ca0-4d3053dece48
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/d1219a8a-60a3-46fc-8ca0-4d3053dece48
http://www.el-massa.dz/
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، المتعلق بتعزيز اإلغاثة في حاالت 7005جوان  71تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .6
قاية في أعقاب الكارثة الناجمة عن أمواج تسونامي التي الطوارئ واإلصالح والتعمير والو 

 . A/60/86-E/2005/77عصفت بالمحيط الهندي، وثيقة األمم المتحدة رقـــــــــــم:

، المتعلق بتعزيز تنسيق المساعدة 7005جوان  73تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .2
رئ، وثيقة األمم المتحدة رقم: اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطوا

A/60/87-E/2005/78. 

الدولية  االستراتيجية، المتعلق بتنفيذ 7008سبتمبر  10تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .8
 A/63/351. : وثيقة األمم المتحدة رقم للحد من الكوارث،

       ولية ، المتعلق بتنفيذ المسؤ 7001جانفي  17تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .1
 .A/63/677: لحماية، وثيقة األمم المتحدة رقمعن ا

 االستراتيجية، المتعلق بتنفيذ 7001أوت  10تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .10
 .A/64/280الدولية للحد من الكوارث، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

 االستراتيجيةيذ ، المتعلق بتنف7010سبتمبر  77تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .11
 . A/65/388الدولية للحد من الكوارث، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

 االستراتيجية، المتعلق بتنفيذ 7011أوت  17تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .17
 .A/66/301الدولية للحد من الكوارث، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

، المتعلق بمسؤولية الحماية: 7017جويلية  17تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .13
-A/66/874االستجابة في الوقت المناسب وبطريقة حاسمة، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

S/2012/578. 

 االستراتيجية، المتعلق بتنفيذ 7017أوت  72تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .12
 .A/67/335الدولية للحد من الكوارث، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

 االستراتيجية، المتعلق بتنفيذ 7012سبتمبر  03قرير األمين العام، الصادر بتاريخ ت .15
 .A/69/364الدولية للحد من الكوارث، وثيقة األمم المتحدة رقم: 
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، المتعلق بسالمة وأمن 7012سبتمبر  71تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .16
موظفي األمم المتحدة، وثيقة األمم العاملين في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية وحماية 

 .A/69/406المتحدة رقم: 

، المتعلق بتعزيز تنسيق 7015أفريل  12تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .12
المساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ، وثيقة األمم المتحدة 

 .A/70/77-E/2015/64رقم: 

 االستراتيجية، المتعلق بتنفيذ 7015أوت  02در بتاريخ تقرير األمين العام الصا .18
 .A/70/282الدولية للحد من الكوارث، وثيقة األمم المتحدة رقم: 

تقرير األمين العام لمؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني، إنسانية واحدة: مسؤولية  .11
 .A/70/709، وثيقة األمم المتحدة رقم: 7016فيفري  7مشتركة، الصادر بتاريخ 

، المتعلق بسالمة وأمن 7016سبتمبر  71تقرير األمين العام، الصادر بتاريخ  .70
العاملين في مجال تقديم المساعدة اإلنسانية، وحماية موظفي األمم المتحدة، وثيقة األمم 

 .A/71/395المتحدة رقم: 

 :لجنة القانون الدوليتقارير – 2

    كوارث، الدورة الستون، الصادر ، تقرير حول حماية األشخاص في حالة الل.ق.د()  .0
 .A/ CN.4/590، وثيقة األمم المتحدة رقم: 7002ديسمبر  11في 

، وثيقة 7008فيفري  76حماية األشخاص في حاالت الكوارث، الدورة الستون،  .ق.د(،ل) .2
 ..1A/ CN.4/590/add: األمم المتحدة رقم

 08وارث، الصادر بتاريخ ، تقرير أولي بشأن حماية األشخاص في حاالت الك)ل.ق.د( .3
 .A/CN.4/598، وثيقة األمم المتحدة: 2001ماي 

  جويلية  2، حماية األشخاص في حاالت الكوارث، الدورة الستون، جنيف، من ل.ق.د() .4
 .A/CN.4/590: ، وثيقة األمم المتحدة رقم2001ت أو  1إلى 
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قّدم من السيد التقرير الخامس عن حماية األشخاص في حاالت الكوارث، م ،)ل.ق.د(  .5
ماي  7المقرر الخاص، الدورة الرابعة والستون، جنيف،  أوسبيـــــــــــنا، -سيا ـــــــــــــــادواردو  فالن

 . A/CN.4/652، وثيقة األمم المتحدة رقم : 8068أوت،  8 –جويلية  8جوان، و 6 –

، 8068وت أ 1 - جويلية 2جوان، و 2 - ماي 7(، الدورة الخامسة والستون، ل.ق.د) .1
 المتحدة رقم : األمموثيقة  ،الجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، األمم المتحدة، نيويورك

A/68/10 . 

 :قرار المجلس االقتصادي واإلجتماعي– 3

، المتعلق بتعزيز 7002جويلية  13قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي، الصادر بتاريخ  -
قدمها األمم المتحدة في حاالت الطوارئ، وثيقة األمم تنسيق المساعدة اإلنسانية التي ت

 .E/2007/L.15المتحدة رقم: 

 التقارير الدولية األخرى: – 1

"مسؤولية الحماية"، الجمعية  ـتقرير اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول، المتعلق ب .1
األمم المتحدة رقم: ، وثيقة 7007أوت  12، األمم المتحدة، نيويورك، 52العامة، الدورة 

A/57/303. 

ير، عالم أكثر أمنا: غيالتفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات و تقرير الفريق الر  .7
، متابعة نتائج قمة األلفية، األمم المتحدة، 51مسؤوليتنا المشتركة، الجمعية العامة، الدورة 

 . A/59/565، وثيقة األمم المتحدة رقم: 7002نيويورك، 

خطر"، األهالي  المكتب الدولي للجمعيات اإلنسانية والخيرية "العاملون اإلنسانيون فيتقرير  .3
 .7010للنشر والتوزيع، دمشق، 

، تقرير 7011منظمة العفو الدولية، المعركة على ليبيا: القتل واالختفاء والتعذيب، لندن،  .2
 متوفر على الموقع اإللكتروني:



 قائمة المراجع

 

404 
 

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/mde190252011

ar.pdf 
 ، متوفر على الموقع7017تقرير بعثة المجتمع المدني لتقصي الحقائق في ليبيا، يناير  .5

 : اإللكتروني

http://www.hlrn.org/img/documents/FFM_Libya-Report-arabic.pdf 

المفوضية األوروبية، توافق اآلراء األوروبية بشأن المساعدة اإلنسانية، التحدي اإلنساني،  .2
بيان مشترك للمجلس األوروبي وممثلي حكومات الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 

 جتمعين في إطار المجلس األوروبي والبرلمان األوروبي والمفوضية األوروبية.الم

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، اليمن: قتال عنيف في محافظة تعز، تقرير  .2
 ، متوفر على الموقع اإللكتروني:7016مارس  16موجز بالمستجدات، صادر بتاريخ 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Fla

-sh%20Update

_%2Cmap%2%20Taizz%2016%20March%202016%20Arabic_with

0and%20globe.pdf 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر: – ح

ع قانونية، مركز معلومات ئ(، االلتزام بنشر القانون الدولي اإلنساني، موجز وقال.د.ص.أ) .0
 لكتروني:، متوفر على الموقع اإل7003)ل.د.ص.أ(، 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/obligations-disseminate-ihl-

ara.pdf 

   المسّلحة المعاصرة، مقتطف  وتحديات الّنزاعات ، القانون الدولي اإلنساني(ل.د.ص.أ)  .2
يب األحمر صلللمن والعشرين اللمؤتمر الدولي الثّ  (ل.د.ص.أ)من الّتقرير اّلذي أعدته 

 :، متوفر على الموقع اإللكتروني2003، ديسمبر روالهالل األحم

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/ihl-and-challenges-

contemporary-armed-conflicts.pdf 

https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/mde190252011ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/32000/mde190252011ar.pdf
http://www.hlrn.org/img/documents/FFM_Libya-Report-arabic.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Flash%20Update-%20Taizz%2016%20March%202016%20Arabic_with_%2Cmap%20and%20globe.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Flash%20Update-%20Taizz%2016%20March%202016%20Arabic_with_%2Cmap%20and%20globe.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Flash%20Update-%20Taizz%2016%20March%202016%20Arabic_with_%2Cmap%20and%20globe.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Flash%20Update-%20Taizz%2016%20March%202016%20Arabic_with_%2Cmap%20and%20globe.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/obligations-disseminate-ihl-ara.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/obligations-disseminate-ihl-ara.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/ihl-and-challenges-contemporary-armed-conflicts.pdf
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تحّد غير مسبوق، مركز معلومات  - أوروبا جنوب شرق، الهجرة في د.ص.أ(ل.) .3
 :اإللكتروني )ل.د.ص.أ(، متوفر على الموقع

https://www.icrc.org/ar/migration-south-east-europe-unprecedented-

challenge  

، 7011(، ترسيخ احترام القانون، نظرة عامة، مركز معلومات )ل.د.ص.أ(، ل.د.ص.أ) .4
 :اإللكترونيمتوفر على الموقع 

https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/overview-

building-respect-ihl.htm 

 :، كوت ديفوار : مئات القتلى من المدنيين في دويكوي، البيان الصحفي رقم)ل.د.ص.أ( .2
 : اإللكتروني،  متوفر على الموقع 2000أفريل  2، 00/12

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/news-release/2011/cote-d-

ivoire-news-2011-01-04.htm 
نساني بين حاملي (، حول ترسيخ احترام العمل اإلنساني والقانون الدولي اإل)ل.د.ص.أ .2

 :اإللكترونيع متوفر على الموق السالح اآلخرين،

https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-

weapon-bearers/other-weapons-bearers/overview-icrc-other-weapon-

bearers.htm 
اتفاقات وقف إطالق النار المحلية، فرصة نادرة إلنقاذ األرواح، مركز ، اليمن: )ل.د.ص.أ( .2

، على الموقع 7015ماي  78معلومات )ل.د.ص.أ(، بيان صحفي صادر بتاريخ 
 :اإللكتروني

https://www.icrc.org/ar/document/yemen-local-ceasefires-are-rare-chance-

save-lives 

، رئيس اللجنة الدولية يقول: يجب أن ينتبه العالم إلى المعاناة في اليمن، مركز ل.د.ص.أ() .8
 ، على الموقع7015أوت  11ي منشور بتاريخ بيان صحف ،معلومات )ل.د.ص.أ(

 : اإللكتروني

https://www.icrc.org/ar/migration-south-east-europe-unprecedented-challenge
https://www.icrc.org/ar/migration-south-east-europe-unprecedented-challenge
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/overview-building-respect-ihl.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/overview-building-respect-ihl.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/news-release/2011/cote-d-ivoire-news-2011-01-04.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/news-release/2011/cote-d-ivoire-news-2011-01-04.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/other-weapons-bearers/overview-icrc-other-weapon-bearers.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/other-weapons-bearers/overview-icrc-other-weapon-bearers.htm
https://www.icrc.org/ara/what-we-do/building-respect-ihl/dialogue-weapon-bearers/other-weapons-bearers/overview-icrc-other-weapon-bearers.htm
https://www.icrc.org/ar/document/yemen-local-ceasefires-are-rare-chance-save-lives
https://www.icrc.org/ar/document/yemen-local-ceasefires-are-rare-chance-save-lives
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https://www.icrc.org/ar/document/icrc-president-says-world-must-wake-

suffering-yemen 

بلد يعيش في حالة اضطراب تتزايد معها االحتياجات اإلنسانية، مركز ، اليمن: ل.د.ص.أ() .1
 :اإللكتروني، على الموقع 7015سبتمبر  13معلومات )ل.د.ص.أ(، مقال منشور بتاريخ 

https://www.icrc.org/ar/document/yemen-country-turmoil-growing-

humanitarian-needs 

(، المبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر: )ل.د.ص.أ .00
أخالقيات وأدوات العمل اإلنساني، االتحاد الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر، 

 :اإللكترونيمتوفر على الموقع  ، 2002

https://www.icrc.org/ar/publication/fundamental-principles-of-the-red-

cross-and-red-crescent 
وية، مركز ، اليمن: األمان والسالمة للحيلولة دون الوقوع في الهال.د.ص.أ() .11

 : اإللكترونيعلى الموقع  7015سبتمبر  16معلومات )ل.د.ص.أ(، مقال منشور بتاريخ 

https://www.icrc.org/ar/document/yemen-safety-net-above-chasm-below 

الدولية: يجب حماية المدنيين سواء بقوا في حلب الشرقية أم (، اللجنة )ل.د.ص.أ .17
موقع العلى  7016جويلية  78ال، مركز معلومات )ل.د.ص.أ(، مقال منشور بتاريخ 

 :اإللكتروني

https://www.icrc.org/ar/document/syria-civilians-must-be-protected-

whether-they-stay-eastern-aleppo-or-not 

، احترام الرعاية الصحية وحمايتها في النزاعات المسلحة وفي الحاالت ل.د.ص.أ() .03
لقانون الدولي في مجال االتي ال يشملها القانون الدولي اإلنساني، الخدمات االستشارية 

 :اإللكترونيمتوفر على الموقع  اإلنساني،

https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/health-care-law-factsheet-icrc-

ara.pdf 

https://www.icrc.org/ar/document/icrc-president-says-world-must-wake-suffering-yemen
https://www.icrc.org/ar/document/icrc-president-says-world-must-wake-suffering-yemen
https://www.icrc.org/ar/document/yemen-country-turmoil-growing-humanitarian-needs
https://www.icrc.org/ar/document/yemen-country-turmoil-growing-humanitarian-needs
https://www.icrc.org/ar/publication/fundamental-principles-of-the-red-cross-and-red-crescent
https://www.icrc.org/ar/publication/fundamental-principles-of-the-red-cross-and-red-crescent
https://www.icrc.org/ar/document/yemen-safety-net-above-chasm-below
https://www.icrc.org/ar/document/syria-civilians-must-be-protected-whether-they-stay-eastern-aleppo-or-not
https://www.icrc.org/ar/document/syria-civilians-must-be-protected-whether-they-stay-eastern-aleppo-or-not
https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/health-care-law-factsheet-icrc-ara.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/2012/health-care-law-factsheet-icrc-ara.pdf
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بالقواعد العرفية في القانون الدولي اإلنساني، متوفر ، ملحق: قائمة ل.د.ص.أ() .12
 :اإللكترونيعلى الموقع 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/customary-law-rules.pdf  

 أطباء بال حدود: – خ

ضة إلطالق النار حلب: المساعدات الطبية محاصرة، من الرعاية الطبية المعرّ ، ح(ب.)أ. -1
( في حلب على مدى حإلى شبه استحالة العمل اإلنساني، حصيلة نشاط منظمة )أ.ب.

 :اإللكترونيسنتين، تقرير متوفر على الموقع 

http://www.msfme.org/ar/resource/resources-and-publications/special-

reports-1/resource-43.html 
، 2008ديسمبر  1(، خطاب حلف شمال األطلسي ) الناتو (، رايندالن، ألمانيا، أ.ب.ح) -2

 اإللكتروني: متوفر على الموقع 

www.msf-me.org/ar/section/resources-and-publications/page/3  
متوفر على الموقع  ،7013، إعصار الفيليبين، األخبار والبيانات الصحفية، أ.ب.ح() -3

 :اإللكتروني

http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/typhoon-

philippines.html 

، بعض أجزاء تاكلوبان مازالت مجرد خراب بعد مرور شهرين على إعصار أ.ب.ح() -4
 :اإللكترونيمتوفر على الموقع  ،7012هايان، األخبار والبيانات الصحفية، 

http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/some-

parts-are-still-devastated-two-months-in-tacloban-philippines.html 

، مأساة المتوسط األخيرة تسلط الضوء على ضرورة اإلسراع في تعزيز قدرات ).ب.ح)أ -5
 :اإللكتروني، متوفر على الموقع 7015اإلنقاذ في البحر، األخبار والبيانات الصحفية، 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/customary-law-rules.pdf
http://www.msfme.org/ar/resource/resources-and-publications/special-reports-1/resource-43.html
http://www.msfme.org/ar/resource/resources-and-publications/special-reports-1/resource-43.html
http://www.msf-me.org/ar/section/resources-and-publications/page/3
http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/typhoon-philippines.html
http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/typhoon-philippines.html
http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/some-parts-are-still-devastated-two-months-in-tacloban-philippines.html
http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/some-parts-are-still-devastated-two-months-in-tacloban-philippines.html


 قائمة المراجع

 

408 
 

http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/latest-

tragedy-at-sea-highlights-urgent-need-for-increased-rescue-capacity-in-

the-mediterranean-sea.html 
 

 المفوضية السامية لشؤون الالجئين: – د

 : اإللكتروني(، أرقام ومعلومات، متوفرة على الموقع م.س.ش.ل) .1

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html 

  جددة ويعبرونيفرون من الهجمات الجوية والبرية المت، مئات السودانيين م.س.ش.ل() .2
 :اإللكتروني ، متوفر على الموقع7017إلى جنوب السودان، المركز اإلعالمي، 

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2012/9/5062e7cd6.html  

اب تحّرك الالجئين السوريين من الدول ، الفقر واليأس والتعليم من أسب)م.س.ش.ل( .3
 : اإللكتروني ، متوفر على الموقع7015المجاورة إلى أوروبا، المركز اإلعالمي، 

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/9/560b8c356.html 

السودان،  شخص على الفرار من جبال النوبة في 3000د القتال يجبر ، تجدم.س.ش.ل() .2
 : اإللكترونير على الموقع ، متوف2002المركز اإلعالمي، 

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/1/54cd10be6.html 

المفوضية تحذر من تنامي تسييس مسائل اللجوء والالجئين، المركز  ،)م.س.ش.ل( .5
 :اإللكتروني ، متوفر على الموقع7015اإلعالمي، 

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/10/5617b3396.html 

جديدة ألسرة الجئة بعد غرق قارب بين تركيا واليونان، المركز  ، مأساة)م.س.ش.ل( .6
 :اإللكتروني، متوفر على الموقع 7015اإلعالمي، 

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/10/561640616.html  

ية تطلق نداء لمساعدة الالجئين مع بدء فصل الشتاء في أوروبا، ، المفوض)م.س.ش.ل) .2
 : اإللكتروني، على الموقع 7015نوفمبر  06المركز اإلعالمي، مقال نشر بتاريخ 

http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/11/563cda076.html 

http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/latest-tragedy-at-sea-highlights-urgent-need-for-increased-rescue-capacity-in-the-mediterranean-sea.html
http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/latest-tragedy-at-sea-highlights-urgent-need-for-increased-rescue-capacity-in-the-mediterranean-sea.html
http://www.msfme.org/ar/news/news-media/news-press-releases/latest-tragedy-at-sea-highlights-urgent-need-for-increased-rescue-capacity-in-the-mediterranean-sea.html
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27207.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2012/9/5062e7cd6.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/9/560b8c356.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/1/54cd10be6.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/10/5617b3396.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/10/561640616.html
http://www.unhcr.org/ar/news/latest/2015/11/563cda076.html
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(، مفوضية الالجئين وجامعة الدول العربية توقعان على اتفاقية لمعالجة م.س.ش.ل) .8
سبتمبر  77، مقال نشر بتاريخ ية، المركز اإلعالميتحديات الالجئين في المنطقة العرب

 :اإللكترونيعلى الموقع  ،7012

http://www.unhcr.org/ar/news/press/2017/9/59c4dcf94.html 

 مواقع األنترنيت: – ذ

أفغانستان: طريقة التفاعل بين العاملين في القطاعين اإلنساني والعسكري، مكتب األمم  .0
يرين(، متوفر على الموقع إالمتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، شبكة األنباء اإلنسانية )

 www.irinnews.org روني:اإللكت

 اليوم العالمي للعمل اإلنساني على موقع األمم المتحدة التالي: .7

www.un.org/ara/events 

أمريكي بيليون دوالر  3.3اليونيسيف إلى الحصول على مساعدة طارئة بقيمة  ىتسع .3
    مليون طفال عالقين في نزاعات أو أزمات أخرى، بيان صحفي، نشر  28لمساعدة 

 :اإللكترونيعلى الموقع 

https://www.unicef.org/arabic/media/24327_94545.html 
 :إللكترونيا، راجع الموقع احول كارثة تشرنوبيل وأسباب وقوعه .2

https://www.alhurra.com/a/ukraine-marks-30-anniversary-chernobyl-

/304316.html 

 :لكترونياإل بنود االتفاق التركي األوروبي بشأن الالجئين، على الموقع .5

www.aljazeera.net 
 :اإللكترونيعمل برنامج األغذية العالمي على الموقع  .6

http://ar.wfp.org/our-work 
 :اإللكتروني قعمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، على المو  .2

www.ochaopt.org 

http://www.unhcr.org/ar/news/press/2017/9/59c4dcf94.html
http://www.irinnews.org/
http://www.un.org/ara/events
https://www.unicef.org/arabic/media/24327_94545.html
https://www.alhurra.com/a/ukraine-marks-30-anniversary-chernobyl-/304316.html
https://www.alhurra.com/a/ukraine-marks-30-anniversary-chernobyl-/304316.html
http://www.aljazeera.net/
http://ar.wfp.org/our-work
http://www.ochaopt.org/
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  /،20/02/2002نشر بتاريخ  هم بمجزرة الشجاعية، مقالشهيد في غزة جلّ  000نحو  .1
                                               على موقع الجزيرة اإلخبارية :

www.aljazeera.net  

على موقع قناة : اإلعصار هايان نذير خطر يهدد الماليين، مقال منشور وكاالت اإلغاثة .1
 :7013نوفمبر  12تاريخ عربي، ب بي بي سي

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/11/131117_climate_chang

e_haiyan_typhoon.shtml 
ف في خمس أزمات من بين األزمات األكثر ي: تأثير اليونيس7016استعراض عام  .10

 :اإللكترونيخطورة، مقال نشر على الموقع 

https://www.unicef.org/arabic/emerg/25419_94415.html 
 :اإللكتروني، على الموقع 7016حقائق وأرقام برنامج الغذاء العالمي خالل سنة  .11

https://docs.wfp.org/api/documents/06c57f757c66450b90f0f44a45dd7cba/

download/?_ga=2.9740213.1010709866.1506257455-

584441058.1506257455 
، بيان 7015ألف قاصر دخلوا االتحاد األوروبي طلبا للجوء في عام  10نحو  .02

 :7016اي م 07، بتاريخ 72صحفي صادر عن موقع فرانس

www.france24.com 

مم المتحدة لألاليمن: إدراج التحالف العربي والحوثيين على القائمة السوداء  .13
جوان  03بتاريخ  ،72النتهاكهما حقوق األطفال، مقال منشور على موقع قناة فرانس 

7016:                                                 www.france24.com    

: أتركوا مهمة فتح الممرات في حلب السورية لألمم المتحدة،  دي ميستورا لروسيا .12
 :، على موقع القدس العربي7016لية جوي 71مقال منشور بتاريخ 

http://www.alquds.co.uk/?p=573418 

http://www.aljazeera.net/
http://www.aljazeera.net/
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/11/131117_climate_change_haiyan_typhoon.shtml
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/11/131117_climate_change_haiyan_typhoon.shtml
https://www.unicef.org/arabic/emerg/25419_94415.html
https://docs.wfp.org/api/documents/06c57f757c66450b90f0f44a45dd7cba/download/?_ga=2.9740213.1010709866.1506257455-584441058.1506257455
https://docs.wfp.org/api/documents/06c57f757c66450b90f0f44a45dd7cba/download/?_ga=2.9740213.1010709866.1506257455-584441058.1506257455
https://docs.wfp.org/api/documents/06c57f757c66450b90f0f44a45dd7cba/download/?_ga=2.9740213.1010709866.1506257455-584441058.1506257455
http://www.france24.com/
http://www.france24.com/
http://www.alquds.co.uk/?p=573418
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قال روسيا: نعمل مع الجيش السوري لفتح ممرات آمنة إلجالء المدنيين من حلب، م .15
 :على موقع بي بي سي عربي ،7016جويلية  71منشور بتاريخ 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160728_syria_aleppo_russ

ia_safe_corridors 
: عائالت تغادر أحياء حلب المحاصرة وروسيا تعلن عن فتح ممرات جديدة، سوريا .16

 اإلخبارية : 72فرانس على موقع قناة ،7016جويلية  71مقال منشور بتاريخ 

www.france24.com 
عبر ممرات إنسانية... خروج عشرات المدنيين من أحياء حلب الشرقية، مقال  .02

 ، على موقع قناة الحرة اإلخبارية :2002جويلية  30منشور بتاريخ 

https://www.alhurra.com/a/syria-civilians-aleppo/317127.html 

ممرات حلب "اإلنسانية"، كيري يهدد روسيا، واألخيرة ترد وفرنسا تعقب، مقال  .01
 :على موقع أوريون نيوز  ،7016-02-30بتاريخ منشور 

www.orient-news.net 

      دنه في حلب، مقال منشور فيتو روسي في مجلس األمن يعّطل مشروع ه .11
 :01/10/7016اإلخبارية بتاريخ  72على موقع قناة فرانس

www.france.24.com 

  7012برنامج األغذية العالمي في سوريا، لمحة عامة، مقال نشر في جويلية  .70
 :اإللكترونيعلى الموقع 

http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communication

s/wfp292752.pdf?_ga=2.14056119.1010709866.1506257455-

584441058.1506257455 
برنامج األغذية العالمي يزيد حجم عمليات توزيع مساعداته الغذائية على النازحين  .71

على الموقع  7012سبتمبر  12الفارين من العنف في ميانمار، مقال نشر بتاريخ 
 : اإللكتروني

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160728_syria_aleppo_russia_safe_corridors
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160728_syria_aleppo_russia_safe_corridors
http://www.france24/
https://www.alhurra.com/a/syria-civilians-aleppo/317127.html
http://www.orient-news.net/
http://www.france.24.com/
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp292752.pdf?_ga=2.14056119.1010709866.1506257455-584441058.1506257455
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp292752.pdf?_ga=2.14056119.1010709866.1506257455-584441058.1506257455
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp292752.pdf?_ga=2.14056119.1010709866.1506257455-584441058.1506257455


 قائمة المراجع

 

412 
 

http://ar.wfp.org/news/news-release/wfp-scales-food-distributions-

people-fleeing-violence-myanmar-ar 
يقدم مساعدات غذائية إلى عدد قياسي في اليمن بلغ سبعة  برنامج األغذية العالمي .77

، على الموقع 7012سبتمبر  70يخ ماليين شخص في أغسطس، مقال نشر بتار 
 :اإللكتروني

http://ar.wfp.org/news/news-release/wfp-provides-food-assistance-to-a-

record-7-million-people-in-yemen-in-august-ar 

منع التحالف للمساعدات والوقود يهّدد المدنيين في اليمن، مقال نشر بتاريخ  .23

 ، على الموقع اإللكتروني: 22/08/2002

https://www.hrw.org/ar/news/2017/09/27/309545 

مم المتحدة النظر في عقوبات جّراء اعاقة المساعدات في اليمن، مقال نشر على األ .24

 ، على الموقع اإللكتروني: 1/00/2002بتاريخ 

https://www.hrw.org/ar/news/2017/11/08/311167 
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  ملخص:

عّد الحاجة إلغاثة األشخاص المتضّررين من النزاعات المسلّحة والكوارث الطبيعية من بين االلتزامات التي ت  

تفرض على المجتمع الدولي واجب تقديم المساعدة، وهو االلتزام الذي يقابله من جهة أخرى حق الضحايا في الحصول 

 على المساعدات اإلنسانية.

ليها في أحسن الظروف تحّديا للمنظمات غير الحاجة إ للسكان الذين هم في أمسّ  لغوثي شّكل وصول موارد ا 

الحكومية بسبب عّدة عراقيل عملية ترتبط أساسا ببطء اإلجراءات اإلدارية، الحرمان التعّسفي من وصول المساعدات 

 نية.في المنظمات اإلنسااإلنسانية للضحايا من قبل أطراف النزاع، وانعدام سالمة موظّ 

        وعلى هذا األساس، أصبح تنفيذ العمل اإلنساني يرتبط أشد االرتباط باستخدام القوة المسلّحة المرّخصة 

فعل عرقلة وصول  من طرف مجلس األمن في إطار الفصل السابع من ميثاق هيئة األمم المتحدة، حيث يعتبر المجلس أنّ 

 من الميثاق.  93ألمن الدوليين بالمعنى الوارد ذكره في نص المادة لى الضحايا، ي شّكل تهديدا للسلم واالمساعدة إ

Agzul :  

Assefk n uɛiwen n yimdanen yenṭṭaren seg yimenɣan iserdasiyen akked twaɣiyin 

tigmawin, iḥettem ɣef tmetti tagreɣlant ad d-tessekcem iman-is akken ad tefk afus n tallalt. 

Ayagi ad t-id-iqabel si tama nniḍen azref n tallalin talsawin i yimdanen yenṭṭaren. 

Aggad n lemɛawna talsawit deg tegnatit yelhan ɣer yimdanen yeḥwaǧen tallalt, d ugur 

ameqqran i ttaɛraḍent tuddsiwin tirnubaḍ ad ɣelbent, imi aṭas n wuguren i d-ttmagarent ladɣa 

taẓayt n tsekkirt tadeblant, agdel n waggaḍ n lemɛawna talsawit sɣur widak yettnaɣen, rnu ɣer 

waya lexṣaṣ n tɣellist i wid ixeddmen deg tuddsiwin talsiwin. 

Ɣef waya, yuɣal umahil alsawan icud s waṭas ɣer usemres n yiɣil aserdasan i iɛemmed 

usqamu n tɣellist deg yixef wis VII n urkawal n yiɣlan yedduklen. Yettwali usqamu n tɣellist 

dakken aseḥbes n uɛiwen ɣef wid yenṭṭaren d tuggza i talwit akked tɣellist igreɣlanen, ɣef leḥsab 

n unamek n umagrad wis 39 n urkawal.    

Sammary : 

 The need to help and assist people affected by armed conflict and natural disasters becoms an 

imperative that can’t be evaded. As a result, the international community has a duty to assist or, 

for victims, a right to humanitarian aid. 

 Humanitarian access to people in need of assistance is often a challenge for NGOs because of 

practical obstacles related to the frequent slowness of administrative procedures, the arbitary 

refusal to channel humanitarian aid by parties to armed conflict, and the insecurity of the staff 

of humanitarian organizations. 

 As a result, humanitarian action was covered by the use of force authorized by the Security 

Council under Chapter VII of the United Nations Charter, which the council considered as 

obstructing the delivery of aid constitutes a threat to international peace and security within the 

meaning of Article 39 of the Charter.  




