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، منظمة أي تمییز، على غرار اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

أو صحتهم في سبیل تقدیم وكل من فقدوا حیاتهمالعفو الدولیة، 
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.والحریات األساسیة
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كأستاذ لقانون البیئة في الماجستیر، ثم مشرفا على مذكرة 

الماجستیر 

وصوال إلى اإلشراف على هذه األطروحة
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تیزي وزو، بجایة :الوطنیةّ مختلف المكتباتوكذا 

األردن،فرنسا، المغربفي والمكتبات األجنبیة:
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ِبْسِم اِهللا الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 

َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّٰى تُْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن "

"َعِلیمٌ ِبهِ اللَّهَ َفِإنَّ َشْيءٍ ِمنْ تُْنِفُقواَوَما

.92آل عمران، اآلیة 

« …Il suffit d’imaginer un seul instant qu’on est « l’être le plus riche de

la planète » pour s’en rendre compte car même si l’on souhaite partager

nos richesses avec tous il arrivera inéluctablement un moment où

l’énergie manquera et de la toute façon comment peut-on se sentir

« bien dans sa peau » et « dans plénitude totale » si l’on dispose de tout

à volonté alors qu’on sait que quelque part sur la Terre il y a encore des

personnes qui manquent de tout ? »

DUVAL Christian
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اتفاقیات جنیف األربع: 
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.ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة

المتعلق 1949البروتوكول اإلضافي الثاني، الملحق باتفاقیات جنیف األربع لسنة:البروتوكول الثاني

.بحمایة ضحایا المنازعات غیر الدولیة المسلحة

اّلشعبیة.الدیمقراطیةالّرسمیة للجمهوریة الجزائریة الجریدةج. ر:

.جزءج: 

: دون سنة النشر.نس.د.

: دون مكان النشر.م. ند.

.ساعةسا: 
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.: صفحةص

طبعة.ط.: 

.العهد الّدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة:العهد الدولي األول
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: العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة االجتماعیة والثقافیة.العهد الدولي الثاني

.اللجنة الدولیة للصلیب األحمر:اللجنة الدولیة

اللجنة الّدولیة المعنیة بالّتدخل وسیادة الّدول.اللجنة المعنیة:

المجّلة الّدولیة للّصلیب األحمر.:.م. د. ص. أ

: محكمة العدل الدولیة.دع.م.

منظمة دولیة غیر حكومیة.ح:م. د. غ.

هیئة األمم المتحدة:م.أ.ه

ات األجنبيةثانيا: باللّغ

ACF : Action Contre la Faim.

AFD : Agence Française du Développement.

AFDI : Annuaire Français de Droit International.

AG : Assemblée Générale des Nations Unies.

Art. : Article.

AUF : Agence Universitaire de la Francophonie.

CE : Conseil de l’Europe.

CEDEAO : Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

CEDIN : Centre de Droit International (Université Paris-Ouest).

CICR : Comité International de la Croix-Rouge.

CIJ : Cour Internationale de Justice.

Coll : Collection

Doc : Document.

Ed: Edition.

FSD : Fondation Suisse de Déminage.

H : Heure.

Ibid: Ibidem.

ICISS: International Commission on Intervention and State Sovreignty.
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IDI : Institut de Droit International.

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

M.A.E : Ministère des Affaires Etrangères (Algérie).

MDM : Médecins Du Monde.

N : Numéro.

NATO: North Atlantic Treaty Organization.

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Économique.

OMS : Organisation Mondiale de la Santé.

ONU : Organisation des Nations Unies.

OUA : Organisation de l’Unité Africaine.

Op. cit. : opus citatum (Référence précédemment citée).

Par. : Paragraphe

PP : de page… à page…

R2P : Responsability to Protect.

PUF : Presse Universitaire de France.

RES : Résolution.

RGDIP : Revue Générale de Droit International Public.

RICR : Revue Internationale de la Croix –Rouge.

SAE : Sans Année d’Edition.

S/Dir : Sous-direction.

UN: United Nations.

UNESCO: United Nations Economic and Social Council.

U.R.D : Urgence-Réhabilitation-Développement

VOL. : Volume.
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على ، فعرفت الحضاراتعبر تقدیما وتطور المساعدات اإلنسانیة ظهرت 

إطعام :حمة، وهيبعة للرّ باألعمال السّ سمي حینهاما الحضارة المصریةسبیل المثال 

الجیاع، ارواء العطشى، كسوة العراة، إیواء الغرباء، تحریر األسرى، العنایة بالمرضى 

انیة من بین إحدى الممیزات التي تتسم بها اإلنس"لثقافةا"كما كانت ،)1(ودفن الموتى

تقدیم المساعدات اإلنسانیة لكل ، إذ یحث اإلسالم على المعامالت بین المسلمین

حینها تأخذ إما ات، فكانت المساعدمحتاج إلیها دون تمییز بین مسلم أو غیر مسلم

المؤن لذوي تصدیق المالي أو العیني أو أداء عمل كالمساهمة في توزیع شكل ال

.)2(الحق

تزامنت في ظهورها مع استحداث قد غیر أن المساعدات اإلنسانیة المعاصرة 

والتي لعب فیها رجل األعمال .)3()1863(اللجنة الدولیة للصلیب األحمر سنة 

،باعتباره صاحب المبادرةفي تأسیسها دورا بارزا )DUNANT(السویسري هنري دونان 

األشخاص األخرى التي توّفر قائمةلتصبح فیما بعد أهم منظمة إنسانیة دولیة ضمن 

.)4(المساعدات اإلنسانیة الّدولیة

الدول وغیرها من الجماعات في بعض الحاالت بظروف استثنائیة تمر فقد

تتوافق مع هذه الظروف، فقد تكون هذه الحاالت ناتجة عن عوامل دابیرتتطلب اتخاذ ت

طبیعیة، بما تشهده مختلف أقالیم العالم من الكوارث أصبحت في تزاید مستمر، وقد 

اتخذ ذلك صورة عنف یسري علیه القانون الدولي ل اإلنسان، سواء فعتكون مرتبطة ب

2003ر النهضة العربیة، القاهرة، دا،المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنسانيسعید سالم جویلي، -1

.14.ص

جمال، "تأثیر الدین اإلسالمي على المساعدات اإلنسانیة"، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب األحمر،  كرافس–2

.126و125ص. 
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/10/mmm2.pdf consulté le : 31-08-2016 à 00h 54.

3- Dupont Stéphanie, « Historique de l’action humanitaire, des associations et de la médiatisation de leurs
actions », http://stephanie.dupont3.free.fr/preambule.pdf, Consulté le 17/10/215 à 00 h 28.

وتتمّثل هذه األشخاص في الّدول، المنظمات الدولیة الحكومیة، المنظمات الدول غیر الحكومیة...-4
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أي حالة أو غیر دولیة، وكانت أدولیةمسلحة، النزاعات الفي والتي تتمّثل.اإلنساني

رات واالضطرابات تما یسمى بالتو بالنزاع المسلح،احد تكییفهإلى عنف أخرى ال ترقى

.، وقد ترجع هذه الظروف إلى ما تسببه المخاطر التكنولوجیةالداخلیة

إلقلیم الذي وقعت فیه الدول أو من یسیطر على ام به أنمن المسلّ كاننوإ 

.لضحایابتقدیم المساعدة لالكارثة مخلفات المسؤولة عن التعامل مع الجهة الكارثة هي 

إلى ، األمر الذي یستدعي اللجوء قد یشوبها القصورتهامواجهإمكانیاتغیر أن 

.المساعدات الدولیة إلغاثة الضحایا

التي تعاني من تدهور ن المساعدات اإلنسانیة حق مقرر للفئات الضعیفةإ

الوضع المعیشي نتیجة لكوارث طبیعیة أو بفعل التدخل البشري بانتهاك الحد األدنى 

المطلوب من حقوقهم التي تسفر عنها الحاالت التي یتم فیها اللجوء الستخدام القوة 

المسلحة مهما كان نطاقها، لیشكل في المقابل التزام یقع على عاتق الطرف المكلف 

والذي یتقرر على عاتق الدولة المعنیة صاحبة السیادة وفي حال تعذرها یؤول باألداء 

.)5(االختصاص إلى المجتمع الدولي

حق یتقرر للضحایا ویفرض على المجتمع أن المساعدات اإلنسانیةبمعنى

الدولي واجب یستند إلى األسس ذاتها التي یقوم علیها الحق في الحیاة باعتباره "النواة 

الصلبة" للمساعدات اإلنسانیة والتي ترمي إلى ضمانه بكل السبل المتاحة ولو استدعى 

وضع حد لالنتهاكات إنسانیة و ألغراضذلك اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة تحقیقا 

الجسیمة التي ترتكب بحق الفئات الضعیفة والمتضررة.

، دار الجنانالتدخل اإلنساني بین میثاق األمم المتحدة والتطبیق العمليأنس أكرم محمد صبحي العزاوي، -5

.150-145.ص، ص2009األردن، ،عمان
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مختلفة، قد تكون الدولةویتكفل بتقدیم المساعدات اإلنسانیة الدولیة أشخاص

االختصاصباعتبارها صاحبة و باعتبارها الشخص األساسي في القانون الدولي

لیؤول االختصاص في حال ،التي یجب أن تتكفل بحمایة مواطنیهااألصیل في ذلك

المنظمات الدولیة، إلىأو تم إثبات تماطلها عن أداء مهامها في توفیر الحمایةعجزها

الذین اإلنسانیینغیرها من الفاعلین سواء كانت منظمات حكومیة أو غیر حكومیة، أو 

ل إلى الضحایا بكل السبل الممكنة، وفقا للمبادئ والشروط التي ون إلى الوصو یسع

بها القیام بالعمل اإلنساني احتراما لسیادة الدولة المعنیة بمثل هذا العمل. طلّ یت

قدیمااإلنسانیة لضحایا النزاع المسلحاتإذا كان الحدیث عن تقدیم المساعد

یعتبر قفزة نوعیة في زمن كان ال یعترف فیه بأدنى حق للشخص الواقع تحت قبضة 

تنظیما -اتفاقیة وعرفیة-نصوص دولیة ملزمة فإن هذه المسألة قد نظمتها ؛العدو

اتفاقیات سیماتقتضیها ظروف النزاع المسلح، اليالتمختلف المستلزمات یضم مالاش

ونصوص ال تقل أهمیة عن األولى خاصة من ،هابحقة ملوالبروتوكوالت الاألربع جنیف 

حیث قیمتها األدبیة والمتمثلة في العدد المعتبر من القواعد التي وضعتها المنظمات 

الدولیة كهیئة األمم المتحدة وغیرها من المنظمات اإلقلیمیة.

فقد عمدت الجمعیة العامة ومجلس األمن التابعین لمنظمة األمم المتحدة إلى 

»عدیدة توصلت إلى إحداث تغییر جذري في النشاط اإلنسانيإصدار لوائح  Action

humanitaire سمحت ببدایة ترسیخ لفكرة الحق في المساعدة اإلنسانیة حتى في «

ة إجبار هذا األخیر إلى قبولها وذلك بإمكانی،الظروف التي یرفضها أحد أطراف النزاع

كریة المتاحة استعمال جل الوسائل العسب"بالحق في التدخل اإلنساني"وقد عبر عن ذلك 

قبل أن یتحول مفهوم التدخل اإلنسانیة.اتللمساعدذي یفرض هذه من قبل الطرف ال

الدولي اإلنساني إلى مسؤولیة الحمایة وهو المفهوم األكثر قبوال في المجتمع الدولي 
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مجاال آخر السیما أنه ال یكتفى في إطاره بالنشاطات االستعجالیة، بل یتضمن كذلك 

.وهو إعادة اإلعمار

للخلط المتداول بین اضع حدو إن ظهور مسؤولیة الحمایة على الساحة الدولیة 

، لكونها الذي یختلف عن هذه األخیرةوالتدخل اإلنسانيمفهوم المساعدات اإلنسانیة 

لمعاییر الشرعیة الدولیة األزمة اإلنسانیة بطریقة سلمیة تستجیب استیعابحرص على ت

.عموماوتخلو من أي إجراء ذات طابع عسكري

لم تشذ المساعدات اإلنسانیة الدولیة عن التحول الذي برز على التدخل الدولي 

هذه المساعدات ي ذلك، فبینما كان مضمونوٕان كانت هي السباقة فاإلنساني، 

یشمل فقط ما هو ضروري لالستجابة لمتطلبات االستعجال، وبالتالي ینتهياإلنسانیة

العمل بها بمجرد تجاوز هذه الظروف، غیر أن التجربة العملیة في هذا المیدان أثبتت 

كونها ال تحل كل -المساعدات االستعجالیة-حدود هذا النوع من المساعدات اإلنسانیة

المسائل اإلنسانیة التي تستدعیها تلك الظروف.

نوعا جدیدا من حل لهذه المعضلة، وهو ما تم باستحداثفكان لزاما البحث عن 

تهدف منها تحقیق تنمیة بعد تجاوز الظرف االستعجالي، یسحتى المساعدات تستمر 

للجهة المتضررة، وأصطلح على ذلك المساعدات اإلنسانیة من أجل التطور، غیر أن 

تلي المساعدات االستعجالیة، اعتبارا أن تحقیق فعالیة هذه المساعدات لیس شرطا أن 

تالزم هذین النوعین من المساعدات.المساعدات تستدعي 

فإذا كانت المساعدات اإلنسانیة االستعجالیة لم تكرس جلها في نصوص قانونیة

،ملزمة، على وجه الخصوص تلك التي تقدم أثناء الكوارث الطبیعیة، رغم قدم ظهورها

ا وذلك إذا مفقط یتجاوز قرنا ونصفالحدیثةاالستعجالیة اإلنسانیةفعمر المساعدات 

نشأة اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، كمنظمة متخصصة في منشرعنا في الحساب 

هذا المیدان، فما بالنا من المساعدات التي تستهدف تحقیق التنمیة.
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وخاصة أن األزمات االقتصادیة المتكررة التي یعیشها المجتمع الدولي، تؤثر 

المحتاجین للمساعدات من األشخاصترفع من عدد كثیرا على ضحایا الكوارث، كونها 

یتناقص حجم الدعم.جانب، ومن جانب آخر

ولو أّنه لیس حدیثا في مجمله، إال أن الكتابات تمثل أهمیة الموضوع في كونهت

السابقة اقتصرت على دراسة المساعدات اإلنسانیة الّدولیة من زاویة االستعجال، أي 

كّل ما یتعّلق بمواجهة الكوارث المختلفة بوجه الّسرعة، في حین دراستنا شملت ما سبق 

األولى، أال وهي من المساعدات اإلنسانیة، ومساعدات أخرى ال تقل أهمیة من

المساعدات اإلنسانیة من أجل التنمیة أو الّتطور،  والتي تستهدف خصوصا إعادة 

تشغیل المؤسسات المتضررة من الكوارث وتمكین الضحایا من االعتماد على أنفسهم 

.والحصول على نوع من االستقاللیة عن المساعدات االستعجالیة

ة التي تدخل في إطار التعاون الدولي وبالتالي فصلنا بین المساعدات التنموی

ضمن عالقات ثنائیة أو متعددة األطراف، بحیث ال تخلو من البحث عن تحقیق 

مصلحة مقّدم هذه المساعدات وبین المساعدات األخرى التي یبقى فیها الدافع اإلنساني 

.أساسا لها، فتخلو من أي نیة لتحقیق ربح أو فائدة ما

في تواتر األحداث، ووجود مستجدات في المجال كما تبدو أهمیة الموضوع 

اإلنساني، سواء من جانب الفاعلین اإلنسانیین، أو الكوارث التي تقتضي تقدیم 

اإلنسانیة، كالكوارث التكنولوجیة، ناهیك عن التفاعل الكبیر بین اتالمساعد

.التي تشمل على جانب إنساني"بمسؤولیة الحمایة"المصطلحات بظهور ما یسمى 

األخیرة اآلونةالعالم في اموجة النزاعات المسلحة التي شهدهباإلضافة إلى 

نزاعات دائرة بین الدول أصبحت تها، فبعدما كانت تكشف عن تغییر في طبیعوالتي 

والتي ترتب ، واحدةدولةتدور في إقلیم يذات طابع غیر دولغالبیتها نزاعات مسلحة 
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قواعد إبانها من أسالیب محظورة تخالف آثار جد سلبیة على اإلنسانیة لما یستخدم 

.الحرب

هدته القارة ضت عن حاالت العنف المسلح الذي شفالمأساة اإلنسانیة التي تمخ

المجال الخصب لمفهوم المساعدات اإلنسانیة ، تعدیرةخفي السنوات األاإلفریقیة 

المساعدات ذات الطابع االستعجالي التي تهدف إلى ضمان بمختلف أشكالها سواء 

دولمساعدة التلك المساعدات التي تسعى إلىأوالحد األدنى من مستوى المعیشة 

قوامهاوٕاعانتها على استعادةالمتضررة من التخلص النهائي من مخلفات النزاع المسلح 

مثلما هو الحال األمنياستقرارانعدامومعالجة األسباب الجذریة التي تسببت في حالة 

في كل من سوریا، لیبیا وغیرها من الدول التي تعیش في بؤرة التوتر.

على المنهج الوصفي الستظهار أهم عتمدأن نالموضوع، استلزم البحث في 

القواعد التي تسري على تقدیم المساعدات اإلنسانیة الّدولیة، باإلضافة إلى المنهج 

تحلیل ونقد سواء القواعد المنظمة للمساعدات اإلنسانیة الّدولیة بمناسبة التحلیلي النقدي

.أو للجوانب العملیة الخاصة بهذه المساعدات

للمساعدات اإلنسانیة یدفع بنا الواقع الذي یكشف عن ارتفاع الحاجة وعلیه، 

عن:التساؤل إلى الدولیة 

للظروف الطارئة الّدولیةمدى إمكانیة استجابة المساعدات اإلنسانیة

.معاولمتطلبات التنمیة

الساري شكالیة المطروحة یستلزم التطرق لتحدید النظام القانوني جابة عن اإلولإل

(الفصل ، وذلك بإبراز طبیعتها القانونیة(الباب األول)على المساعدات اإلنسانیة الدولیة

اإلنسانیة توفیر المساعداتضرورةیستدعي تحدید النطاق الذي باإلضافة إلى ، األول)

.( الفصل الثاني)وفقا للشروط القانونیة التي تحكمهایةالدول



مقّدمة

12

المساعدات اإلنسانیة التي تحد من فعالیة حدودها في تبیان اللنخوض بعد

( الباب الثاني)تحقیق متطلبات التنمیةلالسعي الدولیة لالستجابة للضرورة اإلنسانیة و

ستجابة للظروف لالأثناء اعتمادهقصور العمل اإلنساني والتي تتمحور أساسا في 

مساعدات إنسانیة من أجل التطورتتحول بعدها إلى التي ، (الفصل الثاني)االستعجالیة

.( الفصل الثاني)بمجرد زوال الظرف الطارئ 



الباب األول

النظام القـانوني للمساعدات  

اإلنسانية الدولية
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المتداولة على الساحة تعد المساعدات اإلنسانیة الدولیة من الموضوعات 

،، بما فرضته الظروف القدیمة والراهنة من أضرار على األفراد والجماعات معاالدولیة

في مصادر الكوارث وفي حجمها، مما امستمر افقد عرف المجتمع الدولي حالیا تزاید

هذه المساعدات اإلنسانیةأثر سلبا على عدد الضحایا الذین یكونون بأمس الحاجة إلى

، في بعض الجوانب التي تبدو أكثر مناسبة للظروف السائدة رغم أن نظامها القانوني

ت تنظمهالیس واضحا ومحددا لغیاب النص علیها بصفة صریحة وعدم ورود اتفاقیا

.(الفصل األول)

لم تعد ترتبط ، الدولیةالمساعدات اإلنسانیةلقي تلالحاجة دواعي كما أن 

لتشمل ،ذلكنطاقهاو الكوارث الطبیعة فقط، بل تجاوزأالتقلیدیة بالنزاعات المسلحة

كانت ت مسلحة لكن من طبیعة مغایرة عن تلكظروف مستحدثة اتخذت شكل نزاعا

تسمى بالنزاعات ذات الطالع غیر على المستوى الداخلي للدولة،، كنزاعات سائدة

قد یتسبب التيالكوارث باإلضافة إلى الدولي، والتي قد یتم تدویلها بتدخل طرف ثالث، 

هذا التطور العلمي والتقني، آثارهالتحكم في التطور التكنولوجي، وصعوبةفیها

بالرغم من الحرص الشدید على تقدیم السیطرة على األضرار التي تنجم عنها،بالتالي و 

.( الفصل الثاني)المساعدات اإلنسانیة الدولیة وفقا للشروط المطلوبة 
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الفصل األول

الطبيعة القـانونية للمساعدات  

اإلنسانية الدولية

المجتمع الدولي فيأساسیة ظاهرة تشكل الدولیةالمساعدات اإلنسانیةرغم أن

فهم طبیعتها القانونیة، فكونها عالقة بین في سهولة ذلك ال یفیدإال أنالحدیث، 

یخلق ،ة األخرى كمقدم أو موفر لهاطرفین یتمثالن في الضحایا كمستفید واألجهز 

، السیما ما یتعلق بتحدید أطرافها. التحدید الدقیق لطبیعتها القانونیةصعوبة في 

یا، أال ینشأ ذلك التزاما على إذا افترضنا أن المساعدات اإلنسانیة حق للضحاف

ها، أم یكفي االعتراف بحق هذا الطرف بالقیام اآلخر القائم على تقدیمالطرف 

بالنشاطات اإلنسانیة دون أن یكون ملزما بذلك؟ مما یجعلنا نضفي على هذا النوع من 

ساعدات طبیعة الماألخالقي، فهنا یبدو جلیا أهمیة البحث فيو االلتزام الطابع المعنوي 

(المبحث األول)."االلتزام"و"الحقمفهومي "بین اإلنسانیة الدولیة 

إذا كان األمر كذلك، فإن على المساعدات اإلنسانیة أن تخضع لتنظیم دقیق 

وذلك بتوضیح الحاالت المختلفة التي یطلب من،یبین متى یمكن اللجوء إلى إشهارها

یضمن حصول الضحایا علیها كلما ذي، األمر الالقائمین علیها القیام بنشاطاتهم

رها في غیر مواضعها، من جهة من جهة، واستبعاد إشهاذلك، هذااألمرىاستدع

الطرف في حالة رفضعنصر التعسفغیاب، وبذلك یمكن التحقق منأخرى

طالما أن القانون الدولي اإلنساني یربط بین تقدیم ،المستقبل لهذه المساعدات

وهذه القاعدة معمول بها سواء لجهة المستقبلة لها، لى إذن االمساعدات والحصول ع
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أو الكوارث بمختلف -مجال تطبیق القانون الدولي اإلنساني-النزاعات المسلحةفي

.(المبحث الثاني)صورها

المبحث األول

الدوليةمفهوم المساعدات اإلنسانية

(بحث في تدقيق المعنى)

الذي لم یكن -یقتضي التدقیق في مصطلح "المساعدات اإلنسانیة الدولیة" 

بعض سواء لدى الفقه أو لدى ،أهم التعریفات التي وردتدالوقوف عن-معروفا قدیما

غیر أن ذلك .(المطلب األول)، التي عنت بالبحث في تحدید معالمهالدولیةاألجهزة

مر الذي یستدعي إظهار أهم ال یكفي الستبعاد اللبس حول هذا المصطلح، األ

غیره من المفاهیم عني) والتي تجعله مختلفاالمطلب الثان(الخصائص التي یتمیز بها

بالرغم من ، في متنها"اإلنساني"المتقاربة، السیما تلك التي تتضمن مصطلح 

بالتمییز فیما بین هذه المصطلحات، باعتبار عد القیام االختالف الواضح الذي نبدیه ب

أن المساعدات اإلنسانیة لها طابعها الخاص الذي یجعلها فریدة من نوعها مقارنة 

ببعض المصطلحات ذات الصلة معها.
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المطلب األول

تعريف المساعدات اإلنسانية الدولية

اوتمييزها عن المفـاهيم المشابهة له

یعد مصطلح "اإلنساني" حدیث النشأة، فلم یظهر باللغة االنجلیزیة 

Humanitarian"") أما في فرنسا فقد اعتمد ألول مرة في سنة ،)1819إال سنة

. ذلك بالرغم من أن كثیر من األفعال یمكن أن تتخذ وصف )1()1833) أو (1831(

-وهي ذات مرجعیة دینیةفي الوقت الراهن، كما هو معمول به النشاطات اإلنسانیة 

.)2(-البوذیة...و اإلسالم، ،كالیهودیة، المسیحیة

لم یتم االتفاق على معنى موحد ،وعلى غرار المصطلحات القانونیة األخرى

باعتبار أن البعض یكتفي بتعداد بعض ، (الفرع األول)للمساعدات اإلنسانیة الدولیة

على غرار ما أخذت به محكمة العدل الدولیة ،النشاطات التي تشّكل تلك المساعدات

السیما لكون هذا المصطلح یتشابك ، (HCR)لشؤون الالجئینالمحافظة السامیةأو 

الدولي اإلنساني، المساعدات اإلنمائیة ومسؤولیة مع بعض المفاهیم األخرى كالتدخل 

الحمایة (الفرع الثاني).

1- PEROUSE DE MONTCLOS Marc-Antoine, « Quelques éléments de définition et beaucoup de

controverses », Questions Internationales, dossier : l’humanitaire, n° 56, juillet-août 2012. p. 11.

للتفصیل أكثر في تاریخ المساعدات اإلنسانیة، راجع:-2

- VEUTHEY Michel, « Les valeurs fondatrices de l’humanitaire », Questions Internationales

dossier : l’humanitaire, n° 56, juillet-août 2012, pp. 18-24.

من هذه األفعال یمكن ذكر كل من الزكاة والصدقة، اإلنفاق، والتي عرفتها مختلف الدیانات السماویة -

...السیما اإلسالم الذي یعتبر الزكاة أحد األركان الخمسة له، فقد جاء في أوائل سورة البقرة:  ومما رزقناهم "

بني إسرائیل... وءاتوا الزكاة"" یا، كما جاء فرض الزكاة على بني إسرائیل: 2اآلیة ینفقون"

.42-39اآلیات -سورة البقرة
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الفرع األول

الدوليةالمساعدات اإلنسانية  تعريف

من أجل التعریف بالمساعدات اإلنسانیة الدولیة نرجع إلى ما جاء به معهد 

، فلیس الغرض من هذا العنوان )ثانیا(فقهاءوما ذكره بعض ال)أوال(القانون الدولي 

حتى یتسنى لنا فهم هذا المصطلح،ذكر كل التعاریف، وٕانما الخوض في البعض منها

عادة ما تكتفي أنها االتفاقیات الدولیة المعروف عن بعض السیما أنورفع اللبس عنه، 

بذكر األحكام دون الخوض في التعریف أو على األكثر تعداد بعض األفعال 

مساعدات اإلنسانیة.والنشاطات التي تدخل ضمن ال

للمساعدات اإلنسانية الّدوليةليتعريف معهد القـانون الدو -أوال

أن هناك مساعدات اإلنسانیة الدولیة، إال بشأن الرغم اختالف التعاریف الواردة 

اتفاق سواء باللغة االنجلیزیة أو الفرنسیة في مسألة المعنى، الذي یراد منه األخذ بعین 

.)3(االعتبار مصالح اإلنسانیة أو الكائن البشري

في الالئحة الصادرة عنه )IDI(معهد القانون الدولي ما ورد عن منه، حسب

تعد مساعدة إنسانیة مجموعة األفعال والنشاطات "المساعدة اإلنسانیة"بوالموسومة 

والموارد اإلنسانیة والوسائل المتعلقة بتوفیر األعیان والخدمات ألغراض إنسانیة بحتة 

.)4(والتي هي ضروریة للبقاء على قید الحیاة أو التي یحتاجها ضحایا الكوارث

3- RYFMAN Philippes, La question humanitaire, histoire, problématiques, acteurs et enjeux de
l’aide humanitaire internationale, Ellipses, Paris, 1999. p. 14.

4- « L’expression «assistance humanitaire» désigne l’ensemble des actes, activités et moyens humains

et matériels relatifs à la fourniture de biens et de services d’ordre exclusivement humanitaire

indispensables à la survie et à la satisfaction des besoins essentiels des victimes de catastrophes .»

voir Art premier-1 de la Res. « l’Assistance humanitaire », Institut de Droit International, Bruges

2003. Annuaire de l’Institut de Droit International, vol. 70-II.
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بقة الذكر كتعریف اصطالحي فقط ال تعتبر المادة األولى من الالئحة السا

بل تجاوزت ذلك لتبین -و إن كان التعریف الذي جاءت به دقیقا-للمساعدة اإلنسانیة

بصفة ال ،الفقرات التالیة للمادة األولىتوضخ، )5(مجال تطبیق المساعدة اإلنسانیة

،الحاالت التي یمكن أن تنفذ المساعدات اإلنسانیة، فتذكر الكوارث الطبیعیة،لبس فیها

.)6(الكوارث التكنولوجیة والكوارث المرتبطة بالعنف والنزاعات المسلحة

هناك عدة نتائج تتمخض عن ،حسب التعلیق الذي قدمه معهد القانون الدولي

اإلنسانیة التي تتضمن كل أنواع المادة األولى، بدءا بتحدید النطاق المادي للمساعدة 

الكوارث، و لم تأت بصفة حصریة بما أنها تشمل كل الحاالت التي تؤثر على اإلنسان 

عددت ما یدخل ضمن المساعدات اإلنسانیة أن هذه األخیرة وفقا لوصف المادة، ثم 

فاستبعدت تقدیم األسلحة والذخیرة وكل الوسائل العسكریة األخرى.،من أعیان وخدمات

واالضطرابات بصفة موحدة حاالت النزاع المسلح أخیرا تم األخذ بعین االعتبار

.)7(والنزاعات الداخلیة

الدولي باستناده إلى القواعد القانونیة القانون معهد نخلص في األخیر إلى أن 

ن من تحقیق الدقة في تعریف المختلفة التي تسري على المساعدات اإلنسانیة تمكّ 

بإضافته للنطاق المادي الذي یسري على المساعدات وكذا ،اإلنسانیةالمساعدات 

.دخل في دائرتهالألفعال التي ت

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

par l’Institut de droit international à sa session de Bruges en 2003 », RICR, Vol. 86, n° 856

Décembre 2004, p. 859.
6- Voir. Art premier- 2 de la Résolution « L’Assistance humanitaire », Op, cit.
7 -Institut de Droit International, L’Assistance humanitaire, Résolution de Bruges 2003, Coll

Résolutions, n° 2, A. Pédone, Paris, 2006, p. 18.
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التعريف الفقهي للمساعدات اإلنسانية الدولية-ثانيا

كبیرة من أجل تعریف المساعدات اإلنسانیة، یجد الفاعلون اإلنسانیون صعوبات 

أهم من واعتبار أن الفعل،علیهماالنتقادات تعود لعدة أسباب، لعّل أهمها تفادي

.)8(إنسانيكل ما هو مضمون النشاط اإلنساني هو الذي یشكلالتحلیل، بما أن 

مثل ،ت اإلنسانیة استنادا إلى أهدافهاذهب البعض إلى تعریف المساعداو 

المساعدات اإلنسانیة ھي تلك التي تستھدف التخفیف من ،حسبھف، Sarooshi"ساروشي"

اإلنسانیة في دولة معینة، بغض النظر عن أسبابها على نحو یتفق حدة المعاناة 

.)9(ومبادئ الحیاد والنزاهة، وهي عمل غیر قسري ینفذ بموافقة الدولة المعنیة

أنها ةنستشف من التعریف السابق أن من أهم خصائص المساعدات اإلنسانی

، كما أنها األخیرةون األخذ بعین االعتبار مصدر هذهتستهدف التخفیف من المعاناة د

تقدم مع احترام المبادئ التي تحكمها من نزاهة وحیاد، إضافة إلى احترام موافقة الدولة

.المستقبلة للمساعدات اإلنسانیة

الدولیةغیر أن الكاتب لم یصیب في تحدید مستقبلي المساعدات اإلنسانیة 

Les récipiendaires إذ حصرها في الدولة، رغم أنه في إطار المساعدات اإلنسانیة

وضع باختالف طبیعة النزاع المسلحالتي تقدم أثناء النزاعات المسلحة، یختلف ال

وذلك سواء كان النزاع المسلح ذات طابع دولي أو غیر ذات -فقد یكون المستقبل دولة

كالقوات المنشقة وغیرها في حالة النزاع المسلح ،طرفا آخرأو قد یكون-طابع دولي

8- RYFMAN Philippes, La question humanitaire,..., op.cit, p. 17.
التدخل اإلنساني في ضوء مبادئ القانون الدولي العام، أطروحة لنیل نقال عن: عماد الدین عطا هللا المحمد، -9

.271، ص. 2007القاھرة،الدكتوراه في  الحقوق، كلیة الحقوق، جامعةدرجة
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الذي ال یتخذ طابعا دولیا، ویسري هذا الحكم على من یقدم اإلذن بإیصال تلك 

المساعدات.

ف المساعدات اإلنسانیة على أنها تلك فیعرّ Brauman)10(" روني برومان"أما 

ي إطار احترام الكرامة الحیاة فالتي تستهدف بصفة سلمیة ودون تمییز الحفاظ على 

.)11(مكانة االختیارللشخص واستعادة ا

بأسرهوبذلك تختلف عن المساعدات اإلنمائیة التي تستهدف تحویل مجتمع

المساعدات اإلنسانیة تقتصر على مساعدة أعضاء مجتمع ما عرضة للمخاطر على ف

.)12(تجاوز فترة أزمة

توخى من لى الهدف المریفه إأن برومان استند في تعیالحظ مما سبق

بإعمال مبادئ -وتقریر المصیرسیما الحفاظ على الحیاةال-المساعدات اإلنسانیة

م فیها المساعدة لم یتناول ال الحاالت التي یمكن أن تقدّ ،، وعلیهاإلنسانیةالمساعدة

السیاسیة أستاذ في معهد الدراسات ، Epidémiologieمتخصص في علم األوبئة فرنسي، برومان، طبیب-10

Institutبباریس d’Etudes Politiquesورئیس سابق لمنظمة أطباء بال حدودMédecins Sans Frontières ، من

معارضته للتدخل ) و 2006ف العدوان على لبنان سنة() من مواقفه، نداء لوق1994) إلى سنة (1982سنة (

.)2011في لیبیا سنة (

من مؤلفاته في المجال اإلنساني:

- Humanitaire, diplomatie et droits de l’homme, 2009.

- Les médias et l’humanitaire, 1996.

- L’action humanitaire, un exposé pour comprendre, un essai de réfléchir, 1995.

- Devant le mal : Rwanda, un génocide en direct, 1994.

:راجع تفصیل سیرته الذاتیة ومؤلفاته على الموقع-

www.fayard.fr
11-« l'action humanitaire est celle qui vise, pacifiquement et sans discrimination, à préserver la vie dans

le respect de la dignité, à restaurer l'homme dans ses capacités de choix ».

- BRAUMAN Rony, « l’action humanitaire », Encyclopédie Universalis, 1994, p. 4.
12- Ibid.
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اللجوء إلى فكرة األزمة التي تستدعي فاكتفى بتحدید،وال نوع المساعدة،بالتفصیل

الضحایا.مساعدة 

ف المساعدة اإلنسانیة على النحو یعرّ )Ryfman)13"فیلیب ریفمان"في حین، 

:اآلتي

« L’action humanitaire est une assistance fournie par un seul ou

une conjonction d’acteurs, s’insérant à des niveaux variés dans un

dispositif international de l’aide, régie par un certain nombre de

principes, et mise en œuvre (au nom de valeurs considérées comme

universelles), au profit de populations dont les conditions d’existence du

fait de la nature (catastrophes) ou de l’action d’autres hommes (conflits

armés internes ou internationaux) sont bouleversées, et l’intégrité

physique atteinte, voire la survie même compromise. »(14)

یستخلص من تعریف "ریفمان" عدة أفكار من المساعدة اإلنسانیة: 

كما یمكن أن واحد،أن تقدیم المساعدة اإلنسانیة قد تكون من شخص -

یتعاون عدة فاعلین؛

أن المساعدة اإلنسانیة تخضع لعدة مبادئ؛-

في معاهد وجامعات وأستاذ جامعي درس عدة مواد محامي بنقابة باریس وهو دكتور في العلوم السیاسیة، -13

ومیة والعمل اإلنساني، كما یشتغل منها: القانون الدولي اإلنساني، المنظمات الدولیة غیر الحكمختلفة

الحكومیة والدول.مستشار لدى المنظمات غیر الحكومیة، المنظمات-كخبیر

من وقد ساهم في الكتابة في عدة كتب جماعیة سواء باللغة الفرنسیة أو االنجلیزیة، كما له مقاالت عدیدة، 

:نذكرفي المجال اإلنساني همؤلفات

- Une histoire de l’humanitaire, Repères, Ed La Découverte Paris, 2008 ;

- Les ONG, Coll. Repères, Ed La Découverte, Paris, 2004/ 2009 et 2014.

للتفصیل في سیرته الذاتیة راجع موقعه الشخصي: -

- www.philippe-ryfman.fr
14- RYFMAN Philippes, La question humanitaire,… op.cit, p. 17.
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الطبیعیة أن المساعدة اإلنسانیة تقدم للشعوب المتضررة من جراء الكوارث -

الدولیة، والتي تهدد صحة أو حیاة هذه و اإلنسانیة كالنزاعات المسلحة الداخلیة أو

الضحایا.

ه تجاهل ذكر ما یدخل ضمن المساعدات أن،ما یمكن قوله عن هذا التعریف

اإلنسانیة من نشاطات، أي مضمون هذه المساعدة، كما لم یقحم نوع آخر من الكوارث 

التي هي منتشرة بكثرة في وقتنا الحالي، وهي الكوارث التكنولوجیة، فقد تنتج عن 

كبها عند عوامل طبیعیة كالزالزل والبراكین، كما قد یتسبب فیها اإلنسان بأخطاء قد یرت

التشغیل أو عند عدم أخذ الحیطة وتأمین المنشآت الخطیرة التي تتسبب في الكوارث 

التكنولوجیة.

في األخیر یمكن تحدید مدلول المساعدات اإلنسانیة في أنها مختلف 

من مختلف الفاعلین، سواء كانوا أفرادا -بدافع اإلنسانیة–المساعدات التي تقدم 

ظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة، بغرض تخفیف حدةأو جماعات، من دول ومن

الطبیعة وفعل عنصر باجتماع طبیعیة أو إنسانیة أوآالم الضحایا التي تسببها كارثة

السیما اإلنسانیة، عدم التحیز والحیاد -بشرط أن تخضع لمبادئ تحكمها،اإلنسان

في تعداد مضمون هذه ، سالح، ذخیرة أو معدات أخرى،ویستثنى كل ما هو عسكري

المساعدات.
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الفرع الثاني

نية الدولية وغيرهاالتمييز بين المساعدات اإلنسا

المتشابهةمن المصطلحات

)بحث في استبعاد اللبس(

توجد عدة مصطلحات تتشابه مع المساعدات اإلنسانیة الدولیة، بالرغم من أن 

المساعدات :هذه المصطلحات، نذكربینها، ومن بین التدقیق فیها یبرز أوجه اختالف 

وأخیرا مسؤولیة الحمایة، )ثانیا(التدخل الدولي اإلنساني، )أوال(اإلنسانیة الداخلیة 

).ا(ثالث

التمييز بين المساعدات اإلنسانية الدولية  -أوال

والمساعدات اإلنسانية الداخلية

یجب أن تتصف توفرت فیها الممیزات التي إذا من المسلم به أن المساعدات 

ذه األخیرة تختلف باختالف مصدرها، غیر أن هتنعت كذلكالمساعدات اإلنسانیةها ب

مها، فتكون مساعدات دولیة إذا قدمها شخص غیر تابع للطرف أي الشخص الذي یقدّ 

أو الدولة المستقبلة لها، سواء أكانت من دولة، منظمة دولیة حكومیة أو منظمة دولیة 

.غیر حكومیة

ذا كانت المساعدات اإلنسانیة قد قدمتها أطراف تابعة للدولة التي تحدث أما إ

فنكون أمام مساعدة داخلیة، فمثال على ،هذه المساعدةستدعيفیها الكارثة التي ت

للصلیبتابعة للحركة الدولیة)جمعیات(توجد منظمات دول العالممستوى مختلف



الباب األّول: النظام القـانوني للمساعدات اإلنسانية الدّولية

25

، تختلف تسمیتها باختالف )15(قلیم دولةاألحمر والهالل األحمر تضطلع بمهام داخل إ

Croissantالدول، سواء هالل أحمر  rougeصلیب أحمر ، أو… Croix rouge ووفقا

للنظام األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والهالل األحمر تنشأ هذه الجمعیات

هاعو خضوبشرط)16(بعد أن تتلقى االعتراف من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

.)17(للشروط التي حددتها الحركة الدولیة السالفة الذكر

ٕان كانت جمعیات الهالل األحمر والصلیب األحمر تنشط كثیرا أثناء الكوارث و 

أعمالبما تقوم به من، الطبیعیة، إال أن لها دور ال یستهان في النزاعات المسلحة

ا الثّنائي لفائدة ضحایلّتحضیر لعملیات اإلنقاذ في حالة نشوب النزاع، وكذا العملل

.)18(النزاعات المسلحة مع اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

ٕان كان نشاطها عادة یقتصر على حدود إقلیم نشیر إلى أن الجمعیات السابقة، و 

األمر ذلك عندما تنشط خارج إقلیم الوطنالدولة التي تنتمي إلیها إال أنها قد تتجاوز 

، اعترفت بها اللجنة 15/10/1956، أنشئت جمعیة للهالل األحمر الجزائري بتاریخ األخرىعلى غرار الدول-15

.14/07/1963الدولیة للصلیب األحمر في 

للتفصیل أكثر في تاریخ نشأة الهالل األحمر الجزائري، راجع: جمعیة الهالل األحمر الجزائري، ویكیبیدیا

، على 10/12/2015، تاریخ االطالع: //:ar.wikipedia.org,httpsموسوعة حرة، متوفر على الموقع 

د.51سا و 0الساعة
16-Voir : art5/2-b des Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge,

adoptés par la XXVème Conférence internationale de la Croix- Rouge à Genève en 1986 et amendés

en 1995 et 2006,www.standcom.ch/download/general/statutes/Statutes-FR-A5.pdf, Consulté le

10/09/2015 à 00 h 27.

ساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والهالل األحمر جاء بمبدأ في دیباجته یصطلح علیه النظام األللتذكیر، -17

یعنى به وجود جمعیة واحدة للصلیب األحمر أو الهالل األحمر في إقلیم دولة معّینة یجب أن ، "مبدأ الوحدة"

...الدولة التي تنشأ فیهاتتوفر فیها عدة شروط لالعتراف بها كأن تكون معترفة بها من قبل سلطات 

من النظام األساسي للحركة4التفاصیل حول شروط االعتراف بهذه الجمعیات، راجع المادة لمزید من -

مرجع سابق.
18- BLONDEL Jean-Luc : « La coopération entre les Sociétés Nationales et le Comité international de la

Croix-Rouge : un partenariat nécessaire et exigeant », RICR, n° 830, 30/06/1998.

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhf6.htm, Consulté le 10/09/2015 à 00 h 24.
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، وخیر مثال المساعدات التي تتلقاها تنعت بالدولیةالذي یجعلها تقدم مساعدات 

فلسطین منها.

توجد كذلك على مستوى الدول جمعیات تضطلع بتقدیم المساعدات اإلنسانیة

یتعلق06-12إقلیم الدولة، ففي الجزائر، على سبیل المثال، القانون داخل

.)19(یسمح بإنشاء جمعیات خیریة وٕانسانیةبالجمعیات،

ن ال نتجاهل دور بعض األجهزة التابعة للدولة كالحمایة المدنیة أخیرا یجب أ

كدول المشرق والخلیج. ،أو قوات الدفاع المدني حسب تسمیة بعض الدول

نخلص في األخیر إلى أن المساعدات اإلنسانیة قد تكون دولیة عندما تقدم من 

العكسیة، وأهم قبل شخص أجنبي عن الدولة المتضررة، وقد تكون داخلیة في الحالة 

ما یمیز هذین النوعین من المساعدات أن هذه األخیرة تتطلب الحصول على اإلذن 

المسبق قبل تقدیمها خالفا للمساعدات الداخلیة أین یكون اإلذن متضمنا عند إنشاء 

الجمعیات المتخصصة في المجال اإلنساني، كما هو الشأن بالنسبة للجمعیات الخیریة 

األحمر في الجزائر.واإلنسانیة والهالل

2ر. ج. ج،  عدد .، یتعلق بالجمعیات، ج2012ینایر12، مؤرخ في 12/06من القانون 2راجع المادة-19

.2012ینایر 15صادر في 

.معیات الخیریة أو الجمعیات اإلنسانیةلم تتناول الج12/06لإلشارة، القوانین األخرى السابقة عن القانون 

یتعلق بالجمعیات، ج. ر. ج. ج عدد 04/12/1990مؤرخ في 90/31راجع مثال المادة الثانیة من القانون -

، وهي المادة التي خصصها هذا القانون للتعریف بالجمعیة وتحدید مجاالت 05/12/1990، صادر في 53

المجال الدیني، العلمي، التربوي، المهني، االجتماعي الثقافي نشاطها، حیث حصرت هذه المجاالت في: 

والریاضي على وجه الخصوص، وٕان كان المجال االجتماعي یمكن أن یعتمد كأساس إلنشاء جمعیات تنشط 

في المجاالت اإلنسانیة والخیریة.   
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لدولية  التمييز بين المساعدات اإلنسانية ا-اثاني

والتدخل الدولي اإلنساني

قبل هناك خلط كبیر بین المساعدات اإلنسانیة والتدخل الدولي اإلنساني من 

عدم مشروعیة التدخل الدولي اإلنسانيإخفاءأنصار التدخل الدولي، بغرض 

.)20(هو وقف انتهاكات حقوق اإلنسانأال و مبررین ذلك بالهدف المشترك

ب بین المصطلحین السابقین، إال أن هناك من ٕان كانت الدواعي اإلنسانیة تقرّ و 

للتدخل الدولي لوضع حد لالنتهاكات الجسیمة "اإلنسانیة"نعت إضافةیرفض تماما 

"اإلنساني"حیث تتذرع البلدان الغربیة بحقوق اإلنسان و)21(للمبادئ اإلنسانیة كاإلبادة

Humanitarisme تتعرض أهدافه من أجل تبریر التدخل العسكري الذي كثیرا ما

.)22(یریتغلل

:ما یليHallیقصد بالتدخل الدولي وفقا للفقیه 

حمایة اإلنسان في حالة الكوارث الطبیعیة في ضوء القانون الدولي العام محمد محمد، محمود توفیق-20

.273، ص. 2013، القاهرة، دار النهضة العربیة، دراسة مقارنةوالشریعة اإلسالمیة، 
21- EBERWEIN Wolf-Dieter, "Le Paradoxe Humanitaire? Normes et Pratiques ", Cultures & Conflits

n° 60 (2006), p. 19.
22- BENTHALL Jonathan, " L’humanitarisme islamique", Cultures & Conflits, n° 60 (2005), p. 112.

وهذه التدخالت في شؤون الداخلیة شّكلت انتقادات حتى في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، باعتبار -

واألمن الدولیین، مما یثیره ذلك من تالعب أن مجلس األمن هو الذي یقر بمدى اعتبار الفعل اخالال بالسلم 

سیاسي تستغله البلدان القویة مثل و. م. أ لتحقیق مصالحها ومصالح حلفائها.

في ظل القضاء الجنائي الدوليجرائم الحرب في إفریقیاراجع في ذلك: أیمن مصطفى عبد القادر، -

.209و 208، ص. 2014المكتب العربي للمعارف، القاهرة، 
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قیام دولة أو مجموعة من الدول بالتدخل في عالقة قائمة بین دولتین دون "

الداخلیة لدولة أخرى دون موافقتها أو موافقة إحداها، أو أن تتدخل في الشؤون 

.)23("موافقتها

وینظر إلى هذا التدخل من قبل فاعل في شؤون فاعل آخر على أنه الحل 

لمأساة العالم وفقا لمؤیدي الحق في التدخل، وذلك بخالف مؤیدي السیادة الوطنیة 

.)24(الذین یعتبرونه مساعدة تخضع لموافقة الدولة

نوع به أي شكل من أشكال التدخل ضد أيأما التدخل الدولي اإلنساني فیعنى 

كوارث طبیعیة أو من عمل اإلنسان، و إن كان بالمفهوم من المعاناة، سواء كان سببه

الضیق ال یمكن أن یعتبر التدخل إنسانیا إذا استند إلى مصالح اقتصادیة 

.)25(، أو إذا انطوى على االنحیاز إلى جهة ما أو كان انتقائیااستراتیجیةأو 

مما سبق من التعریفات نستخلص أوجه االختالف بین المساعدات اإلنسانیة إذا

والتدخل اإلنساني:

، تستدعي القواعد المنظمة للمساعدات اإلنسانیة الحصول الموافقةفمن جانب

اإلنساني تقتضیه الظروف على اإلذن قبل القیام بأي فعل، في حین التدخل الدولي 

،یلجأ فیه إلى استخدام القوةوبالتالي یكون عمال قسریال على الموافقة،یتحصّ التي ال 

، دار مشروعیة التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العامعاطف علي علي الصالحي، قال عن:ن-23

.38، ص. 2009النهضة العربیة، القاهرة، 
24- MOREAU DEFARGES Philippe, Un monde d’ingérence, Presses de la Fondation Nationale des

Sciences Politiques, Paris, 1997, p. 101.

،مجلة مركز بحوث الشرطةرقیة، "التدخل اإلنساني كآلیة لتحقیق السلم العالمي بمفهوم دول الشمال"، عواشریة-25

.64، ص. 2002، یولیو 22، عدد أكادیمیة مبارك لألمن
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تقدیمها المساعدات اإلنسانیة أال تنتهك سیادة الدولة إذ یجب على الدول أثناء

.)26(المختصة إقلیمیا بصفة تعسفیة وأال تتخذها وسیلة للتدخل في شؤونها الداخلیة

عمال مشروعا، غیر ، فتعتبر المساعدات اإلنسانیة المشروعیةأما من ناحیة 

یستند إلى قواعد اتفاقیة وأخرى عرفیة، خالفا للتدخل الدولي اإلنساني الذي )27(عدائیا

یخالف قواعد القانون الدولي السیما أحكام میثاق هیئة األمم المتحدة، باعتبار أن 

التدخل الدولي ینطوي على استخدام القوة، األمر الذي یحضره میثاق األمم 

.)28(المتحدة

، تكون الدولة التي تتعرض لكارثة هي المسؤولة عنصر االحتیاطمن منطلق و 

عن تقدیم المساعدة، بینما في إطار التدخل الدولي اإلنساني یؤول األمر مباشرة إلى 

أو مجموعة من الدول، عادة ما یكون الغرض منه تحقیق مصلحة اقتصادیة دولة 

تعدد األهداف التي كانت وراء التدخل ، مثال ذلك )29(من ذلكاستراتیجیةأو یة سیاس

.في لیبیا

، "التدخل اإلنساني ومشروعیة اللجوء المنفرد إلى القوة: دراسة في أحكام القانون الدولي" الموسىمحمد خلیل -26

.157ص. ، 2001، تشرین أول 3جامعة آل البیت األردن، المجلد السابع، عدد ، المنارة

األطروحة.ن هذه وما بعدها م43ة، ص. غیر العدائي للمساعدات اإلنسانیة الدولیراجع موضوع الطابع-27

من میثاق األمم المتحدة ما یلي:4/2ورد في المادة -28

"یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في عالقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة 

األراضي أو االستقالل السیاسي ألیة دولة، أو على أي وجه آخر ال یتفق ومقاصد األمم المتحدة".

.277ص. مرجع سابق، ، حمایة اإلنسان في حالة الكوارث الطبیعیة...محمود توفیق محمد محمد، -29

ة بین تقدیم المساعدة اإلنسانیة إن كنا نؤید رأي الكاتب محمود توفیق محمد محمد من جانب اختالف الغای-

التدخل الدولي اإلنساني یأتي أو التدخل الدولي اإلنساني، بید أننا نخالفه في نقطة االحتیاط، باعتبار أن

بعدما تتماطل الدول عن القیام بواجباتها المفروضة علیها من قبل القانون الدولي، سواء أكانت فاعال إثر 

عل= بفالنزاعات المسلحة أو لم تكن، إذا لم تأخذ على عاتقها مهمة مساعدة ضحایا الكوارث الطبیعیة منها أو 
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مما سبق نخلص إلى وجود اختالف كبیر بین المساعدات اإلنسانیة والتدخل 

من القوة، واستعمالالموافقة، األهدافشرط وانب:، السیما من جاإلنسانيالدولي

علىبعنصر االعتماد فیما یتعلق أو جانب من التداخل، و إن كان فیه لبسعدمه

قدمت للضحایا تحت الدولیة ، ما دامت بعض المساعدات اإلنسانیة المسلحةالقوة

.)30(أشخاص یحملون السالححمایة

الدولية  التمييز بين المساعدات اإلنسانية  -ثالثا

ومصطلح مسؤولية الحماية

الف تخاال المساعدات اإلنسانیة ومسؤولیة الحمایةأنیبدوا للوهلة األولى

هما عمل یهدف إلى ضمان الحّد األدنى الالزم من حقوق اإلنسان والحّد فكال، بینهما

من معاناة الفئات التي تعاني من ویالت النزاعات المسلحة بمختلف أصنافها، غیر أّن 

التدقیق في كّال المفهومین یستلزم التمییز بینهما من الجوانب اآلتیة: 

هما فكال،منطلق الرضائیةان من المساعدات اإلنسانیة ومسؤولیة الحمایة یتفق

إلى توفیر الحمایة والحد األدنى المطلوب من مستوى المعیشة بأسلوب یراعى یسعیا

فالمساعدات عن اآلخر،ختلفواحد منهما أسلوب مغیر أّن لكل،فیه مبدأ السیادة

یكون العمل بصفة احتیاطیة -مساعدات إنسانیة، تدخل دولي إنساني-الحالتین،  منه یكون في إلنسان=ا

عندما تتنّصل الدولة من التزاماتها، سواء أكانت عاجزة أو مقّصرة.

، كحالة تقدیم المساعدات اإلنسانیة بالسودان ارتباط المساعدات اإلنسانیة بحمایتها باألسلحةعدة أمثلة تؤكد -30

) إلى رواندا 1992-1995(Somalie)، الصومال 1990(Ethiopieواثیوبیا Angola)، انغوال1989(سنة

Rwanda)1994...(

راجع في ذلك: -

- POULIGNY Béatrice, « L’humanitaire non gouvernemental face à la guerre », Politique Etrangère

n° 2/2003, p. 368 et 369. http://www.ifri.org/files/PE_2_03_pouligny.pdf, consulté le 08/11/2010 à

23h 44.
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اإلنسانیة من بین ممیزاتها األساسیة الرضائیة التي تتخذ شكل الموافقة المسبقة

التي یجب على المنظمات اإلنسانیة الحصول علیها  من طرف الدول المعنیة قبل و 

حمایة المدنیین مسؤولیة حین أن مسؤولیة الحمایة تجعلي ؛ ف)31(مباشرة مهامها

تقع على عاتق الدولة صاحبة السیادة وفي حال ما إذا أثبتت هذه األخیرة أساسیة 

یتولى المجتمع الدولي زمام األمور ویسقط تماطلها في أداء واجب الحمایة، عجزها أو

إلى حد أن االرتباط بالمساعدات اإلنسانیة الذي یرتبط أشد)32(بالتبعیة الطابع الرضائي

الموافقة المسبقة تعرقل تحقیق الغایة المرجوة من العمل اإلنساني في غالب األحیان.

یتفق كل من مفهوم المساعدات اإلنسانیة ومسؤولیة الحمایة في كونهما كما 

یقع على المجتمع الدولي في حال ما إذا تعذر عن الدولة إذ )33(ااحتیاطیعمالیمثالن 

صاحبة السیادة التي تعیش الظرف الطارئ تأمین االحتیاجات األساسیة لمواطنیها 

-إعماال لمفهوم مسؤولیة الحمایة-تقاعس األطراف المتنازعة عن ذلكأو بسبب 

بالرغم من أن االمتثال الفعلي لهذه الوضعیة قد یتسبب في إهدار العدید من حقوق 

إلى اإلمكانیات انظر واالستجابة السریعة لمتطلباتهم، ،الضحایا المحتاجین لإلغاثة

.)34(المتاحة للجهات المتدخلة في مثل هذه األوضاع

اإلنساني الحصول لللتفصیل أكثر في مسألة الموافقة المسبقة التي یجب على الجهات الناشطة في الحق-31

وما بعدها 34، ص.علیها قبل مباشرة مهامهم راجع عنصر الطابع الرضائي للمساعدات اإلنسانیة الدولیة

.ألطروحةمن هذه ا

للتفصیل أكثر بخصوص مسؤولیة الحمایة راجع: عنصر حداثة مسؤولیة الحمایة في تحقیق األغراض -32

وما بعدها.197ص. ، اإلنسانیة

.طروحةمن هذه األ37كما سیتم التفصیل فیه في ص. -33

فعلى سبیل المثال، أدى استهداف قافلة للمساعدات اإلنسانیة في سوریا والتابعة للهالل األحمر، إلى توقیف -34

األمم المتحدة لكل نشاطاتها، ولو كان ذلك بصفة مؤقتة، حیث أثر ذلك سلبا على الضحایا المحتاجین 

شاحنة محّملة بالمواد 18على تدمیر 20/09/2016نسانیة، اعتبارا أن الهجوم أسفر یوم للمساعدات اإل

الغذائیة، األدویة واأللبسة الشتویة، إضافة إلى األضرار التي خلّفها في عیادة صحیة ومستودعات الهالل 

=األحمر، ناهیك عن الخسائر في أرواح المدنیین، بما فیه مسؤول في الهالل األحمر.    
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عدات اإلنسانیة ومسؤولیة الحمایةاالختالف بین المسانلمس نوع من وعلیه، 

منظمات اإلنسانیة بمختلف الاهفإن كانت المبادرة في إطار المساعدات اإلنسانیة تتوال

سواء كانت منظمات حكومیة أو غیر حكومیة تخضع لمبادئ القانون الدولي أصنافها، 

ز بین النزاهة وعدم التمییاإلنساني الذي یفرض علیها التحلي باإلنسانیة، الحیدة و 

ان مصلحة الضحایا فوق كل اعتبار فهي تتخذ في الحسبالضحایا مهما كانت الدوافع

.)35(خرآ

رته في إطار مسؤولیة غیر أن األمر یختلف عن العمل اإلنساني الذي یتم مباش

تم تأمینه من قبل مجلس األمن أو الجمعیة العامة أو من طرف الحمایة، خاصة إذا 

أجهزة تتمیز بالطابع السیاسي الذي یثیر الكثیر من باعتبارهاالمنظمات اإلقلیمیة، 

الجدل حول مدى إمكانیة التوفیق بین االعتبارات السیاسیة واالعتبارات اإلنسانیة، فمن 

اهضة في تأمین المواد األساسیة للفئات غیر المتوقع أن تتحمل هذه الهیئات تكالیف ب

ساسا في طیاته السعي لتحقیق مصالح ال ترتبط أعملهاالمتضررة دون أن یحمل 

.)36(عي التدخل باسمهاباألغراض اإلنسانیة التي تدّ 

ال تنحصر مهمة التمییز بین المساعدات اإلنسانیة ومصطلح مسؤولیة الحمایة 

تتعدى إلى ضرورة التفرقة بینهما من فقط، و إّنما في الطابع الرضائي واالحتیاطي

ألف مدني في منطقة حلب الغربیة، التي تسیطر 78= وقد كانت المساعدات اإلنسانیة ینتظرها أكثر من 

علیها قوات المعارضة للنظام السوري، وتحوم شكوك حول منّفذ الهجوم، إذ تتهم الو م أ في ذلك دولة روسیا، 

مى (بتنظیم الدولة اإلسالمیة).التي تدخلت بجانب قوات النظام السوري ضد ما یس

بواسطة لجنة التحقیق الدولیة المستقلة المعنیة بسوریاللتفصیل في هاته الواقعة، وتندید ه. أ. م بالهجوم،-

راجع: األمم المتحدة تستنكر بشّدة الهجوم على قافلة المساعدات الغذائیة في حلب، مركز أنباء األمم المتحدة 

، منشور على الموقع:20/09/2016
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=27084#.V-gjOunjLqc/ consulté le 25/09/2016 à
20h 47.

2013، أكتوبر 24عدد ، 2.، جحولیات جامعة الجزائر، "" نحو سیادة مسؤولة حمادو الهاشمي،-35

.18.ص

.19مرجع نفسه، ص.-36
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من الناحیة امشروعمنطلق الشرعیة، فإن كانت المساعدات اإلنسانیة الدولیة تعد عمال

لیمها المساعدات م على إقال في الشؤون الداخلیة للدول التي تقدّ ل تدخّ القانونیة وال تشكّ 

.على موافقة هذه األخیرةطالما كانت بناء

وتم اللجوء إلى القوة المسلحة السابق ذكره الشرط لكن في حال ما إذا تخّلفو 

ب المسؤولیة ل إلى عمل دولي غیر مشروع  قد یرتّ لتأمین المساعدات اإلنسانیة تتحوّ 

ف بالمشروعیة خالفا لمسؤولیة الحمایة التي تتصّ الدولیة على الجهة التي بادرت به،

حقیق أغراض إنسانیة، باعتبار أن التدخل العسكري في وٕان تم اعتماد القوة المسلحة لت

فإن حال ما إذا استلزم الوضع اعتماده كأسلوب لتأمین المساعدات اإلنسانیة الدولیة 

غیر مشروع في منظور المجتمع الدولي على أساس أنه تم اللجوء عمالذلك ال یشكل

.)37(إلیه وفقا لمبادئ میثاق هیئة األمم المتحدة

ثانيالمطلب ال

خصائص المساعدات اإلنسانية الدولية

زها عن غیرها من تمیّ كثیرة خصائص الدولیةلمساعدات اإلنسانیةلمصطلح ا

في بعض الحاالت إلى الحد الذي یستعملها ،المصطلحات التي تتداخل فیما بینها

(الفرع األول) ةالمستقبلالجهة البعض خطأ، فهي في البدایة عمل یخضع لموافقة 

خذ إال على سبیل االحتیاط (الفرع الثاني) ما دام ها ال تتّ ثم إنّ عمال بمبدأ السیادة، 

واعتبارا أن ، من كارثة معّینةااللتزام األصلي یفرض على الدولة أو الطرف المتضرر

م في فترات عصیبة تتمثل في الكوارث فإن عنصر االستعجال المساعدات اإلنسانیة تقدّ 

الحمایة یعتبرا تحقیقا لألمن الجماعي العدید من الكتاب أن استخدام القوة المسلحة في إطار مسؤولیة یعتبر -37

للتفصیل أكثر، راجع:
THIBAULT Jean-François, De la responsabilité de protéger les populations menacées : Emploi de la

force et la possibilité de la justice, Presses de l’Université Laval, France, 2013, pp.18-25
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المساعدات اإلنسانیة الدولیة أخیرا تعتبر)الفرع الثالث(في هذه الحالة یفرض نفسه 

اعتبارا أنها ال تشّكل تدخال في شؤون الدولة أو غیر عدائي (الفرع الرابع)عمال

.الطرف المتضرر

الفرع األول

الطابع الرضائي للمساعدات اإلنسانية الدولية

الوطنية)يادة  ( في حتمية احترام اختصاصات السّ 

إن قواعد القانون الدولي عامة وقواعد القانون الدولي اإلنساني خاصة تضع 

التزاما على عاتق الدولة المقدمة للمساعدات اإلنسانیة بالحصول على الموافقة المسبقة 

لى مبدأ سیادة الدولة وهذا استنادا إ، )38(المستقبلة لهذه المساعداتمن الدولة

)39(في مركز أقل من الدولةها دولة ما یعني جعلاالستقاللیة من سلبف،واستقاللها

.األساسیةهاأركاناألمر الذي یشّكل إهدارا ألحد 

على -سواء الملزمة منها أو غیر الملزمة-الدولیة النصوص تلذلك حرص

على اإلذن من الدولة المتضررة القیام بأي نشاط إنساني بدون الحصولتمكینعدم 

من المادة 7تدخال في شؤونها الداخلیة، األمر الذي یتناقض مع الفقرة ذلك ٕاال اعتبر و 

.)40(الثانیة من میثاق هیئة األمم المتحدة

38 -PAYE Olivier, Sauve qui veut ? Le droit international face aux crises humanitaires, Coll. De

Droit International, Ed Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 88 et 89.
39- BULA-BULA Sayman, « La doctrine d’ingérence humanitaire revisitée », Revue Africaine de Droit

International Comparé, vol. 9, n° 3, Septembre 1997, publiée par La Société Africaine de Droit

International et Comparé, p. 603.

من میثاق األمم المتحدة على ما یلي:2/7نصت المادة-40

"... لیس في هذا المیثاق ما یسوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان 

=الداخلي لدولة ما، ولیس فیه ما یقتضي أن ال یعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا المیثاق..." 
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فإذا كانت الدولة التي تتعرض لكارثة مسؤولة عن اتخاذ ما یستلزمه الوضع 

اإلنسانیة االستعجالي من نشاطات، كما یقتضیه الطابع االحتیاطي للمساعدات 

، وكما سنفصله في الفرع الثاني، فمن باب أولى أال یمارس أي نشاط في إقلیم الدولیة

خاصة أن القانون الدولي یقر للدولة بممارسة كل األعمال ضع لها بغیر رضاها،خا

فیها التي ال تخالف القانون الدولي على إقلیمها، بما أنها تنظم وتسیر كل المؤسسات

.)41(بشریةالنشاطات الوكل 

ویستند في الموافقة إلى عدة نصوص قانونیة اتفاقیة نذكر منها:

، التي جاء فیها ما یلي:لمشتركة من اتفاقیات جنیف األربعالمادة الثالثة ا-

... ویجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة كاللجنة الدولیة للصلیب األحمر أن «

.)42(»خدماتها على أطراف النزاعتعرض

من اتفاقیة جنیف الرابعة التي تقضي بما یلي:10والمادة -

" ال تكون أحكام هذه االتفاقیة عقبة في سبیل األنشطة التي یمكن أن تقوم 

بها اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أو أیة هیئة إنسانیة غیر متحیزة بقصد حمایة 

San= میثاق هیئة األمم المتحدة، مصادق علیه في مؤتمر  Fransiscoدخل حیز 26/06/1945بتاریخ ،

.08/10/1963بتاریخ الجزائر. انضمت إلیه24/10/1945النفاذ بتاریخ 
41- DAILLIER Patrick, PELLET Alain, Droit international public, 7ème Ed, LGDJ, Paris, 2002, p. 474

et 475.

، دخلت حّیز النفاذ في 1949أوت12المؤرخة بتاریخ المشتركة من اتفاقیات جنیف األربع راجع المادة الثالثة-42

.1960-جوان-20، صادقت علیھا الجزائر من قبل الحكومة الجزائریة المؤقتة بتاریخ 1950-جوان-21
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اطراف وٕاغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبیة والدینیة، شریطة موافقة

.)43(النزاع المعنیة"

بحق اتفاقیات جنیف األربعة أنها أقّرتف من المادة الثالثة المشتركة منیستش

Droitالمبادرة  d’initiativeذلك ال ة الدولیة للصلیب األحمر، غیر أنّ ، السیما للجن

یتجاوز فكرة عرض الخدمات أمام أطراف النزاع المسلح، وقد أكدت على ذلك المادة 

األولى بترك العمل من اتفاقیات جنیف الثالث9لمادة من اتفاقیة جنیف الرابعة وا10

اإلنساني مرهونا بالموافقة.

إن خاصیة الرضائیة وٕان كانت في كثیر من الحاالت ال تكون عائقا في وجه 

لیس في حاالت عدیدةالحصول على اإلذن، غیر أنعمل المنظمات الدولیة والدول، 

.الترخیصتعسف في تقدیم رغم أن القانون الدولي اإلنساني یرفض أي باألمر الهین، 

رة، یبقى العاملون اإلنسانیون تحت عسف في وضعیات كثیتّ الإلى ثبوت فباإلضافة

ضغوطات وحتى اعتداءات یتلقونه من معاملة سیئة أطراف النزاع المسلح، بما رحمة 

.)44(بمختلف أنواعها

اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمـایة األشخاص المدنیین في وقت الحـرب، المؤرخة بتاریخمن10راجع المادة -43

الحكومة، صادقت علیها الجزائر من قبل1950-جوان-21حّیز النفاذ في ، دخلت 1949وتأ12

المشتركة بین اتفاقیات جنیف الثالث األولى، مرجع 9والمادة .1960-جوان-20الجزائریة المؤقتة بتاریخ 

سابق.

ان، نذكر ما حدث في السودمباشرةالفاعلین اإلنسانیین طرد تصل إلى قد الضغوطات التي نكمثال ع-44

دولة ، قامت "عمر البشیر"لرئیس السوداني في حق االجنائیة الدولیة مذكرة اعتقال إصدار المحكمةحیث بعد

ر في ألغت تراخیص لمنظمات داخلیة، األمر الذي أثّ كما ،منظمة دولیة غیر حكومیة13بطرد السودان

عامل إنساني.7000عمل أكثر من 

"تیسیر المساعدة اإلنسانیة في القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان"ریبیكا باربر، راجع في ذلك: -

=.97، ص. 2009، جوان 874، عدد 91، مجلد المجلة الدولیة للصلیب األحمرمختارات من
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ومهما كانت الظروف، فإن المنظمات الدولیة اإلنسانیة تنتظر الموافقة قبل 

أطباء بال تقدیم خدماتها حرصا على سالمة عاملیها، وٕان كان لبعض المنظمات ك

حدود وأطباء العالم طرحا مخالفا فهي ال تعترف بهذه الخاصیة، حرصا على الوصول 

.)45(إلى ضحایا الكوارث بسرعة

الفرع الثاني

الطابع االحتياطي للمساعدات اإلنسانية الدولية

في إن العمل اإلنساني یقتضي تضافر جهود جهات مختلفة، غیر أن األولویة

لة أو إلى الطرف الذي یتضرر مباشرة من تلك تؤول إلى الدو لحل أي كارثة االستجابة

غیر أنه إذا مسؤول عن اإلقلیم،باعتباره ال)أوال(، حینما تقع في إقلیم تابع لها كارثةال

من الدولة االعتماد على المساعدات اإلنسانیة الدولیة فتنتقل المسؤولیة استدعى األمر

).ثانیا(إلى الفاعلین اإلنسانیین 

)2009كان الرئیس السوداني محل طلب اعتقال من المحكمة الجنائیة مرتین، في سنة (لتذكیر= ل

دون أن یتم القبض علیه إلى یومنا هذا، رغم العدید من االنتقاالت التي قام بها في مختلف الدول )2010و(

اإلفریقیة، نظرا لرفض هذه الدول التعاون مع المحكمة، وهو متابع بعدة جرائم، كالقتل، التصفیة، النقل 

القسري...، راجع تفاصیل ذلك في:

- Affaire Al Bashir, Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir ICC-02/05-01/09

https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir?ln=fr#2 Consulté le 26/09/2016 à 22 h 38.

- Fiche d’information sur l’affaire, Situation au Darfour (Soudan) Le Procureur c. Omar Hassan

Ahmad Al Bashir ICC-02/05-01/09 =

=https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir/Documents/AlBashirFra.pdf mise à jour le 26/03/2015

consulté le 26/09/2016 à 22 h 22.

السنة ، المجلة األكادیمیة للبحث القانوني، "التحدیات الراهنة للمنظمات الدولیة اإلنسانیة"قاسیمي یوسف،-45

بجایة-عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،2/2013دد، ع8الرابعة، المجلد 

.238ص. 
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مسؤولية الدولة موقع الكارثة في التدخلواجب  -أوال

بالرغم فامل السیادة على إقلیمها،دولة كمن المسلم به في القانون الدولي أن لل

ن االستجابة للظروف االستعجالیة التي تهدد حیاة الناسالمسؤولین عف ختالمن ا

على وجه الخصوص، على عاتق الدولة أو اإلقلیم تضل المسؤولیة تضل غیر أنها

.)46(الذي وقعت فیها هذه الظروف

في تقدیم المساعدات تثبت األولویة43/131فوفقا لقرار الجمعیة العامة 

إذا كان هذا األمر یعني مختلف الحاالت التي ، )47(اإلنسانیة إلى الدولة المتضررة

تقدیم المساعدات اإلنسانیة، فإنه في حالة االحتالل الحربي إلقلیم معین تكون دعيتست

مسؤولة عن توفیر الحاجیات الضروریة لسكان اإلقلیم المحتل هي السلطة االحتالل 

األولاإلضافيمن البروتوكول 69من اتفاقیة جنیف الرابعة والمادة 59وفقا للمادة 

.)48(التفاقیات جنیف

ثة، وٕان كانت غیر قادرة على تحّمل ن الدولة التي تقع فیها الكار وننوه إلى أ

إال أن بتوفیر حاجیاتهم الضروریة، ،حمایتهامسؤولیاتها تجاه السكان الواقعین تحت 

اإلنسانیة الدولیة التي تنسیق وتنفیذ المساعدات ،تنظیممن حقها أن تلعب دورا في

46- PAYE Olivier, Sauve qui veut ? Le droit international face aux crises humanitaires, Ed Bruylant

Ed de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1996, p. 39.

والطوارئ انیة إلى ضحایا الكوارث الطبیعیةیتعلق بتقدیم المساعدات اإلنس131/43قرار الجمعیة العامة رقم -47

.08/12/1988المماثلة، صادر في 

https:// www.un.org/ar/documents/ods1988A/RES/43/131

جنیف من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقیات69اتفاقیة جنیف الرابعة والمادة من59راجع المادة -48

1977جوان10المنعقد بتاریخ ،،المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة1949األربع لسنة 

1989مایو 16المؤرخ في 89/68انضمت إلیھ الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم الذي 

.1989مایو 17صادر بتاریخ ،20دد، عجج.ر.ج.
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حركة إرسالیات اإلغاثة السیما بعدم ، أي تسهیل )49(إقلیمهامها أطراف خارجیقدّ 

االعتراض على األنشطة اإلنسانیة.

في مسؤولية الفـاعلين اإلنسانيين في تقديم-ثانيا

المساعدات اإلنسانية الدولية

.

مهما كانت قدرات الدولة المادیة والتكنولوجیة، فإنها تصبح عاجزة أمام بعض 

، حیث ثبت عجز الیابان دلیل على ذلكالیابان إال بFukuchimaالكوارث، وما زلزال

یبدو جلیا أّنه من هنا كقوة اقتصادیة، متفوقة في مجال التكنولوجیة، أمام هذه الكارثة،

دم قدرتها على االستجابة لمتطلبات ضحایاها، إال أن ذلك عال یمكن مساءلة دولة عن 

الضروریة اإلمداداتال یحول دون إلزامها بمجموعة من التدابیر، منها السماح بوصول 

اإلنسانیة ، أو المشاركة في تنفیذ المساعدات )50(التي تقدمها مختلف األجهزة الدولیة

.سیق...كما سبق اإلشارة إلیهبالتنظیم والتن

43/131ت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في قراریها رقموقد طالب

الحكومیة منها وغیر -تقدیم الدعم للمنظمات الدولیةولالدمن 45/100و

.)51(الحكومیة

رقم قرارالذكر بموجب د على أولویة الدولة المتضررة في القیام بالنشاطات السابقة یكالتأونشیر إلى أنه تم-49

، یتعلق بتقدیم المساعدات اإلنسانیة لضحایا الكوارث الصادر عن الجمعیة العامة ل ه. أ. م100/45

.14/12/1990الطبیعیة والطوارئ المماثلة، صادر في 

https://www.un.org/french/documents/A/RES/45/100/

من البروتوكول االضافي األول، مرجع سابق.2و 70/1المادة راجع مثال -50

، مرجع سابق؛5، فقرة 131/43راجع القرار رقم -51

، مرجع سابق.5، فقرة 100/45القرار رقم -
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أن األجهزة السالفة الذكر تنوب عن الدولة المتضررة حینما تعجز واضحایبدو 

به الظرف االستعجالي من تدابیر إلنقاذ حیاة الضحایا هذه األخیرة عن اتخاذ ما یتطلّ 

المتضررة ودون أي وجه حق لها في بشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الدولة 

.عقولرفض الترخیص بدون مبرر م

رغم ما قیل عن دور األجهزة األخرى في شأن تقدیم المساعدات اإلنسانیة إال 

لم یعتمدا على صیغة األمر الذي یفهم منه 45/100و 43/131قرارین رقمأن ال

.)52(القیام بالنشاطات اإلنسانیةالتزام الدول فعال بتقدیم الدعم للمنظمات الدولیة أثناء 

DUBOISوعلى حد تعبیر  Louis ،منتهكة أليفي مجال التوصیات ال تعتبر الدولة

، رغم ورود نصوص )53(سابقا أو الحقابصفة صریحة باالمتثال إلیهاالتزام إذا لم تتعهد 

من ملزمة، على غرار المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف األربع ومواد أخرى

هذه االتفاقیات والبروتوكولین اإلضافیین لها، كما سبق ذكره، وكما یتم تفصیله فیما 

یأتي من هذه الرسالة.

باللغة "Apelle"مصطلح)45/100و34/131السابقان للجمعیة العامة ل ه. أ. م (اعتمد القراران-52

و هو ال یفید معنى األمر الدول لمساعدة المنظمات الدولیة،مناشدة أنهما یفیدان ماالذي یفهم منه، الفرنسیة

مثال، واألمر منطقي باعتبار أن هذه القرارات ال تّتسم باإللزامیة "Ordonne"كما لو اعتمدا على مصطلح

كقرارات مجلس األمن حتى تستعمل مصطلحات تفید األمر. 
53-"En droit, et en l’absence d’engagement exprès antérieur ou postérieur de se conformer à la

recommandation, l’Etat défaillant ne viole aucune obligation… ".

DUBOIS Louis, « L’embargo dans la pratique contemporaine », Annuaire Français de Droit

International, XIII, 1967, p. 143. Cité par : PAYE Olivier, op. cit, p. 81.
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 الفرع الثالث

الطابع االستعجالي للمساعدات اإلنسانية الدولية

ستجابة اتقتضي مواجهة الكوارث المختلفة االستعجال في اتخاذ القرارات 

بعنصر المفاجئةتتسم فإنها لحاجیات الضحایا، فبالنسبة للكوارث الطبیعیة، مثال، 

وأبعادها، السیما أن بعض الدول بحجمهاتستتبع صعوبة التنبؤ بالكارثة، هذه المفاجئة

تها، كما قادرة على مواجهتكون ،صة في إدارة الكوارثتفتقر إلنشاء مؤسسات متخصّ 

المساعدات وٕالحاقبة في عملیات اإلنقاذ واإلغاثة رات مدرّ ر على إطاال تتوفّ 

.)54(للمنكوبین

علیه، یكون النشاط االستعجالي في الحین، لالستجابة إلى حالة استثنائیة 

وتقتصر .)55(بوسائل استثنائیة، فتكون النتیجة الجیدة مرهونة بالتدخل السریع

المساعدات اإلنسانیة الدولیة االستعجالیة في هذه الحالة في توزیع المواد والخدمات 

وجودها في الكوارث الطبیعیة، على حد قید الحیاة، وتستمد هذه الممارساتللبقاء على

FUSILLIERالكاتبتعبیر Christian)56(.

،  2دلیل صنع القرار، كتاب رقملسلة ، سإدارة األزمات والكوارث: مخاطر العولمة واإلرهاب الدوليالسید علي، -54

.117، ص. 2004، مركز القرار لالستشارات، القاهرة، 3ط. 
55- HUSSON Bernard, « Introduction », In : Entre urgence et développement, Pratiques humanitaires en

questions, Sous la direction de PIROTTE Claire, HUSSON Bernard et GRUNEWALD François, Ed

KARTHALA, Paris, 2000, p. 12.
56- FUSILLIER Christian, « Le développement face aux crises », In : Entre urgence et développement,

Pratiques humanitaires en questions, Op, cit, p. 33.

وٕان كان فعال یعمل بتقدیم المساعدات االستعجالیة المتمثلة في المواد والخدمات إلنقاذ حیاة ضحایا -

الكوارث الطبیعیة، فإنه البد من اإلشارة إلى أن هذا الطرح ال یتناقض مع المساعدات اإلنسانیة االستعجالیة 

فاتفاقیة مسألة النزاعات المسلحة، التي كانت جوهر إنشاء القانون الدولي اإلنساني نفسه الذي یتناول 

، اعتنت بفكرة تقدیم مساعدات استعجالیة للجرحى في المیدان، فلم یعرف عنها شیئا عن 1864جنیف لسنة 

=.ما هو معمول به حالیا من مساعدات إنسانیة بهدف التنمیة
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الظرف الطارئ الذي إن الطابع االستعجالي للمساعدات اإلنسانیة یعود إلى 

غیر أن ذلك .)57(یستوجبها، وبالتالي تتوقف هذه المساعدات بمجرد انتفاء هذا الظرف

ال یحول دون مواصلة العمل اإلنساني، بتقدیم مساعدات إنسانیة ذات طابع غیر 

ض استعجالي، تستهدف تحقیق االكتفاء الذاتي للضحایا وتنمیة اإلقلیم الذي تعرّ 

البعض جعل، إلى حدمعاجب األمر الجمع بین النشاطین اإلنسانیینللكارثة، فقد یستو 

تلي المساعدات اإلنسانیة من أجل الّتطورفكرة جعل المساعدات اإلنسانیة یستبعد 

،ى بغرض التنمیة في الوقت نفسهاالستعجالیة، وذلك باتخاذ تدابیر استعجالیة وأخر 

.)58(سانيذلك هو السبیل الوحید للتوفیق في النشاط اإلنو 

اتخاذ تدابیر استعجالیة واحترام ، یتطّلب األمر لمواجهة األزمات والكوارثو 

:جملة من المبادئ والوصایا منها ما یلي

المباغتة؛-

التفوق في السیطرة على األحداث؛-

تحقیق أمن وتأمین األرواح والممتلكات والمعلومات؛-

.)59(...سرعة المواجهة والتعرض السریع لألحداث-

سبق نخلص إلى أهمیة الطابع االستعجالي للمساعدات اإلنسانیة، فال مما 

یجب أن یستمر مع اإلنسانيباالستعجال، بید أن النشاط إالتواجه الحالة االستعجالیة

بشأن تحسین حال الجرحى العسكریین في المیدان)1864(یة جنیف لسنة اتفاق= للتفصیل في ذلك راجع 

مرجع سابق.

اإلنسانیة والمنظمات غیر الحكومیة، رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة مصلوح نسیمة، المساعدات-57

واالجتماعیة والقانونیةشعبة القانون العام، وحدة التكوین والبحث، العالقات الدولیة، كلیة العلوم االقتصادیة

.27، ص. 1999جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، 
58- HUSSON Bernard, « Introduction », Op, cit, p. 11.

إدارة األزمات أكثر في المبادئ والوصایا التي تفرض نفسها لمواجهة الكوارث، راجع: السید علي، للتفصیل-59

.123و 122مرجع سابق، ص. ، واإلرهاب الدوليوالكوارث: مخاطر العولمة 
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ق حقّ تالوقت، حتى یتم احتواء الكارثة بصفة نهائیة، فمن الصعوبة بما كان، أن ت

كان النتائج المرجوة من المساعدات اإلنسانیة إذا توقفت بمجرد توقف الظرف الذي 

ب استنادا إلى أن أیة كارثة، مهما كان نوعها، تخلف أضرارا مستمرة تتطلّ ،لهااساأس

.عمال مستمرا

الفرع الرابع

الطابع غير العدائي للمساعدات اإلنسانية الدولية

)مشروعية العمل اإلنساني(

یفهم من الطابع غیر العدائي للمساعدات اإلنسانیة الدولیة أن تقدیم المساعدات 

اإلنسانیة ال یعتبر عمال ضد مصلحة أیة جهة، سواء المستقبلة لتلك المساعدات أم 

القانون ا من منظور قواعدعمل مشروعالیعتبر هذاتلك التي توافق علیها، وبالتالي 

.الدولي

من 70ولي اإلنساني االتفاقي، اعتبرت المادة فعلى مستوى القانون الد

أن أعمال اإلغاثة التي تستجیب األول التفاقیات جنیف األربعاإلضافيالبروتوكول 

.)60(غیر وديعمالتعد لمجموعة من المعاییر ال تعتبر تدخال في النزاع المسلح وال 

القضائي عیة المساعدات اإلنسانیة في االجتهاد و شر موجاء التأكید على 

كریة وشبه لمحكمة العدل الدولیة بمناسبة إصدار حكمها في قضیة األنشطة العس

:من البروتوكول االضافي األول التفاقیات جنیف على ما یلي70تنص المادة-60

یجرى القیام بأعمال الغوث ذات الصبغة المدنیة المحایدة وبدون تمییز مجحف للسكان المدنیین -1"

المحتلة، إذا لم یزودوا بما یكفي من المدد المشار إلقلیم خاضع لسیطرة طرف في النزاع، من غیر األقالیم

، شریطة موافقة األطراف المعنیة على هذه األعمال. وال تعتبر عروض الغوث التي 69إلیها في المادة 

تتوفر فیها الشروط المذكورة أعاله تدخال في النزاع المسلح وال أعماال غیر ودیة..."
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مة حیث اعتبرت أن المساعدة المقدّ ،)1986سنة (العسكریة للو. م. أ في نیكاراغوا 

من اللجنة الدولیة للصلیب األحمر والتي تقتصر على األغراض اإلنسانیة وتحترم فیها 

.)61(یمكن اعتبارها تدخال في الشؤون الداخلیة للدولمبادئ العمل اإلنساني ال

نفى ، إذولم یخالف معهد القانون الدولي ما توصلت إلیه محكمة العدل الدولیة

أعمال اإلغاثة التي تقدمها الدولة، مجموعة من الدول أو منظمة دولیة صفة عن

.)62(العمل غیر المشروع

قراران اللم تشذ إعالنات الجمعیة العامة لألمم المتحدة عن القاعدة، فقد اعتبر 

أن المساعدات اإلنسانیة تحتفظ بطابعها غیر العدائي 45/100و43/131رقم

)1864سنة (لجنیفوبالتالي تبقى مختلف نصوص القانون الدولي، بدءا باتفاقیة

م حتى للعدو یعد دائما عمال قدّ تتيالمذكورة سابقا، تقضي بأن أعمال الغوث ال

.)63(مشروعا وال یشكل بتاتا عمال معادیا أو مخال بالحیاد

ما ع عن الطابع غیر العدائي للمساعدات اإلنسانیة عدة التزامات، السیما ویتفرّ 

الحصانات ألفراد الخدمات الطبیةاألعمال الطبیة، حیث تمنح كلبهو مرتبط

وبالمقابل یلتزم هؤالء األفراد باالمتناع عن القیام بأي عمل عدائي، كما ال یمكن 

.)64(مه من عنایة للجرحى والمرضىمضایقة أو إدانة شخص ما على أساس ما قدّ 

أن المساعدات اإلنسانیة الدولیة تختص ببعض نستخلص في األخیر 

من المساعدات، و أنه الخصائص التي تمیزها عن بعض األفعال المتشابهة كغیرها

بتوفر هذه الخصائص یمكن الجزم بأن النشاط المقدم یدخل في دائرتها. 

61- C.I. J, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, (Nicaragua c.

Etas Unis d’Amérique, Année 1984, 26/11/1984.
62- Institut de Droit International, Résolution : "Assistance humanitaire", Op, cit.

.687ص. ،2005العربیة، القاهرة، دار النهضة ، القانون الدولي العاممحسن، أفكیرن-63

.691-688مرجع نفسه، ص ص. ال:أكثر، راجعللتفصیل-64
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ن خصائص المساعدات اإلنسانیة في ٕان كان أغلب الكتاب یحصرو و 

الخصائص التي تم التفصیل فیها سابقا، إال أننا نرى أنهم تجاهلوا خاصیة مهمة وهي 

أن المساعدات اإلنسانیة یجب أن تكون مجانا، بدون مقابل، و إال دخلت في دائرة 

أخرى من المساعدات، كالمساعدات العمومیة التنمویة، كما سیتم التفصیل فیه في 

یا الكوارث بأنها مساعدة فال یمكن نعت كل مساعدة تقدم لضحا)65(الباب الثاني

إنسانیة إال إذا استوفت الشروط والخصائص التي تظفي علیها الطابع اإلنساني.

الثانيالمبحث

وتكييفهاالدولية  أساس المساعدات اإلنسانية

منها ما هو یستند الحق في تقدیم المساعدات اإلنسانیة إلى عدة أسس، 

الذي یقتضي عدم البقاء ساكنین أمام ،على الضمیر اإلنسانيأخالقي، ینصبّ 

خاذ موقف إیجابي في مصلحة الطبیعیة والتكنولوجیة، واتّ ،ات الكوارث اإلنسانیةمخلفّ 

ومنها ما هو قانوني، حیث أن القانون الدولي العام عامة والقانون الدولي ،الضحایا

السهولة، إذ ال نجد منتهىأن األمر لیس ب، غیرةاإلنساني خاصة اهتما بهذه المسأل

ا تلك المرتبطة بالظروف السیم-م المساعدات اإلنسانیةأي نص اتفاقي ملزم نظّ 

(المطلب األول).-الطبیعیة

ألة أكثر تعقیدا عند البحث عن مضمون الحق في المساعدات وتبدو المس

اإلنسانیة، هل هو حق الدول والمنظمات الدولیة بمختلف أنواعها في تقدیم هذه 

التزام الدول واألطراف التي تستقبل المساعدات بعدم ،المساعدات، وبمعنى المخالفة

قع على أشخاص القانون عرقلتها؟ أم أن األمر یتعدى ذلك لینشئ التزاما إیجابیا ی

وما بعدها من هذه األطروحة. راجع ص. 215 -65
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بتقدیم المساعدات اإلنسانیة، ومن ثم اإلقرار ، واألشخاص الخاصةالدولي المختلفة

بالمساعدات اإلنسانیة الدولیة كحق ثابت لمصلحة الفئات التي تستفید منها؟

( المطلب الثاني).

المطلب األول

س المساعدات اإلنسانية الدوليةاأس

لتطّور طبیعیةفي تلقي المساعدات اإلنسانیة نتیجةكان إقرار حّق الّضحایا 

ة الحاجیات األساسیة لضمان البقاء على قید الحیاة لقانون الّدولي الّذي یسعى لتلبیا

بحیث تجد أعمال اإلغاثة الّتي تعرض على الفئة المتضّررة بفعل كارثة طبیعیة أو 

ي التي ال تقترن بأخالقیة ما یبّررها في كّل من االعتبارات األأو غیره نزاع مسّلح 

صیغة إلزامیة (الفرع األول) .

ات اإلنسانیة في الصكوك الدولیةبالمجتمع الدولي إلى تضمین المساعدأدى األمر

إذ ال نجد أي نص اتفاقي ولو كانت بصفة متفاوتة، علیها،الصبغة اإللزامیةاضفاء و 

ال سیما تلك المرتبطة بالظروف الطبیعیة) ما عدا ما (ملزم نظم المساعدات اإلنسانیة 

قرارات مجلس األمن ل ه. أ. مالجمعیة العامةوقرارات ورد في العدید من لوائح 

وبعض القواعد األخرى التي وضعتها المنظمات غیر الحكومیة كلجنة القانون 

نظمة التعاون والمنظمات الدولیة الحكومیة اإلقلیمیة كم، اللجنة الدولیةالدولي...

لت إلیه محكمة العدل الدولیة في إلى جانب ما توصّ ...OCDEوالتطور االقتصادي

مستبعدة في ،حة إلى المساعدات اإلنسانیةیصر بصفة أشارت أین،العدید من أحكامها

المسلحة.ة ام القوّ حاالت التي تكون الحاجة إلیها مقترنة باستخدلذلك ا

علیه، فإن القانون الّدولي اإلنساني یعد مهّما في تبیان األساس القانوني 

للمساعدات اإلنسانیة في المسائل المتعلقة بالنزاع المسّلح (الفرع الثاني) في حین 
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القانون الّدولي لحقوق اإلنسان كذلك ینظم بعض الجوانب الخارجة عن النزاعات 

بار بعض األفعال التي لها عالقة مباشرة المسّلحة (الفرع الثالث)، وأخیرا باعت

لتجریم كذلك صالحا بالمساعدات اإلنسانیة الّدولیة تشكل جرائم دولیة، منه یصبح ا

قانوني (الفرع الرابع).  العتماده كأساس 

الفرع األول

للحق في المساعدات اإلنسانية الدوليةكمبرراألخالق

في تفرضه قواعد القانون الدولي الدولیة إذا كان الحق في المساعدات اإلنسانیة 

فإن ذلك ال یمنع من البحث عن مبررات أخرى بعض الحاالت مثل النزاعات المسّلحة، 

، بما أن القانون ال یكفي لتبریر حق ضحایا الكوارث )66(ال تقل أهمیة كاألخالق

بعض المختلفة من االستفادة من هذه المساعدات أو أنه ال یفي أكثر بالغرض  فذهب

إلى اعتبار أن استناد الدول في سیاستها EBERWEINWolf-Dieterالكتاب أمثال

اإلنسانیة إلى األخالق یحقق أكثر فعالیة لدى عامة الناس والصحافة من االستناد إلى 

في لاللتزامات األخالقیة أكثر وقبولهم وذلك نظرا الستجابة األشخاص .)67(القانون

لضمیر اإلنساني.إلى مقتضیات ااستنادا كثیر من المواضع 

هو مدیر عام وAngeloNAEDINGERGممن یؤیدون فكرة األخالق كمبرر للعمل اإلنساني نذكر-66

، إذ صرح بما یلي:للجنة الدولیة

"l'aide humanitaire comme un impératif moral et une expression fondamentale de solidarité entre

les peuples ".

Voir :«L'aide humanitaire de l'Union européenne après le Consensus», Déclaration de Angelo

GNAEDINGER, Directeur général du CICR, Audition publique de la commission du

développement, Parlement Européen, Bruxelles, 29 janvier 2008.

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/statement/union-europ-enne-statement-290108.htm.

Consulté le 26/10/2015 à 19 h 41.
67 - Cité par : EBERWEIN Wolf-Dieter, « Introduction : comprendre la complexité d’un champ

d’action politique », Cultures et Conflits, n°60, 2005, pp. 7-13.
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غیر أن المبرر األخالقي، الذي یوحي بالعمل النبیل في مصلحة المتضرر 

حمایة الكرامة أولهما والمحتاج إلى اإلعانة نفسه یتأسس على أمرین مختلفین: 

التضامن الدولي. ثانیهمااإلنسانیة و 

الدوليةالربط بين الكرامة اإلنسانية والمساعدات اإلنسانية-أوال

" فالكرامة حقوق اإلنسان، مجال لقد شغلت الكرامة اإلنسانیة حیزا كبیرا في 

محمد سعید حد تعبیر الكاتب على مصطلح یغطي كل ما هو إنساني في اإلنسان"

أي عمل إلنسان وعالم الحیوان والجماد، و هي الخط الفاصل بین عالم او ،مجذوب

.)68(انتهاكا لمعنى الكرامةینتهك الصفة اإلنسانیة لإلنسان یعد 

وتمثل الكرامة نقطة بدایة لألساس األخالقي للمساعدات اإلنسانیة، فاإلنسان لیس 

، منه ال تعد )69(بشيء، بل یمثل قیمة بحد ذاته، وال یمكن أبدا التنازل عن كرامتة

)70(الكرامة مجرد حق من الحقوق الطبیعیة ولكن تعتبر مصدر كل هذه الحقوق

اإلشارة من و من هذا المنطلق، ال یخلو أي نص اتفاقي دولي یتعلق بحقوق اإلنسان 

ت الجمعیة العامة سواء تعلق األمر بالنصوص غیر الملزمة، كإعالناإلى الكرامة.

، حیث أشار 1948في مقدمتها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة و لألمم المتحدة،

یباجة التي اعترف في متنها بالكرامة المتأصلة في أكثر من مرة إلیها، بدءا من الد

جمیع البشر وبحقوقهم المتساویة، إلى أول مادة في اإلعالن التي أقرت بوالدة الناس 

الخاصة اإلعالناتإلى جانب.)71(الحقوقأحرار متساوین في الكرامة و جمیعا

ةریات العامة و اآللیات القانونیالعامة لحقوق اإلنسان، تطور الحقوق والحالنظریةمحمد سعید مجذوب، -68

.129، ص. 2014، المؤسسة الحدیثة للكتاب، بیروت، لحمایتها
69- ZANGHI Claudion, « Fondements éthiques et moraux du droit à l’assistance humanitaire », In : Le

droit à l’assistance humanitaire, Actes du Colloque international organisé par l’UNESCO, Paris, 23-27

janvier 1995, p. 3.

.129، مرجع سابق، ص. النظریة العامة لحقوق اإلنسانمجذوب، محمد سعید-70

71- Voir, préambule et article premier de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée par =
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، حیث ربط 45/100اإلعالن رقمو 43/131بالمساعدات اإلنسانیة، كاإلعالن رقم 

عدم تقدیمها ین أنعتبرماإلعالنان بین الكرامة اإلنسانیة وتقدیم المساعدات اإلنسانیة

.)72(انتهاكا للكرامة اإلنسانیةیشكل 

وفي السیاق نفسه، اعتبر معهد القانون الدولي في الالئحة التي أصدرها تحت 

اعدة اإلنسانیة أن عدم في الشق الخاص بالحق في المس"المساعدة اإلنسانیة"عنوان 

تقدیم المساعدات اإلنسانیة لضحایا الكوارث یعد تهدیدا للحق في الحیاة وانتهاكا 

.)73(للكرامة اإلنسانیة و بالتالي انتهاكا لحقوق اإلنسان األساسیة

ئة األكثر تعرضا النتهاك كرامتهاأن ضحایا الكوارث الطبیعیة هي الفباعتبار

بات فإلى أبسط الحاجیات الضروریة للحیاة، في مثل هذه الظروف حیث تفتقر 

اإلنسانیة استنادا لهم للمحافظة على كرامتهمضروریا تقدیم المساعدات اإلنسانیة 

. حیث أنه خالفا لضحایا النزاعات المسلحة الدولیة )74(االلتزام األخالقيخصوصا إلى

واجبات حددتوبالمقابل،قوقهمالتي نظمت اتفاقیات القانون الدولي اإلنساني ح

فإن في هذا النطاق، كل من كان بإمكانه أن یكون عنصرا فاعالأطراف النزاع و

،ضحایا الكوارث الطبیعیة تفتقر إلى إقرار حقوق لها بموجب نصوص قانونیة ملزمة

=l’AG de L’ONU le 10/12/1948.
72 -Par. 8 de la Résolution n° 43/131 concernant l’assistance humanitaire aux victimes de

catastrophes naturelles et situations d’urgence du même ordre, AG de l’ONU, 08/12/1988 à sa 68ème

Session plénière.

- Par. 8 de la Résolution n° 45/100 concernant l’assistance humanitaire aux victimes de catastrophes

naturelles et situations d’urgence du même ordre, AG de l’ONU, 14/12/1990, à sa 75ème Session

plénière.
73 - « Le fait de laisser les victimes de catastrophes sans assistance humanitaire constitue une menace

à la vie et une atteinte à la dignité humaine et, par conséquent, une violation des droits humains

fondamentaux ».

Institut de Droit International, Résolution « L’assistance humanitaire », Session Bruges 2003, II/1

02/09/2003.

.283، مرجع سابق، ص.حمایة اإلنسان في حالة الكوارث الطبیعیة ....محمد محمد، محمود توفیق-74
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مما یجعل تأسیس الحق في المساعدات اإلنسانیة الدولیة على الجانب األخالقي 

واألدبي الذي یستهدف حمایة كرامة اإلنسان أكثر ضرورة. 

یبدو الكرامة اإلنسانیةن المساعدات اإلنسانیة الدولیة و إلى جانب العالقة بی

یحه وضسیتم تكما،االرتباط واضحا بین المساعدات اإلنسانیة والتضامن الدولي

.الحقا

الّدولية  ارتباط الحق في المساعدات اإلنسانية  -ثانيا

بالتضامن الدولي

وٕانما یجد فحسب، بالمحافظة على الكرامة اإلنسانیة ال یقتصر المبرر األخالقي 

منذ نشأتهالتضامن اإلنسان ، حیث عرفهله أساسا في قواعد التضامن

به الحفاظ على أمن الجماعة أكثر ضرورة في وقتنا الراهن. وذلك بما یتطلّ ثم أصبح

والمتمثلة خاصة ،البشریة سواء تعلق األمر بحمایة البیئة أو مكافحة التهدیدات الحدیثة

وغیرها من التهدیدات التي ال یمكن لشخص واحد مجابهتها لوحده في االرهاب الدولي

.شخاص القانون الدوليتعاون مختلف أاألمرستدعيبل ی

ال یقتصر مجال تطبیقه على -كحق وواجب–لهذا، فإن مبدأ التضامن الدولي 

فاألعمال القانون الدولي اإلنساني، بل یمكن األخذ به في مجال حقوق اإلنسان،

التي یقوم بها الفاعلون، من مؤسسات األمم المتحدة، المنظمات غیر المتزایدة

حقوق اإلنسان، النقابات عددة الجنسیات، المدافعین عن الحكومیة، الشركات المت

رویيعلى حد تعبیر كلها مستلهمة تقریبا من حق أو واجب التضامن الدولي، واألفراد 

OSألفیسسانتوسدوسبالتاسار SANTOS ALVESD)75(.

مفوضة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان، األممحقوق اإلنسان والتضامن الدولي"، مذكرة مقدمة من "-75

.7. ص.A/HRC/12/27 ،22/07/2009وثیقة رقم المتحدة، 
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ي یمكن أن ینطبق على كل الذظهر أهمیة مبدأ التضامن الدولي ا سبق تمّ م

طار القانون الدولي اإلنساني ات اإلنسانیة الدولیة، سواء في احاالت المساعد

أو القانون الدولي لحقوق اإلنسان.

فظاهرة التضامن الدولي تتوافق مع الفطرة اإلنسانیة السلیمة، وهي وسیلة إلقامة 

حاد المصالح ل في اتّ مجتمع دولي خال من األنانیة، خاصة أن التضامن الدولي یتأصّ 

مختلف الدول بغرض تحقیق أهداف جماعیة تستلزم تعاون وعمل والغایات بین

.)76(مشترك

تستند المساعدات اإلنسانیة الدولیة إلى ما یجب أن یكون علیه المجتمع الدوليو 

علىساتیة، أخالقیة، قانونیة وثقافیة، منه تتأسّ "اإلنسانیة" حقیقة مؤسسّ وفقا لفكرة أن

.)77(الدول والشعوبالتضامن فیما بین األفراد، جمیع 

وفي هذا اإلطار، تنبع القاعدة األخالقیة والقاعدة القانونیة في مفهوم اإلنسان 

والكرامة اإلنسانیة وما للمجتمع، سواء على المستوى الوطني أو الدولي من حقوق 

.)78(والتزامات في حمایة وضمان الحقوق دون أي تمییز

یمّثل مسؤولیة المساعدات اإلنسانیةم واجب تقدیمن هذا المنطلق یبدو واضحا 

تستلزم مساعدة من هو في حاجة إلیها، فتثبت المسؤولیة حتى في غیاب أخالقیة

قابال لتكوین خطرا یمكن استبعادهالفعل، وذلك باعتبار أن االمتناع یشكل عنصرا 

.281مرجع سابق، ص. ،حمایة اإلنسان في حالة الكوارث الطبیعیة...محمد، محمود توفیق محمد-76

77- GROS ESPIELL Héctor, « Les fondements juridiques du droit à l’assistance humanitaire », Le

droit à l’assistance humanitaire, Actes du Colloque international organisé par l’UNESCO, Paris, 23-27

janvier 1995. p. 11.
78- Ibid.
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عدة شخص فنكون أمام تماثل في األخالق بین الفعل الذي یحدث ضررا وفي عدم مسا

.)79(في حاجة إلیهاكان 

وعلیه، بات ضروریا إعمال االلتزامات الناشئة عن التضامن الدولي والتعاون 

لمواجهة الظروف الّصعبة التي یعیشها المجتمع الّدولي، من أزمات اقتصادیة أّثرت 

Les(، وتشمل الفئات األكثر ضعفا بالدرجة األولى على البلدان والشعوب الضعیفة

plus vulnérables( كالنساء، األطفال واألقلیات...، باإلضافة إلى ما تتطّلبه العوامل

وتعاون من طرف كل أشخاص المجتمع الّدولي، دول المناخیة كذلك من تضامن

.)80(منظمات دولیة حكومیة وغیر حكومیة، القطاع الخاص واألفراد

ت لمساعداكأساس لونخلص في األخیر إلى أهمیة اعتماد مبدأ التضامن الدولي 

اإلنسانیة الدولیة، باعتباره واجب أخالقي، قد تتمخض عنه التزامات قانونیة، السیما 

بنیه فكرة المساءلة القانون الدولي اإلنساني، وحتى القانون الدولي الجنائي، بتإطارفي 

عن األفعال التي تعیق العمل اإلنساني، على وجه الخصوص تعّمد استهداف العاملین 

.والمنشآت ..في ذلك المجال 

كما یمكن لمبدأ التضامن الدولي أن یكون له دور أهم عندما یفتقد المجتمع 

الدولي لنصوص قانونیة ملزمة وصریحة تنظم بعض مجاالت المساعدات اإلنسانیة 

شأن الكوارث الطبیعیة، فتصبح المساعدة اإلنسانیة یملیها الضمیر اإلنساني 

اه مناسبا من التدابیر للتخفیف من معاناة الغیر واإلحساس بمآسي الغیر، فیتخذ ما یر 

.اإلمكانیاتأو لما ال وقفها نهائیا إذا ما توفرت 

79- ABDELHAMID Hassan, BELANGER Michel et autres, Sécurité humaine et responsabilité de

protéger, L’ordre humanitaire internationale en question, Ouvrage collectif, Sous la direction de

ABDELHAMID Hassan, BELANGER Michel, CROUZATIER Jean-Marie…Ed des Archives

Contemporaines, en partenariat avec AUF, Paris, 2009. p. 98 et 99.

اإلنسان، األمم لحقوقالسامیةالمتحدةاألمممفوضةمنمقدمةمذكرة،الدوليوالتضامنحقوق اإلنسان"-80

.6و 5، مرجع سابق، ص. المتحدة
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ال ، التيالدولیةالمساعدات اإلنسانیةخصائصویتناسب ما ذكر سابقا مع 

تحقیق ربح ما أو فائدة، على غرار المساعدات اإلنمائیة بین الدول والتي یتوخى منها

وٕان احتفظت بتسمیة "المساعدة" إال أن دوافع الدولة المقدمة لهذه المساعدة ال تخلو 

من استهداف تحقیق مصلحة لها، أیا كان نوعها. 

لدولیةمهما یكن الحدیث عن القواعد األخالقیة كمبرر للمساعدات اإلنسانیة ا

فهي ال تتصف بالصفة -تخاطب الضمائر-فإن هذه األخیرة ال تعبر إال عن المقاصد

بها كشأن إعانة شعب یعاني اإلخاللاإللزامیة وال ترتب أیة مسؤولیة دولیة في حالة 

من الوباء ...غیر أن هذه القواعد یمكن أن تتحول إلى نصوص ملزمة إذا ما اقتنع 

التي اتفاقیات جنیف على غرار خذها في شكل اتفاقات دولیة، المجتمع الدولي بها، فیت

.)81(كانت سابقا قواعد أخالقیة

الثانيالفرع

الّدولي اإلنسانيقـانونالورود المساعدات اإلنسانية في نصوص  

(من االلتزام األخالقي إلى التكريس القـانوني)

إن المساعدات اإلنسانیة الدولیة ال یمكن أن تحظى بأهمیة إن لم تقنن في 

أو على مستوى التنظیم القانوني الداخلي االتفاقينصوص قانونیة سواء على المستوى 

ر اإلطار الكافي الذي بالرغم من أهمیته ال یوفّ ،للدول تبعدها من المجال األخالقي

ف الفاعلین اإلنسانیین تنفیذا للمهام المنوطة لممارسة هذا الحق بصفة فعلیة من طر 

)1864بما في ذلك اتفاقیة جنیف لسنة (بهم وفقا لقواعد القانون الدولي اإلنساني 

خالفا لحق واتفاقیات جنیف األربع والبروتوكوالت االضافیة لها (ثانیا) وهذا (أوال)، 

.19مرجع سابق، ص. ،القانون الدولي العام...أفكیرن محسن، -81
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تجد نطاقها التي البمختلف أشكالها بتلقي هذه المساعدات األخرى ضحایا الكوارث 

الدولیةواالتفاقیاتحینها إلى المواثیق فأسندتضمن أحكام القانون الدولي اإلنساني 

.التي تنظم حقوق اإلنسان

بشأن تحسين حال الجرحى1864اتفـاقية جنيف لسنة  -أوال

العسكريين في الميدان

اتفاقي إلى وضع أول نص 22/08/1864أثمرت جهود المجتمع الدولي في 

أال وهو القانون الدولي ،ل نقطة بدایة لتأسیس فرع من فروع القانون الدوليمثّ 

. وبذلك تزامن ظهور هذا القانون مع المساعدات اإلنسانیة الحدیثة، بعد )82(اإلنساني

Comitéاللجنة الدولیة والدائمة إلغاثة الجرحى العسكریینإنشاء international et

ا قبله) ال یعرف إال الحرب (القرن التاسع عشر ومآنذاكهذا وفقا للتسمیة الحدیثة، اعتبارا أن المجتمع الدولي -82

ر بعد انتشاقانون النزاعات المسلحة ل الحقا إلى لتتحوّ قانون الحرب، ومن ثمة كانت التسمیة المناسبة هي 

ألخیرة وٕانما بین هذه ا-ولالدّ –ثاني من النزاعات المسلحة ال یدور بین أشخاص القانون الدولي نوع

.القانون الدولي اإلنسانيلح أخرى، ثم تستقر التسمیة على مصطوجماعات 

ق كونها هجرت الحدیث عن الظروف التي یطبّ -في اعتقادنا–وٕان كانت هذه التسمیة األخیرة هي األحسن 

ر أكثر عن دواعي تقیید الذي یعبّ اإلنساني لتحیل محلها مصطلح ،فیها هذا الفرع من فروع القانون الدولي

"بالشذوذ"األعمال االحترابیة ألطراف النزاع المسلح، أال وهي الدواعي اإلنسانیة، إال أن هذه التسمیة تمتاز 

مقارنة مع مختلف القوانین الدولیة، التي كانت متوافقة مع التسمیات القدیمة للقانون الدولي اإلنساني، كتسمیة 

داللة على تنظیم االقتصاد على المستوى الدولي أو القانون الدولي للبیئة... لذا القانون الدولي االقتصادي لل

حتى یبدو المعنى واضحا من تسمیته. المطبق على النزاعات المسلحة مصطلح إضافةكان من الممكن 

Maxیعتبر  HUBER المنعقد الدبلوماسيفي المؤتمر ذلك مؤسس مصطلح القانون الدولي اإلنساني، وكان

ولي اإلنساني المطبق في النزاعات) في جنیف حول تأكید وتطویر القانون الد1977) و (1974بین سنة (

.المسلح

رسالة لنیل شهادة الماجیسترراجع في ذلك، غنیم قناص المطیري، آلیات تطبیق القانون الدولي اإلنساني، 

.14ص. ، 16/05/2010جامعة الشرق األوسط، كلیة الحقوق، قسم القانون العام، 
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permanent de secours aux militaires blessés) على ید 1863بسویسرا سنة (

Henryرجل األعمال السویسري هنري دونان DUNANT، تلى ذلك استحداث اللجنة و

التي أخذت مكان اللجنة الدولیة السابقة، لتصبح أول لجنة )83(الدولیة للصلیب األحمر

ول حكرا على الدّ ختصاص سابقا الس عملها كامال لإلنساني بعدما كان هذا اتكرّ 

.)84(والكنیسة

السابقة األساس القانوني )1864(جنیف لسنة لت اتفاقیةشكّ ،ومن ذلك المنطلق

غیر أن ،صل بالنزاع المسلحسیما في شقها المتّ ال-للمساعدات اإلنسانیة الدولیة

أنه رغم  صغر حجم االتفاقیة مقارنة باالتفاقیات الدولیة األخرى، فهي ال المالحظ

كحیاد ع قواعد ال زالت ساریة إلى یومناتتعدى عشرة مواد، إال أنها كانت كافیة لوض

سیارات االسعاف والمستشفیات العسكریة وضرورة حمایتها واحترامها، كما نصت على 

غاثة من أفراد الخدمات الطبیة والمتطوعین حیاد وحمایة القائمین على أعمال اإل

زة وأسست شارة ممیّ ،وأخیرا أقرت بتقدیم المساعدة الطبیة دون أي تمییز،المدنیین

.)85(توضع على المستشفیات ویحملها أفراد الخدمات الطبیة

قاصرة على تنظیم المساعدات اإلنسانیة الدولیة )1864إن اتفاقیة جنیف لسنة (

تصرت المساعدة بموجبها على الجرحى العسكریین في المیدان فهي من جهة اق

كما لم تتناول حمایة بعض الفئات ، )86(وبالتالي تجاهلت الجرحى في النزاعات البحریة

وما یلیها. 250، ص. اللجنة الدولیةراجع ما یأتي -83
84- PAYE Olivier, Sauve qui veut ?..., op. cit, p. 5.
85 -Voir Art. 1-7 de la Convention de Genève de 22 août 1864 pour l’amélioration du sort des militaires

blessés dans les armées en campagne.

جزائریة ، في: اسهامات " مدلول القانون الدولي اإلنساني وتطوره التاریخي ونطاق تطبیقه"عتلم شریف، -

Créartiveالقانون الدولي اإلنساني، إعداد نخبة من الخبراء الجزائریین، حول Consultant،الدولیةللجنة ا

.19، ص. 2008األحمر، للصلیب

) بتنظیم الحرب البحریة، أما عن تطبیق اتفاقیة جنیف لسنة 1899وقد كفل فیما بعد مؤتمر الهاي لسنة (-86

=بمناسبة الحرب النمساویة الروسیة. راجع في ذلك: محمد عزیز1866) في المیدان، فكان في سنة 1864(
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ومن جهة أخرى لم األساسیة في القانون الدولي اإلنساني، وهم األسرى والمدنیین... 

اد إلى عدم استعد-حسب رأینا-ویعود ذلك أساساتنص على أیة آلیة لتنفیذ أحكامها،

لخضوع لمبدأ المساءلة، اعتبارا أن المجتمع الدولي یشهد الدول منذ أول نص اتفاقي ل

نزاع المسلح. فمن البدیهي أن االتفاقیة حملت في طیتها ألول مرة میالد قانون ینظم الّ 

ینصاع إلى أحكامه. ن ال الحقا قانونا یساءل فیه كل مالبوادر األولى لما سیصبح 

ى محاوالت للتخفیف في بعض ) ال یتعدّ 1864فكل ما اتفق علیه قبل سنة (

معاهدات ثنائیة للهدنة تعقد بین ر الحروب التي ال تعرف أي حد، أوالحاالت عن آثا

كان في الحروب قدیما بعدما )87(األطراف المتنازعة لتبادل األسرى وعالج الجرحى

افعل "یسمح القیام بكل ما یحلو للطرف المنتصر في الحرب على خصمه وفقا لقاعدة 

ه لم یتفق على كیفیة إعمال أحد المبادئ األساسیة ، كما أنّ "ما شئت بالخصم المنهزم

في مبدأ الضرورة العسكریة" والمتمثل في "-المعروف حالیا-للقانون الدولي اإلنساني

فرأي یربط لنظر حول مفهوم الضرورة العسكریةالختالف وجهات ا،من الظروفكثیر 

ة ل ألطراف النزاع اعتماد أیّ مبدأ الضرورة العسكریة بالنصر العسكري، ومنه یخوّ 

المبدأ بالخطر فیربطصر، أما الرأي اآلخر أسلوب عسكري یحقق النّ وسیلة أو 

ورأي أخیر یجعل من حالة الخطر،ون في العسكري، حیث یمكن استبعاد تطبیق القان

اإلنساني "آفاق : القانون الدولي فينساني والمحكمة الجنائیة الدولیة"، شكري، " القانون الدولي اإل=

، المؤتمرات العلمیة لجامعة ترسیخ دور القانون الدولي اإلنساني وآلیات الحمایة، ثالثوتحدیات"، الجزء ال

ن، د. س. بیروت العربیة، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

.94ص. 
87 - SHNIDLER Dietrich : « Le Comité international de la Croix-Rouge et les droits de l’homme »

Extrait de la RICR, janvier-février 1979, p.4.
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فاع عن حق البقاء للدولة سبیال لعدم االعتداد بقواعد فس والدّ فاع عن النّ الحق في الدّ 

.)88(القانون الدولي

صر ر نظر األطراف المتنازعة في الحرب على كیفیة احداث النّ علیه، اقتصا

ص لنفسها عدم االعتداد بضحایا الطرف اآلخر، وبالتالي عدم تمكینه جعلها ترخّ 

الحصول على المساعدات اإلنسانیة، السیما أنه ینظر إلیها على أنها وسیلة لتقویة 

النصر العسكري. ذلك الطرف المستفید منها، ومنطقیا یعد ذلك حاجزا أمام تحقیق 

1949اتفـاقيات جنيف األربع لسنة  -ثانيا

لهااإلضافيةروتوكوالت  و الب

م النزاعات المسلحة، بما فیها ما ه االتفاقیات أهم النصوص التي تنظتتضمن هذ

یتعلق بكیفیة تسییر المساعدات اإلنسانیة، سواء من جانب مقدمي هذه المساعدات 

أو من المستفیدین منها.

ما یالحظ في اتفاقیات جنیف لسنة ):1949اتفـاقيات جنيف األربع (-1

ها شملت المادة األولى المشتركة منها التزامات على الدول األطراف فیها ) أنّ 1949(

، منه تصبح مسألة المساعدات )89(أن تحترم وتكفل احترام االتفاقیات في كل الحاالت

التزاما في اإلنسانیة الدولیة الواردة أثناء النزاعات المسلحة الدولیة منها وغیر الدولیة 

ة على االتفاقیات، في حین االنتشار الواسع لهذه االتفاقیات جعل ق الدول المصادقح

عمان، األردنل للنشر، ، دار وائنساني: والدته/ نطاقه/ مصادرهالقانون الدولي اإل حسین علي الدریدي، -88

.446و 445ص. ،2012

، مرجع سابق.)1949لمشتركة من اتفاقیات جنیف (ا1راجع المادة-89
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، قواعدها تشّكل عرفا دولیا الزما للجمیع، في إطار ما یسمى بااللتزامات على الكافة

Ergaقواعد Omnes.

اع المسلح ذات وفي المادة الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف التي اعتنت بالنز 

ة یّ ألعلى جواز نّص وفي جانب المساعدات اإلنسانیة الدولیة، ، الدوليغیر الطابع 

خدماتها على أطراف تعرض أن-اللجنة الدولیةمثل -هیئة إنسانیة غیر متحیزة

لمشتركة من ا9. وفي السیاق نفسه قضت المادة )90(النزاع بعد حصولها على الموافقة

من االتفاقیة الرابعة لجنیف 10التي تقابلها المادة ،األولىاتفاقیات جنیف الثالث

) أن االتفاقیات ال تقف حاجزا في سبیل األنشطة اإلنسانیة التي تقدمها 1949(

حیز بغرض حمایة وٕاغاثة الجرحى ر فیها خاصیة عدم التّ المنظمات اإلنسانیة التي تتوفّ 

،اللجنة الدولیةالمثال ت على سبیل ذكر خدمات الطبیة والدینیة، و والمرضى وطاقم ال

نزاع المعنیة.لوذلك دائما بعد أن یؤذن لها أطراف ا

Puissanceیمكن أن یعهد إلى الدولة الحامیة  protectrice ّام بمختلفالقی

الحامیةقتضیها تنفیذ االتفاقیة أو إلى هیئة أخرى تعمل كبدیل للدولةالمهام التي ی

یادة لتفادي د شهر مبدأ السّ ، وٕان كان الواقع یؤكّ )91(أن تتوفر فیها الكفاءة والحیادشرط

ن دور الدولة الحامیة یكمن في الخضوع لالتفاقیات الدولیة، باعتبار أ

.)92(الرقابة

، مرجع سابق.)1949المشتركة التفاقیات جنیف (3/2راجع المادة -90

).1949من اتفاقیة جنیف الرابعة (11المشتركة من اتفاقیات جنیف الثالثة األولى و المادة 10راجع المادة -91

تریكي فرید، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي اإلنساني والفقه اإلسالمي: دراسة -92

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري مقارنة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، 

.278. ص. 15/05/2014، -تیزي وزو–
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من االتفاقیة الرابعة أكثر وضوحا في شأن االلتزام بالسماح 59وتضل المادة 

االحتالل السماح بعملیات بتقدیم المساعدات اإلنسانیة الدولیة، حیث فرضت على دولة 

.)93(اإلغاثة إذا ثبت نقص المؤن لسكان األراضي المحتلة

من اتفاقیة جنیف الرابعة مسألة مرور المساعدات 23في حین نظمت المادة 

اإلنسانیة الدولیة، حیث ألزمت األطراف المصادقة على االتفاقیة بكفالة مرور هذه 

انت أدویة، مهمات طبیة، مستلزمات العبادةالمساعدات إلى السكان المدنیین، سواء ك

.)94(ساء الحوامل أو النفاسسنة أو النّ 15لألطفال دون أغذیة، مالبس، ومقویات 

ات المذكورة عن یرسالوقد حرصت المادة السالفة الذكر على أن ال تخرج اال

عن ل ها ال تحوّ أكد من أنّ هدفها، وبالتالي ربطت بین الترخیص لمرورها وبین التّ 

م لتفید العدو فائدة واضحة تقدّ ال أن ، و ر الرقابة الفعالة علیهاتتوفّ وجهتها األصلیة، أن

.)95(في جهوده الحربیة أو االقتصادیة

أخیرا للطرف الذي یرخص بمرور الرساالت اإلنسانیة أن یشترط لمنح الترخیص 

قع على النزاع ، ینطبق هذا الوا)96(أن تقدم تحت إشراف محلي بواسطة الدولة الحامیة

.المسّلح ذات الطابع الدولي

ها رغم أنه لم نعمد إلى ذكر كل المواد التي تتعلق بالمساعدات اإلنسانیة، إال أنّ 

م أثناء من المساعدات اإلنسانیة، أال وهي تلك التي تقدّ اواحداتمثل قواعد تخص جانب

).1949جنیف الرابعة (من اتفاقیة59راجع المادة -93

.من اتفاقیة جنیف الرابعة23/1راجع المادة -94

من اتفاقیة جنیف الرابعة وذلك بتبدیل الرساالت بسلع كان ملزما بتوریدها أو انتاجها بوسیلة 23/1المادة 

أخرى أو باالستغناء عن وسائل كان علیه أن یخصصها العدو إلنتاج تلك السلع.

.التفاقیة نفسهامن ا23/2المادة -95

من االتفاقیة نفسها.23/3راجع المادة -96
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ت أثناء الكوارث النزاعات المسلحة، وبالتالي فهي غیر صالحة لتنظیم المساعدا

الطبیعیة أو الكوارث التكنولوجیة.

رت طوّ ):1977التفـاقيات جنيف (اإلضافيةالبرتوكوالت-2

الثالث اتفاقیات جنیف بشكل واضح، وٕان كان البروتوكول اإلضافیةالبروتوكوالت 

.)97(الثالث یقتصر على الشارة الممیزة للصلیب األحمر بإضافة البلور األحمر

Cristal rougeفكان إلى الشارات المعروفة سابقا وهي الصلیب والهالل األحمرین ،

البروتوكول األول والثاني نقطة التقاء قانون الهاي وقانون جنیف، األمر الذي منح 

حمایة أكثر لضحایا النزاعات المسلحة. 

ة بسیر العملیات العدائیة وأخرى بحمایة حیث جمع البروتوكوالن قواعد خاصّ 

حة، وبذلك ابتعدا عن التقسیم الكالسیكي لقانون الحرب، الذي النزاعات المسلّ ضحایا 

من سلطات أطراف النزاع المسلح في اختیار وسائل ز بین جملة من القواعد تحدّ یمیّ 

وكان ذلك خصوصا عند انعقاد ، وأسالیب الحرب بتنظیم سیر العملیات العدائیة

حیث تمخضا عنهما عدة اتفاقیات )1907() و 1899مؤتمري الهاي للسالم سنتي (

) عند وضع أول 1864ة بالحمایة نشأت ابتداء من سنة (وٕاعالنات، وبین قواعد خاصّ 

بشأن 12/08/1949البروتوكول اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف المؤرخة في 2/2في هذا الشأن، المادة راجع -97

، حیث سمح هذا 08/12/2005معقود في جنیف بتاریخ اعتماد شارة ممیزة إضافیة (البروتوكول الثالث) ال

البروتوكول للجمعیات الوطنیة للهالل األحمر أو الصلیب األحمر التابعة لألطراف السامیة في االتفاقیة، 

، وكذا أطقم الخدمات الطبیة وأفراد اللجنة الدولیة االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والهالل األحمر، 

غیرها من باستعمال هذه الشارة الثالثة. الوحدات الدینیة برعایة هیئة األمم المتحدة و 

من االتفاقیة نفسها.6-2راجع في تفصیل ذلك المواد 
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رمت اتفاقیات جنیف لسنة اتفاقیة خاصة بالقانون الدولي اإلنساني بجنیف، ثم اب

.)98()1949لسنة () إلى أن جاءت اتفاقیات جنیف األربع1929(

جاء البروتوكول :)1949(األول التفـاقيات جنيف  فياإلضاالبروتوكول  -أ

بعض المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة الدولیة لیسدّ األولاإلضافي

الثغرات التي احتوتها اتفاقیات جنیف األربعة، والسیما من جانب حمایة المدنیین، على 

وجه الخصوص هؤالء الذین یقعون تحت االحتالل الحربي.  

صریحة بشأن الحمایة، حیث لم )1949(وقد كانت اتفاقیات جنیف األربع لسنة 

االتفاقیات حتى ولو كان ذلك بموجب التزاماتها تجاه حلل من تسمح للدول األطراف بالتّ 

ها اتفاقیة ثنائیة أو جماعیة. ففي حین لم تستبعد إمكانیة ورود هذه االتفاقیات إال أنّ 

حمایة اعتبرتها بال تأثیر على األشخاص المشمولین بالحمایة إذا تضمنت أحكاما أقلّ 

لمیة رق السّ أسفر مؤتمر الهاي األول عن وضع ثالث اتفاقیات: اتفاقیة حول حل المنازعات الدولیة بالطّ –98

طبیق المبادئ اإلنسانیة على الحرب اتفاقیة أخرى تخص قوانین وأعراف الحرب أما االتفاقیة الثالثة فتتعلق بت

البحریة، باإلضافة إلى تبني ثالث تصریحات تتعلق بالحرب الجویة ومنع بعض األسلحة؛

أما مؤتمر الهاي الثاني فنتج عنه وضع خمسة عشر اتفاقیة تخص تنظیم الحرب البریة؛-

النزاعات المسلحة في البر ) فإنها شملت حمایة ضحایا 1949أما ما یتعلق باتفاقیات جنیف لسنة (-

والبحر؛

) باتفاقیات جنیف وتستحدث ألول مرة 1949وكذا معاملة أسرى الحرب، لتطور هذه االتفاقیات سنة (-

اتفاقیة خاصة بالسكان المدنیین وهي االتفاقیة الرابعة.

، منشأة اإلنسانيالقانون الدولي راجع في تفصیل تاریخ ومضمون هذه االتفاقیات: محمد فهد الشاللدة، -

.39-32، ص ص 2005المعارف، اإلسكندریة، 
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لها اإلضافیةت منه تبقى اتفاقیات جنیف والبروتوكوال، )99(من اتفاقیات جنیف األربع

.)100(كحد أدنى من الحمایة ال یمكن االنتقاص منه

وقد اقتضت اتفاقیات جنیف استمرار انتفاع الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات 

دابیر المتخذة من أطراف النزاع أكثر الطبیة والدینیة باالتفاقات السابقة، ما لم تكن التّ 

.)101(مالئمة

رت الحمایة نفسها للفئات المحمیة إذا قرّ ة صحیحة تكون االتفاقیة الخاصّ و 

بموجب قواعد القانون الدولي اإلنساني، أو تزید عن تلك الحمایة أو ال تضر بوضع 

.)102(رة لهااألشخاص المحمیة وال تنتقص من حجم الحمایة المقرّ 

" حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة"محمد مصطفى یونس،-99

.2005: اتفاقیة جنیف بین الحاضر والمستقبل، سلسلة نحو ثقافة إنسانیة، جمعیة الهالل األحمر القطري في

.65ص. 

على التوالي. لمشتركة من اتفاقیات جنیف األربع) ا7-6-6-6المادة ( -100

ولإلشارة، قاعدة عدم امكانیة االتفاق على مخالفة أحكام اتفاقیات جنیف والبروتوكوالت االضافیة لها یمكن

أن تتأّسس كذلك على قاعدة واردة في اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات، مفادها أن أّیة اتفاقیة تخالف قاعدة 

Jusآمرة  Cogensإلغاء أو تغییر قاعدة آمرة إال بقاعدة آمرة مثلها في القانون الدولي العام، حیث ال یمكن

، بل أكثر من ذلك، نافذة في مواجهة الكافة، فإن أي واعتبارا أّن قواعد القانون الدولي اإلنساني قواعد آمرة

من اتفاقیة 64و 53اتفاق یخالفها ویقّر بحمایة أقل لضحایا النزاعات المسلحة یعد باطال. راجع المادتین 

صادقت علیها 27/01/1980دخلت حیز النفاذ في ،23/05/1969المؤرخة في فیینا لقانون المعاهدات،

13/10/1987مؤرخ في 222-87وجب المرسوم الرئاسي رقم الجزائر بالتحفظ، بم

.24/05/1987، صادر في 42ج. ر. ج. ج، عدد 

على التوالي.لمشتركة من اتفاقیات جنیف األربع) ا7-6-6-6المادة ( -101

: القانون الدولي في،"القانون الدولي اإلنساني وحمایة المدنیین خالل النزاعات المسلحة"أبو الوفا أحمد، -102

، المؤتمرات العلمیة لجامعة اإلنساني "آفاق وتحدیات"، الجزء األول، تأصیل القانون الدولي اإلنساني وآفاقه

2010،بیروت العربیة، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة الحقوق، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

.209ص. 
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یظلواالمدنیینإال أنّ ،نها االتفاقیات الدولیةى في حالة ورود واقعة لم تتضمّ وحتّ 

شرط مارتینز یشار إلیها باسم ، وهذه الفكرة )103(مشمولین بأحكام مبادئ القانون

Clause Martens نسبة إلى قائلها، فأخذ بها في ما بعد في االتفاقیات الدولیة

.)104(واجتهادات القضاء الدولي

حظیت مختلف الفئات في النزاع المسلح بالحمایة، فبالنسبة للنزاع في البحر 

) من البروتوكول األول باحترام وحمایة الجرحى والمرضى 10اقتضت المادة (

والمنكوبین في البحار، ومعاملتهم معاملة إنسانیة، كما فرضت على أطراف النزاع 

اي تقتضیهتلك التأي تمییز، ما عدى تقدیم الرعایة الطبیة لهم بقدر المستطاع وبدون

بیة.االعتبارات الطّ 

البروتوكول ألزممن توفیر الحمایة للضحایا، الوحدات الطبیةتمكینوبداعي

. ولم تشذ حمایة الخدمات )105(األول أطراف النزاع بحمایة وعدم انتهاك هذه الوحدات

القاعدة، حیث لم یكتف البروتوكول الطبیة وأفراد الهیئات الدینیة والمهام الطبیة عن 

األول باالحترام والحمایة، وٕانما طالب دولة االحتالل بتقدیم أي مساعدة ممكنة ألفراد 

م كل الخدمات الطبیة المدنیین بغیة تقدیم مهامهم بأحسن وجه، وبصفة عامة تقدّ 

وأخیرا ،بسبب القتالمساعدة ألفراد الخدمات المدنیة المدنیین حال تعطل هذه الخدمة 

"یظل المدنیون والمقاتلون في ) ما یلي: 1977من البروتوكول اإلضافي لسنة (1/2جاء في نص المادة -103

الحاالت التي ال ینص علیها هذا "البروتوكول" أو أي اتفاق آخر، تحت سلطان مبادئ القانون الدولي كما 

استقر بها العرف ومبادئ اإلنسانیة وما یملیه الضمیر العام".

، دار اإلنسانيحمایة المدنیین في النزاعات الدولیة المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي یعقر الطاهر، -104

.82و 81.ص، 2010طلیطلة، الجزائر، 

من البروتوكول االضافي األول، مرجع سابق.12/1راجع المادة -105
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سمح لهذه األفراد االلتحاق بأي مكان تكون فیها الحاجة إلى خدماتهم غیر قابلة 

.)106(لالستغناء

بیة تسري على أفراد جل األحكام المطبقة على أفراد الخدمات الطّ أنّ إلى ونشیر 

ال یجوز من البروتوكول االضافي األول، و 15/5ینیة المدنیین وفقا للمادة الهیئات الدّ 

.)107(بة أي شخص بسبب مهامه الطبیة المتماشیة مع أخالقیات المهنةمعاق

بي قل الطّ وقد أورد البروتوكول االضافي األول أحكاما خاصة بحمایة وسائل النّ 

بیة وفقا للمواد ائرات الطّ احلیة، إضافة إلى الطّ المستشفیات وزوارق النجاة السّ ،كالسفن

من البروتوكول األول.31إلى 21من 

ل أفرد قسما فإن البروتوكول االضافي األو ،كان المدنیینبالنسبة لفئة السّ أما 

على سلطة االحتالل توفیر الحاجیات منه 69تفرض المادة كامال ألعمال الغوث، إذ 

الضروریة من مواد غذائیة ومواد طبیة وكساء وفراش ووسائل لإلیواء، إلى غیر ذلك 

.)108(لیم المحتلة وكذا تلك الضروریة للعبادةمن الحاجیات الالزمة لبقاء سكان األقا

من اتفاقیة جنیف 55ل المادة الفة الذكر التي تكمّ السّ 69ویستشف من المادة 

الطبیةواإلمداداتاقتصرت على المواد الغذائیة السالفة55أن المادة الرابعة، كون 

أن األعیان المذكورة لیست واردة على سبیل الحصر وٕانما على سبیل المثال، بحیث 

سابق.من البروتوكول االضافي األول، مرجع4و 2، 15/1راجع المادة -106

من البروتوكول االضافي األول، مرجع سابق.16/1راجع المادة -107

من البروتوكول االضافي األول، مرجع سابق.69/1راجع المادة -108
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ع لتشمل أعیانا ضروریة موجودة سابقا أو ستظهر بعد اتخاذ البروتوكول یمكن أن تتوسّ 

.)109(ة وال غنى عنها لبقاء السكان المدنیینبشرط أن تكون مهمّ اإلضافي

كان روریة للسّ فیر الحاجیات الضّ ن سلطة االحتالل من تو وفي حالة عدم تمكّ 

السماح ألعمال الغوث ذات الصبغة المدنیة المحایدة وبدون بالتزامیقع علیها،المدنیین

ل مرور أي تمییز، وبالتالي على سلطة االحتالل أو أي طرف سام أن یسمح ویسهّ 

.بأقصى سرعة ممكنة وبدون أي تقیید لمواد وتجهیزات الغوث وكذا العاملین علیها

تضررا كاألطفال الغوث أولویة األشخاص األكثر إرسالیاتویؤخذ بالحسبان عن توزیع 

مییز إعمال مبدأ التّ أمام. وبذلك نكون )110(وأوالت األحمال وحاالت الوضع والمراضع

.اإلیجابي الذي یقتضیه الواقع العملي

والبروتوكول األربعإن المساعدات اإلنسانیة ال تقتصر، وفقا التفاقیة جنیف 

، و إنما تشمل كذلك مساعدات معنویة في افي األول على المساعدات المادیةاالض

تة بلم شمل األسر المشتّ لنزاع التزامحق األسر المشتتة، فیقع على عاتق أطراف ا

صال واالجتماع مرة أخرى إذا أمكن حتى یسمح لها باالتّ ،نتیجة للنزاع المسلح

ع على وجه الخصوص عمل على أطراف النزاع المسلح أن تشجّ كما أنّ ،)111(ذلك

.)112(شریطة خضوعها للتعلیمات األمنیة،المنظمات اإلنسانیة القائمة بهذه المهام

في: اسھامات عواشریة رقیة، "الحمایة الدولیة لألعیان المدنیة زمن النزاعات المسلحة غیر الدولیة"، راجع -109

Créativeاإلنساني، إعداد نخبة من الخبراء الجزائریین،جزائریة حول القانون الدولي  Consultantللجنة ، ا

.151ص. ، 2008للصلیب األحمر، الدولیة

من البروتوكول االضافي األول، مرجع سابق.2و 70/1المادة راجع-110

مرجعین سابقین.من البروتوكول االضافي األول، 74من اتفاقیة جنیف األولى والمادة 26راجع المادة -111

.88مرجع سابق، ص. ،مصطفى یونس، " حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة..."محمد راجع كذلك -

محمد مصطفى یونس، مرجع نفسه.راجع -112
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یر العادي لمرور إرسالیات اإلغاثة یحظى األفراد ضمانا للسّ ،وفي األخیر

عم ألداء ساعدة والدّ ون كل المویتلقّ ،المشاركون في أعمال الغوث بحمایة واحترام

حة یمكن مهامهم المرتبطة باإلغاثة، غیر أنه استنادا إلى مبدأ الضرورة العسكریة الملّ 

.)113(توقیف أو تقیید عمل القائمین على أعمال اإلغاثة بصفة مؤقتة

لقد صیغ :1949االضافي الثاني التفاقیات جنیف لبروتوكولا-ب

الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف األربعة لینظم البرتوكول االضافي الثاني تكملة للمادة 

النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ال سیما أن هذا النوع من النزاعات أصبح أكثر انتشارا 

مادة)، غیر أنه إذا 28في اآلونة األخیرة. ویتمیز البروتوكول األول بقلة عدد مواده (

إلى غیر ذلك، فإن عدد المواد .استثنینا المواد المتعلقة بمجال التطبیق والنفاذ..

16ال تتجاوز غیر الدولیة ة بحمایة ضحایا النزاعات المسلحةالمتعلقة مباشر 

.)114(مادة

ویمكن أن تتأسس المساعدات اإلنسانیة الدولیة على البروتوكول الثاني نظرا 

إلدراجه مجموعة من األحكام خاصة بذلك. 

فبالنسبة لألشخاص التي قیدت حریتهم، معتقلین كانوا أو محتجزین، فإنهم 

یستفیدون باألشیاء الضروریة للحیاة كالسكان المحلیین، من غذاء، شراب وتؤمن لهم 

من البروتوكول اإلضافي األول، مرجع سابق.2و 71/1راجع المادة -113

= وهنا یتبادر إلینا السؤال التالي، ألیس هناك حدود لهذه الضرورة العسكریة؟ بمعنى آخر هل یمكن تعریض 

األشخاص المدنیین للهالك بحجة الضرورة العسكریة؟ من هنا نستشف أنه من الضروري وضع حد لتعسف 

لمتنازعة، السیما أنه یمكن أن نعمل مبدأ التناسب، الذي یعد بدوره قیدا على الضرورة العسكریة بما األطراف ا

أّنه یقتضي دائما أن تكون الفائدة التي یجنیها طرف في النزاع في أي عمل عدائي یتجاوز األضرار العرضیة 

بالسكان المدنیین.

وكول اإلضافي الثاني.من البروت18من المادة الثالثة إلى المادة أي -114
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مختلف الضمانات الصحیة والطبیة والوقایة في مواجهة قسوة المناخ وأخطار النزاع 

.)115(ي والجماعيالمسلح، كما یسمح لهم بتلقي الغوث الفرد

من البروتوكول 7أما فئة الجرحى والمرضى والمنكوبین في البحار فإن المادة

الثاني نصت على وجوب توفیر الحمایة واالحترام لها ومعاملتها معاملة اإلضافي

.)116(إنسانیة كما تقدم دون إبطاء الرعایة والعنایة الصحیة

وبخصوص المفقودین من الجرحى والمرضى والمنكوبین، السیما أثناء 

الثاني أطراف النزاع بالبحث عنهم اإلضافيمن البروتوكول 8االشتباك، ألزمت المادة 

.)117(وتجمیعهم والبحث عن الموتى

لم تنص صراحة على الثانياإلضافيمن البروتوكول 8و 7ورغم أن المادتین

تكفلتا بذلك، إذ أوجبت 18و 9یة اإلنسانیة، إال أن المادتین عمل المنظمات الدول

18ینیة، أما المادة الهیئات الدّ وأفراداحترام وحمایة أفراد الخدمات الطبیة 9المادة 

فإنها سمحت لجمعیات الغوث المتواجدة في إقلیم الطرف السامي أن تعرض خدماتها 

المعني حین النقص الشدید لألغذیة واألدویة اإلنسانیة، وتقدم المساعدة بموافقة الطرف 

.)118(الضروریة لبقاء السكان المدنیین

)1949(الملحق باتفاقیات جنیف األربع لسنةالبروتوكول اإلضافي الثانيمن 2و 5/1راجع المادة -115

، الذي انضمت إلیه 1977جوان 10المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات غیر الدولیة المسلحة، المنعقد بتاریخ 

الصادر 20، عدد . ج. جر، ج.1989مایو16المؤرخ في 89/68الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1989مایو17بتاریخ 

.من البروتوكول اإلضافي الثاني، مرجع سابق2و 7/1راجع المادة -116

.من البروتوكول اإلضافي الثاني، مرجع سابق8راجع -117

من البروتوكول نفسه.18ع المادة راج-118
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الثاني جاء لیكمل المادة الثالثة اإلضافيلكما أنه ال یخفى عنا أن البروتوكو 

المشتركة التفاقیات جنیف األربعة، كما سبق وأن أسلفنا، منه یبقى حق المبادرة 

.متى استلزمته الحاجة اإلنسانیةللمنظمات اإلنسانیة واردا

الفرع الثالث  

مدى تطابق األحكام الواردة في اتفـاقيات القـانون الدولي لحقوق  

مع المساعدات اإلنسانية الدوليةاإلنسان

مما ال شك فیه أن القانون الدولي اإلنساني بمختلف أحكامه ال یستطیع أن 

ضحایا -من جانب المستفید منهایحسم مسألة الحق في المساعدات اإلنسانیة سواء

أو مقدمیها، كونه یقتصر على تنظیم جانب واحد من تلك المساعدات، أال -الكوارث

لیبقى جزء كبیر من الكوارث .وهي المساعدات اإلنسانیة أثناء النزاعات المسلحة

األمر الذي .تتطلب البحث عن أساس للحق في الحصول أو تقدیم المساعدات

سواء كانت نصوصا في نصوص القانون الدولي لحقوق اإلنسان، یستدعي الخوض

).2(إقلیمیة اأو نصوص)1عالمیة (

اتفـاقيات حقوق اإلنسان العالمية-أوال

)1966(العهدين الدوليين لحقوق اإلنسان  (

شملت اتفاقیات القانون الدولي لحقوق اإلنسان أحكاما تخص عدة حقوق 

حیث أولى میثاق ،منها، في إطار منظمة األمم المتحدةلإلنسان، بدءا بالعالمیة 

تورد الحقوق بصفة صریحة ، بالرغم من أنه لم المنظمة اهتماما كبیرا بحقوق اإلنسان

حیث اكتفى المیثاق باإلشارة إلى حقوق اإلنسان دون أن یفصل فیها، وفشلت المحاولة 

مون الحقوق الواردة في میثاق منظمة ن مضل وتبیّ التي تستهدف إلحاق قواعد تفصّ 
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، بما أن میثاق ه. أ. م لم یفرد فصال خاصا بتعداد الحقوق )119(األمم المتحدة

.ه. أ. متاركا تلك المهام لالتفاقیات التي وضعت فیما بعد تحت رعایة والحریات،

العهد ، ویقصد بهما العهدین الدولیین لحقوق اإلنسانولعل أهم هذه االتفاقیات،

والعهد الدولي الثاني الخاص )120(بالحقوق المدنیة والسیاسیة الدولي األول الخاص 

.)121(بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

وللعهدین الدولیین أهمیة كبیرة في مجال حقوق اإلنسان، باعتبارهما جاءا 

حیث أنه كما سبق التنویه إلیه لم یفصل بتاتا في ملین ألحكام میثاق األمم المتحدة،مك

مضمون الحقوق، لیتكفل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان بذلك ولكن بصفة غیر 

ملزمة. 

وتبدو أیضا أهمیة العهدین الدولیین لحقوق اإلنسان في أنهما اتفاقیتان دولیتان 

واحترام كافة الحقوق لجمیع ملزمتان للدول الموقعة علیها تتعهد بموجبهما الدول بكفالة 

.)122(األفراد الموجودین في إقلیمها والخاضعین لوالیتها

مزیدة 4.، طحقوق اإلنسان، مصادره وتطبیقاته الوطنیة والدولیةقانون راجع، الشافعي محمد بشیر، -119

.55، ص. 2007منشأة المعارف، االسكندریة، ، ومنقحة

العهد الّدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الّذي صادقت علیه الجمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب -120

1976مارس 23الّذي دخل حّیز النفاذ في,1966دیسمبر16)، المؤرخ في21-(ألف د2255القرار رقم

ماي17صادر بتاریخ ،20دد، ع. ج. جر.ج، 67-89صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم رقم 

1989.

الّذي صادقت علیه الجمعیة العامة لألمم ،العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة-121

الّذي دخل حّیز النفاذ في 1966، دیسمبر16المؤرخ في)،21-(ألف د2255المتحدة بموجب القرار رقم

صادر ،20دد، ع. ج. جر.ج، 67-89ه الجزائر بموجب المرسوم رقم صادقت علی،1976مارس 23

.1989ماي17بتاریخ 

الجزائر الجامعیة، دیوان المطبوعات5.اإلنسان، طراجع، سعد اهللا عمر، مدخل في القانون الدولي لحقوق -122

.165، ص. 2009
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أما بشأن حقوق اإلنسان التي یمكن أن ترتبط بالمساعدات اإلنسانیة الدولیة 

ولي األول، حیث جاء من العهد الدّ 6فهناك أوال الحق في الحیاة الذي تضمنته المادة 

اإلنسان یجب على كل الدول حمایته، وال یحق أن فیها أن هذا الحق طبیعي في 

.)123(یعتدى على هذا الحق بشكل تعسفي

جدیر بالذكر أن العهد الدولي األول اعتبر الحق في الحیاة بمثابة الحقوق 

مهما كانت الظروف التي تمر بها الدولة االمطلقة التي ال یجوز بتاتا التنصل منه

قیید بعض الحقوق والحریات في الظروف منه للدولة بت4بعدما سمحت المادة 

االستثنائیة، استثنت الفقرة الثانیة من المادة نفسها الحق في الحیاة، منع التعذیب

.)124(أو العقوبة أو المعاملة القاسیة أو غیر اإلنسانیة أو المهینة...

أّن العهد الّدولي األّول نّص على الحق في الحیاة، لكن لم یجب التنویه إلى

على كیفیة تأمین هذا الحق، وبالتالي عالقة العهد الّدولي األّول بالمساعدات ینص 

اإلنسانیة عالقة غیر مباشرة یمكن اسنادها إلى الحق في الحیاة الذي یفرض المنطق 

التي تضمن البقاء على قید الحیاة، كما وردت ضمانه بتوفیر الحد األدنى من الحقوق 

في العهد الدولي الثاني.

العهد الدولي الثاني فإّنه تضّمن العدید من الحقوق التي تكفل الحق في أما عن

من غذاء، لباس ، الّسكن، ظروف معیشیة الئقة)125(الحیاة والّصحة، توفیر العالج

وتعتبر هذه الحقوق بمثابة النواة الصلبة للمساعدات اإلنسانیة الدولیة.      )126(ومسكن

من العهد الدولي األول، مرجع سابق.6راجع المادة -123

من العهد الدولي األول:4/2حیث جاء في نص المادة -124

..."8، 7، 6حلل من االلتزامات المنصوص علیها في المواد "لیس في هذا النص ما یجیز التّ 

.والمتعلقة بالحق في الحیاة6وكما سبق اإلشارة إلیه تحیلنا هذه الفقرة إلى المادة 

من العهد الدولي الثاني، مرجع سابق.12راجع المادة -125

من العهد الدولي الثاني، مرجع نفسه.11راجع المادة -126
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لم تولي اهتماما بالمساعدات اإلنسانیة وال یعني ما سبق أن النصوص األخرى

بورود حقوقا محمیة، ال تختلف كثیرا عن تلك المنصوص علیها في العهدین، غیر أنّ 

العهدین اشتهرا بكونهما تضمنا مختلف الحقوق من جهة، ومن جهة أخرى لهما میزة 

النصوص االتفاقیة األولى لحقوق اإلنسان على مستوى ه. أ. م.

لحقوق اإلنساناالتفـاقيات اإلقـليميةفي  -ثانيا

لك النصوص القانونیة لمساعدات اإلنسانیة الدولیة تیقصد باألساس اإلقلیمي ل

دا محدودا من الدول یرتبطون بعضهم ببعض برابطة اإلقلیمیة وهي التي تضم عد

.)127(رابطة جغرافیة

اختلف اهتمام النصوص اإلقلیمیة بموضوع المساعدات اإلنسانیة الدولیة من 

نص ألخر، وغالبیتها لم تتناول حق الضحایا في تلقي المساعدات بأسلوب مباشر 

مثلما تناولته العدید من النصوص والمواثیق الدولیة التي سبق دراستها، حیث أن تحدید 

صوص اإلقلیمیة وارد في نصوص متفرقة األساس القانوني للمساعدات في ضوء الن

وبصفة ضمنیة یمكن استنباطه مما یلي:

كانت القارة :)1950(بالنسبة لالتفـاقية األوربية لحقوق اإلنسان-1

المحطة األولى في مجال حقوق اإلنسان، حیث تعتبر القارة األوربیة تجربة ألوروبیةا

المساعدات ة األوربیة لحقوق اإلنسان بموضوع االتفاقیاهتمام غیر أن )128(رائدة

اإلنسانیة الدولیة لم یكن بصفة صریحة وٕانما یستنبط بصفة ضمنیة من خالل نصها 

.449...، مرجع سابق، ص.حمایة اإلنسان في حاالت الكوارث الطبیعیةمحمود توفیق محمد محمد، -127

شهاب طالب الزوبعي، الحمایة الدولیة واإلقلیمیة لحقوق اإلنسان في ضوء المتغیرات الدولیة، مركز الكتاب -128

.102، ص.2015األردن، ، األكادیمي، عمان
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فمن منطلق )129(لألفراداالجتماعیةق في الحیاة وضرورة احترام الحیاةعلى الح

لتوفیر المفهوم الواسع للحق في الحیاة یمكن االستناد إلى أحكام االتفاقیة كأساس

المساعدات في الحدود اإلقلیمیة التي تسري فیه أحكام االتفاقیة. 

جاءت االتفاقیة :)1969(بالنسبة لالتفـاقية األمريكية لحقوق اإلنسان-2

ل الدول األطراف االلتزام باحترام األمریكیة لحقوق اإلنسان مماثلة لالتفاقیة األوربیة تحمّ 

حیث نصت على احترام الحق في الحیاة ،)130(الحقوق والحریات المنصوص علیها

تأن االتفاقیة أدرجفیة ومن هذا المنطلق یتبّینأحد من حیاته بصفة تعسّ وعدم حرمان 

.)131(المساعدات اإلنسانیة في طیات الحق في الحیاة

المعقودة في من االتفاقیة األوربیة لحمایة حقوق اإلنسان والحریات األساسیة، 8و1راجع كل من المادتین -129

.03/09/1953، دخلت حیز النفاذ في 04/11/1950

نشیر إلى أن الحمایة األوروبیة لحقوق اإلنسان بما تعتمد علیه من أجهزة فعالة كالمحكمة األوروبیة لحقوق 

تعد أهم حمایة على المستوى )1950(اإلنسان، و ما تتخذه من بروتوكوالت تتمم وتعدل اتفاقیة سنة 

ادیة في االتفاقیة األخیرة، دفع اإلقلیمي، فعلى سبیل المثال، غیاب النص على الحقوق االجتماعیة واالقتص

Charteالمیثاق االجتماعي األوروبيبالجماعة األوروبیة إلى تبني  sociale européenne 18/10/1961في

:1999ینایر 7)، دخل حیز النفاذ في 1996) و (1995، ()1991سنوات (ومما تناوله المیثاق المعدل

)13في الحصول على المساعدة االجتماعیة والطبیة (المادة )، الحق 11الحق في حمایة الصحة (المادة 

)، وغیرها من الحقوق.30حق الحمایة ضد الفقر والحرمان االجتماعي (المادة 

07/12/2000في میثاق الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبيوأخیرا تم تبني على مستوى االتحاد األوروبي 

أهم حقوق اإلنسان والحریات األساسیة التي یمكن أن یتمتع بها ، والذي تضمن Niceبمدینة نیس الفرنسیة 

األشخاص التابعون لالتحاد األوروبي.

ق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان: المجلد الثاني الوثائق اإلسالمیة واإلقلیمیةئالوثامحمد شریف بسیوني، -130

.185، ص.2003روق، القاهرة دار الش

Costa، من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان المبرمة في سان خوسیه4راجع المادة -131 Rica22/11/1969

.18/07/1978دخلت حیز النفاذ في 
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الفرع الرابع

التجريم كأساس للمساعدات اإلنسانية الدولية

اإلنسانیة لضحایا الكوارث المختلفة لم یقتصر إن اإلقرار بالحق في تقدیم المساعدات

على التنصیص علیه، وٕانما ارتقى هذا الحق إلى مستوى الحقوق المحمیة جنائیا 

عن طریق بموجب تحدید جزاء لكل من ینتهك هذا الحق، سواء على المستوى العالمي

حقوق عن طریق المحكمة اإلفریقیة للعدل، أو اإلقلیمي)أوال(المحكمة الجنائیة الدولیة 

(ثانیا).اإلنسان والشعوب

موقف المحكمة الجنائية الدولية من المساعدات-أوال

اإلنسانية الدولية

باعتبار أن أهم االختصاصات النوعیة للمحكمة الجنائیة الدولیة تتأسس على انتهاك 

ل جرائم المحكمة عدة تصرفات تشكّ ، حیث حّددت)132(قواعد القانون الدولي اإلنساني

:دولیة

الجنائیة الدولیة، تختص المحكمة بأربعة جرائم وهي:ةمن نظام روما األساسي للمحكم5وفقا للمادة -132

.جریمة العدوانو ،جرائم الحرب، ضد اإلنسانیةالجرائم ، جریمة اإلبادة البشریة-

فما عدا جریمة العدوان التي ال یتدخل بشأنها القانون الدولي اإلنساني، باعتباره قانون یستهدف حمایة 

ولیس البحث عن ، سواء في أنفسهم أو ممتلكاتهم، وتوفیر إیاهم المساعدات التي یقتضیها وضعهم،الضحایا

الجرائم األخرى تدخل ضمن اختصاص القانون الدولي اإلنساني متى ارتكبت أثناء مذنب أو المعتدي، فإنال

.وتعتبر جرائم الحرب أكثر الجرائم ارتباطا بالقانون الدولي اإلنسانينزاع مسلح.

منع جریمة اإلبادةاتفاقیةوننوه أن جریمة اإلبادة حظیت باتفاقیة كاملة مستقلة في القانون الدولي، أال وهي 

ألف 260أقرت وعرضت للتوقیع وللتصدیق أو لالنضمام بقرار الجمعیة العامة الجماعیة والمعاقبة علیها

.1951ینایر 12، دخلت حیز النفاذ في 1948دیسمبر9) المؤرخ في 3-(د

وقد جاء في المادة الثانیة، فقرة ج منها والتي عّددت األفعال التي یعاقب علیها على أنها إبادة ما یلي:     = 
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فقد ورد إخضاع جماعة ألحوال معیشیة :لجریمة إبادة الجنس البشريبالنسبة 

.)133(بصفة عمدیة قصد إهالكها جزئیا أو كلیا

فنص نظام روما األساسي كذلك على اإلبادة بمعنى :الجرائم ضد اإلنسانیةأما 

الطعام أو الدواء بغرض إهالك جزء من فرض أحوال معیشیة عمدا، كالحرمان من 

، فیدخل ضمن هذا اإلطار الّتسبب، بصفة عمدیة بتجویع السكان المدنیین )134(السكان

، والذي قد یتأسس على إهالكهم، والمحظور كأسلوب في النزاعات المسلحةبغرض

.)135(عدم السماح بإیصال المساعدات اإلنسانیة إلى المدنیین

والتي تشكل جزءا هاما من اختصاصات المحكمة :)136(بجرائم الحر أخیرا هناك 

الجنائیة الدولیة، نظرا التساع نطاق هذه الجریمة، إذ یشمل كل انتهاك لقاعدة عرفیة 

وهي الفكرة التي أعیدت "، إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معیشیة یراد بها تدمیرها المادي كلیًا أو جزئیاً ="

صیاغتها في اتفاقیات متعّددة.

، المعتمد من قبل النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام روما األساسي،/ج 6راجع المادة -133

1998جویلیة17مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

A/CONF.183/9، ولم تصادق علیه، وثیقة رقم:1998وقعت علیه الجزائر في دیسمبر

http://www.icc-cip-int/Nr/RDONLYRES/ADD16852-AEE9-4757-

ABE79CD7CF02886/284265/RomeStatuteARA.pdf

، مرجع سابق.األساسي/ب من نظام روما 7/2مادة راجع ال-134

من نظام روما األساسي كما یلي:7/1ونشیر إلى أن الجریمة ضد اإلنسانیة عرفتها المادة 

"لغرض هذا النظام األساسي، یشكل أي فعل من األفعال التالیة "جریمة ضد اإلنسانیة" متى ارتكب في إطار 

لمدنیین، و عن علم بالهجوم".هجوم واسع النطاق أو منهجي موّجه ضد أّیة مجموعة من السكان ا

السیما أن النزاعات المسّلحة تخّلف آثارا وخیمة في مجال التغذیة البشریة في جمیع المراحل، إنتاج، شراء -135

نساني إلى توفیر ولهذا یسعى القانون الدولي اإلینتج سوء تغذیة، أمراض ووفیات، استهالك... األمر الذي

یحول دون ذلك.اء ومنع كل ما الحصول على الغذ

، المؤسسة الحدیثة للكتابحالة الضرورة في القانون الدولي اإلنسانيذلك: سلوان جابر هشام، راجع في -

.166، ص. 2013طرابلس، لبنان، 

وقد كان لالنتهاكات الجسیمة لقانون الحرب أساسا لفكرة جرائم الحرب، لتكون محاكمة مجرمي الحرب أمام -136

=وطوكیو خطوة هامة، لیستكمل ذلك بما ورد في اتفاقیات جنیف والبروتوكولین االضافیین.محكمة نورمبرغ 
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من نظام روما 8الدولي اإلنساني، وتعد جریمة حرب وفقا للمادة أو اتفاقیة للقانون

باشرة مع المساعدات عالقة ماألساسي ارتكاب عدة أفعال، نذكر من بین تلك التي لها 

:دولیة ما یلياإلنسانیة ال

تعمد شن هجوم ضد موظفین مستخدمین، أو منشآت أو مواد وغیرها من -

؛)137(األعیان التي تستخدم في المساعدات اإلنسانیة

أو أماكن تجمع ...توجیه هجمات ضد المباني المخصصة ألغراض خیریة-

المرضى والجرحى؛ 

...المباني، الوحدات الطبیة، وسائل النقلتوجیه الهجمات ضد -

تجویع السكان المدنیین بحرمانهم من المواد الضروریة للبقاء على قید الحیاة بما -

...الغوثیة عمدااإلمداداتفي ذلك عرقلة 

مما سبق نكتشف أن اعتبار بعض األفعال التي لها عالقة مباشرة مع المساعدات 

أساسا لهذه المساعدات، بما أن التجریم یبنى على انتهاك اإلنسانیة كجرائم دولیة یشّكل 

.قاعدة ما تمس بحقوق محمیة قانونا

موقف المحكة اإلفريقية للعدل، حقوق اإلنسان والشعوب-ثانيا

نظاما ال مثیل له في مختلف األنظمة اإلقلیمیة )138(لقد استحدث االتحاد اإلفریقي

، حیث لم یكن )139(كوسیلة لحمایة حقوق اإلنسانفبعدما تأخر كثیرا في اعتماد القضاء

، دار النهضة العربیة2.، جمقّدمة لدراسة القانون الدولي العامراجع في ذلك: عامر صالح الدین،-=

.1044، ص. 2007،القاهرة

للتفصیل أكثر في الحمایة الخاصة بأفراد الخدمات الطبیة وعمال اإلغاثة، راجع: فخار هشام، "الحمایة -137

2012/ مارس 6الخاصة في ظل قواعد القانون الدولي اإلنساني"، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، ع 

.99-97ص ص. 

Organisationمة الوحدة اإلفریقیة) لیعوض منظ2000لقد تم إنشاء االتحاد اإلفریقي في سنة (-138 de

l’Unité Africaine.

Voir, Art 2 de l’Acte constitutif de l’Union Africaine, Adopté par l’OUA à Lomé (Togo), le 11 juillet

2000.
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أین أضاف بروتوكوال ملحقا بالمیثاق اإلفریقي لحقوق )1998(ذلك إال في سنة 

المحكمة اإلفریقیة لحقوق "ما یسمي ببموجبه أّسس والذي)140(اإلنسان والشعوب

.)141("اإلنسان والشعوب

غرار محكمة العدل على -أنشأت محكمة العدل اإلفریقیة)2003(وفي سنة

)142(ولكن ألغي العمل بها وبالمحكمة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب-األوروبیة

السابقتین في محكمة استحداث محكمة جدیدة بدمج المحكمتینوتم )2008(في سنة 

قاض 16، تتشكل من المحكة اإلفریقیة للعدل وحقوق اإلنسانواحدة تحت تسمیة 

مختصین في حقوق )8(منهم مختصین في القانون الدولي، وثمانیة )8(ثمانیة 

، هكذا حتى تتمّكن من الفصل في القضایا المتعلقة بالنزاعات بین الدول )143(اإلنسان

اإلفریقیة في شق القانون الدولي، والنزاعات المؤسسة على انتهاك المیثاق اإلفریقي 

آلیة وحیدة من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب على 30حیث اقتصرت تدابیر الحمایة وفقا للمادة -139

وهي اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب.

المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب، تمت إجازته من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادیة -140

، صادقت علیه الجزائر 21/10/1986، دخل حیز النفاذ بتاریخ 1981یونیو،في نیروبي، كینیا،18رقم

، یتضمن 03/02/1987، صادر في 37-87بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03/02/1987بتاریخ 

، صادر في 6المصادقة على المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب، ج. ر. ج. ج، عدد 

04/02/1987.
141- Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une

Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, adopté par la 34ème Session Ordinaire de

l’Assemblée des Chefs d’Etats et de Gouvernement, réunit à Ouagadougou, Burkina Faso, du 8 au 10

juin 1998, entré en vigueur le 26/02/2004, ratifié par l’Algérie le 03/03/2003, par le décret présidentiel

n° 03-90 du 03/03/2003, portant ratification du protocole relatif à la Charte africaine des droits de

l’Homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples

adopté à Ouagadougou (Burkina Faso) en juin 1998, JORA, n° 15 du 05/03/2003.
142- Voir Art. 1 du Protocol portant Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droit de l’Homme, adopté

par la onzième session ordinaire de la Conférence, tenue à Sharm El-Sheikh, Egypte, le 1er juillet

2008.
143- Voir Art. 6 du Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droit de l’Homme, Op, cit.
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وكذا میثاق حقوق الطفل ین لهلحقوق اإلنسان والشعوب والبروتوكولین االضافی

.)144(ورفاهیته

ذلك الحد، حیث ورد تعدیل عن بروتوكول سنة دغیر أّن التغییر لم یتوّقف عن

المحكة اإلفریقیة للعدل، حقوق أخرى هي تسمیة المحكمة حیث اتخذت )2008(

قسم الشؤون العامة، قسم حقوق اإلنسان:تتكّون من ثالثة أقسام)145(اإلنسان والشعوب

.)146(والشعوب وقسم القانون الدولي الجنائي

الدولي الجنائي شبیه في تنظیمه دید في استحداث قسم خاص بالقانون وقد كان الج

حیث ورد فیها في مجال المساعدات )147(واختصاصاته بالمحكمة الجنائیة الدولیة

اإلنسانیة ما سبق وذكرناه عن المحكمة الجنائیة الدولیة، في إطار الجرائم المختلفة 

سواء تعریض األشخاص لظروف معیشیة تهدد حیاتهم، انتهاج أسلوب تجویع 

، دخل حیز النفاذ في 11/07/1999أدیس أبابا في المیثاق اإلفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته، معتمد ب-144

2003یولیو8، الصادر بتاریخ 242-03، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 29/11/1999

1999یتضمن التصدیق على المیثاق اإلفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته المعتمد بأدیس أبابا في یولیو 

.09/07/2003، صادر في 15ج. ر. ج. ج، عدد 

دخل حیز النفاذ في بروتوكول المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفریقیا، 

27/09/2016، الصادر في 254-16صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 25/11/2005

المعتمد وب بشأن حقوق المرأة في إفریقیاعیتضمن التصدیق على بروتوكول المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والش

11/07/2003بمابوتو (موزمبیق) في من طرف الدورة العادیة الثانیة لمؤتمر االتحاد اإلفریقي 

.3/10/2016، صادر في 58ج. ر. ج. ج، عدد 
145- Protocol d’amendement au Protocol portant Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droit de

l’Homme, adopté par la vingt-troisième session ordinaire de la Conférence Tenue à Malabo, Guinée

Equatoriale, le 27/06/2014.
146- Voir art. 16 du Protocol d’amendement au Protocol portant Statut de la Cour Africaine de Justice et

des Droit de l’Homme, Op, cit.

أوسع بكثیر من ذلك الخاص الخاص بالنظام اإلفریقي النطاق المادي لقسم القانون الدولي الجنائي یعد -147

) جریمة، بما فیها التغییر غیر الدستوري ألنظمة 14بالمحكمة الجنائیة الدولیة، حیث یشمل أربعة عشر (

تبییض األموال، االستغالل غیر القانوني للموارد الحكم، اإلرهاب، الفساد، االتجار باألشخاص، القرصنة،

الطبیعیة...

Voir Art. 28A Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droit de l’Homme, Op, cit.
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المدنیین، كعدم السماح بمرور مواد اإلغاثة، أو استهداف القائمین على الخدمات 

نشاطاتهم اإلنسانیة أو أثناء تأدیةالتي یستعملونها ...ة، األدوات، المنشآتاإلنسانی

، إهالكهم، والمحظور كأسلوب في النزاعات المسلحةبغرض، مختلف الوحدات الطبیة

.)148(والذي قد یتأسس على عدم السماح بإیصال المساعدات اإلنسانیة إلى المدنیین

المطلب الثاني

وااللتزامبين الحق  الدولية  اإلنسانيةلمساعدات  اتأرجح  

المساعدات اإلنسانیة تهدف من خالل مبادئها إلى التخفیف من المتفق علیه أن

من خالل سعي الجهات من معاناة الفئة المتضررة من الظروف االستثنائیة والطارئة، 

وذلك بتوفیر مختلف اإلمكانیات سواء كانت إمكانیات القائمة على العمل اإلنساني، 

تحدید طبیعة العمل بحّد ذاته، فیما إذا حول لیثیر ذلك األمر الجدال معنویة أو ة ادیم

أم أّنه واجب یترّتب على المجتمع ول)، الفرع األ(كان یمّثل حّقا طبیعیا للّضحایا 

ثاني).الفرع ال(الّدولي القیام به 

الفرع األول

؟للضحاياحقّ الدوليةالمساعدات اإلنسانية  

الحدیث عن المساعدات اإلنسانیة من منظور الحق یتطلب ربطه بحقوق 

اإلنسان التي تمثل إحدى القضایا التي اهتم بها المجتمع الدولي وال یزال یهتم بها 

الثقافیة و االجتماعیة ، السیاسیة، االقتصادیةو بمختلف أنواعها المدنیة بصورة متزایدة، 

سواء كانت العادیة أو االستثنائیة والتي الّظروفوفي مختلفالجماعیة،و الفردیة منها 

148- Art. 28A Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droit de l’Homme, Op, cit



الباب األّول: النظام القـانوني للمساعدات اإلنسانية الدّولية

79

سعت الجهود الدولیة لتكریسها انطالقا من التعریف المقدم للمساعدات اإلنسانیة على 

"كل عمل إنساني موجه للتخفیف من معاناة المتأثرین، جراء النزاعات المسلحة :أنها

،ببقاء الشخص، وعیشهالمباشرن ارتباطها یّ بیما "، )149(أیا كانت طبیعتهاوالكوارث 

فهنالك عالقة طردیة وتبعیة بین المساعدة والحق في الحیاة.

فحق السكان المدنیین في الحصول على المساعدة قد ینشأ من مبدأ عدم 

ق اإلنسان انتهاك الحق في الحیاة الذي یجد ما یبرره في أحكام القانون الدولي لحقو 

يبرمة على الصعیدین اإلقلیمي والعالمالتي تتضمنها مختلف الصكوك الدولیة الم

، باإلضافة إلى أحكام )150(والتي تناولته بصفة صریحة، كما سبق أن فّصلنا فیه

القانون الدولي اإلنساني التي تعاملت مع هذا الحق بنوع من الخصوصیة، وذلك 

بالحرص على ضمان الحد األدنى الالزم من الحقوق التي تضمن بقاء السكان 

المتأثرین من النزاعات المسلحة بصنفیها على قید الحیاة. 

سانیة في قدرة األشخاص الذین وعلیه، یعكس التسلیم بالحق في المساعدة اإلن

یتعرضون لظروف طارئة، من طلب اإلغاثة اإلنسانیة من الدول والهیئات المختصة 

روف العادیة سواء كانت في الظّ المحلیة والدولیة دون التعرض ألي انتهاك 

1992، 25عدد ، أص.د.م.، "تتحول المساعدة اإلنسانیـة إلى تدخل إنسانيھل "توریللي موریـس،-149

.106جنیف، ص.

مع التعریف الذي اعتمده معهد القانون الجدیر بالذكر أن التعریف المشار إلیه أعاله یتوافق إلى حد بعید

. لمزید من التفصیل أنظر:2003الدولي في الالئحة الصادرة عنه سنة 
Art. Premier de la Rés l’assistance humanitaire, Op. cit.

أهم المواثیق الدولیة التي تنظم حقوق اإلنسان في العصر الحدیث نجد:منإن-150

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لألمم المتحدة، بموجب القرار دیباجة -

، أعلنت الجزائر انضمامھا إلى اإلعالن بإدراجھ في 1948دیسمبر 10)، المؤرخ في 3-ألف (د7/2رقم 

.10/09/1963، صادر في 64، عدد ، ج. ر. ج . ج1963سبتمبر10أول دستور لھا في 

، مرجع سابق.األوللدوليالعهد امن 2المادة -

الثاني، مرجع سابق.دوليالعهد المن 2المادة -
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سیما أّن هذه األخیرة تخلف آثار جّد سلبیة على البشریة، لهذا تقوم أو االستثنائیة، ال

د من المنّظمات اإلنسانیة بأعمال اإلغاثة الّتي تهدف من خاللها حمایة حقوق العدی

یدفع بنا إلى البحث عن مدى اعتبار ، ما األدنى منهاضمان القدرو الّضحایا 

المساعدات اإلنسانیة الدولیة حقا طبیعیا یستأثر به الضحایا، الذین یعرفون من وجهة 

د في سالمته الجسدیةمهدّ كل شخصالضحیة "القانون الدولي الجنائي كما یلي:

ةعرضمكما أنهوالمساس بمشاعره وكرامته اإلنسانیة فقدان حقه في الحیاةو 

خلل في محیطهم إحداثممتلكاتهم أو تسبب في فقدانخسائر تؤدي إلى ل

".)151(البیئي

ارتفاع عدد األشخاص المتضررین بسبب یكشف الوضع الدولي الحالي عن

العالقات السائدة في إقلیم الدولة مسلح لتنظیم انتشار ظاهرة اللجوء إلى العنف ال

والتخلي عن الحلول السلمیة لفض النزاعات، باإلضافة إلى انتشار الكوارث الواحدة

جیةالطبیعیة وحتى الكوارث التي تحدث بفعل االستعمال غیر العقالني للتكنولو 

اإلنسانیة الدولیة، وكذلك إحداث زیادة الحاجة للمساعدات فكلها ظروف تساهم في 

تغییر في طبیعتها.

وعلیه، فإن فئة األشخاص التي یمكن اعتبارها من ضحایا استخدام القوة المسلحة 

الحربرىأسى الجرحى، الغرقالمرضى،:كل منأو أي اضطراب داخلي یتمثلون في

، بمختلف شرائحهم (نساءالمدنیینو المعتقلین، والمحاربین غیر الشرعیینالمحتجزین، 

شیوخ...).،أطفال

الجرحى،المرضى"ولي اإلنساني لم یورد تعریف لفئة ن القانون الدعلما أ

" بصریح العبارة في مضمون القانون الدولي اإلنساني وٕانما اكتفت اتفاقیة والغرقى

151- Aurélien-Thibault Lemasson, « La victime devant la justice pénale internationale », thèse en droit

Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Université de Limoges, 28/04/2010. p. 2.
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تزویدهم الحمایة لهم والنص على ضرورة بتقریر)1949(جنیف األولى لسنة 

.)152(بالمساعدات اإلنسانیة، وهو األمر الذي تصدى له البروتوكول اإلضافي األول

أولها األشخاص الذین یثبت ،یمكن تصنیفهم إلى فئتینفأما عن أسرى الحرب

لهم المركز القانوني ألسیر الحرب بمجرد االنتماء، والفئة الثانیة هم األشخاص الذین 

ل یتمتعون بهذه ضى حرب وٕانما یضفى علیهم الوصف فیال یعدو في األصل أسر 

غایة ثبوت عدم ىام القانون الّدولي اإلنساني إلالمقررة في أحكالصفة وبالحمایة 

.)153(المركزلذلكمهاستحقاق

هم إال بموجب أما بالنسبة للمدنیین، فلم یقر قانون النزاعات المسلحة الحمایة ل

، حیث تعتبر أن المدنیین هم األشخاص الذین ال )1949(لعام ةبعار اتفاقیة جنیف ال

حدى الفئات اآلتیة: (جرحى یشتركون في األعمال العدائیة بصفة مباشرة، وال ینتمون إل

غرقى، أسرى) فهم الفئة التي تم استبعادها عن أي استهداف عسكري أو مرضى، 

.)154(المشاركة في العملیات القتالیة

لمسلحة تتسبب في إلحاق أذى مباشر بالفئات المذكورة االشتباكات انحیث أ

تتسبب كذلك وضعیة عدم االستقرار هم أضرارا جسدیة، كما قدقد یلحق بسابقا،

مما یضطرهم للتخلي منهم، بلیغ الدرجة على نفسیة البعض إلحاق أذىي الداخلي ف

بحثا عن ظروف معیشیة عن نمط عیشهم بسبب اضطرارهم اللجوء إلى بلدان أخرى 

یصطلح لمساعدات اإلنسانیة ما یسفر عن توسیع دائرة الفئات المحتاجة ل، مالئمة

من البروتوكول اإلضافي األول، مرجع سابق.8راجع المادة -152

مرجع سابق.، جنیف الرابعةمن اتفاقیة 4المادة هذا المقام :في راجع -153

راجع في هذا المقام :-154

مرجع سابق.اإلضافي األول، البرتوكولمن 50المادة-

..مرجع سابق.،1949المشتركة من اتفاقیات جنیف األربع لسنة 1-3المادة -

، مرجع سابق.الرابعةمن اتفاقیة جنیف 5المادة-
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غادر مكان إقامته "ذلك الشخص الذي :هعلى أنّ الذي یعرف"،الالجئ"تسمیة یها عل

والذي ال یستطیع أو ال یرید الرجوع إلى مكان إقامته األصلي بداعي الخوف على 

حیاته أو الخوف من أن  تنتهك حقوقه األساسیة والذي یبحث عن مكان آخر 

.)155("ة عامةلیحسن من ظروف حیاته بصفّ 

لما ،والتكنولوجیةباإلضافة إلى األشخاص المتضررین بفعل الكوارث الطبیعیة 

بصفة فوریة، أو أضرار طویلة األمد من خسائر بشریة ومادیةهذه األخیرة فه تخلّ 

المستوى المعیشي، السیما لنقص االمكانیات ي األمراض واألوبئة وانهیاربسبب تفشّ 

.المادیة

ات المساعدالحق في تلقي ات التي تم ذكرها سابقا، هذه األوضاع تقرر للفئف

تستوفي شریطة أن جهات دولیة متعّددةطرف بمختلف أشكالها، ومن اإلنسانیة 

لحفاظ على كرامتهم اإلنسانیة وضمان القدر الالزم من عى لالشروط الضروریة التي تس

الظروف المالئمة للمعیشة استنادا لحقهم في الحیاة.

عدات اإلنسانیة یستتبع بالضرورة بحق الضحایا في تلقي المساإذن سلیم فالتّ 

تقدیم اإلعانة بمختلف أشكالها بالرجوع فيعن مدى أحقیة الجهات المانحةلحدیثا

والتي تنص )،1994(المشتركة من اتفاقیات جنیف األربع لعام 2أحكام المادة إلى

:ما یليعلى

"(...) ویجوز لهیئة إنسانیة غیر متحیزة، كاللجنة الدولیة للصلیب األحمر، أن 

النزاع".تعرض خدماتها على أطراف

دخلت حیز ،1951جانفي 01، الصادرة بتاریخ من االتفاقیة المتعلقة بوضع الالجئیناألولىالماّدة راجع-155

عدد،. ج. ج، ج. ر25/07/1963تاریخ ، صادقت علیها الجزائر ب22/04/1954النفاذ بتاریخ 

.10/09/1963صادر في ، 105
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على الّتوالياألربعجنیففاقیاتمن اتّ )8و 7، 7، 7(الموادأحكام وكذلك

عات المسّلحة في الحصول على الّنزاحایانشأ حق ضبموجبها ته أنّ التي ،)156(

، سواء كانت الدولة بصفتها مانحة أو طرف ثالث.الّتي یقّدمهااعدات اإلنسانیة المس

من منطلق أن الحق في الحیاة حقا مالزما ، )157(اإلنسانيناشطة في الحقل منظمات 

لته بموجب االذي تم كفولكل إنسان وال یجوز المساس به وال حرمان أحد منه تعسفیا، 

.تي سبق تناولهاالالمواثیق الدولیة العدید من 

غیر الحكومیة في و منها حّق الّدول والمنّظمات الحكومیة استنادا إلى ذلك یتقّرر 

دت الممارسة الدولیة في غالب أكّ ، حیث )158(المساعدة لضحایا الّدول المتضّررةتقدیم 

، یة تمثل حق مقرر للفئات المتضررةالمناسبات على أن المساعدات اإلنسانیة الدول

مجلس وقرارات رارات الصادرة عن الجمعیة العامةیتضح في بنود أغلبیة القا هذا مو 

على ضرورة وصول المنّظمات اإلنسانیة بصفة استعجالیة فیها ینصالتي األمن 

، مراعاة للطابع االستعجالي المناطق المنكوبة أو المحاصرةللّضحایا المتواجدین في 

.)159(التي تتّسم به المساعدات اإلنسانیة ویفرضه الوضع اإلنساني

.مرجع سابقمن اتفاقیات جنیف األربع على التوالي، )8-7-7-7(راجع المواد اآلتیة: -156

ي للمساعدات اإلنسانیة في النزاعات المسلحة: اإلنجازات "التنظیم القانون، روث أبریل ستوفلز-157

.9، جنیف، ص.2004ع، .، بأ.صد.م.، والفجوات"
158-DIETRICH Schindler, « Le droit à l’assistance humanitaire, droit ou obligation ou les deux ? »

Colloque international sur le droit à l’assistance humanitaire, maison de L’UNESCO, Paris

25-07 janvier 1995, p. 3.

دیسمبر 8الصادر بتاریخ 43/131قرار الجمعیة العامة رقم الفقرة (ن) من مقدمة من بین تلك البنود نذكر: -159

الوثیقة رقم:وارث الطبیعیة والطوارئ المماثلة، الخاص بتقدیم المساعدات اإلنسانیة إلى ضحایا الك1988

A/RES/43/131du 08/12/1988.

بال مساعدة یمثل : " (...) ترك ضحایا الكوارث الطبیعیة وحاالت الطوارئ المماثلةعلى أّنهتنص والتي

اإلنسانیة وٕاهانة لكرامة اإلنسان ".على الحیاةخطر

05/04/1991، الصادر في ، بشأن الحالة في العراق والكویت688قرار مجلس األمن رقم -
http://www.un.org/french/documents/sc/res3 et S/22454)-. (Add1
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المساعدات اإلنسانیة تتخذ وصف الحق انطالقا من الحق في أنّ نخلص إلى 

والتسلیم بهذا المنطلق أیضا الحیاة الذي نظمته المواثیق الدولیة التي ذكرنها سابقا،

بصفة الجهات المانحة من الدول والمنظمات اإلنسانیة ا تستند إلیه یجعل منها حق

ر مقرّ مزدوج لتبریر تدخلها في المیدان للقیام بعملیات اإلغاثة فهو حق أخص

.قائمة بالخدمات اإلنسانیة، أي الضحایا والجهات الللطرفین

الفرع الثاني

؟المساعدات اإلنسانية التزام على الفـاعلين اإلنسانيين

ب عن االعتراف بحق الضحایا في تلقي المساعدات اإلنسانیة الدولیة وحق یترتّ 

فرص ضمانتزام المجتمع الدولي في المنظمات اإلنسانیة في الوصول إلیهم، ال

االستئثار بالحد األدنى من الحقوق التي تضمن بقائهم على قید الحیاة.

عاون لتّ یرمي إلى ادولیة یقابله واجب دولي تلّقي مساعدات إنسانیة فالحق في 

نص علیها وتكثیف الجهود من أجل الوصول إلى تجسید القیم اإلنسانیة، التي تم ال

.)160(كرامتهه. أ. م والحفاظ على ضمن أهداف

االعتراف بالواجب الدولي اعترافا بحد ذاته بمفاهیم جدیدة ظهرت على یعدّ 

صدي الساحة الدولیة لتجعل من الفرد مركز اهتمام، من خالل العمل على حمایته والتّ 

لكل االنتهاكات التي تعرقل تمتعه بحقه في الحیاة أو تمس بكرامته الجسدیة أو 

.)humaineSécurité)161""األمن اإلنسانيالمفاهیم نجد المعنویة، ومن بین تلك 

160- COT Jean-Pierre, PELLET Alain, « Préambule », In, La charte des Nations unies : commentaire

article par article, S/Dir, COT Jean-Pierre, PELLET Alain, 3ème Ed, Economica, Pa ris, 1991, p. 313.
161- ABDELHAMID Hassan, BELANGER Michel et autre, sécurité humaine et responsabilité de

protéger : l’ordre humanitaire international en question, Op.cit , p.72 et 73.



الباب األّول: النظام القـانوني للمساعدات اإلنسانية الدّولية

85

الحالة اإلنسانیة التي تتفاقم توفیر بیئة أمنیة الستیعابهدف إلىمفهوم الّذي یال

تغییر في طبیعة ، والمؤخراالعالقات الدولیةغیرات الحدیثة التي شهدتها بفعل التّ 

التي یصعب تحدید أطرافها، وبالتالي إسناد المسؤولیة في ضمان النزاعات المسلحة

إلى روریة من غذاء، أدویة، ألبسة،حقوق السكان المدنیین في تلقي كل المواد الض

هذه االحتیاجات التي تنطوي زام الّدول بضمان الو حیة بهم،بیة والصّ جانب العنایة الطّ 

.)162(ة الدولیةالمساعدات اإلنسانیتلّقي كلها ضمن الحق في 

إن التسلیم بأن المساعدات اإلنسانیة التزام دولي ینقسم من حیث األطراف الذین 

یترتب علیهم واجب اإلغاثة إلى طرفین:

یتمثل الطرف األول في الدولة المعنیة بالمساعدة بحد ذاتها باعتبارها المسؤولة

من جراء أي ظرف رین إقلیمها والمتضرّ علىاألولى في إغاثة األفراد المتواجدین 

ضمان الحّق في المساعدة في هاالتزامص ، إذ یتلخّ قد تتعّرض لهاستثنائي أو طارئ

اإلنسانیة في الّنقاط اآلتیة:

توفیر المواد األساسیة للبقاء على قید الحیاة وتقدیم الخدمات الطبیة الالزمة -

لذلك. 

، وتوفیر الحمایة توزیعوالمرورتسهیل عملیة ال،اإلغاثةقوافلالّسماح بدخول -

قد في حال ما إذا تعّرضت ألي اعتداء لفرق القائمة بالخدمات اإلنسانیةلبحمایة 

یثیر الكثیر من الساحة الدولیة وال تزال تشهدها اشاهدتهالحدیث عن صعوبة تكییف النزاعات المسلحة التي -162

بسب دة اإلنسانیة للفئات المعنیة بهااإلشكال في مدى تنفیذ الدول اللتزامها في تنفیذ الحق في تقدیم  المساع

راجع: ما یتمخض من انعكاسات عن مبدأ الموافقة المسبقة الذي اقترن به هذا الحق، لمزید من التفصیل 

وما یلیها من هذه األطروحة.155عنصر التعسف في إبداء الموافقة المسبقة، ص. 
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یعرقل أداء مهامها اإلنسانیة، إذا تدّخلت لسّد عجز الدولة صاحبة االختصاص 

.)163(األصیل في توفیر الحمایة لسّكانها 

اإلنسانیة الدولیة  فیتمثل ي الملزم بضمان الحق في المساعدةالثانالطرف أما -

ّكد قرار مجلس في إطار التدخل العتبارات إنسانیة، إذ أ، وذلكفي المجتمع الدولي

بشأن 794كذلك قرار رقم باألزمة في یوغوسالفیا سابقا، و المتعلقة770األمن رقم 

الوضع في الّصومال على التزام الّدول باّتخاذ كّل الوسائل الّضروریة لضمان تسهیل

عملیات اإلغاثة الّتي تقوم بها المنّظمات اإلنسانیة عامة والّلجنة الّدولیة للّصلیب 

ا بضمان سالمة ول بالتزامهاألحمر خاصة، كما اعتبر مجلس األمن أّن إخالل الدّ 

ان األمن الدولیین ألّنه یزید من معاناة اإلنسو م ة یشّكل تهدید للّسلالعملیات اإلنسانی

.)164(الّتهدید بحیاتهو 

أصبح ضمان الحق في المساعدة أما حالیا خاصة مع مدخل األلفیة الثانیة،

كنتیجة حتمیة عن اإلنسانیة إحدى االلتزامات التي تتمخض عن مسؤولیة الحمایة 

كسلطة في ید الدول فقط والتي لیادة التي كانت تستعملمفهوم المرن للسّ تحویل ا

تمنح لها فرصة التعسف في إبداء موافقتها واستعدادها لتلقي مساعدات أجنبیة إلى 

للتفصیل أكثر عن التزامات الحمایة المقررة لقوافل اإلغاثة والقائمین علیها راجع:-163

من البروتوكول اإلضافي األول، مرجع سابق.71و70المادتین 

لمزید من الّتفصیل انظر قراري مجلس األمن:-164

.13/08/1992ا،  الصـادر في ، بشأن الوضع في یوغوسالفی770قرار رقم -

http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES 770(1992)

.03/12/1992، بشأن الحالة في الصومال، الصادر في 794قرار رقم -

http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/794 (1992)
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دخل في الشؤون الداخلیة لیات اإلغاثة والتّ ترتب علیها التزام بالمبادرة بعممسؤولیة 

.)165(خلي عن سیادتها المطلقةللدول حفاظا على المبادئ اإلنسانیة والتّ 

حّق نسانیة الدولیة ذات طبیعة مزدوجة،نتج في األخیر أن المساعدات اإلنست

للمنّظمات اإلنسانیة في الوصول إلى امقرر ا، فهي تمّثل حقّ في الوقت نفسهواجبو 

ة المعنیة الّدوللزم الذي یاألمر ذین یمثلون صاحب الحق األصیل،الالّضحایا

عن الثاني المسؤول هالتزامه باعتبار بضمانه وتسهیل مهمة المجتمع الدولي في أداء

ل عدم قدرة الدولة المعنیة عن أداء واجبهاتقدیم المساعدات اإلنسانیة في حا

.عن ذلكباعتبارها المسؤولة 

165 - CHAUMETTE Anne-LAURE, « la responsabilité de protéger interrogations sémantiques », Actes

du colloque organisé par le CEDIN, le 14 novembre 2011, Cahiers internationaux, n° 29, Ed. Pedone

Paris, 2013, p.53.
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الفصل الثاني

نطاق وشروط المساعدات اإلنسانية الدولية

االستثنائیة اّلتي تستدعيیتحّدد نطاق المساعدات اإلنسانیة الدولیة في الّظروف 

، من مواد غذائیة مالبس،ایا بالمواد الّضروریةالحاجة المّلحة إلى إغاثة الّضح

إمدادات طّبیة...الخ، لضمان الحّد األدنى من حقوقهم السیما الحق في الحیاة اّلذي 

ي بكل الّسبل للتخفیف من المعاناة التإلى تأمینهتسعى الّدول والمنّظمات اإلنسانیة 

تتسبب فیها  إحدى الحاالت التي یتضمنها القانون الدولي اإلنساني من النزاعات 

المسلحة بمختلف صورها سواء كانت نزاعات مسلحة دولیة أو نزاعات مسلحة غیر 

التكنولوجیة والكوارث دولیة، أو في الحاالت الخارجة عن نطاقه كالكوارث الطبیعیة،

).بحث األولالمماثلة  (الم

اإلنسانیة مهما اختلف مصدرها إالمجمل الظروف المرتبطة بالمساعداتإن 

تطلب أن یلتزم القائمون بالخدمات اإلنسانیة تبادرة بأیة عملیة من ذلك القبیل أن الم

بجملة من الّشروط القانونیة التي تضفي الشرعیة على اء قیامهم بأنشطة اإلغاثةأثن

بها في مواجهة الجهة االلتزامو تلك التي یجب عملهم سواء التي تتعلق بالعمل ذاته أ

.(المبحث الثاني)المعنیة بالمساعدة
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المبحث األول

الدوليةنطاق المساعدات اإلنسانية

لقد كان اهتمام األجهزة المقدمة للمساعدات اإلنسانیة الدولیة منصبا كله على 

البلدان، كالصومالن استغرقت بعضالنزاع، وانهیار الدولة، ففي فترة من الزم

Grandsیوغوسالفیا، لیبیریا والبحریات العظمى  Lacsأكبر ، بسبب عنصر االستعجال

نسبة من العمل اإلنساني الذي قدمته الفیدیرالیة الدولیة لجمعیات الصلیب األحمر 

والهالل األحمر، غیر أن المساعدات اإلنسانیة ال یجب أن تقتصر على ضحایا 

ا، بل یجب أن یستفید منها جمیع، الالجئین أو النازحین داخلیفقطالنزاعات المسلحة

.)166((المطلب األول)ضحایا الكوارث األخرى مهما اختلف مصدرها

تسخیرثل هذه الظروف یستوجب األمر ولضمان فعالیة األداء اإلنساني في م

رها توفّ خصي متمیز ومحترف في المیدان یتمثل في اإلمكانیات والجهود التى طاق شن

ستلم المجتمع الدولي المهمة في حال عجزها أو یالدولة المعنیة في المرتبة األولى ل

أثبت تماطلها في اإلسراع إلغاثة الضحایا(المطلب الثاني).

المطلب األول

بالظروف االستثنائيةالدوليةارتباط المساعدات اإلنسانية

الدولیة بالحالة االستثنائیة التي یرتبط الحق في تقدیم المساعدات اإلنسانیة 

قد یكون الظرف تسّبب فیه نزاع ن، قد یكون دولة أو غیرها، یعیشها سكان إقلیم معیّ 

روف االستثنائیة ال (الفرع األول) غیر أن هذه الظّ مسلح دولیا كان أو غیر دولي 

166-WALKER Peter, « Victims of natural disaster and the right to humanitarian assistance: A

practitioner's view», International Revue of Red Cross, n° 325, December 1998, p. 612.
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ها النزاعات المسلحة ولكن تشمل أوضاع كارثیة أخرى، قد تتسبب فیتتوقف عند حدّ 

الطبیعة، وهو ما یسمى بالكوارث الطبیعیة أو یتسبب فیها اإلنسان في نطاق الكوارث 

و غیرها من الحاالت كما یمكن أن یجتمع أكثر من عامل في آن واحد التكنولوجیة

، ضمن ما یصطلح علیه بالكوارث المعقدة.الطبیعة واإلنسان( الفرع الثاني)عامل 

الفرع األول

استخدام القوة المسلحةالظروف الناتجة عن

یعتبر النزاع المسلح أهم الحاالت التي یلجأ فیها إلى االستعانة بالمساعدات 

وبما یسفر المقاتلین وغیر المقاتلین، فئتي اإلنسانیة الدولیة، بما یخلفه من آثار على 

فلم یعرف المجتمع الدولي مصطلح قانون النزاعات ،زوحجوء والنّ اللّ حاالت عنه من 

مسلحة، الذي یأطر جانبا كبیرا من المساعدات اإلنسانیة الدولیة، حیث كان ال

هو قانون الحرب، ما دام النزاع ینشب بین دولتین أو أكثرمن قبل المصطلح المعتمد 

.(أوال)

راع الذي ینشب بین الدولة والجماعة المنشقة عنها فقد كان یحكمه أما الصّ 

إلى الّنحو ذلك على لة بالمقاتلین، واستمر الوضع لدو القانون الداخلي ما لم تعترف ا

ف النزاع المسلح إلى صنفین أین صنّ )1949(غایة وضع اتفاقیات جنیف األربع سنة 

أولهما النزاعات المسلحة التي تدور فیما بین الدول، وثانیها النزاعات التي تدور في 

اتراجعیةولدتشهد النزاعات الإقلیم الدولة ذاتها وهي الصنف األكثر انتشارا حالیا حیث 

.(ثانیا)في العالقات الدولیةاملحوظ
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الدوليالنزاع المسلح-أوال

تحدیدا لسریان اتفاقیات جنیف األربعة، نصت المادة الثانیة المشتركة منها على 

ما یلي:

" عالوة على األحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه االتفاقیة في 

المعلنة أو أي اشتباك آخر ینشب بین طرفین أو أكثر من األطراف حالة الحرب 

السامیة المتعاقدة، حتى ولو لم یعترف أحدها بحالة الحرب.

ي إلقلیم أحد تنطبق االتفاقیة أیضا في جمیع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلّ 

)167(."یواجه هذا االحتالل مقاومة مسلحة..لم األطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو 

أن المقصود بالنزاع المسلح الدولي هو كل نزاعمن المادة السالفة الّذكریفهم 

ح ینشب بین الدول األطراف في اتفاقیات جنیف. أو اشتباك مسلّ 

قلیدیة للحرب، التي كان یشترط لقیامها شكلیة ماهجر النظریة التّ فلقد تمّ 

حالة حرب، فال یكفي نشوب اشتباك ل في إعالن األطراف المتنازعة بأنها في تتمثّ 

عسكري ووجود الحرب من الناحیة المادیة لتطبیق قواعد الحرب، فمن ثم تقوم حالة 

یستبعد النزاع المسلح غیر ، منه، كاملةادةسیّ بین القوات المسلحة لدولتین ذاتالحرب

.)168(الدولي من مفهوم الحرب

الدولي على النزاع المسلح أثرا كان لشرط إعالن حالة الحرب لسریان القانون 

زاع أن ال إذ یكفي لطرف في النّ -ال سیما المدنیین منها-سلبیا على ضحایا النزاع

، مرجع سابق.لمشتركة من اتفاقیات جنیف األربعا2المادة -167

لیات الحمایة)، دراسة آ-الجریمةزمن النزاعات المسلحة ( حمایة المدنیین في سامح جابر البلتاجي، -168

.3و 2.، ص2007، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، تحلیلیة للوضع في األراضي العربیة المحتلة
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د بأي نص قانوني، مما یسمح له بإحداث یعترف بوجود حالة حرب حتى ال یتقیّ 

أضرار حسب ما تملیه علیه إرادته.

من وضع قواعد بدّ ّنه ال الحدیثة هم مدنیون فإوبما أن أولى ضحایا النزاعات 

بوضع اتفاقیة جنیف الرابعة)1949(اتفاقیة لحمایة هذه الفئة، وهو ما حدث سنة 

عرضة دولیة خاصة، بعدما أصبحوافكان ألول مرة یحظى المدنیون بحمایة اتفاقیة

ما دام ، لهجمات األطراف المتنازعة، فلم یبقى أي حدیث عن األضرار العرضیة

ثم استكملت الحمایة بصدور ،نیین یعتمد كوسیلة حرب حدیثاالهجوم على المد

.)169(االضافیین التفاقیات جنیف األربعالبروتوكولین 

ل نطاق النزاع المسلح ویذكر أن البروتوكول االضافي األول التفاقیات جنیف عدّ 

وضد لط االستعماري واالحتالل األجنبي سالدولي بإضافة نضال الشعوب ضد التّ 

.)170(العنصریةاألنظمة 

حة دولیة كنزاعات مسلّ الوطنیة ولقد كانت البوادر األولى العتبار حروب التحریر 

صدور قرار إلى نیة من اتفاقیات جنیف األربعة تعودنص المادة الثاكما ورد في 

من البروتوكول اإلضافي األول على ما یلي:1/4المادة تنص-169

" تتضمن األوضاع المشار إلیها في الفقرة السابقة، المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد 

ي ممارستها لحق الشعوب في تقریر التسلط االستعماري واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصریة، وذلك ف

الدولي الخاصة بالعالقات الودیة المصیر، كما كرسه میثاق األمم المتحدة واإلعالن المتعلق بمبادئ القانون 

دول طبقا لمیثاق األمم المتحدة".والتعاون بین ال

نشیر إلى أن میثاق األمم المتحدة جاء صریحا في مسألة حق الشعوب في تقریر مصیرها، وذلك بدءا بالمادة -170

حترام مبدأ الّتسویة في األولى التي أوضحت مقاصد الهیئة، منها إنماء العالقات الودیة بین األمم على أساس ا

الحقوق بین الشعوب وبأن یكون لكل منها الحق في تقریر مصیرها.

من میثاق األمم المتحدة، مرجع سابق.1/2راجع المادة -
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كانت الدول االستعماریة تعتبر ، بعدما)171(1514رقمل ه. أ. مالجمعیة العامة

ها الداخلي د أي نزاع ینشب فیه خاضعا لقانونفیعاألقالیم المستعمرة جزءا من إقلیمها،

باعتبار المسألة تدخل في صمیم الشؤون الداخلیة، وال دخل للقانون الدولي في 

.)172(ذلك

لنزاع بالدرجة األولى على أطراف امسؤولیة مساعدة ضحایا النزاع المسلحتقع

أي -المسلح، سواء الدولة التي یتبعها الضحایا أو الطرف اآلخر في حالة االحتالل

ویطبق االلتزام بتقدیم الخدمات األساسیة للسكان المدنیین بأكثر -سلطات االحتالل

صرامة لما یتعلق األمر بدولة االحتالل لسیطرتها على اإلقلیم الذي یتواجد فیه السكان 

.)173(المدنیون

فلهذا حرصت اتفاقیة جنیف الرابعة والبروتوكول االضافي األول على تحدید 

من اتفاقیة جنیف الرابعة 55التزامات أطراف النزاع تجاه الضحایا، حیث نصت المادة 

على واجب دولة االحتالل تزوید السكان بالمواد الغذائیة واالمدادات الطبیة بأقصى ما 

إلى االستیراد إذا لم تسمح تلك الموجودة في األراضي تسمح بها وسائلها، ولو باللجوء 

المحتلة بسد احتیاجات السكان.

المهامعلى األغذیة، االمدادات و السالفة الذكر االستیالء 55وتحظر المادة 

ة حاجیات السكان ارتها وبشرط مراعما لم تكن ضروریة لقوات االحتالل وٕادا،الطبیة

.)174(ن كل ما استولت علیهتسدید قیمة عادلة عكما تلزمها ب

، إعالن منح االستقالل للبلدان واألقالیم المستعمرة، صادر في1514قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم -171

14/12/1960.

.279و 287سابق، ص. ، مرجع المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنسانيسعید سالم جویلي، :راجع-172

المساعدات اإلنسانیة الدولیة، دراسة تحلیلیة وتطبیقیة معاصرة في ضوء قواعد ماهر جمیل أبو خوات، -173

.39، ص. 2009، دار النهضة العربیة، القاهرة، القانون الدولي العام

سابق.اتفاقیة جنیف الرابعة، مرجع من55المادة راجع -174
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من 96/1عالوة عن االلتزامات المذكورة في المادة السابقة، تضیف المادة 

البروتوكول االضافي األول التزاما على دولة االحتالل بتوفیر دون أي تمییز مجحف 

الكساء، الفراش ووسائل اإلیواء ومختلف المدد الجوهریة الضروریة -وفقا إلمكانیاتها-

.)175(على قید الحیاة، فضال عن وسائل العبادةللبقاء 

یبدو جلیا من نص المادتین السابقتین أنه على دولة االحتالل أن توفر كل ما 

هو ضروري وجوهري لحیاة السكان، إال أن المادتین لم تكلفا دولة االحتالل بما ال 

ساعدات تطیق، وذلك بإفصاحها عن قاعدة أن دولة االحتالل یجب علیها أن تقدم الم

هذا األمر قد یضر بالسكان عندما تكون دولة االحتالل عاجزة عن وفقا إلمكانیاتها، 

تلبیة حاجیات السكان، مما یستدعي اللجوء إلى المساعدات اإلنسانیة الدولیة، فلهذا 

من االتفاقیة الرابعة بأن لطرف النزاع الذي یحتل إقلیم والذي لم 59/1اقتضت المادة 

.)176(لمدنیین أن یسمح بعملیات االغاثةالحاجات الضروریة للسكان ایتمكن من توفیر

من البروتوكول االضافي األول أن تقدیم المساعدات 70نت المادة كما بیّ 

ي، عندما یتسم بالصبغة اإلنسانیة ال یعتبر تدخال في النزاع المسلح وال عمال غیر ودّ 

ن ، وذلك عندما ال یتمكّ بدون تمییز مجحفالمدنیینمدنیة والحیاد، یستهدف السكانال

طرف في النزاع المسلح یسیطر على جزء من اإلقلیم دون احتالله بتوفیر الحاجات 

.)177(من البروتوكول نفسه69التي تضمنتها المادة 

طراف المعنیة على أعمال اإلغاثةأنه في هذه الحالة یشترط موافقة األبید

بتعریض حیاة السكان المدنیین للخطر لم تمنح وللوقوف ضد تعسف أطراف النزاع 

مرجع السابق.من البروتوكول االضافي األول، 69راجع الفقرة األولى من المادة -175

مرجع السابق.من اتفاقیة جنیف الرابعة، 59ة راجع الفقرة األولى من الماد-176

مرجع السابق.من البروتوكول االضافي األول، 70راجع المادة -177
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لیس تدخال في لألطراف سلطة مطلقة في القبول والرفض، فلهذا كیفت الغوث بأنه 

.)178(غیر وديعمالولیس للدولالشؤون الداخلیة 

من البروتوكول األول مراعاة قواعد األولویة في تقدیم 70فلهذا اقتضت المادة 

مبدأ التمییز اإلیجابي، بتقدیم المساعدات للفئات األكثر أعمال الغوث، تماشیا مع 

ت مختلف أطراف النزاع كما حثّ تضررا وضعفا، كاألطفال، الشیوخ، النساء الحوامل...

والدول المصادقة على البروتوكول على السماح بالمرور السریع لإلمدادات وحمایتها 

.)179(وتسهیل عملیة توزیعها

ر الدوليالنزاع المسلح غي-ثانيا

بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة )1949(اهتمت اتفاقیات جنیف األربعة لسنة 

فأفردت المادة الثالثة لذلك، هذه األخیرة اعتبرت كاتفاقیة مصغرة داخل هذه االتفاقیات، 

إذ نظمت نوعا من النزاعات كان خاضعا للقانون الداخلي للدولة، وهو النزاع المسلح 

غیر الدولي. 

ت المادة الثالثة السابق ذكرها الحد األدنى من االلتزامات التي یجب دحدوقد

تطبیقها في حالة نشوب نزاع )1949(على الدول األطراف في اتفاقیات جنیف لسنة 

حیث ه االلتزامات جمع الجرحى والمرضىمسلح غیر دولي في إقلیمها، ومن بین هذ

ولیة أن تعرض خدماتها على أطراف یجوز لمنظمة إنسانیة غیر متحیزة كاللجنة الد

.)180(النزاع

.41، مرجع سابق، ص. المساعدات اإلنسانیة الدولیة...ماهر جمیل أبو خوات، -178

من البروتوكول االضافي األول، مرجع سابق.70راجع المادة -179

، مرجع سابق.لمشتركة من اتفاقیات جنیف األربع) ا2/(3راجع المادة -180
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إن كانت المادة الثالثة المشتركة التفاقیات جنیف لم تخضع النزاع المسلح غیر 

لم تعرفه، غیر أن لها الفضل في وضع القانون الدولي اإلنساني عامة و الدولي لقواعد

ولالنتشار العالمي حد أدنى من الحقوق وااللتزامات الدولیة ألطراف النزاعات الداخلیة 

لنطاق المبادئ اإلنسانیة في وقت كانت الدول ال زالت غیر مستعدة إلخضاع هذا 

.)181(النوع من النزاعات المسلحة ألحكام القانون الدولي

تحاربین قواعد التي ال یحق للمالشكلت أحكام المادة الثالثة المشتركة عرفا بأدنى 

لنص على سیر على هذه المادة غیاب ایعاب في كل الحاالت تقییدها، غیر أنه 

ه البروتوكول ع المسلح الداخلي، األمر الذي استدركعدم تعریفها للنزاالعملیات القتالیة و 

.)182(الثانياإلضافي

التفاقیات شهد المؤتمر الدولي الذي تمخض عن وضع البروتوكولین االضافیین

فكرة إبقاء اد بین الدول، حیث دافع البعض عن اختالف أراء حنقاشا و جنیف األربع

النزاع المسلح الداخلي تحت أحكام القانون الداخلي للدولة، وذلك باالستناد إلى عدة 

اعتبارات، منها:

عدوا تحتفظ بكل عنها طاحة بها أو االنفصال اعتبار الحكومات من یرید اإل-

و االنفصال.   طاحة أاحة لها إلحباط هذه الرغبة في اإلالوسائل المت

اعتبار الجهود اإلنسانیة الرامیة إلى تخفیف المآسي الناتجة عن النزاع المسلح -

تدخال في الشؤون الداخلیة وتقویة للطرف الخصم.

.181و 180سابق، ص. ، مرجعالقانون الدولي اإلنساني....راجع حسین علي الدریدي، -181

182- BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire, Coll. Mise au Point, 2ème Ed mise à jour

Ellipses, Paris, 2006, p. 28.
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في حق في االتفاقیات الدولیة، علیه ال تسري إالالمشاركة الجماعیةط اشتر ا-

جهول لیس طرفااألطراف المصادقة علیها فكیف تنطبق على خصم افتراضي م

.)183(ها فی

أما البعض اآلخر من الدول فقد ساندت فكرة أن ینطبق القانون الدولي اإلنساني 

على النزاعات المسلحة أیا كانت طبیعتها، السیما ألن آثار النزاعات المسلحة غیر 

ن األولى زاعات المسلحة الدولیة لما ینشأ عبكثیر تلك التي تخلفها النالدولیة تتجاوز

وهو الموقف الذي سانده المؤتمرون أثناء وضع أحكام .)184(من حقد وكراهیة

البروتوكول اإلضافي الثاني.

أما عن تعریف النزاع المسلح غیر الدولي، فقد اعتبرته المادة األولى من 

البروتوكول االضافي الثاني ذلك النزاع المسلح الذي یدور على إقلیم دولة متعاقدة بین 

قواتها النظامیة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامیة مسلحة تمارس تحت قیادة 

النحو الذي یسمح لها بالقیام بعملیات مسئولة سیطرة على جزء من إقلیمه على

.)185(على تنفیذ أحكام البروتوكول الثانيعسكریة متواصلة ومنسقة و تكون قادرة 

المادة األولى من البروتوكول ین نص المادة الثالثة المشتركة و إن المقارنة ب

البروتوكولدت أكثر نطاق تطبیقن بوضوح أن هذه األخیرة قیّ االضافي الثاني تبیّ 

وذلك باشتراطها في طرف النزاع غیر الدولة أن تكون له قیادة مسؤولة، وأن یسیطر 

.182و 181ص. ، ...الدولي اإلنسانيالقانونحسین على الدریدي، -183

.182ص. مرجع نفسه،-184

، مرجع سابق.نيالبروتوكول االضافي الثامن1/1راجع المادة -185
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یشترط القدرة على أخیران من القیام باألعمال الحربیة، و للتمكاإلقلیم من على جزء 

.)186(ها البروتوكولتنفیذ القواعد التي تضمنّ 

تساءل عن ثیر ا یجعلنا ن، ممالّسابقةالشروطالمادة الثالثة فلم تشترط كل تلكأما

ث عن المساعدات اإلنسانیة، ونجد اإلجابة عن هذا التساؤل في متى یمكن أن نتحدّ 

ل المادة الثالثة ور وتكمّ نت أنها تطّ نص المادة األولى نفسها من البروتوكول التي بیّ 

.)187(السالفة الذكر

ضافي منه نستخلص أنه إذا توفرت جل الشروط التي حددها البروتوكول اال

الثاني فیسري هذا األخیر على النزاع المسلح، أما في غیره من النزاعات المسلحة 

فتنطبق علیها المادة الثالثة.

ه ال یسري البروتوكول االضافي الثاني التفاقیات جنیف على أنّ ،ذكرالجدیر بال

الدولي ، حیث تطبق قواعد القانون )188(واالضطرابات الداخلیة كأعمال الشغباتالتوتر 

لحقوق االنسان في هذه الحاالت، السیما بشأن إمكانیة لجوء الدولة إلى تقیید بعض 

.)189(والحریاتالحقوق

ماري، فورزنر كارولین-روزا آنالاعات المسلحة غیر الدولیة، راجع:للتفصیل أكثر في شروط النز -186

–، یونیو870، ع 90، مجلد م. د. ص. أ، "" الجماعات المسلحة والعقوبات وٕانفاذ القانون الدولي اإلنساني

.73-71، ص ص. 2008حزیران 

، مرجع سابق.لى من البروتوكول االضافي الثانيراجع الفقرة األولى من المادة األو -187

راجع الفقرة الثانیة من المادة األولى من البروتوكول االضافي الثاني، مرجع سابق.-188

ي ه ففعلى سبیل المثال، اقتضت المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بأنّ -189

لمواجهة الحالة تتخذ تدابیر في أضیق الحدود ائیة التي تهدد سالمة األمة أنحاالت الطوارئ االستثن

یا، و أال تقید بعض دون أن تتقید بأحكام العهد، ویشترط في ذلك أن تعلن الحالة االستثنائیة رسماالستثنائیة 

لحیاة، منع العبودیة بالحقوق المطلقة كالحق في اتعد النواة الصلبة لحقوق اإلنسان، أو ما یسمى الحقوق التي 

التعذیب والمعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو الحاطة بالكرامة...كما یجب على الدولة والرق، منع 

=االلتزام بأحكام القانون الدولي األخرى التي تسري علیها.
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دولیة وغیر الدولیة موجودا سابقاوٕاذا كان التمییز بین النزاعات المسلحة ال

فإن التداخل في ما بینهما أصبح من سمات نزاعات هذا العصر، حیث أن أغلب 

ى بالنزاعات سمّ الطابع الدولي، و تیة لكن بتدخل عنصر أجنبي تتسم بالنزاعات داخل

لة.المدوّ 

وهذا وفقا لصور مختلفة، كآثار للنزاع المسلح، فإذا انتصر الثوار أو المتمردون 

یمكن أن تظهر دولة جدیدة، إذا اتجهت نیتهم إلى االنفصال من الدولة األم، أو قد 

ة أخرى أو منظمة دولیة لتقدیم ید المساعدة ألحد تعترف دولة بالثوار، أو تتدخل دول

.)190(ل، مما یخرج النزاع من طابعه الداخلي إلى نزاع مدوّ أطراف النزاع

في كل هذه الحاالت تبقى إمكانیة تقدیم المساعدات اإلنسانیة الدولیة للضحایا و 

التكنولوجیة.، بینما تظهر الصعوبة أكثر في مواجهة الكوارث الطبیعیة والكوارث قائمة

الفرع الثاني

الظروف الناتجة عن الكوارث األخرى

تمثل الظروف االستثنائیة خطرا على حیاة الدولة ورعایاها، غیر أن الفقه الدولي 

لقانون الدولي نطاق الحمایة التي یكفلها اتحدید مدلول هذه الظروف، واللم یتمكن من

ذلك ألن هذه و )191(بشأن النزاعات المسلحةلم یتم االتفاق إاللهؤالء الضحایا، و 

تي مازالت لم األخیرة تحظى بتنظیم من االتفاقیات الدولیة، خالفا للكوارث الطبیعیة ال

األول، مرجع سابق.من العهد الدولي 4راجع المادة =

النظریة العامة للقانون الدولي اإلنساني (في القانون الدولي وفي الشریعة راجع أبو الوفاء أحمد، -190

.11، ص. 2006، در النهضة العربیة، القاهرة، اإلسالمیة)

.13ص. مرجع سابق،،...حمایة اإلنسان في حالة الكوارث الطبیعیة محمود توفیق محمد محمد، -191
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لكوارث التكنولوجیة لبةوهو الحال نفسه بالنسشامال لها(أوال)،تعرف تنظیما دولیا 

(ثانیا).

الكوارث الطبيعية-أوال

نكون أمام كارثة تتطلب اللجوء إلى المساعدات ال یوجد أي تعریف یحدد متى 

اإلنسانیة الدولیة (أ)، ولهذا یتطلب األمر تبیان مختلف الكوارث التي تعد طبیعیة (ب) 

و كیفیة التعامل معها(ج) على ضوء ما أسلفنا الحدیث عنه.

ق الفقه على تحدید معنى الكوارث لم یتفّ :تعريف الكوارث الطبيعية-1

عرفها البعض باالستناد إلى الحاالت التي تدخل ضمن الكوارث، منالطبیعیة، فقد 

.)192(وحرائق...براكین ،أعاصیرزالزل، جفاف، فیضانات،ئة، مجاعة، أوب

ZEBROWSKIفقد عرّ و  Ernest كل حدث تؤدي :الطبیعیة على أنهاثة الكار "

اإلنساني على نطاق فیه قوى الطبیعة إلى إنهاء حیاة البشر، أو تدمیر ثمار الجهد 

كبیر".

DAVIDأما  Alexanderصدمة قد تكون :یرى أن الكارثة الطبیعیة عبارة عن

سریعة أو ممتدة األثر، توقعها البیئة باألنظمة والمقومات االجتماعیة واالقتصادیة 

.)193(المستقرة"

نستخلص من التعریفات السابقة أن الكوارث الطبیعیة هي مختلف األحداث 

عن الطبیعة التي تحدث أضرار كبیرة، وبالتالي تتطلب والصدمات المفاجئة الناتجة 

افر الجهود لمواجهتها، السیما باللجوء إلى المساعدات اإلنسانیة التي یكون الضحایا ظت

في أمس الحاجة إلیها.   

192- CARDSTLE Rohan J, CHUA T.L, “Humanitarian Assistance: towards a right of access to victims of

naturals disasters”, International Revue Of Red Cross, n° 325, December 1998, p. 591.

.16و 15، ص. حمایة اإلنسان في حالة الكوارث الطبیعیة...، محمود توفیق محمد محمدعن: نقال-193
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ة أنواع فرغم أن إلى عدّ الّطبیعیة قسمت الكوارث :الكوارث الطبيعيةأنواع  -2

هذه الكوارث تتفق في أنها ناتجة عن الطبیعة وال دخل لإلنسان في حدوثها، إال أن 

أسبابها متعددة، و بالتالي تنقسم إلى ما یلي:

ویدخل ضمنها اآلفات الزراعیة، األوبئة مثل الحمى كوارث بیولوجیة -أ

...الصفراء، 

ویعد من الكوارث المناخیة والجیولوجیة كوارث مناخیة وجیولوجیة -ب

التصحر، الجفاف، الفیضانات، الزالزل والبراكین...

.)194(كسقوط النیازك والشهب، االشعاع الكوني...كوارث كونیة -ج

ورغم المحاوالت السابقة لتحدید مدلول الكوارث الطبیعیة تبقى مسألة تحدید 

الطبیعیة التي تستدعي المساعدات اإلنسانیة لم یفصل فیها، فهل یؤخذ خطورة الكارثة 

أو في عن الكارثة كما في حالة الزالزلبعین االعتبار عدد الوفیات الحقیقیة التي تنجم

عدد األشخاص الذین یمكن أن یتضرروا بالكارثة كحالة التصحر أو حجم الخسائر 

اعتقادنا، یجب أن تأخذ بعین االعتبار ما هو ، إال أن المسألة، في )195(االقتصادیة

غیر أن التجربة تمل أن یقع، و إن كان التنبؤ صعبواقع فعال من األضرار و ما یح

وغیر الحكومیة تسمح لها بالتعرف مسبقا سبتها المنظمات الدولیة الحكومیة التي اكت

عن طبیعة الكارثة وكیفیة التعامل معها.

في حالة الكوارث  الدولية  أساس الحق في المساعدات اإلنسانية  غموض-3

المساعدات اإلنسانیة الدولیة لضحایا النزاعات المسلحة تجد تإذا كان:الطبيعية

، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع  التخطیط إلدارة الكوارث وأعمال اإلغاثةحواش جمال، عبد اهللا عزة، -194

.7و 6، ص. 2006القاهرة، 

اإلنسانیة، دراسة في ضوء أحكام القانون الدولي اإلنساني الحق في المساعدة بوجالل صالح الدین، -195

.132، ص. 2008الفكر الجامعي، االسكندریة، ، داراإلنسانوحقوق
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إلنساني أو ما أساسا لها في أحد فروع القانون الدولي العام، أال وهو القانون الدولي ا

عات المسلحة، فإن األمر مختلف بشأن االنز أو قانون الحربى سابقا بقانون یسمّ كان 

الكوارث الطبیعیة.

المساعدات یعتقد البعض أن حق ضحایا الكوارث الطبیعیة في الحصول على إذ 

أما حالیا ما هي قاعدة عرفیة معتمدة دولیااإلنسانیة الدولیة لیس حدیث العهد، وٕانّ 

ن في فهذا الحق متضمّ ،لإلنسانیةراث المشترك في التّ فیستند إلى الحق في الّتنمیة و 

كما أقترحه الكاتب ، )196(الجیل الثالث من حقوق اإلنسان أي الحقوق التضامنیة

SHAYGAN Farideh)197(.

وقد أّكدت لجنة الحقوق االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة في أحد مالحظاتها أن 

كل الدول، السیما على عاون الدولي من أجل التنمیة یشكل التزاما دولیا على عاتق التّ 

، وذلك باالستناد إلى میثاق األمم الدول التي لها إمكانیة مساعدة الدول األخرى

.)198(المتحدة، القانون الدولي والعهد الثاني

نخلص إلى أن الحق في الحصول على المساعدات اإلنسانیة الدولیة أثناء 

في شاملة ة اتفاقیة دولیة أیّ الكوارث الطبیعیة یفتقر إلى أساس اتفاقي، حیث ال توجد 

196-CARDSTLE Rohan J, CHUA T.L, “Humanitarian Assistance: towards a right of access to

victims…”Op, cit, P. 593.

عتبار الحق في المساعدات اإلنسانیة الّدولیة حقا من حقوق الجیل اFaridehSHAYGANاقترح الكاتب-197

الثالث الناجمة عن الّتضامن. راجع ذلك في:
SHAYGAN Farideh, La compatibilité des sanctions économiques du Conseil de sécurité avec les
droits de l’homme et le droit international humanitaire, Coll. Centre de Recherche et d’Etudes sur
les Droits de l’Homme et le Droit Humanitaire (CREDHO), Bruylant, Bruxelles, 2008, renvoi n° 703
p. 155.

198- « En vertu des articles 55 et 56 de la Charte des Nations Unies, des principes confirmés du droit
international et des dispositions du Pacte lui-même, la coopération internationale pour le
développement, et pourtant, pour l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels est une
obligation qui incombe à tous les Etats, Elle incombe tout particulièrement aux Etats qui sont en
mesure d’aider les autres Etats à cet égard».
- Observation générale n° 3 (1990) : La nature des obligations des États parties, (article 2, par. 1 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), Comité des droits
économiques, sociaux et culturels, 5ème session, Genève, 1990, n° du document, HRI/GEN/1/REV.
Par. 14.
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التعامل الدولي في هذا الشأن أنّ وٕاّنما وردت في نصوص متفّرقة، حیث هذا اإلطار، 

و بعض أحكام محكمة العدل الدولیة باإلضافة إلى بعض لوائح الجمعیة العامة لألمم 

.، كما فصلناه سابقاالمتحدة تقر بهذا الحق

الكوارث التكنولوجية-ثانيا

حصر الحاالت التي تستدعي اللجوء إلى المساعدات اإلنسانیة إمكانیةإن عدم 

)1988(مم المتحدة تتبنى في سنة جعل من الجمعیة العامة منظمة األ

"على التوالي، ورد في تسمیتهما45/100و43/131الرقم إعالنین تحت)1990(و

.)199(حاالت الطوارئ المماثلة" بجانب الكوارث الطبیعیة

المقصود بحاالت الطوارئ لم یذكرأّنه43/131عن اإلعالن رقم ما یالحظ و 

المماثلة، مما شكل اختالفات في وجهات النظر، حیث یحصر البعض المعنى في 

الكوارث التكنولوجیة باعتبارها ناتجة عن انحرافات اإلنسان، غیر أنها مرتبطة بعدم 

.استطاعته التحكم في الظواهر الطبیعیة الخطیرة

ارث التي بینما یتجه رأي آخر نحو تفسیر حاالت الطوارئ المماثلة بأنها كل الكو 

وانتهاكات یدخل في هذا اإلطار التوترات واالضطرابات الداخلیةیتسبب فیها اإلنسان،

.)200(حقوق اإلنسان

السابق، نجد أنه استند إلى مبدأ األمم 43/131رقم اإلعالنحنا فقرات إذا تصفّ 

قاضي بالتعاون الدولي لحل المشكالت الدولیة سواء كانت اقتصادیة المتحدة ال

اجتماعیة، ثقافیة أو إنسانیة بتطویر وتشجیع احترام حقوق اإلنسان وحریاته 

199- Rés. n° 43/131 concernant l’assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles

et situations d’urgence du même ordre, AG de l’ONU, 08/12/1988 à sa 68ème Session plénière.

- Rés. n° 45/100 concernant l’assistance humanitaire aux victimes de catastrophes naturelles

et situations d’urgence du même ordre, AG de l’ONU, 14/12/1990, à sa 75ème Session plénière.

.133، مرجع سابق، ص. الحق في المساعدة اإلنسانیة...بوجالل صالح الدین، -200
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ما یستتبعه مة بفقدان األرواح، والممتلكات و ذكر انشغال الجمعیة العاو )201(األساسیة

.)202(ذلك من عملیات النزوح

الكرامة اإلنسانیة معتبرا أن عدم تقدیم اإلنسانیة و ا ربط بین المساعدات كم

، غیر أن اإلعالن )203(المساعدات یشكل خطرا على الحیاة وانتهاكا للكرامة اإلنسانیة

لم یوضح الحاالت التي تستدعي المساعدة، مما یمكن فهمه أن فیه تعمد في عدم 

ثانیة، ألن ذلك حصر حاالت الطوارئ، من جهة، ألنها لیست باألمر الهین، من جهة 

في كل حالة یمكن أن تنطبق ،یفید في تطبیق القواعد المذكورة في اإلعالن الحقا

علیها االنشغاالت الواردة في الفقرة الثالثة من القرار، السیما أن المجتمع الدولي یعرف 

تطورات في كل المجاالت الصناعیة والتكنولوجیة.

ي ال غنى عنه لحیاة ورفاهیة اإلنسان إن هذا التطور الصناعي والتكنولوجي الذ

صحة مجموعة حیاة و ٕانما عرض لي، لم یتوقف عند هذه المزایا، و في العصر الحا

كبیرة من البشر للخطر، یضاف إلى ما سبق، كل المخاطر التي یمكن أن تنشأ عن 

التحكم في المنشآت التكنولوجیة، على غرار استعمال الطاقة في ن اإلنسان عدم تمكّ 

النوویة.

الذي وقع في الزلزالو )1986(سنة Tchernobylبفانفجار المفاعل النووي 

تأثیره المباشر على المفاعالت النوویة الواقعة في منطقة ) و 2011الیابان سنة (

Fukushima أبرزت المخاطر التي تحویها هذه الطاقة، إلى الحد الذي جعل بعض

201- Res. n° 43/131 de l’AG de l’ONU, Par. 1, Op, cit.
202- Ibid, Par. 3.
203 -Res. n° 43/131 de l’AG de l’ONU, Par. 8.
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كمنظمة لو لم تكون ألغراض عسكریةة حتى و باستعمال الطاقة النوویالمنظمات تندد 

Sortir«شبكة "الخروج من الطاقة النوویة" du Nucléaire«Réseau)204(.

ضح األخطار التي یمكن أن تثیرها الكوارث التكنولوجیة، حیث أن أي من هنا تتّ 

انفجار یحدث تأثیرات متعددة تتمثل في ما یلي:

تأثیرات ذاتیة على األشخاص تتمثل في جملة األضرار التي یمكن أن تتعرض 

لها مختلف أعضاء الجسم، كالعین، الجهاز الهضمي... 

سیما على الصفات یق المساس باألعضاء التناسلیة التأثیرات وراثیة عن طر 

تظهر التشوهات وفقا للجینات وعلیه )ADN)205حمض ال الوراثیة الموجودة على 

المصابة.

أخیرا، تأثیرات تشویهیة تصیب األجنة، حیث أن عدم اكتمال أعضاء الجنین و 

، ویمتد ذلك إلى ه، قد یصل إلى فقد أعضاءاإلشعاعتجعله أكثر عرضة لمفعول 

أثبتته دراسة تكوین خالیا سرطانیة، حسبمااإلشعاعاألجیال القادمة، كما ینتج عن 

Hiroshimaإثر إطالق القنابل النوویة في حول األشخاص الذین تعرضوا لإلشعاع 

.)Nagasaki)206و 

ل المساعدات اإلنسانیة وأمام كل هذه المخاطر فال یكون للدولة إال أن تتقبّ 

الدولیة، باعتبار أن الكوارث التكنولوجیة إذا كانت في مستویات عالیة یتجاوز تأثیرها 

، مما یجعل الدولة مسؤولة عن Tchernobylإقلیم دولة واحدة، مثل ما حدث في 

204-»Sortir du Nucléaire«Réseau ّللقانون الفرنسي تستهدف جمعیة، خاضعة 931ن من هي شبكة تتكو

.النوویةخروج فرنسا من استعمال الطاقة

- Réseau « Sortir du Nucléaire », « Nous connaître », http://groupes.sortirdunucleaire.org/Nous-

connaitre, 22/11/2013, 20 h 35.

- voir, Statuts du Réseau « Sortir du Nucléaire », adoptés le 21/10/1997 modifiés le 19/03/2011.

Notamment, Art. 2 sur l’objet du Réseau. http://www.sortirdunucleaire.org, 21/11/2013.
205- Acide Désoxyribonucléique.

.406-404ص ص. ، مرجع سابق،التخطیط إلدارة الكوارث وأعمال اإلغاثةحواش جمال، عبد اهللا عزة، -206
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تكون ملزمة بالتعاون مع مختلف األجهزة الدولیة خاصة األضرار التي تحدثها بالغیر، و 

.)207(ض لهاالدول المجاورة من أجل التخفیف من األضرار التي تتعرّ 

ویجب أن نمیز بین الحاالت التي تقع فیها الكارثة التكنولوجیة أثناء النزاع 

استخدام أسلحة الدمار الشامل، حیث تكفل القانون الدولي اإلنساني المسلح الدولي، ك

سبق توضیحهص ملزمة، كما ذلك بنصو العرفي بهذه المسألة، و و االتفاقي 

الحاالت التي تحدث الكارثة في حالة السلم، أین ال یكون للقانون الدولي اإلنساني أي و 

التي عملت على إنشائها إعالنات دخل في المسألة، وعلیه نعود إلى القواعد العرفیة 

المنظمات الدولیة ومحكمة العدل الدولیة.و الجمعیة العامة،

ایا یبقي مبدأ اإلنسانیة صالحا للتطبیق، فقد نشأ المبدأ بغرض تمكین ضحو 

من الحصول على المساعدة دون أي تمییز -غیر الدولیةالدولیة و -النزاعات المسلحة

النظام العراقي سابقا على شمال العراق ضد قبل واستعمال غازات ساّمة من Tchernobylفقد أّثرت كارثة -207

ألف شخص ساكن 80) على مالیین األشخاص، سواء في الحین، اعتبارا أّن من بین 1988األكراد سنة (

5000ألف منهم لجروح، فیما مات في الحین ما یقارب 40ألف إلى 30في منطقة "حالبجة" تعرض من 

التي تخلفها هذه المفاعالت النوویة أو األسلحة البیولوجیة شخصا، مع اإلشارة إلى أن األضرار7000أو 

أو الكیمیائیة تؤثر في كل الجوانب الصحیة للضحایا، حیث ینجم عنها عاهات تمس البصر، الجلد

السرطان الصحة النفسیة، التشوهات الجنینیة... ناهیك عن األضرار التي تلحقها بالبیئة وباألشخاص حتى 

رثة. راجع في تفصیل ذلك: بعد سنوات من الكا
GOSDEN Christine, AMITAY Mike et autres, « Les conséquences dramatiques de l’emploi d’armes

biologiques et chimiques sur la santé des populations civiles », In, Les inspections sur place :
mêmes problèmes, autres solutions, Forum de désarmement, Trois, 1999. pp. 73-78.

وننّوه بأن األسلحة المحظورة التي استعملتها الو. م. أ وحلفائها ضد العراق خّلفت كذلك آثارا وخیمة على -

صّحة السكان المدنیین، لیست بعیدة عن تلك التي ذكرناها سابقا بشأن استهداف األكراد بالغازات السامة 

Gazكالسارین sarin. ویدّل حجم االشعاعات في العراق على حجم الكارثة اإلنسانیة، إذ قّدرت بأكثر من

Uranium، باعتبار أّن الیورانیوم المخّصب Hiroshimaألف مرة ما أطلق في 250 appauvri مضر وخطیر

أكثر من أّیة مادة أخرى عرفها العلم،

« L’uranium appauvri devient néfaste quand il se transforme en poussière ingérée ou inhalée, il
est alors plus dangereux qu’aucune toxine connue de la science de l’homme », A. DURAKOVIC,
Directeur du Département de Médecine Nucléaire à l’Université Georgetown de New York, Cité par
PENOCHET Joëlle, « Armes à l’uranium appauvri : 20 ans après, où en est-on ? »
Internationalnews, 15/01/2011, www.internatonalnews.fr/art/ consulté le 12/10/2016 à 21 h 19.
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م اإلنسان في كل الحاالت، فیحمي حیاة وصحة ثم أصبح یعني التخفیف من آال

.)208(اإلنسان

التوترات واالضطرابات الداخلية-ثالثا

أن تثار كلما تعرضت حیاة ، یمكن طوارئ مماثلةأما بالنسبة لما یعتبر حاالت 

صحتهم وممتلكاتهم للخطر، سواء أكان ذلك في الصراعات المسلحة التي لم البشر و 

األربعة وبروتوكوالها اإلضافیان كالتوترات واالضطرابات تنظمها اتفاقیات جنیف

الداخلیة، حیث أن هذه األخیرة لم یشترط فیها شروطا مماثلة لتلك المذكورة في المادة 

، والتي استبعدت بصفة صریحة نفاذه في هذه الحاالت.ول الثانيالثانیة من البروتوك

اخلیا یقتضي تطبیق قواعد وفي ظل صعوبة الجزم على اعتبار نزاع ما نزاعا د

أو مجرد -خاصة من جانب المساعدات اإلنسانیة الدولیة–القانون الدولي اإلنساني 

أن اضطراب أو توتر داخلي، یبقى الفصل في المسألة تعود إلى القرار الذي یمكن 

مجلس األمن لألمم المتحدة بشأن النزاع، أو إلى الوصف الذي تقدمه اللجنة یصدره 

.)209(للصلیب األحمرالدولیة 

استثنیت حاالت التوترات واالضطرابات الداخلیة من مجال تطبیق أحكام حیث 

بتعداد بعض الحاالت د اكتفى البروتوكول اإلضافي الثانيالقانون الدولي اإلنساني فق

208- KABA DIAKITE Sacké Kouyaté, Droit international humanitaire dans les conflits armés : Le cas

rwandais, L’Harmattan, Paris, 2011, p. 59.
209- GASSER Hans-Peter, Le droit international humanitaire, in, Humanité pour Tous : Le mouvement

international de la Croix rouge et du Croissant rouge, Institut Henry Dunant, Haupt, 1993, p. 516.



الباب األّول: النظام القـانوني للمساعدات اإلنسانية الدّولية

108

ر تعدد ، ما یفسّ )210(فهاالتي یمكن أن تندرج ضمنها على سبیل المثال دون أن یعرّ 

.)211(ضبط تعریف دقیق لهذه الحاالتالمحاوالت بشأن 

أن حاالت التوتر واالضطرابات الداخلیة قد تتداخل في تجدر اإلشارة إلى 

، مثل النزاعات المسلحة غیر ذات )212(مضمونها مع غیرها من النزاعات المسلحة

الطابع الدولي والحروب األهلیة وهو األمر الذي یثیر الخالف عند إعمال القواعد 

والنزاع فكل من التوتر واالضطراب الداخليدولیة بصورة أكثر فاعلیة،القانونیة ال

حاالت تشمل صورة من صور العنف في المجتمع.المسلح غیر الدولي 

ال یسري هذا الملحق "البروتوكول" على "والتي تنص على أنه:ثاني) من البروتوكول اإلضافي ال1/1المادة (-210

حاالت االضطرابات والتوترات الداخلیة مثل أعمال الشغب وأعمال العنف العرضیة النادرة وغیرها من األعمال 

.المماثلة"ذات الطبیعة 

"اضطراب وقالقل داخلیة، في وضع ال یكون بمثابة نزاع نكون أمامكما یلي:" عمر سعد اهللاعرفها األستاذ -211

القوة المسلحة لحفظ النظام. وهنالك قالقل في حالة ما إذا كان استعمال القوة تستخدممسلح ومع ذلك

التعریف نفسه الذي بادر به هوبصفة وقائیة دون أن تكون اضطرابات، وذلك حفاظا على النظام والقانون" 

معجم في ، عمر سعد اهللالدراسة بنود البروتوكولین، أنظر:خبراء اللجنة الدولیة للصلیب األحمر التي وضعت 

.45، ص.2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القانون الدولي المعاصر

تناولت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر فكرة التوترات الداخلیة إلى جانب االضطرابات الداخلیة ضمن األعمال -212

نساني المطبق في النزاعات التحضیریة لمؤتمر الخبراء الحكومیین بشأن تأكید وتطویر القانون الدولي اإل

، واعتبرتها بأنها الدرجة السفلى من درجات المواجهات غیر الدولیة، فهي:1971المسلحة غیر الدولیة لعام

الحالة التي تستعرض فیها الدولة القوة وتهدد بها دون استعمالها كتدبیر وقائي من أجل حفظ النظام "

الداخلي یشكل المرحلة التمهیدیة التي تسبق االضطراب، فكلما تطورت ، أي أّن التوتر "العام داخل الدولة

.واشتدت أعمال العنف تغیر وصفه من توتر إلى اضطراب داخلي

تتضمن حالة التوتر بعض الخصائص مثاال: اإلیقافات الجماعیة، ارتفاع عدد المعتقلین السیاسیین بسبب

ومعتقداتهم، المعاملة السیئة، تعطیل الضمانات القانونیة أو القضائیة بسبب امتداد حالة الطوارئآرائهم 

ثار وقد تكون هذه الظواهر مجتمعة أو منفردة تعكس رغبة السلطة في إجالء آ.وظهور حاالت االختفاء

التوتر للسیطرة على األوضاع.
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حاالت تتداخل فیما بینها إلى حّد صعوبة وضع معیار ثابت للتمییز إذ هي 

كانیة بینها، فیعتمد جانب من الفقه من أجل ذلك على أساس إمكانیة أو عدم إم

التفاوض مع أطراف النزاع الداخلي، أي صعوبة اتصال الهیئات اإلنسانیة بقادة 

خر أّنه إذا كان النزاع بین الحكومة وقوات حین یعتبر جانب آي االضطرابات، ف

النزاع بین عدة فصائل داخلیة في إقلیم ّماأ.ن النزاع مسلحا غیر دوليمتمردة كا

. لكن هذا التمییز محل انتقاد ألّنه ال یعتمد اداخلیاأو اضطراباالدولة ذاتها یعد توتر 

وٕاّنما اكتفى ،العسكریة والقانونیة، على أساس موضوعي یراعي المعاییر السیاسیة

، دون االهتمام بالجانب )213(بالتركیز على الطبیعة السیاسیة ألطراف النزاع فقط

رة منها وتأمین لهم الظروف األساسیة عي للحّد من معاناة الفئات المتضر اإلنساني والسّ 

التي تضمن بقائهم على قید الحیاة.

لم یول اهتماما بضحایا مثل هذه الحاالت االضافي الثاني علما أّن البروتوكول 

التي ال ترقى إلى درجة النزاع المسلح، غیر أن هذه الشریحة یتقرر لها الحق في تلقي 

كما أن المادة م القانون الدولي لحقوق اإلنساناأحكإلى المساعدات اإلنسانیة استنادا 

) المشتركة في اتفاقیات جنیف األربع لم تهدر هذا الحق باعتبارها وردت بصیغة 3(

للطباعة، دار األكادیمیةفي القانون الدولي اإلنسانيدراسات لمزید من التفصیل أنظر: سي علي أحمد، -213

.414-405ص ص.، 2011،الكویتوالتوزیع،والنشر

بین الحرب األهلیة وحالتي التوتر واالضطراب الداخلي، حیث یعتبر أّن الحرب نبیل بشیر االستاذ زیمیّ -

أو حرب عصابات، وتشكل نزاعا بین األهلیة نزاعا مسلحا، یمكن أّن یتخذ شكل عملیات عسكریة تقلیدیة 

الكتل السیاسیة والهیئات االجتماعیة أو العنصریة أو الدینیة.

أّما االضطرابات الداخلیة فهي حالة محصورة في عدم احترام النظام، دون أن یكون هناك اتفاق مسبق 

أو تحقیق أهداف معینة یرمي إلیها الوضع، فهي تلقائیة؛ لمزید من التفصیل أنظر:

أطروحة دولي اإلنساني"، "دور مجلس األمن في مجال القانون النیبل بشیر، نقال عن : خلفان كریم،-

2007-تیزي وزو–لنیل شهادة دكتوراه في القانون،  كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري 

.162ص.
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وضحته اللجنة الدولیة ثل هذه الحالة، األمر الذيمرنة وواسعة یمكن أن تستوعب م

.)214(نظامها األساسيمن 5/2بالتفصیل في المادة

الذي یكفل حق األشخاص 34/131الجمعیة العامة رقم قرارذلك إلى یضاف

ألّنه المتضررین من كل حالة توتر أو اضطراب داخلي في تلقي المساعدات اإلنسانیة

.)215(ورد بصیغة مطلقة

الثانيالمطلب  

تكليف هيئات مختلفة بالمساعدات اإلنسانية الدولية

(الفـاعلون اإلنسانيون)

، السیما بروز أنواع األخیرةاآلونة المجتمع الدولي فيإن التغیرات التي عرفها 

بأعداد هائلة، تخالف بذلك جدیدة من النزاعات تتأسس على العرق أو اللون...

النزاعات المسلحة التقلیدیة التي كانت تنشب بین دولتین أو أكثر، وما أحدثته ذلك من 

مخلفات النزاعات آثار وخیمة في ضحایا هذه النزاعات المسلحة تتجاوز بكثیر

بقواعد القانون الدولي -غیر الدولة-التقلیدیة، إما بسبب عدم درایة أطراف النزاع 

الستبعاد نفاذ قواعد اإلرهابیةالدول بنعت الطرف اآلخر بالعناصر تشبثاإلنساني أو

الضحایا المحتاجین إلى ارتفاع عددأدى القانون الدولي اإلنساني في حقها،

یتعّین على الّلجنة «:أّنهعلى من الّنظام األساسي للحركة الّدولیة للّصلیب األحمر5/2تنص المادة -214

الّدولیة بالخصوص الّسعي في جمیع األوقات كمؤّسسة محایدة تمارس نشاطها اإلنساني بصفة خاّصة في 

الّنزاعات المسّلحة الّدولیة أو غیرها، إلى تامین الحمایة والمساعدة للعسكریین والمدنیین من ضحایا هذه 

"ونتائجها المباشرةاألحداث

Statuts du Mouvement international de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la

XXVème CICRCR en décembre 1986 et amendés par la XXVIème CICRCR en décembre 1995

disponible sur le site du CICR, www.icrc.org

سابق.مرجع ، 43/131رقم األمم المتحدةقرار الجمعیة-215
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نسانیة التي تقدمها إلیهم الدول أو غیرها من الجهات الفاعلة في المجال للمساعدات اإل

الحتیاجات ل(الفرع األول)، والتي تسعى لالستجابةبمختلف تصنیفاتها اإلنساني 

عملالسالیب ألل یعدتجهود و المن وذلك بتكثیف،المتزایدة لضحایا النزاعات المسلحة

الثاني).(الفرع داءاألحتى تضمن الفعالیة في 

الفرع األول

تصنيف الفـاعلين اإلنسانيين

إن اتساع نطاق الحاجة للمساعدات اإلنسانیة بسب الظروف المختلفة والتطورات 

التي حدثت في العالقات الدولیة خاصة بعد تراجع النزاعات المسلحة الدولیة وظهور 

كما سبق نزاعات من نوع مختلف تمام على ما كان سائدا في السنوات الماضیة 

اإلشارة إلیه یستوجب تسخیر إمكانیات جد معتبرة من قبل الدولة المعنیة باعتبار أن 

واجب اإلغاثة یقع على عاتقها في المقام األول (أوّال) ثم یلیها الدور الذي تقوم به 

المنظمات اإلنسانیة بمختلف أشكالها بهدف الحد من المعاناة اإلنسانیة (ثانیا).

فـاعل إنساني أصيلكولالدّ –أوال

تي تشكل المجتمع الدولي ول شخص من األشخاص التقلیدیة الالدّ تعتبر

التي وكلت لها المهمة الرئیسة في تقدیم المساعدات اإلنسانیة لألشخاص الّتقلیدي

ها فهي تعتبر جهة توكل إلیها عملیة اإلغاثة ین نظرا للدور المزدوج المنوط بالمتضرر 

الحق في المبادرة بتقدیم المساعدات اإلنسانیة تعتبر الدول صاحبةوفي الوقت نفسه 

.)216(الدولیة

216 -ABDELHAMID Hassan, BELANGER Michel et autres, sécurité humaine et responsabilité …

Op. cit, 72 et 73.
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فقبل الحدیث عن الدول بصفتها صاحبة الحق في تلقي المساعدات اإلنسانیة 

ة باعتبارها جهة مانحة لها المسؤولالدولیة إلى جانب الضحایا یجب اإلشارة إلى الدول 

لى عاتق الدولة المعنیة ومن بین االلتزامات المترتبة األولى لتجسید الحمایة التي تقع ع

ب ذلك مسؤولیتها علیها أن توفر المواد الضروریة لبقاء سكانها على قید  الحیاة وٕاّال رتّ 

.)217(ما یسمح للمجتمع الدولي التدخل بشعار اإلنسانیةهو و ،الدولیة

تزویدالمادیة و تستطیع تغطیة النقائص ول المعنیة ال وبالتالي إن كانت الدّ 

ال یعني ذلك انعدام إمكانیة أخرى للمبادرة بالمساعدة، فلها بالمؤن الغذائیة، الضحایا

الدولیة اإلنسانیة ل المساعدات من قبیل ذلك أن توّفر كل الترتیبات الالزمة لوصو 

ل خّ ما یسمح بتد،دولیةالإذا عرقلت ذلك، تقوم مسؤولیتها. وفي حال ماوحسن سیرها

كان ذلك بتدخل منفرد من طرف الدولةأسواءلتقدیم المساعدة،حینها ع الدولي المجتم

ا أكثر ساس أخالقیفیكون في هذه الحالة األ،المساعدةبأو بمبادرة مجموعة من الدول

یستند إلى مبدأ التضامن، ومهما كان نوع المساعدة التي تقّدمها،)218(ادولیاالتزاممنه

زرة خاصة في حالة الكوارث الطبیعیة أو االمؤ ویا، مثل معناأو دعمكانت مادیة 

استقبال الالجئین والنازحین.

ویترتب على الدولة في حال تعذرها على تغطیة المعاناة اإلنسانیة طلب الحق 

كد حق الدول في طلب المساعدات اإلنسانیة من الدول أولقد ت،في المساعدة الخارجیة

خاصة تلك التي تنظم المساعدات الموجهة الدولیة الوثائقالمیسورة في الكثیر من 

في الفقرة 46/172لضحایا الكوارث الطبیعیة نذكر منها : قرار الجمعیة العامة رقم 

، الذي تضمن نتائج القمة العالمي لعام 2005أكتوبر24الذي اتخذته الجمعیة العامة بتاریخ 60/1القرار رقم -217

A/60/L1، وثیقة رقم:2005

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf?OpenElement-dds-http://daccess

.2001سمبرتقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول "مسؤولیة الحمایة"، الصادر في دی-218

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf

د30و23على الساعة12/09/2015تم االطالع علیه في:
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"...ینبغي أن توفر المساعدة اإلنسانیة بموافقة البلد المتضرر ومن حیث :الثالثة منه

)219("المبدأ بناء على أساس نداء یوجهه البلد المتضرر.

ویتخذ طلب المساعدة شكل نداء موجه من قبل السلطات الرسمیة تبین فیه 

عیشه وعدم قدرتها في السیطرة حاجتها إلعانة أجنبیة ومدى خطورة الوضع الذي ت

لدولة أو منظمة إنسانیة معینة بذاتها ا، ویكون نداء طلب المساعدة إما موجهعلیه

.)220(المتضررةأو نداء عام صادر عن السلطات الرسمیة للدولة

تلجأ إلیه في حالة األضرار الناتجة عن الكوارث بمختلف األمر الذي وهو 

حیث یرفض أطراف مصادرها طبیعیة، تكنولوجیة... خالفا لحالة النزاعات المسلحة 

لیها وعدم السماح بمباشرة إلنسانیة الدولیة المعروضة عالمساعدات اقبول النزاع 

ة، وقد یعود التماطل إلى ما یتّخذ من عقوبات إنسانین ألي مهام الفاعلین اإلنسانیی

.)221(اقتصادیة، وما یستتبعه من تراخیص قبل إیصال المساعدات االنسانیة الدولیة

تنص المبادئ التوجیهیة لتسهیل وتنظیم المساعدات الدولیة لإلغاثة واالنتعاش األولى على ،في السیاق نفسه-219

رثة "إذا ارتأت الدولة المتضررة أن الكانه: ، على أ2008الكوارث المعتمدة سنة الصعید المحلي في حاالت 

یة احتیاجات األشخاص ، فإنها تلتمس المساعدة الدولیة أو اإلقلیمیة لتلبتتجاوز قدرات التحمل الوطنیة

"المتضررین

مرجع سابقالمساعدات اإلنسانیة الدولیة....ماهر جمیل أبو خوات،لمزید من التفصیل أنظر:-

.85ص.

.86ص. ، مرجع سابقالمساعدات اإلنسانیة الدولیة....ماهر جمیل أبو خوات،-220

ألسباب، قد ال تعود حتما إلى أطراف وخیر مثال على التماطل في إیصال المساعدات اإلنسانیة الدولیة، -221

ما حدث في الّنزاع الیوغوسالفي سابقا، إذ قّدرت المّدة التي تّطلبها جملة التراخیص الالزمة لمباشرة النزاع، 

اد الكیمیاویة، التي تستخدم في تصفیة المیاه، العمل اإلنساني أكثر من ثالثة أشهر، السیما ما تعّلق بالمو 

األمر الذي شّكل عائقا أمام ما یستدعیه االستعجال في توفیر المساعدات اإلنسانیة الدولیة في مثل هذه 

األوضاع. راجع في ذلك:
SHAYGAN Farideh, La compatibilité des sanctions économiques… Op.cit, p. 377 et 378.

CEDEAومثال آخر عن تأثیر العقوبات االقتصادیة على إیصال المساعدات اإلنسانیة، تلك التي فرضها 

=بصفته قوة حفظ السلم، على دولة سیرالیون، حیث حالت العقوبات التي فرضها علیها دون استفادة الضحایا
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ل الدول التي تستجیب لنداءات اإلغاثة جهة فاعلة في المجال تمثّ في المقابل

الظرف الطارئ من أجل تجاوزالدولة المتضررةإذ تعمل جاهدة على إعانة،اإلنساني

الذي تعیشه بتزویدها بكل اإلمكانیات الالزمة لضمان القدر األدنى الالزم من 

االحتیاجات األساسیة لبقاء السكان على قید الحیاة.

كإرسال ،ر مختلفةمها الدول فیما بینها صوّ المساعدات التي تقدّ وقد تّتخذ 

لبسة واألغطیة، أو بإرسال طاقم بیة، األالغذائیة، الطّ دة بالمواد إرسالیات اإلغاثة المزوّ 

التي تضّررة، وقد تتعّدد المساعداتي لیقوم بعملیة اإلغاثة في إقلیم الدولة المبّ ط

لتتم في إقلیم الدولة القائمة بالعمل اإلنساني رة إقلیم الدولة المتضرّ علىتعرضها الدول

والالجئین الذین ازحینكفل بالنّ نیین والتّ عملیات إجالء السكان المدمثالحیث تتوّلى

.)222(السائدةبسبب األوضاع غیر اآلمنة خلي عن وطنهم للتّ اضطروا

لتوزیع یدعو فیها إلى فتح المجالمن تلك المساعدات، إلى الحد الذي جعل مجلس األمن یتخذ الئحة =

المساعدات،

.378لمزید من التفصیل راجع المرجع نفسه، ص. -

وقد جاء في الالئحة ما یلي:-

« De prendre des dispositions appropriées pour assurer la distribution de l’aide humanitaire et de
s’efforcer de faire en sorte que cette aide réponde aux besoins locaux ».
Voir, Rés. n° 1132 Adoptée par le Conseil de sécurité sur la situation en Sierra Leone à sa 3822ème

séance, le 8 octobre 1997, S/RES/1132(1997). Par. 14.
الدولة المتضررة لیس باألمر السهل إذا ما تعلق عملیة تقدیم المساعدات اإلنسانیة الدولیة في إقلیم وٕان كانت -222

الوضع بالنزاعات المسلحة الحدیثة بسب غلق الممرات اإلنسانیة كما هو الحال في الكثیر من الدول العربیة 

واإلفریقیة (سوریا، لیبیا، مالي...) إال أنه لیس معقدا إذا اقترنت بعملیات اإلجالء واستقبال الالجئین وقد كان 

الجزائریة دورا هام في مثل هذه العملیة، حیث استقبلت عدد جد معتبر من الالجئین السوریین للسلطات

.2014والمالیین ابتداء من سنة 
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كفـاعل أساسيالمنظمات اإلنسانية-ثانيا

الذي تلعبه المنظمات اإلنسانیة في تقدیم المساعدات اإلیجابي شك في الدور ال

أو منظمات غیر )1(سواء كانت منظمات دولیة حكومیة ،الدولیة للضحایااإلنسانیة 

).2(حكومیة

تعرف المنظمات الحكومیة على أنها: المنظمات الدولية الحكومية:-1

ه. أ. م. من بین ، إذ تعتبر )223(""خصیة القانونیة الدولیةع بالشّ دولیة تتمتّ ئةهی"

وتعزیز حقوق اإلنسان بصفة عامة رائدة في مجال حمایة المنظمات الدولیة الحكومیة ال

واالستجابة للتحدیات اإلنسانیة بمختلف صورها بتعزیز قدراتها للحفاظ على اإلنسانیة 

.)224(وكذلك السلم واألمن الدولیین

في إغاثة الّسكان من خالل تقدیم بدور رئیسي أجهزة األمم المّتحدة تضطلع ذإ

خاصة على احترام حقوق اإلنسانالدولوحملاإلنسانیة للمحتاجین إلیها، المساعدات 

ن في بواسطة أجهزتها الرئیسة، (مجلس األمن والجمعیة العامة) بإصدار قرارات تتضمّ 

فحواها واجب اإلغاثة والتندید باألفعال التي تشكل انتهاك لحقوق اإلنسان والمبادئ 

ین مخول له اإلنسانیة، فلمجلس األمن  الدور الرئیسي في حفظ السلم واألمن الدولی

التي یمكن اللجوء تنادا للفصل السابع من میثاق ه. أ. م، و حتى اتخاذ تدابیر قسریة اس

223 -BENCHIKH Madjid, « Le droit des conflits armés et les organisations internationales », Actes du

Colloque international : « les organisations internationales et les conflits armés », organisé par l’Ecole

Doctorale de Droit à l’Université de Cergy-Pontoise Cedex, les 12 et 13 mai 2000, p.19.

، مرجع سابق.ه. أ. ممیثاق تها دیباجة هي المبادئ التي تضمنّ -224
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لت ، وفي مرتبة ثانیة وكّ )225(إلیها لضمان المساعدات اإلنسانیة الدولیة للضحایا

.)226(ة للجمعیة العامة بصفة استثنائیةالمهمّ 

المشار -هذا المجال على الجهازین ال ینحصر دور المنّظمات الحكومیة في و 

المنّظمات اإلقلیمیة و المتخّصصة تالوكاالإلى فقط وٕانما یمتد -إلیهما أعاله

.)227(الّضحایتقدیم المساعدة وٕاغاثة افي المتخصصة التي تقوم بدور هام 

یة غیر الحكومیة إن المنظمات الدول:غير الحكوميةالدوليةالمنظمات-2

األكثر نشاطا في المجال اإلنساني، رغم االختالف في تعریفها.ن تعد إحدى الفاعلی

"مجموعات طوعیة ال اهعلى أنّ تعریف المنظمات الدولیة غیر الحكومیة یمكن 

ي أو قطري أو دولي ویتمحور مها مواطنون على أساس محلّ بح ینظّ تستهدف الرّ 

ي طائفة ؤدّ نة ویقودها أشخاص ذو اهتمامات مشتركة وهي تعملها حول مهام معیّ 

لع الحكومات على شواغل المواطنین عة من الخدمات والوظائف اإلنسانیة وتطّ متنوّ 

ر ع بمشاركة السیاسة على مستوى المجتمع وهي توفّ وترصد السیاسات وتشجّ 

التحلیالت والخبرات وتعمل بمثابة آلیات اإلنذار المبكر، فضال عن مساءلتها في 

.)228(رصد وتنفیذ االتفاقیات الدولیة"

من میثاق ه. أ. م، مرجع 39یشّكل إحدى الحاالت المنصوص علیها في المادة إذا كّیف الوضع على أّنه -225

سابق.

من میثاق ه. أ. م، مرجع سابق.11و 10راجع: المادتین -226

(DHA)، دائرة الّشؤون اإلنسانیة (UNHCR)المفّوضیة العلیا لشؤون الّالجئین هذه الوكاالت نجد: من بین-227

.(UNICEF)، منّظمة األمم المّتحدة لرعایة الّطفولة(WFP)برنامج الّتغذیة العالمي

مرجع سابق، ـ...الحق في المساعدة اإلنسانیةبوجالل صالح الّدین،لمزید من الّتفصیل انظر:

.159و 158ص.

الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة، 3ط.معاصر، عمر سعد هللا، قانون المجتمع الدولي النقال عن :-228

=.314.، ص2005
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یا عن ة جزئیا أو كلّ ة مستقلّ ظمات خاصّ "منّ :هافها البنك الدولي على أنّ كما عرّ 

لها أهدافا إنسانیة أو تعاونیة أكثر من كونها سم بصورة رئیسیة بأنّ الحكومات وتتّ 

أهداف تجاریة، وتسعى بصورة عامة إلى تخفیف المعاناة، أو تعزیز مصالح الفقراء 

االضطالع بتنمیة الخدمات االجتماعیة األساسیة، أو أو حمایة البیئة، أو توفیر 

)229(المجتمعات."

الحكومیة إال أنها تشترك رغم صعوبة تحدید معیار ثابت لتعریف المنظمات غیر 

في صفتین هما: الطابع غیر الحكومي، وعدم تحقیق الربح من نشاطها، إال أنها على 

ي مجاالت الحیاة االقتصادیة درجة كبیرة من التنوع، فنشاط هذه المنظمات یغطّ 

لحمایة باإلضافة إلى االبیئة، ة، الفنیاالجتماعیة، التعلیمیة، العلمیة، الثقافیة، 

دینیة... والنواحي الراعة، والعمل، والنقابات المهنیةلسكان، والصحة، والز لاعیةاالجتم

.)230(الخ

دم، فإن هذه المنظمات قد تمارس نشاطها في نطاق محدودباإلضافة إلى ما تق

داخل یمكن أن یتم داخل حدود دولة واحدة، أوأو غیر محدود، كما أن نشاطها 

.)231(إقلیم معین، أو بالنسبة للعالم كلهمجموعة من الدول أي داخل نطاق

=-ONG est : « une organisation non gouvernementale est un groupement, une association, un

mouvement, une institution, crée non par un accord entre Etas mais par une initiative privée ou

mixte, qui rassemble des personnes phasiques ou morales, privées ou publiques, de nationalités

diverses pour dire étendu à plusieurs Etats et qui n’a pas de caractère lucratif »voir :

- FONTANEL Jacques, les organisations non gouvernementales, office des publications

universitaires, Alger, 2005, p.10.

.237مرجع سابق، ص.الدولیة اإلنسانیة"،التحدیات الراهنة للمنظمات "قاسمي یوسف، -229

.237سابق، ص. مرجع ، الدولیة اإلنسانیة"التحدیات الراهنة للمنظمات "-230

، دار النهضة العربیةالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني الدوليجویلي سعید سالم، -231

.39، ص.2003القاهرة، 
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إال أن مجال بحثنا یستلزم حصرها في المنظمات الدولیة غیر الحكومیة المعنیة 

بتطبیق القانون الدولي اإلنساني، والتي تعمل من حیث المبدأ بصورة مستقلة ومحایدة 

العام حتى لو كان دولة، وال تلجأ إلى انتقاد الحكومات بصورة علنیة أمام الرأي أّیة عن 

دخل في مناطق ، وتقوم بالتّ )232(هنالك انتهاك لحقوق اإلنسان وحریاتها األساسیة

لمراقبة و ، ةإنسانیدخل لتحقیق أغراض عها بحق التّ النزاعات المسلحة، استنادا إلى تمتّ 

، والتي عرفت انتشارا واسعا، حیث )233(تطبیق القانون الدولي اإلنساني من قبل الدول

للصلیب األحمر المنظمة الرائدة في مجال المساعدات اإلنسانیة نة الدولیة عد اللجت

.الدولیة

"جهاز خاص رغم مكانتها الخاصة في القانون الدولي ها: تعرف اللجنة بأنّ 

عن غیرها من المنظمات بكونها تمارس جنةاللّ هذه وتختلف )234(اإلنساني"

بالّصمت، بما اللجنة الدولیةیجب التنویه في هذا المقام أن نهج م. د. غ. ح متباین، ففي حین تلتزم أكثر -232

تعتمده من سریة في تقاریرها الموجّهة إلى طرف الّنزاع المسلح الذي أخّل بالتزاماته، وال تعتمد على نظام 

إال نادرا، عمال بمصلحة الضحایا المراد مساعدتهم، تنتهج منظمات أخرى أسلوب Dénonciationالتشهیر 

انون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق الضغط على الحكومات لحملها على االنصیاع لقواعد الق

اإلنسان، ومن هذه المنظمات: منظمة العفو الدولیة، أطباء بال حدود...

قاسیمي یوسف، مهام اللجنة الدولیة للصلیب األحمر ، راجع: اللجنة الدولیةللتفصیل في النظام الذي تنتهجه 

جامعة كلیة الحقوق، ن، في القانون الدولي لحقوق اإلنساشهادة الماجیستیر أثناء النزاع المسلح، مذكرة لنیل 

.56-52ص ص. 29/06/2005مولود معمري، تیزي وزو، 

عن نظام السریة المعمول به، حالة النزاع المسلح بین اللجنة الدولیةومن الحاالت الّنادرة التي خرجت -

). راجع في ذلك:1988) و (1980العراق وٕایران في الفترة الممتّدة بین سنة (
- YOUCEF Brahim, Le conflit Irak-Iran : Le doit humanitaire à l’épreuve des guerres modernes
Office des Publications Universitaires, Alger, S.A.E, p. 54.

.85، ص.سابقمرجع ،الدوليالمنظمات الدولیة غیر الحكومیة في النظام القانوني جویلي سعید سالم، -233
234- "-Toutefois après examens du rapport alarmant qu’il avait reçu de son délégué, le CICR arriva à

la conclusion que les actions du secours à entreprendre dépassaient nettement les forces et les

compétences d’une institution privée ».

Cité par : BUGNION François, le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des

victimes de guerre, CICR, Genève, 1994, p.1117. note 3.
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دولیة زیادة عن الشخصیة القانونیة الاختصاصات ذات طابع دولي، تتمتع بالشخصیة 

.)235(المدنیة

الفرع الثاني

األساليب المنتهجة من المنظمات اإلنسانية  

لضمان الفعالية في عملها

من نشاطاتها تكثیفخاللها المنظمات اإلنسانیة ب األوضاع التي تنشطتتطلّ 

في عملها اإلنسانيحقیق الفعالیة نها من تواالعتماد على مختلف الوسائل التي تمكّ 

للظروف الجدیدة التي تعیق عمل الة بصفة إیجابیة وفعّ من أجل االستجابة و (أوال).

المنظمات اإلنسانیة الدولیة، وحتى تتكیف معها، انتهج الفاعلون اإلنسانیون أسالیب 

جدیدة، سواء للتمكن من تقدیم الحمایة والمساعدة للعدد المتزاید من الضحایا، في 

هدف مستخدمیها من العملیات الحربیة بصورة مباشرة، أو إلیجاد سبل ظروف یست

ألداء رخیص من أطراف النزاعالوصول إلى الضحایا عندما ال تتحصل على التّ 

.(ثانیا)مهامها

تكثيف العمل الميداني خاصة مع المنظمات المحلية-أوال

المنظمات حتى تتمكن یقتضي العمل اإلنساني القیام بنشاط میداني

ذلك بفهملها یسمححیث من الضحایا، -بقدر اإلمكان–من االقتراباإلنسانیة

235 – François, le Comité international de la Croix-Rouge … , Op, cit, p.1117. note 3.
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.)236(األوضاع، وقد یستمر هذا النشاط إلى ما بعد نهایة النزاع المسلح

وباعتبار أن المساعدات اإلنسانیة الدولیة غالبا ما تصل إلى الضحایا في وقت 

المجتمع المدني المحلي للكشف عن المنظمات متأخر، فإنه من الضروري العمل مع

بدأ هذا العمل قبل بدایة الكارثةالقادرة على تحمل مسؤولیات العمل اإلنساني، وی

بالرغم من صعوبة وجود منظمات السیما في مجال الوقایة من الكوارث الطبیعیة.

ه ال إال أنّ محلیة قادرة على التدخل بفعالیة في حل المشاكل الناتجة عن الكوارث، 

وضاع التي ستقوم ن المنظمات الدولیة بفهم األیستهان بدور هذه المنظمات، والتي تمكّ 

تكتفي المنظمات إذ،لمساعدات اإلنسانیة یشوبها النقصٕاال ستبقى ابعملها فیها، و 

الحصول فيالجمعیات المحلیة بمساعدةبلعب دور وسیطفي غالب األحیان الدولیة 

.)237(رهازمة لضمان تطوّ األموال الالعلى

مع مختلف الفـاعلين اإلنسانيينالتعاون-ثانيا

أحد سمات عمل المنظمات اإلنسانیة الدولیة، سواء كان ذلك یعد التعاون

التعاون فیما بین المنظمات غیر الحكومیة كاللجنة الدولیة للصلیب األحمر، منظمة 

أطباء بال حدود وأطباء العالم، أو المنظمات الداخلیة وفي مقدمتها جمعیات الصلیب 

الحكومیة والدول أو المنظمات وفیما بین المنظمات غیر )238(األحمر والهالل األحمر

ز العمل بین وقد تعزّ .)OTAN)239الحكومیة كاألمم المتحدة والحلف األطلسي

من 123المنشأة بموجب المادة الوكالة المركزیة لالستعالمات التابعة للجنة الدولیة للصلیب األحمرتتوّلى–236

.عن المفقودین بعد نهایة النزاع المسلحاتفاقیة جنیف الثالثة مهام خاصة، تتمّثل في البحث

.50و 49...، مرجع سابق، ص. قاسیمي یوسف، مهام اللجنة الدولیة للصلیب األحمر-
237 – OXFAM, Les crises dans un nouvel ordre mondial ..., Op. cit, p. 25 et 26.

ملیون عضو وحدها.45األحمر والهالل األحمر لقد بلغت جمعیات الصلیب-238

- OXFAM, Les crises dans un nouvel ordre mondial ..., Op. cit, p. 25.

=راجع في تفصیل موضوع التعاون: –239
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على عاتقها )CEAH)240لجنة التنفیذیة للشؤون اإلنسانیةالوكاالت المختلفة بعد أخذ ال

.مهمة تنسیق العمل اإلنساني

القـائمين على الخدمات اإلنسانيةتطوير وسائل حماية-ثالثا

السنوات األخیرة تنامي ألعمال العنف الذي یستهدف القائمین على شهدت

تعتمد اللجنة الدولیة للصلیب األحمر على عدة مبادئ لهذا ف)241(الخدمات اإلنسانیة

لضمان أمن موظفیها في المیدان، فحتى ال تعرضهم للخطر تنتهج أسلوب القبول

أثناء ال تتدخل إذا لم تتحصل على اإلذن، كما تقوم بتعریف نفسها، وتعتمد معنى ب

.65-56سابق، ص. یوسف قاسیمي، مهام اللجنة الدولیة للصلیب األحمر...، مرجع -
240– Comité Exécutif pour les Affaires Humanitaires.

سابقا مهمة تنسیق العمل حیث كانت 1998یعود تاریخ نشأة اللجنة التنفیذیة للشؤون اإلنسانیة إلى سنة -

Départementیتواله قسم الشؤون اإلنسانیة اإلنساني  des Affaires Humanitairesلذي أنشأه األمین العام ا

المتعلقة بتقویة تنسیق المساعدات اإلنسانیة االستعجالیة 182-46لألمم المتحدة بعد صدور الالئحة رقم 

لألمم المتحدة.

-U.N, “History of OCHA”. http://www.unocha.org/about-us/who-we-are/history. 09/11/2012.

Consulted 05/08/2016, at 23 h 20.

- Résolution n° 46/182, Renforcement de la coordination de l’aide humanitaire d’urgence de

l’Organisation des Nations Unies.

http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/RES/46/182. 09/11/2012 .Consulté le

05/08/2016, à 23 h 25.

260أكثر السنوات إلحاقا باألضرار في صفوف مقدمي المساعدات اإلنسانیة، حیث تعرض 2008تعد سنة -241

Humanitarianشخص إلى القتل أو الجروح، وفقا لدراسة أعدتها مجموعة السیاسة اإلنسانیة  Policy Group

.%61كما ازدادت نسبة الهجمات على هذه الفئة ب 

، مختارات من "" تیسیر المساعدة اإلنسانیة في القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسانریبیكا باربر،-

.93، ص. 2009جوان، ،874عدد، 91، مجلد م. د. ص. أ

"العاملون ، 2009المكتب الدولي للجمعیات اإلنسانیة والخیریة، التقریر السنوي للتفصیل أكثر راجع: -

.2010دمشق،العربیة األوربیة للنشر األهالي للنشر والتوزیعالمؤسسة ،اإلنسانیون في خطر"
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في من أجل ضمان حسن أداء المهام اإلنسانیة األكفاء األشخاص على التدخل 

.)242(المیدان

ولجأت بعض المنظمات إلى القیام بمبادرات التعاون األمني للحد من الخسائر 

تنسیقلجنةكالستمرار في العمل اإلنسانينیة االبشریة في صفوف موظفیها، وإلمكا

غیرالمنظماتسالمةاألمني، مكتبالمكتب-العراقالحكومیة فيغیرالمنظمات

الحكومیةغیرللمنظماتاألمنيواالستعدادالدعمبأفغانستان، مشروعالحكومیة

.)243(الصومال

العسكریة، األمر الذي وقد تستعین المنظمات الدولیة اإلنسانیة بخدمات القوات 

بع الوسائل السلمیة وال تقبل أي تنازل التي تتّ ،یتنافى مع طبیعة المساعدات اإلنسانیة

، ألن األمر یتسّبب في إفراغها من الطابع اإلنساني الذي تتمیز به.هذا الشأنفي 

التفـاوض من أجل تسهيل عمليات اإلغاثة-رابعا

ر تقدیم ن في حال ما إذا تعذّ الفاعلین اإلنسانییعلى میر اإلنسانيیملي الضّ 

من خالل المتضررة بذل مجهود لضمان وصولهم إلیهاالمساعدات اإلنسانیة للفئة

إلیجاد اتفاق وحل سلمي دون اللجوء إلى استخدام القوة مع أطراف النزاع التفاوض 

مال هذه األخیرةم في حال استعكن أن تتأزّ والتي یم،للسیطرة على المأساة اإلنسانیة

والوصول إلى المهمة اإلنسانیة تسهیلالتي تسعي إلىلیب الدبلوماسیة خالفا لألسا

بوجود التزام دولي قد تتفاقمغیر أن األزمة اإلنسانیة،الضحایا بأقصى سرعة ممكنة

دبلوماسیة مباشرة قبل جوء إلى إجراءات اللّ راف النزاع یتمّثل في ملقى على عاتق أط

.82سابق، ص. مرجع، ...مهام اللجنة الدولیة یوسف قاسیمي، -242

.19-15.صصمرجع سابق، المكتب الدولي للجمعیات اإلنسانیة والخیریة، -243
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، لما تتطّلبه هذه اإلجراءات مها لفض النزاعاإلى منطق القوة العسكریة واستخداالحتكام

.)244(من وقت یتسّبب في إهدار حقوق الضحایا وٕاتالف لألعیان المدنیة

العدالة في سمة من سمات إقراریمّثل إجراء المفاوضات فإن وبالرغم من ذلك،

عن أیة نتیجة إیجابیة في السماح اللجوء إلى استخدام القوة إذ لم تسفر المفاوضات 

للجهات القائمة بالعمل اإلنساني في مباشرة عملیات اإلغاثة وتقدیم المساعدة للفئة 

یتطّلب الوصول إلى الّضحایا أن تقوم المنّظمات اإلنسانیة الحكومیة المتضررة، حیث 

لالضطالع حول مدى ضمان الّتفاوض مع مختلف أطراف الّنزاعوغیر الحكومیة ب

فإذا رأت أّنه د حالة األسرى أو حالة المنكوبینالحّد األدنى من حقوق اإلنسان، كتفقّ 

المسئولینبشكل سّري على حّث و من المحتمل انتهاك حقوق الّضحایا فإّنها تسعى 

ٕاقناعهم في حالة تمسك الّدولة بمبدأ عدم الّتدّخل في و بتحمل مسؤولیاتهم اإلنسانیة

بمختلف الّسبل الّشؤون الّداخلیة بضرورة الّسماح بمرور قافالت اإلغاثة إلنقاذ الّضحایا

.)245(الممكنة

فشل المساعي الّسریة في الحّد من اإلنسانیة في حالفتسهر المنظمات 

شنّ و البالغات الّصحفیة ،الّنداءاتالتقاریرانتهاكات حقوق المتضررین إلى نشر 

حملهاو االنتهاكات المتكّررة بهدف الّضغط على الّدولة المعنیة ة بشأنحمالت الّدعای

.)246(إلیهاینحتاجعلى تقدیم المساعدة للم

وٕان كان التفاوض والسعي من أجل إنجاح عملیات اإلغاثة هو األنسب والمالئم 

على التخفیف من معاناة اإلنسانیة.لطبیعة العمل اإلنساني الذي یرتكز في أساسه 

) من میثاق هیئة األمم المتحدة، مرجع سابق.33/1المادة (-244

857عدد ، م. د. ص. أالحروب غیر المتكافئة بمنظور القانون اإلنساني والعمل اإلنساني"، "بفانیر توني، -245

.84ص.، 2005مارس 

.27قاسیمي یوسف، مهام اللجنة الدولیة للصلیب األحمر...، مرجع سابق، ص.-246
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الثانيالمبحث  

الّدوليةشروط تقديم المساعدات اإلنسانية

المساعدات اإلنسانیة الدولیة مشروطة عند تأمینها بضرورة امتثال الفاعلین إن 

اإلنسانیین لمبادئ العمل اإلنساني التي تّم الّنص علیها في العدید من البنود الواردة في 

اإلنسانیة الّذي یقترن أشّد والتي تتمّخض أساسا من مبدأ ،اتفاقیات جنیف األربع

االقتران بالقانون الدولي اإلنساني، غیر أن ذلك لیس باألمر الّسهل، لما یرتبط بتلك 

المبادئ من صعوبات تعرقل من األداء اإلنساني (المطلب األول).

ال تتوّقف شرعیة المساعدات اإلنسانیة التي تبادر بها الجهات الدولیة، سواء 

المبادئ فقط دولیة، حكومیة منها وغیر حكومیة، على مراعاة كانت دول أو منظمات

احتراما لمستهدفة من خالل العمل اإلنسانيوٕاّنما تستلزم الحصول على موافقة الدولة ا

لمبدأ السّیادة التي تمّثل إحدى االشكاالت التي تحول دون تحقیق الفعالیة المرجوة 

تعّذر الحصول على الترخیص بمباشرة منها، لما قد یؤول إلیه الوضع في حال ما إذا

عملیات اإلغاثة (المطلب الثاني).  

المطلب األول

حلي بمبادئ المساعدات اإلنسانية الدوليةالتّ 

بضوابط وأسس تجعله یمارس تقییدهم به أن أي عمل یستدعي من المسلّ 

الدولیةذلك المساعدات اإلنسانیة ك.بطریقة حسنة وتبعده عن احتمال االنحراف

لشروط التي یقتضیها العمل اإلنساني وفقا لمبادئ القانون الدولي اإلنساني فتخضع ا

كمبدأ اإلنسانیة (الفرع األول)، مبدأ االستقاللیة (الفرع الثاني) التي یخضع لها العاملون 
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اإلنسانیون أثناء تأدیة مهامهم، باإلضافة إلى المبادئ التي كرسها القانون الدولي 

یز( الفرع الرابع)مبدأ عدم التحسة الدولیة منها مبدأ الحیاد( الفرع الثالث)، و والممار 

فاعلین اإلنسانیین في هذا المجالغیر أن ذلك ال یعني أنه فیه اتفاق لكل ال

رغم أن المبادئ األربعة السابقة فیه نوع ،إذ یختلف حجم المبادئ بین منظمة وأخرى

یة للصلیب األحمر والهالل األحمر تعدد سبعة فالحركة الدولمن االجماع بشأنها، 

)247(منها، نهیك عن اختالف المعنى الذي یحدده الفاعلون اإلنسانیون لهذه المبادئ

.كما سیتم توضیحه في ما یأتي

الفرع األول

مبدأ اإلنسانية  

)الدافع للمساعدات اإلنسانية الدولية(

مبدأ مبدأ أساسي یتمثل فيمنمبادئ المساعدات اإلنسانیة الدولیة كل تستقى 

یقصد بمبدأ ."اإلنسانیة"، إذ أن المساعدات نفسها تتضمن مصطلح )248(اإلنسانیة

من معاناة اإلنسان وحمایته والتخفیفاإلنسانیة تلك الجهود التي تبذل بهدف الوقایة 

247- SHAYGAN Farideh, La compatibilité des sanctions économiques du Conseil de sécurité avec les
droits de l’homme et le droit international humanitaire, Op. cit, p. 387.

ویعد مبدأ اإلنسانیة من أهم المبادئ التي یقوم علیها القانون الدولي اإلنساني إلى الحد الذي یعتبره الكاتب-248

THUHRER"یذكر أن الكاتبهذا القانون، حیث"قلبDE VATTEL Emerه یجب أنّ هذا المبدأ، یرى في

:فیهقائال،أساسیایكون أن 

« N’oublions jamais que nos ennemis sont hommes…nous dépouillons point la charité qui nous
lie à tout le genre humain. De cette manière nous défendons courageusement les droits de la patrie,
sans blesser ceux de l’humanité ».
Cité par : THURER Daniel, International humanitarian law, Theory, Practice, Context, Coll of Law
Lectures in Pocketbook Form, Hague Academy of International Law, Zurich, 2011, p. 66.
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عاون داقة والتّ وكذا تفضیل التفاهم المتبادل، الصّ وصحتهبالمفهوم العام، في حیاته 

.)249(عوبالم بین الشّ والسّ 

ویجب الفصل بین مبدأ اإلنسانیة كمبدأ ینتهج عند تقدیم المساعدات اإلنسانیة 

الذي یستهدف احترام الكائن الحي، بحمایة حیاته من كل "المعاملة اإلنسانیة"ومبدأ 

وینتج عن ذلك منع أي تجاوز ألهداف النزاع المسلح، .)250(أشكال العنف غیر المبررة

ت الطرف اآلخر، كما أكدت علیه محكمة العدل الدولیة في عدة أال وهو اضعاف قوا

مناسبات، كما في حكمها بشأن األنشطة العسكریة وشبه العسكریة في نیكاراغوى وفي 

)251(النوویةاستعمال األسلحة التهدید أو فتوتتها االستشاریة بشأن مشروعیة 

مل عنصر الحمایة المنصوص علیه في مبدأ اإلنسانیة معاني مختلفةتیحو

، كما یمكن األشخاص لوقایتهم من الهجمات والمعامالت السیئةمساعدةى بهیعنفقد

)252(أن یقصد منه االستجابة لمتطلبات الدفاع واألمن

بخصوص مبادئ صادرة عن مجموعة من الدول واللجنة األوروبیةوقد جاء في وثیقة

مبادئ السیما مبدأ اإلنسانیة ینبني على العمل اإلنساني، أن العمل اإلنساني یجب أن 

والهدف الرئیسي الذي تسعى المساعدات اإلنسانیة الدولیة "لبةواة الصّ النّ "عّد یالذي

.)253(معاناتهمن تخفیف الللحفاظ على حیاة اإلنسان و تحقیقه 

249 - BIAD Abdelouhab, Droit international humanitaire, op. cit, p.14.

.79ص. مرجع سابق، ، …للقانون الدولي اإلنسانيالنظریة العامة أبو الوفا أحمد، -250

راجع في ذلك: -251
CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 27/06/1986.
CIJ, Avis consultatif sur la licéité de la menace ou de l’utilisation de l’arme nucléaire, 8/07/1996.

252- C.I.C.R : les principes fondamentaux de la Croix- Rouge et du Croissant- Rouge, Genève.

janvier 2002. p.4 et 5.
253 - " l’humanité, ce qui implique qu’une place centrale soit accordée à la sauvegarde de la vie

humaine et à l’atténuation des souffrances où qu’elles se produisent" « Principes et bonnes

pratiques pour l’aide humanitaire », Approuvés à Stockholm, le 17 juin 2003 par l’Allemagne,

l’Australie, la Belgique, le Canada, la Commission européenne, le Danemark, les Etats

Unis d’Amérique, la Finlande, la France, l’Irlande, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-

Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Par. 2.             =
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اإلنسانیةب األحمر والهالل األحمر أن مبدأولهذا، تعتبر الحركة الدولیة للصلی

قد تعتري أحد التيیقتضي التعاون فیما بین كل أعضاء الحركة في مواجهة العراقیل

.)254(األعضاء، أي أن تكون أمام المسؤولیة التضامنیة لكل الحركة

ٕان كانت الحركة المتضّررین من أیة كارثة كانت، و وكل ذلك یكون في خدمة

بصفة تعملالدولیة للصلیب األحمررث، فاللجنةز بین الكواتمیّ الّذكر السابقة الدولیة 

ورها أقل في الكوارث األخرى، وبالتالي یكون د)255(أكثر في النزاعات المسلحة

في فترة السلم أكثراتنشاطفلها جمعیات الصلیب األحمر والهالل األحمر أما 

ومواجهة الكوارث الطبیعیة خاصة، غیر أن لها دور في تهیئة نفسها لمواجهة أي نزاع 

.)256(مسلح محتمل

بما أن كل ما ویفهم مما سبق أن مبدأ اإلنسانیة یستند إلى اإلنسانیة جمعاء، 

یقدم من عمل إنساني ال یتوخى منه إال تخفیف اآلالم والمساعدة ألغراض إنسانیة 

بحتة. 

=http://www.ubordeaux2medtrop.org/doc/COURS/UE3&UE4/Intervention%20en%20sante%20huma

nitaire_Dr%20Soares_Principes%20et%20Bonne%20Pratique%20Humanitaire%20(Stockolm,%2020

03).pdf, Consulté le 02/09/2015.
254- C.I.C.R : les principes fondamentaux de la Croix- Rouge et du Croissant- Rouge, Op. cit, p. 31

راجع ما یأتي، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر فاعل أساسي في مجال اللجنة الدولیةللتفصیل أكثر عن دور -255

.وما یلیها257المساعدات اإلنسانیة بمختلف أنواعها، ص.

.50و 49مرجع سابق، ص. راجع في تفصیل ذلك: قاسیمي یوسف، مهام اللجنة الدولیة...-256
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الفرع الثاني

مبدأ االستقـاللية

)مبدأ خاص بالمنظمات الدولية غير الحكومية(

Principeیفهم من مبدأ االستقاللیة d’indépendance ّه بغرض تحقیق أن

یتعین على األجهزة التي تقدم المساعدات اإلنسانیة الدولیة أن النشاطالفعالیة في 

السیاسیةحیث یجب أن ال توضع في خدمة المعتقدات ،باستقاللیتهاتحتفظ 

.)257(بخدمة األغراض اإلنسانیةفقطتهتمو االیدیولوجیة والدینیة، 

ویسري مبدأ االستقاللیة خصوصا على المنظمات الدولیة غیر الحكومیة

كاللجنة الدولیة للصلیب األحمر وغیرها، باعتبارها أكثر حاجة للدعم بمختلف أنواعه 

.من قبل المانحین، سواء منظمات حكومیة أو دول

ال -حرصا على استقاللیتها-نشیر إلى أن بعض المنظمات غیر الحكومیة

شؤونها وبالتالي ة إعانة آتیة من الدولة، وبهذه الطریقة تضمن عدم التدخل في تقبل أیّ 

على غرار منظمة العفو الدولیة ، عدم توجیه نشاطاتها حسب رغبة الدولة المانحة

Amnesty International ،مستقلة عن جمیع الحكومات والمعتقدات فتعتبر نفسها

السیاسیة والمصالح االقتصادیة والعقائد الدینیة، فهي ال تطلب وال تقبل أي تمویل من 

ضد Compagnesالحكومات بمناسبة اضطالعها بمهام التحقیق أو القیام بالحمالت 

.)258(حقوق اإلنساناتانتهاك

257- BIAD Abdelouhab, Droit international humanitaire, op. cit. p. 17.

، مقرها بلندن، كما جرت علیه العادة في )1961(وهو ما جاء في التعریف بالمنظمة التي تأسست في سنة -258

، حیث أّكدت على ذلك، وبّینت أنها تقتصر في "حالة حقوق اإلنسان في العالم"تقاریرها السنویة حول 

=الجمهورتمویلها على أعضائها في مختلف أنحاء العالم وعلى تبرعات .
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ألحد الجهات یة غیر الحكومیةالمنظمات الدولوال یمكننا أن نتصّور خضوع 

سواء أكانت دولة أو غیرها، واالحتفاظ بالفعالیة في عملها، مع االستجابة لكل المبادئ 

األساس الذي تبني علیه نشاطها، فمن جهة، یمكن لهذا الخضوع تشكلاإلنسانیة التي 

أن یشّل عملها متى كان ذلك في مصلحة الجهاز الذي تتبعه، ومن جهة أخرى 

جل حمایة أي العمل من یتناقض هذا الخضوع خاّصة مع مبدأ اإلنسانیة الذي یقتض

عن االستجابة المنظماتاإلنسان في حیاته وصّحته لكونه إنسان، فالّتبعیة تعجز 

ضیل والّتمییز بین األشخاصن یقتضیان عدم الّتفاذّ للمبدأي عدم االنحیاز والحّیاد ال

مقارنة تفضیلیةأن یعامل رعایاه معاملة -عادة الدولة–فمن مصلحة الجهاز المتّبع

، خصوصا أثناء النزاع المسلح.الطرف اآلخربرعایا 

اإلنسانیین باالستقاللیة یحول بینهم كما ال یخفى عنا أن عدم تمتع الفاعلین 

حیث أن ،"المبادرة"وبین عنصر مهم وضروري في المساعدات اإلنسانیة أال و هو 

الدول للحد من آثارها، وترك ذلك لرغبةالكوارث بمختلف أنواعها تستدعي اتخاذ مبادرة

السرعة، كما أو المنظمات الدولیة الحكومیة من شأنه أن یعیق اتخاذ قرار التدخل بوجه 

فیة المساعدة، الحجم...یقد یعیق الفاعل من جانب تفاصیل القرار، كك

، حالة حقوق اإلنسان في العالم، مترجم من 2008تقریر منظمة العفو الدولیة لعام :راجع في ذلك=

).تمهید(، 2008مطبعة منظمة العفو الدولیة، ، اإلنجلیزیة

حمر والهالل األحمر، من حیث الحركة الدولیة للصلیب األونشیر إلى أن منظمة العفو الدولیة، تختلف عن

Valeurs"األساسیةالقیم":المبادئ التي تنتهجها عند أداء مهامها، فعددتها تحت المسمى fondamentales

التضامن الدولي، عمل فعال لفائدة الضحایا الفرادى، نطاق نشاط عالمي، عالمیة وعدم تجزئة :كما یلي

.الدیمقراطیة واالحترام المتبادلحقوق اإلنسان عدم التحیز، االستقاللیة، 

فیفهم مما سبق االختالف مع الحركة السابقة الذكر، بكون أن منظمة العفو الدولیة، رغم كونها تنشط في 

الحقل اإلنساني، بما تقوم به من حمالت في صالح الضحایا، إال أنها هي األقرب إلى مجال القانون الدولي 

.دولي اإلنسانيلحقوق اإلنسان منه إلى القانون ال
Voir, Art 2 des Statuts d’Amnesty International, Tels que modifiés par le 31ème Conseil international
réuni à Berlin, Allemagne, du 18 au 22 août 2013,
https://www.amnesty.org/download/Documents/16000/pol200012013fr.pdf Consulté le 25/08/2016 à
21 h 00.
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غیر أن ذلك ال یجب أن یصل إلى حد عدم التعامل مع الدول والمنظمات 

اصر التي یقتضیها العمل اإلنسانيالحكومیة، فعنصر التنسیق یعد من أهم العن

أنواع الكوارث في آن واحد، فمن السیما إثر الكوارث المعقدة، فكثیرا ما تجتمع كل

جهة كارثة طبیعیة كالجفاف، ندرة الموارد قد تكون سببا في نشوب نزاع ذات طابع 

تسمى غیر دولي، فیكون الجتماع العامل الطبیعي والعامل اإلنساني منبعا لكارثة

انیة تقدیم المساعدات اإلنسبحالة الكوارث المعّقدة، تحتاج حلها بوسائل مختلفة، منها:

االستعجالیة للضحایا المحتملین، ومنها العمل على األمد البعید لحل النزاع واصالح 

كل ما خلفته الطبیعة واإلنسان معا بإعادة اإلعمار.

علیه، حجم ونوع المساعدات اإلنسانیة المنتظرة في هذه الحالة تتجاوز بكثیر ما 

ال ومبادئهون الدولي اإلنساني ه منظمة غیر حكومیة، ال سیما أّن القانیمكن أن تقدمّ 

ه ال یمنع على طرف في ، كما أنّ تكتفي بتقیید استعمالهتحول دون استعمال العنف بل

اید الحاجة لتلك المساعدات واردةمما یجعل تز )259(النزاع بإحداث الهزیمة بخصمه

.)260(بتزاید عدد الضحایا

259- SASSOLI Marco, BOUVIER A. Antoine, QUINTIN Anne avec la collaboration de GARCIA
Juliane, Un droit dans la guerre? Cas, documents et supports d’enseignement relatifs à la
pratique contemporaine du droit international humanitaire, Vol I, Présentation du droit

international humanitaire, Seconde édition, CICR, Genève, S.A.E, p. 1 et 2.
طریقة لالستقالل عن Avaazوٕان كما سبق اإلشارة إلیه بالنسبة لمنظمة العفو الدولیة، أو لمنظمة -260

المساعدات الحكومیة، فإن األرقام تكشف أن مساهمة الخواص في تمویل النشاطات اإلنسانیة ال تكاد تظهر 

ر دوالر، مع استحواذ ملیا21.8ملیار دوالر، في حین تجاوزت المساعدات الحكومیة 6.1فهي في حدود 

أ، تركیا م.)، وتتصدر الو.2015من المساعدات الحكومیة سنة (%97عشرین دولة وحدها على نسبة 

والمملكة المتحدة قائمة الدول المانحة بأكثر من نصف المساعدات الحكومیة اجماال.

للتفصیل في حجم المساهمة في المساعدات، راجع:
Global humanitarian assitance Report 2016, From Development Initiatives, Bristol, United Kingdom,
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2016/07/GHA-report-2016-full-
report.pdf pp. 44-49, Consulted: august 25th 2016, at 19h 55.

خذ من ، تتّ 2007منظمة حقوقیة غیر حكومیة معناها صوت، تأسست في جانفي (Avaaz)لإلشارة -

الحمالت عن طریق االنترنت وسیلة للضغط على الحكومات لالنصیاع لمتطلبات حقوق االنسان بصفة 

=، وذلك بجمع توقیعات ترسل إلى المطالب باالستجابة وأصحاب القرارات، وبذلك..عامة، حمایة البیئة
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الفرع الثالث

اد  مبدأ الحيّـ 

لى المساعدات اإلنسانية الدولية)(انفـاذ مبدأ خاص بالحرب ع

لمبدأ الحیاد كذلك أهمیة بالغة في مجال المساعدات اإلنسانیة الدولیة، بید أن 

الفتراض أهمیته تبدو جلیة أكثر أثناء النزاعات المسلحة وأوضاع العنف المختلفة نظرا

وجود جماعات متعارضة، وبالتالي أغلب المناقشات حول المبدأ تكمن في هذه 

ما دام )261(هذه المناقشاتمثل ى إلحاالت الكوارث الطبیعیة تفتقر بینمااألوضاع، 

ة صراع بینهااألمر یعني إقلیم معین أو عّدة أقالیم دون أن یستتبع ذلك وجود عالق

.)262(بشریةلى مختلف الكوارث طبیعیة كانت أو نه عسریاغیر أن ذلك ال یمنع من

Jusإن أصل مبدأ الحیاد مستمد من قانون الحرب  in bellum حیث یقصد به

، وٕان كان )263(التزام الطرف غیر المشارك في الحرب بالحیاد وعدم التدخل في الحرب

مهمال إلى المصطلح ه لم یعد كذلك، فأصبح فإنّ نتیجة العتماده، سابقا للحیاد معنى، 

لها خصوصیة فتح المجال القتراح )Avaaz(تتشابه في عملها مع منظمة العفو الّدولیة، غیر أن منظمة =

حملة من أي عضو فیه، كما أنها تقدم مساعدات إنسانیة تتحصل علیها من تبرعات أعضائها الذین یشّكلون 

الیونان حیث مكّنت أحدها من عدة مالیین، كتلك التي استفاد منها األالف من الالجئین السیما في جزیرة

.شخص7000إنقاذ أرواح أكثر من 

:للتفصیل حول المنظمة السالفة الذكر، راجع-
Avaaz, « Nous connaitre », https://www.avaaz.org/fr/about.php Consulté le 25/08/2016 à 23h 45.

.115... مرجع سابق، ص. حمایة اإلنسانمحمود توفیق محمد محمد، -261

الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة، مرجع سابق، قد سبق وأن 46/131القرار رقم نشیر إلى أن -262

أشار إلى مبدأ الحیاد. 

أي طرف خارج عن أطراف النزاع المسلح عن القیام بأي نشاط یعد مساهمة في النزاع المسلح عزوفأي -263

وفي الحالة العكسیة یعد ذلك تدخال في النزاع ومن ثم طرفا من أطرافه.  
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أمرا ، حتى من الدول الحیادیةالحد الذي یجعل إیجاد من یتولى مهمة الدولة الحامیة

.)264(نادرا

ضمن مبادئ العمل اإلنساني، فمنح له فیما بعد مصطلح الحیاد أدرج وقد

معنى مختلف، ویعنى به عدم ربط العمل اإلنساني بأیة عملیة سیاسیة مقترنة 

وجي یدیولوعدم التدخل في أي خالف سیاسي، اباستعمال القوة العسكریة

.)265(أو دیني

لحیاد أن المساعدات اإلنسانیة الجویلي، فمعنى االسعید سالموحسب الكاتب

تشكل تدخال في النزاع، وبالتالي كتطبیق للمبدأ، الذي یتناوله الكاتب من زاویة القانون 

الدولي اإلنساني، یعّدد ما یلي:

ئي وأي عمل یضر عدم قیام القائمین بالخدمات الطبیة بأي عمل عدا-

العدو، مقابل الحصانة الممنوحة لهم؛ و إن كان من حقهم التسلح إال أن ذلك ال یكون 

إال دفاعا عن أنفسهم أو عن الجرحى؛

الكشف عن أیة معلومة أو بیان یتعلقال یحق ألفراد الخدمات الطبیة -

یدون من رعایتهم؛باألشخاص الذین یستف

ال یعاقب أو یتضرر القائمون بالخدمات الطبیة بسبب معالجتهم للجرحى -

)266(أو المرضى...

فیعّرف الّنظام األساسي للحركة الّدولیة للّصلیب األحمر والهالل األحمر أما

لكي تحتفظ الحركة بثّقة الجمیع، فإّنها تمتنع عن االشتراك «كما یلي: یعّرف الحّیاد 

264- SASSOLI Marco,. BOUVIER A. Antoine et autres, Un droit dans la guerre?... Op.cit, p. 17.
.116... مرجع سابق، ص. حمایة اإلنسانتوفیق محمد محمد، محمود-265

سعید سالم الجویلي، المدخل لدراسة القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص. 143 و 144. -266
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بع الّسیاسي أو ااالت ذات الطّ دجي أّي وقت في الاألعمال العدائّیة وعن الّتوّرط ففي 

.)267(»العرقي أو الّدیني أو المذهبي

ب الّدولیة للّصلیالحركة أعضاءفرض التزامین على ستفاد من التعریف السابق ی

األحمر: 

الّتي من شأنها األعمال العدائّیة االشتراك فيعدم یتمّثل االلتزام األّول في-

نشاط في أيّ أوّنزاعكان ذلك في میدان الأبه، سواء تضرّ أوأن تخدم أحد األطراف

في خدمة الجرحىخدمة . فال یسمح مثال باستخدام وسائل )268(ّنزاعصل بالللحركة متّ 

إلیها المشتركین في الحرب بدال من المحتاجین إلىم المساعدات تقدّ أنأوالمقاتلین

المدنیین.فئة من 

لیبولیة للصّ ماح ألعضاء الحركة الدّ ثل في عدم السّ اني فیتمّ االلتزام الثّ أّما

وعلى مذهبي...أو، عرقيّ سیاسي، دینيّ طبیعتهكانت أّیاخول في جدال الدّ األحمر

إعانتهمالمراد األشخاص مصلحة األولىرجة خذ بعین االعتبار بالدّ األاألعضاءهؤالء 

.)269(المجال المعترف لهم باالختصاصمواقفهم خارجإظهاروعدم 

یعد مبدأ الحیاد أحد تحدیات العمل اإلنساني بما أن تقدیم المساعدات اإلنسانیة 

ومن اآلثار ،ألحد األطراف یؤخذ على أنه تصریح بمساندة طرفا في النزاع المسلح

267 - Statuts du Mouvement international de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge, adoptés par la
XXVème CICRCR en décembre 1986 et amendés par la XXVIème CICRCR en décembre 1995.
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/statutes-movement-220506.htm Consulté le
10/09/2015 à 00 h 27.

«تافل ماریون-هاروف-268 الحیاد وعدم التحیز: أهمیة وصعوبة استرشاد الحركة الدولیة للصلیب األحمر.

.443، ص. 1989دیسمبر -، نوفمبر10، عدد أص.د.م.، »والهالل األحمر بهذین المبدأین

«تافل ماریون-هاروف-269 و 443ص. سابقمرجع ، »...أهمیة وصعوبة استرشادالحیاد وعدم التحیز: .

444.
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)270(اإلنسانیةالسلبیة التي تتمخض عن هذا المبدأ رفض طرف ما تقدیم المساعدات 

یصل إلى حد اإلنسانینف مجموعة من السكان بصفة عدوانیة تجاه الفاعلین أو تصرّ 

.)271(استهدافهم مباشرة بالهجومات

ونشیر هنا إلى أن عدم التحلي بالحیاد ال یسبب فقط في رفض المساعدات اإلنسانیة و إنما حتى في رفض -270

Missionمینورسو)ال(بعثات األمم المتحدة، ونستشهد بموقف المملكة المغربیة تجاه  des Nation unies pour

le Référendum au Sahara OccidentalMINURSO)(بعد إدالء األمین العام لألمم حیث عمدت إلى طردها

المتحدة من الجزائر بما یفید أن المملكة المغربیة تعد سلطة احتالل، حیث فسرت المغرب ذلك على أنه تحیز 

إلى جبهة البولیزاریو باعتراف األمین العام بأن المغرب احتلت إقلیم الصحراء الغربیة، في حین أن المغرب 

.تدافع على مغربیة ذلك اإلقلیم

بعثة تقصي من األمم المتحدة بحجة عدم حیاد )السودان(وفي حادثة مشابهة، رفضت حكومة الخرطوم 

م تبدیلهما، وكان ذلك بعد صدور تقریر من لجنة حقوق اإلنسان في سنة .أ.بعض أعضائها وطلبت من ه

إلى حقیقة أن والذي یحّمل حكومة السودان المسؤولیة عن الكارثة في دارفور، بتوصل اللجنة )2007(

.الرئیس السوداني عمر البشیر أثار وشارك في عملیات القتل

:للتفصیل في ذلك، راجع
DJEMILI.T Alexandre, Darfour : Au-delà de la guerre, Coll. Interlignes Essaies et Biographies, Ed

Ifrrikia, Yaoundé, Cameroun, et Ed Le Messager, Douala, Cameroun, 2007, p. 4 et 5.

271- DYUKOVA Yulia, CHETCUTI Pauline, Les principes humanitaires en situation de conflits, le

respect des principes humanitaires en situation de conflit armé ou de violence : l’expérience de ACF

et son positionnement, ACF, Paris, 2013, p. 9.

-)ACF(منظمة نشاط ضد الجوع) في خضم األزمة التي عاشها الالجئون األفغان 1979، منظمة أنشئت سنة (

والباكستانیون، أسستها جماعة من النخبة الفرنسیة للقضاء على المجاعة بصفة عامة، فعالة ونهائیة، فتتمثل 

بالوقایة، التشخیص والعالج، على وجه الخصوص في مهمتها في إنقاذ األرواح بمواجهة سوء التغذیة سواء 

حاالت الطوارئ والنزاعات.

على غرار المنظمات غیر الحكومیة -تخضع المنظمة السابقة عند قیامها بالنشاطات إلى جملة من القیم

رافیة أال وهي: االستقاللیة، الحیاد، عدم التمییز، الولوج بصفة حرة ومباشرة إلى الضحایا، االحت-األخرى

)، أعانت أكثر من 2011فعلى سبیل المثال، في سنة (،والشفافیة، یستفید من خدماتها مالیین من األشخاص

دولة.45ستة مالیین ونصف شخص في 

راجع في تفاصیل ذلك:

ACF, Rapport d’activités 2011, ACF 2012, p. 4. Disponible sur le site : www.actioncontrelafaim.org

Consulté le 28/08/2016 à 0 h 40.
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ن حاالت ال تحصى أین أودي بحیاة الكثیر من القائمین والواقع العملي یبیّ 

النزاع، كما هو ، إلى حد انسحاب المنظمات اإلنسانیة من أماكن بالمساعدات اإلنسانیة

الحال في العراق وغیرها من المناطق.

وال یخفى علینا التحدي اآلخر، وهو األخطر، والمتمثل في تقدیم المساعدات 

اإلنسانیة باستعمال القوة، أي تحت الحمایة المسلحة، باعتبار أن المساعدات اإلنسانیة

عدها تماما عن أهدافها تتسم بالطابع الرضائي السلمي، فاقترانها بالقوة المسلحة یب

.، على وجه الخصوص مبدأ الحیادومبادئها

التحلي ببعض أما من جانب الكوارث الطبیعیة فقد یقتضي مبدأ الحیاد

، عدم كسب منفعة من جراء تقدیم عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدولةكالصفات،

حساسة أیا كان المساعدات اإلنسانیة الدولیة، االمتناع عن جمع معلومات 

.)272(نوعها...

الفرع الرابع

مبدأ عدم التحيز

)االمتناع عن المعاملة التمييزية(

مهما هأیا كانت طبیعتلحیاد یقتضي عدم الدخول في جدالإذا كان مبدأ ا

یقتضي عدم التمییز ألي سبب امبدأ عدم التحیز یعد مبدأ عملی، فإنفو اختلفت الظر 

عدملمفهوممرادفimpartialitéالّتحیزعدممبدأأنالعتبارنظراو كان.

.118و 117محمود توفیق محمد محمد، حمایة اإلنسان ... مرجع سابق، ص. -272
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یأخذخواتأبوجمیلماهرمثلابالكتّ بعضفإن،non-discriminationالتمییز

.)273(كمبدأاألخیربهذا

:قد عرفته الحركة الدولیة للصلیب األحمر الدولي كما یليو 

ال تمارس الحركة أي تمییز على أساس الجنسیة أو العرق أو الّدین «

االجتماعي أو االنتماء الّسیاسي، وهي تسعى إلى تخفیف معاناة األفراد أو الوضع

.)274(»معاناتهم والى إعطاء األولویة لعون أشّد حاالت الكرب إلحاحابقدرفحسب،

یتضّمن مبدأ عدم الّتحیز قاعدتین: تتعّلق األولى بعدم الّتمییز حین تقدیم 

المساعدات لالحتیاجات، مّما یقتضي خدمة أكبر ومالئمةاإلنسانیة الدولیة المساعدات 

وبالتالي یعد مبدأ عدم التحیز مبدأ إیجابیا في المساعدة ،)275(ألكثر األشخاص حرمانا

)276(.

الخدمات الّطبیة أوة الخدمات معاملة تمییزیّ عدّ ت، الفحسب هذا المفهوم

ینوالمسنّ األطفالكبر الحوامل و أساء وعلى درجة م للنّ تقدّ الخاّصة التياألخرى

الفاعلون س ؤسّ یأنا المصائب، أمّ األكثر عرضة للمحن و هيالفئة ن هذه باعتبار أ

.117-121، مرجع سابق، ص ص. ...المساعدات اإلنسانیة الدولیةماهر جمیل أبو خوات، -273
274- Statuts du Mouvement international de la Croix- Rouge et du Croissant-Rouge... Op. cit.

وال یختلف ما ورد عن الحركة الدولیة للصلیب األحمر والهالل األحمر مع االتحاد الدولي لإلغاثة، إذ -

ونظامه األساسي على ما یلي:تنص المادة الثالثة من االتفاقیة المؤسسة لهذا االتحاد

« 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. Toutefois, l’action de l’Union Internationale de Secours est limitée aux
calamités survenant dans les territoires des Hautes Parties contractantes auxquels la présente
Convention est applicable et à celles qui surviendraient dans d’autres pays et qui de l’avis
du Comité exécutif, mentionné à l'article 6, seraient de nature à affecter lesdits territoires des
Hautes Parties contractantes ». Convention et Statuts établissant une Union Internationale de Secours
Genève, le 12 juillet 1927, Entrée en vigueur pour la Suisse le 27 décembre 1932, http://biblio-

archive.unog.ch/Dateien/CouncilMSD/C-533-m-260-1933-XII_BI.pdf Consulté le 06/10/2016 à 22 h

54.

.450و449مرجع السابق، ص ، »الحیاد وعدم التحیز...«:تافل ماریونهاروف-275
276- BIAD Abdelouhab, Droit international humanitaire, Op. cit. P. 17.
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ب ذلك عنصر یتطلّ أندون معینةة هعلى المحاباة والمفاضلة لجاإلنسانیون عملهم 

ي هذه التحّیز، وفعدم مبدأا عن انحرافذلك یعتبر العملیة، فإنّ رةرو الضّ أواالستعجال 

أن الحیاد Torelliالكاتب ز، ولهذا یعتبرحیّ عدم التّ مبدأاد مع الحیّ مبدأقطة یلتقي النّ 

.)277(س على مبدأین أساسیین هما الحیاد واالمتناعیتأسّ 

التحیز من الجانب التطبیقي عدة عقبات، حیث أنه لیس باألمر یواجه مبدأ عدم 

، الهین إقناع المستفیدین من المساعدات اإلنسانیة بقواعد المالئمة والتمییز اإلیجابي

كما أن غالبا ما یشترط المانحون توظیف األموال المقدمة إلى الفاعلین اإلنسانیین وفقا 

بالتالي عدم القدرة على مساعدة الضحایا و كون أمام معضلة رفض التمویلفتلرغبتهم. 

.أو الرضوخ لتوجیهات المانحین مما قد یتناقض مع قواعد عدم التحیز

همیة أ)278(أخیرا نخلص إلى أن الحترام مبادئ المساعدات اإلنسانیة الدولیة

، بما تمكنه من أداء المهام بسالسة، حیث أن ذلك یضمن للفاعلین اإلنسانیین كبیرة

ّكن ذلك من الحصول على الموافقة من جهة، بما یمالوصول إلى ضحایا الكوارث، 

یضمن أداء المهام بطریقة حسنةمتى تم التأكد من الخضوع للمبادئ، ومن جهة أخرى

تلك المساعدات هي خدمة وٕانقاذ حین یكون الغرض األساسي والوحید من تقدیم

.الضحایا

تعیق احترام مبادئ العمل اإلنساني، والعقوبات التي التي ظروف التعّددمرغ

ة العقوبات، تعد أحد هذه تفرض على أطراف النزاع من قبل األمم المتحدة عبر لجن

ترفض االنصیاع ألي قرار من لجنة العقوبات اللجنة الدولیةفكمثال لذلك، العوائق

277- TORELLI Maurice : « La neutralité en question » In: RGDIP tome, 96, n° 1, 1992, Cité par :

PLATTNER Denise PLATTNER Denise : « La neutralité du CICR et la neutralité de l’assistance

humanitaire », RICR, n° 818, mars - avril 1996, p. 172.

للجمعیة العامة لألمم المتحدة لم تتناول مبدأ االستقاللیة، بل اكتفت بذكر 46/182ننوه أن الالئحة رقم -278

المبادئ الثالثة األخرى( الحیاد، عدم التحیز، واإلنسانیة).

- General Assembly Resolution 46/182 witch led to the creation of Humanitarian Affaires DHA

A/Res/46/182, 78th Meeting, 19 december 1991. Art. 2.
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یقضي بمنع إیصال المساعدات اإلنسانیة، متى رأت أن الضحایا في أمس الحاجة 

تبلیغ اللجنة بذلك، وال یتأسس ذلك إال على لتلك المساعدات، وتكتفي في هذه الحالة ب

.)279(حق المبادرة الذي تمتلكه

المنظمات اإلنسانیة لها اإلمكانیة وهنا یمكننا أن نتساءل كما یلي، هل كل 

؟ وهل كلها لها حق اللجنة الدولیةم كما تفعله .أ.والجرأة لعدم االنصیاع لقرارات ه

المبادرة؟ طبعا، اإلجابة ستكون بالنفي، بالتالي یبقى المتضرر الوحید هو صاحب 

 محال الحق في االستفادة من المساعدات اإلنسانیة، ما دام حجم هذه المساعدات ال

.سیتقلص عندما تنسحب بعض المنظمات اإلنسانیة

المطلب الثاني

احترام اختصاصات السيادة الوطنية  

الدوليةعند تقديم المساعدات اإلنسانية

إذا كان الهدف من المساعدة اإلنسانیة هو الوصول إلى السكان ضحایا 

لملقى على عاتق الدول اإلغاثة افهل واجب ، الظروف االستثنائیة والطارئةالحاالت 

دون التدخل والعمل ببصفة أخص یسمح لهم والمنظمات اإلنسانیة بصفة عامة 

أو یجب علیهم أوال م المساعدة على أراضیهاالحصول على رضا الدولة التي تقدّ 

الحصول على موافقة هذه األخیرة احتراما لسیادتها الوطنیة (الفرع األول).

قانونیة تمثل األساس القانوني للحق في المساعدة اإلنسانیة وجود نصوص ن إ

ن ة قیود معینة یتعیّ ال یعني إضفاء الشرعیة على كل تدخل بغرض المساعدة، فثمّ 

وهو احترام سیادة الدولة المعنیة الشرعیةمن االلتزام بها لیكتسب هذا التدخل نوعا 

279- SHAYGAN Farideh, La compatibilité des sanctions économiques..., Op.cit., p. 392 et 393.
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اسعة في قبول عملیات اإلغاثة تملك بحد ذاتها سلطة تقدیریة و بالمساعدة والتي ال

(الفرع الثاني).ا جذریاتغییر سیادة شهد لمفهوم المطلق لدام الأو رفضها ما

الفرع األول

ة  إلزامية الحصول على الموافقة المسبق

احتراما لسيادة الدولة المعنية

كانت سیادة الدولة المبدأ الموجه للعالقات الدولیة فكان یفترض أن تملك الدول 

حق فعل أي شيء كما ترید ضمن حدودها، دون التهدید بتدخل من الخارج ولقد 

أوردت موسوعة األمم المتحدة تعریفا لسیادة الدول في میثاق األمم المتحدة: 

میثاق األمم المتحدة ویعتبر و عق" بأنها نظریة في القانون الدولي أقر بها مو 

بموجبها جمیع الدول األعضاء في األمم المتحدة ذات سیادة وأن عالقاتها الدولیة 

.)280("تنظم وفقا لمبدأ المساواة في السیادة

خر یتمثل في تمتع آخذ مفهوم السیادة بعد میثاق هیئة األمم المتحدة مظهر فاتّ 

سلطة علیا یمكن أن تتخذ أي أیةلیس هنالكف،الدول بالسلطة العلیا عبر حدودها

ظة على استقاللها ووحدة إجراء أو عمل في الحدود اإلقلیمیة للدولة؛ أي المحاف

باإلضافة إلى ،ها على أراضیهاأي مساس بسیادتةوسالمتها اإلقلیمیة ومقاومأراضیها 

والمساواة بین الدول السیادة تبدو في استقالل الدولة وعدم جواز المساس بسالمتها أن 

وعدم جواز األخرى، وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلیة من قبل الدول األخرى

.)281(في صمیم السلطان الداخلي للدوله. أ. متدخل حتى

، مركز اإلمارات 49عدد ،سیادة الدول في ضوء الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسانباسیل یوسف باسیل ،-280

.89و 88ص.، 2001أبوظبي، ،االستراتیجیةللدراسات والبحوث 

.89، ص.سابقمرجع سیادة الدول في ضوء الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسانباسیل یوسف باسیل ،-281
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حیث یعتبر االعتراف بسیادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة اعترافا 

كان أسواء )282(كل السبل المتاحة لهابواجب الدولة المتضررة في حمایة ضحایاها ب

ذلك بمبادرتها المنفردة للسیطرة على الوضع اإلنساني المتدهور أو بالسماح لجهات 

للمنظمات أجنبیة بتقدیم المساعدة لها ومنح موافقتها بهذا الخصوص والترخیص 

اإلنسانیة بمباشرة أي نشاط إنساني یتعلق بتقدیم وتوزیع المساعدة واإلغاثة للفئات 

ألن  المشار إلیها سابقاالمتضررة التي یمكن أن تتسبب فیها إحدى الحاالت االستثنائیة 

.دة بشرط الموافقة المسبقةمقیّ -المنظمات اإلنسانیة-مهام هذه األخیرة أي 

لم تكن صارمة في هذا الشأن، إذ )1949(لسنة اتفاقیات جنیف األربعإنّ 

من االتفاقیة الرابعة 10المشتركة من االتفاقیات الثالثة األولى والمادة 9تقضي المادة 

أن االتفاقیات السابقة ال یمكن أن تكون عقبة في وجه الهیئات اإلنسانیة شرط موافقة 

.)283(أطراف النزاع

أن العمل اإلنساني ال یمكن أن اسابقالمشار إلیها ادو من المانطالقا یفهم 

یعني القول بالموافقة إبداء القبول على تلقي الاشر بدون موافقة أطراف النزاع، فیب

ا تفرض على الجهة المستفیدة من المساعدات اإلنسانیة أن تمنح منّ وإ ،المساعدة فقط

مة وأن تضمن حمایة الالزمة إلنجاز المهكل االمتیازات والحصانات والتسهیالت

ل وسبل األداء، أمور تحددهاوتنظیم قدراتهم وتحدید وسائن بها وحمایة أمالكهم یالقائم

مرجع سابق.، 43/131رقم لألمم المتحدةالعامةقرار الجمعیةراجع:-282

مرجع سابق.، 45/100رقم لألمم المتحدة قرار الجمعیة العامة -

" ال تكون أحكام هذه :) من اتفاقیات جنیف األربع على التوالي بالصیغة اآلتیة10، 9، 9، 9(جاءت المادة-283

االتفاقیة عقبة في سبیل األنشطة التي یمكن أن تقوم بها اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أو أیة هیئة 

الدینیة، شریطة موافقة إنسانیة غیر متحیزة بقصد حمایة وٕاغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبیة و 

النزاع المعنیة"أطراف
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الدولة المستفیدة إما بمبادرة منها أو بموافقتها على ما تقدمه الدولة المتضامنة من 

.)284(عروض المساعدة

سانیة الدولیة بشرط الموافقة المسبقة إن كان إقران شرعیة تقدیم المساعدات اإلن

ال یثیر أي إشكال إذا تعّلق بعملیات اإلغاثة الموّجهة لضحایا الكوارث الطبیعیة 

والتكنولوجیة، أین تكون سلطات الدولة قائمة ومستعّدة لتلقي تلك المساعدات اإلنسانیة، 

غیر أن .مساعدةوتساهم في عملیات التنسیق والتنظیم دون أي توّجه أي نداء لطلب ال

األمر مختلف كل االختالف في حال ما إذا كان العمل اإلنساني موجه إلنقاذ ضحایا 

غیر لدولیة أو النزاعات المسلحة النزاعات المسلحة ا-النزاعات المسلحة بنوعیها

فحینها یصعب الحصول حتى على القبول المبدئي الذي یسمح بدخول -لیةو الد

النزاعات الحدیثة، التي تدور بین حاالت للقیام بعملها، خاصة فيإلنسانیة المنظمات ا

)الضعیف(أشخاص تتسم بعدم تكافؤ قواتها المسلحة، وهو ما یستلزم رفض الطرف 

حقیقة أن الجماعات المسلحة أیة مساعدة للطرف اآلخر، ودون أن نتجاهل في النزاع

اذههذا إذا كانت ملمة بأحكامقواعد القانون الدولي اإلنساني،إلى ل تماما متثال ت

باإلضافة إلى أنه حسب الهیئات ،ا من المقاتلینم به، لكن الواقع یثبت جهلهالقانون

بمثابة اعتراف بوجود نزاع مسلح یعّد قبول المساعدات اإلنسانیة الدولیة بالمعنیة 

.)285(، األمر الذي تتفاداه الدولداخلي

الدولیةالبعض أن المساعدات اإلنسانیةفي هذه الظروف، وبالرغم من اعتبار 

ملزمة على أطراف النزاع، باالستناد إلى القاعدة العرفیة التي بدأت تتشكل من جراء 

ٕاقرار محكمة و 113/43و100/45الشأن كالالئحة رقم لوائح الجمعیة العامة في هذا

للوالیات العدل الدولیة بمناسبة نظرها في قضیة األنشطة العسكریة وشبه العسكریة

من البروتوكول اإلضافي األول، مرجع سابق. 80المادة -284

.233ص.، مرجع سابق، "التحدیات الراهنة للمنظمات الدولیة اإلنسانیة"، قاسیمي یوسف-285
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حیث اعتبرت أن المساعدات اإلنسانیة ال یمكن Nicaraguaالمتحدة األمریكیة ب 

.)286(اعتبارها تدخال في الشؤون الداخلیة للدول

یضاف إلى ذلك نهج مجلس األمن الذي أصبح یطالب السماح بمرور هیئات 

اإلنساني المهمة الموكلة ن بالعمل التسهیالت الالزمة ألداء القائمیوتقدیم،)287(اإلغاثة

...)288(1199بشأن التدخل في العراق و688كالالئحة إلیهم في ظروف مالئمة،

ت تبقى المنظمات اإلنسانیة تنتظر الترخیص، فال یمكنها أن تعرض موظفیها للهجما

م إرادة الدولة المعنیة .احتر ابسبب عدمالمباشرة ودون أیة ضمانات 

ویتطلب هذا األمر أن تظهر المنظمات الدولیة بصورة حسنة، فتلتزم بكل 

أطباء بال "و"أطباء العالم"مبادئ العمل اإلنساني، وٕان كان ما ذهبت إلیه منظمات 

جة بأن أوضاع متحجّ ،المتضررةیخالف ذلك، حیث ال تنتظر اإلذن من الدولة"حدود

تسمو ال لنهج وأن السیادة كأولویة هذا اعلیها وعنصر االستعجال یفرضالضحایا 

لتصرف على هذا ى الإذه المنظمات اإلنسانیةهوما دفعم اإلنسانیةعلى المبادئ والقیّ 

،الحصول على الترخیص المسبق بتقدیم المساعدات اإلنسانیةالنحو هو صعوبة

، ألن لة النزاعات المسلحة الدولیةافي حال یثیر أي إشكالبالرغم من أن األمر

وهي صاحبة السیادة االختصاص في منح الموافقة یؤول إلى الدولة المعنیة بالمساعدة

.)289(الكاملة

286- CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires …, Op. cit.
و ما بعدها.30ص. مرجع سابق، ،..."المساعدة اإلنسانیة نسیمة،" حمصلو -287

288-Res. n° 1199 (1998), Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 3930ème séance, le 23 septembre 1998.

S/RES/1199 (1998).

وتتعلق هذه الالئحة بالشؤون اإلنسانیة في یوغوسالفیا سابقا.-

راجع المواد:-289

مرجع سابق.من اتفاقیة جنیف الّرابعة، 23-

مرجع سابق.اإلضافي األّول، من البروتوكول71و 70-
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الموافقة ال تثیر أي إشكال في حالة األراضي المحتّلة باإلضافة إلى كون 

حیث أن الترخیص المسبق بتقدیم المساعدات یعود في األصل إلى سلطة االحتالل 

، فیكون علیها )290(هي اّلتي تسیطر فعلیا على الّسكانولیس للّسلطة الّشرعیة مادامت

واجب الموافقة على عملیات اإلغاثة عند عجزها في تلبیة حاجیات السكان، وال تملك 

سلطة االحتالل أیة فرصة لعدم الترخیص بدخول المساعدات اإلنسانیة الدولیة بل هي 

ملزمة بالموافقة، وتسهیل سیر عملیات اإلغاثة.

أما إذا تعلق األمر بحالة النزاعات المسلحة غیر الدولیة فإن المسألة ال تبدو 

بتلك البساطة لصعوبة تحدید أطراف النزاع وبالتبعیة صعوبة تحدید الجهة األهلة لمنح 

.)291(الموافقة

لمساعدات یستلزم جملة من فالطابع اإلنساني الذي یرافق هذا النوع من ا

الجهة المعنیة كل من فروضة على أطراف االتفاق بمعنى وااللتزامات المالحقوق 

خیرة أي هذه األااللتزامات التي تفرض على ، فإن كانت لهابالمساعدة والجهة المانحة

السعي للسیطرة على المأساة تتمحور في أساسها على ضرورة، الجهة المانحة

اإلنسانیة وٕاغاثة الضحایا، في المقابل یترتب على الدولة المعنیة بالمساعدة واجب 

مواد غذائیة، ومواد طبیة(اثة منالسهر على ضمان وصول إرسالیات اإلغ

، باإلضافة إلى هذه )292(وغیرها من المواد األساسیة لبقاء السكان على قید الحیاة)

فإن فعالیة أدائها ،التي تشكل الجانب المادي للمساعدات اإلنسانیة الدولیةااللتزامات 

مرجع سابق.ن اتفاقیات جنیف، المشتركة م59المادة -290

155لمزید من التفصیل راجع: عنصر التعسف في إبداء الموافقة المسبقة على مباشرة العمل اإلنساني، ص. -291

وما بعدها.

النزاع وكل طرف سام متعاقد أن أطرافعلى "بما یأتي: من البروتوكول اإلضافي األول 70المادة تقضي-292

یسمح ویسهل المرور السریع وبدون عرقلة لجمیع إرسالیات وتجهیزات الغوث والعاملین علیها والتي یتم 

ان المدنیین التابعین التزوید بها وبهم وفقا ألحكام هذا القسم، حتى ولو كانت هذه المساعدة معدة للسك

."للخصم
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مرتبط بمدى توفیر الظروف األمنیة الالزمة التي تسهل على الفاعلین اإلنسانیین القیام 

.)293(بالمهام الموكلة إلیهم

تتفرع من احترام سیادة الدول -المشار إلیها أعاله-فكل هذه االلتزامات 

في تكوین الدولة اأساسییشّكل مبدأوبالرغم من أنه .وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة

وأنه مازال یشكل حجر الزاویة في بنیة القانون الدولي، إال أن التغیرات والتحوالت 

ا التقلیدي، ولم یعود مفهوم السیادة المطلقة الذي وضع الدولیة أدت إلى تغییر مفهومه

قادرا على تحقیق هدفه في حفظ السلم )Wastphalia)1648في معاهدة واستفالیا

واألمن الدولیین في ظل المتغیرات الدولیة المعاصرة، ما أدى إلى تحویل مفهوم السیادة 

بحقوق اإلنسان يقتلتي تر المطلق إلى المفهوم النسبي ینطلق من فكرة المسؤولیة ا

ولیس باالنشغاالت والمصالح السیاسیة.

الفرع الثاني

هوم السيادة من سلطة إلى مسؤوليةل مفتحوّ 

شهد العالم في اآلونة األخیرة تغییرات جذریة في العالقات الدولیة واتجاه نحو 

أن الدول ال تلتزم إال في فكرة تنظیم دولي جدید أحدث تغییر في المفهوم المطلق للسیادة و 

یخضع أي عمل إنساني یقوم به الفاعلون اإلنسانیون بصفة عامة إلى بمفردها، ما 

عدم ضرورة الحصول على  موافقة الدولة التي وجهت إلیها المساعدة  احتراما لمبدأ 

إذا اقترن الوضع بالنزاعات هو األمر الذي یبدو صعباو التدخل في شؤونها الداخلیة،

غیر أّن الواقع لیس بالبساطة نفسها في جمیع األوضاع فقد تقترن بهذا .المسلحة الحدیثة

مرجع سابق.كول اإلضافي األول، من البروتو 71المادة ، راجع-293
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الشرط ظروف تتسبب في تعطیل المهمة اإلنسانیة تدفع بالمجتمع الدولي إلى تجاوز هذه 

.)294(القیود وانتهاكها باسم اإلنسانیة

بادرة لتحویل مفهوم السیادة التي كانت الركیزة یعد -المشار إلیه أعاله-والتجاوز 

دامت تنظم اختصاصات الدولة على المستوى الداخلي كما األساسیة للقانون الدولي ما

.تنظم عالقاتها على الصعید الخارجي

فالمفهوم التقلیدي للسیادة وٕان كان یضمن مساواة الدول في الحقوق وااللتزامات 

خاصة تغییر من طبیعة ،أنه ال یستجیب للتغیرات الحالیةالمترتبة علیها دولیا إال 

النزاعات المسلحة التي كانت في السابق نزاعات فیما بین الدول یسهل على الهیئات 

اإلنسانیة التفاوض مع الجهة المخول لها منح الموافقة لتقدیم المساعدات اإلنسانیة الدولیة 

یزید من ما ،ها الكثیر من الغموضكتنفالتي یارنة بالنزاعات الحدیثة ألنها جهة معلومة مق

الستدراك )295(دفع اللجنة المعنیة بالتدخل والسیادةر الذي ماأل،األوضاع اإلنسانیةتأزم 

المسألة والحد من التعسف في استعمال الدول في صالحیاتها المتعلقة بقبول المساعدات 

اإلنسانیة من عدمه بحجة عدم التدخل في شؤونها الداخلیة واحترام سیادتها الوطنیة.  

294- CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires …, Op. cit.

األمین العام لألمم المتحدة  اههوجّ السیادة كمسؤولیة إلى نداءاتتعود فكرة تحویل مفهوم السیادة كسیطرة إلى -295

ضرورة إرساء السلم والسالم في أنحاء العالم، وعلى بقاریره التي ینادي من خاللها كوفي عنان في العدید من ت

" اللجنة المعنیة لجنة تسمى "محمد سحنون"و"غاریث إیفانز"أعقابها شكل فریق كندي برئاسة كل من 

لتجاوزات بهدف ضبط استراتیجیة جدیدة للتدخل األجنبي باسم اإلنسانیة والحد من ابالتدخل وسیادة الدول"

"التدخل التي اجتاحت العدید من مناطق العالم في أواخر التسعینات، وبالتالي خلصت اللجنة إلى استبدال 

.2001في تقریر لها صادر في سنة مسؤولیة الحمایة""ب :" اإلنساني 

لمزید من التفصیل أنظر:

.1999كانون األول/دیسمبر 31رسالة األمین العام بمناسبة األلفیة الجدیدة، المؤرخة بتاریخ:-

http://www.un.org/arabic/docs/sg/messages/millennium.htm

.2001المعنیة بالتدخل وسیادة الدول "مسؤولیة الحمایة"، الصادر في دیسمبرتقریر اللجنة =

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf

د30و23على الساعة10/08/2015تم االطالع علیه في:
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یعد األنسب ""الحمایةإلى "التدخل"وبالتالي استعمال لغة بدیلة وتغییر مصطلح

لعمل اإلنساني بأي استخدام للقوةبالنسبة للمنظمات اإلنسانیة التي ترفض اقتران ا

بدال من " حق التدخل" وٕاحداث نوع من التوازن بین ""مسؤولیة الحمایةفالحدیث عن

التي كانت تعتبر ضمانة للسالمة إقلیم الدولة )296(وٕاشكالیة السیادةياألمن اإلنسان

لوحدتها اإلقلیمیة.وحدودها وكذا 

عات النزابین الحرب والسلم بسبب حداثةولم تستعمل السیادة كمبدأ ینظم العالقة

المسلحة الداخلیة غموض الذي یصاحب حاالت النزاعاتالو التي تشهدها الساحة الدولیة

الدول إلى إعادة النظر في السیادة على أساس أنها خاصةالتي دفعت بالمجتمع الدولي 

تهدف إلى تحقیق لالستقرار الدولي وتنظیمه وفي الوقت نفسه تستعمل لخدمة المصالح 

بالموافقة على توزیع الصالحیات رغم أنها تستعمل أن السلم لن یتحقق إالحیث،الخاصة

الجذریة المقترنة باألحداث التي یجب أن تتأقلم مع التحوالتباسم السیادة كمسؤولیة 

حیث أصبحت المنظمات غیر الحكومیة تتمتع بالقوة وبمركز قانوني مقارنة ،الدولیة

األمر الذيتدخل في عالقات فیما بینهاباإلضافة إلى أن الدول بحد ذاتها .بالماضي

صعوبة في رقابة المجتمع الدولي على وبالتالي)297(في مختلف میادین الحیاةامرتب تقدّ ی

."تحویل السیادة من سلطة إلى مسؤولیة"مبدأ السیادة واستبداله بالمسؤولیة بمعنى

ددعللّدراسات والبحوث االستراتیجیة، مركز اإلمارات"یة "مسؤولیة الحما"ز ومحمد سحنون،جاریث إیفان-296

.12، ص.أبوظبي، د. س. ن، 54

فلهذا یعتبر البعض أن القرارات أصبحت تؤخذ على مستویات مختلفة، داخلیا، محلیا...مما أدى إلى تراجع -297

و معمول به في االتحاد األوروبيالسیادة تاركة المجال لجماعات مسؤولة متعددة، على غرار ما ه

لمزید من التفصیل راجع:           تنفذ مباشرة من الدول.تتخذ قراراتأین 

- ABDELHAMID Hassan, BELANGER Michel et autres, op.cit, p.121.
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فتقریر اللجنة المعنیة اعتبر عدم التدخل أمر دولي لتحقیق االستقرار واألمن في 

م د وتنظّ تحدّ سلطة یشّكل ة أخرى ومن جهمن جهة، العالقات الدولیة یترتب عن السیادة، 

.)298(السلطات الداخلیة للدولة

ه االنتقال من السیادة التي فإدخال تغییر في مفهوم السیادة ترتب عنوعلیه،

الدول إلى السیادة التي تحمي المواطنین فهنالك تغییر في موضوع السیادة من تحمي

اإلنسان لها إلى إخراجها إلى المواطن واهتمامها بحقوق الدولة والمجال المحجوز

لكل تدخل إنساني باعتبارها اجوهریاواالنشغاالت اإلنسانیة، فهي كانت تعتبر عائق

حال دون ون الداخلیة للدول وهو ما ضمانة لالستقالل الوطني ال تسمح بالتدخل في الشؤ 

تستجیب للمعاییر التي تراعي حقوق اإلنسانالتدخل ألسباب إنسانیة بطریقة

.)299(نساني بدال من السیطرة علیهما زاد من تأزم الوضع اإل

إمكانیة للمجتمع الدولي لتقدیم ةحبإتاب إعادة ضبط مبدأ عدم التدخل استوج

المساعدة للسكان المتضررین والمعرضین لالنتهاكات، فالقوات المسلحة لألمم المتحدة 

وٕالى جانب عدد معتبر من المنظمات غیر الحكومیة حاولوا التوفیق بین الوجهتین 

فیما یتعلق بالسیادة فأولها اإلبقاء واالحتفاظ بالمبادئ التقلیدیة ف-المشار إلیهما أعاله-

المعتمدة في اتفاقیات واستفالیا، أما ثانیها التأثر باألحداث األخیرة التي سادت في رواندا 

والبوسنة وفي مناطق كثیرة من العالم، ویتلخص ذلك في تجرید السیادة من معناها الرقابي 

سیادة للدول فقط وٕانما السیادة للمواطنین واألفراد التعرف بمعنى المسؤولیة وهجر فكرة أن ل

عّدة كمسؤولیة یترتب عنها من السیادة كسلطة إلى السیادةل واالنتقال حو وهذا التّ ،كذلك

:التزامات، أهّمها

298 -FAHANDEJ SAAIDI Ardavan, les droits de la personne humaine vers la responsabilité de protéger,

thèse pour obtenir le grade de doctorat, Université de Paris Ouest, 2011-2012, p. 55.
299-POMES Eric, la responsabilité de protéger : recherche sur une conciliation du droit et de force à des

fins humanitaires, thèse de doctorat, Université de Lille, 2005. p. 82.
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دیم المساعدة والدعم تقییم وتحدي األوضاع التي تتطلب التدخل لتقضرورة -

سالمة دول مسؤولة عنبمعنى أخر أن ال،وضع الدولة أو القوات المتدخلةولیس تقییم 

؛یها وضمان بقائهم على قید الحیاةمواطن

الدولة ولـیس علـى المجتمـع عاتقالمسؤولیة في المقام األولى علىیجب أن تقع -

الدولــة المعنیــة عــاجزة أو مماطلــة فــي یتــدخل إال فــي حالــة مــا إذا كانــت الــدولي الــذي ال

الدولـة فـييمـوظفعلى ؤولیة سمالب القیام بواجب الحمایة فهي مسؤولیة "احتیاطیة" ترتّ 

؛حال تقصیرهم في أداء التزاماتهم

ـــوفیر الحمایـــة یجـــب أن تقتـــرن بمســـؤولیة الوقایـــة - فالســـیادة باعتبارهـــا مســـؤولیة لت

.)300(مسؤولیة الرد، مسؤولیة إعادة البناء

فال مجال إذن في الوقت الحالي  للحـدیث عـن السـیادة المطلقـة للـدول، ألن هـذه 

األخیرة أصبحت تنطوي على مسؤولیة مزدوجـة:  علـى الصـعید الخـارجي فالدولـة ملزمـة 

باحترام سـیادة الـدول األخـرى، وعلـى الصـعید الـداخلي یجـب أن تحتـرم كرامـة كـل النـاس 

.)301(ألساسیةالموجودین على أراضیها وحقوقهم ا

وهذا التحول كان البد أن یحصل ،م وٕایجابيفاعتبار السیادة مسؤولیة أمر قیّ 

ألن السیادة قبل ذلك الحین كانت بمثابة رخصة للقتل وارتكاب )2001(قبل سنة 

أبشع الجرائم الدولیة فبموجب هذا التحول أصبحت السیادة تفهم على أنها واجب 

300-FAHANDEJ SAAIDI Ardavan, op.cit, p.55 et 56

-ABDELHAMID Hassan, BELANGER Michel et autre, op.cit, p.120.

.12مرجع سابق، ص.إیفانز ومحمد سحنون، " مسؤولیة الحمایة"، ثجاری-301

وبالتالي تقلص مفهوم السیادة أمام فكرة حقوق اإلنسان، التدخل اإلنساني، العولمة وتأثیر الشركات -

من الدولیین، وكل ذلك یعتبر نتیجة منطقیة أسفر عنها النظام العالمي المتعددات الجنسیات وتحقیق السلم واأل

الجدید.

للتفصیل في ذلك، راجع: وافي أحمد، اآللیات الدولیة لحمایة حقوق اإلنسان ومبدأ السیادة، بحث لنیل -

2011-2010، 1شهادة دكتوراه الدولة في القانون الدولي والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.239-176ص ص. 
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األدنى لحداحتوىتمسؤولیة كالنهوض بهذه المسؤولیة المزدوجة، فأصبحت باعتبارها 

لمضمون المواطنة الدولیة الذي نتج عنه إعادة ترتیب في األولویات حتى بالنسبة 

الحقوق أولویة ضمان حقهم في الغذاء وكللمساعدة األفراد المعرضین للخطر في

ولقد حظیت فكرة السیادة كمسؤولیة بقبول متزاید التي تضمن بقائهم على قید الحیاة، 

في األوساط الدبلوماسیة بالرغم من الصعوبات التي تعتري التحقیق الفعلي لهذا 

.)302(التحویل

في هذا المقام أنظر:لمزید من التفصیل -302

-HAJJAMI Nabil, La responsabilité de protéger, Ed Bruylant, Bruxelles, 2014, p.153.

.12مرجع سابق، ص.، "" مسؤولیة الحمایةإیفانز ومحمد سحنون،جاریث-
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القضاء على المعاناة اإلنسانیة المساعدات اإلنسانیة الدولیة غایة كانتإن

المصدر مهما كان االستثنائیةناتجة عن الظروف الوتغطیة احتیاجات الفئات الضعیفة 

واالنتقالالتحقیق الفعلي لهذه الغایة أنال. إ)في إحداثها(طبیعي أو بشريبالمتسبّ 

التنظیم ه عدة عوامل بعضها تعود إلى نقص الدقة في تحدّ إلى مرحلة األداء اإلنساني

انعدام الظروف یتمخض عن خر والبعض اآل،لذي یقر بمثل هذا الحقالقانوني ا

فصل (الوبصفة استعجالیة لمباشرة مهام المساعدة في الوقت المناسب المناسبة 

.األول)

ؤدي بصفة حتمیة إلى تدهور التأخر في استیعاب الحاجة اإلنسانیة ی،وبالتالي

دولیة من نوع تتطلب مساعدات للدولة والتيواالستراتیجیةالحساسة قطاعاتكل ال

االستعجاليالطابع ل للمساعدات اإلنسانیة ذاتدورها مكمّ ،عن النوع األولمغایر 

(الفصل "جل التطورالمساعدات الدولیة من أالمساعدات ب"یعرف هذا الصنف من 

الثاني).
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الفصل األول

تحديد اإلشكاالت التي تعتري فعالية  

العمل اإلنساني المستعجل

للفئات وفیر الحمایة الالزمة تن في الحقل اإلنسانيیصعب على الناشطی

تعرضهم للعنف المسلح للسكان المدنیین المتضررین من جراء المتضّررة، السیما 

، أو دون ذلك بمختلف أشكاله (نزاعات مسلحة دولیة أو نزاعات مسلحة غیر دولیة)

بصفة فوریة واستعجالیة، ذلك بفعل االضطرابات والتوترات الداخلیة،في حالة 

قیود تحد ؛ فهي تعدّ ماإلجراءات القانونیة المتطلب علیهم استكمالها قبل مباشرة مهامه

مهم على أحسن وجه بدال من كونها شروط قانونیة تضفي الشرعیة على من أداء مها

طرف أجنبي( المبحث األول).انیة التي تقدم للضحایا بمبادرة المساعدات اإلنس

لیمتد القصور القانوني الذي یلحق بتنظیم عملیة تقدیم المساعدات اإلنسانیة إلى 

فقا لما یملیه مبدأ ة ورضائیة و اآللیات المكرسة لتنفیذ الواجب اإلنساني بصفة سلمی

لجوء إلى استخدام القوة یستدعي في غالب األحیان ضرورة الألمر الذيااإلنسانیة، 

بموجب قواعد القانون الدولي الضعیفةتوفیر الحمایة للفئات المحمیةالمسلحة من أجل 

).االعتبارات السیاسیة (المبحث الثانيومحاولة تجاوز اإلنساني وحقوق اإلنسان 
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المبحث األول

تقييد ممارسة حق المبادرة بتقديم  

الدوليةالمساعدات اإلنسانية

إّن شرعیة العمل اإلنساني الذي تبادر به أیة هیئة دولیة في حالة نشوب نزاع 

وقبولها تلقي ،الجهة المعنیة بهامسلح بصفة خاصة مرتبطة أشد االرتباط بمدى موافقة 

على للتعاون من أجل تسهیل العملیة ومدى استعدادهاالدولیة المساعدات اإلنسانیة

جهات التي تسهر على حمایة حقوق الفئات المعرضة للخطر جراء اآلثار التي ال

التي قد تهّدد السلم واألمن الدولیین،عن الظروف الطارئة واالستثنائیةتتمخض 

ستوفي المبادئ التي باعتبار شعارها األساسي الدفاع عن اإلنسانیة بصفة شرعیة ت

بغرض اإلغاثة أو أي نشاط یندرج ضمن الحقل ،تحكم أیة مبادرة تصدر منها

اإلنساني (المطلب األول).

تسهر المنظمات اإلنسانیة على االلتزام بالشروط القانونیة في كل مناسبة تتدخل 

نظراة أداء مهامهاوبات التي تعتریها وتحد من فعالیتجاوز الصعوتحاول فیها 

إذا كانت بصدد لالعتداءات العنیفة التي تتعرض لها من طرف الجهات المتنازعة

المخاطر التي تنجم عن الكوارث ا النزاعات المسلحة أو بفعل ضحایتقدیم المساعدة ل

الذي تحاول الذي یمس بسالمة أفرادها بالقدرمننعدام األالطبیعیة، فهي ال تكترث ال

تغطیة االحتیاجات اإلنسانیة (المطلب الثاني).  
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األولطلبالم

 استثمار الثغرات المرتبطة بشروط تقديم

الدوليةالمساعدات اإلنسانية

إن كان هدف التنظیم القانوني للمساعدات اإلنسانیة الدولیة یرمي إلى تسهیل 

مهام المنظمات القائمة بالخدمات اإلنسانیة وتحسین من نوعیة الخدمات التي تؤدیها 

العدید من الجهات التي اإلغاثة إذ تستخدمعملیاتغیر أن ذلك ال یمنع من عرقلة 

توجه إلیها المساعدات إلى استخدام تلك النصوص التي تشترط موافقتها وفقا لما یخدم 

مصالحها (الفرع األول).

ال ینحصر التأثیر السلبي الذي قد تلعبه الكثیر من النصوص القانونیة التي 

ما مساعدات وٕانّ تنظم المساعدات اإلنسانیة الدولیة على الجهات التي توجه إلیها ال

ه من حاالت لما تخّلف،ة التي تسهر على تأمینهایلحق حتى المنظمات اإلنسانی

تجعل هذه األخیرة في موضع الشك حول مصداقیتها ومدى امتثالها للمبادئ االنسداد،

التي یقوم علیها العمل اإلنساني (الفرع الثاني). 

الفرع األول

نين اإلنسانيياعلض مبدأ السيادة في مواجهة الفـاستعرا

یعد تحقیق شرط القبول المسبق من المسائل التي تعرقل السیر الحسن لعملیات 

اإلغاثة والتي تتسبب بصفة حتمیة في تأزم الوضع اإلنساني وارتفاع عدد الضحایا 

ب عدم السماح بمباشرة ببنسب یمكن القول أنها خیالیة في ظرف زمني قصیر، بس
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التدخل في الشؤون الداخلیة والمساس بسیادتها وٕاذا حصل وأن المهام اإلنسانیة بحجة 

لقبول المبادرات الدولیة في توفیر الحمایة للسكان لمساعدةالدولة المعنیة بارضخت

إن المدنیین بعد ضغط الرأي العام الدولي علیها أو تنفیذا لجزاءات دولیة موقعة علیها ف

الذي ترمي إلى تحقیقه وتحد من فعالیتها بشروط تفرغها من الهدفتقترن الموافقة تلك 

(أوال).

تعد مسألة الرفض التعسفي بتدفق المساعدات اإلنسانیة للمحتاجین إلیها أقل 

تأثیرا على الوضع اإلنساني مقارنة بحالة غموض الجهة المختصة بإبداء القبول 

والترخیص بمباشرة العملیة (ثانیا)، حتى في ظل تجاوز السیادة الوطنیة وتفویض 

جتمع الدولي في توفیر الحمایة للسكان القضیة إلى مجلس األمن إعماال بمسؤولیة الم

المدنیین( ثالثا).  

التعسف في إبداء الموافقة على مباشرة العمل اإلنساني-أوال

بالرغم من إعادة ضبط مفهوم السیادة في ضوء مسؤولیة الحمایة والتخلي عن 

ها یر شؤونیللدولة في تسةسیطرة مطلقالمفهوم التقلیدي الذي یجعل من هذه األخیرة

للسكان المدنیین وٕاال الداخلیة واستبداله بمفهوم المسؤولیة وواجب السعي لتوفیر الحمایة

دون أن یشكل ذلك مساس ذلك للمجتمع الدوليوانتقال المسؤولیة عنثبت عجزها، 

لم یكشف عن أیة إال أنه ، )295(أو یعتبر تدخال في الشؤون الداخلیة للدولبالسیادة 

یتعلق بحالة تعسف الدول في السماح للمنظمات اإلنسانیة بأداء نتیجة ایجابیة فیما 

مهامها.

حتمیة احترام (الطابع الرضائي للمساعدات اإلنسانیة الدولیة في :عنصرسبق من هذه الرسالة، راجع ما -295

وما یلیها.34، ص. )اختصاصات الّسیادة الوطنیة
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فیها يإذ تزال الدول ترفض فكرة المساعدات اإلنسانیة بصفة تعسفیة ال تراع

احترام الحد األدنى المطلوب من حقوق اإلنسان التي تعد من المسائل التي تحد من 

ادة بحجة حمایة حقوق اإلنسان السیادة الوطنیة؛ إذ ال تتقبل فكرة تجاوز السی

یعتبرون أن التطورات الراهنة الفكرةأو استجابة ألغراض إنسانیة، فحسب أنصار هذه 

باقیة على مت الدولة ادعلى السیادة، ألنها ستظل قائمة ماتتفوق في النظام الدولي لن 

.)296(ذلك

من هیئات یمكن تفسیر الرفض التعسفي بشأن قبول تلقي المساعدات اإلنسانیة 

أجنبیة سواء كانت المساعدات المقدمة من طرف الدول أو في إطار المنظمات 

والتمسك بالمفهوم التقلیدي للسیادة من منطلق انعدام اإلرادة في التصریح ،اإلنسانیة

بوجود نزاع مسلح؛ فمن منطلق الرفض غیر المبرر فإن الدولة التي تعیش حالة نزاع 

االعتراف بعدم استقرار أمنها الداخلي فتتعمد بتمسكها مسلح غیر دولي ال ترغب في

.)297(مر الواقعألبموقفها بالرفض في ارتكاب جرائم دولیة بدال من الرضوخ ل

صعوبة تحديد الجهة المختصة بإبداء الموافقة-ثانيا

إن المساعدات اإلنسانیة الموجهة لضحایا الكوارث الطبیعیة ال تثیر أي إشكال 

بخصوص الترخیص المسبق من طرف الدولة المتضررة ألن كال من الجهتین (الجهة 

خالقیة التي تملي على األعتبارات االإلى باالستنادالمانحة والجهة المتضررة) تتعامل 

.المنكوبةالمجتمع الدولي التضامن مع الفئات

مجلة العلوم القانونیة "أزمة سیادة الدول تجاه سیاسة التدخل الدولي اإلنساني"، شكارة نادیة ضیاء، -296

2011، 2، عدد 1، الجمعیة العلمیة للبحوث والدراسات االستراتیجیة، العراق، مجلد.والسیاسیة

.318ص. 

سابق.اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع من النظام األس8المادة راجع-297
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تحدید الجهة المختصة في السماح للفاعلین اإلنسانیین بإبداء أن ال خالف في 

القبول على دخولهم إلى إقلیم الدولة المعنیة لمباشرة المهام اإلنسانیة یعد من صالحیة 

.)298(في حالة النزاعات المسلحة الدولیة-الدولة المعنیة–هذه األخیرة 

حالة االحتالل الحربي، حیث أن الجهة المؤهلة الحكم نفسه ینطبق على 

على أساس أنها تتمتع ،معلومة تتمثل في سلطة االحتالل باعتبارها السلطة الشرعیة

.)299(بالسیطرة الفعلیة على السكان

غیر أن الواقع مغایر إذا كانت المبادرة بالعمل اإلنساني موجهة لضحایا 

م الداخلي الذي یحدث على مستوى السلطة النزاعات المسلحة غیر الدولیة، فاالنقسا

وظهور طرفین متنازعین ینتمیان إلى الدولة نفسها یزید من تعقید مسألة تحدید الجهة 

صاحبة االختصاص في قبول المساعدات اإلنسانیة.

ضحایا الواقعین في اإلقلیم الذي تسیطر لإذا افترضنا أن هذه األخیرة موجهة ل

للنظام فهل یعني ذلك أن صالحیة الترخیص تؤول إلیهم علیه القوات غیر التابعة 

باعتبارهم المسیطر الفعلي على المنطقة؟ ال یسلم هذا الحل من إشكالیة شرعیة 

دام أن الموافقة یجب أن تصدر من جهة رسمیة تتمتع الترخیص بالعمل اإلنساني ما

اد:راجع المو -298

مرجع سابق.من اتفاقیة جنیف الرابعة، 23المادة -

مرجع سابق.كول اإلضافي األّول، من البروتو 71و70المادتین -

"إذا كان كل سكان األراضي المحتلة أو قسم منهم :یلي، على ماالرابعةمن اتفاقیة جنیف 59تنص المادة -299

تسمح بعملیات اإلغاثة لمصلحة هؤالء السكان وتوفر تنقصهم المؤن الكافیة، وجب على دولة االحتالل أن

هیالت بقدر ما تسمح به وسائلها".لها التس
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الدولة یعتبرون ، علما أن القوات غیر التابعة للنظام السائد في)300(بسیادة كاملة

یة نجاحهم في الثورة واستیالئهم على وهؤالء فئة غیر معترف بهم إلى غابمثابة الثوار 

الحكم.

بالتالي، الموافقة التي یبدیها الثوار بشأن مباشرة المهام اإلنسانیة تبقى من و 

من البروتوكول اإلضافي الثاني غیر شرعیة إلى غایة تولیهم مقالب 18منظور المادة 

السلطة، فهل یعني ذلك أن عمل المنظمات اإلنسانیة في ظل هذه الظروف یشوبها 

التشكیك في مصداقیتها ومشروعیة المساعدات التي تقدمها؟ أم أنه یمكن اعتبارها 

ساعدات إنسانیة مرتبطة بشرط واقف؟م

شلل مجلس األمن كجهة بديلة إلبداء الموافقة-ثالثا

بسبب ةالمنظمات اإلنسانیة لشرط الموافقة المسبقب عن عدم استكمال یترتّ 

للجهة الرفض التعسفي الصادر عن الدولة صاحبة السیادة أو لغموض المركز القانوني

ي لنزاعات المسلحة غیر الدولیة انسداد الوضع اإلنسانالمعنیة بالمساعدة في حال ا

مع الدولي في توفیر ومساس بالسلم واألمن الدولي، األمر الذي یرّتب مسؤولیة المجت

الحمایة للسكان المدنیین.

وعلیه، یعتبر مجلس األمن الجهة الرئیسیة المخولة لها كفالة المهمة وضمان 

یستأثر بصالحیة اتخاذ إجراءات قسریة لفرض االستقرار إذ احترام حقوق اإلنسان، 

" تبذل أعمال الغوث ذات الطابع اإلنساني :ليا یمن البروتوكول اإلضافي الثاني، على م18تنص المادة -300

والحیادي البحت وغیر القائمة على أي تمییز مجحف. لصالح السكان المدنیین بموافقة الطرف السامي 

المتعاقد المعني. وذلك حین یعاني السكان المدنیون من الحرمان الشدید بسبب نقص المدد الجوهري 

المواد الطیبة."و لبقائهم كاألغذیة 
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دولتهم عساواألمن في الدولة حمایة لمصالح السكان المدنیین الذین یتضررون من تق

.)301(في توفیر الحد األدنى من الحمایة لهم

إبداء الموافقة المسبقة تندرج ضمن اختصاص المجلس الذي فيفحالة التعسف 

یجب أن یحتوي األزمة اإلنسانیة بالترخیص بمرور المساعدات اإلنسانیة كهیئة بدیلة 

عن الدولة صاحبة السیادة أو كحل حاسم لصعوبة تحدید األطراف، ولو تطلب األمر 

ذكور أعاله؛ فبعد استصدار قرار وفقا للفصل السابع من أجل تحقیق الغرض الم

یناقش موضوع الطلب لیتأكد من مدى جسامة  )302(اتصال المجلس بالقضیة

من میثاق ه. أ. م.39لیكّیف الوضع على أساس المادة .)303(األضرار

وٕان كان الجهة الوحیدة التي یأمل فیها بتجاوز قید ،غیر أن مجلس األمن

نّ حق الفیتو خاصة وأر في عواقب استخدام إال أن هذا األخیر یتعثّ ،الموافقة المسبقة

تستلزم موافقة الدول الخمس التي من المسائل الموضوعیةمثل هذه المسائل تعد 

الدائمة.

د الواقع الدولي الراهن هذا اإلشكال، فاألزمة اإلنسانیة المستمرة في سوریا أكّ 

بتزوید السكان لسلطات السوریة في السماح لقوافل اإلغاثة لنتیجة الرفض التعسفي 

المدنیین بالمواد الضروریة التي تضمن بقائهم على قید الحیاة لمدة تتجاوز ثالث 

من اإلجماع على تبني قرار حاسم بفتح الممرات المجلسن یتمكّ سنوات، ودون أن 

اإلنسانیة ووضع حد فاصل لألزمة نظرا لتفوق امتیاز الفیتو الذي تستعرضه كل من 

301 - voir : CORTEN Olivier, Le droit contre la guerre, 2ème Ed. A. Pedone, Paris, 2014, p. 547.

جلس األمن بالقضایا التي تشكل تهدیدا للسلم واألمن الدولي إما بمبادرة تلقائیة من أعضائه أو بناء یتصل م-302

المیثاق، أو بمبادرة من الجمعیة العامة وفقا من 99على طلب األمین العام لألمم المتحدة وفقا ألحكام المادة 

.11/3للصالحیات المخولة لها في المادة 

من تقریر اللجنة المعنیة، مرجع سابق.15-6الفقرةراجع:-303
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فیلحق شلال بممارسة المجلس صالحیاته المخولة له ،في كل مناسبةیاروسالصین و 

.)304(بموجب الفصل السابع من المیثاق

الفرع الثاني

ناإلنسانيين  الفـاعلير  تعثّ 

(في إشكالية تحريف مبادئ العمل اإلنساني)

تحقیق الغرض المرجو من المساعدات اإلنسانیة الذي یتمثل الشك في أن

أساسا في االستجابة لمتطلبات الضحایا بمختلف أصنافهم وتوفیر لهم بیئة آمنة یراعى 

فیها الحد األدنى المطلوب من حقوق اإلنسان وظروف المعیشة یتوقف على مدى قدرة 

دئ التي تحكم هذا األخیر، والتي الجهات الناشطة في الحقل اإلنساني بااللتزام بالمبا

فعالیة المهام اإلنسانیة نظرا لتعرضها لضغوطات ىأضحت من المسائل التي تتحد

سیاسیة (أوال)، أو تقیید استقاللیتها بطریقة محكمة( ثانیا) باإلضافة إلى صعوبة توحید 

تفسیر مبدأ الحیاد خاصة في ظل التطورات التي طرأت علیه(ثالثا)، والتي أثرت

مراعاة األولویات الستجابة لالحتیاجات الضروریة بالتبعیة على مدى التوفیق في ا

اإلنسانیة وعدم تهمیش فئة على أخرى (رابعا).

عسكرة مبدأ اإلنسانية-أوالّ 

مبدأ اإلنسانیة یعتبر الركیزة األساسیة لقواعد القانون الدولي اإلنساني الذي 

تنحدر منه فكرة المساعدات اإلنسانیة المقدمة لضحایا النزاعات المسلحة، رغم أّن 

مجلة الباحث للدراسات الكبرى"،"نظرة في األزمة السوریة وموقف الدولالخرزجي موفق مصطفى،-304

.44ص.،2016جانفي ، الجزائر،1الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، كلیة8عدد ، األكادیمیة



اإلنسانية      الباب الثاني: حدود المساعدات اإلنسانية في تحقيق االستجابة للضرورة  

ومتطلبات التنمية

161

الوازع الدیني واألسس األخالقیة كانت السباقة بشأن الكوارث الطبیعیة، إلى أّن 

عسكرة "بعن ظاهرة جدیدة یمكن االصطالح علیها األحداث الّدولیة الّراهنة تكشف

."نستنهابدال من أالمساعدات اإلنسانیة

اصطدام المساعدات اإلنسانیة برفض الدولة بصورة تعسفیة واحتجاجها بمبدأ ف

المساعدات اإلنسانیة لیة إلى حد بعید یؤدي إلى إقرانعدم التدخل في شؤونها الداخ

من المناسبات التي تطول فیها وضعیة االنسداد ویستمر العسكري؛ ففي الكثیر الطابع ب

ارتفاع عدد الضحایا تضطر المنظمات اإلنسانیة إلى التنحي عن جنب واستخدام القوة 

باعتباره ،المسلحة في الحدود المنصوص علیها في بنود الفصل السابع من المیثاق

.)305(أضرار على اإلنسانیةمن وما یخّلفه الملجأ األخیر لوضع حد نهائي لتفاقم النزاع

باإلضافة إلى انتشار ظاهرة حدیثة تتمثل في التعرض لقوافل اإلغاثة الموجهة 

للمحتاجین إلیها وتحویلها لخدمة أغراض حربیة ، فبدال من أن تسخر للحد من معاناة 

الفئات الضعیفة والمعرضة لخطر االشتباكات المسلحة فإنها تستعمل كحافز لنجاح 

.)306(الحربیة على الحاجة اإلنسانیة""تفوق الضرورة هذه األخیرة، ما یعني 

لألوضاع استجابة»NATO«القوة المسلحة في لیبیا من طرف قوات حلفحیث تّم اللجوء إلى استخدام-305

وسعیا الستتباب السلم واألمن الدولیین. مستمرة اإلنسانیة المزریة التي كانت

:راجع القرارینللمزید من التفصیل عن التدخل ألغراض إنسانیة في لیبیا، 

2011-02-26، بشأن الوضع في الجماهیریة اللیبیة، الصادر في 1970رقم قرار مجلس األمن-
http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/1970(2011

2011مارس17،، بشأن الوضع في الجماهیریة العربیة اللیبیة، الصادر في1973قرار مجلس األمن رقم -
http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/1973(2011
306- BRINGUIER Pierre, « L’utilisation des moyens militaires à des fins humanitaires quelques

interrogations, », Journée d’étude sur : « La protection armée de l’aide humanitaire » organisé par

Le Centre d’Etude et de Recherche Internationale de Montpellier, le 16 mars 1994, Université de

Montpellier, 1949, pp.70-75.
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تجدر اإلشارة في هذا المقام إلى إلزامیة التمییز بین تحویل إرسالیات اإلغاثة 

افقة العسكریة بهدف ضمان ین استنجاد الطاقم اإلنساني بالمر لخدمة أهداف عسكریة وب

الغذائیة نالمؤ ن على توزیع میحسن أداء مهامها وضمان سالمة األشخاص القائ

خاصة إذا ما تعلق نشاطهم بإسعاف الجرحى والمرضى ،وتقدیم الخدمات اإلنسانیة

الهدف من اللجوء إلى القوات واجدین في مسارح القتال، فإن كانالعسكریین المت

من یة لقوافل اإلغاثة وضمان سالمة وأالمرافقة العسكر العسكریة تقتصر فقط على 

ق الضحایا في تلقي المساعدات اإلنسانیةاألفراد الساهرین على تكریس ح

أّما إذا كان الغرض الحقیقي من ال یمس إطالقا بمضمون اإلنسانیة.فهذا األمر

اعتماد أسلوب المرافقة مغایر تماما عن ذلك، فإّنه یجعل العمل اإلنساني في موضع 

.)307(شكّ 

تطويق مبدأ االستقـاللية-ثانيا

بطبیعة المساعدات اإلنسانیة أن تقدم بعیدا عن أیة ضغوطات خارجة یفترض

ر دعم استقاللیة الجهات التي تسهر عن حسن أداءها، غیبصفة تعن الهدف اإلنساني 

مغایر كلیا عن الجانب العملي، حیث تصطدم المنظمات اإلنسانیة أن التنظیر القانوني 

المبادئ التي یجب أن تلتزم بها.بجملة من العراقیل قد تتسبب في إهدار 

ذي أشرنا إلیه نتیجة حتمیة لشرط الموافقة المسبقة الهي أهم هذه العقبات إن 

ففي بعض الحاالت تلجأ األطراف المتنازعة إلى استغالل األزمة اإلنسانیة لخدمة سابقا

مصالحها من خالل السماح للمنظمات اإلنسانیة بمباشرة مهامها، لكن بعد رضوخ هذه 

307-BETTATI Mario, «La protection armée de l’aide humanitaire, problèmes éthiques et juridiques »

Journée d’étude sur : « La protection armée de l’aide humanitaire », organisé par Le Centre d’Etude

et de Recherche Internationale de Montpellier, le 16 mars 1994, Université de Montpellier, 1994

pp.70-75.



اإلنسانية      الباب الثاني: حدود المساعدات اإلنسانية في تحقيق االستجابة للضرورة  

ومتطلبات التنمية

163

األخیرة للشروط التي تضعها، وهي غالبا ما تجعل العمل اإلنساني رهین تلك الشروط 

یة في حالة تبعیة مباشرة تمس باستقاللیتهم، وتأثر التي تجعل أفراد الخدمات اإلنسان

التضحیة ، إّمافتجعلهم في حیرة من أمرهم،بصفة أخرى على مبدأ الحیاد المنوط بهم

بالقواعد اإلنسانیة والرضوخ للشروط المفروضة علیه سعیا في إنقاذ القدر الممكن من 

حالتین المنظمات لحقوق، في كال اللالضحایا أو رفض االستجابة وٕاهدار كلي 

تكون افإن قبلت الشروط المفروضة علیه،اإلنسانیة لم تلتزم بمبادئ العمل اإلنساني

ة بمعنى أنها ترفض وتحافظ هیئة إنسانیة غیر مستقلة وٕاذا افترضنا الحالة العكسی

تهدر بأهم ركیزة تقوم علیها عملیات اإلغاثة الذي فعلى استقاللیتها وحیادها بصرامة

.)308(مبدأ اإلنسانیة بحد ذاته وتصبح دعما للنزاع المسلحیتمثل في

یمكن للنظام الداخلي الذي ینظم المنظمة اإلنسانیة بعینه أن یتسبب بشكل غیر 

مباشر في االنحراف عن احترام استقاللیتها كلّیا، حیث أن أغلبیة المنظمات تعتمد من 

دید نسبة احتیاجاتها نداءات وتحتقدم لها بعد توجیه الحیث تمویلها على اإلعانات التي

، وفي كثیر من األحیان تتحصل على تمویل دولي لكن )309(لتغطیة متطلبات الضحایا

تفرغ بظروفبالنسبة للموافقة المسبقة التي تقترن انفسهاآلثاربشروط ترتب 

المساعدات اإلنسانیة من مضمونها. 

، جنیف1998، 65عدد ،أص.د.م.، »ة على تطور النزاعات تأثیر المساعدات اإلنسانی«ییر بیران، ب-308

.317ص.

األحمر"، دیسمبر : تقریر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، " التمویل والمیزانیة للجنة الدولیة للصلیبأنظر-309

2006.

Http : // www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/all/section-finances-and-budget consulté : Le

22/05/2012 à 1 h 30.
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الخلط بين مبدأي الحياد وعدم التحيز-ثالثا

م به أن كل من مبدأ الحیاد ومبدأ عدم التحیز یعتبران من المبادئ من المسلّ 

طبیعیة ث األساسیة التي تحكم العمل اإلنساني مهما اختلفت الظروف من كوار 

هما یتمیز بمواطن اختالف عن األخر.یعلما أّن كلنزاعات مسلحة، أو

أن الدولیة یجب إن المبدأین یشتركان في منطلق أن تقدیم المساعدات اإلنسانیة 

من عبارة "دون تمییز" عن المراد الفعليتتم في ظروف بعیدة عن أي تمییز؛ فالبحث 

ن بالخدمات اإلنسانیة بهذین المبدأینمن الخلط في تحلي القائمیاخلق نوعی

ادئ التي تحكم العمل خاصة إذا تم االستناد  في تحدید المب،-الحیاد وعدم التمییز-

رت إلیه محكمة العدل الدولیة في قضیة نیكارغوا أین اكتفت اما أشاإلنساني إلى

باإلشارة إلى مبدأ اإلنسانیة واالستقاللیة بصفة صریحة ودمج كل من مبدأ الحیاد وعدم 

.)310(" عدم التمییز"حیز في عبارة التّ 

یدفع بنا إلى القول في تحدید الفرق الجوهري بین المبدأین السابقینحث إن الب

أن مبدأ الحیاد على صلة مباشرة بأطراف النزاع بمعنى أدق أن عملیات اإلغاثة یجب 

حساب أن تستهدف ضحایا األطراف المتنازعة دون أي تمییز أو میول لطرف على 

ي ت اإلنسانیة وجسامة األضرار؛ فخر وبصفة منصفة وفقا لما تملیه األولویاالطرف اآل

هم ولو كانوا ینتمون  حین أن مبدأ عدم التحیز یرتبط أشد االرتباط بالضحایا بذوات

مفاده تقدیم المساعدة للفئات الضعیفة كل حسب حالته دون أي تفضیل .للطرف نفسه

310- Voir, CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires …, Op. cit.
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أیة اعتبارات أخرى تتنافى وموضوعیة لى أساس الجنس، اللغة، الدین أو بینهم ع

.)311(الهدف اإلنساني المرجو تحقیقه من طرفهم 

أن التجرد الكلي من الذاتیة التي یملیها المبدأین على یجب التنویه إلى 

من المسائل األكثر صعوبة من الناحیة بالعمل اإلنساني یعدّ ائمیناألشخاص الق

مبدأ عدم التحیز ستئصاله، هذا فیما یتعلق باألن االنتماء الشخصي ال یمكن ،العملیة

بعد محاولة الفصل بینه وبین مبدأ الحیاد؛ فهذا األخیر یعد أكثر غموضا مقارنة 

من ،نظرا للخلط المتكرر في األوساط األكادیمیة بین حیاد العمل اإلنساني،باألول

بة عن كل من وعدم التفرقة بین االلتزامات المترت،وحیاد الدول من جهة أخرى،جهة

فحیاد الدول یرتكز على الجانب السیاسي وطبیعة العالقات الدولیة ولیس ،المفهومین

من المنطلق اإلنساني نفسه بالنسبة للحیاد المفروض على المنظمات 

.)312(اإلنسانیة 

الحیاد) كانت انطالقا أالمبدأین ( مبدأ عدم التحیز ومبدالجدیر بالذكر أن محاولتنا إلیجاد معلم فاصل بین -311

تحت عنوان التحلي بمبادئ المساعدات من التدقیق في محتوى كل مبدأ على حده على النحو الذي تناولناه 

.ألطروحةوما یلیها من هذه ا126ص.اإلنسانیة الدولیة، 

، دار النهضة النظریة المعاصرة للحیاد: راتب عائشة، لمزید من التفصیل عن المقصود بحیاد الدول أنظر-312

.23و22د. س. ن،  ص. ،العربیة، القاهرة
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المطلب الثاني  

غياب الظروف األمنية الالزمة لتقديم  

المساعدات اإلنسانية الدولية

عنصرا أساسیا وضروریا یعّد توفیر األمن للعاملین في المجال اإلنساني

في میادین هماإلنسانّیین یؤّدون مهامالفاعلین ، باعتبار أن ممن أداء مهامهملتمكینه

الّنزاع، مما یجعلهم عرضة لوقوع حوادث بنسبة معتبرة خاصة في السنوات األخیرة 

بالخصوص اللجنة الدولیة التي ضاعفت عدد ،لمضاعفة المنظمات اإلنسانیة موظفیها

.)313(عملیاتها المیدانّیة تقریبا بالحجم نفسهمساعدیها بأكثر من عشر مرات وزیادة 

23و19فیما بین -المسألة األمنیة-ولهذا، تّم عقد اجتماع في هذا الّشأن

مراقبا، بعد 36دولة و129في سویسرا بحضور )Glion(في غلیون1998جانفي 

سویسرا)1995سنة (رون للّصلیب األحمر أن كّلف المؤتمر الّدولي الّسادس والعش

أن تدعو إلى عقد اجتماعات دوریة ،باعتبارها الحكومة الودیعة التفاقیات جنیف

للبحث في المشكالت العاّمة المتعّلقة بتطبیق القانون الّدولي اإلنساني، وتقّرر البحث 

وواقع عملهم ،)314(في موضوعین یتمّثالن في: احترام أمن موّظفي المنّظمات اإلنسانیة

(الفرع األول). 

313- DIND Philippe : « Les opérations du CICR sur le terrain : la question de la sécurité », RICR, n° 824

juin 1998. https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzev3.htm Consulté le 04/09/2016 à

20 h 09.

23-19، جنیف، »االجتماع الدوري األول بشأن القانون الدولي اإلنسان«اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،-314

.363،  ص.1998أوت –، جویلیة 60العدد ،أص.د.م.،1998ینایر 
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شكالها والتي لم تعد فهم یعملون على تغطیة الحاجة اإلنسانیة بمختلف أ

محصورة فقط في المساعدات التقلیدیة التي ترتكز في غالب األحیان في المؤن 

تغیرات التي طرأت على الظروف المتسببة فیها البالغذائیة وٕانما اتسعت الحاجة بسب

مقابل موارد مالیة ضئیلة إذ قرنت بنسبة االحتیاجات المرتفعة والمتطورة (الفرع الثاني).

الفرع األول

قصور الضمانات المقررة لضمان أمن  

وسالمة موظفي الخدمات اإلنسانية

نعني بأفراد الخدمات اإلنسانیة األشخاص اّلذین یتوّلون إیصال إرسالیات 

المنكوبین من جّراء كارثة و اإلغاثة إلى السّكان المحصورین في حالة الّنزاع المسّلح

مهامهم في ظروف شدیدة سواء كانوا تابعین لمنّظمات طبیعیة أو تكنولوجیة، یؤّدون 

.)315(حكومیة أو غیر حكومیة

تعریف أفراد الخدمات اإلنسانیة وٕانما اكتفى إن القانون الدولي اإلنساني في مجمل أحكامه لم یفرد نص یتناول-315

أفراد جمعیات اإلغاثة التطوعیةأفراد الخدمات الطبیة، بتعدادهم في نصوص متفرقة وهم:

جمعیات الدفاع المدني وموظفي األمم المتحدة. 

الفقه، اإلضافیین، وكذلك من طرف وهو التصنیف المعتمد ضمن أحكام اتفاقیات جنیف األربع وبروتوكولیها 

غیر أن األخذ بهذا التصنیف یثیر مسألة فیما إذا كان أفراد الخدمات الطبیة لیسوا أفراد للخدمات التطوعیة 

ال تمثل شكل من أشكال عملیات اإلغاثة المنوط بهؤالء فسهم وأن الخدمات التي یؤودونها ن

باعتبار أن الخدمات الطبیة تعد ، وهو األمر الذي یعاب على مثل هذا التصنیف-أفراد اإلغاثة التطوعیة–

جزء ال یتجزأ من عملیات اإلغاثة وبالتالي مصطلح أفراد اإلغاثة التطوعیة یعد شامال ألفراد الخدمات الطبیة 

فهل یعني الفصل فیما بینهم اتجاه اإلرادة الدولیة إلى تخصیص حمایة مزدوجة لهم نظرا لحساسیة مهامهم 

=على توزیع المؤن الضروریة على الضحایا أم أن هنالك دافع غیر ذلك.مقارنة باألفراد الذین یسهرون 
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خاصة في ظل القانون الدولي والعالقات الدولیةإذ یفرض التحول الذي شهده 

الذي اهتم ،)316(""فكرة النظام العالمي الجدیدب: نظام أحادیة القطبیة أو ما یسمى

الخدمات اإلنسانیة الساهرین على تقدیم المساعدات بموضوع سالمة وأمن أفراد 

لمزید من التفصیل في هذه النقطة أنظر: منتصر سعید حمودة، الحمایة الدولیة ألعضاء الهیئات الطبیة =

.126-124، ص ص. 2014، اإلسكندریة، أثناء النزاعات المسلحة، دار الفكر الجامعیة

إحدى المصطلحات الجدیدة التي تم ظهورها على الساحة الدولیة والتي "النظام العالمي الجدیدیعد مصطلح "-316

:ال تزال یكتنفها الكثیر من الغموض نظرا لعدم االتفاق على تحدید معیار ثابت لذلك، وعلیه یمكن القول  بأن

القانون الدولي والمؤسسات "النظام العالمي الجدید یقع في إطار ترتیبات ظرفیة لمرحلة تعتبر عن أزمة

الدولیة، وفي الوقت نفسه، نراه البد منه في الظرفیة الحالیة الدولیة على اعتبار اختالل موازین القوى في 

اتجاه السیطرة الواضحة لدول الشمال بقیادة (الو. م. أ) وبمفهوم ضیق أصبح یعبر عن أمركة للقانون 

شروع بدیل لتنظیم العالقات الدولیة، كتعبیر صریح منها عن عدم ن هذه األخیرة طرحته كمدام أالدولي، ما 

طر القانونیة المترتبة عن نظام األمم المتحدة "المنتهیة الصالحیة. " أل"لحاجة "المجتمع الدولي المعاصر

période(كما أنه یترجم مرحلة انتقالیة دولیة معاشة de transition( في انتظار المرور لعالم متعدد ،

األقطاب تحقق فیه القواعد القانونیة قدرا كافیا من القبول والمشاركة لكل األشخاص الدولیة على حد 

.سواء"

بویحي جمال، القانون الدولي في مجابهة التحدي األمریكي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في نقال عن:-

2014، -تیزي وزو–معمري تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولودالعلوم

.149ص. 

) ویعود الفضل في 1981ظهر مؤخرا، سنة (Bettatiأما مصطلح النظام اإلنساني الدولي الجدید، فحسب -

للجمعیة لألمم المتحدة التي اتخذت المصطلح 136-36ذلك إلى دولة األردن، حیث تناولته الالئحة رقم 

الجدید كعنوان لها، راجع في ذلك:

- BETTATI Mario : «Souveraineté et assistance humanitaire : réflexions sur la portée et les limites de

la Résolution 43/131 de l’Assemblé générale de l’ONU », In : humanité et droit humanitaire Mélange

à René JEAN-DUPUY, Ed A. Pedone, Paris, 1999, p.37 et 38.

- Voir Rés. 36-136 de l’AG de l’ONU, (36ème session) sur le nouvel ordre humanitaire du

14/12/1981qui stipule : « …prie le Secrétaire général de recueillir les vues des gouvernements sur la

position tendant à promouvoir un nouvel ordre humanitaire international»…
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وال یعتبرهم القانون اإلنسانیة للضحایا بمختلف فئاتهم، باعتبارهم لیسوا أطرافا في النزاع 

.الدولي كذلك

یستفیدون من حمایة خاصة في النزاعات المسلحة بالنظر إلى دورهم أنهمإال

تمییز قائم على أساس االنتماء األساسي في التخفیف من أالم الضحایا دون أي

اإلثني، إال أنهم غالبا ما یجدون أنفسهم وسط الجنسي أو العرقي أو الدیني أو

العملیات القتالیة كطرف ثالث مقحم فیه، خاصة وأّن النزاعات المسلحة الحدیثة تتمیز 

بطبیعة خاصة تجعلهم عرضة لالعتداءات المتكررة سواء كان اعتداء یمس بشخصهم 

.)317(بممتلكاتهمأو 

الدول والحكومات وجمیع األطراف الفاعلة في هذه النزاعات وعلیه، یقع على 

اإلنساني ومبادئه، وضمان أمن وسالمة األفراد الدوليضرورة احترام قواعد القانون

عملیات اإلغاثة التي یهدف من خاللها توفیر الحد األدنى الساهرین على تنفیذ 

، ألن الهدف األساسي ألطراف النزاع في المعیشیة للضحایاالمطلوب من الظروف 

القضاء علیه كلیة، ٕانماخر و سلحة الحدیثة لیس إضعاف الطرف اآلالنزاعات الم

وبالتالي فإن عمل المنظمات اإلنسانیة یصطدم بهدف الجماعات المسلحة التي تهدف 

ذاتها هو إلى القضاء علیها، وفي هذه الحالة یصبح وجود المنظمات في حد 

المستهدف ولیس التفكیر في توفیر األمن والظروف المواتیة للسماح لها بأداء مهمتها 

ن أصبح أسلوب مبتكر ، بمعنى آخر فإن استهداف الفاعلین اإلنسانیی)318(في المیدان

التي طرأت على طبیعة النزاعات اتر یب الحربیة التي تتماشى مع التغیمن األسال

.المسلحة 

.173مرجع سابق، ص. ، دور مجلس األمن في مجال القانون الدولي اإلنساني،خلفان كریم_317

.174، ص.مرجع نفسه-318
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لم تول اهتماما إّال أّن اّتفاقیات جنیف األربعخطورة مهامهمن بالرغم مإذن 

حیث أنها خصصت لهم الحمایة العامة التي قررت بالغا في توفیر الحمایة الّالزمة لهم

هاتین الفئتین ذات علما أّن .)319(بالنسبة للمدنیین دون أن تفردهم بحمایة خاصة بهم

أدوار متباینة في النزاع، فدور المدنیین سلبي خالفا للفاعلین اإلنسانیین الذین یتولون 

دورا إیجابیا یعّرضهم للخطر. 

اّلتي تنّص 71األمر الّذي حاول البروتوكول اإلضافي األّول تداركه في الماّدة 

تخاطب بصفة مباشرة فهيخاص القائمین بالعمل اإلنساني، على ضرورة احترام األش

عدم الّتعّرض ألفراد ، تتضّمن عسكریةتعلیمات لفرقهم الوتلزمهم بتقدیمأطراف الّنزاع 

، التي یندرج اإلغاثة خاّصة إذا كانت مشاركتهم في ذلك تخضع لموافقة الّدولة المعنیة

.)320(ضمن التزاماتهم في توفیر ظروف مالئمة لتقدیم المساعدات اإلنسانیة

یجدر القول أّن التزام أطراف الّنزاع بعدم التعّرض للقائمین بالخدمات اإلنسانیة 

مه ذي یؤّدون مهامهم في إقلیبات أمن الّطرف المراعاة متطلّ بال یتقّرر إّال بعد إلزامهم 

.)321(في اإلطار اّلذي تبّینه أحكام هذا البروتوكولو 

مسألة الحمایة نجد كل من المواد:التي أشارت إلى ومن المواد-319

من اتفاقیة جنیف األولى، مرجع سابق.24-

الثانیة، مرجع سابق.قیة جنیف من اتفا37و36المادتین-

إذ تنص في مجملها على احترام أفراد الخدمات الطبیة والروحیة دون أن تشیر إلى أفراد جمعیات اإلغاثة 

رغم اإلشارة إلى أعمال اإلغاثة في االتفاقیة الرابعة.التطوعیة وغیرها من موظفي الخدمات اإلنسانیة

األّول، مرجع سابق.من البروتوكول اإلضافي 2و 71/1المادة  -320

ال یجوز بأّي حال للعاملین على الغوث تجاوز حدود «على أنه: نفسهاتنص الفقرة الرابعة من المادة-321

یجب علیهم بوجه خاص مراعاة متطّلبات أمن الطرف الذي و مهامهم وفقا لهذا الملحق " البروتوكول "، 

العاملین على الغوث ال یحترم هذهیؤدون واجباتهم على إقلیمه، و یمكن إنهاء مهّمة أّي فرد من 

».الشروط
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تماما بالغا بتوضیح االلتزامات أّنها أولت اه-المذكورة أنفا-نستشف من الماّدة 

المترتّبة على القائمین بالخدمات اإلنسانیة مقارنة بتوضیح الحمایة المقّررة لهم، إذ 

عدم تعّرض أطراف الّنزاع لهم، دون أن تبّین الجزاءات م و على احترامهاكتفت بالّنص

المترتّبة في حالة تعّرضهم لالعتداء.

ئل اإلغاثة محدودة في واقعها بالّنظر إلى الكّم الهاتبقى الحمایة المقّررة لعّمال 

یمكن و هم، خاّصة أثناء الّنزاعات المسّلحةفي حقمن االنتهاكات اّلتي ترتكب 

االستدالل على ذلك باالنتهاكات الجسیمة اّلتي تعّرضت لها الفرق العاملة على تقدیم 

، حیث تعّرضت قافلة يزمة لضحایا االستهداف اإلسرائیلالمساعدات اإلنسانیة الالّ 

اإلغاثة الّدولیة في قطاع غّزة أثناء فترة الهدنة اّلتي أعلنتها إسرائیل في شهر جانفي 

ین كانت مهّمتهما إسعاف ما أسفر عن مقتل موّظف،إلى إطالق الّنار)2008(لسنة 

2010ماي 31كما قامت كذلك القّوات اإلسرائیلیة بتاریخ نقل الموتىالجرحى و 

.)322(غّزةالمتوّجهة إلى قطاع»قافلة الحرّیة«اإلنسانیة اء على البعثة باالعتد

یمتّد قصور الّضمانات المقّررة للقائمین بالخدمات اإلنسانیة أثناء الّنزاعات 

المسّلحة الّدولیة إلى حالة الّنزاعات المسّلحة غیر الّدولیة كذلك، إذ تصاعدت نسبة 

لس األمن بهذه وسطه، رغم تندید مجالصومال و ي تعّرضوا لها في جنوبالهجمات اّلت

إلى اّتخاذ كّل 1910قم القرار ر و 1844ى قراره رقم مقتضى باالنتهاكات، إذ سع

میل من ساحل غّزة، قام 70وعلى بعد ما یقارب 2010ماي31القضّیة فیما یلي: بتاریخ تتلّخص وقائع -322

حاصرة ق تابع لالحتالل اإلسرائیلي محّملة كّل منها بعشرة جنود مجّهزین بأحدث األسلحة بمزور 30حوالي 

.و أخذوا یطلقون النار علیها»مرمرة«السفینة التركیة 

لمزید من التفصیل حول هذه الوقائع انظر:

Canadiens pour la justice et la paix au Moyen Orient, « L’attaque israélienne contre la flottille d’aide

humanitaire pour Gaza », série fiches d’information, n° 81, juin 2010. pp. 40-55
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جاوزات وقف كل التّ و اعدات إلى المحتاجین، یصال المسإ.ر الّالزمة لمنع عرقلةالّتدابی

.)323(ن بذلكو اّلتي یتعّرض لها القائم

محدودة في واقعها بالنظر إلى الكم الهائل بالعمل اإلنسانية القائمین تبقى حمای

من االنتهاكات التي ترتكب ضدهم، إذ یدل ارتفاع نسبة االعتداءات على المنظمات 

خاصة ما حدث مؤخرا في سوریا ،اإلنسانیة التي ال یمكن إحصائها في مناطق عدة

ناء تنقلهم في المناطق وذلك سببه انعدام النصوص القانونیة التي تضمن حمایتهم أث

الخطیرة، لیشكل ذلك انتهاكا مزدوجا لحقوق اإلنسان ألّنه یتسبب في انتهاك حقوق 

المعتدى علیه بحّد ذاته، واالنتقاص من حقوق المتضررین لعدم تمكن القائمین 

.)324(مالخدمات اإلنسانیة من أداء مهامهب

نذكر من بین هذه االعتداءات: -323

.2008جانفي 28عملیة القتل اّلتي تعّرض لها عضوین من منّظمة أطّباء بال حدود یوم -

االعتداء الواقع على قافلة متعاقدة مع برنامج الغذاء العالمي عند نقطة إغالق غیر قانونیة بالقرب من -

منطقة بن بوعلي بجنوب الصومال.

.2008جویلیة 06ومال في طریقه إلى المستشفى في قتل رئیس برنامج األمم المّتحدة لإلنماء في الص-

عامال 23ما ال یقّل عن 2008انتشار عملیات االختطاف في كّل أنحاء الصومال إذ تّم اختطاف سنة -

.في المجال اإلنساني

عملیات كثیرة تعّرض لها العاملون اإلنسانیون في نزاعات كسوریا حالیا...-

المجلة األكادیمیة للبحث تأثیر النزاعات المسلحة غیر الدولیة على حقوق اإلنسان"، "المیة،أوبوزید -324

-بجایة–، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة 2015، 1، عدد11، المجلد القانوني

.459ص.
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یتعدى مضمون المساعدات اإلنسانیة نطاق المساعدات االستعجالیة التي 

، لیشمل حتى المساعدات غیر تهدف إلى إنقاذ حیاة الضحایا والتخفیف من معاناتهم

االستعجالیة التي ترمي إلى تمكین المتضررین من النزاعات المسّلحة أو الكوارث 

طبیعیة كانت أم بشریة، من تحقیق االكتفاء الذاتي والتخلص النهائي من المعاناة 

اإلنسانیة (أوال). 

ع المعاش غیر أن توفیر كل أشكال المساعدات اإلنسانیة التي یستدعیها الواق

هضة یصعب على المنظمات اإلنسانیة خاصة في النزاعات الحدیثة یكّلف أمواال با

تأمینها (ثانیا)

لمساعدات اإلنسانيةتساع مضمون اا-أوال

البشر .ات اإلنسانیة خاصة إلى تدارك معاناةالمنّظمو تهدف الّدول عامة 

ك بتقدیم االستثنائیة سواء كان ذلسیما في الحاالت جمیع األحوال، الفي وتخفیضها

مساعدات إنسانیة غیر و ، أ)1(إنسانیة ذات طابع استعجالي مساعدات 

.)2(استعجالیة

تتضمن المساعدات :المساعدات اإلنسانية ذات طابع استعجالي-1

لّرفع من معنویاتلاإلنسانیة غیر االستعجالیة مساعدات مادیة ومساعدات معنویة 

الضحایا.

مواد اإلغاثة بصفة من تكّون ت:االستعجالية الماديةاإلنسانية  المساعدات  -أ

وعلیه یعتبر ، )325(المواد الغذائیة، فضال عن المالبس واإلمدادات الّطبّیةخاصة من

.المشتركة من اتفاقیات جنیف األربعة، مرجع سابق4راجع المادة -325

الفرع الثاني

صادر تغطيتهاوماإلنسانية  متطلبـّاتانعدام التكافؤ بين ال
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یهما المنظمات اإلنسانیة اهتماما عنصرین أساسیین في الحیاة تولّ الماء والسكن

المسلحة بصفة أخص تعّد إحدى دامت الكوارث الطبیعیة والّنزاعات ما،)326(خاصا

العقبات التي تحول دون تحقیق الحق في الحصول على غذاء مالئم في الكثیر من 

.)327(أنحاء العالم

ویشار إلى أن أثناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة كثیرا ما یفتقر الضحایا 

والتسبب في تسمیمها استهداف الموارد المائیة والسبب یكمن في للمواد الغذائیة والمیاه، 

ف نقص الماء الصالح للشرب أضرارا في كثیر من النزاعات، إلى الحد الذي یخلّ 

األمر الذي ، )328(وخیمة بالسكان المدنیین قد تتعّدى ما تخّلفه الهجومات المسلحة

.یجعل اللجوء إلى المساعدات اإلنسانیة ال یمكن االستغناء عنه

المرضى، في البحث عن الجرحىتتمثلف، الّطبیةالمساعداتعن أّما 

والمنكوبین في البحار وٕاجالئهم ونقلهم وتشخیص حالتهم أو عالجهم، بما في ذلك 

أهم 6719المساعدات اّلتي قّدمتها الّلجنة الّدولیة للّصلیب األحمر خالل الحرب األهلیة الّنیجیریة لسنة تعدّ -326

إّال أّن الّلجنة الّدولیة توّصلت إلى نقل ،ر اّلذي فرضته نیجیریا على الّطیرانظعملیة قامت بها، فرغم الح

عملیة اإلغاثة حتى نهایة المعارك وٕابداء حكومة ألف طن من األغذیة واألدویة إلى نیجیریا و لم تتوقف120

استعدادها الستئناف اإلغاثة بنفسها، وتركت الّلجنة األغذیة المتبقیة مع كّل المنشآت اّلتي (lagos)الجوس 

أقامتها في هذه الّدولة.

.40مرجع سابق، ص.مهام اللجنة الدولیة...، قاسیمي یوسف، لمزید من الّتفصیل أنظر:-

العددم. د. ص. أ"،القانونياإلطار:المسلحالنزاعحاالتأثناءالطعامعلىالحصولحق"بلیك جیلینا-327

844،31/12/2001.
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5yrek4.htm Consulté le 04/09/2016 à 21 h 30.

.152و 151، مرجع سابق، ص. "الحمایة الدولیة لألعیان المدنیة..."عواشریة رقیة، ،راجع-328

دد ع، م. د. ص. أ،""حمایة المیاه أثناء النزاعات المسلحة،للتفصیل في الموضوع راجع مقال عامر الزمالي-

.31/10/1995ر بتاریخ الصاد.308

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kle7q.htm , Consulté le 18/04/2015 à 0h 00.
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یه السیطرة على ستدعبمعنى توفیر كل ما یاإلسعافات األّولیة والوقایة من األمراض.

الوضع والوقایة من تفاقم األمراض وتفشیها. 

اّلتي تبذلها المنظمات اإلنسانیة ك كل الجهودكما تشمل المساعدات الّطبیة كذل

من أجل تكوین الوحدات الّطبیة، ویشمل هذا التعبیر على سبیل المثال، المستشفیات 

وغیرها من الوحدات المماثلة ومراكز نقل الّدم، ومعاهد الّطب الوقائي والمستودعات 

.الّطبیة والّصیدلیة لهذه الوحدات

یشمل هذا الّنوع من :االستعجالية المعنويةاإلنسانية  المساعدات  -ب

ة لّلجنة المساعدة الجهود اّلتي تبذلها الوكالة المركزیة للبحث عن المفقودین الّتابع

تقوم الوكالة األطفال اّلذین ال عائل لهم و و في البحث عن الجرحى، الموتى، الّدولیة

ها على المستوى وتجمیعالتصال المعتادة بتلقي المعلوماتمتى انقطعت وسائل ا

المركزي ونقلها إذا ما كان ذلك ممكنا بما یكفل الّتعرف على األشخاص اّلذین تتدخل 

المؤّسسة لصالحهم، كما تتوّلى البحث عن األشخاص المختفین أو اّلذین انقطعت 

أخبارهم عن ذویهم، كما تتم بعض هذه األنشطة من خالل الّتعاون الوثیق مع

مّما یؤّدي إلى سهولة توفیر ،الهالل األحمرللّصلیب األحمر و وطنیةالجمعیات ال

.)329(المساعدة المعنویة و الّنفسیة للّضحایا

تهدف المساعدات المساعدات اإلنسانية ذات الطابع غير االستعجالي:-2

تحقیق إلى غیر االستعجالیة إلى تحقیق األمن االقتصادي، اّلذي یقصد به الوصول 

أو یة الكوارث الّطبیعو سّد الحاجیات األساسیة، ألّن الّنزاعات المسّلحة االكتفاء الّذاتي و 

التي یعتمد علیها لتأمین الحاجیات الهیاكلف دائما هدم األعیان و تخلّ التكنولوجیة 

القانون الّدولي اللجنة الدولیة للصلیب األحمر  والقانون الّدولي اإلنساني، دراسات في دیالبرا دیفید، -329

.402و 401، ص.2000، تقدیم شهاب مفید ، دار المستقبل العربي، القاهرة، اإلنساني
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الوسائل عدم تمّكن األسر من امتالكیتسّبب في الضروریة للسكان، األمر الذي

ا مرتبطین باإلعانات الخارجیة إذ أّن یجعل الّضحایوهو ما الضروریة لإلنتاج، 

المدنیین في الّنزاعات المسلحة، كثیرا ما یجدون صعوبات اقتصادیة قد تعود إلى 

أو قّلة وسائل اإلنتاج الّضروریة للبقاء على قید المنتهجة من المقاتلین،سیاسة الّتفقیر

الحیاة.

االعتبار االقتصادي .ادةعدات غیر االستعجالیة خاصة في إعتظهر المسا

األخیرة من اإلعانات، تأتي في األوضاع اّلتي یظهر فیها الّتحّسن لدى ةوهي المرحل

فیكون الّسكان المدنیون في حاجة إلى إعانة السترجاع اكتفائهم الّذاتي ومنه ،الّضحایا

وضع حّد لعملیات اإلغاثة واإلنقاذ.

اج عن تقویة وسائل اإلنتاع و ار االقتصادي استرجة االعتببرامج إعادتستهدف

الصید و الوسائل الفالحیة تتمّثل أساسا في توفیر البذور و مجموعة من الخدماتطریق

.)330(البحري... الخ

تجدر اإلشارة، إلى أّن المساعدات غیر االستعجالیة ال تتمحور فقط في 

اّلنشاطات المساعدات اّلتي تهدف إلى رّد االعتبار االقتصادي وٕانّما تشمل كذلك كّل 

تهدف إلى ضمان االستقرار والقضاء على مخّلفات الكوارث بمختلف أصنافها اّلتي

لوتتمثّ SDF)331(تقوم بها مثال المؤسسة السویسریة لنزع األلغامنذكر منها تلك التي 

:ما یليأساسا فی

.42مرجع سابق، ص.مهام اللجنة الدولیة للصلیب األحمر....، قاسیمي یوسف،-330

وهي في جنیف)1997(، هي منظمة غیر حكومیة أسست سنة »FSD«لنزع األلغام لمؤسسة السویسریةا-331

منّظمة مستقلة عن أّیة إیدیولوجیة أو دین أو جنسیة.

لمزید من التفصیل، أنظر:

- Rapport annuel de Fondation Suisse de Déminage, 19 novembre 2002, p. 1.
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؛عملیات نزع األلغام-

؛توعیة السكان باألخطار اّلتي تنجم عن األلغام المزروعـة في إقلیم دولتهم-

تكوین أشخاص مؤهلین للقیام بعملیات نزع األلغام.-

من خالل هذه األنشطة إلى التقلیل من نسبة الّتهدید بالحیاة FSDمنظمة تهدف 

بوضع )2002(سنة FSDبصفة تضمن العیش في محیط آمن، حیث قامت منظمة

برنامج للقیام بعملیة نزع األلغام في كّل من (ألبانیا، أفغانستان سیرلنكا، طجكیستان

لغم وغیرها من 471فیلیبین)، حیث قامت في ألبانیا مثال باستئصال حوالي 

المتفّجرات، ویظهر الجانب اإلنساني في هذه العملیة في السعي للقضاء على الكوارث 

وح نسبة القتل واإلعاقـة ما بین ، حیث تترالألشخاصالمضادة اّلتي تتسبب فیها األلغام

ألف شخص سنویا معظمهم مدنیین، ولقد تمكنت المؤسسة السویسریة لنزع 20و15

.)332(من نسبة األضرار في إقلیم ألبانیا%70بخفض »FSD«األلغام 

الماليةالمواردضعف-ثانيا

اّلتي تعتري العمل اإلنساني توضیح یستدعي الحدیث عن الّصعوبات المالیة 

، السیما من جانب المنظمات مصادر تمویله في المقام األّول قبل الخوض في تعدادها

.اإلنسانیة

اّلتي تضطلع بالّتخفیف من المعاناة اإلنسانیة أثناء . د. غ. حتعتمد الم

الّظروف االستثنائیة في تمویلها على المساهمات اّلتي تقّدمها الّدول األعضاء في 

المنتشرة الّصلیب األحمر ة إلى الجمعیات الوطنیة للهالل و اّتفاقیات جنیف، باإلضاف

لمنّظمات فوق الوطنیة كذلك المساهمات المقّدمة من افي شّتى بقاع العالم، و 

332- Ibid, p. 26.
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supranationaleباإلضافة كذلك إلى بعض المصادر العاّمة )333(األوروبيكاالتحاد ،

منّظمة إنسانیة 124و الخاّصة، إذ تقّدر نسبة مساهمة الخواص في تمویل أكثر من 

هي نسبة جّد مرتفعة مقارنة بمساهمة المصادر العاّمة اّلتي و ،%63في فرنسا بنسبة 

.)334(%37تقّدر بنسبة 

تتحّصل المنّظمات على هذه األموال بعد توجیه نداءات إلى الّدول عادة ما 

الت خاّصة توّضح فیها تكون مّرة في كّل سنة، كما یمكنها أن توّجهها في حا

.)335(االحتیاجات اّلتي قّررت تلبیتهاالوضعیات و 

على واتحّصلیأن ى الفاعلین اإلنسانیینبأّنه من الّصعب علیجدر بنا اإلقرار 

بالمهام واكتفی، إذ لم معود األمر خاّصة إلى تزاید مهامهو یم،ما یكفي لتمویل نشاطاته

الّتقلیدیة المتعّلقة بإنقاذ ضحایا الّنزاعات المسّلحة الّدولیة فقط، و إّنما تزایدت مهامها 

بسبب ظهور أزمات و نزاعات داخل المجتمع من نوع خاص، كالّصراعات العرقیة أو 

ان المنتظمة لحقوق اإلنسة و ملّحة لالنتهاكات الجسیماّلتي تستدعي االستجابة الاألثنیة

.)336(ة اإلنساني تمّثل تعّدیا على كراماّلت

نضیف إلى ذلك امتداد المهام اإلنسانیة من المساعدات االستعجالیة لیشمل 

المهام الخاّصة بتحقیق االكتفاء الّذاتي للّضحایا (مساعدات غیر استعجالیة) عن 

الجدیدة، اإلسكندریةلجامعة ، دار االتدخل الدولي بین المنظور اإلنساني و البیئيعبد القوي، سامحدالسیـ-333

.193ص.،2012
334 - LE COCONIER Marie-Laure, POMMIER Bruno, L’action humanitaire, op. cit, p. 38.

.94جع سابق، ص.مر مهام اللجنة الدولیة للصلیب األحمر....، قاسیمي یوسف،-335

نظر:أاألثنیةي حمایة ضحایا النزاعات أكثر في مسألة تعزیز دور المنظمات الدولیة فللتفصیل -336

، كلیة الحقوق يالمجلة األكادیمیة للبحث القانون، "تدخل األمم المتحدة في النزاعات اإلثنیة"حساني خالد،-

.78ص.،2010، 02ة، عدد جامعة عبد الرحمان میرة، بجای
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طریق إعادة الهیاكل االقتصادیة المتضّررة إلى ما كانت علیه، األمر اّلذي یتطّلب 

، إذ قّدرت على سبیل )337(المنّظمات اإلنسانیة عن تغطیتهاخاصة أموال طائلة تعجز 

بقیمة)2002(المثال نسبة الّتكالیف اّلتي ترتّبت عن عملیة نزع األلغام في ألبانیا سنة

.)338(فرنك سویسري1.928.314

المبحث الثاني

الدوليةعدم فعالية آليات تنفيذ المساعدات اإلنسانية

یعتمد القائمون بالعمل اإلنساني على مجموعة من اآللیات التي ترمي في 

اللذان یحرصان فقا لمبدأي المشروعیة والرضائیة مجملها إلى تفعیل عملیة اإلغاثة و 

سیادة الدولة المعنیة رغم صعوبة تحقیق الغرض اإلنساني بطریقة سلمیة احترام على 

(المطلب استعجالیةفي غالبیة الحاالت التي تستدعي توفیر مساعدة إنسانیة بصفة 

المجتمع الدولي إلى ب؛ یدفع هذا الواقع األول)، ما یهدد حیاة المحتاجین إلیها للخطر

لموافقة المفروضة على المنظمات اإلنسانیة اتخاذ تدابیر أكثر صرامة وتجاوز قیود ا

والتدخل ألغراض إنسانیة باسم تنفیذ مسؤولیته في توفیر الحمایة للسكان المدنیین وفقا 

وذلك بتفعیل النداءات ( المطلب الثاني)للقواعد المحددة بموجب تقریر اللجنة الكندیة

"أطباء بال حدود"على غرار ،)التدخلیة(التي أطلقتها المنظمات الدولیة اإلنسانیة 

،على المجازر"تتفرج"أن ترید، وكذا بعض الشخصیات التي لم "منظمة أطباء العالم"

فقط ألنها لم تتلقى الموافقة للقیام بنشاطات من شأنها أن تحول دون فقدان األرواح أو 

المجلة األكادیمیةنصر الدین، " المساعدات اإلنسانیة حقوق معتوقة"، بوسماحةبوسلطان محمد،-337

.2.، ص2002، 02ن بوعلي، الشلف، عدد ب.، جامعة حسیبةانیةاإلنساعیة وللدراسات االجتم
338 -Rapport Annuel de « FSD », Op. cit, p. 27.
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ومؤسس منظمتي الوزیر الفرنسي الّسابقمثلتضرر صحة األشخاص

(MSF/MDM)Kouchenerو الكاتبBettati.

المطلب األول

لمية  صعوبة اعتماد اآلليات السّ 

الدوليةإلعمال المساعدات اإلنسانية

تختلف اآللیات المعتمدة  لتنفیذ المساعدات اإلنسانیة بحسب الحالة المنشأة لها 

تسعى لضمان حقوق الضحایا بصفة سلمیة علما تي تكون في الغالب وسائل وقائیة وال

ذلك لیس باألمر السهل بفعل طابعها الذي یفرض في العدید من الحاالت ضرورة أنّ 

االستعانة باألسالیب القسریة لفرض الخدمات اإلنسانیة والسیطرة على معاناة الفئات 

بصفة أدق ألسباب قد تعود في أساسها إلى ،المتضررة من ویالت النزاعات المسلحة

ة أو مزامنة للحالة المنشأة لها، تكفل حسن انعدام اإلرادة في تبني وسائل قانونیة سابق

ن بالعمل اإلنساني للمهام الموكلة إلیهم( الفرع األول)، أو نظرا لتعقید أداء القائمی

في حال ما إذا ثبت فعال اإلجراءات التي یمكن أن تسعى للحد من المعاناة اإلنسانیة

.( الفرع الثاني)عجز الدولة المعنیة عن توفیر الحمایة للسكان المدنیین

.
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الفرع األول

تقصير الدولة المعنية  بواجبها في ضمان الحق في  

الدوليةالمساعدات اإلنسانية

على تفادي المعاناة اإلنسانیة في تحرص الجهات الناشطة في الحقل اإلنساني 

ثة وقت سابق عن وقوعها من خالل نشر المبادئ العامة المتعلقة بتنظیم عملیات اإلغا

حسن سیر العملیة من الناحیة التطبیقیة انم(أوال)، وتخصیص نطاق خاص بض

(ثانیا).بالرغم من العراقیل التي تعتري نشاطها وتحّد من فعالیتهاوالواقعیة 

محدودية ثقـافة التوعية بالمجال اإلنساني-أوالّ 

على محتواه االطالعمدىقانون بصفة عامة علىالفعلي للتطبیق الیعتمد 

ومضمونه، وتجسیدا لهذا الغرض تعد عملیة التوعیة الوسیلة الالزمة لكفالة المهمة 

خاصة إن كانت المسألة مرتبطة بحقوق الفئات الضعیفة التي قد تتعرض للخطر بفعل 

.ت مسلحةأو نزاعاكوارث تكنولوجیة ،ظروف استثنائیة سواء كانت كوارث طبیعیة

بعد امتثال الدولة ال یمكن أن یتم إال-وه به أعالهالمن-غیر أن اإلجراء 

صاحبة السیادة لواجب احترام المبادئ المنصوص علیها بموجب اتفاقیات جنیف األربع 

في حال ما إذا ارتبطت الحاجة اإلنسانیة بإحدى الحاالت التي االضافیینوبروتوكولیها

.)339(درج ضمن نطاقهانت

األطراف السامیة المتعاقدة بأن "تتعهدیلي:ما المادة األولى من اتفاقیات جنیف األربع المشتركة على تنص-339

."تحترم هذه االتفاقیة وتكفل احترامها في جمیع األحوال
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باإلضافة إلى تكریس حقوق اإلنسان المنصوص علیها في المواثیق الدولیة 

القائمون األساس القانوني الذي یستند إلیهباعتبارها للّدول الداخلیة القوانینضمن 

بالعمل اإلنساني لتبریر تدخالتهم إلغاثة ضحایا الكوارث خاصة الطبیعیة منها؛ فقیام 

لنصوص التي تعتني بالجانب اإلنساني ضمن الدولة في حالة السلم بتضمین ا

مدى استعدادها على الوفاء بالتزاماتها بتنفیذ عن منظومتها القانونیة الداخلیة یكشف 

بصفة ضمنیة  ن الدولي لحقوق اإلنساني، ما یثبتالقانون الدولي اإلنساني والقانو 

اإلنسانیة إذي المساعدات ار النیة في السهر على كفالة حق الضحایا في تلقّ توفّ 

.)340(ها الواقعتطلبّ 

ى الجهود الوطنیة عملیة إدراج مبادئ العمل اإلنساني في القوانین الداخلیة تتعدّ 

إلى ضرورة القیام بنشرها على نطاق واسع بین مختلف فئات المجتمع بالنظر إلى أن 

تسعى لضمان الحق في الحیاة وتوفیر الحد األدنى لمختلف القوانین التيفعليالتنفیذ ال

تلك على الدرایة بكل تفاصیل،المعرضة للخطرللفئاتالمطلوب من حقوق اإلنسان 

أن على الخبراء في المجال القانوني غالبیة القوانین، یتفق

امتثاال لواجب احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني وحسن نیة الدولة صاحبة السیادة في احترام حقوق -340

المكرسة لحقوق اإلنسان وقواعد القانون اإلنسان وكفالتها في مختلف الظروف ، فإدراج المواثیق الدولیة 

الدولي اإلنساني ضمن القوانین الداخلیة یعد إحدى اآللیات التي تبین استعداد الدول على كفالة حق الضحایا 

في تلقي المساعدات اإلنسانیة في حال ما إذا اقترنت الحاجة إلیها بظرف طارئ واستثنائي، وبالموازاة یكشف 

.من البروتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقیات جنیف األربع80عمل بأحكام المادة عن استعداد الدولة لل

لمزید من التفصیل حول إنفاذ القانون الدولي اإلنساني في النظام الداخلي أنظر:-

.418-411، ص ص. 2010، دار وائل للنشر، عمان، األردن القانون الدولي اإلنسانيالعنبكي نزار، -
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" نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني یعد من بین أهم الوسائل المؤهلة لتحسین 

.)341("تطبیقه

وعلیه، فإن عملیة النشر والتعریف بالمجال اإلنساني ترتكز على جملة من 

التي ا تلك المتعلقة بتعلیم القوانین أولهي یجب تحدیدها في وقت السلم؛ األسالیب الت

تضم المبادئ اإلنسانیة وتدریسها في جمیع المراحل الدراسیة وأطوارها فهي أنجع طریقة 

تهدف إلى التربیة وتنشئة أجیال تتوفر فیهم النزعة اإلنسانیة التي إلفشاء المعرفة التي 

.ینقلوها إلى باقي فئات المجتمع السیما الفئة ذات كفاءات علمیة محدودة

باإلضافة إلى ضرورة نشر ثقافة المساعدات اإلنسانیة وسط المجتمع المدني 

البرامج التكوینیةالبد من تدریب الطاقم العسكري علیها من خالل إدراجها ضمن 

نزاع بصفة تسمح لهم باإللمام الكامل بواجبهم اإلنساني في حال نشوب بهم الخاصة 

.)342(أو حتى في حالة الطوارئ التي تتسّبب فیها خاصة الكوارث الطبیعیةمسلح

ن في وقت تشمل كذلك على تدریب أشخاص مؤهلینشر "الثقافة اإلنسانیة"إّن 

السلم على كیفیة تقدیم المساعدات اإلنسانیة للضحایا في حال ما إذا تطلب الواقع 

نیة یم دورات تكو یب األحمر مهمة التدریب، فتنظّ تكفل اللجنة الدولیة للصلإذ ذلك، 

ن على أداء العمل اإلنساني والقیام بواجب قدرات العاملین المؤهلیي وتحسیسیة تنمّ 

.422مرجع سابق، ص. القانون الدولي اإلنسانينزار، العنبكي-341

غنیم قناص المطیري، آلیات عن أسالیب نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني راجع: لمزید من التفصیل -342

.72-70مرجع سابق، ص ص. تطبیق القانون الدولي اإلنساني،
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، ومن أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المجتمع )343(صورةاإلغاثة على أحسن 

المدني تسهر على مجانیة الدورات لتكون في متناول الجمیع.

بالرغم من الدور الهام الذي قد تلعبه عملیة النشر والتربیة على قواعد العمل 

اإلنساني في ضمان حقوق الفئات المتضررة من الظروف االستثنائیة، إال أنها من 

یة العملیة نلمس غیاب لمثل هذا اإلجراء خاصة فیما یتعلق بإدراج أحكام القانون الناح

الدولي اإلنساني في البرامج التربویة التي قد تساهم على تنشئة جیل مشبع بالثقافة 

یة وتحسیسیة خاصة بمجال المساعدات و اإلنسانیة، باإلضافة إلى قلة تنظیم دورات توع

لضحایا.لاإلنسانیة المقدمة 

التقـاعس في تخصيص المناطق اآلمنة والمحايدة-ثانيا

بد أن تخصص لها إن مباشرة أیة عملیة إغاثة أثناء النزاعات المسلحة ال

لنشوب النزاع مسلحة سواء كان في فترة متزامنة ثار االشتباكات الآمناطق بعیدة عن 

أو سابقة له، تتخذ هذه المناطق إما وصف المناطق اآلمنة أو المناطق المحایدة حسب 

:اآلتيما ورد في اتفاقیات جنیف األربع وهي على النحو 

ألحكام اتفاقیة جنیف الرابعة ااستنادومواقع االستشفـاء:ماناآلمناطق  -1

یمكن لألطراف المتنازعة االتفاق على تحدید مناطق لتقدیم المساعدات اإلنسانیة 

القانون الدولي اسهامات جزائریة حول"اللجنة الدولیة للصلیب األحمر"، ،اللجنة الدولیة للصلیب األحمر-343

Créartiveعداد نخبة من الخبراء الجزائریین، إاإلنساني  Consultant،األحمر للصلیباللجنة الدولیة

.198، ص. 2008



اإلنسانية      الباب الثاني: حدود المساعدات اإلنسانية في تحقيق االستجابة للضرورة  

ومتطلبات التنمية

185

:" مناطق أمان للفئات الضعیفة بموجب أحكام القانون الدولي اإلنساني تعرف على أنها

.)344(واستشفاء"

التي المناطق تجمع بین مهمة توزیع المواد األساسیةوعلیه فإن مثل هذه 

تضمن استمراریة المتضررین من النزاع وبقائهم على قید الحیاة یصطلح علیها حینها 

، أما إذا كانت مخصصة لتقدیم اإلسعافات األولیة ففي هذه الحالة "بالمناطق اآلمنة"

اطق مخصصة لخدمة الهدف ، كالهما منبمناطق االستشفاء"یصطلح علیها "

،في نوعیة الخدمات المقدمة على مستواهاا بسیط، یكمن الفرق بینهماإلنساني غیر أن 

فهي ال تختلف من الناحیة التنظیمیة؛ فلقد حدد الملحق األول باتفاقیة جنیف الرابعة 

والمتعلق بمشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع االستشفاء واألمان، الشروط الواجب 

توافرها في هذه المناطق والتي تتمثل في:

دة النطاق، أي أنها تشغل مساحة صغیرة من مساحة أن تكون محدو -

األراضي التي یسیطر علیها الطرف المنشأ لها؛

أن تتناسب مساحتها مع قدرتها على االستیعاب؛-

مثل هذه المناطق في أقالیم بعیدة عن أي استهداف عسكري أو أن تنشأ-

صناعیة أو إداریة؛    منشآت

وقت السلم، وألطراف : " یجوز لألطراف المتعاقدة في على أنهاقیة جنیف الرابعة من اتف14تنص المادة-344

النزاع بعد نشوب األعمال العدائیة أن تنشئ في أراضیها أو في األراضي المحتلة إذا دعت الحاجة، مناطق 

ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكیفیة تسمح بحمایة الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین واألطفال دون 

".السابعةالخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات األطفال دون 
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ة أغراض إنسانیة بحتة ال یحتمل أي دعم أن یكون الهدف من إنشائها خدم-

.)345(القتالیةللعملیات

إن األشخاص الذین یسمح لهم بالتواجد في نطاقها ینحصرون  في كل من: 

الجرحى والمرضى سواء كانوا من فئة المدنیین أو العسكریین دون تمییز بینهم في 

نوعیة العالج أو المعاملة المقدمة لهم، الفاعلون اإلنسانیون، الطاقم اإلداري الذي 

العمل اإلنساني، الهیئة المشرفة على لسیراإلجراءات اإلداریة یسهر على تنظیم 

.)346(األشخاص المقیمون، الفئات الضعیفةة وفرض األمن في أرجاء المنطقة، الرقاب

تعّد المناطق اآلمنة ومناطق االستشفاء أهم وسیلة تسعى لضمان حق في رأینا، 

الضحایا في تلقي مساعدات إنسانیة، غیر أن االتفاق على تحدیدها یثیر الكثیر من 

االختالف بین األطراف المتنازعة، وٕان كان قد تم تحدیدها من طرف واحد فإن مسألة 

اإلقرار بها من الطرف الثاني أصعب، ألن االعتراف بوجود مثل هذه المناطق یشكل 

ما بالنسبة للطرف المعارض علیها التصریح بوجود نزاع مسلح وهي الحالة الغالبة حین

طابع غیر دولي، وفي حال ما إذا تم االتفاق على تیتعلق األمر بالنزاع المسلح ذا

اتحدیدها فإنها المناطق األكثر استهدافا، حیث تستعمل المواد المتوفرة على مستواه

لخدمة أغراض حربیة. 

تلجأ الجهات الناشطة في المجال اإلنساني لحسن أداء المناطق المحايدة:-2

ها كإحدى الوسائل المنتهجة ما یبرر محایدة التي تجداستحداث مناطق خدماتها إلى 

من اتفاقیة جنیف الرابعة، مفاد هذه األخیرة  15نص المادة لیة اإلغاثة فيفي عم

من اتفاقیة جنیف األولى، مرجع سابق.23: المادةراجع-345

346
ه اتفاقیة جنیف من الملحق األول ب: "مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع االستشفاء"، الذي تضمن1/2المادة -

.األولى
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إمكانیة تحدید مساحة صغیرة في مسارح القتال بهدف توفیر الحمایة بصفة مستعجلة 

باشرة للضحایا المتضررین بصفة مباشرة من استخدام القوة المسلحة، قد یتم تحدیدها م

باتفاق من األطراف المتنازعة أو بعد تدخل طرف ثالث والتوسط من اجل التوصل إلى 

ه بالضرورة اإلنسانیة اإذا ما قرن،طویالاوقتذلك األمر قد یستغرق )347(مثل هذا القرار

المستعجلة التي قد تتفادها الطریقة األولى لو تم االتفاق على تخصیصها بسهولة. 

یمكن أن تستفید من الخدمات اإلنسانیة المقدمة داخل نطاق إن الفئات التي 

الواسع بما فیهم أفراد القوات المفهومالمناطق المحایدة هم كل من الجرحى والمرضى ب

،عسكریة أثناء فترة إقامتهم فیهاالمسلحة، األشخاص المدنیین غیر الممارسین لمهام

ترة فهم ال یعدون ضمن الفئة التي تستأثر فإذا ما ثبت قیامهم باألعمال القتالیة بتلك الف

.)348(بالمعاملة اإلنسانیة المتوفرة في المناطق المحایدة

تخضع المناطق المحایدة بالتبعیة من حیث الشروط التي تحكمها إلى الشروط 

لهذه النقطة، 15ومواقع االستشفاء نظرا إلغفال المادة ماناآلنفسها التي تحكم مناطق 

ما یخلق لدى الكثیر نوع من الخلط وصعوبة التمییز بین المناطق المحایدة والمناطق 

.)349(اآلمنة

" یجوز ألي طرف في النزاع، أن یقترح على ، على ما یلي: اقیة جنیف الرابعةمن اتف15/1تنص المادة -347

الطرف المعادي ، إما مباشرة أو عن طریق دولة محایدة أو هیئة إنسانیة ، إنشاء مناطق محّیدة..".

من اتفاقیة جنیف الرابعة، مرجع سابق.15/1راجع المادة -348

الفرق بین المناطق المحایدة والمناطق اآلمنة إلى التوصل أن كالهما تتفقان من حیث عنیكشف البحث -349

فهما تسعیان لتوفیر المساعدات اإلنسانیة للفئات المتضررة من ویالت النزاعات المسلحة، غیر أن الهدف

، خالفا للمناطق الفرق البسیط بینهما یكمن في كون األولى یتم إنشائها في وقت مزامن لالشتباكات المسلحة

اآلمنة التي یمكن تخصیصها في فترة سابقة لها. 
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الفرع الثاني

تعقيد اإلجراءات الدولية بشأن ضمان الحق

الّدوليةفي المساعدات اإلنسانية

اقترن باستخدام القوة المسلحة مقارنة بحاالت إذا ما ایشتد الوضع اإلنساني تأزم

الكوارث الطبیعیة أو التكنولوجیة؛ فالوصول إلى المناطق المحاصرة واالستجابة 

لنداءات اإلغاثة الموجهة سواء من الجهات الرسمیة في الدولة خاصة في حال 

لجهات الدولیة یتطّلب اعتماد او من طرف الضحایا نفسهم أالنزاعات المسلحة الدولیة

أو االتفاق من أجل تحقیق مزید من الفعالیة المطلوبةوالتفاوض تنسیق الجهود على 

خصوصا في (ثانیا)بمهام المساعدةعلى تحدید دولة تمتاز بالحّیاد، تتوّلى القیام

الحاالت التي یصعب الوصول للضحایا بسبب اعتراض دولتهم بحجة التدخل في 

ق إلى أي مدى توفّ ،لكن اإلشكال الذي یستوقفنا في هذا المقام(ثالثا). شؤونها الداخلیة 

هذه الوسائل في ضمان الحق في المساعدات اإلنسانیة المقرر لضحایا الظروف 

الطارئة باعتبارها وسائل تمتاز بالطابع الوقائي والسلمي؟ 

طول إجراءات التفـاوض-أوال

یة یفرض على الجهات المساعدات اإلنسانإن الطابع الرضائي الذي تتمیز به 

.لى تحقیق الغرض اإلنسانيانتهاج كل األسالیب التي تسعى إالقائمة بها 

ضمان وصول المساعدات أجل یعتبر أسلوب التفاوض وعرض المساعي من 

خدم مبدأ المشروعیة وعدم جواز استخدام ي تیة ألصحابها أكثر األسالیب التاإلنسان

"الطریقة التي یمكن الوصول من خاللها الدولیة ویقصد به تلك: القوة في العالقات
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إلى اتفاق بین أطراف معینة بالوصول إلیه مع وجود عناصر دفع وعناصر تعطیل 

معینة. وتشیر الطریقة هنا إلى مجموعة من الخطوات. والفشل في تأدیة إحدى هذه 

.)350(الخطوات یكون له نهایات وعواقب غیر مرضیة."

المثول لطاولة الحوار والتفاوض سواء كان بسعي من الجهات فإن علیه،و 

المقبلة على المفاوضات أو بسعي من جهة ثالثة یدل على توفر الدافع لدى كل طرف 

المثول إّن .من أطرافها في الوصول إلى اتفاق یحقق المصلحة المتبادلة لهذه األطراف

التبعیة إحدى الوسائل التي تكشف للمفاوضات وٕاتباع الحل السلمي لفض النزاع یعد ب

عن نیة األطراف المتنازعة في تجاوز شرط الموافقة المسبقة المفروض على الهیئات 

والتركیز ب استكماله كما سبق التفصیل فیهاالناشطة في المجال اإلنساني الذي یصع

هم بوجود رغبة حقیقیة لدى أطرافه في الوصول إلى اتفاق، وعلى الثقة المتبادلة بین

.)351(والتي من متطلباتها توفر النیة الحسنة في التفاوض

عملیة التفاوض والمتطلبات اإلنسانیة الملحة تفتقدان لنوع من التنسیق غیر أن 

واالنسجام من حیث خاصیة االستعجال في احتواء األزمة رغم أن كالهما تهدف إلى 

الوسائل البدیلة التي قد الوصول إلى حل سلمي بعید عن أن أیة إمكانیة الستخدام

ترقى إلى درجة استخدام العنف المسلح في العالقات الدولیة، والسبب في ذلك یعود 

ینا والتي تتمحور یإلى كون عملیة التفاوض تمر عبر مراحل محددة بموجب اتفاقیات ف

استراتیجیةأساسا في ثالث مراحل رئیسیة (المرحلة التحضیریة، مرحلة وضع 

دورها كل من مرحلة بدء المفاوضاترحلة الرئیسیة للمفاوضات وتشمل بالتفاوض، الم

عمان، المكتبة الوطنیة،2، ط.و األسالیب:  مدخل في الحواراالستراتیجیة:التفاوضناجي معال، -350

.5، ص.2000ناألرد

مرجع نفسه.-351
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، ال تخدم هذه )352(المساومة، مرحلة االتفاق على حل نهائي وقفل باب المفاوضات)

اإلجراءات التي یجب إتباعها في حل اختیار أسلوب التفاوض كوسیلة لفك قید الموافقة 

به الذي یتطلّ االستعجاليالطابع لمفروضة على المنظمات اإلنسانیة ذات المسبقة ا

الوضع اإلنساني؛ فاالنتظار الستكمال اإلجراءات القانونیة للدخول في المفاوضات 

ما یؤثر بصفة سلبیة على الوضع اإلنساني من أشهر،وحده قد یستغرق أیام أو أكثر

الذي یزداد تدهورا بسبب طول االنتظار.

ضافة إلى طول إجراءات عملیة التفاوض، فإن الكثیر من األطراف المتنازع باإل

فحسبهم ثارهجاد حل للنزاع والقضاء على آترفض الدخول في حوار شامل یهدف إلى إی

التفاوض یعد بمثابة اعتراف بوجود النزاع خاصة وٕان كان ذات طابع غیر دولي.

تراجع نظام الدولة الحامية وبدائلها-ثانيا

اإلضافي البرتوكول/ج من 2في نص المادة لما ورد تعرف الدولة الحامیة وفقا

نها أحد "دولة محایدة أو دولة أخرى لیست طرف في النزاع یعیّ :هااألول على أنّ 

أطراف النزاع ویقبلها الخصم توافق على أداء المهام المستندة إلى الدولة الحامیة 

.)353())"البرتوكولوفقا لالتفاقیات وهذا الملحق ((

، المؤسسة الجامعیة العامةالتفاوض والعالقاتالحسن حسن، أنظر:للتفصیل أكثر حول مراحل التفاوض -352

.35-17، ص ص. 1993للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

من اتفاقیات جنیف األربع عرفت الدولة الحامیة بشكل على التوالي )98،8،8،(إلى أن المواد تجدر اإلشارة-353

ف الدولة الحامیة التي تكلّ "...:الكاف، وذلك ما نلمسه في العبارة التالیةاالهتمامولم تولیها غیر مباشر 

.برعایة مصالح أطراف النزاع..."
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عند تكلیف )1875(ال نظام الدولة الحامیة إلى سنةتعود جذور فكرة إعم

، واتخذت )354(بریطانیا بحمایة الفرنسیین في ألمانیا أثناء الحرب الفرنسیة األلمانیة

التعاون مع األطراف ) تعمل على 1949(كآلیة بموجب اتفاقیات جنیف األربع لعام

المتنازعة على ضرورة االمتثال لقواعد القانون الدولي اإلنساني ما یسمح بتحدید مدى 

االحتیاجات اإلنسانیة وضمان وصول المساعدات اإلنسانیة ورقابة مدى وصولها إلى 

.)355(أصحابها بصفة فعلیة 

وسیط بین توكل لها مهمة ال)356(في حال االتفاق على تحدید الدولة الحامیة

األطراف المتنازعة من جهة والمنظمات اإلنسانیة والسكان المدنیین من جهة أخرى من 

خالل اعتمادها على أسالیب دبلوماسیة وسلمیة أكثر فیما یخص احتواء األزمة 

اإلنسانیة؛ فاعتماد نظام الدولة الحامیة أثناء النزاعات المسلحة یضمن تطبیق قواعد 

یة مصالح الضحایا وأعمال اإلغاثةني من خالل تولیها حماالقانون الدولي اإلنسا

لمزید من التفصیل حول الجذور التاریخیة لفكرة إنشاء نظام الدولة الحامیة أنظر: -354

مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانیة، "نظام الدولة الحامیة"لیث الدین صالح حبیب، أركان حمید جدیع، -

.366.ص،2010، 1دد العراق ع

.132مرجع سابق، ص.، المساعدات اإلنسانیة الدولیة...جمیل أبو خوات، ماهر-355

بطریقتین: الطریقة المباشرة تكون بمبادرة إحدى الدول المتنازعة، أما الطریقة غیر یتم تعین الدولة الحامیة -356

ما یسند هذا الدور للجنة الدولیة المباشرة فتكون بتدخل طرف ثالث القتراح الفكرة على طرفي النزاع وغالبا 

للصلیب األحمر. 

، مرجع سابق.من اتفاقیات جنیف األربععلى التوالي)9، 8،8،8(الموادراجع:-
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كما أثبت هذا النظام أیضا فعالیته وأهمیته في تقدیم المساعدات وحمایة المدنیین في 

.)357(حالة االحتالل العسكري

ال شك في أن نظام الدولة الحامیة یلعب دورا ایجابیا أثناء النزاعات المسلحة 

بمهام الرقابة على مدى تطبیق أحكام الحمایة الدولیة من الدولیة خاصة فیما یتعلق 

فضال عن تنفیذ القواعد المقررة للضحایا في مثل هذه األوضاع ،قبل الدول المتحاربة

والسبب .)358(في حاالت قلیلةالتطبیق فلم یتم اللجوء إلیها إالغیر أنها كانت محدودة 

ة اإلعمال بنظام الدولة الحامیة في ذلك یعود في أساسه إلى رفض األطراف المتنازع

ثل اعترافا بوجود نزاع مسلح دوليوعدم اإلقدام على اقتراح الفكرة ألن ذلك قد یم

كال الطرفین وتكون قادرة ثور على دولة محایدة تحظى بقبول باإلضافة إلى صعوبة الع

ثیر من وهو ما ترفضه الكفة ووفقا لما یملیه مفهوم الحیادوراغبة في العمل بهذه الص

دامت لها ماوالتي تعتبرها أعباء ال تود تحمّ االدول نظرا لكثرة االلتزامات المترتبة عنه

.)359(ال تربطها أیة عالقة بالنزاع

غیر أنه في الوقت الراهن أصبح اللجوء إلى نظام الدولة الحامیة غائبا، وال شك 

أن السبب الرئیسي في ذلك یعود إلى التنظیر القانوني الذي یشوبه الكثیر من الغموض 

.367حمید جدیع، "نظام الدولة الحامیة"، مرجع سابق، ص. لیث الدین صالح حبیب، أركان-357

ها  ایّ األهمیة القانونیة التي أولتها إها باالحامیة جد محدودة إذا ما قرنإن الحاالت التي تم انتهاج نظام الدولة -358

و البرتوكول اإلضافي األول الملحق بها، وهي: حرب السویس لعام 1949األربع لعام اتفاقیات جنیف 

، الحرب 1961، النزاع الهندي البرتغالي بشأن جزیرة غوا عام 1961، معركة بنزت بین فرنسا وتونس1956

.1972، حرب المالوین بین األرجنتین وبریطانیا عام1981هندیة الباكستانیة بشأن بنغالدیش في عام ال

مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونیة لمزید من التفصیل أنظر: كاظم حیدر، "نظام الدولة الحامیة"، -

.124، ص. 2009، 1، كلیة القانون، جامعة بابل، العراق، عدد والسیاسیة

.126و 125سابق، ص. مرجعكاظم حیدر، "نظام الدولة الحامیة"، -359



اإلنسانية      الباب الثاني: حدود المساعدات اإلنسانية في تحقيق االستجابة للضرورة  

ومتطلبات التنمية

193

فیما یتعلق حاالت النزاعات المسلحة غیر الدولیة التي شهدت انتشارا واسعا على 

بع الدولي التي شهدت تراجعا ملحوظا؛ فالبروتوكول حساب النزاعات المسلحة ذات الطا

الملحق باتفاقیات جنیف األربع لم یشیر إلى نظام )1977(اإلضافي الثاني لعام

الدولة الحامیة أو أي نظام أخر مماثل لها، ما یستبعد اللجوء إلیها باعتبار هذا األخیر 

دولیة.المرجع الرئیسي الذي ینظم حالة النزاعات المسلحة غیر ال

تجدر اإلشارة إلى أن البرتوكول اإلضافي األول وضمانا لحسن سیر عملیة 

اإلغاثة وتشدید الرقابة على امتثال األطراف المتنازعة على تطبیق الحمایة المقررة 

أوكل مهام الدولة الحامیة ،للفئات الضعیفة والمحمیة بموجب القانون الدولي اإلنساني

تتولى صالحیات الرقابة واإلشراف في اللجنة الدولیةثللمنظمة معینة غالبا ما تتم

ر في تلك المنظمة موافقة ن تتوفّ ساعدات اإلنسانیة للضحایا شریطة أعلى تقدیم الم

أن تلتزم و ف بالحیدة والكفاءةصذي یجب أن یتّ األطراف المتنازعة على نشاطها ال

.)360(بالقواعد التي  تخضع لها الدولة الحامیة وال تنحرف عنها

الدوليةعرقـلة مرور المساعدات اإلنسانية-ثالثا

المتضررین من النزاعات ب الوصول في الوقت المناسب لألشخاصیتطلّ 

و الكوارث الطبیعیة تخصیص ممرات لخدمة أغراض إنسانیة وتعرف بتسمیة المسلحة أ

"یجب على أطراف النزاع. إذا لم یتم تعین :على ما یليل اإلضافي األولمن البروتوكو 5/4تنص المادة -360

أن تقبل دون إبطاء العرض الذي تقدمه اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أو أیة ، دولة حامیة رغم ما تقدم

الحیاد والفاعلیة بأن تعمل كبدیل بعد إجراء المشاورات الالزمة مع مة أخرى تتوفر فیها كافة ضمانات منظ

النزاع. ==هذه األطراف ومراعاة نتائج هذه المشاورات. ویخضع قیام مثل هذا البدیل بمهامه لموافقة أطراف

قا لالتفاقیات وهذا ویبذل هؤالء األطراف كل جهد لتسهیل عمل البدیل في القیام بمهمته طب

.)""البروتوكولاللحق(
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مباشر "ممرات محدودة جغرافیا، تمثل أقصر طریق ، نقصد بها: "الممرات اإلنسانیة"

ر فیها العملیات العدائیةللوصول إلى المنطقة التي توجد فیها الكارثة أو تدو 

لتیسیر مان فرض وصول المنظمات اإلنسانیةوتقتصر مهمتها في النهایة على ض

.)361(توزیع المساعدة الطارئة كاألغذیة واألدویة"

رقم ظهرت فكرة إنشاء الممرات اإلنسانیة بموجب قرار الجمعیة العامة 

هذا األخیر على ضرورة فتح قنوات طوارئ لتسهیل حركة عملیة ، حثّ 45/100

، كما یجد واجب السماح )362(اإلغاثة دون أن یمس هذا اإلجراء في سیادة دولة الممر

من 70بتدفق المساعدات اإلنسانیة في حالة النزاعات المسلحة أساسه في المادة 

ضرورة تسهیل انسیاب على هذه األخیرة تحث إذ البروتكول اإلضافي األول، 

وضرورة حمایة ،)363(المساعدات ومواد اإلغاثة للسكان المدنیین وعدم عرقلتها

من أشكال التدخل اإلنساني شكالیعّد الإرسالیات الغوث وتسهیل عملیة التوزیع، وهذا

.)364(في زمن النزاعات المسلحة

واألماكن الصحیة المنظمة للعنایة تشتمل الممرات اإلنسانیة على كل المناطق 

بالجرحى والمرضى من أضرار الكوارث والحرب، وكذلك األفراد المعهود إلیهم تنظیم 

.)365(وٕادارة هذه المناطق واألماكن والعنایة باألشخاص الموجودین فیها

.139، مرجع سابق، صالمساعدات اإلنسانیة الدولیة...ماهر جمیل أبو خوات، -361

، مرجع سابق.45/100الجمعیة العامة رقمقرارراجع:لمزید من التفصیل-362

من البروتوكول اإلضافي األول، مرجع سابق.70/2راجع: المادة -363

من المادة نفسها.4الفقرة -364

من اتفاقیة جنیف األولى،  مرجع سابق.23راجع المادة -365
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BETTATIحسب الفقیه الفرنسي  Mario تخضع الممرات اإلنسانیة من حیث

المنصوص البريءم حق المرور فیها إلى القواعد نفسها التي تنظّ تنظیم عملیة السیر 

Montegoعلیه في اتفاقیة Bayمفاده أّن القائمین بالعمل )1982(لقانون البحار ،

اإلنساني أثناء استعمال هذه الممرات یجب أن یكون مرورهم فیها بریئا وسلمیا یستخدم 

أن یمس بسالمة وأمن دولة فقط ألغراض اإلغاثة المستعجلة بصفة بحتة دون

.)366(الممر

اعتمدت الممرات اإلنسانیة كآلیة لتنفیذ المساعدات اإلنسانیة في العدید من 

المناسبات، غیر أنها لم تكشف على نتیجة فعالة بسب رفض الدولة المعنیة بالمساعدة 

بفتح مثل هذه الممرات وسد كل المعابر الحدودیة التي یمكن أن تكون قناة لتسرب

المساعدات اإلنسانیة للضحایا، فتلجأ إلى هذا األسلوب قصد تجویع السكان المدنیین 

والمثال السوري نموذج حي عن هذه الظاهرة حیث لجأت السلطات السوریة إلى غلق 

الممرات اإلنسانیة لمدة تقارب األربع سنوات دون أن تراعي المأساة اإلنسانیة 

المتكررة لمجلس األمن وٕاصراره على إنشاء قنوات ، رغم المحاوالت )367(المتفاقمة

.)368(طوارئ مماثلة

.140، مرجع سابق، ص.المساعدات اإلنسانیة الدولیة...عن: ماهر جمیل أبو خوات، نقال-366

367- Médecins sans frontières, « urgence Syrie : 2 ans de conflit. L’aide humanitaire dans l’impasse »

Dossier de presse, 7 mars 2013. =

= http://www.msf.fr/presse/communiques/syrie-aide-humanitaire-impasse Consulté le 29/08/2016 à

22 h 40.

،22/02/2014في، بشأن الحالة في سوریا، الصادر2139األمن رقم قرار مجلس-368
http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/2139 (2014

2014-07-14، "بشأن الشرق األوسط سوریا"، الصادر في 2165قرار مجلس األمن رقم-

http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/2165(2014
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المطلب الثاني

كافةحداثة مسؤولية الحماية في تحقيق

األغراض اإلنسانية

بأسلوب سلمي یراعى فیه األصل أن یتم تقدیم المساعدات اإلنسانیة لذویها 

من المسائل التي الّدول على إقلیمها، الّتي تبدوالحقوق المترتبة عن مبدأ سیادة

یصعب تحقیقها في أرض الواقع واستحالت مباشرة الفاعلون اإلنسانیون لمهام اإلغاثة 

نظرا لعدم تمكنهم من الحصول على الترخیص المسبق من الجهة التي یؤول إلیها 

ن أجل االمتثال االختصاص بهذا الشأن، ما أدى بالمجتمع الدولي بتولي االهتمام م

الذین یعانون من لسكان المدنیین (الفرع الثاني)، لتنفیذ مسؤولیته في توفیر الحمایة ل

النزاعات المسلحة في العدید من الدول اإلفریقیة والوطن العربي بصفة أخص رغم 

اختالف طبیعة اإلجراءات المتخذة بمناسبة كل أزمة إنسانیة (الفرع الثاني).

الفرع األول  

مفهوم المسؤولية في توفير الحماية للسكان المدنيين

بدء المجتمع الّدولي في أواخر التسعینات یفكر في ضرورة التدخل لتولي 

التي تعاني من ویالت النزاعات المسلحة الحدیثة للفئات الحمایةمسؤولیته عن توفیر

( ثانیا).الحمایةمسؤولیةبه قواعد إعمال مبادئ الذي تتطلّ (أوال)، وفقا للتدرج 
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دوافع االنتقـال من فكرة التدخل اإلنساني  -أوالّ 

إلى مسؤولية الحماية

عدم اعتماد الفقه على معیار دخل اإلنساني بسببلتّ تعارف امهما تعددت 

، غیر أن هدفه األساسي یرمي إلى تحقیق أغراض إنسانیة )369(جامع بهذا الخصوص

المتضررین من جراء الظروف الطارئة واالستثنائیة ولو كان وتوفیر الحمایة لألشخاص 

ذلك باللجوء إلى اعتماد تدابیر قسریة قد ترقى إلى درجة استخدام القوة المسلحة؛ 

»فاألستاذ David SCHEFFER "تلك الحاالت التي :أن التدخل اإلنساني یعتبر«

في حین البعض یعتمد التعریف الواسع اتجاهین إلىالفقه بشأن ضبط تعریف دقیق للتدخل اإلنسانياختلف -369

یعتمد البعض اآلخر على التعریف الضیق:

للّتدخل اإلنساني ذلك التدّخل اّلذي یتّم دون استخدام القّوة أو الّتهدید بها حیث أّن .یقصد بالّتعریف الواسع-

الفقهاء المدافعین على هذا الّنوع من التدّخل یؤّكدون أّنه یمكن أن یتّم بوسائل أخرى غیر القّوة المسّلحة وذلك 

المعیار اإلنساني هو الهدف من كاستخدام وسائل الّضغط الّسیاسیة أو االقتصادیة أو الّدبلوماسیة وأنّ 

Leslie«ةاستعمال هذه الوسائل، ومن أنصار هذا الجانب من الفقه األستـاذ NOTRON«تأوضحيتال

الهادفة إلى تسلیط الّضوء على االنتهاكات الجسیمة والمتكّررة لحقوق اإلنسان وجود درجات افي أعماله

حول واقع حقوق اإلنسان في إحدى الّدول، أو توقیع جزاءات تجاریة متعّددة من التدّخل كإبداء اآلراء العلنیة

إلى أّنه بعد استنفاذ هذه الوسائل یمكن الّلجوء إلى القّوة المسّلحة ضّد الّدول اّلتي تنسب إلیها أعمال ةمشیر 

القسوة  والّتعذیب بشكل تنتهك فیه حقوق مواطنیها األساسیة ویصدم الّضمیر اإلنساني.

ن المفهوم الضیق فیرى جانب من الفقه أّن الّتدّخل اإلنساني هو كّل تدّخل یقتصر على القّوة المسلحة أّما ع

الّتدّخل «بأّن: مصطفى یونس «في تنفیذه، وأّن القّوة تعتبر األساس اّلذي یقوم علیه، إذ یشیر الّدكتور 

دولة ما أو بواسطة طرف متحارب .بواسطةاإلنساني هو استخدام القّوة المسّلحة أو الّتهدیـد باستخدامها 

».أو بمعرفة هیئة دولیة و بغرض حمایة حقوق اإلنسان 

لمزید من الّتفصیل أنظر: الّدراجي بدیار، مجلس األمن الّدولي و الّتدّخل اإلنساني، مذكرة لنیل شهادة -

.40، ص. 2011ة الجزائر، الماجستیر في القانون الّدولي و العالقات الّدولیة، كّلیة الحقوق، جامع
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ل في دولة أخرى لحمایة تستخدم فیها الدولة، القوة العسكریة طریقة منفردة للتدخ

األخرى التي تهدد االنتهاكاتأوجماعات من السكان األصلیین، مما یهدد حیاتهم 

حقوقهم اإلنسانیة، والتي ترتكب بمعرفة الحكومة المحلیة، أو تكون مشاركة 

.)370("فیها

والجدال الذي أثاره التدخل روانداهدتهاشلكن عقب األحداث المأساویة التي 

في)1999(األمین العام لألمم المتحدة في أواخر عامفّكر )371(اإلنساني في كوسوفو

استبدال مفهوم التدخل اإلنساني بمفهوم آخر یتسم بالدقة والوضوح فیما یتعلق بمسائل 

، واستجابة لنداءاته الملحة التي التمس من خاللها انشغاله البلیغ )372(توفیر الحمایة

أطلقت علیها تسمیة )2001(بهذه المسألة شكلت الحكومة الكندیة لجنة خاصة في 

التي عملت على صیاغة تقریر بعنوان "اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول"

مسؤولیة الحمایة.

تطور دور مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدولیین: مجلس األمن عن: أبو العالء أحمد عبد اهللا، نقال-370

.152، ص. 2008، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، في عالم متغیر

فشل الحل السلمي لتسویة النزاع في كوسوفو وجهت قوات حلف الناتو ضربات عسكریة ضد القوات بعد-371

الصربیة وٕالزامها بوقف انتهاكات حقوق اإلنسان؛ فأثار ذلك ضجة حول مدى مشروعیة استخدام القوة 

المسلحة في العالقات الدولیة بدون ترخیص مسبق من طرف مجلس األمن.

ةمجل، "التدخل الدولي من أجل اإلنسانیة وٕاشكاالته"، أنظر: شاهین علي شاهینلمزید من التفصیل -

.316ص.،2004،الكویتصادرة عن مجلس النشر العلمي، جامعة ، 04عدد ، 28المجلد ، وقالحق

ین العام لألمم المتحدة عن انشغاله بتدهور األوضاع اإلنسانیة في أواخر التسعینات حیث صّرح بما عبر األم-372

كان التدخل اإلنساني یمثل حقا اعتداء غیر مقبول على السیادة، فعلى أي نحو ینبغي علیناأن إذا"یلي: 

والمنهجیة لحقوق اإلنسان التي تؤثر لالنتهاكات الجسیمة بسریبرینیتسا نستجیب لحاالت شبیهة برواندا أو 

".في كل مبدأ من مبادئ إنسانیتنا المشتركة

.1999كانون األول/دیسمبر 31رسالة األمین العام بمناسبة األلفیة الجدیدة، المؤرخة بتاریخ:

http://www.un.org/arabic/docs/sg/messages/millennium.htm
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" أّنه على الّدول ذات السیادة :الحمایة كما یليمسؤولیة ICISSعرفت  لجنة 

مواطنیها من الكوارث التي یمكن تجنبها من القتل الجماعي مسؤولیة حمایة

واالغتصاب الجماعي ومن المجاعة، ولكن عندما تكون هذه الدول غیر راغبة أو 

لیة مجتمع الدول األوسع غیر قادرة على فعل ذلك یجب أن یتحمل تلك المسؤو 

.)373("دةقاع

وضبط ول األعضاء في هیئة األمم المتحدةبموافقة الدّ ICISSتوج تقریر اللجنة

مبادئه بصفة تسهل عملیة تكریسه من الناحیة التطبیقیة، حیث تم التأكید على أن 

المسؤولیة الرئیسیة في توفیر الحمایة تؤول في المقام األول إلى الدولة صاحبة السیادة 

لتنتقل فیما بعد إلى المجتمع الدولي في حال ما إذا ثبت  عجز هذه األخیرة عن ذلك 

الجماعیة، جرائم التطهیر واجبها في حمایة مواطنیها من اإلبادة أو تبین عدم أداء 

.)374(وجرائم الحربالجرائم ضد اإلنسانیةالعرقي، 

رئیسیة، تتمثل في ب على مسؤولیة الحمایة ثالث نتیجةوعلیه، نلمس أّنه تترت

ف في استعمالها إحداث تغییر جذري في مفهوم السیادة المطلقة للدولة التي كانت تتعسّ 

والحد من ذلك بعدما أصبحت بمثابة مسؤولیة إما فردیة أو جماعیة  تسعى للحفاظ 

.على حقوق اإلنسان األساسیة

الحمایة، مرجع سابق.، مسؤةلیةتقریر اللجنة المعنیة–373

، الذي 2005أكتوبر24الذي اتخذته الجمعیة العامة بتاریخ 60/1رقم القرارمن 139و138الفقرة :كل منراجع-374

A/60/L1، وثیقة رقم:2005تضمن نتائج القمة العالمي لعام 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.pdf?OpenElement-
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العناصر األساسية التي تتفرع عن مسؤولية الحماية-ثانيا

مسؤولیة الحمایة في مجملها إلى معالجة أسباب النزاع والوقایة منهاتهدف

االنتهاكات الجسیمة التي تهدد اإلنسانیة إذا تطلب األمر ذلك، ثم الرد على كل )1(

المتخذة ، واالنتقال بعدها إلى محاولة إصالح كل المخلفات الناتجة عن التدابیر )2(

.)3(في حال اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة

" لمسؤولیة الحمایة التي النواة الصلبة"الوقایة: تعتبرمسؤولية الوقـاية-1

تحقیقها قبل االندفاع إلى انتهاج أسالیب أخرى مثلما كان الحال علیه في ظل تستلزم

مفهوم التدخل اإلنساني إذ تهدف إلى معالجة أسباب النزاع قبل تفاقم أثاره، وذلك بعد 

تحدیدها بصفة مبكرة والتنبؤ بعدم وقوعها في المستقبل خاصة في ظل بؤر التوتر التي 

.)375(ي اآلونة األخیرةشاهدتها القارة اإلفریقیة ف

تتبلور الجهود التي یجب أن تبذل في سیاق التنبؤ المسبق بأسباب النزاعات 

إنشاء قدرة على التنبؤ المسبق ببؤر یقصد من خالله"،"نظام اإلنذار المبكرباعتماد 

في حال ما إذا لم یتم السیطرة ینالتوتر التي قد تشكل تهدیدا للسلم واألمن الدولی

.)376(دت الدول بالسعي من أجل تحقیق هذا الغرضتعهّ وقد علیها، 

اصة الّنزاعات العمل على الحّد من منع نشوب الّنزاعات المسلحة خإّن 

الفساد الداخلي ومدى ن بصفة شدیدة بتحدید درجة جسامة لیة یقتر المسلحة غیر الّدو 

ن م.ة للنشر والتوزیع،  د.، دار الخلدونیالقانون الدولي اإلنسانيهاني علي، العشاوي عبد العزیز، أبو-375

.78-70، ص ص.2010

، مرجع السابق.60/1، من قرار الجمعیة العامة رقم140و38139،1اتراجع: الفقر -376
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انعكاسه على الحالة اإلنسانیة، ومدى قدرة السلطات المحلیة في التصدي له في 

.)377(مختلف مراحله

الدولي مسؤولیاته بتوفیر الحمایة للسكان یستهل المجتمع :مسؤولیة الرد-2

المدنیین بالبحث عن أسباب النزاعات والوقایة منها والتي غالبا ما تفشل في حال ما 

أي إجراء فعال في الحین وذلك بإتباع إجراءات أخرى أكثر صرامة إذا تأخر عن اتخاذ 

وشدة تهدف إلى الرد على االنتهاكات التي قد تبلغ درجة الجرائم األربع التي تضمنتها 

التطهیر و جرائم الحربمسؤولیة الحمایة (جرائم اإلبادة الجماعیة، جریمة ضد اإلنسانیة

العرقي).

یر اللجنة الدولیة المعنیة بالسیادة والتدخل أن حسب المعاییر التي تبنها تقر 

اإلبادة الجماعیة، جرائم التطهیر العرقي، الجرائم ضد –الرد على الجرائم األربع 

یتم إما باعتماد وسائل غیر عسكریة، أو عسكریة في بعض -اإلنسانیة وجرائم الحرب

إنسانیة منها:الحاالت التي تتطلب استخدام القوة المسلحة لتحقیق أغراض 

تتمثل هذه الجزاءات فیما یلي:فرض جزاءات ذات طابع غیر عسكري:-أ

: تعمل الدول جاهدة على الحد من تعاملها مع الدولة تطویق المعامالت*

التي ال تمتثل لتنفیذ مسؤولیتها في توفیر الحمایة لمواطنها أو التي یثبت تعمدها في 

سبیل تنبیها إلى قطع عالقاتها الدبلوماسیة تعرض حیاة هؤالء للخطر، فقد تلجأ في

دة في إقلیم تلك الدولة أو تجمید عضویتها و والسیاسیة كغلق السفارات األجنبیة الموج

وتطبیقاته في ظل مبادئ وأحكام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة مبدأ مسؤولیة الحمایة قزران مصطفى، -377

-تلمسان-دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید

.102ص.، 2014-2015
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وتمثیلها على الصعید الدولي، باإلضافة إلى الحد من عملیة التسلح التي قد تشكل 

.)378(دعما مادیا الستمراریة الجرائم المرتكبة بحق اإلنسانیة 

: تشتمل اإلجراءات غیر العسكریة التي یمكن أن فرض جزاءات اقتصادیة*

القطاعمساس ببال،د على انتهاكات حقوق اإلنسانتعتمد كأسلوب ردعي للر 

، غیر أّن ادلتها المالیة بهدف الضغط علیهاوالحّد من مبللدولة المنتهكة االقتصادي 

وضع استثناء فیما یخص المساعدات الحمایةالحرص الّدولي الّشدید على توفیر 

اإلنسانیة فهي لیست معنیة بالجزاء االقتصادي، بمعنى آخر أّنه بالرغم من  فرض 

الحمایة إلى أّن ضمان الحّد الحصار االقتصادي على الّدولة المخلة بالتزاماتها في 

على قید األدنى المطلوب من المواد األساسیة والخدمات التي تضمن بقاء السكان 

.)379(یبقى قائما مهما كانت الظروفالحیاة

ال یقتصر دور المجتمع الدولي في توفیر الحمایة توقیع الجزاء الجنائي:*

فقط، وٕاّنما یتم متابعة كبار المسؤولین عن ارتكاب یع الجزاءات السابقة الذكرعلى توق

الجرائم الدولیة أمام الجهات القضائیة المختصة لردع انتهاك الحق في المساعدات 

.)380(اإلنسانیة والحّد من عملیة تجویع المدنیین كأسلوب حرب

یعّد اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة في استعمال تدابير عسكرية:-2

غیر أّن ذلك ال )381(الّدولیة عمال محظور في العالقات الدولیة بصفة مبدئیةالعالقات 

إلى حد التهدید اعتمادها في الحالة التي تبلغ فیها المعاناة اإلنسانیة ذروتهامن یمنع 

.م المتحدة، مرجع سابق) من میثاق ه. أ. 41(راجع المادة -378

العقوبات االقتصادیة الدولیة في القانون الدولي بین الفعالیة وحقوق اإلنسانخلیل، رودریك إیلیا أبي -379

.64، ص.2009، بیروتمنشورات الحلبي للحقوقیة،
380 - Voir : AMDY BA, « La cour pénale internationale et la responsabilité de protéger », Actes de

Colloque sur : « La responsabilité de protéger dix ans après », organisé par CEDIN, paris, le 14

novembre 2011, Cahiers Internationaux, n° 29, Ed. Pedone, Paris, 2013, p. 80.

، مرجع سابق.من میثاق هیئة األمم المتحدة2/4المادة راجع:-381
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بالسلم واألمن الدولي وذلك بعد توفر المعاییر الست التي ركزت علیه اللجنة الدولیة المعنیة 

والتدخل وهي:بسیادة الدول 

: یشترط قبل مباشرة أیة مهام عسكریة أن تتحصل الجهة اإلذن المسبق-

منصوص علیها في المتدخلة على ترخیص من مجلس األمن استنادا إلى صالحیته ال

.)382() من میثاق. ه. أ. م39المادة (

هو : مفاده أن الدافع العتماد القوة المسلحة بصفة استثنائیة القضیة العادلة-

تحقیق األغراض اإلنسانیة والسیطرة على الخسائر الكبیرة التي ترتكب على نطاق واسع 

.)383(في حق السكان المدنیین والتي تتخذ وصف الجرائم األربع التي سبق تعدادها

لجهات القائمة لنیة الحسنة التعتبر مسألة التأكد من :لحسنةیة االنّ -

ر في ظاهرها بالمعاناة دامت تتستالعسكریة مسألة في غایة الصعوبة مابالعملیات

یة تنحرف عن ذلك لتحمل في ومحاولة التخفیف منها، غیر أن الدوافع الخفاإلنسانیة 

الرغبة في اإلطاحة بالنظام السائد في الدولة المتدخل فیها أو سعیا للوصول طیاتها 

.)384(انال من حمایة حقوق اإلنسى مصالحها بدإل

بصفة رئیسیة الترخیص باستخدام القوة المسلحة في م لمجلس األمن أ.میثاق ه.یخول الفصل السابع من-382

39العالقات الدولیة إذا ما كّیف الوضع على أّنه یشكل إحدى الحاالت الثالث المنصوص علیها في المادة 

والتي تتمثل في تهدید السلم واألمن الدولي، اإلخالل به، عمل من أعمال العدوان.

الحمایة البشریة له ما یبرره في مجموعتین عامتین من الظروف ترى اللجنة أن التدخل العسكري ألغراض-383

إلیقاف أو تجنب خسائر كبیرة في األرواح وقعت أو یخشى وقوعها، سواء كان ذلك أو لم یكن بنیة اإلبادة 

الجماعیة وتكون نتیجة عمل مبرر من الدولة أو إهمال الدولة أو عدم قدرتها على التصرف ولوضع تكون فیه 

عاجزة أو تطهیر عرقي، على نطاق واسع واقع أو یخشى وقوعه، سواء كان ذلك بالقتل أو إلبعاد كرها الدولة 

أو القیام بأعمال اإلرهاب أو اغتصاب نساء

، من تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالسیادة والتدخل، مرجع سابق.19و 4الفقرتین: ،راجع

نستشف توّفر النیة الحسنة في التدخل من خالل طبیعة التدخل، فثمة وجود احتمال أكبر للنیة الحسنة في –384

=التدخل الجماعي، في حین یقّل ذلك عندما تتدخل الدولة بصفة انفرادیة، رغم أن هذا المعیار لیس صحیحا
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معناه أن اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة ال یجب أن یكون الملجأ األخیر:-

اإلجراء األول المستهدف وٕانما البد ان یكون الحل األخیر بعد فشل كل التدابیر التي 

.)385(تخلو من أي طابع عسكري

محكمة تتناسب الستراتیجیةالتدخل وفقا یجب أن یكون :الوسائل التناسبیة-

مع جسامة الضرر المرجو تفادیه من حیث الوسائل والمدة المقررة للسیطرة على 

.)386(انتهاكات حقوق اإلنسان الواسعة النطاق

أن یسعى التدخل العسكري إلى النجاح في توفیر احتماالت نجاح معقولة:-

.)387(وضمان القدر الالزم من حقوق اإلنسانالحمایة

مسؤولية إعادة البناء-ثالثا

مسؤولیة التي تسفر علیها تعتبر عملیة إعادة بناء الدولة المتضررة المحطة األخیرة 

إحداث دمار فات النزاع المسلح الذي تسبب في لّ تهدف إلى القضاء على مخالحمایة

شامل في مؤسسات الدولة.

أن مسؤولیة الجهات ادة والتدخل یحسب تقریر اللجنة الدولیة المعنیة بالس

المتدخلة تستمر إلى غایة إفشاء السالم والقضاء الكلي على المشاكل التي قد تتسبب 

بتهیئة أرضیة وطنیة، المؤسسات التعزیز بإنعاش و وذلكفي إعادة نشوب النزاع مجددا

عن تحقیقها ولو كان ذلك بموجب في كل الحاالت، بالنظر إلى وجود أطماع وأهداف خّفیة تبحث الّدول =

تدخل جماعي، مثل ذلك تدخل الدول العربیة في الیمن، الذي وٕان كان تحت مسمى "مكافحة اإلرهاب" إال أّن 

التصدي للمذهب الشیعي ومواجهة دولة إیران بصفة غیر مباشرة، یعد هدفا أساسیا یراد تحقیقه بالنسبة لبعض 

الدول، كالعربیة العربیة السعودیة.

مرجع سابق.مسؤولیة الحمایة، ، من تقریر اللجنة الدولیة المعنیة، 33-4الفقرة راجع:-385

التفصیل في معیار التناسب في استخدام القوة المسلحة إلى قواعد 4-40تقریر اللجنة في فقرته لقد أحال–386

القانون الدولي اإلنساني.

، من تقریر اللجنة المعنیة، مرجع سابق. 4-41الفقرةراجع: -387
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وتهیئة الفرص الالزمة انتخابیة، وتشجیع حقوق اإلنسان، عملیاتمناسبة إلعادة تنظیم 

.)388(التنمیةلدعم 

تختلف من حیث دولیة، لیة إعادة البناء تقدیم مساعدات إنسانیة یندرج ضمن عم

من إنقاذه مكن التي كانت ترمي إلى إنقاذ ما یاالستعجالیةالهدف عن المساعدات 

منحى مختلفا عن الهدف الذي تسعى المساعدات اإلنسانیة االستعجالیة خذ لتتّ ، األرواح

بدایتها یكون الغرض منها تحقیق إعانة الدولة على التخلص الكلي من ، في لتحقیقه

لى ل إادة قوامها، لكن سرعان ما تتحوّ ویالت النزاع المسلح وٕاعانتها على استع

.)389(إنمائیةل التطور أو أبعد من ذلك مساعدات مساعدات إنسانیة من أج

الفرع الثاني

الحمايةازدواجية المعايير في تطبيق مسؤولية  

في )2011(تسببت األحداث التي اجتاحت الوطن العربي منذ بدایة عام 

ارتفاع حصیلة المعاناة اإلنسانیة التي یصعب توخیها باألسالیب السلمیة لعدم أداء 

الدولة صاحبة السیادة لواجبها في توفیر الحمایة لسكانها، األمر الذي دفع بالمجتمع 

العدید من المسارح التي اشتد فیها النزاع، ولو كان ذلك الدولي إلى ضرورة التدخل في 

إذ أنه في بعض الحاالت یتم اعتماد القوة المسلحة في وقت سابق ،بصفة متفاوتة

.31، مرجع سابق، ص."" نحو سیادة مسؤولةحمادو الهاشمي، -388

الدولیة أّنه الجهات المتدخلة غالبا ما ال تتحّمل كامل مسؤولیتها في إعادة بناء الدولة المتدخل الممارسةأثبتت -389

فیها، فهي تتنّصل من مسؤولیتها أو تنحرف عن غرض اإلعانة المقرر، لتستغل الفرصة للتمهید لجعل هذه 

عراق أین تحولت مساعدات من األخیرة في حالة تبعیة تامة للمساعدات الخارجیة ، وهو الوضع السائد في ال

اجل البناء إلى مساعدات إنمائیة ترتكز على هامش ربح جد معتبر.
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لیة ویفضل التضحیة كما هو الحال في لیبیا(أوال)، وفي حاالت أخرى تشل العمألوانه 

بالخسائر البشریة مثلما هو الواقع في سوریا(ثانیا).  

التسرع في اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة لتحقيق  -أوالّ 

أغراض إنسانية في ليبيا

سرعان ما تحول الوضع في لیبیا إلى نزاع مسلح داخلي كنتیجة حتمیة 

الستخدام القوة المسلحة المفرط ضد المتظاهرین الذین نظموا انتفاضة شعبیة سلمیة 

الحكم الذي فرضه العقید "معمر ضد نظام )2011(فبرایر من عام 17بتاریخ

حقوق اإلنسان، فأدى ذلك إلى اطیة واالستبدادیة ال یراعى فیه القذافي" المتمیز بالبیروقر 

إلى جانب المعاملة تسجیل جرائم واسعة النطاق بحق السكان اللیبیون المتظاهرون 

.)390(التي تلقوهاالقاسیة

مسؤولیته في الحمایة للسكان ،س األمنممثال في مجل،ل المجتمع الدوليتحمّ 

الذي یتعرضون له من طرف قوات النظام التابعة لحكم من التعسف اللیبیینالمدنیین 

1970یام حیث اتخذ بمناسبة ذلك قراره رقم األبعضالعقید القذافي في مدة لم تتجاوز 

بإجماع أعضائه التسعة، ونص على ضرورة امتثال قوات 2011فبرایر 26في 

.)391(النظام للجزاءات الموقعة علیهم والكف عن ارتكاب الجرائم

)، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 2011قدیح، التدخل الدولي اإلنساني (دراسة حالة لیبیاتیسیر إبراهیم-390

.136و135، ص. 2013غزة، -العلوم السیاسیة، كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة األزهر

حظر -تتمثل التدابیر غیر العسكریة التي اتخذها مجلس األمن بمناسبة النزاع المسلح في لیبیا في كل من: -391

التسلح ، تجمید األصول، فتح الممرات اإلنسانیة، حظر السفر، إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة.

، "بشأن الوضع في الجماهیریة 2011-02-26، الصادر بتاریخ في 1970رقم: قرار مجلس األمن:راجع

=.S/RES/1970(2011:اللیبیة " وثیقة رقم
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ع یــــالنــــزاع المســــلح فــــي لیبیــــا علــــى توقلــــم تنحصــــر جهــــود مجلــــس األمــــن بشــــأن

نســانیة وضــمان حقــوق لة ضــغط لوقــف المعانــاة اإلجــزاءات ذات طــابع عســكري  كوســی

عدم جدوى التفـاوض عن بعد مرور عشرة أیام فقط من اتخاذها أعلن المجلس الضحایا

ــــى االنتهاكــــات الجســــیمة المســــجلة بحــــق  ــــرد عل ــــه یجــــب ال مــــع األطــــراف المتنازعــــة وأن

فعــل الــدول الغربیــة اتخــذ مجلــس األمــن ةوعلــى إثــر ردّ ، اإلنســانیة بأســلوب أكثــر صــرامة

بإمكانیــة القیــام بعمــل عســكري NATOص بموجبــه لقــوات حلــفیــرخّ 1973القــرار رقــم 

.)392(في لیبیا تحقیقا ألغراض إنسانیة

استندت القوات المتدخلة إلى اإلذن الصادر من مجلـس األمـن فـي اطـار الفصـل 

قصـف جـوي باسـم اإلنسـانیة وفقـا ، وشـنت عملیـاتیئة األمم المتحدةالسابع من میثاق ه

ــدابیر الــواردة بالصــیغة اآلتیــة: 1973مــن القــرار رقــم 4لمــا تملیــه الفقــرة  "...باتخــاذ الت

بعـدما -الـوارد أعـاله-بطریقة تطبیـق أحكـام القـرار نددت المنظمات اإلنسانیة، الالزمة"

رحبـــت بـــالجهود األممیـــة التـــي جـــاءت فـــي الوقـــت المناســـب لتفـــادي مأســـاة إنســـانیة مثـــل 

مــن بشــریة بــدالّ نظــرا لمــا نــتج عنــه مــن أضــرار المآســي المعاشــة فــي أواخــر التســعینات

.)393(قب تحقیقهتر الهدف الم

العمل العسكري المعتمد في لیبیا باسم اإلنسانیة وٕان كان جانبه القانوني 

1970لمعاییر المشروعیة إال أن الجانب العملي والتنفیذي ألحكام القرارین یستجیب 

الصادرین عن مجلس األمن في مدة لم تتجاوز العشرین یوما عن بدایة النزاع 1973و

سابق.، مرجع 1970من قرار مجلس األمن رقم2و1الفقرة =
392- LAGOT Daniel, « droit international et intervention armées », in « droit international et conflits

armés », Sous la direction de : ANDERSSON Nils et LAGOT Daniel, Ed. l’Harmattan, Bruxelles

2013, p. 25.

، وثیقة رقم: 2011مارس17، بشأن الوضع في الجماهیریة العربیة اللیبیة، الصادر في1973قرار رقم -393
S/RES/1973(2011http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/1973(2011
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المسلح في المنطقة ال یبعد مجاال للشك في مصداقیة الجهات القائمة به ومدى سعیها 

حیث ون من استبداد نظام الحكم السائدالذین یعان،اللیبیینلتوفیر الحمایة للمواطنین 

لموالیة الستخدام القوة المسلحة صت من مسؤولیتها المترتبة علیها في المرحلة اتملّ 

.)394(القذافي بعد اغتیالهوٕاسقاط نظام العقید 

اتخـــذت االحتمـــاالت المنتظـــر تحقیقهـــا بعـــد التـــرخیص باســـتخدام القـــوة المســـلحة 

ـــة العربیـــة اهمغـــایر، حیـــث ال تـــزال الجمألغـــراض الحمایـــة مجـــرى  ـــةری ـــاللیبی ر فـــي تتعّث

خاصـة سیادیة لطاتها السكیل نظرا لعدم القدرة على تشإشكالیة انعدام االستقرار الداخلي 

.)395(الجهاز القضائي

العـــام لألمــــم المتحــــدة بـــالرغم مــــن الجهـــود التــــي یبــــذلها الممثـــل الخــــاص لألمــــین 

عملیـة إعـادة االسـتقرار فـي المـدن اللیبیـة المتضـررة، لتشجیع حكومة الوفاق الوطني في 

.)396(والسیطرة على الحاالت اإلنسانیة المتفاقمة

التي ولي حول شرعیة اغتیال هذا األخیرطریقة القضاء على نظام العقید معمر القذافي تندید الرأي الدأثارت -394

منتهكا في ذلك قواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان من كانت بدون مراعاة حقه في محاكمة عادلة ونزیهة؛ 

من جهة أخرى یعد ذلك انتهاكا جهة، بشأن ما تقدم وكذا االعتداء على الحق في الحیاة، هذا من جهة، و 

لقواعد القانون الدولي اإلنساني التي تجعله تحت الحمایة المقررة ألسرى الحرب، ویعامل كذلك، ومنه یحظر 

القتل، وحتى ولو كان فعال مجرم حرب إال أن القانون الدولي اإلنساني یكتفي بتسلیط عقوبة علیه وفقا لما 

.یقتضیه القانون

مالمح التطور في محمد مصطفى یونس، راجع حول المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة،-

.195و 194.، ص1996، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2، ط القانون الدولي اإلنساني

.172تیسیر ابراهیم قدیح، مرجع سابق، ص.-395

وثیقة رقم، 13/12/2016، بشأن الوضع في الجماهیریة العربیة اللیبیة، الصادر في 2323رقم قرار -396

)S/RES/2323 (2016
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بأن المجتمع الدولي اكتفى بواجبه بالرد على جرائم علیه، نتوّصل إلى القول 

، ما ضد اإلنسانیة التي تعرض لها السكان المدنیین بأسلوب قانوني محكم وشرعي

لمسؤولیة الحمایة التي ترتكز على ضرورة إعادة بناء الدولة اجزئیإعماالیشّكل

المتدخل فیها، حیث ازدادت نسبة النداءات لطلب المساعدات اإلنسانیة لتغطیة الحاجة 

لهم ظروف األساسیة للسكان الذین ال یملكون أدنى اإلمكانیات والمواد التي تضمن 

بادرة ترمي إلى تحسین مي أي حلف شمال األطلسإذ لم یسجل لدول، معیشیة مالئمة

الذي اّتخذت بهالمزري الذي كانت تندد به وكان األساس القانوني الوضع اإلنساني

.)397(قرار التدخل

تأجيل عملية التدخل العسكري في سوريا-ثانيا

من حیث المنطلقلیبیاالنزاع في سوریا عن في النزاع المسلحختلفیلم

2011جانفي31بتاریخ انطلقت من مدینة دمشقاهرات سلمیةفكانت بدایتها تظ

طالب من خاللها الشعب السوري بحقوقهم التي تمحورت أساسا في حق التعبیر عن 

الرأي والتندید بالحكم االستبدادي الذي فرضه علیه نظام األسد، وتدني مستوى المعیشة 

.)398(وظهور الطبقیة

قد یؤكد أن الدافع الرئیسي في استعجال قوات حلف الناتو باستخدام القوة المسلحة یكمن ما حدث للقذافيو -397

في اإلطاحة بالنظام السائد في لیبیا، بدال من األغراض اإلنسانیة.

398- DOMBRET Dimitri, « La crise syrienne : l’heure de vérité pour Bachar EL-ASSAD et

pour l’opposition », ESISC, 27-06-2011, pp.1-3.
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لتي شهدها الوطن العربي في فعل مماثلة لتلك األجواء القیت التظاهرات رّدة

باستخدام القوة حظیت مطالب الشعب السوري إذ""بالربیع العربيإطار ما سمي 

.)399(المسلحة من طرف السلطات السوریة لقمع التظاهرات وتضلیل الرأي العام

أضفى الّرد العنیف على الّتظاهرات الّسلمیة الّتي نظمها الّشعب الّسوري طابع 

إلى محاولة إجراء بعض "بشار األسد"الّنزاع المسلح الداخلي التي دفعت بالرئیس 

قم الوضع ، لكن سرعان ما تفا)400(اإلصالحات على نظام الحكم السائد في سوریا

لهیئات األممیة خاصة الجهود التي بذلها ل بفعل تدخل اوّ وتحول إلى نزاع مسلح مد

" التخاذ إجراءات تهدف في طیاتها إلى استتباب السلم "بان كي موناألمین العام 

وٕایقاف مختلف أشكال العنف الّتي تعرض لها المتظاهرون حیث وضع ینواألمن الدولی

یة الّتي خطة تتضمن ست نقاط رئیسیة تعتبر بمثابة التزام على عاتق الّسلطات الّسور 

یجب أن تمتثل لتنفیذها كإجراء وقائي للحّد من تفاقم أثار النزاع على الوضع اإلنساني 

.)401(الذي یستمر في التدهور

399- BLANCHE Fabrice, « Syrie : guerre civile et internationalisation du conflit », Eurorient, 2103, p.14.

http:// halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00841955. Consulté le 04/08/2016 à 12 h 00.

وتقیمها أنظر:بادر بها الرئیس السوري بشار األسدللتفصیل أكثر حول اإلصالحات التي –400

جوان 06، الصادر بتاریخ2543، بشأن تنفیذ قرار مجلس األمن رقم523العام لألمم المتحدة رقممینتقریر األ

S/2012، وثیقة رقم:2012

تتمثل النقاط الست التي تضمنتها الخطة التي أعدها األمین العام فیما یلي:-401

؛سوریا واستقاللها وسالمة أراضیها وهویتها العلمانیة أمور أساسیةوحدة-1"

؛مؤسسات الدولة ستظل قائمة-2

؛حقوق كل السوریین یجب حمایتها بصرف النظر عن العرق أو االنتماء الدیني-3

=؛ضرورة تسریع كل الجهود الدبلوماسیة إلنهاء الحرب-4
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ب عدم إبداء الحكومة السوریة لرغبتها في التوقف عن أسلوب العنف الذي تطلّ 

عملیة جهودها لمباشرة""مجموعة العمل من أجل سوریاتكثیفتنتهجه ضد شعبها،

انتقالیة بقیادة الحكومة السوریة تعالج مطالب الشعب السوري وتطلعاته في بناء دولة 

.)402(قوامها حكم دیمقراطي

إلى2015أكتوبر 30ینا المنعقد بتاریخ یخلصت المجموعة من خالل مؤتمر ف

بحث الوضعیة السوریة وتبنت بدورها تسعة نقاط أساسیة، تمكن المؤتمرون بعد عدة 

.)403(محاوالت إلى إیقاف النار بصفة مؤقتة

بسبب اعتراض الفیتو الروسي والصیني زادت شدة النزاع المسلح في سوریا 

یرة التي تعرض لها على اتخاذ أي إجراء ردعي یهدف إلى الرد على االنتهاكات الخط

ن في سوریا لمدة تقارب الخمس سنوات التي شهد فیها العمل اإلنساني لسكان المدنیو ا

حالة انسداد بسبب اشهار السلطات السوریة مبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلیة 

ورفضها الترخیص للمنظمات اإلنسانیة بمباشرة مهامها في إغاثة الضحایا الذین یتزاید 

ضمان وصول المنظمات اإلنسانیة لكل مناطق سوریا وسیعزز المشاركون الدعم للنازحین داخلیا -5=

؛ولالجئین وللبلدان المستضیفة

االتفاق على ضرورة هزیمة تنظیم "داعش" وغیره من الجماعات اإلرهابیة كما صنفها مجلس األمن -6

"؛الدولي واتفق علیه المشاركون

:راجع"مجموعة العمل من أجل سوریا"أكثر حول مجریات اجتماع للتفصیل-402

، وثیقة رقم: 27/9/2013، بشأن الشرق الوسط، الصادر في2118قرار مجلس األمن رقممن1الفقرة -

S/RES/2118 (2013). http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/2118(2013)

النقاط الست التي تبنها األمین العام عنلم تختلف النقاط التسع التي تضمنتها مجموعة العمل من أجل سوریا –403

لألمم المتحدة، وللتفصیل أكثر أنظر: البیان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوریا بتاریخ 

30/06/2012.



اإلنسانية      الباب الثاني: حدود المساعدات اإلنسانية في تحقيق االستجابة للضرورة  

ومتطلبات التنمية

212

من خالله حثّ األمر بمجلس األمن إلى اتخاذ قرار دفع ،)404(عددهم یوما بعد یوم

ضرورة السماح للناشطین اإلنسانیة واحترامه المتنازعة على مراعاة مبدأ األطراف

اإلنسانیین بتقدیم المساعدات اإلنسانیة للمحتاجین إلیها وتسهیل عملیة الوصول إلیهم

)405(.

في وقت مبكر إال أن الرغم من المحاوالت المتكررة الستجابة للوضع السوريب

توقفت على إرادة الدول المعارضة التي تسعى لحمایة عملیة اتخاذ قرار حاسم

والتي تمكنت من اإلجماع على تبني قرار رقم )406(مصالحها في الشرق األوسط

ل المجتمع الدولي مسؤولیته في على واجب تحمّ )2015(سنة أواخر في 2254

في سوریا وٕایجاد حل نهائي لألزمة اإلنسانیة، مركزا توفیر الحمایة للسكان المدنیین 

استخدام القوة ة إمكانیة تثبت الترخیص الصریح  بعلى الحل السیاسي ومستبعدا أیّ 

.)407(المسلحة استنادا للفصل السابع من المیثاق

ألعضاء الخمس الدائمون في المجلس على اإلجماع للمرة الثانیة على  اتمكن 

األداء اإلنساني وتعمیمه على تسهیلي مشروع القرار الذي أعدته روسیا، بهدف تبنّ 

السكان المحتاجین للمساعدة في مختلف أرجاء الجمهوریة السوریة خاصة المحاصرة 

.)408(منها

404- Médecins sans frontières, « Urgence Syrie : 2 ans de conflit. L’aide humanitaire dans l’impasse »,

Dossier de presse, 7 mars 2013. http://www.msf.fr/presse/communiques/syrie-aide-humanitaire-

impasse, Consulté le 29/08/2016 à 22 h 40.

مرجع سابق.، بشأن الحالة في سوریا، 2139قرار مجلس األمن رقم -405
406- PICHON Frédéric, « La Syrie, quel enjeu pour la Russie ? », Politique étrangère, 2013, p. 107.

http://www.cairn.inf/revue-politique-etrangere-2013-1page-107htm consulté le: 22-02-2016 à

13h 25.

في الوقت المناسب حول ترّدد مجلس األمن في اتخاذ قرار حاسم بشأن النزاع السوريلمزید من التفصیل-407

،" بشأن الوضع في 2254رقم قرار مجلس األمنوتأخره تقریبا لمدة تجاوزت األربع سنوات اطلع على طیات 

S/RES/2254/2015، وثیقة رقم:2015دیسمبر18سوریا"، الصادر بتاریخ: 

26/02/2016، بشأن مسألة الشرق األوسط (سوریا)، الصادر في2268قرار مجلس األمن رقم:راجع-408
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وعلیه، تمكنت المنظمات اإلنسانیة من إغاثة المدن المحاصرة وتقدیم مواد 

المتضررین من عملیات الحصار "مضایا"غذائیة وٕاسعافات طبیة لكل من سكان 

المفروضة علیهم، والدخول في مفاوضات إلیجاد حل سیاسي یضمن مخرج نهائي 

لألزمة السوریة وهو ما یأمل التوصل إلیه في إطار مؤتمر جنیف الثالث الذي بدأت 

األمن في علیه مجلس أصرّ ما ، وهو )2016ه في منتصف فبرایر من سنة (مجریات

إلى ضرورة اتّباع حل سیاسي بقیادة الحكومة السوریة، ى، حیث دع2336قراره رقم 

) و 2015واألخذ بعین االعتبار ما خلص إلیه المؤتمرون في جنیف عامي (

لیات القتالیة، بالرغم من الجهود معلما أن المؤتمرین فشال في إیقاف الع.409)2016(

.)410(المبذولة من طرف مجلس األمن في هذا الشأن

تضمین حق األشخاص المتضررین من الظروف االستثنائیة في تلقي إّن 

مساعدات إنسانیة في العدید من الصكوك والمواثیق الدولیة، ال یعني أّن هذه األخیرة 

قد ألمت بكل الضوابط التي تسهل تحقیق المبتغى المرجو من النشاط اإلنساني الذي 

النصوص من غموض وقصور یحّد تؤدیه المنظمات اإلنسانیة، نظرا لما یلحق بتلك 

http://www.un.org/french/documents/sc/resS/RES/2268(2016

409-Res du Conseil de sécurité n° 2336, adoptée le 03/01/2016. S/RES/2336(2016).

29/06/2016، الصادر في سوریة، بشأن الوضع في 2294رقم مجلس األمن قرار -410

S/RES/2294(وثیقة رقم  (2016

للمزید من التفصیل حول ضرورة اتباع حل سلمي في سوریا، راجع:-
HAYEK Caroline, « A Astana, l’entente sur la consolidation de la trêve masque un échec politique »,
l’Orient Le Jour, www.lorientlejour.com/article/1031280/a-astana-lentente-sur-la-consolidation-de-la-
treve-masque-un-echec-politique.html, 25/01/2017. Consulté le 05/04/2017 à 22 h 16.
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من األداء الفعال للواجب اإلنساني في القضاء على معاناة الضحایا بطریقة سلمیة 

غیر مكلفة ال تهدر بأیة مصلحة في سبیل إنفاذ الحد األدنى المطلوب من الحقوق 

.حق في بقاء الفرد على قید الحیاةاألساسیة التي تضمن ال

نشأ للحق في الحصول على مساعدات إنسانیة قد یزول الظرف االستعجالي الم

دون أن تنقضي الحاجة للمعاونة، التي تأخذ حینها مسار مغایر عن هدفها األساسي 

اإلغاثة الفوریة، لتسعى بعد ذلك إلى إعانة الفئات التي عملیاتالذي كان ینحصر في 

ئي من تضررت على استعادة نمط حیاتها المعتاد، ودعمها من أجل  التخلص النها

ب فیها الظرف الطارئ أو االستثنائي، من خالل المساهمة في المخلفات التي تسبّ 

إنماء قدرات دولتهم في إعادة بناء مؤسساتها لمواكبة التطور وتحقیق تقدم في مختلف 

وهو ما یكون االستعجالیةالمجاالت بدال من التبعیة المطلقة إلمدادات المساعدات 

محل الدراسة في الفصل الثاني.
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الفصل الثاني

المساعدات اإلنسانية من أجل التطور

)ت اضافية للعمل اإلنسانيتحّديا(

على تلك التي یقتضیها عنصر تقتصرالدولیة المساعدات اإلنسانیةكانت

من المعونات لةاالستعجال، أي المساعدات االستعجالیة، سواء كانت طبیة أو مشك

أو تقدیم األلبسة أو األفرشة الضروریة... )411(السیما الماء الصالح للشرب-الغذائیة

إال أن ذلك لم یعد كافیا في الوقت الراهن، حیث أن التجربة في عدة حاالت أثبتت 

قصور هذا النوع من المساعدات إذا لم تتزامن مع نوع آخر من المساعدات أال وهي 

اإلنسانیة من أجل التطور.المساعدات 

حیث وتمتاز المساعدات من أجل التطور بطبیعتها الخاصة (المبحث األول) 

كونها تتطلب نشاطا مستمرا یشمل إعادة لتتباین مع المساعدات اإلنسانیة االستعجالیة 

بمختلف كذا القیام و ،كان مصدرهااهممكارثةمن الالدولة المتضررةهیاكل تأهیل

.تنمیتهااألعمال التي تضمن 

االستعجالیة اإلنسانیةیتطلب العمل في میدان التنمیة التوفیق بین المساعدات

مجموعة المنظمات غیر وهي المهمة التي اتخذتها ،اإلنمائیةاإلنسانیة والمساعدات 

یشار إلى أن بعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة أدخلت عنصر الماء الصالح للشرب كأهم معونة في -411

برنامجها الخاص بالمساعدات اإلنسانیة االستعجالیة، وذلك باتخاذ حمالت لجمع التبرعات، نظرا ألهمیتها 

، من بین …سیما في الكوارث الطبیعیة، أین تتضرر قنوات نقل المیاه أو یتعرض الماء للتلوثالقصوى، ال

Solidaritésهذه المنظمات منظمة التضامن الدولي internationale)(.
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والتي سنتخذها على عاتقها، (URD)"التطور-التأهیلإعادة-استعجال"الحكومیة

.)المبحث الثاني(للدراسةكنموذجا

المبحث األول

بيعة الخاصة للمساعدات اإلنسانية  الطّ 

طورمن أجل التّ 

مقارنة مفهوم جد حدیثتعتبر المساعدات اإلنسانیة من أجل التطور 

أنه لم تتخذها (المطلب األول) حیث-المساعدات االستعجالیة-بالمساعدات التقلیدیة

المنظمات الدولیة غیر الحكومیة كنشاط جدید على عاتقها إال في السنوات 

خاصة أن هذا النوع من المساعدات یكتنفها الغموض في أساسه القانوني )412(األخیرة

باعتبارها قریبة من المساعدات العمومیة اإلنمائیة بالرغم من وجود )المطلب الثاني(

فقد ،)413(-طروحةفي هذه األیتم تفصیلهكما س-أوجه التباین فیما بین المفهومین 

لالمساعدات اإلنمائیة وفقا الستراتیجیة تشمل مجموعة من الدو تتخذ

فعلى سبیل المثال الجمعیات الوطنیة في بلجیكا، كانت خاضعة لقانون الجمعیات التي ال تستهدف الربح -412

لم تكن في بدایة تأسیسها تنشط في میدان المساعدات من أجل التطور، بل كان نشاطها )1921لسنة (

یقتصر على بعض المیادین الحیویة، كالحیاة االجتماعیة التربیة، الثقافة، الشبیبة...

راجع في ذلك:-

- DUMONT Jacques, « L'aide privée au développement : structures, fonctionnement, enjeux (I). Les

organisations non gouvernementales (ONG) de coopération avec le tiers-monde : un premier aperçu

général », Courrier hebdomadaire du CRISP, 1982/1, n° 946, p. 1.

http://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-1982-1-page-1.htm,

Consulté le 14/10/2015 à 12 h 02.

العمومیة اإلنمائیةراجع في ذلك ما یأتي: التمییز بین المساعدات اإلنسانیة الدولیة والمساعدات -413

.بعدهاوما 222.ص
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، كما هو معینةدون أن تستوجب حدوث كارثة )Partenariat)414على شكل شراكة

.معتاد في المساعدات االستعجالیة

المطلب األول

مفهوم المساعدات اإلنسانية  بحث في  

طورمن أجل التّ 

كمفهوم حدیثمن أجل التطوراإلنسانیةلمساعداتیقتضي البحث في مفهوم ا

الذي شأنه شأن المساعدات و )الفرع األول(التعریف بالمصطلحفي الساحة الدولیة، 

اإلنمائیة العامة ال تتسم بالطابع االستعجالي مما یجعلهما متقاربان في المعنى إلى حد 

،المساعداتالعمیق لهذه فهم لول)الفرع الثاني(كثیرةجوهریة، رغم وجود فروقاتبعید

.)الفرع الثالث(تبیان أهمیتها یتطلب األمر

نذكر على سبیل المثال إعالن فرنسا حول فعالیة المساعدة اإلنمائیة، أین یقّر صراحة بأنه من بین ما -414

ن الشریكة.یستهدفه اإلعالن، تعزیز استراتیجیات  التطور للبلدا

- O.C.D.E, Déclaration de Paris sur l’efficacité de L'aide au développement : Appropriation,

harmonisation, alignement, résultats et responsabilité mutuelle, 2005, Forum Haut Niveau, Paris, 28

février- 2 mars 2005. www.oecd.org/fr/cad/efficacite/34579826.pdf, Consulté le 17/10/2015 à 00 h 12.

نشیر إلى أن المشاركة في التظاهرة شملت الدول، المنظمات الدولیة الحكومیة والمنظمات الدولیة غیر -

.ول العالم، ولم تكن الجزائر حاضرةالحكومیة من مختلف د

Annexeراجع في ذلك، الملحق، - Bخاص بالمنظمات والدول المشاركة، مرجع نفسه.
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الفرع األول

المساعدات اإلنسانية من أجل التطورتعريف

یقتصرون في نشاطهم اإلنساني على الحاالت اإلنسانیونلقد كان الفاعلون

اإلنسانیة فلم تتبلور المساعدات كما هو الحال في النزاعات المسلحة،الیة،االستعج

كانت تدخل )415(التسعیناتقبل، حیث-كما سبق اإلشارة إلیه-مؤخرااإلنمائیة إال 

ضمن المساعدات التنمویة ولم تنعت بأنها مساعدات إنسانیة، سواء تعلقت هذه 

.)416(مة أو حقوق اإلنساناكمیدان الصحي، إعادة اإلعمار، الحالمساعدات بال

ینظر قدیما إلى المساعدات االستعجالیة بأنها مختلفة عن برامج التطور 

یعد كذلك لتداخل لم وبالتالي تقتضي نمطین مختلفین من التدخل، إال أن األمر 

برامج النوعین من المساعدات، فعملیات إعادة التأهیل االقتصادي لها عالقة مع 

.)417(ل والتنمیةالتنمیة، وبالتالي لیس ثمة اصطدام بین االستعجا

والتي یفضل خالفا للمساعدات العامة اإلنمائیة، التي تكون بین الدول عادة، و 

المساعدات التي تكون في السیاق هناك من یسمي ،)Coopération(تسمیتها بالتعاون 

Aidesنفسه مساعدات خاصة  privées)(منظمات مختلفة تمر على استنادا إلى أنها

فبالنسبة للمنظمات الدولیة غیر الحكومیة لم تعتبر كفاعلین أساسیین في التعاون في مجال التنمیة إال في -415

التسعینات. راجع في تفصیل ذلك:

- STANGHERLIN Gregor, « Les organisations non gouvernementales de coopération au

développement Origine, cadre juridique, cofinancement et enjeux », Courrier hebdomadaire

n° 1714-1715/ 2001, Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP). p. 5.
416- ATLANI-DUAULT Laëtitia, DOZON Jean-Pierre, « Colonisation, développement, aide humanitaire.

Pour une anthropologie de l'aide internationale », Ethnologie française, 2011/3 (Vol. 41), P. 400.
417-Découvrez le CICR, Brochure du CICR, Septembre 2005, p. 30.
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(Fondations)كالمنظمات غیر الحكومیة، المنظمات الدینیة والتأسیسیات 

.)418(والشركات

عملیات المساعدات دات اإلنسانیة من أجل التنمیةعادة المساعليت

.)419(الوسائل المادیة والبشریة التي تحول دون ظهور األزماتاالستعجالیة بتوفیر 

یمكن تعریف المساعدات اإلنسانیة من أجل التنمیة بأنها تلك وعلیه،

األشخاص الخاصة بغرض تمكین -على وجه الخصوص–المساعدات التي تقدمها 

سكان األقالیم المتعرضین لكارثة ما من استعادة قدراتهم االنتاجیة على النحو الذي 

المساعدات قدمي میسمح بتطویر اإلقلیم الذي یتبعونه ویضمن االستقاللیة عن 

.اإلنسانیة االستعجالیة

التي وتستهدف تلك المساعدات المدى البعید، مقارنة بالمساعدات االستعجالیة

وذلك بتوفیر مختلف )420(العواقبیعاب الحاجة بصفة آنیة دون مراعاةتحاول است

العامةاإلعانات في المجال االقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة للمساعدات اإلنمائیة 

)421(.

418- SERVINO Jean-Michel, DEBRAT Jean-Michel, L’aide au développement, Coll. Idées Reçues,

Editions Le Cavalier Bleu, Paris, 2010. p. 5.
419- Découvrez le CICR, Brochure du CICR, p. 30.

بعدها.و ما229راجع ما یأتي، أهمیة المساعدات اإلنسانیة من أجل الّتطور، ص. –420

بعض الكتاب ینتقدون اللجوء المفرط إلى المساعدات اإلنسانیة االستعجالیة، بسبب ما تخلقه من اعتماد -421

.(Corruption)وتفشي الرشوة (Déstabilisation)السكان على هذه المساعدات، تقویة عدم االستقرار 

RICHARDIER Jean-Baptiste, « L’aide humanitaire ne peut se réduire au « camionnage », », In : Entre

urgence et développement, Pratiques humanitaires en questions, S/dir de PIROTTE Claire,

HUSSON Bernard et GRUNEWALD François, Ed KARTHALA, Paris, 2000, p. 44.

وال یقتصر انتقاد على المساعدات اإلنسانیة، بل حتى على تلك التي تقدم في إطار التعاون بین الدول، فقد كان -

MOYOكاتبة زامبیة، أّلفته لكتاب  Dambisa شخص األكثر تأثیرا 100صدى كبیر، إلى حد اعتبارها من بین

:األفارقة، والكتاب تحت عنوانفي العالم، حیث اعتبرت أن المساعدة تساهم في فقر 

« L’aide fatale : Les ravages d’une aide inutile et de nouvelles solutions pour l’Afrique ». =
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الفرع الثاني

التنمويةالمساعدات اإلنسانية التنموية والمساعدات العمومية

)صعوبة التمييز بين المصطلحين(

من أجل من المصطلحات األكثر تداخال مع المساعدات اإلنسانیة الدولیة

أو ما یسمى بالمساعدات العمومیة اإلنمائیة المساعدات العامة اإلنمائیة،التطور

Aide)(أوال) publique au développement)، فال یمكن فهم المساعدات العمومیة

بدون االستنادیة بوضوح على نحو یبعد اللبس بینها وبین المساعدات اإلنسانیة تنمو ال

عن تلك المساعدات (ثانیا)عملیة نماذج في البحث إلى 

المساعدات اإلنسانية التنمويةبين  التمييز-أوال

والمساعدات العمومية التنموية

المنظمات ، تقدیم المعونة من الدولبالمساعدات العمومیة التنمویة یقصد

المحتاجة، بغرض تنمیة بعض الشعوبإلى الدول أو المؤسسات المالیةالحكومیة

خبراء لإلشراف على إرسالبالدعم التقني بالمعلومات، نقل التكنولوجیا، ذلكقد یكون

في تلك الدول، ویدخل في هذا النوع من المساعدات تقدیم اإلطاراتعملیات تكوین 

أو متعدد شكل اتفاق ثنائيإماغیر أن ذلك یتخذ قروض،اإلعانات المالیة وال

.)422(األطراف

= Cité par : SERVINO Jean-Michel, DEBRAT Jean-Michel, L’aide au développement, Op. Cit.

p. 9.

=19ص. مرجع سابق، ، الحق في المساعدة اإلنسانیة...الدین، بوجالل صالح-422 .
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إن المساعدات العمومیة التنمویة هي األولى في الظهور حیث برزت في 

أجل التطور التي هي حدیثة منتصف القرن العشرین، خالفا للمساعدات اإلنسانیة من 

.)423(النشأة

وأهم ما یمیز المساعدات العمومیة أنها كركیزة أساسیة في العالقات 

مناجزءZamoraزمورامثل إلى الحد الذي یعتبرها البعض )424(-جنوبشمال-

.)425(القانون الدولي العرفي

مساعدة، إال أن الفرق یبدو یعتبر كال المصطلحین السابقین من أعمال ال

، لطابعها االستعجالي الذي )المساعدات االستعجالیة(في المساعدات التقلیدیة واضحا

اإلمداداتیفرض توفیرها على وجه السرعة، سواء تعلق األمر بالمساعدات الطبیة، 

ل التقارب جلیا في المساعدات الحدیثة ظ...، بینما ی، األلبسة، األفرشةالغذائیة

=  لإلشارة، تعریف الكاتب بوجالل صالح الدین للمساعدات العامة اإلنمائیة أخذه من عدة كّتاب أمثال 

FEUER وPAPANICOLAOU..راجع بشأن تلك التعاریف المرجع نفسه

.20/01/1949بتاریخ )Truman(یرجع الحدیث عن "التنمیة" ألول مرة إلى خطاب رئیس و. م. أ ترومان -423

.من أجل تبریر المساعدات الموّجهة للبلدان غیر المتطورة في إطار مكافحة الشیوعیة

SERVINO Jean-Michel, DEBRAT Jean-Michel, L’aide au développement, Op. Cit, p. 5.

فعلى سبیل المثال نذكر بصدد هذه العالقة، المساعدات المالیة والتقنیة أو التكنولوجیة التي تقدمها البلدان -424

المتطورة للبلدان غیر المتطورة بغرض حمایة البیئة، والتي تتأسس كالمساعدات اإلنسانیة الدولیة على ما یلي: 

أو على مقتضیات العدالة التي تستوجب األخذ بعین (Altruisme)األخالق سواء استند في ذلك على اإلیثار 

االعتبار احتیاجات وٕامكانیات الدول النامیة في حمایة البیئة العالمیة.

ولیة المشتركة والمتباینة في حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة.ؤ القانون باالستناد إلى مبدأ المس

حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام : زید المال صفیة، راجعذلكفي تفصیل لل-

القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.452، ص. 27/02/2013، -تیزي وزو-جامعة مولود معمري
425-THERIEN Jean-Philippe, « Un demi-siècle d’aide au développement », Lien social et Politiques

n° 45, 2001, p. 89.
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حیث تستهدف هذه األخیرة تنمیة األشخاص ،المساعدات اإلنسانیة من أجل التطور

على غرار المساعدات العامة اإلنمائیة...واألقالیم

المقام األول في غیاب إذا یظهر التشابه بین النوعین من المساعدات في 

كون أن المساعدات اإلنمائیة كالمساعدات اإلنسانیة من أجل ، عنصر االستعجال

التطور ال تستدعي دائما االستعجال، كما تشترك هذه المساعدات في الهدف أال و هو 

.، وٕان كان ثمة اختالف في هذا المجال، كما سنبینه الحقاالتنمیةیق تحق

أما االختالف فیكمن في عدة نقاط نعدد منها ما یلي:

المساعدات العامة االنمائیة بین دول تردغالبا ما :أطراف المساعدة-1

المتخلفة م للمساعدة وبین البلدان الشمال ودول الجنوب، أي بین البلدان المتطورة كمقدّ 

بینما )426(، ال سیما في تحویل المعرفة نحو شعوب أقل تطوراأو مستفیدكمستقبل

أن تكون بین البلدان المتطورة والبلدان المساعدات اإلنسانیة الدولیة ال تقتضي وجوبا 

.)427(المتخلفة

للمساعدات العامة PAPANICOLAOUهو التعریف الذي أخذ به "تحویل المعرفة نحو الشعوب األقل تطورا"-426

.اإلنمائیة

الماجستیر راجع في ذلك: رضا همیسي، مبدأ التعاون في القانون الدولي المعاصر، مذكرة لنیل شهادة -

.57، ص. 1992معهد العلوم القانونیة واإلداریة، جامعة الجزائر، 

نشیر إلى أن رغم أنه من الشائع الحدیث عن تقدیم المساعدات اإلنمائیة العامة من قبل الدول، إال أن-427

. أ. م لها دور ال یستهان به في هذا المجال عبر أجهزتها المختلفة، سواء الرئیسة منها، كالجمعیة العامة ه

Programmeوالمجلس االقتصادي واالجتماعي، أو الوكاالت وغیرها، على غرار برنامج األمم المتحدة للتنمیة 

des Nations Unies pour le Développementحدة للتنمیة الصناعیة أو منظمة األمم المتOrganisation des

Nations Unies pour le Développement Industriel.

=:راجع في تفصیل نشاط األمم المتحدة في مجال تنمیة الشعوب اإلفریقیة على وجه الخصوص



اإلنسانية      الباب الثاني: حدود المساعدات اإلنسانية في تحقيق االستجابة للضرورة  

ومتطلبات التنمية

223

یتمثل الهدف من تقدیم المساعدات اإلنسانیة :من المساعدةالهدف-2

الدولیة في إغاثة ضحایا الكوارث المختلفة بتقدیم دعم لها عادة ما یكون فوریا استجابة 

لألوضاع اإلنسانیة الصعبة، أما المساعدات الدولیة العامة اإلنمائیة، فإنها تقدم بغرض 

.)428(تحقیق تنمیة اقتصادیة لدولة ما

تستوجب المساعدة اإلنسانیة، سواء كانت دة:ظروف تقديم المساع-3

یكونون في أمس الحاجة  للمساعدةاستعجالیة أم ال، حدوث كارثة ما تخلف ضحایا

قد ف،)429(تحقیق التنمیةى لتهدف إفي حین تقدم المساعدة اإلنمائیة في ظروف عادیة 

الصناعةجال محدد، كالتكنولوجیا، تكون الدولة غنیة تحتاج فقط للدعم في م

الزراعة...

لعل أهم فرق بین المساعدتین یكمن في المقابل :المساعدةمقـابل  -4

أن الدواعي اإلنسانیة هي التي تفرض تقدیم بهالمسلم من أو بدل المساعدة، ف

الدولیة المعاصرةدور األمم المتحدة في تنمیة الشعوب اإلفریقیة في ظل التطوراتإبراهیم أحمد خلیفة، =

2007، دار الجامعة الجدیدة، األزاریطة، مصر، )دراسة في الطبیعة القانونیة للقاعدة الدولیة في للتنمیة(

.128-91.ص ص

.273ص. مرجع سابق،...حمایة اإلنسان في حالة الكوارث الطبیعیةمحمود توفیق محمد محمد، -428

اإلنسانیة منها و التنمویة، إال أن التداخل في الظروف قد رغم ما قیل عن ظروف تقدیم المساعدتین -

ستعجال حاضرا یتحقق، ففي بعض الحاالت تقدم مساعدات من الدول بغرض التنمیة لكن یكون عنصر اال

ها االتحاد بظروف سیئة في المجال االقتصادي، وخیر مثال على ذلك، المساعدات التي قدمحینما تمر الدولة

ف ضحایا تخلّ كان من شأنها أن. فالحالة االقتصادیة لهذه الدولة Grèceلدولة الیونان یدةمرات عداألوروبي

.مالیةروبي إلنقاذها بتقدیم لها مساعدةلوال تدخل االتحاد األو ولتراكم الدیون علیهالقلة الموارد المالیة 

راجع:،للتفصیل حول كیفیات منح االتحاد األوروبي للمساعدات المالیة للدول-

- Union Européenne, Assistance financière au Etats membres de l’Union Européenne, Fiches techniques

sur l’Union Européenne 2015, http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.2.3.pdf, consulté le

18/09/2015 à 0 h 37.

.272ص. مرجع سابق، ، ...اإلنسان في حالة الكوارث الطبیعیةحمایة محمد، محمود توفیق محمد-429
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منها، بینما المساعداتأو مقابلالمساعدات اإلنسانیة، و بالتالي ال ینتظر أي بدل

فإن ،تتمخض عن اتفاقات ثنائیة أو متعددة األطرافالعامة اإلنمائیة، كونها 

لمساعدة له االعتبارات السیاسیة أو االقتصادیة دائما ما تكون حاضرة، بما أن مقدم ا

ر عن ة الحكومیة تتستّ و إن كانت الدول أو المنظمات الدولیمصلحة یرید تحقیقها، 

عبة التي تعیشها بحجة أن ما قامت به یستجیب للظروف الحالة الصتلك المصلحة

الدولة.

بلدان المتخلفة على لفیمكن تفسیر تقدیم المساعدات من قبل البلدان المتطورة ل

حوض المتوسط مثال، بدعم اقتصادیات تلك الدول حفاضا عن مصالح البلدان 

المتطورة التي تهدده الهجرة غیر الشرعیة، بما أن تلك التنمیة لهذه األقالیم قد تحول 

ضتها الجزائر على دول وینطبق األمر على المساعدات التي عر لهجرة.دون عملیات ا

المعتبرة التي عرفتها في غیر الشرعیة بعد الهجرة )Niger(سیما النیجرالساحل، ال

.)430(السنوات األخیرة

للجزائر في عملیة ترحیل المهاجرین النیجریین، حسبما أشارت إلیه المسؤولة األولى ٕان كان الموقف الرسميو -430

مرات عدیدة، هو أن الترحیل یستند إلى طلب رسمي من رئیس دولة بن حبیلس عن الهالل األحمر الجزائري 

یمكن أن النیجر، إال أن عرض مساعدات عمومیة تنمویة للسكان النیجریین الذین یعیشون أوضاعا صعبة ال

فقط بمقتضیات ودوافع إنسانیة، وٕانما للجزائر مصلحة في ذلك بتوقیف الهجرة غیر -حسب رأینا-یفسر

الشرعیة، حیث أصبحت الجزائر بوابة للهجرة إلى الدول األوروبیة، رغم أن البعض من المهاجرین یفضلون 

ل اإلقلیم الوطني حیث سیسمح تحقیق االستقرار في الجزائر، على غرار األعداد الكبیرة التي تتواجد في ك

االكتفاء الذاتي للمهاجرین، والخروج من دائرة الفقر البقاء في دولتهم.

وننوه إلى أن الجزائر لم تقتصر على تقدیم مساعدات عبر مشاریع تنمویة في النیجر بل كذلك تقدم مساعدات 

ي ذلك:. راجع فطن30بحجم إنسانیة أخرى كالمواد الغذائیة واألدویة

L’Algérie octroie une aide humanitaire au Niger (MAE)

:منشور على موقع وكالة األنباء الجزائریة

www.aps.dz/algerie/26784-alg%C3%A9rie-accorde-une-aide-humanitaire-au-niger-mae/

Consulté le 12/12/2015 à 20 h 55.
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نماذج عن المساعدات العمومية التنموية-ثانيا

مثال له صدى كبیر في المساعدات العمومیة للدول نذكر مشروع خیر

European(أو ما یطلق علیه)Marshall(مارشال Recovery Program( یعد من ،

أهم المشاریع الخاصة بالمساعدات العمومیة، حیث قدمت الوالیات المتحدة األمریكیة 

%2ملیار دوالر أي ما یقارب 13ت هذه األخیرة  تلقّ فدعما مالیا للبلدان األوروبیة، 

.)431(ل و. م. أمن  الدخل الوطني الخام

هنا نستشف الفارق بین المساعدات اإلنسانیة والمساعدات العمومیة من جانب و 

تحقیق مصلحة لها.أ منه .م.بل تنتظر و،نسانیةدوافع هذا المشروع التي لیست باإل

الوقوف في وجه فائض المشروع على البلدان األوروبیةأ.م.دوافع عرض وبین من ف

ا اقتصادیا، أما سیاسیا ذاللجوء إلى التصدیر إلى أوروبا هباألمریكياالنتاج المحلي

فیستهدف المشروع وقف التوسع الشیوعي في أوروبا الغربیة على خلفیة الحرب 

.)432(الباردة

431- THERIEN Jean-Philippe, « Un demi-siècle d’aide au développement », op. cit, p. 91.

"وكالة األمم المتحدة لإلغاثات واإلعمار"الجهاز المسمى یذكر أن هذا المشروع جاء بعد فشل -432

Nations Relief and Rehabilitation Agency)(United- إلىفي التصدي-09/11/1943المنشئ بتاریخ

)، وتمثلت1945األزمة االقتصادیة التي حلت بالدول األوروبیة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة في سنة (

قبل ذلك المشروع من قبل ة الذكر، وقدخصوصا في ندرة المواد الغذائیة رغم الدعم الذي قدمته الوكالة السابق

دولة أوروبیة.16

راجع في ذلك:-

« Le plan Marshall et la création de l'OECE », Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe

(CVCE), pp. 1-3.

http://www.cvce.eu/obj/le_plan_marshall_et_la_creation_de_l_oece-fr-7cbc25dd-0c8d-49b1

924c53edb2a59248.html, Consulté le 19/10/2015 à 2 h 18.
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االتحاد تلك التي یقدمهانذكر كذلك،اإلنمائیةومن أمثلة المساعدات العمومیة

المساعدة المالیة للدول األطراف في "وسومحیث أسس بموجب القرار الم،األوروبي

جهازین للتدخل من أجل إعانة الدول لتحقیق التوازن المالي )433("االتحاد األوروبي

Dettes()434(تجاه الدیون السیادیة souveraines(،ویتمثل الجهازان في كل من

والصندوق األوروبي للتوازن )435(الماليالمیكانزیم األوروبي للتوازن

من االتفاق حول االتحاد 3وهذا استنادا إلى المادة )FESF()437()436(المالي

.)Euro()438(ة اقتصادیة ومالیة عملتها األورواألوروبي الذي أسس وحد

433- Assistance financière aux Etats membres de l’Union européenne.
تصدر الدول مجموعة من السندات، قد یتم بیعها داخلیا إلى المواطنین أو المؤسسات المالیة الداخلیة أو إلى -434

جهات حكومیة شركات التأمین...، فنكون أمام دیون محلیة، وقد تباع هذه السندات إلى األجانب، وهو ما 

یعبر عنه بالدیون الخارجیة، األمر الذي ینشئ دیونا سیادیة. 

ي حین یسهل التعامل مع األزمات المتعلقة بالسندات الصادرة بالعملة الوطنیة، حیث تلجأ الدولة إلى فف

إصدار المزید من األوراق النقدیة، فإن ذلك یمكن أن یصل إلى حد اإلفالس إذا تعلق األمر بسندات بعملة 

طنیة أي الدوالر األمریكي.أ مثال كل سنداتها بالعملة الو م.أجنبیة، ولتفادي هذه الحالة تصدر و.

تهدد »قنبلة موقوتة«الدیون السیادیة.. "راجع في ذلك أستاذ االقتصاد بجامعة الكویت: محمد ابراهیم السقا،  

.01/01/2012، لیوم 6656، عدد االقتصادیة"،االقتصاد العالمي

www.aleqt.com/2012/01/01/article_612187.html, Consulté le 21/10/2015 à 14h 29.
435- Mécanisme européen de stabilité financière.
436-Fond européen de stabilité financière.
437- Assistance financière aux Etats membres de l’Union européenne, Union Européenne,

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_4.2.3.pdf, Consulté le 18/09/2012 à 00 h 34.
438- Art. 3 du Traité de l’Union européenne, signé le 07/02/1992 à Maastricht (Pays- Bas), entré en

vigueur le 01/11/1993. http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190frc_002.pdf, Consulté le 19/10/2015 à

18 h 50.

أهم اختبار لالتحاد األوروبي، حیث تأثرت باألزمة المالیة العالمیة Grèceتعد األزمة التي عاشتها الیونان -

رارا إلى الدعم المالي األوروبي السیما أن العجز ) التي بدأت في و. م. أ، أدى ذلك إلى اللجوء م2007لسنة (

.%3االتحاد األوروبي ب حّددهمن الناتج المحلي الخام والذي %13المالي للیونان قارب 

للتفصیل في األزمة الیونانیة راجع: أحمیة خالد، أزمة الدیون السیادیة األوروبیة وانعكاساتها على موازین -

=)، مذكرة 2011-2005مدفوعات دول المغرب العربي (دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 



اإلنسانية      الباب الثاني: حدود المساعدات اإلنسانية في تحقيق االستجابة للضرورة  

ومتطلبات التنمية

227

منه122المادة ولإلشارة فإن االتفاق حول تسییر االتحاد األوروبي، بموجب 

الكوارث الطبیعیة أو أي وضعمن تقدیم المساعدات للدول المتضررة صراحة بیقر 

.)439(استثنائي یخرج عن سیطرتها

الفرع الثالث

أهمية المساعدات اإلنسانية الدولية من أجل التطور

تقدیم مساعدات على وجه السرعةوصحتهم إنقاذ حیاة األشخاص یستدعي 

في عالم تتزاید فیه ألهمیة الكبیرة التي تتسم بهالنظرا السرعة،على وجهإنسانیة دولیة 

قتیال في كل سنة، 000250تخلف الطبیعة وحدها ما ال یقل عن الكوارث، إذ عدد 

لنزاعات ف اتخلّ ، كما)440(ض الكرة األرضیة إلى كارثة كل ثالثة أسابیعحیث تتعرّ 

ولي، قسم العلوم یة تخصص: اقتصاد دمقدمة الستكمال متطلبات شهادة الماجستیر في العلوم االقتصاد=

-2012–بسكرة-خیضرة محمد جامع،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،ةاالقتصادی

.43-36ص ص. ،  2013

من االتفاق السابق الذكر على ما یلي:122تنص المادة -439

" Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés,

en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le

Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une

assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil informe le

Parlement européen de la décision prise".

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, signé le 25/03/1957, entré en vigueur le 1er

janvier 1958. http://europa.eu/pol/pdf/qc3209190frc_002.pdf, Consulté le 19/10/2015 à 18 h 50.

ث أعد لنیل درجة الماجیستیر اإلنساني في العالقات الدولیة، بحراجع في ذلك: محمد أمیر شنب، التدخل -440

)2008یة االقتصاد، قسم االقتصاد والعالقات الدولیة، سنة (العالقات الدولیة، جامعة حلب، كلفي 

.40ص. 

على سلم الریشتر، والذي تعّرضت له عدد من دول7.7ومثال ذلك الزلزال العنیف، الذي ضرب بقوة -

200القتلى (والذي خلف المئات من26/10/2015وزبكستان یوم أمثل باكستان، أفغانستان الهند و 

=كحصیلة أولیة).
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الحاجیات یفتقرون إلى أدنىوأشخاصمن جرحى وقتلى ومن ، الدولیة ضحایا

ضف إلى )441(كما هو الحال في الیمن جراء قصف قوات التحالف العربیةالضروریة، 

فیه )تتناحر(الذي السیما نتیجة للنزاع الداخلي السوريتدفق الالجئین، مشكلة ذلك 

باإلضافة إلى،للنظام الحاكم أو غیرهاسواء التابعة،على المستوى الداخليعدة قوة

.)442(السیما األوروبیة منهاالجویة لبعض البلدان، ضربات ال

تلك التي تستجیب للظرف بید أن تلك المساعدات ال یجب أن تقتصر على 

االستعجالي، بل علیها أن تستمر، حیث تكمن أهمیتها من جهة، في تحقیق االكتفاء 

كما من الكارثةهیل الهیاكل المتضررةوذلك بإعادة تأ)أوال()Autosuffisance(الذاتي 

هذا بالنسبة -أن ذلك من شأنه أن یحول دون استمرار النزاع المسلح أو تجدیده

راجع في تفاصیل ذلك:-=

- FOUQUET Claude, « Afghanistan : un tremblement de terre fait plus de 200 morts », Les Echos, du

26/10/2015 à 10 h 58 mis à jour à 18 h 20.

http://m.lesechos.fr/industrie-service/afghanistan-un-tremblement-de-terre-fait-plus-de-200-morts-

021431305201.htm. Consulté le 26/10/2015 à 23 h 00.

:نقطة انهیار"، ثامرعليعامر:الشعب الیمني إلى تهدید حیاتهم بأكملهم، راجع في ذلكقد وصلت إعانات -441

.12و 11، ص. 2015، صیف 59، عدد اإلنساني، "ملیون یمني یصارعون من أجل الحیاة21

وخیر مثال على ذلك، تكثیف الضربات على مواقع ما یسمى بتنظیم الدولة اإلسالمیة، بعد عدة عملیات -442

)، ومما ال شك فیه أن ذلك یوقع ضحایا من المدنیین ویجبر العدید 2015رهابیة عرفتها فرنسا خالل سنة (إ

منهم على النزوح داخلیا أو البحث عن مركز مهاجر خارج الوطن، كل ذلك یحدث أزمة تحتاج لمواجهتها.

ملیون قتیل من 1.3خّلفت ما یزید عن بالحرب العالمیة على اإلرهابویكفي القول أن ما یسمیه البعض 

الذین ...المدنیین، تصدرت العراق عدد القتلى بملیون قتیل، ناهیك عن الجرحى والمرضى والمعاقین والیتامى

VONیحتاجون مساعدات إنسانیة، وحسب المنسق اإلنساني السابق لألمم المتحدة في العراق SPONECK

Hansحت لواء الو. م. أ اكتفت بتعداد ضحایاها متجاهلة تماما الضحایا ، فإن قوات التحالف المنضویة ت

:راجع حول الموضوعالمدنیین الذین خّلفتهم. 

DE MIRAMAMON Marc, « La (guerre mondiale contre le terrorisme) a tué au moins 1.3 millions de

civils », Humanité, 24/04/2015. www.humanité.fr/la-guerre-mondiale-contre-le-terrorisme-tue-au-

moins-13-millions-de-civils--572310, Consulté le 05/09/2016 à 01 h 52.
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)، أخیرا یمكن أن یساهم بها في تجاوز ثانیا(م في تلك األوضاعللمساعدات التي تقدّ 

الظرف االستثنائي (ثالثا).

تحقيق االكتفـاء الذاتي  -أوال

)االستعجاليةعن مقدمي المساعدات اإلنسانيةاالستقـاللية(

مما یتوخى من المساعدات غیر االستعجالیة تمكین الجهات المتضررة من 

اإلنتاجوذلك بالدعم االقتصادي، بتوفیر الحمایة لوسائل تحقیق االكتفاء الذاتي،

vitauxMoyens(الحیویة de production()443(عملیات إعادة التأهیل ، فتتضمن بذلك

أو إعادة االعتبار، إعادة تشغیل المنشآت المتضررة من كارثة معینة وٕاعادة تنشیط 

(Réactivation)دار لت بصفة مؤقتة أو التي ال تالتي تعطّ و ،المشاریع المراد قیامها

.)444(ناجعةغیر بطریقة 

إمكانیاتها الجهات المتعرضة للكارثةأن تسترجع فمن األهمیة بما كان 

على نحو یوفر لها و االقتصادیة، على نحو تضمن توفیر حاجیات ضحایا الكارثة، 

:économique)(Sécuritéتتخذ أعمالها ثالثة أشكال في إطار األمن االقتصادي الدولیةللجنة فبالنسبة -443

Soutien)الدعم االقتصادي- économique)؛

Secours)اإلغاثة لإلبقاء على الحیاة - à la survie)؛

Réhabilitation(إعادة التأهیل االقتصادي - économique(.

راجع في ذلك:

Découvrez le CICR, Op. Cit., p. 33.

التي تعد من اللجنة الدولیةیجب اإلشارة إلى أن اإلغاثة لإلبقاء على الحیاة هي الوحیدة ضمن نشاطات -

المساعدات االستعجالیة أما غیرها فال تعد كذلك.
444- Voir : MARTY André, « Réhabilitation au Nord Mali : variations et constantes depuis les années

1970 », In : Entre urgence et développement, Pratiques humanitaires en questions, Sous la direction

de PIROTTE Claire, HUSSON Bernard et GRUNEWALD François, Ed KARTHALA, Paris, 2000

p. 60.
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الذین الفاعلین اإلنسانیینالمساعدات اإلنسانیة و االستقاللیة عن المدى البعید على 

، خصوصا أن توزیع المساعدات اإلنسانیة الدولیة سواء كانت استعجالیة یتكفلون بذلك

هافي جانب–أو غیر استعجالیة -االجتماعي على المدى القصیرهافي جانب-

ات بین المستفیدین منها أو بین اشتباكیتخللها )445(-االقتصادي على المدى الطویل

الصراع حول مواد اإلغاثة أو أماكن وضع ذلكق، قد یتعلّ والمستفیدینالمانحین

.)446(المشاریع التنمویة

على المساعدات اإلنسانیة الدولیةاالعتمادأمام اآلثار السلبیة التي یخلفها 

اإلنمائیة فرصة إلعادة األمور إلى نصابها واستعادة اإلنسانیة توفر المساعدات 

المناطق ضحایا. هذا لفائدة اإلنتاجیة وتسییر أمورهم بنفسهمضحایا الكوارث قدراتهم

الهدف من المبادرة بتقدیم المتضررة من الكارثة، أما بالنسبة للفاعلین اإلنسانیین، فإن 

، بطریقة استعادة الضحایا قدراتهم واكتفائهم الذاتيهذا النوع من المساعدات یتمّثل في 

445- OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, « Aide humanitaire ou aide au développement ? La « famine »

de 2005 au Niger », Ethnologie française, 2011/3 (Vol. 41), p. 416.

المساعدات اإلنسانیة، نذكر المجاعة كمثال عن الحاالت التي ظهرت فیها اشتباكات وصعوبات أثناء تقدیم -446

) إذ وصل األمر إلى اشتراط بعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة 2005التي عرفتها دولة النیجر سنة (

تقدیم وثائق وشهادات عائلیة لالستفادة من مواد اإلغاثة، حرصا على مبدأ عدم التمییز، ورغم ذلك تحایل 

دیم شهادات زواج مزّیفة، یتم التوقیع على عقد الزواج مقابل تقدیم مبلغ البعض لالستفادة من تلك المواد بتق

للمرأة، فكان من نتائج ذلك، استفادة أشخاص بالمساعدات اإلنسانیة دون وجه حق، األمر الذي حّرم 

المتضررین فعال من االستفادة من تلك المساعدات.

للتفصیل في المجاعة التي ضربت النیجر، راجع:-

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, « Aide humanitaire ou aide au développement … », Op. cit.,

pp. 415-429.

بالتالي للصور التي تختارها وسائل اإلعالم دورا كبیرا في حث الفاعلین اإلنسانیین إلى اتخاذ ما هو -

ضروري لمواجهة األوضاع المأسویة التي نقلتها
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من الضحایا من االستفادة من ن غیرهمویمكّ نتقال إلى نشاطات أخرى،نهم االمكّ ت

.خدماتهم، وذلك بتخصیص الجهود والموارد المالیة لذلك

تحقیق االكتفاء الذاتيمساعدات اإلنسانیة اإلنمائیة بأما الفائدة التي تحققها ال

فتتمثل خصوصا في استعادة هیبتها وممارسة ،لألقالیم المتضررة من الكارثة للدولة

بمبدأ سیادة إخاللادتها، فرغم أن المساعدات اإلنسانیة ال تشكل أي اختصاصات سی

أمام عدم قدرتها على )حرج(الدولة، إال أن الكثیر من الدول تجد نفسها في وضع 

ین بكل حریة، في بعض مام تصرف الفاعلین اإلنسانیوأتحمل مسؤولیاتها تجاه سكانها،

.الحاالت

مصدر المساعدات إخفاءقد یصل األمر إلى حد في بعض الظروف، و 

هي من قامت بتوزیع المواد الغذائیة على وزعمها أنها من الدولة المستفیدة، اإلنسانیة 

وذلك بداعي ،)2005(السكان، كما حدث في النیجر أثناء المجاعة التي عاشتها سنة 

ن اإلنسانیین من ألن من عادات الفاعلیلدولة أمام السكان، تقدیم صورة جیدة عن ا

لألحداث)مروعة(ضفاء صورة تعمل جاهدة على إأن جهة، والصحافة من جهة أخرى 

قد تقدیم الدعم الالزم،فيحتى تجلب تعاطف المجتمع الدولي واالسراع )447(والكوارث

.یكون هذا الدعم في بعض الحاالت یتجاوز بكثیر مقتضیات التعامل مع الكارثة

Debréالكاتب یقدم -في هذا مثال-447 Bernard)عن ما تقدمه الصحافة المرئیة، بنشرها صورا )لوحة رمزیة

Visages)وغیرها، وجوه ناحلة )Cambodge(مرّوعة عن بعض المناطق كإفریقیا، الكمبوج  décharné)

فیكون بذلك )Noel(الغرب برأس السنة المیالدیة كل ذلك أمام صور احتفال …أشخاص على مشارف الموت

راجع في ذلك:) أمام هذه الصور خیانة.التحرك(عدم 

DEBRE Bernard, L’illusion humanitaire, PLON, Paris, 1997, p. 11et 12.

وبمناسبة الحدیث عن المجاعة في النیجر، سواء الدولة النیجریة أو بعض المختصین لم یكونوا مقتنعین -

اعدات اإلنسانیة، بل هناك ندرة ظرفیة للمواد الغذائیة ناتجة عن بوجود كارثة فعال، تقتضي تقدیم المس

=ارتفاع األسعار .
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بموجب المساعدات اإلنسانية اإلنمائيةلم  تحقيق السّ -ثانيا

عن المساعدات اإلنسانیة عدم البحث عن إیجاد حلول نهائیة أهم ما یؤخذ إن

اعتبارا أنها ال -تلك الناتجة عن النزاعات المسلحة على وجه الخصوص-للكوارث

، ألّن المساعدات اإلنسانیة وٕان كانت ال التخفیف من معاناة الضحایاتستهدف إ

ة للضحایا، إال أّنها ال تستطیع أن تضع حدا للّنزاع، فال یمكن للمساعدات ضروری

باألشخاص المتواجدین في اإلنسانیة أن تحّل محّل مِسؤولیة الّسلطات المكّلفة

مشاكل وبعبارة أخرى فإّن المساعدات اإلنسانیة ال یمكن أن تحلّ ،)448(إقلیمها

أّن هذا الّنوع من المساعدات ال )Sommaruga(فلهذا یعتبر سوماروغا)449(إنسانیة

ینبغي أن یؤخذ كوسیلة لتغطیة غّیاب عملیات سّیاسیة أو لتغطیة نقائص في هذا 

.)450(المیدان

ولقد عمد بعض أطراف الّنزاع إلى رفض المساعدات اإلنسانیة بهدف ممارسة 

ولیس االكتفاء ضغوطات على المجتمع الّدولي للبحث عن الحلول الجذریة للّنزاع،

فعلى سبیل المثال حّرمت البوسنة مواطنیها من االستفادة من ،بالمسائل الظرفیة

:=  راجع في تفاصیل ذلك

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, « Aide humanitaire ou aide au développement... », Op. cit

p. 417.
448- MORRIS Nicolas , « Aide humanitaire et neutralité », In : opérations des Nations Unies, Leçons du

terrain, Cambodge, Somalie, Rwanda, Ex- Yougoslavie, collection Perspectives Stratégiques.

Fondation pour les Etudes de Défense, Paris, (S.A.E), p. 360.
449- Ibid, p. 362.
450-SOMMARUGA Cornellio : « Action humanitaire et opérations de maintien de la paix. », Discours

liminaire prononcé lors d’une Conférence sur l’action humanitaire et les opérations de maintien de la

paix, organisé par l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche, Institute of Policy

Studies (Singapour) et National Institute for Research Advancement, (Japon) tenu du 24 au 26 février

1997, RICR, n° 824, mars- avril 1997

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzfr9.htm. Consulté le 29/10/2015 à 00h 00.
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المساعدات اإلنسانیة لالعتبارات الّسابق ذكرها، ولكي تعّبر عن موقفها حول المعاملة 

.)451(على قدم المساواة لكل من المعتدي والّضحیة

اإلنسانیة على تقدیم مواد بالتالي فمن الضروري أن ال تقتصر المساعدات 

أو خدمات تخدم الضحایا ظرفیا، بل یجب أن تساهم في إحالل السلم إذا كانت في 

، فكثیرا ما تغطي المساعدات )452(ح أو تحول دون استمراره أو تجددهإطار النزاع المسل

اإلنسانیة الحلول الجذریة لألزمات، وأحسن مثال لذلك، المساعدات اإلنسانیة الدولیة 

كان من التي تستفید منها السلطة الفلسطینیة، فرغم أنها ضروریة، لما یعانیه السّ 

النقص في كل الموارد الضروریة، إال أن العیش بسالم بعد إزالة االحتالل اإلسرائیلي 

وذلك هدف نهائي یمّكن السكان من التنمیة الحقیقیةوٕانشاء دولة فلسطینیة مستقلة یعدّ 

.)453(الدول المانحةالكثیر منتستبعدهما 

ویعد العمل على تحقیق تكافؤ الفرص والمساوات بین المواطنین أحد دعائم 

دما تكون أسبابها غیر نع،ةعدم المساوا، Charvin، إذ حسب الكاتب ونبذ العنفالسلم

أحد قیم اللیبیرالیة االقتصادیة،خاصة ونزعها عن اآلخرینالملكیة المقبولة،

.454تمثل مصدرا للعنف

451- MORRIS Nicolas, « Aide humanitaire et neutralité » Op, cit, p. 360.

عالقة بینها وبین التنمیة، وجود وكل النشاطات هنا منتظرة، حتى عملیات نزع السالح، بعد تأكد الدراسات -452

راجع في تفصیل ذلك:
GUILHAUDIS Jean-François, La maîtrise des armements et le désarment, éléments de base
Office des Publications Universitaires, Alger, 2005, p. 20 et 21.

علي حسني حسن علي، مؤتمرات الدول المانحة كأداة لتقدیم المساعدات " فلسطین نموذجا" -453

146ص. ، 2011دس، )، رسالة ماجستیر، عمادة الدراسات العلیا، جامعة الق1994-2009(
454- CHARVIN Robert, «Violence primaire, violence (civilisée) et droit », Actes du Colloque

international sur : formes contemporaines de violence et culture de la paix, organisé par
l’Observatoire National des Droits de l’Homme avec le concours de l’UNESCO et la contribution de
l’OMS, Alger, 20-22 septembre 1997. p. 71.
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ویعد كذلك الفساد من أهم األسباب التي تشعل فتیل النزاعات المسلحة 

وبالتالي خصوصا على المستوى الداخلي، والتي تتأثر بها بصفة سلبیة تنمیة اإلقلیم،

.455العالقة وطیدة بین الفساد، النزاعات المسلحة الداخلیة وتباطؤ النمو االقتصادي

أن اإلنسانیةنسانیة فعلى المساعداتأما في حالة الكوارث الطبیعیة أو اإل

.مكان وقوع تلك الكارثةفيتحقق االستقرار

االستثنائيةالظروفتسهيل تجاوز  -ثالثا

إن مواجهة الكوارث واألزمات ال یمكن أن یكون بفضل نشاطات استعجالیة 

فحسب، بل یجب أن ال تظهر بصفة جلیة فترة انتقالیة، أو على األقل ال تدوم طویال 

ما بعدها، بالتالي المساعدات من أجل التطور عندما یشرع فیها بین األزمة و الفترة 

مقارنة بالحالة التي ،مباشرة بعد حدوث الكارثة تسّهل كثیرا تجاوزها في مدة قصیرة

م في تكون فیها المساعدات اإلنسانیة االستعجالیة والمساعدات غیر االستعجالیة ال تقدّ 

.آن واحد

باللجوء إلى المساعدات ،األهمیة الكبیرة في إنقاذ األرواحفبالرغم من

االستعجالیة أثناء بعض الكوارث كالتكنولوجیة، والكوارث الناتجة عن استعمال أسلحة 

محظورة، من بیولوجیة وكیمیاویة، التي تتّسم بمخلفاتها لعدد كبیر من الضحایا، خالفا 

مزمنة كالسرطان خیرة من أمراض لألسلحة التقلیدیة، إال أن ما تفرزه هذه األ

والتشوهات... تستدعي عمال مستمرا على المدى البعید في مصلحة الضحایا تتجاوز 

.)456(ما یتطلّبه العمل االستعجالي

النزاعات الداخلیة ودور الفساد في راجع في تفصیل هذه العالقة: محمد حسن عمر، أحمد سلیمان الصفار، -455

.313-285، ص ص. 2015، دار قندیل للنشر، عمان، األردن، نشوبها
456- GOSDEN Christine, AMITAY Mike et autres, « Les conséquences dramatiques … », op.cit, p. 75.
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جتمع نشاطات االستعجال والتنمیة معا، وذلك ولضمان الفعالیة یجب أن ت

،لتنفیذ على األمرین معامباشرة عند حدوث الكارثة، فینصب بالتالي تحلیل األوضاع وا

خصوصا ي المهمتین معا لیس باألمر الهینرغم أن تكلیف المنظمات اإلنسانیة بتول

.)457(بهاتتطلّ من جانب التكالیف التي 

في حالة النزاع المسلح، یجب أن ال یتوانى في تقدیم المساعدات اإلنسانیة و 

حتى یتسنى لإلقلیم الواقع في الكارثة ،مع تشكیل قوات حفظ السالمالدولیة تزامنا 

أال یتم التوصل إلى إما فستكون العواقب وخیمة،، وٕاال)458(العودة إلى الحیاة الطبیعیة

نظراد وٕاما أن یتمّكن من إیجاد حل للنزاع غیر أنه یتجدّ نهائیا،المعنیةألزمة حل ل

علیها في االعتمادكن ال یمف، المساعدات االستعجالیةللطابع الظرفي الذي تتّسم بها

إیجاد حل نهائي للنزاع.

ویكون لعمل التأهیل دورا أساسیا في مجال االنتقال من فترة االستعجال إلى 

التي یراد به القیام ببعض النشاطات دقیقا، إذیحدد مفهومه تحدیدا التنمیة، بشرط أن 

:تندرج ضمن ما یلي

الحفاظ على الهیاكل والمنشآت أثناء األزمة؛-

457- GRUNWALD François, « The link between relief, rahabilitation and devlopment » , In : L’aide
humanitaire à l’orée du troisième millénaire, Actes du Colloque D’Aix-en Provence du Réseau
européen d’Universités NOHA, (Network on Humanitarian Assistance), Université de Droit,
d’Economie et des Sciences D’Aix Marseille, Laboratoire de Droit humanitaire et de gestion humaine
des crises, Sous la direction de DOMESTICI-MET Marie-Met, Presses Universitaires d’Aix-
Marseille, 2002, p. 41 et 42.

ولكن على قوات حفظ السالم أن تتجنب تفاقم الوضع، وذلك بالخضوع للمبادئ التي تحكم نشاطها، السیما -458

ن الهدف الدي تتوخاه من التدخل حل الحصول على الموافقة قبل التدخل، واحترام مبدأ الحیاد، أي أن یكو 

األزمة ولیس مساعدة طرفا في النزاع، وأخیرا عدم استعمال القوة إال دفاعا عن النفس أو إلتمام مهمتها.

راجع في ذلك: محمد جبار جدوع، "دور عملیات حفظ السالم الدولیة في تسویة النزاعات المسلحة الداخلیة" -

.128و 127، صادرة عن جامعة الكوفة،  ص. 38/2015العدد مجلة مركز دراسات الكوفة،
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، فیكون التأهیل في محور العالقة المساعدة على إعادة بعث عملیات التنمیة-

؛بین المساعدة االستعجالیة والتنمیة

تعزیز عناصر المساعدات اإلنسانیة، على النحو الذي ال تتأزم الرابطة بین ما -

حدث في اإلقلیم وبین ما یقدم من مساعدات؛

.)459(سانیةنقاص من اآلثار السلبیة للمساعدات اإلناإل-

یجب أال یقتصر على تقدیم الكوارث، العمل أثناءمما سبق نصل إلى أن 

، و إنما یجب البحث في جذور اغیرهو، أغطیة لباسالمساعدة التقلیدیة من غذاء و

أكبر باستبعاد ، وبالتالي إیجاد حل لها، ویتم تحقیق ذلك)460(فهمهامن أجل الكارثة 

بین العمل االستعجالي، استعادة وٕاصالح الهیاكل ما یمكن أن یفصلما یمكن 

التنمیة والبحث عن حل نهائي للكارثة. ،المتضررة

المطلب الثاني

األساس القـانوني للمساعدات اإلنسانية  بحث في  

طورمن أجل التّ 

إذا كان البحث عن األساس القانوني للمساعدات االنسانیة الدولیة االستعجالیة 

نظرا لغیاب -خصوصا في الشق المتعلق بالكوارث الطبیعیة-باألمر الهینلم یكن 

لة، فإن األمر أكثر تعقیدا في مجال المساعدات من إطار قانوني واضح ینظم المسأ

459- JOLY Christian, « The link between relief, rahabilitation and devlopment : A European Community
approach », In : L’aide humanitaire à l’orée du troisième millénaire, Op. cit, p. 45 et 46.

ویسّهل فهم األزمة الّتعرف على المحتاجین للمساعدة، ألن حاالت عدیدة، كما یذكرها الكاتب -460

GRUNWALD تأكد فیها تجاهل العدید من األشخاص، رغم اللجنة الدولیةبمناسبة القیام بنشاطاته المیدانیة مع ،

حاجتهم الماسة إلى تلك المساعدة، كما حدث في كوسوفو وأنغوال. 
GRUNWALD François, « The link between relief, rahabilitation and devlopment », op. cit, p. 42.
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اعدات االستعجالیة أجل التطور، وهو ما یستدعي االستلهام بالقواعد المنظمة للمس

اصیة الدافع اإلنساني في تقدیم المساعداتنمائیة العامة، نظرا لتوفر خوالمساعدات اإل

للتشابه الكبیر في مضمون تلك و فیما بین االستعجالیة منها وغیر االستعجالیة،

.)ولالفرع األ(في جانبها اإلنمائيالمساعدات

كحقوق تنعت بحقوق الجیل الثالث من كن الرجوع إلى الحقوق التضامنیة كما یم

وٕالى القواعد الناشئة عن مفهوم مسؤولیة الحمایة السیما )الفرع الثاني(حقوق اإلنسان 

.)الفرع الثالث(في الشق الخاص بإعادة البناء أو اإلعمار 

الفرع األول

في صالحية االعتماد على األساس القـانوني للمساعدات األخرى  

األحكام الساریة على على یستدعي األمر هنا البحث عن مدى قابلیة االعتماد 

في تحدید السند القانوني للمساعدات من أجل المساعدات اإلنسانیة االستعجالیة

لدول والمنظمات الدولیة ى المساعدات اإلنمائیة التي تقدم لثم االستناد إل)أوال(التطور 

) كالمساعدة على تطویر قطاع التربیة، اعتبارا أن العهد ثانیا(في عالقاتها المتبادلة 

، أما )461(ر الحق في التربیة من الحقوق التي تلتزم الّدول بتأمینهاالدولي الثاني اعتب

.في حالة عجزها، فیتكفل الفاعلون اإلنسانیون بهذه المهّمة 

من العهد الدولي الثاني، التي نّصت على التزام الدول باالعتراف بحق كل األشخاص في 13راجع المادة -461

التربیة، والحرص على إلزامیة ومجانیة التعلیم في الّطور االبتدائي وتسهیل االلتحاق باألطوار األخرى (التعلیم 

الثانوي والتعلیم العالي).  
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لمساعدات اإلنسانية االستعجالية  ا-أوال

؟طوركأساس للمساعدات اإلنسانية من أجل التّ 

وتوصلنا االستعجالیةأن أشرنا إلى األساس القانوني للمساعدات اإلنسانیة سبق و 

إلى أن القانون الدولي اإلنساني قد نّظم أحكام المساعدات اإلنسانیة، وجعلها إلزامیة 

أن تتحّمل مسؤولیاتها تجاه دولة االحتالل في حالة االحتالل عندما ال تستطیع 

ن توفر كل الحاجیات الضروریة لبقاء للسكان ، إذ علیها أالمدنیین الخاضعین لها

Moyens)المدنیین de survie)ٕاال تكون ملزمة بقبول و )462(…من غذاء، لوازم طبیة

.)463(المساعدات اإلنسانیة الدولیة

توفیر الحاجیات األساسیة للسكان غیر أن التزام دولة االحتالل یقتصر على 

قبول نشاطات تستهدف تنمیة اإلقلیم بیستبعد التزامها المدنیین أو قبولها من الغیر، مما 

التحرریة الوطنیة، على غرار السكان المدنیین، تتلقى مساعدات مختلفة لیست ننّوه هنا إلى أن الحركات-462

االستعجالیة منها فقط، وٕانما كذلك مساعدات أخرى، تعد مساعدات غیر استعجالیة، كتلك المتعلقة بالتعلیم 

لسنة ن الجنوبیین" "برنامج األمم المتحدة للتعلیم والتكوین لألفریقییوالتكوین التي تقدمها األمم المتحدة مثال 

، فضال عن مساعدات الدول (Mozambique)في موزمبیق )O.I.T(وبرامج منظمة العمل الدولیة 1965

.والمنظمات غیر الحكومیة

:راجع في تفصیل ذلك-

HASBI Aziz, Les mouvements de libération nationale et le droit international, Coll Voies

Nouvelles, Ed STOKY, Rabat, 1981, pp. 357-360.
463- SASSOLI Marco, Antoine A. Bouvier, ANNE QUINTIN avec la collaboration de GARCIA Juliane,

Un droit dans la guerre? Cas, documents et supports d’enseignement relatifs à la pratique

contemporaine du droit international humanitaire, Vol II, Cas et documents Seconde édition

CICR, Genève, S.A.E. p. 1004 et 1005.
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أي ٕان كان تقدیم المساعدات، بوضع برامج تنمویة یحقق النتیجة نفسها، و ،المحتل

.)464(توفیر ضروریات الحیاة

أما بالنسبة لبعض حقوق اإلنسان المذكورة في االتفاقیات الدولیة، كالعهدین 

كالحق في الحیاة، والصحة، العمل )1966(الدولیین الخاصین بحقوق اإلنسان لسنة 

فإن ذلك ال یمكن تحقیقه مباشرة بالمساعدات اإلنسانیة االستعجالیة، و إنما ...السكن

عن طریق المساعدات التي تتضمن برامجا إلعادة هیكلة المؤسسات االقتصادیة 

.)465(وٕانشاء مؤسسات أخرى، وبالتالي تحقیق الدعم المباشر لضحایا الكوارث

من هذا المنطلق، رغم غیاب نص واضح یلزم دولة االحتالل بقبول المساعدات اإلنسانیة من أجل التطور-464

إال أنه من المجحف أن تتعّنت تلك الدولة بالرفض، حینما ال تتوفر على االمكانات الالزمة لتنمیة اإلقلیم 

الواقع تحت االحتالل، السیما أن ذلك یضمن على المدى البعید عدم تجدد النزاع المسلح. 

ن انتهاء العملیات الحربیة كما أن سلطات االحتالل تظل ملتزمة بأحكام القانون الدولي اإلنساني سنة كاملة م

على وجه عام، وٕالى غایة نهایة االحتالل في بعض الجوانب المتصلة بسلطاتها على اإلقلیم المحتل وفقا 

من اتفاقیة جنیف الرابعة، مرجع سابق. 6للمادة 

ء إلى خصوصا أن الدول تتعهد بتحقیق الممارسة الفعلیة للحقوق الواردة في العهدین، وذلك حتى باللجو -465

المساعدة الدولیة، خصوصا في الجوانب االقتصادیة والتقنیة، وفقا للمادة الثانیة المشتركة منها، و ال یوجد 

)، والتي تلزم الدول باحترام وفرض احترام القانون 1949اختالف بین ذلك وقواعد اتفاقیات جنیف لسنة (

تفاقیات، مما قد یفهم منه مثال إعانة الضحایا الدولي اإلنساني، تبعا للمادة األولى المشتركة من تلك اال

.أو فرض تلك اإلعانات على أطراف النزاع

فتلتزم الدول بالقیام بكل ما في وسعها لضمان احترام اتفاقیات جنیف من قبل أجهزتها ومن األشخاص الذین 

ي باتخاذ كل التدابیر الممكنة یخضعون لوالیتها، أما االلتزام بفرض احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني فتعن

.لكفالة احترام قواعد اتفاقیات جنیف من الجمیع ومن أطراف النزاع على وجه الخصوص

العقوبات االقتصادیة الّدولیة في القانون الدولي رودریك إیلیا أبي خلیل، :راجع في معنى االلتزام السابق

.24و 23.، ص2009، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، اإلنساني

تفصیل التزام الدول باحترام قواعد القانون الدولي اإلنساني وفرض احترامها:راجع كذلك في 

BIAD Abdelwahab, Droit international humanitaire, Op. Cit., pp. 83-87.
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خیر إلى أن النظام الساري على المساعدات االستعجالیة یمكن نخلص في األ

أن ینطبق على المساعدات غیر االستعجالیة، خاصة على أعمال المنظمات غیر 

أ التي كلفتها اتفاقیات جنیف األربعة، البروتوكوالن .ص.د .الحكومیة ك ل

والهالل األحمر بنشاطات االضافیان والدول عبر الحركة الدولیة للصلیب األحمر 

على استعجالیةإنسانیة، تستدعي في النزاعات المسلحة الطویلة األمد تقدیم مساعدات

.)466(المدى الطویل بجانب برامج إعادة التأهیل

طور  تماثل األساس القـانوني للمساعدات اإلنسانية من أجل التّ -ثانيا

والمساعدات اإلنمائية العامة؟

نمية)الحق في التّ (

إن التقارب الكبیر بین النوعین السالفین من المساعدات یجّرنا إلى البحث عن 

إمكانیة االعتماد على المساعدات العامة في تحدید األساس القانوني للمساعدات 

اإلنسانیة من أجل التطور، فإذا كان األول یعتمد على االتفاقات الثنائیة والجماعیة في 

المتضررة من كارثة أو من أوضاع معینة، فإن تنفیذ ذلك ال تقدیم المساعدة للبلدان

یقتصر على الدول بل یمكن أن یكون من قبل المنظمات غیر الحكومیة، وبالتالي ال 

حینما تقدم من أشخاص خاصة غیر الدول بالعمومیةیمكن أن ننعت المساعدات 

.والمنظمات الدولیة الحكومیة

466- SASSOLI Marco, Antoine A. Bouvier, ANNE QUINTIN avec la collaboration de GARCIA Juliane,

Un droit dans la guerre?...Op. cit, p. 814.
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إذ تقتضي ،)467("الحق في التنمیة"إلى وقد تستجیب المساعدات اإلنمائیة

التعاون فیما بینها لتأمین التنمیة 128/41المادة الثالثة من إعالن الجمعیة العامة رقم 

فتستوجب على نفسهالعالنا المادة الرابعة من ا، أم)468(وٕازالة العقبات التي تعترضها

الدول اتخاذ خطوات لوضع سیاسات إنمائیة دولیة مالئمة لتسهیل اإلعمال التام للحق 

یدخل الحق في التنمیة في إطار ما یسمى الجیل الثالث لحقوق اإلنسان، ظهرت في الربع األخیر من القرن -467

العشرین، وهو من الحقوق الجماعیة، التي یتعذر ممارستها دون االنخراط في الجماعة، ال یمكن للفرد العیش 

دور المنظمة الدولیة في :القانون الدولي وحقوق اإلنسانهویدا محمد عبد المنعم، :راجع في ذلك.بدونها

.117.، ص2007، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، فرض العقوبات على انتهاك حقوق اإلنسان

Droitsحقوق التضامنونعتبر أن هذا النوع من الحقوق التي تسمى كذلك  de solidarité من الحقوق التي

أنها تهم البشریة جمعاء، ال یمكن تحقیقها فعال بدون تعاون مختلف الدول، كالحق في السلم وبیئة مرضیة كما 

تفاق على انقاذ كوكب األرض بتخفیض انبعاث المن الحقوق التي تهم كل دول العالم، و هو ما یدل علیه ا

.الغازات السامة لمواجهة االحتباس الحراري

الذي یقضي بالتعاون الدولي، وتحمل البلدان المتطورة ، )2015(لسنة مثال على ذلك اتفاق باریسوخیر

أكبر حجم من النفقات لمنع ارتفاع درجة حرارة األرض، كتضامن بین تلك الدول والدول النامیة التي ال تساهم 

:الموقع التاليكثیرا في تلوث البیئة رغم أنها األكثر تضررا من ذلك، راجع االتفاق على

Paris Agreement, Adopted by the Conference of the Parties, Twenty-first session, Paris, 30 November to

11 December 2015, United Nations, 12/12/2015.

www.unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/109r01.pdf/ Consulté le 24/12/2015 à 00 h 20.

ومن المنتظر أن یدخل االتفاق حیز النفاذ في فترة وجیزة، السیما أن أكبر دولتین ملوثتین وهي الصین -

، مما یحفز البلدان األخرى 03/09/2016من الغازات، قد صادقت علیها یوم %40أ، بنسبة .م.و و

على االنضمام، ومما ال شك فیه أن ذلك سیعود بالنفع على العالم اإلنساني، باعتبار أن االنقاص من انبعاث 

.اب مناخیةالغازات السامة سیقلل من عدد المتأثرین بالكوارث الطبیعیة وعدد المهاجرین ألسب

الموسوم ب 128/41م رقم .أ.هإعالن الجمعیة العامة ل إلى-خصوصا–یستند الحق في التنمیة -468

.04/12/1986إعالن الحق في التنمیة، صادر في 

الحق في التنمیة حق من حقوق اإلنسان غیر قابل ":عرّفت المادة األولى من اإلعالن السابق التنمیة بأنها 

في تحقیق تنمیة اقتصادیة وثقافیة للتصّرف وبموجبه یحق لكل إنسان ولجمیع الشعوب المشاركة واإلسهام

وسیاسیة والتمتع بهذه التنمیة التي یمكن فیها إعمال جمیع حقوق اإلنسان والحریات األساسیة إعماال 

..."تاما

www.un.org/ar/event/righttodevelopment/declaration.stml consulté le 23/12/2015 à 22 h 30
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في التنمیة، مع القیام بالعمل المستمر لتنمیة البلدان النامیة بسرعة وتوفیر لها الوسائل 

.)469(ع على التنمیة الشاملةالتي تشجّ والتسهیالت 

مباشرة إلى الكوارث والحاالت ٕان لم یتضمن اإلعالن السابق اإلشارة و 

االستثنائیة، إال أن من دواعي تقدیم اإلعانة من أجل تحقیق التنمیة مرور الدولة 

، أو یرجع ذلك ...بظروف صعبة، قد تكون سیاسیة، اقتصادیة، كالجفاف والتصحر

.إلى عدم االستقرار األمني

اقتصادیة واجتماعیةن الحق في التنمیة توفیر ظروف سیاسیة، قانونیة، ویتضمّ 

التمتع بجمیع وبخصوص الجانب االجتماعي، تشمل التنمیة رفاهیة وحیاة الئقة تضمن

، حیث تحتاج هذه الفئة )470(، السیما لألشخاص المعوزینللجمیعحقوق اإلنسان

األخیرة إعانة خاصة.

وتعتبر أوروبا أهم فاعل في مجال تفعیل الحق في التنمیة، ال سیما عبر اتفاق 

بفضل المساعدات اإلنمائیة، والتي ال )1992(لسنة (Maastricht)ماستریخت 

قبل ذلك في قد شهدت أوروبا ، و البلدان األوروبیةعلىتقتصر االستفادة منها 

والمغرب )471(تونس، الجزائر)1975(السبعینات اتفاقات تعاون مع عدة دول كإسرائیل

)1976(...)472(.

، مرجع سابق.128/41من اإلعالن 2و 4/1راجع المادة-469
470- GARCIA Guillermo, « La dette externe, obstacle majeur à la réalisation du droit au développement »,

In : Le droit international un instrument de lutte ? Pour une justice au service des peuples, Comité

pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, Liège, Syllepse, Paris, 2004. p. 31.

بالنسبة للجزائر، یجمعها مع االتحاد األوروبي تعاون مستمر في عدة مجاالت كالدعم االقتصادي، السیاسة -471

حیز النفاذ في والذي دخل22/04/2002التجارة، االجتماع والثقافة، وفقا التفاق الشراكة الموقع بینهما في 

، حیث یدعم االتحاد األوروبي اإلدارة الجزائریة ومؤسساتها إلعمال اتفاق الشراكة. راجع في 01/09/2005

ذلك:                                                                                                   =
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نستنتج أن الحق في التنمیة، استنادا إلى المساعدات اإلنمائیة التي تقدمها 

وااللتزامات )473(والمؤسسات المالیة-كاالتحاد األوروبي-الدول والمنظمات الدولیة

اإلنسانیة من أجل كون سندا قانونیا للمساعدات تحقیقها، یمكن أن یالتي یقتضیها

یها الدول مساعدات إنسانیة تستهدف التطور، خصوصا أن هذه المساعدات قد تسمّ 

.مواجهة كوارث معینة بالتعاون من أجل تطویر األقالیم المعینة بتلك الكوارث

الفرع الثاني

والمساعدات اإلنسانية من أجل التطورضامن اإلنسانيالتّ 

)من حقوق اإلنسانبحث في حقوق الجيل الثالث(

وقع كبیر لقد كان لظهور ما یطلق علیه حقوق الجیل الثالث من حقوق اإلنسان

ذلكالمتحدة قد أشار أكثر من مرة إلى على التعاون الدولي، و إن كان میثاق األمم 

.)474(ینالدولیاعة حقوق اإلنسان، والسلم واألمن سیما في الجوانب المتعلقة بإشال

= Rapport sur la coopération UE- Algérie, Délégation de l’Union européenne en Algérie, Ed. 2014

p. 18.
472- BALLEIX Corine, Aide européenne au développement, Coll. Réflexe Europe, Direction de

l’information légale et administrative, Paris, 2010 p. 27 et 28.

دة الهیكلة:راجع بالنسبة للمؤسسات المالیة و دورها في إعا-473

MARTA FERRETTI Maria, « Les institutions financières internationales, ajustement structurel et les

droits humains : Droit international et corpus juridique des droits humains », », In : Le droit

international un instrument de lutte ? Pour une justice au service des peuples, Comité pour

l’Annulation de la Dette du Tiers Monde, Liège, Syllepse, Paris, 2004. pp. 93-104.

د فیها ذكر التعاون الدولي، فعلى سبیل المثال تضمنت المادة األولى من میثاق فسواء الدیباجة أو المتن، تعدّ -474

بمقاصدها، فكرة العمل جماعة على حفظ السلم واألمن الدولي، إنماء العالقات الودیة األمم المتحدة، المتعلقة 

في إطار مبدأ المساواة في الحقوق بین الشعوب، والتعاون في حل المسائل الدولیة المختلفة وتعزیز احترام 

=حقوق اإلنسان.

من المیثاق.56و 55وقد أعید إقرار التزامات الدول بمسائل حقوق اإلنسان في المادتین =
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ونظرا الحتواء حقوق الجیل الثالث، لحقوق قد تكون لها عالقة خاصة مع 

البد من استظهار خصوصیة هذا الجیل )ثانیا(المساعدات اإلنسانیة من أجل التطور 

).أوال(

خصوصيات الجيل الثالث لحقوق اإلنسان-أوال

الجیل األول من حقوق اإلنسان بجیل الحقوق المدنیة والسیاسیةعّرف

إلى التوجه الذي نهجته الدول الغربیة، التي كانت وراء تدوین حقوق استنادا 

االقتصادیة واالجتماعیةثم ظهر للوجود جیل ثاني اعتنى بالحقوق ،)475(اإلنسان

وقد كان ذلك السیما بعد ظهور ، )Marx(بتأثیر مفكرین أمثال كارل ماركسوالثقافیة

والحقوق على الجماعة، حیث عابت الماركسیة زت الحریات المذاهب الجماعیة التي ركّ 

یة باستبعادها الفقراء وظهور یرالیة كونها ال توفر أیة حریات فعلعن األنظمة اللیب

.)476(الطبقیة

یعود ذلك بالخصوص إلى كتابات الكثیر من المفكرین، الذین اجتمعوا في عدة نظریات ومذاهب، كنظریة -475

م المفكرین الذین تزعموا هذه المدارس القانون الطبیعي، العقد االجتماعي، المذهب الفردي الحر وغیرها، وأه

، باإلضافة إلى مختلف )Smith(، أدم سمیث)Rousseau(جون جاك روسو )Grossius(الفكریة، جروسیوس 

Petition(اإلعالنات الصادرة في بریطانیا، فرنسا و و. م. أ، كعریضة الحقوق  of rights()1628 إعالن ،(

أو إعالن حقوق اإلنسان والمواطن في فرنسا )04/07/1776(استقالل والیات أمریكیة عن بریطانیا 

)Déclaration des droits de l’homme et du citoyen()28/04/1789.(

، دار هومه، الجزائر الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان ومبدأ السیادةللتفصیل في ذلك، راجع: وافي أحمد، 

.139-125، ص ص. 2005

:راجع بالنسبة ألهم اإلعالنات المذكورة سابقا وغیرها

LECLERCQ Claude, Libertés publiques, 5ème Ed, Juris-Classeur, Paris, 2003, pp. 29-38.

نكران هاتین األخیرتین لم تقتصر المذاهب الجماعیة على الماركسیة، بل كذلك شملت الفاشیة والنازیة، رغم-476

عموما االعتراف بالحقوق.                                                                 

.16و 15، ص. 1999، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الحریات راجع في ذلك:  نخله موریس، 
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المطلوب من الدولةالدور یكمن الفرق الجوهري بین الجیلین األول والثاني، في 

تخذ الدول موقفا سلبیا لجیل األول یعّبر عن حریات وحقوق یكفي أن تأن تلعبه، فا

دون أن تعمد على تقیید بشأنها، أي تمكین األشخاص من ممارسة حقوقهم بكل حریة، 

اتیان عمل إیجابي بتوفیر فإن حقوق الجیل الثاني تستلزم من الدولة ممارستها، 

الضمان مناصب الشغلتوفیر ، كالحقوق والحریاتلممارسةاالمكانیات الالزمة 

.)477(العمومیة وغیرها، الصحة االجتماعي

Droits(أما الجیل الثالث من الحقوق الموسوم بالحقوق التضامنیة  de

solidarité(وقد ظهرت في فیتجاوز الموقف السلبي من الدولة، وموقفها اإلیجابي ،

أساس فكرة حقوق الجیل الثالث هي التضامن، متضمنة حقوق و .)478(نهایة السبعینات

د وق...اإلنسانیةفي التنمیة المستدامة، السلم، المساعداتالجماعات والشعوب، كالحق 

الیم في العالم التي ال تسمح لهامعظم األقظهرت هذه الحقوق خصیصا لتمكین 

.)479(والكوارث من ممارسة حقوق الجیل الثانيالنزاعات، الفقر

في الحریات، حریات إیجابیة وحریات سلبیة، استنادا إلى )Duguit(وهي أحد التصنیفات التي قال بها دوغي -477

.الواجبات التي تفرضها الحریات اإلیجابیة على الدولة عكس السلبیة التي تقتضي فقط عدم التدخل

، دار الحریات-المؤسسات-الدولة:النظم السیاسیة في العالم المعاصرالشرقاوي سعاد، :راجع في ذلك

.318.، ص2007رة، النهضة العربیة، القاه

نظریا مقبوال، ولكن عملیا، لم تبقى ثمة حقوق وحریات تتخذ منها الدولة Duguitویبقى تقسیم الكاتب -

.موقفا سلبیا، فدائما ما تكون مطالبة بمرافقة ممارسي الحقوق والحریات

BRAIBANTكاتبان یتنازعان األسبقیة في القول بهذا الجیل، -478 Guy)1978( وKarlVASAK)1977(

.)UNESCO(غیر أن األهم هو تأثیر دول العالم الثالث إلدخالها في نظام األمم المتحدة و الیونیسكو 

:راجع في ذلك

FILIAIRE Jaques, MONDIELLI Eric, Droits fondamentaux et libertés publiques, Ellipses Ed

Paris, 2005, p. 64.
479- Conseil de l’Europe, L’évolution des droits de l’homme, http://www.coe.int/fr/web/compass/the-

evolution-of-human-rights/, Consulté le 09/01/2013 à 21 h 50.
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ال یمكن إعمالها بدون تظافر كونهاإذن تكمن خصوصیة الجیل الثالث في

جتمع الدولي بأكمله، فالسلم مثال، مسألة تخص مختلف دول العالم، وكذلك جهود الم

التنمیة التي تتطّلب إعانة البلدان المتطورة للبلدان المتخلفة، السیما بإعالنها كحق 

.)480(للشعوب

كونها حقوق الجیل الثالث، لبالتالي التعاون والتضامن هما سمتان أساسیتانو 

األمور ة، وهو ما نستشفه فيیالحاضرة لتهتم باألجیال المستقبلتتجاوز حقوق األجیال 

دعم البلدان الغنیة الجهود الرامیة و التراث المشترك لإلنسانیةاالستفادة من المتعلقة ب

من ارتفاع درجة سامة، بما تسّببه الغازات اللتخفیف األضرار عن البیئة الطبیعیة، 

لسنة وما اتفاق باریس بكل الكرة األرضیة، حرارة األرض، والتي بدورها تشّكل ضررا 

، حیث تبّنته حتى الدول األكثر تلویثا لألرض إال دلیل على ذلكبهذا الشأن 2016

ت المنطلقة من إقلیمها، على رغم ترّددها لسنوات عدیدة في االلتزام باالنقاص من الغازا

.الو. م. أ والصینغرار

لمساعدات  كأساس لالجيل الثالث من حقوق اإلنسانحقوق-ثانيا

؟التطوراإلنسانية من أجل

)تحقيق األمن اإلنسانينحو  (

إن التكریس الفعلي لخصوصیة الجیل الثالث من حقوق اإلنسان التي ال یمكن 

أن تتحقق إال بتآزر مختلف الدول، وسعیها لتحقیق األمن بمختلف أشكاله، خاصة 

أصبح مفهوم األمن من المفاهیم األساسیة التي ال یمكن االستغناء عنها في ظل بعدما 

من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان 22لى حق الشعوب في التنمیة في المادة جاء صراحة النص ع-480

).1986)، دخل حیز النفاذ سنة (1981والشعوب (
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المستجدات الدولیة التي عرفت اتساعا واسعا في طبیعة األشخاص الذین یعتبرون من 

البیئة سواء أتعلق األمر بحمایة ،)481(أشخاص المجتمع الدولي وتغییر مركز الفرد

Sureté(مفهوم األمن اإلنسانيیشتملها أمورها كلّ تحقیق السلم والتنمیة... 

humaine()482(.

PHILIPPEمنف كلعرّ لسیاقاهذا فيو Béatrice - pascal

CHARLES David ":حالة التواجد في مأمن من الحاجة و األمن اإلنساني على أنه

.)483."(االقتصادیة والتمتع بنوعیة حیاة مقبولة وبضمان ممارسة الحقوق األساسیة

لمزید من التفصیل راجع:-481

ABDELHAMID Hassan, CROUZATIER Jean-Marie et autre, Sécurité humaine et responsabilité

op. cit, p.25.

:)Approches(لألمن اإلنساني ثالثة مقاربات HampsonOslerحسب -482

المقاربة األولى قانونیة، تتضمن حقوق األشخاص المشمولة بالحمایة للدفاع عنها، تتأسس هذه األخیرة -

على دولة القانون والقوة اإللزامیة للمعاهدات الدولیة؛

وتتمحور هذه األخیرة حول النزاع المسلح الذي المقاربة الثانیة ذات مفهوم إنساني، بتحقیق أمن اإلنسان،-

یهدد أمن األشخاص؛

Développement(المقاربة الثالثة وهي األشمل، تتمثل في التنمیة البشریة الدائمة - humain durable( بصفة

.حیث تستدعي حلوال على المستوى العالميعامة،

:راجع في ذلك-

REMOND Christophe, « La Sécurité Humaine et le Rapport entre Humanitaires et Militaires:

Perspective Historique depuis 1990 », Revue De La Sécurité Humaine, Vol 7, Summer 2008

p. 16 et 17.

: حمو فریدة، األمن اإلنساني مدخل جدید في الدراسات األمنیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في نقال عن-483

العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، تخصص العالقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقة الدولیة كلیة 

.45، ص. 2004-2003العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر، 

JEANGENEوفي السیاق نفسه یعتبر الكاتب  VILMERاألمن اإلنساني یركز على عنصرین أساسیین: أن

ن المخاوف والقضاء على الحاجة. أنظر في هذا السیاق: التحرر م
JEANGENE VILMER Jean- Baptiste, La responsabilité de protéger, op.cit, p.17.
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العناصر المختلفة لألمن اإلنساني انطالقا من التعریف المذكور أعاله نستنبط 

العیش و البیئي،األمن الصحي، األمن والتي یمكن أن نجملها في: األمن الغذائي، 

.)484(بسالم...

سنةي بذلتها األمم المتحدة بدایة من إلى الجهود التاألمن اإلنسانيتعود جذور 

التنمیة البشریة الذي تبنى مفهوما جدیدا لألمن یركز حول تقریر المن خالل )1994(

في أساسه على توفیر األمن للسكان في مختلف مجاالت الحیاة، وٕاعانتهم على 

د أمنهم واستقرارهم سواء كان على الصعید التخلص النهائي من األسباب التي تهدّ 

.)485(الوطني أم الدولي

ال یمكن تسهیل ممارستها السابق ذكرها، الحقوق جل ومن المسّلم به أن 

باللجوء إلى المساعدات اإلنسانیة االستعجالیة، فهي تستوجب استحداث مشاریع 

التنمیة ما یصطلح علیه بإطار ضمنتندرج ، قد)486(األمد الطویلونشاطات على

المستدامة.

، إشراف یازجي  أمل، "األمن اإلنساني خولةیوسفالدینمحيراجع في تفصیل عناصر األمن اإلنساني: -484

، العدد 28المجلد، والقانونیةقتصادیة مجلة جامعة دمشق للعلوم االوأبعاده في القانون الدولي العام"، 

.533و 532، ص. 2012، الثاني

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-2012/a/523-550.pdf

.د26سا14:على الساعة11/01/2016تاریخ االطالع 

لمزید من التفصیل حول تقریر األمم المتحدة حول التنمیة البشریة راجع:-485
Human Devlopment Raport published for the United Nations Devlopment programme, Oxford

University press, New york, 1994, p.34.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/255/hdr_1994_en_complete_nostats.pdf consulted :

06-09-2016 at 7h 00.

ة، الكوارث الطبیعیة، كالهجرة التي فبالنسبة لمخلفات الهجرة وحدها، سواء أكانت نتیجة للنزاعات المسلح-486

ال یمكن مواجهتها بحلول استعجالیة. و إن كان تقدیم المساعدة على ،(الهجرة ألسباب مناخیة)یطلق علیها 

وجه االستعجال ضروري، فإن إعادتهم إلى أوطانهم ال یمكن أن یتحّقق بدون توفیر الظروف الالزمة لذلك، 

=عبر مشاریع تنمویة، قد تكون في إطار المساعدات العامة أو المساعدات الخاصة التي تقّدمها المنظمات 
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لث فإن مفهوم األمن اإلنساني مرتبط أشد االرتباط بحقوق الجیل الثا،وعلیه

روف التي ترتكز على تحقیق التنمیة وٕاعادة بناء المجتمعات المنهارة بسبب الظ

ساعدات اإلنسانیة من أجل التطورالطارئة، والذي تأخذ في الوقت الحالي وصف الم

حیث تقترن هذه األخیرة بمفهوم التنمیة المستدامة والتي تهدف إلى تحقیق حاجیات 

.)487(األجیال المقبلةاألجیال الحالیة دون المساس بحقوق

وعلیه فإن النقطة المشتركة بین األمن اإلنساني والتنمیة المستدامة یكمن في 

كون كالهما یهدفان إلى تلبیة الحاجیات األساسیة للجمیع وتوسیع الفرصة أمام 

التي یرمي الجیل االمجتمع إلرضاء طموحاتهم إلى حیاة أفضل، وهي األهداف نفسه

الثالث إلى تحقیقها، والتي یستند إلیها كأساس للمساعدات اإلنسانیة التي تقدمها 

.المنظمات اإلنسانیة بهدف تحقیق التطور وتوفیر مستوى معیشي مالئم

الفرع الثالث

جل التطورأ ء كأساس للمساعدات اإلنسانية من  مسؤولية إعادة البنا

ترمي إلیها المساعدات اإلنسانیة من أجل التطور تجد إن تحقیق األهداف التي 

لكون هذه األخیرة أي ،أساسها في مسؤولیة إعادة البناء المترتبة عن مسؤولیة الحمایة

الحكومیة، ناهیك عن العمل بالنسبة لحالة النزاعات المسلحة على استعادة األمن قبل أي نشاط في غیر 

صالح عودة الالجئین.

للتفصیل في دور القانون الدولي في مسألة الالجئین ألسباب مناخیة، راجع:-

MOREL Michèle, Nicole de MOOR, « Migrations climatiques : quel rôle pour le droit

international ? », Cultures & Conflits, 88 (hiver 2012), Migrations climatiques, pp. 61-84.

حكم في األداء الشامل للمؤسسات االقتصادیة في الجزائر في ظل التنمیة تحدیات التّ العایب عبد الرحمان،-487

في علوم االقتصاد، كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التنمیة المستدامة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم

.12، ص. 2011-2010التجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

=
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األضرار لیة إعادة بناء الدولة المتضررة ترتكز على القضاء الكلي والنهائي على مسؤو 

إلعادة السالم واالستقرار التي تخلفها النزاعات المسلحة وذلك من خالل السعي 

الداخلي والتكفل بالضحایا حتى في المرحلة التي تلي زوال الظرف االستثنائي وذلك 

مادیا ومعنویا على استعادة نمط حیاتهم وتنمیة قدراتهم (أوال) من خالل دعمهم 

وتكریس اآللیات المناسبة التي تسعى إلى تفعیل الغرض المرجو من عملیة إعادة بناء 

المتضررة (ثانیا).الدول

مقومات مسؤولية إعادة البناء (األمن، العدل، التنمية)-أوال

إعــادة البنــاء فكــرة تنطــوي علــى ثالثــة عناصــر رئیســیة تتمثــل فــي األمــن، العــدل 

علیها لتبریر المساعدات اإلنسـانیة مـن أجـل االعتمادوالتنمیة وهي العناصر التي یمكن 

وذلك على النحو اآلتي:التطور 

إّن الدافع لتبني مسؤولیة الحمایة بصـفة رسـمیة لـیس :ضرورة إحالل األمن-1

الل الســلم واالســتقرار لمصــطلحات فقــط، وٕانمــا الرغبــة فــي إحــبهــدف إحــداث تغییــر فــي ا

فـــي أرجـــاء المعمـــورة والقضـــاء علـــى كـــل المشـــاكل التـــي تتســـبب فـــي ظهـــور بـــؤر التـــوتر  

وذلــك بطریقــة تختلــف بصــفة جذریــة عــن الطــرق التــي كانــت معتمــد مــن قبــل باعتبارهــا 

بعد األحـداث شدة معاناة الفئات المتضررة خاصة إحدى العوامل الرئیسیة التي تزید من 

.)488(التسعیناتفي أواخر اسابقا ورواندكل من یوغوسالفیااالتي شاهدته

ركزت اللجنة الدولیة المعنیة على ضرورة إفشاء السـلم واألمـن وذلـك عبـر حیث

ثالث مراحـل ، فالمرحلـة األولـى تكمـن فـي محاولـة القضـاء الجـذري علـى األسـباب التـي 

تعتبر اللجنة المعنیة أّن الفقر والتوزیع غیر العادل للموارد والقمع السیاسي من األسباب التي تسّبب ظهور -488

من تقریر اللجنة المعنیة، مرجع سابق3-2لفقرتین النزاعات. لمزید من التفصیل، أنظر: ا

.38ص. 
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فتكــون مزامنــة لفتــرة انعــدام یمكــن أن تتســبب فــي انعــدام االســتقرار، أمــا المرحلــة الثانیــة 

األمن وٕاحالل الهدوءباألمن حیث یسعى المجتمع الدولي على العمل من أجل استتبا

ـــى  ـــدة عل ـــاهیم التـــي كانـــت رائ ـــة عـــن ســـائر المف ـــر مـــا یمیـــز مســـؤولیة الحمای وأكث

الســاحة الدولیــة اشــتمالها علــى مســؤولیة إعــادة البنــاء التــي تهــدف إلــى ضــرورة اســتمرار 

ولیــة حتــى بعــد زوال الظــروف االســتثنائیة ووقــف إطــالق النــار إذا مــا اقتــرن الجهــود الد

الوضـــع بحالـــة نـــزاع مســـلح، تعـــد هـــذه المرحلـــة العنصـــر األخیـــر مـــن عناصـــر مســـؤولیة 

أنــه العنصــر األهــم الــذي ال یمكــن االســتغناء عنــه إذا كانــت اإلرادة الدولیــة ، إالالحمایــة

بنــاء وذلــك بإعــادة،د اإلنســانیةل التــي تهــدّ فعــال تتجــه نحــو القضــاء الكلــي علــى المشــاك

، وتشــجیع وتنظــیم انتخابــات یراعــى فیهــا عنصــر الشــفافیة والنزاهــةوطنیــة، المؤسســات ال

حقوق اإلنسان، والتكفل ببرامج إعادة االنـدماج واإلنعـاش، وكـذلك تهیئـة الفـرص الالزمـة 

.)489(لدعم التنمیة

أي حالة نزاع مسلح انهیار من الطبیعي أن یترتب عن:تحقيق العدل  -2

باعتباره الراعي األساسي لحقوق اسیة للدولة السیما الجهاز القضائيالسلطات األس

اإلنسان، وٕان كانت كل عملیة تدخل عسكري تهدف إلى إحالل السالم في إقلیم الدولة 

إذ یجب األساسیة للدولة، تمس األجهزة التي یدور فیها النزاع إلى أنها في المقابل

حیث تفرض دافعا رئیسیا لنشوب النزاع مجدداإعادة بنائها من جدید وٕاال كانت 

مسؤولیة إعادة البناء على الجهات المتدخلة واجب إعادة إصالحها كل المخلفات 

الناتجة عن استخدامها القوة المسلحة عند تنفیذ واجبها بالرد عن االنتهاكات الجسیمة 

.)490(نض لها السكان المدنیو التي یتعرّ 

.31مرجع سابق، ص.، "" نحو سیادة مسؤولة، حمادو الهاشمي-489

من تقریر اللجنة المعنیة، مرجع سابق.12/5الفقرة راجع:–490
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إلى مرحلة إنصاف الضحایا وٕاعادة بناء الهیاكل األساسیة بعد ذلك فتنتقل 

للدولة المتضررة، خاصة الجهاز القضائي بتعزیز حكم القانون واحترام حقوق اإلنسان 

في حال ما إذا كان النظام القضائي في الدولة غیر قادر على ممارسة مهامه ویمكن 

معنى االعتماد على قوانین ب"بالحوافظ للعدالة "أن یفعل باالعتماد على ما یسمى 

نموذجیة أعدتها هیئات دولیة بصفة تتالئم مع األوضاع السائدة فهي بمثابة مرحلة 

.)491(انتقالیة ریثما تستعید أجهزة الدولة قوامها

تحمل مسؤولیة إعادة البناء مهمة رئیسیة تنطوي :اعتماد برامج تنموية-3

وتشجیع النمو تحت الجهود الرامیة إلحالل السلم وذلك من خالل إطالق عملیة التنمیة 

لسلطات المتدخلة مسؤولیة التخلي عن المساعدات اإلنسانیة ذات االقتصادي، كما أن ل

واالنتقال إلى تقدیم مساعدات تسعى في صمیمها إلى إقامة مشاریع االستعجاليالطابع 

تنمویة في الدولة المتضررة والسهر على نقل إدارتها إلى السلطات المحلیة للدولة بعد 

.)492(تنصیبها مباشرة

اآلليات المكرسة لتفعيل مسؤولية إعادة البناء وتحقيق التطور-ثانيا

السهر على تفعیل امتدت الجهود األممیة في مجال تفعیل مسؤولیة الحمایة إلى 

مسؤولیة إعادة البناء بتنصیب أجهزة فرعیة ضمن هیاكلها التنظیمي للتعامل مع 

المستجدات الدولیة، حیث تم تنصیب لجنة بناء السالم، مكتب دعم السالم وصندوق 

بناء السالم.

تحداث لجنة بناء السالم بموجب قرار مجلس لقد تم اسلجنة بناء السالم: -1

األمن والجمعیة العامة لألمم المتحدة أسندت إلیها المهام اآلتیة: 

.128وتطبیقاته... مرجع سابق، ص.مبدأ مسؤولیة الحمایة قزران مصطفى، -491

من تقریر اللجنة المعنیة، مسؤولیة الحمایة، مرجع سابق.5-15الفقرة :راجع-492
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إعداد مشاریع التنمیة واقتراح استراتیجیات بهدف إحالل السالم والقضاء -

الكلي على مخالفات النزاع المسلح؛

یة؛التكفل بتمویل مشاریع التنمیة وٕادارة مواردها المال-

اف السیاسیة واألمنیة، اإلنسانیة تنظیم عملیة التشاور بین األطر -

.)493(والتنمویة

عة یعد مكتب دعم السالم من بین إحدى المكاتب التابمكتب دعم السالم:-2

لألمانة العامة لألمم المتحدة، فهي هیئة استشاریة حكومیة دولیة تدعم الجهود المبذولة 

تنفرد الدول التي تخلصت من ویالت النزاعات المسلحة حدیثامن أجل بناء السالم في 

بمهام تتجلى في ما یلي:

جمع كل األطراف الفاعلة ذات الصلة بعملیة بناء السالم والمراد بها كل -

األطراف بمن فیهم الدول المانحة للمساعدات، المؤسسات المالیة الدولیة 

الحكومات الوطنیة والدول المساهمة بقواتها؛

تقدیم المشورة بشأن اقتراح استراتیجیات متكاملة لبناء السالم واالنتعاش -

.)494(وٕابراز ثغرات عند االقتضاء التي تهدد المساس بالسالم وتطویق نطاقه

من )2006(تم استحداث صندوق بناء السالم عامصندوق بناء السالم:-3

طرف األمین العام لألمم المتحدة الغرض منه ضمان إیصال المساعدات اإلنسانیة 

للتفصیل أكثر حول مهام اللجنة راجع:-493

، بشأن إنشاء لجنة بناء السالم، وثیقة رقم: 2005دیسمبر20، الصادر بتاریخ 1645قرار مجلس األمن رقم: -
S/RES/1645

، بشأن إنشاء لجنة بناء السالم، وثیقة رقم:2005دیسمبر 30، الصادر بتاریخ 180/60قرار الجمعیة العامة -
S/RES/60/180

، مرجع سابقتحت اشراف أمل الیازجي، "دور األمم المتحدة في بناء السالم"خولة ، یوسفمحي الدین-494

.497ص.
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حیث الخارجة من دائرة النزاع المسلحالتي تتبرع بها الدول والمؤسسات الطوعیة للدول

یقسم المساعدات لخدمة غرضین أساسیین األول یعمل على تلبیة الحاجیات األساسیة 

نى من مستوى المعیشة، أما األسلوب الثاني فیهدف إلى للسكان والتي تضمن الحد األد

استثمار األموال التي تتطوع بها الجهات المانحة في برامج تنمویة تدیرها السلطات 

.)495(المحلیة

من عناصر مسؤولیة الحمایة اهاماوعلیه، فإن مسؤولیة إعادة البناء تعد عنصر 

والتي تترجم شرعیة المساعدات اإلنسانیة من أجل التطور، إذ تمثل إحدى األسس التي 

في الشؤون هاتستند إلیها الجهات القائمة بتقدیم هذا النوع من المساعدات لتبریر تدخل

الداخلیة للدولة المستهدفة من المساعدة. 

لمزید من التفصیل حول مهام صندوق بناء السالم اطلع على :-495
http://www.un.org/ar/peacebuilding consulté le : 07/09/2016 à 13h 15.
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المبحث الثاني

ي مجال المساعدات اإلنسانية  نشاطات ميدانية ف

من أجل التطور

غیر أنها تحظى اإلنسانیة من أجل التطوررغم حداثة مفهوم المساعدات

األرضیة المناسبة تهیئة التي تسعى جاهدة إلى باهتمام العدید من المنظمات اإلنسانیة 

القبیل تعد اللجنة الدولیة للصلیب األحمر مساعدات ومن هذا هذا النوع من اللتأمین

مهما التي تتولى كافة المسائل التي تتمیز بالطابع اإلنسانيالهیئة اإلنسانیة الرائدة 

لك في فرنسا في بدایة لتظهر بعد ذكانت الظروف السائدة (المطلب األول)، 

تقریبا كل المهام المرتبطة بتقدیم المساعدات بمختلف هیئة أخرى تتولى التسعینات 

ترمي إلى إعادة إعانة يإلى تلك الت،االستعجاليأنواعها من المساعدات ذات الطابع 

قوامها في مختلف المیادین استعادةفي االستثنائیةالدول التي تعاني من الظروف 

(المطلب "التنمیة-تأهیلإعادة ال-استعجال"مجموعة وتطویرها وتلقب هذه األخیرة 

.الثاني)
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المطلب األول

اللجنة الدولية للصليب األحمر

فـاعل أساسي في مجال المساعدات اإلنسانية بمختلف  (

)أنواعها

تنفرد اللجنة الدولیة للصلیب األحمر بكونها أهم فاعل إنساني یحظى بمركز 

الفرع (تفتقر إلیه أغلب المنظمات غیر الحكومیة اإلنسانیة، وحتى المنظمات الحكومیة 

وثائق دولیة عدیدة، مما مّكنها من وذلك باالعتراف لها بالشخصیة القانونیة في )األول

االستعجالیة منها وغیر -مة تقدیم المساعدات اإلنسانیةاالضطالع بمهام قد تتجاوز مه

، حیث أخذت على عاتقها مهمة نشر، رقابة قانون بأكمله )الفرع الثاني(-االستعجالیة

السباقة في نشأته حین اعتماد أول أال وهو القانون الدولي اإلنساني، بعد أن كانت 

.)1864اتفاقیة سنة (
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الفرع األول

للجنة الدولية للصليب األحمرالطبيعة الخاصة  

حیث )أوال(بالرجوع إلى مراحل نشأتها لجنة الدولیةیمكن فهم الطبیعة الخاصة ل

و إن لم تتخذ هاته التسمیة أي في القرن التاسع عشر، تعود إلى فترة بعیدة من الزمن، 

)اثانی(منذ البدایة، ثم بالبحث عن المركز الخاص الذي تشغله في المجتمع الدولي 

.حیث ال یضاهیها أي جهاز آخر في ذلك

عن نشأة اللجنة الدولية للصليب األحمرتاريخية  نبذة  -أوال

Henryبكتاب اللجنة الدولیة نشأة ترتبط DUNANT تذكار سولفرینو"بعنوان"

-بین القوات الفرنكو، Solferinoصغیرةمعركة التي وقعت في بلدةالكتبه حول )496(

Forcesالنمساویةساردینیة و  Franco- Sardenes contre l’Autriche عشرخلفت في

.جریح00040قتیل و 6000فقط أكثر من ساعات

عرفت المعركة اآلنفة الذكر نقص في المصالح الصحیة وأدویة تضمید 

ن، یتعلق األول بإنشاء جمعیات فقّدم اقتراحی)497(بتاتاالجروح، و لم توجد وسائل النقل

تطوعیة في وقت السلم قصد االعتماد علیها أثناء الحروب بتقدیم العالج للجرحى دون 

لقبول ، على مستوى أوروبا استدعاء مؤتمر دوليفيثلاالقتراح الثاني فیتمتمییز. أما 

روبا ، وكان ذلك باقتناعه أن حالمبادئ الدولیة التي ستتأسس علیها تلك الجمعیات

.)498(أخرى ال یمكن تفادیها

496- DUNANT Henry, Un souvenir de Solferino, disponible sur le site du CICR :

https://www.icrc.org/fre/assets/files/publications/icrc-001-0361.pdf Consulté le 22/01/2016 à 20 h 28
497- BUGNION François, Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de

la guerre, CICR, 2ème Ed, Genève, 2000. p. 7.
498- BUIRETE Patricia : Le droit international humanitaire, Ed la Découverte, Paris, 1996, p.11 et 12.
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)MOYNIER)499المحاميعرضت الفكرة على،م من اقتراحاتإثر ما تقدّ 

DUNANTرئیس جمعیة خیریة فعمل مع ثالثة أشخاص آخرین على تجسید مطلب 

على إثر ذلك تحقق .)500()1863(فأنشئت اللجنة الدولیة للصلیب األحمر سنة 

وكذا انعقاد مؤتمر تبنى اتفاقیة لتحیید )االقتراح األول(أمرین، إنشاء جهاز للمساعدة 

)1864()501(األجهزة المقدمة للمساعدات لصالح الجرحى في المیدان، اتفاقیة سنة 

.)502()االقتراح الثاني(

دفة لمعركة بصوقد جاءت تلك الفكرتین على شكل تساؤلین استنتجهما من األوضاع التي عایشها في میدان ا

أجاب عنهما كما یلي:للحدیث عن استثماراته الجزائر، فNAPOLEONبما أنه كان یبحث عن لقاء 

« A cette question toute naturelle, qu’il ne soit permis de répondre par une autre question : n’y

aurait-il pas moyen, pendant une période de paix et de tranquillité, de constituer des Sociétés de

secours dont le but est de serait de faire donner des soins aux blessés, en temps de guerre, par les

volontaires zélés, dévoués et bien qualifiés pour une pareille œuvre », DUNANT Henry, un

souvenir de Solférinio, Op, cit, p. 101 et 102.

« Dans les occasions extraordinaires, comme celles qui réunissent, par exemple à Cologne ou à

Châlons, des princes de l’art militaire, appartenant à des nationalités différentes, ne serait-il pas

à souhaiter qu’ils profitent de cette espèce de congrès pour formuler quelque principe

international, conventionnel et sacré, lequel une fois agrée et ratifié, servirait de base à des

Sociétés de secours pour les blessés dans les divers pays de l’Europe ? », DUNANT Henry, un

souvenir… Op, cit, p. 113.

499-MOYNIER GUSTAVE ، وهو محامي سویسري رئیس جمعیةLa Société genevoise de l’utilité«

publique ».
، حیث اتخذت قبل ذلك التسمیات 1875لم تتأخذ اللجنة الدولیة للصلیب األحمر هذه التسمیة إال في سنة -500

:التالیة

- « Comité genevois de secours pour les blessés », 1863 ;

- « Comité international de secours pour les militaires blessés », 1864 ;

- « Comité international de secours aux militaires blessés », 1868.

- « Comité international de la Croix-Rouge », 20/12/1875.

Voir : BUGNION François, Le Comité international de la Croix-Rouge…, Op. cit, note 11

p. 10.

وما بعدها.54راجع بشأن االتفاقیة ما سبق، ص. -501

دولة أوروبیة تبّنت 16، حضر المؤتمر 1863وقد كان انعقاد المؤتمر بطلب من اللجنة المؤسسة سنة -502

االتفاقیة المسماة "تحسین حال الجرحى العسكریین في المیدان".

.19راجع في ذلك: عتلم شریف، "مدلول القانون الدولي اإلنساني..."، مرجع سابق، ص. -
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، حیث أن اللجنة الدولیةومما سبق نستشف أهمیة البحث في تاریخ إنشاء 

-القتلى والجرحى-خلفته من ضحایاما األوضاع التي مهدت للنشأة كانت الحرب و 

DUNANTكان بإمكان توفیر وسائل بسیطة أن تحول دون الوفاة، فكان لمساعدة 

رفقة أصدقائه ونسوة في البلدة، بدایة للعمل اإلنساني الحیادي، غیر المنحاز، بما أن 

مت بدون النظر في جنسیة المتضررین من المعركة، ودون المساعدة للجرحى قدّ 

مه رجل األعمال السویسري للجرحى، كان بغیر مقابل ومن مقابل، ما دام ما قدّ انتظار

.ماله الخاص

وقع كبیر في تاریخ العمل اإلنساني الذي تلى 24/06/1859فقد كان لیوم 

القول حد ، وصلت تلك المعاناة إلى Castiglioneمعاناة جرحى انتقلوا إلى غایة بلدة 

صحة هؤالء المتمتعین بالمعاقین أكثر من األشخاص أن هذه األخیرة كان فیها من 

.)503(جیدة

اتها وتقدم الحمایة والمساعدة لیس یر امكانتطوّ ومن ذلك الحین واللجنة الدولیة 

حتى -كما سنوضحه الحقا-بل لكل الضحایا)الدافع لنشأتها(لضحایا الحرب فقط 

اعترف لها بالدور الفّعال ت من أجله، إذ تجاوزت بكثیر الغرض والهدف الذي أنشأ

بل في كل الجوانب المتعّلقة بالقانون ،لیس في مجال المساعدات اإلنسانیة الدولیة فقط

تهتم كذلك الدولي اإلنساني، ناهیك عن القانون الدولي لحقوق اإلنسان، بعدما أصبحت 

ولة ، حیث تقوم برقابة حالتهم بعد الحصول على اإلذن من الدبالمعتقلین السیاسیین

.)504(التي یقع هؤالء في سجونها

503- BUGNION François, Le Comité international de la Croix-Rouge…, Op, cit, p. 7.

تلك الّتي كانت في قّیامها بعّدة زّیارات میدانیة إلى الجزائر مثل نذكر عن اهتمام الّلجنة بالمعتقلین الّسیاسیین، -504

الّتي انتهت بوضع تقریر عن الّسجون الجزائریة.1999أكتوبر 17و 10الفترة الممتّدة بین 

حول هذه الّزیارة والّتقریر الموضوع بشأنها راجع:-
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المركز القـانوني الخاص للجنة الدولية للصليب األحمر-ثانيا

في المجلس الفیدیرالي السویسري اللجنة الدولیةبالنظر إلى المركز الذي تشغله 

نجدها جمعیة خاصة خاضعة ألحكام القانون المدني، كغیرها من األشخاص المعنویة 

ویكفي االستناد .)505(فما فوق من ذلك القانون60، تسري علیها المواد من الخاصة

.)506(إلى النظام األساسي للجنة في العنوان المخصص لنظامها القانوني لتأكید ذلك

كالتقریر الخاص لها في تقاریرها المختلفةعن الطابعاللجنة الدولیةكما أكدت 

الذي وضعته بعد الحرب العالمیة الثانیة، والذي اعترفت فیه بكونها جهاز خاص رغم 

وضعها الخاص في القانون الدولي اإلنساني، وقد أعادت ذكر ذلك في تقریر حول 

مهام أین أفادت بأن أعمال اإلغاثة المطلوب أدائها تتجاوز Congoعملها في الكونغو 

.)507(هیئة خاصة

BENCHEIKH Farid : « Etat des lieux de la situation carcérale dans le monde en comparaison avec

l’Algérie par rapport aux principes des droits de l’homme », Actes des journées d’étude : droit de

l’homme, institutions judiciaires et Etat de droit, Organisée par l’O.N.D.H, Alger, le 15 et 16

novembre 2000. Ed. ONDH, Alger, 2000, p.69 et 70.

، بالتالي تسري "الجمعیات"من القانون المدني السویسري، تحت عنوان 79إلى 60لمواد من بالتفصیل، تنظم ا-505

60على الجمعیة األحكام نفسها التي تتعلق بالجمعیات السیاسیة، العلمیة، الدینیة والفنیة وغیرها تبعا للمادة 

ى فتتضمن أحكاما مختلفة عن من القانون المذكور، والتي تعترف بالشخصیة المعنویة لها، أما المواد األخر 

...الجمعیات

-Voir, Art. 66-79 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907, Entré en vigueur 01/01/1912, RO

24 245.

506- Voir, Art. 2/1 des Statuts du Comité international de la Croix-Rouge, Op, cit.

« Le CICR est constitué en association régie par les articles 60 et suivants du Code civil suisse. »
507-BUGNION François, Le Comité international de la Croix-Rouge…, Op, cit, , p. 1117.Note 2 et 3.

:یليجاء في التقریر عن الكونغو ما

« Toutefois après examens du Rapport alarmant qu’il avait reçu de son délégué, le CICR arriva à

la conclusion que les actions du secours à entreprendre dépassaient nettement les forces et les

compétences d’une institution privée ».
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لها مركز خاص ة خاصةیبغض النظر عن كونها جمعاللجنة الدولیةغیر أن 

بموجب )508(مهامعّدة كمنظمة محایدة وغیر متحّیزة ومستقلة أسندت إلیها الدول 

سواء تعلق )1977(والبروتوكولین االضافیین لسنة )1949(اتفاقیات جنیف لسنة 

فیكفي القول أنها المنظمة ، )509(أو مساعدة ضحایا النزاعات المسلحةاألمر بحمایة 

الوحیدة التي ذكرت بصفة صریحة في اتفاقیات القانون الدولي اإلنساني، مع جمعیات 

.)510(الصلیب األحمر والهالل األحمر

Accord(اتفاقیة المقر المادة األولى من وقد ورد صراحة في  de siège( التي

اعتراف )1993(سنة الفیدیرالي السویسري واللجنة الدولیةأبرمت بین المجلس

20كما وضحت المادة ، )511(في سویسراالمجلس بالشخصیة القانونیة الدولیة للجنة

Cité par : BUGNION François, Le Comité international de la Croix-Rouge…, Op, cit, p.1117.

Note 3.

كونها منظمة تخضع للقانون الخاص بالتالي ،Hybrideبأنها ذات طبیعة مزدوجة اللجنة الدولیةفلهذا تنعت -508

یات بحمایة وجودها لیس له عالقة مع إرادة الدول بینما مهامها تتأسس على تكلیفها من المجتمع الدولي عبر االتفاق

ومساعدة الضحایا.

راجع ذلك في:
SHAYGAN Farideh, La compatibilité des sanctions économiques…, Op. cit, p. 382.

جزائریة حولفي: اسهامات بنتشیكو صدري، " عملیات حفظ السالم والقانون الّدولي اإلنساني"، -509

Créartiveالجزائریین،القانون الدولي اإلنساني، إعداد نخبة من الخبراء  Consultant ،للجنة الدولیة للصلیبا

.193ص. ، 2008األحمر، 

راجع مثال المادة الثالثة المشتركة من اتفاقیات جنیف األربعة، مرجع سابق. -510
511- Art. 1 de « Accord entre le Conseil Fédéral suisse et le Comité international de la Croix- Rouge en

vue de déterminer le Statut juridique du Comité en Suisse du 19/03/1998 », entré en vigueur le 19

mars 1993, RICR, n° 800.

ع بالشخصیة القانونیةخصا من أشخاص المجتمع الدولي تتمتّ الجدیر بالذكر أن المنظمات الدولیة أصبحت ش-

Personnalité)الوظیفیة fonctionnelle)بمناسبة مقتل ممثل األمم المتحدة بموجب رأي استشاري ،Le Comte

BERNADOTTE من قبل اسرائیلیین، وٕان كان األمر یعني آنذاك المنظمات الدولیة الحكومیة، فإن خصوصیة

=اللجنة الدولیة جعلها كذلك تتمتع بالشخصیة القانونیة. 
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عن دولة المنشأ بتحمیلها المسؤولیة الدولیة عن األفعال اللجنة الدولیةمن استقاللیة 

.)512(أو االمتناع التي ترتكبها في تلك الدولة

لجنة الدولیةالسیاق نفسه، أقّرت المادة الثانیة من النظام األساسي لوفي

.)513(بشخصیتها الدولیة في إطار أداء مهامها

جمعیة خاصة خاضعة وفقا للقانون السویسري اللجنة الدولیةنستخلص أن 

ألحكام ال تختلف عن تلك التي تسري عن أبسط الجمعیات، غیر أن الدور الكبیر 

المناط إلیها في مجال القانون الدولي اإلنساني جعل منها منظمة دولیة یعترف لها 

ألحمر بالشخصیة القانونیة في نصوص قانونیة دولیة، وفي الحركة الدولیة للصلیب ا

والهالل األحمر، ناهیك عن االتفاقیات المسماة باتفاقیات المقر التي أبرمتها مع 

.)514(مختلف الدول بغرض تسهیل تواجدها فیها

كما ننّوه إلى أن مجلس أوروبا اعترف في اتفاقیة صادرة عنه بالشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة غیر 

الحكومیة.

كتساب الشخصیة القانونیة الدولیة، واالعتراف بالشخصیة القانونیة للمنظمات الدولیة شروط اراجع في تفصیل 

غیر الحكومیة:

- CIJ, Avis consultatif sur la réparation des dommages subis au service des Nations Unies, du
11/04/1949, Recueil 1949, pp. 174-180.

- Art. 1 et 2 de la Convention européenne sur la reconnaissance de la personnalité juridique des
organisations internationales non gouvernementales, Adoptée par le Conseil de l’Europe, à
Strasbourg, le 24/04/1986, entrée en vigueur le 01/01/1991.

512- Art. 20 de l’Accord entre le Conseil Fédéral suisse et le Comité international de la Croix- Rouge…

Op, cit.
513- « Afin de pouvoir remplir son mandat et sa mission humanitaires, le CICR bénéficie d’un

statut équivalent à celui d’une organisation internationale et possède une personnalité juridique

internationale dans l’exercice de ses fonctions. », Art. 2/2 des Statuts du Comité international de la

Croix-Rouge, Op, cit.

عدة اتفاقات المقر مع مختلف دول العالم، على غرار ذلك الذي وقعته مع الجزائر اللجنة الدولیة وقد وقعت -514

.14/08/2012في

=
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Statut(یضاف إلى ذلك مركز المراقب  d’observateur( الذي منحته الجمعیة

ذلك یساهم ، كل )515()1990(في سنة العامة لألمم المتحدة باإلجماع للجنة الدولیة

فیما حهنوضّ الذي ع بمهامها اإلنسانیة المختلفة، على النحوفي تسهیل االضطال

.یأتي

، یتضمن التصدیق على اتفاق 25/03/2003، مرخ في 141-03المرسوم الرئاسي رقم :راجع في ذلك

المقر بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة واللجنة الدولیة للصلیب األحمر الموقع بالجزائر في 

.02/04/2003، صادر في 23/2003ج، عدد .ج.ر.، ج14/08/2002

حیث استفادت اللجنة السابقة بقانون یماثل ذلك الذي حظیت به المنظمات الدولیة الحكومیة وفقا للمادة -

األولى من المرسوم الرئاسي السالف الذكر، أما بموجب المادة الثانیة منه، فاعترفت الجزائر بالشخصیة 

.قوق وامتالك منقوالت وعقارات والتصرف فیهاالقانونیة للجنة وبحقها في التعاقد، التقاضي، اكتساب الح

)4و 3المادتان (حصانة قضائیة لها كلجنة ولممتلكاتها للجنة الدولیة كما منح االتفاق السالف الذكر 

، وأخیرا اعفیت اللجنة الدولیة )8المادة (واستفادت من االعفاء الضریبي عن ممتلكاتها ومداخیلها وأموالها 

==وامتیازات أخرى خاصة بالمراسالت وحقوق مندوبیها العاملین)9المادة (الجمركیة السابقة من الحقوق 

على اإلقلیم الجزائري، حیث اعترف لهم وأفراد عائالتهم بحقوق مماثلة لتلك المعترف بها ألعضاء البعثات 

).10المادة (الدیبلوماسیة المعتمدة في الجزائر 
515- Résolution 45/6 intitulée « attribution de statut d’observateur au Comité international de la

Croix- Rouge », Adoptée par l’AG de l’ONU le 16 octobre 1990. AG. Document A/45/L.7.
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الفرع الثاني

المهام اإلنسانية للجنة الدولية للصليب األحمر

من المساعدات اإلنسانية االستعجالية إلى المساعدات  (

)طورمن أجل التّ 

االستعجال، األمر الذي سّهل تستأثر ل. د . ص. أ بمهام تستجیب لظرف 

إنشائها، كما سبق توضیحه (أوال) غیر أن طبیعة الكوارث الحدیثة والعمل الفّعال 

جالي بعمل غیر استعجالي (ثانیا) بحثا عنیقتضي مرافقة العمل اإلنساني االستع

تحقیق التطور وٕایجاد حل للكارثة، األمر الذي أخذته اللجنة الدولیة على عاتقها، وقد 

انت السّباقة في ذلك، مقارنة بالمنظمات غیر الحكومیة األخرى الناشطة في الحقل ك

اإلنساني.

لجنة الدولية للصليب األحمر  تقديم ال-أوال

لمساعدات اإلنسانية االستعجالية  ل

على اللجنة الدولیةالمساعدات اإلنسانیة االستعجالیة أولى المهام التي وضعتها تعتبر

التي تسّبب فیها النزاع لكارثة لمؤسسوها نشأتها، في ظروف استجابمنذ عاتقها 

ال سیما -فكانت تلك الظروف تقتضي تقدیم مساعدات -معركة سولفرینو–المسلح 

كما یستوجبه النزاع المسّلح، غیر أن المساعدات ال یكمن أن تقتصر-الطبیة منها

، على وجه لغذاء إلى الضحایاعلى ذلك، بل هنالك مساعدات أخرى، كتقدیم الماء وا

وما یستتبع ، نظرا لتضرر المنشآت الخاصة بالهجمات العسكریة، لمدنیینالخصوص ل



اإلنسانية      الباب الثاني: حدود المساعدات اإلنسانية في تحقيق االستجابة للضرورة  

ومتطلبات التنمية

265

فه ذلك من نزوح. وهذا رغم الحظر الذي جاء الغذائیة وما یخلّ ذلك من نقص الموارد

.)516(اإلنسانيبه القانون الدولي

مجال اإلغاثةمكانة مهمة فيلجنة الدولیةوقد منحت االتفاقیات الدولیة ل

من اتفاقیة جنیف الّرابعة ما یلي:  142إذ ورد في المادة

ویجب االعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولیة للصلیب األحمر في هذا «

.»المجال واحترامه في كل األوقات

ویعود االعتراف بهذا الوضع الخاص إلى الّتجربة الّتي اكتسبتها الّلجنة الّدولیة

السیما أثناء قّدمتها إلى الّضحایا مند نشأتها،من خالل المساعدات المختلفة التي 

د كل األخطار الناجمة من البروتوكول االضافي األول حمایة المدنیین بصفة عامة ض51فقد ورد في المادة -516

.عن الهجمات العسكریة

یتمتع السكان المدنیون واألشخاص المدنیون بحمایة عامة ضد األخطار الناجمة عن العملیات العسكریة "

ویجب، إلضفاء فعالیة على هذه الحمایة مراعاة القواعد التالیة دومًا باإلضافة إلى القواعد الدولیة األخرى 

".القابلة للتطبیق

ومثال لهذه الحاالت التي تحتاج إلى المساعدة نظرا الستهداف المدنیین ما یدور في األراضي المحتلة من 

هدم وتدمیر لألراضي والممتلكات. راجع في ذلك:

،إسرائیل واألراضي المحتلة تحت األنقاض: هدم المنازل وتدمیر األراضي والممتلكاتمنظمة العفو الدولیة، 

.95-1.، ص ص2004و الدولیة، لندن، مطبوعات منظمة العف

وقد أصبح األمر أكثر ضررا بعد اتخاذ الحكومة االسرائیلیة لقرار یسمح بهدم منازل من یرتكبون جرائم في 

حق اإلسرائیلیین. وصلت إلى حد هدم مباني بنیت بمساعدات إنسانیة قّدمها االتحاد األوروبي.

راجع في ذلك:-

LOUIS Cyrille, « Cisjordanie : Israël détruit une dizaine d’habitations financées par l’UE »

Le Figaro, 02/02/2016, 22 h 22, https://www.lefigaro.fr/international/2016/02/02/01003=

= -20160202ARTFIG00393-cijordanie-israel-detruit-une-dizaine-d-habitations-financees-par-l-ue.php

consulté le 04/02/2016 à 22 h 35.

ومن بین حاالت الهدم التي كانت سببا في احتجاج المانحین، نذكر مطار غزة الذي شّید بمساهمة دولة -

.هولندا
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الحربین العالمیتین أین كثّفت من نشاطاتها، والى خصوصیات الّلجنة التي تبعد شك 

الّدول في عدم تحّیزها وحّیادها.

وتتجّلى مكانة الّلجنة في مجال المساعدات اإلنسانیة في كونها ال تقتصر على 

وقد .)517(الّتمتع بالحّق في تقدیم المساعدات، وٕانّما تساهم حّتى في توزیع اإلمدادات

اعترف لها بالعمل في كل الظروف، حتى عند انسحاب الكثیر من المنظمات اإلنسانیة 

ت اإلنسانیة، فقد كانت السباقة اص المقدمین للمساعدااألخرى حینما تتهدد حیاة األشخ

في توفیر المساعدات اإلنسانیة إلى سوریا بعد سماح النظام السوري بذلك شهر جانفي 

.)518()2016من سنة (

لتشمل كذلك نشاطات متعلقة بتوفیر النظافة اللجنة الدولیةوتتنوع نشاطات 

ناهیك عن عملها في مكافحة ...السیما في مجال صرف المیاه، معالجة المیاه القذرة

.)519(...بعض األمراض كالكولیرا، الحمى

اللجنة الدولیةمما سبق نخلص إلى أنه استنادا إلى الوضع الخاص الذي تشغله 

م أعماال إنسانیة وبالمقابل تقدّ )520(واالعتراف بنزاهة عملها جعلها تتلقى أمواال كثیرة

.أنواع الكوارثالضحایا في مختلفبهتشمل كل ما یتطلّ 

.1949من اتفاقیة جنیف الرابعة لسنة 61راجع المادة -517

نكتشف العدد الكبیر من المستفیدین من المساعدات اللجنة الدولیةبالرجوع إلى التقریر السنوي الذي أعدته -518

مالیین شخص، في حین استفاد من نشاطات خاصة 9اإلنسانیة، فلقد قدمت مساعدات غذائیة ألكثر من 

الطبیة فقد تجاوز عدد ملیون شخص، أما في یتعلق بالمساعدات 26بتوفیر المیاه ما یقارب 

، وهذا باإلضافة إلى الحجم الكبیر من المساعدات المتعلقة بالتقریب بین العائالت ألف300 المستفیدین 

...  راجع في تفاصیل هذه االحصائیات:زیارة المعتقلین

ICRC, ANNUAL REPORT 2014, Vol 1, ICRC, mai 2015. p. 86 and 87.
519- CICR : découvrez le CICR, Op, cit, p28.
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لجنة الدولية للصليب األحمر  تقديم ال-ثانيا

لمساعدات اإلنسانية غير االستعجاليةل

یستجیب لظرف ااإلنسانیة، فمنها من المساعدات سبق وأن أوردناه عكما

، باعتبارها منظمة اللجنة الدولیةاالستعجال مباشرة، ومنها ما یمتد عبر الوقت، بالتالي 

ظهرت للوجود قدیما، فكانت السباقة في استدراج مشاریع تنمویة في برامجها، بغیة 

ة الكارثة.إیجاد حلول لضحایا للكوارث تكون ساریة المفعول وتنتج اثارها بعد نهای

في مجال التنمیة عدة قطاعات، كإعادة اصالح ما اللجنة الدولیة ویشمل نشاط 

أفسدته الكارثة، في المجال االقتصادي خصوصا، وذلك لتأمین اقتصاد اإلقلیم 

یطلق علیه إعادة اعتبار االقتصادوهو ما المتضرر، بتقدیم مساعدة تمّكن ذلك،

.)521(الذاتي لسكان اإلقلیمذا النشاط االكتفاء فتحقق عبر ه

غیر أن الكوارث تخّلف كذلك ندرة في الماء الصالح للشرب وتعرض السكان 

مما یقتضي إعداد برامج إعادة بناء المساكن المتضررةوتتطّلب ، ألخطار األوبئة

حسب تقریرها CHFبلیون فرنك سویسري 1.3) أكثر من 2014وصل حجم میزانیة اللجنة الدولیة في سنة (-520

.)، مرجع سابق2014السنوي لسنة(

بلیون دوالر أمریكي 24.5أكثر من 2014وننوه إلى أن المساعدات اإلنسانیة الدولیة استقطبت سنة -

)USD( ل2014، كما جاء في تقریر سنة:

GLOBAL HUMANITARIAN ASSISTANCE, Report 2015, p.2.
521- Découvrez le CICR, Brochure du CICR, Septembre 2005, p. 32 et 33.

نذكر أنه كثیرا ما توجه الدول مساعداتها ألغراض أخرى غیر تلك التي تساعد على النهوض باالقتصاد -

وبالتالي أهم نسبة منها تخصص للقطاعات االجتماعیة، كما هو الحال بالنسبة للسلطة الفلسطینیة الوطني،

فقط، وهي نسبة ضئیلة جدا ال تساهم كثیرا في خلق %10أین حددت النسبة الموجهة لقطاع االنتاج ب 

دینامیكیة إنتاجیة تمكن السلطة الفلسطینیة من الخروج ولو نسبیا عن الوالء إلى المساعدات اإلنسانیة الدولیة.

.88راجع في تفصیل تلك النسب: علي حسني حسن علي، مؤتمرات الدول المانحة... مرجع سابق، ص. -
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، فال یمكن تحقیق ذلك عبر المساعدات االستعجالیة، ألن )522(لمواجهة هذه األوضاع

أو تقدیم جرعات من الدواء، و إنما ء على الضحایا فقط توزیع المایتطلبالوضع ال 

یستدعي اصالح موارد الماء، اصالح القطاع الصحي، بما في ذلك إعادة تشغیل 

المستشفیات المتضررة وتكوین لألطباء، ناهیك عن إعادة إسكان األشخاص الذین 

.أجبرتهم الكارثة للبقاء دون مأوى

الفرنسيجلس االقتصادي االجتماعي والبیئي لمارأي ویكفي التمعن في

)CESE( ملیون لیس 800لنكتشف صعوبة المهمة، حیث األرقام تؤكد ذلك، أكثر من

Sources)لهم ولوج إلى مصادر ماء محسّنة  d’eau améliorées) وأكثر من هذا ،

یفتقرون للماء وفقا للمعیار الذي حددته منظمة الصحة العالمیةالعدد

(OMS) ملیار شخص لیس لهم 2.5أما بالنسبة لقنوات صرف المیاه، فما یتجاوز

.)523(، وكل ذلك یعود سببه بالدرجة األولى إلى الفقرذلك

ا بدون إعداد مشاریع وبرامج ضخمةتخفیضهال یمكنتلك األرقام المقّدمة

التي تشابه نشاطها مع أو غیرها من المنظمات غیر الحكومیةاللجنة الدولیةسواء من 

في مجال توفیر الماء الصالح للشرب، الصحة ومجال المساكن المتضررةاللجنة الدولیةللتفصیل في عمل-522

راجع:-

Découvrez le CICR, Brochure du CICR, op. cit, p. 44-48.
523- FACE AUX DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT : Comment renforcer les ONG françaises ?, Avis

du Conseil Economique, Social et Environnemental présenté par M. CHARHON Francis, rapporteur

au nom de la Section des Affaires Européennes et Internationales, Journal officiel de la République

Française, Mandature 2010-2015 – Séance du 26 février 2013, Les Ed des Journaux Officiels,

12/03/2013, p. 8.

http://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2013/2013_10_ong_developpement.pdf Consulté le

07/01/2016 à 12 h 41.



اإلنسانية      الباب الثاني: حدود المساعدات اإلنسانية في تحقيق االستجابة للضرورة  

ومتطلبات التنمية

269

، فالرأي السابق الذكر، یستهدف خصوصا مواجهة نقص )524(اللجنة الدولیةنشاط 

.)525(التنمیة عبر عمل المنظمات غیر الحكومیة الفرنسیة

وجه على-البحث في مخّلفات النزاعات المسلحةمن الضروري،وعلیه

في المجال االقتصادي للدولة أو اإلقلیم المتضرر، مما تتركه من انعدام -الخصوص

األمن الغذائي. حیث أصبح أطراف النزاع المسلح یستهدفون مباشرة وسائل العیش أو 

ه تالحیاة، متجاوزین بذلك هدف اضعاف قوات الطرف اآلخر، وصوال إلى إرادة تصفی

ومباني وسائل الوصول إلى الماء، المواشياالنتاج، وبالتالي تكون وسائل نهائیا،

.)526(فا مباشرة للعمل العسكرياالقطاع الصحي أهد

یمكن التنویه بوجود عّدة منظمات غیر حكومیة أنشئت ابتداء من سنوات األربعینات من القرن في هذا الّصدد -524

تتعاون مع الماضي، تخّصصت فیما بعد في تقدیم مساعدات من أجل الّتنمیة، السیما لمواجهة الفقر،

:الشركات الكبرى، ومن أمثال هذه المنظمات

-Caritas internationalرنسیة التي تعد المنظمة الف)Secours Catholique( فرعا لها، منحت لها صفة

جمعیة ذات نفع عام؛

-(CARE)) :Cooperative for Assistance and Relief Everywhere(؛

-(OXFAM):)Oxford Committee for Famine Relief(...

-(Solidarités)وغیرها.

:راجع في تفصیل ذلك-

AOUST Jean-Marie, CANAMERAS Gilbert et autres, Quand ONG et PDG osent, Eyrolles, Paris

2004, p. 3- 4 et 8.
525- Ibid, p. 1-50.

جال المساعدات التنمویةونشیر إلى أن تخصص بعض المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في م-

)Les ONG de développement(=أعطى نتیجة عكسیة، حیث تنازلت بعض الحكومات عن مهامها

ء األسلحة، توزیعها على زبائنهم، باإلضافة إلى االجتماعیة لصالحها، في حین خّصصت مواردها لشرا=

ضخها في حسابات بنكیة سویسریة ... راجع في هذا الصدد:

BRUNEL Sylvie, « L'humanitaire, nouvel acteur des relations internationales », Revue internationale

et stratégique, 2001/1, n° 41, p. 102 et 103, http://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-

2001-1-page-93.htm Consulté le 19/05/2015 à 12h 35.
526-GRUNWALD François, « Mieux comprendre l’impact économique des guerres », In : Entre

urgence et développement, Pratiques humanitaires en questions, Op, cit, p. 40.
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مع باقي األجهزة اللجنة الدولیةتعاون دور وال یمكن أن نتجاهل في هذا المجال 

كمنظمات ووكاالت األمم المتحدة-الحكومیة منها وغیر الحكومیة-الدولیة

أو في مجاالتتحقیق تنمیة األقالیم المتعرضة للكارثة في اإلقلیمیةوالمنظمات الدولیة 

باعتباره یستمر اط التنموينشالذي یقتضیه الاإلنسانينظرا لحجم العمل،527أخرى

.)528(لفترات طویلة، مقارنة بالعمل في حالة االستعجال

نفسها مجبرة على التعاون حتى مع اللجنة الدولیةوفي كثیر من الحاالت تجد 

م من مساس ذلك بمبادئها األساسیةالقوات العسكریة، بغرض تأمین عملها، بالرغ

للعمل اإلنساني، فبدال من أن تحّقق القوات بما یفتحه ذلك التعاون من تسییس

العسكریة أمانا للعاملین في المجال اإلنساني، تصبح هذه األخیرة عرضة لهجمات 

المقدمة أثناء أطراف النزاع المسلح، في حین ال یثیر ذلك إشكاال في المساعدات

نسانيرغم أن القوات العسكریة كثیرا ما تشارك في العمل اإلالكوارث الطبیعیة

.وغیرها من الظروفالزالزل، الحرائق ، (Tsunami)حدث في حاالت التسوناميكما 

مع غیرها من األجهزة، راجع: قاسیمي یوسف، مهام اللجنة اللجنة الدولیةللتفصیل في مسألة تعاون -527

.65–57.ص ص،الدولیة للصلیب األحمر...

بالتعاون مع الهالل األحمر في سوریااللجنة الدولیةوكمثال عن هذه المهام اإلنسانیة الكثیرة، ما قامت به -528

) كل المیادین، سواء الغذاء والماء2015، بمناسبة النزاع الداخلي، حیث شمل نشاطها في سنة (السوري

میاه، أو جانب الصحة بتعزیز المساعدات الّطبیة األولیة وكذا المنشئات الطبیة. معالجة قنوات صرف ال

راجع في ذلك:

ICRC, Our work in Syria: Facts and figures 2015.Report

https://www.icrc.org/en/download/file/18634/syria-war-icrc-action-2015.pdf, consulted in 20/02/2015

at 10 h 12.



اإلنسانية      الباب الثاني: حدود المساعدات اإلنسانية في تحقيق االستجابة للضرورة  

ومتطلبات التنمية

271

العمل على تحقيق الجمع بين مختلف أنواع  (

)اإلنسانيةالمساعدات

، تستهدف  "التنمیة-إعادة التأهیل-استعجال"مجموعة كما توحي إلیه تسمیة

تحقیق مختلف المساعدات اإلنسانیة، بدءا باالستعجالیة، إلى تحقیق هذه األخیرة 

التنمیة ومرورا على إعادة التأهیل، وذلك بالقیام بالدراسات وتقدیم االستشارات 

غیر أنه من الضروري التعریف بهذه )الفرع الثاني(هذه األخیرة لالضروریة كمهام 

حتى یتسنى لنا اكتشاف )الفرع األول(المجموعة وتبیان طبیعتها القانونیة 

.من المنظمات الدولیة غیر الحكومیةمعتبرةمجموعة شكل منخصوصیتها، كونها تت

وللتمّعن أكثر في نشاطات المجموعة، نأخذ نشاطا معینا كعینة من الدراسات 

).الفرع الثالث(التي تقوم بها

المطلب الثاني

"التنمية-إعادة التأهيل-استعجال"مجموعة  
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الفرع األول

"تنمية-إعادة التأهيل-استعجال"التعريف بمجموعة  

بفرنسا)1993(سنة "التنمیة-إعادة التأهیل-استعجال"نشأت مجموعة 

مستقل مختص في عند تأسسیها اتخذت طابع معهدوهي،PLAISIANSمقرها 

فقد كانت مجموعة حوار بین ، )529(بعد النزاعما والسیاسات اإلنسانیة و ممارساتال

.الفاعلین اإلنسانیین في مجال التنمیة واالستعجال

فأصبحت)530(تغیر طابعها القانوني إلى جمعیة وطنیة،)1997(في سنة 

القانون المتعلق بعقد "المعنون )1901(لسنة الفرنسي تخضع لقانون الجمعیات

)531(بشأن تنفیذ القانون السابق16/08/1901والمرسوم الصادر في "الجمعیة

اتفاقیة بین شخصین ، تعرف الجمعیة على أّنها )1901(فبموجب القانون الصادر سنة 

تحقیق و نشاطاتهم لمدة غیر محّددة، دون أن تستهدفأو أكثر یضعون معارفهم أ

.)532(الربح

إعادة -استعجالكالمجموعة-مما سبق، نستشف أّن من خصائص الجمعیة

:ما یلي"التنمیة-التأهیل

529- Institut Indépendant Spécialisé sur les Pratiques et les Politiques Humanitaires et Post-Crise.
530- URD, « Pour une amélioration des pratiques humanitaires », http://urd.org/article/l-association

Consulté le 05/03/2015 à 21 h 50.
531-Voir Art premier des Statuts Groupe Urgence Réhabilitation Développement, qui stipule : « Il est

fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901

et le décret du 16 aout 1901 ayant pour titre : (GROUPE URGENCE REHABILITATION

DEVELOPPEMENT).

http://www.urd.org/documents/fichiers/admin/statuts_URD_2006.pdf Consulté le 05/03/2016

à 20 h 23.
532- voir. Loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, Journal officiel de 2/07/1901. Et

Décret du 16/08/1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat

d’association
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تخضع لألحكام العامة للعقود أّنها اتفاقیة من شخصین على األقل-

وااللتزامات؛

رون معارفهم ونشاطاتهم لتحقیق أهداف غیر تحقیق أعضاء الجمعیة یسخّ -

الربح؛

.)533(أخیرا، تنشأ الجمعیة لفترة غیر محددة-

:كغیرها من الجمعیات، منURDمجموعةوتتمّثل مداخیل

؛)Dons(والهبات )Cotisations(اشتراكات األعضاء -

اآلخرینالدولیین المساعدات من الدولة، االتحاد األوروبي وكذا الممولین -

والبلدیات؛Départements، (Régions)وغیرهم من المناطق

.)534(باإلضافة إلى المداخیل المرتبطة بالنشر، الخبرة والتكوین-

للتفصیل في حریة الجمعیات، راجع:-533

LECLERCQ Claude, Libertés publiques, 5ème Ed, JURIS-CLASSEUR, Paris, 2003, pp. 371-381.

نشیر إلى أن قانون الجمعیات الجزائري یمنح الحریة لمؤسسي الجمعیة في اختیار مدتها، محددة أو غیر 

صادر في 2/2012یتعلق بالجمعیات، ج. ر. ج. ج، عدد06-12حسب المادة الثانیة من القانون محددة،

15/02/2012.

كما ننّوه إلى الحریة التامة في إنشاء الجمعیات وفقا للقانون الفرنسي، إذ باإلضافة إلى نظام اإلعالن 

)Régime déclaratif(في اإلنشاء، دون اشتراط االعتماد(Agrément) كالقانون الجزائري فإنه یمكن إنشاء

السابق ذكره، أما في )1901(جمعیات دون إعالنها للسلطات اإلداریة وفقا للمادة الثانیة من قانون سنة 

من القانون46القانون الجزائري، فیعتبر تسییر جمعیة غیر معتمدة جریمة معاقب علیها تبعا للمادة 

.، مرجع سابق12-06
534- Voir Art. 8 des Statuts Groupe Urgence Réhabilitation Développement… Op, cit.

من 29ال تختلف كثیرا عن تلك التي وردت في المادة URDونذّكر بأن قائمة الموارد الخاصة بجمعیة -

الكها یضاف إلى ذلك یتعلق بالجمعیات، مرجع سابق، تحت عنوان موارد الجمعیات وأم06-12القانون 

.الوصایا ومداخیل جمع الّتبرعات 
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من قبل مجلس إدارة منتخبین لسنتین قابلة للتجدید لمرات كما الجمعیةوتسّیر 

تحدّدها الجمعیة العامة للجمعیة، ویختار هذا المجلس باقتراع سري، الرئیس 

.)535(واألمین العام(Trésorier)أمین المال 

الفرع الثاني

تنمية-إعادة التأهيل-مهام مجموعة "استعجال

مهام الجمعیة  )URD(من النظام األساسي لمجموعة )2(ة نیحددت المادة الثا

كما یلي:

لتضامن افي مجال الفاعلین حول ممارسة القیام بالدراسات العملیاتیة -

الدولي؛

اإلنسانیین بین الفاعلین-النظري والعملي–والتآزر التبادل تشجیع -

الممولین واصحاب القرار؛

التآزر مع الشبكات الموجودة في الدول األوروبیة ومختلف دول مضاعفة-

.)536(الموضوعحولالعالم 

)URDإذن، بالعودة إلى المادة الثانیة السابقة الذكر، نكتشف أن المجموعة (

للجنة الدولیةكا،المنظمات غیر الحكومیة األخرىعن تختلف في نشاطاتها ومهامها

نشاطاتها على األبحاث والدراسات، تماشیا ) تقتصر في URD(مجموعة اعتبارا أن

535- Voir Art. 9des Statuts Groupe Urgence Réhabilitation Développement… Op, cit.
536- l’art 2 des Statuts d’ URD dispose que :

« Cette association a pour but :

- Poursuivre les recherches opérationnelles sur les pratiques des acteurs de la solidarité

internationale.

- Favoriser les échanges et synergies théoriques et pratiques entre les acteurs, bailleurs de

fonds et décideurs nationaux et internationaux.

- Multiplier les synergies avec des réseaux existants dans les pays européens et le reste du

monde sur le sujet. »



اإلنسانية      الباب الثاني: حدود المساعدات اإلنسانية في تحقيق االستجابة للضرورة  

ومتطلبات التنمية

275

بث فعالیة أكثر في العمل اإلنساني، مع طبیعتها عند نشأتها كمعهد، وذلك بغرض 

السیما عن طریق التشاور والتعاون مع مختلف الفاعلین اإلنسانیین ولیس لها دورا 

عملیا في المیدان عدا ما ذكرناه آنفا.

فإنها باإلضافة،كأطباء بال حدود، أطباء العالم وغیرهاألخرى، أما المنظمات ا

التي تقوم بها بشأن المساعدات اإلنسانیة، وذلك بنشر كتب األبحاث و الدراساتإلى

... فإنها تضطلع بمهام ، نشر األخبار المتعلقة باألزماتومجالت، تنظیم ملتقیات

مباشرة في صالح ضحایا الكوارث المختلفة، مثل المساعدات الطبیة بالنسبة ل م. د. 

غ . ح المذكورة.

)Solidarités()537(التضامن كمنظمة ،م. د. غ . حأهداففباستعراض 

وفقا لنظامها األساسي نستشف تعداد نشاطاتها، إذ تشمل ما یلي:

)1901(خاضعة للقانون الفرنسي، على وجه الخصوص قانون الجمعیات لسنة "التضامن الدولي" م. غ. ح-537

األساسي من النظام 3وفقا للمادة -المادة األولى من نظامها األساسي، مقرها االجتماعيحسب(URD)ك 

، Hauts-de-Seineب Clichy-السابق ذكره

Statuts de Solidarités international après modification lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du

15 juin 2013 et après décision du Bureau du 3 juin 2013.

http://www.solidarites.org/phocadownload/documents-

officiels/statuts_solidarites_nouveau_siege_social_ag_15062013. Consulté le 7 avril 2016, 20:39.

حیث بقیت هناك فیما بعد، لتشهد كل )1980(نستان سنة اأول مهمة خاضتها المنظمة كانت في أفغ

التطورات التي عرفتها تلك الدولة، من االحتالل السوفییتي، الحرب األهلیة، التدخل األمریكي، الحكومة 

حاضرة في مختلف المناطق التي تكون عرضة فیما بعد االنتقالیة من االستعجال إلى إعادة البناء. وأصبحت 

، حیث تجاوز عدد الدول المتدخل فیها ثالثین دولة  = الكوارث الطبیعیة وغیرهاالمسلح،للنزاع 

Grandsورواندا = كالبحیرات العظمى Lacs)1994-2000( العراق ابتداء من)منطقة البلقان )1992 ،

)...2004(، السودان، دارفور ابتداء من )1992(ابتداء من 

راجع في تفصیل ذلك: 

Solidarités, "Notre histoire, 35 ans d’aide humanitaire", http://solidarites.org/fr/qui-sommes-

nous/notre-histoire Consulté le 17/04/2016 à 12h30
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تقدیم المساعدة واإلغاثة اإلنسانیة وتحقیق العملیات التضامنیة والخیریة -

للسكان المتضررین، أیا كان السبب، اضطهاد سیاسي، اثني، اقتصادي 

أو اجتماعي، حرب، كارثة، تهدید إیكولوجي وغیرها من الحاالت الطارئة أو 

بسبب التخلف؛

سواء لصالح عامة الناس جمع ونشر األخبار حول األوضاع التي لقتها، -

، باستعمال مختلف وسائل التعبیر وسائل االعالم، وأصحاب القرار

والمبادرة؛

الدفاع عن المصالح التي تناشدها بتحریك دعوى على سبیل التراضي -

.)538(أو المنازعة

مما یشد انتباهنا من أهداف منظمة التضامن الدولي، أن نشاطها ال یقتصر 

االستعجال، حیث ورد صراحة التخلف كأساس لتقدیم خدماتهابه ظرفما یتطلّ على

بغرض دفعها إلى المتخلفةمساعدة األقالیم علىكذلكعملأنها تیفهم من ذلك إذ

.تحقیق التنمیة

نستشف مساهمتها الكبیرة في البحث في مجال )URD(وتفصیال في مهام 

في تفعیل البحث عن المزج بین العمل اكبیر االعمل اإلنساني، حیث كان لها دور 

اإلنساني االستعجالي والعمل اإلنساني التنموي، ونقض قاعدة العمل التي تبناها 

538- Art. 6 des statuts de Solidarités international dispose que :

« 6.1 L’Association Solidarités International a pour objet et vocation :

- d’apporter une assistance et aide humanitaire et de réaliser des actions de solidarités et de

bienfaisance auprès de populations vulnérables du fait d’une oppression politique, ethnique,

économique ou sociale, de guerre, de catastrophe, de menace écologique ou de toute autre situation

d’urgence ou de sous-développement , dans le but de répondre à leurs besoins vitaux.

- de recueillir et de diffuser auprès du public, des médias et des décideurs, par divers moyens

d’expression et initiatives, des informations sur les situations rencontrées.

6.2 L’Association pourra faire valoir les intérêts qu’elle défend en engageant toute action amiable

ou contentieuse qui s’impose »
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بما في ذلك إعادة -الفاعلون اإلنسانیون، والمتمثلة في جعل المساعدات التنمویة

.تلي المساعدات االستعجالیة-البناء

شارك فیها والشبكات التابعة لها، )URD(وقد تحقق ذلك بمناسبة دراسة أجرتها

على كممثلین ألهم المنظمات اإلنسانیةالعدید من المختصین في المجال اإلنساني،

"بین عنوانونشرتها فیما بعد تحت،، أطباء بل حدود وغیرهااللجنة الدولیةغرار 

.)539(االستعجال والتنمیة"

»"اإلنسانیةبالقاعدة "ما یسمىفي وضع )URD(كما ساهمت  La norme

»humanitaire-ذلك بهدف توحید القواعد والمعاییر اإلنسانیة، فتمّ و -كقاعدة جدیدة

Core)540(إنشاء Humanitarian Standardتوصل من ف، بعد سنتین من التفكیر

ستبعاد اللبس وتحدید بصفةالتحدید مفهوم محدد لجودة العمل اإلنسانيخاللها إلى 

بعد محاوالت كثیرة في العشریة األخیرة لتحقیق ومبادئ العمل اإلنسانيواضحة معاییر 

COMPASكذلك في وضع مرجع)URD(، حیث ساهم ذلك Qualité)541( الذي

.)542(هیكل60استغرق اعداده عدة سنوات بمشاركة أكثر من 

Entre(كثیرا عن هذا الكتاب الجماعيسبق االعتمادوقد-539 urgence et développement( ألهمیته الكبیرة

األطروحة.في هذه 
540- Norme humanitaire fondamentale en français.

Coreیستند-541 Humanitarian Standardأبحاثإلى)2014(سنةأعدالذيURD،بادئفيإعدادتمّ فقد

سنةتنقیحهتم،)2005(سنةمنابتداءعلیهاالعتمادفيلیشرع)2004(سنةCOMPASQualitéاألمر

.التطبیقیةأوالمیدانیةالبحوثفيURDإلیهتوصلتلمالیستجیب)2009(

:ذلكفيراجع

URD, De nouveaux outils pour appliquer le CHS ou la mise à jour du COMPAS Qualité, Newsletter

GroupeURD, avril 2016,http://www.urd.org/De-nouveaux-outils-pour-appliquer, Consulté le

21/04/2016 à 11 h 47.
542- Rapport annuel 2014 de l’URD, p. 6 http://www.urd.org/IMG/pdf/2014_Site_FR.pdf, p. 6, Consulté

le 06/01/2016 à 19 h 09.
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بدراسة )URD(قامت منظمة )2014(دائما في مجال البحث، خالل سنة 

»اإلیبوال حول وباء معمقة  Epidémie Ebola وسییرا (Guinée)في غینیا «

Sierra)لیون Léone) لالستجابة لعنصر االستعجال الذي یقتضیه العمل في هذا

یة للصلیب األحمر والهالل األحمرالمجال، وقد كان ذلك النشاط مع الحركة الدول

كامتداد للدراسات األخرى التي أجریتها حول المخاطر الصحیة، حیث مّكنتها من 

، وقد بّینت الدراسة دراسة متطلبات االستجابة االستعجالیة ألزمات الوبائیة الخطیرة

.)543(العملیة أهمیة استعداد األنظمة الصحیة لمواجهة هذه األزمات

المنظمات تستنجد بخدمات ودائما في مجال البحث، یشار إلى أن الكثیر من

Appui(في مجال الدعم المنهجي (URD)مجموعة  méthodologique( السیما أنها

توّصلت حتى إلى وضع برامج الكترونیة تساعد على العمل اإلنساني، على غرار

)Le logiciel Sigmah()544(.

إال فیه حیزا هاماوٕان كانت الدراسات واألبحاث تشغل،)URD(غیر أن عمل 

:)Formation(والتكوین )Evaluation(أن ثمة نشاطین ال یستهان بهما، وهما التقییم 

كثیرا في هذا المیدان، إذ أصبحت تجمع بین )URD(تطّورت فبالنسبة لنشاط التقییم، 

543-Rapport annuel 2014 de l’URD, Op. Cit, p. 6.
544- Ibid, p. 7.

)2016یساهم هذا البرنامج االلكتروني في التسییر الجید للمشاریع اإلنسانیة، وقد تّم تطویره أكثر في سنة (-

لیستجیب أكثر لمقتضیات تلك البرامج.                                                           

في إعداد برامج لالستجابة )PNUD(للتنمیة في إطار الدعم المنهجي، تشارك مع برنامج األمم المتحدة

خاص بالعاملین في مجال (Guide)لألزمات، والتدخل السریع والفعال، كما كان لها الفضل في تصمیم دلیل 

:الكهرباء، راجع ذلك في

Rapport annuel 2014 de l’URD, Op. Cit, p. 11.
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) إلى التقییم الخارجي للبرامج وصوال إلى itérativesالعمل التقییمي العادي والمستمر(

.)545(والنهائي)Intermédiaire(التقییم الوسطي

-على المستوى الوطني والدولي-في تعزیز امكانیات التقییم)URD(وتساهم 

عملیات الدول من من الكثیراستفادتوقد، تكّفل بهاي تتالتكوین البرامج بواسطة 

سیما ماليودول الساحل ال)Haiti(هایتي )Mangolie(منغولیا على غرار ، تقییمال

ویتضمن برنامج التقییم عدة مواضع، كالبیئة، الصرف الصحي، إعادة اإلعمار، تعزیز 

...الهیاكل

حیث یتمحور حول ،)URD(أما التكوین، فكذلك یشغل حیزا هاما في مهام 

فادة اآلخرین من خبرتها المكتسبة عبر وهي تحاول إ،والتقییم)Métiers(المهن 

حتى یتمكنوا ، )2014(سنة في هایتي)Formateurs(فعملیا، كّونت مكونین، السنین

في االعتماد على )URD(بدورهم من تكوین أشخاص آخرین، وفي هذا السیاق، تفّكر

.)546(بخصوص بعض المقاییس)learning-e(التعلیم بواسطة االنترنت 

عن نشاط تقییمي ضخم نذكر ذلك الذي قامت به مجموعة من الباحثین حول المدن المغمورة بالمیاه كمثال-545

)Flooded cities( سنة)مدینة بین 1800وقد شمل التقریر تقییم لآلثار التي خلفتها الفیضانات في )2015

توّصل في شخص، حیث 000100دولة أّدت إلى نزوح أكثر من  40في )2008(و )2003(سنة 

التقریر إلى أن احتمال مخاطر الفیضانات تكون  بنسبة ثالثة أو أربعة مرات في األحیاء األقل علوا، كما 

.شمل التقریر أیضا تأثیر هذه الفیضانات على النشاط االقتصادي

Reconstruction urbaine et habitat,Newsletter-GroupeURD, avril 2016

http://www.urd.org/Veille-bibliographique-avril-2016?artpage=7-9#outil_sommaire_6, Consulté le

21/04/2016 à 13h05.

:ولمراجعة التقریر كامال-

Center for Economic Performance, CEP Discussion Paper No 1398 December 2015 Flood ed Cities

Adriana Kocornik-Mina Thomas K.J. McDermott Guy Michaels Ferdinand Rauch, The Lndon School

of Economics and Political Science, Economic and Social research Council (ESRC).

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1398.pdf, Consulté le 21/04/2016 à 13h 14.
546-Rapport annuel 2014 de l’URD, Op. Cit, p. 10.
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وٕان كان نشاطها أكثر بیداغوجي في مجال )URD(مما سبق نصل إلى أن 

إال أن مساهمتها في العمل اإلنساني ال یمكن تجاهله، حیث مّكنت البحث والدراسات، 

من تحسین العمل -السیما كنتائج لملتقیات-، ببرامجها التكوینیة، وابحاثها المنشورة

تبنیها من قبل الفاعلین تمّ -االلكترونیة منها أو المكتوبة-اإلنساني، بما أن البرامج 

التدخل أثناء الكوارث اإلنسانیین، على النحو الذي ساهم في تحقیق الفعالیة في 

.یر المیاهعملیة تطهوكنموذج عن أهم نشاطاتها واألزمات، 

الفرع الثالث

تطهير المياه

"تنمية-إعادة التأهيل-استعجال"كأحد نشاطات منظمة-

یعتبر الماء كعنصر أساسي في الحیاة، مما أدى إلى االعتراف به كأحد حقوق 

العوامل التي ستثیر صراعات في إلى الحد الذي یعتبر كأحداإلنسان الجدیدة، 

)547(المستقبل

RDC)548(Equateur,Uruguayمثل ماء مركز حق دستوري فمنحت بعض الدول لل

.)549(...جنوب إفریقیا

، مجلة الكترونیة أفاق البیئة والتنمیةكردالواد مصطفى، " الحق في الماء كحق جدید من حقوق اإلنسان"، -547

، متوفرة على الموقع: 2015، دیسمبر 80تصدر عن مركز العمل التنموي معا، عدد 
www.maan-ctr.org/magazine/article.php?id=d6884y878724Yd6884 Consulté le 31/08/2016 à
21 h 00.

ال یمنع من القول بأن الصراعات إذا كان الماء سیثیر فعال صراعات مستقبلة، حسب تعبیر الكاتب، فإن ذلك

موجودة حالیا، نستشهد بذلك الذي تشهده الدول التي یمر علیها نهر النیل، كالسودان، مصر كینیا...والصراع 

االسرائیلي مع فلسطین... غیر أن األمر سیكون أكثر حدة في المستقبل، إلى حد القول أن النزاعات القادمة 

ستكون حول الماء.
548- République Démocratique du Congo.

كردالواد مصطفى، "الحق في الماء..."، مرجع نفسه.-549
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ن النصوص االتفاقیة واإلعالنات فعدد كبیر مأما على صعید األمم المتحدة، 

، ثم نصت علیه اتفاقیات جنیف لسنة تقر بذلك، بدءا باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

األمم فقد اعترف برنامج ، )550()1977(والبروتوكوالن االضافیان لها سنة )1949(

، فقد اعتبر المیاه النظیفة )2006(قریر سنةالمتحدة اإلنمائي بالحق في الماء في ت

توفره من فرص الحیاةوالصرف الصحي من العوامل المحفزة للتنمیة البشریة، بما 

.)551(العیش الكریم، تحسین الصحة وزیادة الثروة

ولمساعدة الفاعلین اإلنسانیین لمواجهة أزمة المیاه وتصریفها الصحي، قامت 

)URD(هدفه وضع استراتیجیات بتنظیم ملتقىمع اللجنة الفرنسیة للتنمیةبالتعاون ،

وطرق التدخل لتمكین الفاعلین اإلنسانیین والفاعلین في مجال التنمیة من العمل معا 

من النصوص التي تقر صراحة بالحق في الماء، راجع على وجه الخصوص:-550

من العهد الدولي الثاني، مرجع سابق؛11/1المادة -

اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق ح من اتفاقیة القضاء على أشكال التمییز ضد المرأة، -14/2المادة -

، دخلت حیز 18/12/1979)، المؤرخ في 180-34واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة (

رسوم بموجب الم22/01/1996مع التحفظ، بتاریخ . انضمت إلیها الجزائر03/09/1981النفاذ في 

24/01/1996، صادر في 6، عدد ، ج. ر. ج . ج51-96الرئاسي

02/09/1990، دخلت حیز النفاذ في 20/11/1989من اتفاقیة حقوق الطفل، مؤرخة في 14/2المادة -

رقم المرسوم الرئاسي بموجب19/12/1992صادقت علیها الجزائر مع التصریحات التفسیریة بتاریخ 

.23/12/1992، صادر في 91، ج. ر. ج . ج، عدد 19/12/1992مؤرخ في ،92-461

) والبرتوكوالن 1949أخرى متعددة سبق وأن أشرنا إلیها سابقا، على غرار اتفاقیات جنیف (ونصوص-

اإلضافیان لها.

: ما هو أبعد من الندرة: القوة والفقر وأزمة 2006برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمیة البشریة للعام -551

.20المیاه العالمیة، ص. 

 لإلشارة ال یتوقف الحق في الماء على توفیره فقط، بل یتطّلب كذلك أن یكون صالحا متماشیا مع المعاییر 

التي حددتها األمم المتحدة، وأن یسهل الوصول إلى الكمیات الضروریة لكل شخص، باإلضافة إلى عملیات 

الصرف الصحي.
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العالمي نتدىفي أوقات األزمة وما بعد األزمة، فقدمت فیما بعد نتائج الملتقى إلى الم

.)552()2009(للماء المنعقد في اسطنبول سنة 

كمعهد یضم عدة فاعلین في )URD(وكما سبق أن وضحناه في طبیعة منظمة 

المجال اإلنساني، فإنها تساهم بصفة فعالة في وضع استراتیجیات یهتدى إلیها 

الفاعلون اإلنسانیون عند التدخل في األوضاع االستثنائیة، حتى یكون النشاط یشمل 

، السیما أن هذه )553(التدخل، أثناء األزمة وما بعدهاكل المراحل التي یقتضیها

االضرار بصفة كبیرةاألوضاع االستثنائیة تستتبع، في بعض الحاالت بعد دقائق فقط، 

مجموعة من السكان، هدم مناطق بأكملها، والقضاء على النسیج االقتصادي ب

.)554(واالجتماعي

ن كو في (URD)تبدو واضحة أهمیة الدراسات والملتقیات التي تنظمها و 

م إلى الفاعلین اإلنسانیین للعمل بها، كما تعرض في المنتدیات، كالمنتدى نتائجها تقدّ 

552- « Actes du séminaire qui s’est tenu les 12 et 13 janvier 2009 à la Maison de la Chimie à Paris.
Organisé par l’Agence Française de Développement et le Groupe Urgence - Réhabilitation -
Développement (Groupe URD), ce séminaire avait pour objectif d’élaborer des stratégies et des
modes d’intervention permettant aux acteurs humanitaires et de développement de travailler de
manière plus concertée en situation de crise et de sortie de crise ».
Voir, Savoirs communs, n° 7 : Eau et assainissement en sortie de crise : entre urgence et
développement, AFD et le groupe URD, p. 1.

حیث أن التمییز بین االستعجال، إعادة التأهیل والتنمیة ال یمكن االعتماد علیه لمواجهة حقیقة تقدیم مساعدة -553

:على المدى القصیر في خضم أهداف على المدى الطویل

« La distinction entre urgence, réhabilitation et développement n’aide pas à faire face à aux
réalités consistant à fournir une aide à court terme dans le cade d’objectifs à long terme ».
EL BUSHRA Judy, « Neutralité et impartialité », In : Entre urgence et développement, Pratiques
humanitaires en questions, Op.cit, p.164.

554- Médecins Sans Frontières (MSF), « Intervenir auprès des populations victimes de catastrophes
naturelles ou de conflits », Savoirs communs, n° 7 : Eau et assainissement en sortie de crise : entre
urgence et développement, AFD et le groupe URD, p. 14.
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العالمي للماء الذي سبق وأن أشرنا إلیه، ویضاف إلى ذلك حضور مختلف العاملین 

.)555(في المجال اإلنساني

حقائق عن مناطق مختلفة من العالم، عانت من نقص في وقد سمح ذلك بتقدیم 

وكابول في )556(أعمال الصرف الصحي، تتصدرها المناطق الفلسطینیة، التشاد

إن النقص فادح في التزوید بالماءفالبنسبة للضفة الغربیة بفلسطین، ف،)557(أفغانستان

حیث أن االستغالل المفرط للمیاه الجوفیة، رفض إسرائیل الترخیص بحفر اآلبار 

من الماء، ناهیك عن تزاید عدد السكان صّعب أكثر من %60ورقابتها ألكثر من 

.)558(مهمة توفیر هذه المادة الحیویة

ث المیاه الجوفیة بواسطة بتلوّ ،فیعیش حالة صحیة كارثیة،قطاع غزةأما 

في ر، وبالتالي كان من الضروري االسراع في القیام باالستثماوالمیاه القذرةاألسمدة 

والمنظمات الخاصة كالصلیب األحمرAFDفقد حضرت عدة جهات الملتقى، سواء المؤسسات العامة ك -555

... وغیرھا.Solidarités ،MDMالفرنسي،

راجع:قائمة المشاركین في الملتقىلالطالع على -
Savoirs communs, n° 7…op.cit, p.57.

تعد التشاد من الدول األكثر ضعفا في مجال التزوید بالماء واالستفادة من قنوات الصرف الصحي، وقد أّثر -556

في ذلك عدة عوامل، كالنزاع في دارفور، النزاعات االثنیة خاصة حول الماء...حیث أن الفاعلین اإلنسانیین وضعوا 

المدى البعید أظهرت محدودیتها، السیما بسبب وسائل استعجالیة لمواجهة ما ینجم من كوارث، غیر أنها على

التكالیف... راجع تفاصیل ذلك في:
GRUNEWALD François, « Tchad oriental, Une crise humanitaire complexe et des réponses
inadaptées à une crise durable », Savoirs communs, n° 7 pp. 28-31.

باعتبارها م. غ. ح متخصصة في مجال االستعجال، وهي عنصر (Solidarités)تنشط في أفغانستان منظمة -557

فعال في المنطقة، السیما أن الحصول على الماء وصرف المیاه تمثل أكبر حجم نشاطاتها، وتجد هذه األخیرة 

مثال في سنة –ل، فلم تتعدى صعوبات جّمة، نظرا للتأخر الكبیر الذي تعانیه أفغانستان في هذا المجا

في حین لم یستفید من %17نسبة المزودین بالماء الصالح للشرب في المناطق القرویة نسبة -)2006(

.من السكان%25صرف المیاه إال 

:راجع في تفصیل ذلك
Alain BOINET, Anne-Sophie AMOUX, « Solidarités face aux enjeux de l’eau en Afghanistan »
Savoirs communs, n° 7, Op.cit. pp. 24-27.

558- OUDOT Stéphanie « La diversité des situations : spécificités et convergences : Territoires
palestiniens », Savoirs communs, n° 7, op.cit. p. 20.
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إضافة ویلعلى المدى الطّ عارف المحلیة، وٕایجاد حلول من المموّلینالوسائل وفي الم

.)559(غزةعن طهیر تكون خارجةإلى احتیاج المنطقة لمركز لتحلیة ماء البحر أو التّ 

الفاعلین اإلنسانیین حین تحث (URD)من هنا یبدو الدور الذي تلعبه منظمة 

ماح لكل شخص االستفادة من الماء ونظام الصرف دابیر الالزمة للسّ خاذ التّ على اتّ 

.)560(مسؤولون عن توفیر ذلكم. د. غ والمجتمع،حي، السیما أن الدولةالصّ 

حول تنظیمیة یقع على المجتمع الّدولي التزام بوضع نصوص اتفاقیة ،وعلیه

لجنة الحقوق الصادرة عن 15كما أّكدته المالحظة العامة رقم الحق في الماء، 

إذ ،561)2000(ه. أ. م سنةاالقتصادیة، االجتماعیة االقتصادیة والثقافیة التابعة ل 

.صّنفت هذا الحق ضمن الحقوق األساسیة لإلنسان

دراسة في شرق التشاد حول )URD(راسات التي قامت ونذكر كذلك من بین الدّ 

بها ربطها مع رف كأحد الرهانات التي یتطلّ رف اإلیكولوجي، حیث یعتبر ذلك الصّ الصّ 

:الزراعة، وقد استهدفت الدراسة أمرین

السیما الحتیاجات المنطقة من األسمدة الزراعیة واألسمدة :شخیصالتّ -

حریك، كفضالت الحیوانات، وكذلك الوضعیة العامة هلة التّ بیعیة السّ الطّ العضویة 

حي؛للصرف الصّ 

559- Ibid, p. 22.
الماء، راجع:للتفصیل في المسؤولیة المترتبة عن الحق في -560

Action Contre la faim, Le droit à l’eau, un droit de l’homme universel, Villebon sur Yvette
Imprimerie Moselle Vieillemard, Paris, janvier 2008, pp. 10- 13.

561- Observation générale n° 15 (2000) : le droit à l’eau (art. 11 et 12du Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels), Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 29ème

session, Genève, 11-29 novembre 2002, n° du document, E/C. 12/2002/11.
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، اخبار عن المناطق التي یمكن اعتماد فیها الصرف اإلیكولوجي:الكشف-

.)562()المراحیض اإلیكولوجیة(قنیات البدیلة كان عن التّ وتحسیس السّ 

الة في مساهمتها الفعّ ما هي إال أمثلة عن )URD(جل ما ذكرناه عن و 

حرك بوجه االستعجال لمواجهة البرامج المختلفة، التي دائما ما تأخد بعین االعتبار التّ 

األزمات، ولكن دون أن تستقل تلك الحركة عن عملیات اإلصالح للمرافق والهیاكل 

رة، وهذا هو لب المتضررة، ودون تهاون في مجال استهداف تنمیة األقالیم المتضرّ 

فهي تسعى وقائي وسابق عن األزمات والكوارث، الذي یعتبر دورها المنظمةفلسفة 

جاهدة إلى تبّني إجراءات وقائیة وتعمیمها بین مختلف الهیئات اإلنسانیة الناشطة أثناء 

.الظروف االستثنائیة

ومّما سبق، تظهر لنا أهمیة المساعدات اإلنسانیة التي تتكّفل بها المنظمات 

لى وجه الخصوص، لتوّفرها على المعاییر التي یقتضیها العمل غیر الحكومیة، ع

اإلنساني، غیر أن هذه األخیرة تبقى قاصرة، لصعوبة االستجابة لالحتیاجات الكبیرة 

على هذه المساعدات في تلبیة بصفة شبه كلیة للضحایا، الذین أصبحوا یعتمدون 

خصوصا أن الحاجیات ال تقتصر على تلك التي تقتضیها الكارثة .)563(حاجیاتهم

بصفة استعجالیة، بل تتضمن كذلك كل ما من شأنه إصالح األوضاع الذي خّلفته تلك 

الكارثة. 

وال یمكن تأمین ذلك بدون مرافقة أطراف النزاع ودول االحتالل، تماشیا السیما 

یة الكبیرة التي یكتسیها، كونه القانون ، رغم األهممع أحكام القانون الدولي اإلنساني

562- PATINET Julie, MUSTAPHA ABSAKINE YERIMA, Etude d’opportunité pour l’assainissement
écologique à l’est du Tchad, Observatoire des pratiques de l’aide au Tchad, Groupe URD, Plaisians
France, septembre 2010, p. 7 et 8.

ة، وال یختلف ویعد هذا األمر صحیحا السیما بالنسبة لالجئین الذین یعیشون فقط بالمساعدات اإلنسانیة الدولی-563

من تلك %80األمر عن ما یعیشه قطاع غزة بفلسطین، اعتبارا أن حاجیات السكان المدنیین تلبى بنسبة 

المساعدات.
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الذي یعرف انتهاكات حمة" في خضم المعارك، تأمین جزءا من "الرّ الذي یستهدف 

، باعتبارهم الطرف عدیدة، یقع ضحیة لها السكان المدنیون على وجه الخصوص

.)564(الضعیف

وكمثال عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني نذكر مثالین، كما ذكرهما الكاتب أحمد كرعود، وهما العراق -564

) ارتكبت القوات األمریكیة أبشع الجرائم، دون أن یستتبع 2003وفلسطین، فأثناء الغزو األمریكي للعراق سنة (

حین تحول دولة االحتالل محل سلطات اإلقلیم ذلك أیة مساءلة، واألمر سیان في األراضي الفلسطینیة، ففي 

المحتل في كل جوانب الحیاة، كإعادة بناء ما تضّرر جراء العملیات العسكریة، فإن دولة اسرائیل تتسبب في 

هدم المباني والبنیة التحتیة لقطاع غزة، ثم عوضا من اصالح األوضاع تعمد إلى منع وصول المواد 

المدنیون في إعادة البناء. الضروریة التي یحتاجها السكان

وقد تفاقم الوضع في العراق نتیجة لما ترتكبه ما یسمى "بالدولة اإلسالمیة" من مجازر في حق المدنیین-

واجبارهم على النزوح نتیجة للمعاملة التي یتلّقونها، األمر الذي یجعل إیصال المساعدات اإلنسانیة 

شبه المستحیلة. للمتضررین من األعمال االرهابیة بالمهمة

لمزید من التفصیل حول انتهاكات القانون الدولي اإلنساني في العراق واألراضي الفلسطینیة، راجع: كرعود -

"وتحدیاتآفاق"اإلنسانيالدوليالقانونأحمد، "بعض مظاهر انتهاك القانون الدولي اإلنساني"،

العربیة،بیروتلجامعةالعلمیةالمؤتمراتالحمایة،وآلیاتاإلنسانيالدوليالقانوندورترسیخالثالث، الجزء

ن.س.دبیروت،الحقوقیة،الحلبيمنشوراتالحقوقلكلیةالسنويالعلميالمؤتمر

.231-215.صص
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مما تقدم من الدراسة نخلص إلى أن المساعدات اإلنسانیة الدولیة والتي تقدم في 

خلیة، ضطرابات وتوترات داا، -داخلیادولیا كان أم الكوارث، نزاع مسلح، أنواع مختلف 

وغیرها ال توفر إال بصفة احتیاطیة نظرا لكون المسؤول األول كوارث تكنولوجیة أو بیئیة 

عن حل األزمات الناتجة عن تلك الكوارث هي الدولة مكان وقوع الكارثة. ولكن قد تعجز 

یات الضروریة للضحایا، مما یفتح المجال جعن إنقاذ األرواح أو توفیر الحاتلك الدولة

میة وشركات من اإلنابة وغیر حكو ألشخاص آخرین من دول أخرى، منظمات حكومیة 

.هامحلّ 

وٕان كانت الكوارث المترتبة عن النزاع المسلح قد ضبطها القانون الدولي، على 

وجه الخصوص القانون الدولي اإلنساني، فإن الكوارث األخرى ما زالت تنتظر صدور 

االمم نصوص اتفاقیة بشأنها تكملة للنصوص غیر الملزمة التي تبنتها الجمعیة العامة 

المتحدة السیما أن المساعدات االنسانیة لم تعد تقتصر على توفیر الحاجیات الضروریة 

بصفة استعجالیة و إنما تتعداها لتشمل مساعدات هدفها تنمیة المناطق واألقالیم المتضررة 

.وٕاعادة إعمارها، األمر الذي یقتضي تأطیر قانوني لهذا النوع الجدید من المساعدات

نزاع المسلح یا تزاید عدد الكوارث في العالم، سواء ما تعلق بالونشاهد یوم

ضمن أشخاص تابعین الدولة واحدةلنزاعات المعاصرة التي تدورلوالمخلفات الكارثیة 

ون الدولي في بعض الحاالت ال یختلف األمر بین ذلك النزاع الخاضع ألحكام القان

إلرهابیة، التوترات واالضطرابات الداخلیة.كاآلثار التي تنجم عن األعمال ااإلنساني وغیره 

ان یضاف إلى ما سبق ما ینجر عن الكوارث الطبیعیة منها والصناعیة والتي لإلنس

فال تمر فترة ،ارتفاع درجة حرارة األرض، الذي كان وراء دور كبیر فیها عن طریق التلوث

یة.و لصعوبة التحكم في التكنولوجسواء عمدا اقصیرة دون حدوث كارثة
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أكثر للفاعلین انشاطاألمر یقتضي ف،لكوارث والصناعیة فالتكنولوجیةلأما بالنسبة 

اإلنسانیین بالتدخل بأسرع وقت ممكن، وذلك دون أیة اعتبار لمصالح الفاعلین اإلنسانیین، 

وٕاعمال القواعد التي جاء به مفهوم مسؤولیة الحمایة، حیث یبدو بارزا التعامل التمییزي في 

القضایا، ففي حین تشهد مناطق تدفقا المساعدات االنسانیة كما حدث في تسونامي 

فإن مناطق أخرى من العالم عاشت على وقع وفیات لندرة المواد الغذائیة كحال ،أندونیسیا

سوریا الیوم نتیجة للنزاع المسلح غیر الدولي الذي تشهده، واألمر سیان بالنسبة لقطاع غزة 

اإلغاثتهبفلسطین وفي المیانمار الذي تقتضي وضعیة أقلیة الروهینغا التدخل السریع 

.ار عنها بسبب سیاسة البطش التي تمارسها دولتهم علیهمولدفع األضر 

قصور العمل اإلنساني نظرا لما یلتقیه الفاعلون اإلنسانیون من حوقد الحظنا بوضو 

إن لم نقل عدم تقدیمها ،عقبات تحول دون تقدیم المساعدات االنسانیة على وجه حسن

.أو اإلقلیم محل الكارثةالدولةأصال، حیث تتوقف تلك المساعدات االنسانیة على موافقة 

رفض تقدیم تلك الموافقة، أو تتقید أو یتجاوز ذلك إلى حد استهداف حیاة مقدمي یفإما أن

المساعدات االنسانیة أو أخذهم كرهائن، وما أكثر الفاعلین االنسانیین المتعرضین لهذه 

.فاعلیناالضرار، دون أن نتناسى عملیات االبتزاز التي تمارس على هؤالء ال

نشیر إلى تناقص حجم تمویل العمل اإلنساني، بسبب ،تقدمإلى ماباإلضافة

األزمات االقتصادیة التي یشهدها العالم وسیاسة ترشید النفقات والتقشف التي تنتهجها عدة 

دول بمقابل تزاید عدد الكوارث كما أسلفنا الذكر.

مأزق، حیث الدافع اإلنساني ففي هذه األوضاع یجد الفاعل اإلنساني نفسه أمام 

ذلك، وقد یصل األمر إلى دوناتاالمكانیصى تقدیم المساعدات بینما تحول نقیوجهه إل
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تقبل مساعدات مشروطة رغم أنها قد تتناقض مع أهم المبادئ التي تسري على توفیر 

المساعدات االنسانیة. كالحیاد، عدم التحیز واالستقاللیة.

غرات التي یشملها النشاط اإلنساني نتقدم بجملة من وأمام هذه النقائص والث

بغیة إصالح هذه األوضاع وهي كما یلي:االقتراجات

بحث أكثر في مجال مواجهة الكوارثتوسیع الدعم المالي، اللوجیستي لل-1

عدد ممكن من  مبكر والتي من شأنها انقاذ أكبر وبالتالي تفعیل عملیات االنذار ال

الضحایا المحتملین.

المرتبطة لإلعالناتابرام اتفاقیة برعایة األمم المتحدة لتضفي الصفة االلزامیة -2

بالمساعدات اإلنسانیة، حتى تحظى المساعدات بمجملها بحمایة القانون الدولي السیما 

.تلك التي تقدم خارج نطاق النزاعات المسلحة

خصوص بوجه ال،العمل على تخصیص مبلغ مالي معتبر من قبل الدول-3

.لیستعمل في الكوارث المختلفة،الغنیة منها

دعم التنسیق الدولي في ما بین الفاعلین اإلنسانیین لتحقیق فعالیة أكثر -4

.للمساعدات اإلنسانیة الدولیة

التعاون أكثر مع الفاعلین اإلنسانیین المحلیین من أجل تقبل خدماتهم وبصفة -5

ومن جهة أخرى یفضي ذلك إلى توفیر األمن ،باحتیاجاتهماألدرىفعالة باعتبارهم 

.اإلنسانیینللفاعلین

الدولیة.نسانیةاإلعند تقدیم المساعدات guidesتعمیم االعتماد على دالئل -6
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دمج نشاط تقدیم بالمساعدات اإلنسانیة االستعجالیة مع البرامج االنمائیة -7

ها ئتیلما ال تهو ،علیه قبل الكارثةضع الذي كانت لتسهیل عودة المناطق المتضررة إلى الو 

.لمواجهة كوارث أخرى محتملة

التصرف عند تقدیم المساعدات االنسانیة تصرفا الئقا لتفادي سوء التفاهم مع -8

.مستقبلي تلك المساعدات لضمان التعاون معها

البعد عن تسییس العمل اإلنساني بعدم االعتماد على القوات العسكریة عند -9

مساعدات االنسانیة الدولیة ما لم یكن ذلك السبیل الوحید إلنقاذ حیاة المتضررین تقدیم ال

.إعماال لمسؤولیة الحمایة

منح حریة أكثر للصحفیین إلیصال المعلومات عن وضعیة األقالیم -10

المتعرضة للكوارث مع الزامهم بقواعد االحترافیة تفادیا لتضلیل الرأي العام بتقدیم معلومات 

عن الكوارث.كاذبة 

تفعیل عمل المحكمة الجنائیة الدولیة للوقوف أمام االنتهاكات الجسیمة -11

ساني عرضة لالنتهاك سواء تعلق لحقوق الضحایا بمباشرة دعاوى كلما كان العمل اإلن

مر بعدم السماح بمرور المساعدات االنسانیة الدولیة أو باستهداف القائمین علیها األ

أو غیر ذلكالوسائل التي تستخدم لغرض تقدیم المساعدات اإلنسانیةأو جل أو منشآتها

معنى."بالدولیة"الجنایةوذلك بدون أي تمییز بین الدول حتى یكون لنعت المحكمة

، بما في ذلك، النشاط الذي االنحراف بالعمل االنسانيالعمل على تفادي -12

لتي تضبط العمل اإلنساني، مما حول ، لضمان احترام المبادئ امم المتحدةاألترعاه هیئة

، قد تصل إلى غایة شخصیةتحقیق أغراض و دون استهداف مقدمي المساعدات اإلنسانیة 
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كما حدث أكثر اإلنسانیة، اشتراط ممارسة عالقات جنسیة مقابل االستفادة من المساعدة 

من مرة.  
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النظریة العامة لحقوق اإلنسان، تطور الحقوق والحریات ، محمد سعید مجذوب-34

، المؤسسة الحدیثة 1العامة واآللیات القانوني لحمایتها، ط.

.2014، بیروتللكتاب، 

، دار النهضة العربیة2ط. القانون الدولي اإلنساني،، محمد شریف بسیوني-35

.2007القاهرة، 

، الوثاق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان: المجلد الثاني ...................-36

.2003،الوثائق اإلسالمیة واإلقلیمیة، دار الشروق، القاهرة

منشأة المعارف، اإلسكندریة ، القانون الدولي اإلنساني، محمد فهد الشاللدة-37

2005.

أثناء النزاعات المسلحة في القانون حقوق اإلنسان "، محمد مصطفى یونس-38

الدولي والشریعة اإلسالمیة"، في: اتفاقیة جنیف بین الحاضر 

، جمعیة الهالل 1.، سلسلة نحو ثقافة إنسانیة، طوالمستقبل

.2005األحمر القطري، 

دار ، 2.طمالمح التطور في القانون الدولي اإلنساني، محمد مصطفى یونس، -39

.1996ة، ، القاهر النهضة العربیة

حمایة اإلنسان في حالة الكوارث الطبیعیة في ضوء ، محمود توفیق محمد محمد-40

القانون الدولي العام والشریعة اإلسالمیة، دراسة مقارنة،  دار 

.2013ة،، القاهر النهضة العربیة
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الحمایة الدولیة ألعضاء الهیئات الطبیة أثناء النزاعات ، منتصر سعید حمودة-41

.2014، الفكر الجامعیة، اإلسكندریةالمسلحة، دار 

إسرائیل واألراضي المحتلة تحت األنقاض: هدم المنازل منظمة العفو الدولیة، -42

وتدمیر األراضي والممتلكات، مطبوعات منظمة العفو الدولیة 

.2004لندن،

2، ط.و األسالیب:  مدخل في الحواراالستراتیجیةالتفاوض ، ناجي معال-43

.2000عمان، األردن، المكتبة الوطنیة،

، دار هومه، الجزائر الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان ومبدأ السیادة، وافي أحمد-44

2005.

، حمایة المدنیین في النزاعات الدولیة المسلحة في ضوء قواعد یعقر الطاهر-45

.2010القانون الدولي اإلنساني، دار طلیطلة، الجزائر، 

الرسائل والمذكرات الجامعية-ثانيا

الرسائل-1

التحكم في األداء الشامل للمؤسسات االقتصادیة في الجزائر ،العایب عبد الرحمان-1

في ظل التنمیة تحدیات التنمیة المستدامة، رسالة مقدمة لنیل 

شهادة دكتوراه علوم في علوم االقتصاد، كلیة العلوم االقتصادیة 

سطیف والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، 

2010-2011.

، القانون الدولي في مجابهة التحدي األمریكي، أطروحة لنیل شهادة بویحي جمال-2

دكتوراه في العلوم، تخصص القانون،  كلیة الحقوق والعلوم 

.2014، -تیزي وزو–السیاسیة، جامعة مولود معمري 
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حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي اإلنساني تریكي فرید، -3

والفقه اإلسالمي: دراسة مقارنة، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه 

،جامعة مولود معمريكلیة الحقوق والعلوم السیاسیةفي العلوم، 

.15/05/2014، -تیزي وزو–

اإلنساني، أطروحة لنیل ، دور مجلس األمن في مجال القانون الدولي خلفان كریم-4

شهادة دكتوراه في القانون،  كلیة الحقوق ، جامعة مولود 

.2007-تیزي وزو–معمري 

، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام زید المال صفیة-5

تخصص لة لنیل شهادة دكتوراه في العلومالقانون الدولي، رسا

جامعة مولود والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق ي، القانون الدول

.27/02/2013، تیزي وزو–معمري 

التدخل اإلنساني في ضوء مبادئ القانون الدولي ، عماد الدین عطا اهللا المحمد-6

الدكتوراه في  الحقوق، كلیة الحقوق ، أطروحة لنیل درجةالعام

.2007جامعة القاهرة،  

في ظل مبادئ وأحكام القانون ، مبدأ مسؤولیة الحمایة وتطبیقاته قزران مصطفى-7

في الحقوق، فرع الدولي العام، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه

جامعة أبي بكر ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالقانون العام، 

.2015-2014-تلمسان-بلقاید

، المساعدات اإلنسانیة والمنظمات غیر الحكومیة، رسالة لنیل مصلوح نسیمة-8

العلیا المعمقة، شعبة القانون العام، وحدة دبلوم الدراسات 

التكوین والبحث، العالقات الدولیة، كلیة العلوم االقتصادیة 

معة الحسن الثاني، الدار البیضاءواالجتماعیة والقانونیة، جا

1999.

اآللیات الدولیة لحمایة حقوق اإلنسان ومبدأ السیادة، بحث لنیل شهادة وافي أحمد، -9

كلیة لقانون الدولي والعالقات الدولیةادكتوراه الدولة في

.2011-2010، 1الحقوق، جامعة الجزائر 
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المذكرات الجامعية-2

، أزمة الدیون السیادیة األوروبیة وانعكاساتها على موازین مدفوعات أحمیة خالد-1

-2005دول المغرب العربي (دراسة حالة الجزائر خالل الفترة 

متطلبات شهادة الماجستیر )، مذكرة مقدمة الستكمال 2011

ة جامع–وم االقتصادیة تخصص: اقتصاد دولي بسكرة في العل

التجاریة وعلوم و كلیة العلوم االقتصادیة –محمد خیضر 

.2013-2012تسییر قسم العلوم االقتصادیةال

)، مذكرة 2011، التدخل الدولي اإلنساني (دراسة حالة لیبیاتیسیر إبراهیم قدیح-2

الماجستیر في العلوم السیاسیة، كلیة االقتصاد لنیل شهادة 

.2013غزة، -والعلوم اإلداریة، جامعة األزهر

الّتدّخل اإلنساني، مذكرة لنیل شهادة، مجلس األمن الّدولي و الّدراجي بدیار-3

العالقات الّدولیة، كّلیة الحقوق الماجستیر في القانون الّدولي و 

.جامعة الجزائر

ساني مدخل جدید في الدراسات األمنیة، مذكرة لنیل شهادة األمن اإلنحمو فریدة، -4

الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، تخصص 

عالقات الدولیة، قسم العلوم السیاسیة والعالقة الدولیة كلیة ال

.2004-2003العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة الجزائر، 

الدولي المعاصر، مذكرة لنیل شهادة ، مبدأ التعاون في القانون رضا همیسي-5

الماجستیر، معهد العلوم القانونیة واإلداریة، جامعة الجزائر 

1992.

، آلیات تطبیق القانون الدولي اإلنساني، رسالة لنیل شهادة غنیم قناص المطیري-6

، قسم القانون الماجیستر،  جامعة الشرق األوسط، كلیة الحقوق

.16/05/2010العام



قـائمة المراجع

301

، مهام اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أثناء النزاع المسلح، مذكرة قاسیمي یوسف-7

لنیل درجة الماجیستر في القانون الدولي لحقوق اإلنسان

.2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، التدخل اإلنساني في العالقات الدولیة، بجث أعد لنیل درجة محمد أمیر شنب-8

ة حلب، كلیة االقتصاد الماجیستیر في العالقات الدولیة، جامع

.)2008قسم االقتصاد والعالقات الدولیة، سنة (

المقـاالت-ثالثا

308دد ، عم. د. ص. أ،"حمایة المیاه أثناء النزاعات المسلحة"،الزمالي عامر -1

.31/10/1995ر بتاریخ الصاد

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kle7q.
htmConsulté le 18/04/2015 à 0h 00

اسهامات "اللجنة الدولیة للصلیب األحمر"، ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر-2

عداد نخبة من الخبراء إالقانون الدولي اإلنساني جزائریة حول

Créartiveالجزائریین،  Consultantاللجنة الدولیة للصلیب

.202-198.ص، ص2008األحمر، 

""تأثیر النزاعات المسلحة غیر الدولیة على حقوق اإلنسان،أوبوزید المیة-3

ددعال، 11، المجلد المجلة األكادیمیة للبحث القانوني

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان 1/2015

.465-449ص ص.، -بجایة–میرة 

"الحروب غیر المتكافئة بمنظور القانون اإلنساني والعمل ، بفانیر توني-4

2005، مارس 857عدد ،أم. د. ص.اإلنساني"، 

.92-63ص ص. 

في: ، " عملیات حفظ السالم والقانون الّدولي اإلنساني"، بنتشیكو صدري-5

القانون الدولي اإلنساني، إعداد نخبة اسهامات جزائریة حول
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Créartiveمن الخبراء الجزائریین،  Consultant ، اللجنة

................2008الدولیة للصلیب األحمر، 

"" المساعدات اإلنسانیة حقوق معتوقة،بوسماحة نصر الدین، بوسلطان محمد-6

، جامعة انیةاإلنساعیة و ات االجتمكادیمیة للدراسالمجلة األ 

.، ص ص2002، 02بن بوعلي، الشلف، عدد .حسیبة

1-8.

أص.د.م.، »ة على تطور النزاعاتات اإلنسانیدتأثیر المساع«، بییر بیران-7

.321-307. ص ص.317ص.، جنیف،1998، 65ددع

"ة إلى تدخل إنساني"هل تتحول المساعدة اإلنسانی، ستوریللي موری-8

.210-195، جنیف، ص ص.1992، 25ددعأص.د.م.

مركز اإلمارات للّدراسات ، " مسؤولیة الحمایة"، محمدوسحنون جاریث إیفانز -9

، د. س. ن، اإلمارات 54، عدد والبحوث االستراتیجیة

.22-9.صص

اإلطار:المسلحالنزاعحاالتأثناءالطعامعلىالحصولحق"،بلیكجیلینا-10

.844،31/12/2001العدد،أ.ص.د.م،"القانوني
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5yrek4.

04/09/2016 à 21 h 30onsulté leCl,htm

ة األكادیمیة المجل، »تدخل األمم المتحدة في النزاعات اإلثنیة «، حساني خالد-11

جامعة عبد الرحمان میرة ، كلیة الحقوق، يللبحث القانون

.81-73ص ص.،2010، 02ددع، ةبجای

2.، جحولیات جامعة الجزائر، " نحو سیادة مسؤولة "، حمادو الهاشمي-12

.50-10ص ص. .2013أكتوبر ، 24ددع
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ة السوریة وموقف الدول الكبرى"، "نظرة في األزمالخرزجي موفق مصطفى-13

، العدد الثامن، كلیة الحقوق مجلة الباحث للدراسات األكادیمیة

2016، الجزائر، جانفي 1والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة

.64-35ص ص. 

في: ، "األحمر والقانون الّدولي اإلنساني، "اللجنة الدولیة للصلیب یالبرا دیفیدد-14

، داري اإلنساني"، تقدیم شهاب مفیددراسات في القانون الّدول

.2000المستقبل العربي، القاهرة، 

ي للمساعدات اإلنسانیة في النزاعات التنظیم القانون«، روث أبریل ستوفلز-15

،، بدون عددأص.د.م.، »: اإلنجازات و الفجوات .المسلحة

.219-193، جنیف، ص ص.2004

" تیسیر المساعدة اإلنسانیة في القانون الدولي اإلنساني وحقوق ، ریبیكا باربر-16

874عدد ،91، مجلد م. د. ص. أاإلنسان"، مختارات من 

.117-91ص ص.،2009جوان 

، "التدخل الدولي من أجل اإلنسانیة وٕاشكاالته"شاهین علي شاهین-17

صادرة عن مجلس ، 04عدد ، 28المجلد ، وقالحقةمجل

-255ص ص. .2004،الكویتالعلمي، جامعة النشر

330.

"أزمة سیادة الدول تجاه سیاسة التدخل الدولي اإلنساني"، شكارة نادیة ضیاء-18

، الجمعیة العلمیة للبحوث مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة

2011، 2دد ، ع1، العراق، مجلد.االستراتیجیةوالدراسات 

.322-289ص. ص 

"ملیون یمني یصارعون من أجل الحیاة21:نقطة انهیار"، عامر علي ثامر-19

.12و 11ص.، ص 2015، صیف 59، عدد اإلنساني
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، " مدلول القانون الدولي اإلنساني وتطوره التاریخي ونطاق تطبیقه"، عتلم شریف-20

القانون الدولي اإلنساني، إعداد في: اسهامات جزائریة حول

Créartiveنخبة من الخبراء الجزائریین،  Consultant ،

2008األحمر، اللجنة الدولیة للصلیب

.35-13ص ص. 

، "التدخل اإلنساني كآلیة لتحقیق السلم العالمي بمفهوم دول عواشریة رقیة-21

، أكادیمیة مبارك لألمنمجلة مركز بحوث الشرطةالشمال"، 

.78-63، ص ص. 2002و ، یولی22ددع

"الحمایة الدولیة لألعیان المدنیة زمن النزاعات المسلحة غیر ، ...........-22

، في: إسهامات جزائریة حول القانون الدولي اإلنساني الدولیة"

Créativeإعداد نخبة من الخبراء الجزائریین،  Consultant

-135، ص ص.2008جنة الدولیة للصلیب األحمر، الل

171.

مجلة ، "الحمایة الخاصة في ظل قواعد القانون الدولي اإلنساني"، فخار هشام-23

2012/ مارس 6دد، عالبحوث والدراسات العلمیة

.99-97ص. ص

، المجلة "التحدیات الراهنة للمنظمات الدولیة اإلنسانیة"، قاسیمي یوسف-24

، عدد 8السنة الرابعة، المجلد ، األكادیمیة للبحث القانوني

، صادرة عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2/2013

.246-232.صص،بجایة

مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونیة ، "نظام الدولة الحامیة"، كاظم حیدر-25

2009، 1جامعة بابل، العراق، عدد، كلیة القانون، والسیاسیة

.130-107ص ص.
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البیئةأفاق،"اإلنسانحقوقمنجدیدكحقالماءفيالحق"،مصطفىكردالواد-26

معا،التنمويالعملمركزعنتصدرالكترونیةمجلةوالتنمیة،

:الموقععلىمتوفرة،2015دیسمبر،80عدد
-www.maan

ctr.org/magazine/article.php?id=d6884y878724Yd6884

Consulté le 31/08/2016 à 21 h 00.

"تأثیر الدین اإلسالمي على المساعدات اإلنسانیة"، مختارات من ،كرافس جمال-27

.139-125، ص ص. م. د ص. أ
-http://iefpedia.com/arabwp

content/uploads/2009/10/mm2.pdf

Consulté le 01/09/2016 à 0 h 30.

الدوليالقانون، "بعض مظاهر انتهاك القانون الدولي اإلنساني"،كرعود أحمد-28

القانوندورترسیخ، الثالثالجزء،"وتحدیاتآفاق"اإلنساني

لجامعةالعلمیةالمؤتمراتالحمایة،وآلیاتاإلنسانيالدولي

منشوراتالحقوقلكلیةالسنويالمؤتمر العلميالعربیة،بیروت

.231-215.صصن، .س.دبیروت،الحقوقیة،الحلبي

والعقوبات وٕانفاذ الجماعات المسلحة"، فورزنر كارولین، ماري-الروزا آن-29

، عدد 90، مجلد أم. د. ص.، "القانون الدولي اإلنساني

.82-69، ص ص. 2008حزیران –، یونیو870

مجلة ، "نظام الدولة الحامیة"، أركان حمید جدیع، لیث الدین صالح حبیب-30

2010، 1، العراق عددجامعة األنبار للعلوم اإلنسانیة

.392-362ص ص 

تهدد االقتصاد »قنبلة موقوتة«…الدیون السیادیة"،  محمد ابراهیم السقا-31

.01/01/2012، لیوم 6656االقتصادیة، عدد العالمي"
, Consultéwww.aleqt.com/2012/01/01/article_612187.html

le 21/10/2015 à 14h 29.
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، "دور عملیات حفظ السالم الدولیة في تسویة النزاعات محمد جبار جدوع-32

العدد مجلة مركز دراسات الكوفة،المسلحة الداخلیة" 

ص ص.، صادرة عن جامعة الكوفة،38/2015

121-169.

، "التدخل اإلنساني ومشروعیة اللجوء المنفرد إلى القوة: محمد خلیل الموسى-33

جامعة آل البیت ، المنارةدراسة في أحكام القانون الدولي"، 

2001، تشرین أول 3ددعاألردن، المجلد السابع، 

.165-127ص. ص

:فيساني والمحكمة الجنائیة الدولیة"، " القانون الدولي اإلنمحمد عزیز شكري-34

ثالثالجزء الاإلنساني "آفاق وتحدیات"، القانون الدولي 

المؤتمرات ترسیخ دور القانون الدولي اإلنساني وآلیات الحمایة

العلمیة لجامعة بیروت العربیة، المؤتمر العلمي السنوي لكلیة 

الحقوق منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت

.214-89.صصد. س. ن، 

األمن اإلنساني وأبعاده في "،، إشراف یازجي أملمحي الدین یوسف خولة-35

االقتصادیة مجلة جامعة دمشق للعلوم، "القانون الدولي العام

.ص، ص2012ي،العدد الثان،28المجلد ،والقانونیة

523-550.

http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/image
550.pdf-2012/a/523-s/stories/2

تحت اشراف أمل الیازجي، "دور األمم المتحدة في ، خولةیوسفمحي الدین-36

مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیةبناء السالم"، 

.508-487.ص، ص2011، 3، عدد 27مجلد 
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«تافل ماریون-هاروف-37 حیز: أهمیة وصعوبة استرشاد الحركة اد وعدم التّ الحیّ .

م.،»بهذین المبدأینالدولیة للصلیب األحمر والهالل األحمر 

ص ص. .1989دیسمبر -، نوفمبر10عدد أص.د.

443-457.

النصوص القـانونية-رابعا

القـانون الوطني-1

ددع. ج. جر.ج، یتعلق بالجمعیات04/12/1990مؤرخ في 90/31القانون -1

.05/12/1990، صادر في 53

.ج .جر.ج،، یتعلق بالجمعیات2012ینایر12، مؤرخ في 12/06القانون -2

.2012ینایر 15صادر في ،2عدد 

التصدیقیتضمن،25/03/2003فيمرخ،141-03رقمالرئاسيالمرسوم-3

الدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریةحكومةبینالمقراتفاقعلى

فيبالجزائرالموقعاألحمرللصلیبالدولیةواللجنةالشعبیة

فيصادر،23/2003عددج. ج،ر،.ج،14/08/2002

02/04/2003.

تفـاقيات الدولية:المواثيق واال-2

Sanمیثاق هیئة األمم المتحدة، مصادق علیه في مؤتمر -1 Fransisco بتاریخ

.24/10/1945، دخل حیز النفاذ بتاریخ 26/06/1945

.08/10/1963انضمت إلیه الجزائر بتاریخ 
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أقرت وعرضت للتوقیع وللتصدیق أو ،منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیهااتفاقیة-2

9) المؤرخ في 3-(دألف260ام بقرار الجمعیة العامة لالنضم

انضمت إلیها ینایر 12، دخلت حیز النفاذ في 1948دیسمبر

. ج. جرج.1963-09-11الجزائر في 

.1963-09-14الصادر بتاریخ: ،66عدد 

فراد  القوات المسلحة اتفاقیة جنیف األولى لتحسین حال الجرحى والمرضى من أ-3

، دخلت حّیز النفاذ 1949أوت12المؤرخة بتاریخ في المیدان

صادقت علیها الجزائر من قبل ، 1950-جوان-21في 

.1960-جوان-20الحكومة الجزائریة المؤقتة بتاریخ 

الغرقى للقوات المسلحة في اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال الجرحى والمرضى و -4

، دخلت حّیز النفاذ في 1949أوت12المؤرخة بتاریخ البحار

، صادقت علیها الجزائر من قبل الحكومة 1950-جوان-21

.1960-جوان-20ئریة المؤقتة بتاریخ الجزا

، 1949أوت12المؤرخة بتاریخ الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرباتفاقیة جنیف-5

، صادقت علیها 1950-جوان-21دخلت حّیز النفاذ في 

-جوان-20الجزائر من قبل الحكومة الجزائریة المؤقتة بتاریخ 

1960.

رب، المؤرخة لمدنیین في وقت الحاتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص ا-6

-جوان-21، دخلت حّیز النفاذ في 1949أوت12بتاریخ 

، صادقت علیها الجزائر من قبل الحكومة الجزائریة 1950

.1960-جوان-20المؤقتة بتاریخ 

دخلت حیز ،1950االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة لسنة -7

.03/09/1953النفاذ في 



قـائمة المراجع

309

، دخلت حیز 1951جانفي 01ن، الصادرة بتاریخ االتفاقیة المتعلقة بوضع الالجئی-8

تاریخ صادقت علیها الجزائر ب، 22/04/1954النفاذ بتاریخ 

، صادر في 105، عدد . ج. ج، ج. ر25/07/1963

10/09/1963.

)1995(،)1991(سنة ، المعدل 18/10/1961المیثاق االجتماعي األوروبي،-9

.1999ینایر 7) ، دخل حیز النفاذ في 1996و (

العهد الّدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الّذي صادقت علیه الجمعیة -10

)21-(ألف د2255العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم

23الّذي دخل حّیز النفاذ في,1966دیسمبر16المؤرخ في

صادقت علبه الجزائر بموجب المرسوم رقم ،1976مارس 

ماي17صادر بتاریخ ،20دد، ع. ج. جرج.، 67-89

1988.

الّذي صادقت ،العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة-11

2255علیه الجمعیة العامة لألمم المتحدة بموجب القرار رقم

الّذي دخل حّیز ,1966دیسمبر16المؤرخ في)،21-(ألف د

ه الجزائر بموجب ، صادقت علی1976مارس 23النفاذ في 

صادر بتاریخ ،20ددعج، ، جر.ج.،89-67المرسوم رقم 

.1988ماي17

دخلت حیز النفاذ ، 23/05/1969المؤرخة في،اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات-12

، صادقت علیها الجزائر بالتحفظ، بموجب 27/01/1980في 

ج. 13/10/1987، مؤرخ في 222-87رقم المرسوم الرئاسي 

.24/05/1987، صادر في 42ر. ج. ج، عدد 

، كوستاریكااالتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان المبرمة في سان خوسیه-13

.18/07/1978دخلت حیز النفاذ في 22/11/1969
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1949باتفاقیات جنیف األربع لسنة البروتوكول اإلضافي األول الملحق -14

المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة المنعقد 

الذي انضمت إلیه الجزائر بموجب ،1977جوان 10بتاریخ 

1989مایو 16المؤرخ في 89/68المرسوم الرئاسي رقم 

.1989مایو 17بتاریخ الصادر 20، عدد . ج. جرج.

1949باتفاقیات جنیف األربع لسنةالملحقالبروتوكول اإلضافي الثاني-15

المنعقد ا المنازعات غیر الدولیة المسلحةالمتعلق بحمایة ضحای

، الذي انضمت إلیه الجزائر بموجب 1977جوان 10بتاریخ 

ج.، 1989مایو16المؤرخ في 89/68المرسوم الرئاسي رقم 

.1989مایو17الصادر بتاریخ 20عدد ، . ج. جر

أشكال التمییز ضد المرأة، اعتمدت وعرضت للتوقیع كل اتفاقیة القضاء على -16

والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم 

، دخلت حیز 18/12/1979)، المؤرخ في 180-34المتحدة (

مع التحفظ،. انضمت إلیها الجزائر03/09/1981النفاذ في 

.ج، 51-96بموجب المرسوم الرئاسي22/01/1996بتاریخ 

.24/01/1996، صادر في 6، عدد . ج. جر

الرؤساءمجلسقبلمنإجازتهتمتوالشعوب،اإلنسانلحقوقاإلفریقيالمیثاق-17

،1981یونیوكینیانیروبي،في18رقمالعادیةبدورتهاألفارقة

الجزائرعلیهصادقت، 21/10/1986بتاریخالنفاذحیزدخل

،37-87رقمالرئاسيالمرسومبموجب03/02/1987بتاریخ

المیثاقعلىالمصادقةیتضمن03/02/1987فيصادر

،6عدد،. ج. جر.ج، والشعوباإلنسانلحقوقاإلفریقي

.04/02/1987فيصادر
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، دخلت حیز النفاذ في 20/11/1989اتفاقیة حقوق الطفل، مؤرخة في -18

صادقت علیها الجزائر مع التصریحات ، 02/09/1990

ي رقم بموجب المرسوم الرئاس19/12/1992التفسیریة بتاریخ 

. ج. جج. ر، 19/12/1992مؤرخ في 92-461

.23/12/1992، صادر في 91عدد 

، المعتمد من قبل مؤتمر األمم المتحدة الجنائیة الدولیةالنظام األساسي للمحكمة-19

بإنشاء محكمة جنائیة دولیة الدبلوماسي للمفوضین المعني 

، وقعت علیه الجزائر في 1998جویلیة17بتاریخ 

A/CONF.183/9:، ولم تصادق علیه، وثیقة رقم1998دیسمبر

-4757-AEE9-int/Nr/RDONLYRES/ADD16852-cip-www.icchttp://
.ABE79CD7CF02886/284265/RomeStatuteARA.pdf

،11/07/1999فيأبابابأدیسمعتمدورفاهیته،الطفللحقوقاإلفریقيالمیثاق-20

29/11/1999فيالنفاذحیزدخل

،242-03رقمالرئاسيالمرسومبموجبالجزائرعلیهصادقت

المیثاقعلىالتصدیقیتضمن،2003یولیو8بتاریخالصادر

یولیوفيأبابابأدیسالمعتمدورفاهیتهالطفللحقوقاإلفریقي

.09/07/2003فيصادر،15عددج،.ج.ر.ج،1999

بمدینة 07/12/2000میثاق الحقوق األساسیة لالتحاد األوروبي المعقود في-21

.Niceنیس الفرنسیة 

بروتوكول المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في -22

صادقت علیه ، 25/11/2005دخل حیز النفاذ في إفریقیا، 

، الصادر في 254-16الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

بروتوكول المیثاق ، یتضمن التصدیق على27/09/2016

ق المرأة في اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقو 

إفریقیا، المعتمد من طرف الدورة العادیة الثانیة لمؤتمر االتحاد 
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، ج. ر. ج. 11/07/2003اإلفریقي بمابوتو (موزمبیق) في 

.3/10/2016، صادر في 58ج، عدد 

بشأن 12/08/1949البروتوكول اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف المؤرخة في -23

ل الثالث) المعقود في اعتماد شارة ممیزة إضافیة (البروتوكو 

.08/12/2005جنیف بتاریخ 

القرارات الدولية-3

لألمم المتحدةالجمعية العامةوإعالنات  قرارات  •

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لألمم -1

)، المؤرخ في 3-ألف (د7/2المتحدة، بموجب القرار رقم 

انضمامها إلى اإلعالن ، أعلنت الجزائر1948دیسمبر 10

1963سبتمبر10أول دستور لها في بإدراجه في

.10/09/1963، صادر في 64ج. ر. ج. ج، عدد 

.04/12/1986صادر في "، الحق في التنمیة"بالمتعلق128/41رقم إعالن-2

بتقدیم المساعدات اإلنسانیة إلى ضحایا الكوارث "یتعلق 131/43رقم قرار-3

.08/12/1988صادر في "المماثلةالطبیعیة والطوارئ

https:// www.un.org/ar/documents/ods1988A/RES/43/131

بتقدیم المساعدات اإلنسانیة لضحایا الكوارث الطبیعیة "، یتعلق 100/45رقم قرار-4

.14/12/1990، صادر في "والطوارئ المماثلة

https://www.un.org/french/documents/A/RES/45/100/

، صادر في"إعالن منح االستقالل للبلدان واألقالیم المستعمرة"، 15/14رقم قرار -5

14/12/1960.
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صادر في "،2005نتائج القمة العالمي لعام "تضمن الذي60/1رقم قرار-6

A/60/L1، وثیقة رقم:24/11/2005
-dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/58/PDF/N0548758.
pdf?OpenElement

، بشأن إنشاء لجنة 2005دیسمبر 30، الصادر بتاریخ 180/60رقمقرار-7

S/RES/60/180:، وثیقة رقمبناء السالم

قرارات مجلس األمن•

/5/04، الصادر في "الحالة في العراق والكویت"، بشأن 688رقم قرار-1

1991(Add1-3 et S/22454)

http://www.un.org/french/documents/sc/res

.13/08/1992ادر في الوضع في یوغوسالفیا،  الصشأن ، ب770قرار رقم -2

http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES 770(1992)

.03/12/1992، بشأن الحالة في الصومال، الصادر في 794قرار رقم -3

http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/794 (1992)

، بشأن إنشاء 2005دیسمبر20، الصادر بتاریخ 1645قرار مجلس األمن رقم: -4
S/RES/1645لجنة بناء السالم، وثیقة رقم: 

-02-26، بشأن الوضع في الجماهیریة اللیبیة، الصادر في 1970رقم قرار-5

2011 ،

http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/1970(2011

17فيالصادربشأن الوضع في الجماهیریة العربیة اللیبیة،،1973رقمقرار-6

S/RES/1973(2011، وثیقة رقم: 2011مارس

http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/1973(2011

27/9/2013الشرق الوسط، الصادر في، بشأن 2118رقمر قرا-7
S/RES/2118(2013)http://www.un.org/french/documents/sc/res
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2014فبرایر22، بشأن الحالة في سوریا، الصادر بتاریخ: 2139قرار رقم -8

http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/2139

2014-07-14في، "بشأن الشرق األوسط سوریا"، الصادر2165رقمقرار-9

http://www.un.org/french/documents/sc/res S/RES/2165(2014

2015دیسمبر18في ،" بشأن الوضع في سوریا"، الصادر 2254قرار رقم -10

S/RES/2254/2015وثیقة رقم:

http://www.un.org/french/documents/sc/res

في، بشأن مسألة الشرق األوسط (سوریا)، الصادر 2268قرار رقم-11

S/RES/2268(2016رقم الوثیقة:،26/02/2016

http://www.un.org/french/documents/sc/res

، بشأن الوضع في سوریة، الصادر في 2294األمن رقم قرار مجلس -12

S/RES/2294(وثیقة رقم ، 29/06/2016 (2016

، بشأن الوضع في الجماهیریة العربیة اللیبیة، الصادر في 2323قرار رقم -13

S/RES/2323، وثیقة رقم 13/12/2016 (2016)

تقـارير-خامسا

"مسؤولیة الحمایة"، الصادر في تقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول -1

.2001دیسمبر

http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf

: ما هو أبعد من 2006برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقریر التنمیة البشریة للعام -2

ة والفقر وأزمة المیاه العالمیةالندرة: القو 

، بشأن تنفیذ قرار مجلس األمن 523العام لألمم المتحدة رقممینتقریر األ-3

، وثیقة رقم:2012جوان 06، الصادر بتاریخ2543رقم

S/2012
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تقریر اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، " التمویل والمیزانیة للجنة الدولیة للصلیب -4

.2006األحمر"، دیسمبر 

http ://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/html/all/section-finances-and-
budget consulté : 22/05/2012 à 1h 30.

ان في العالم، مترجم من ، حالة حقوق اإلنس2008تقریر منظمة العفو الدولیة لعام -5

.2008اإلنجلیزیة، مطبعة منظمة العفو الدولیة، 

"العاملون ، 2009المكتب الدولي للجمعیات اإلنسانیة والخیریة، التقریر السنوي -6

،  الطبعة األولى، المؤسسة العربیة اإلنسانیون في خطر"

.2010، األوربیة للنشر األهالي للنشر والتوزیع، دمشق

وثائق مختلفة-سادسا

كانون 31رسالة األمین العام بمناسبة األلفیة الجدیدة، المؤرخة بتاریخ:-1

.1999األول/دیسمبر 

http://www.un.org/arabic/docs/sg/messages/millennium.htm

كانون 31رسالة األمین العام بمناسبة األلفیة الجدیدة، المؤرخة بتاریخ:-2

.1999األول/دیسمبر 

http://www.un.org/arabic/docs/sg/messages/millennium.htm

حقوق اإلنسان والتضامن الدولي"، مذكرة مقدمة من مفوضة األمم المتحدة السامیة -3

، A/HRC/12/27لحقوق اإلنسان، األمم المتحدة، وثیقة رقم 

22/07/2009

االجتماع الدوري األول بشأن القانون الدولي «اللجنة الدولیة للصلیب األحمر،-4

أص.د.م.1998ینایر 23-19، جنیف، »اإلنساني

.1998أوت –، جویلیة 60العدد 
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مواقع األنترنيت:-سابعا

، ویكیبیدیا، موسوعة حرة، متوفر على الموقع "جمعیة الهالل األحمر الجزائري"-1

,https://ar.wikipedia.org :10/12/2015، تاریخ االطالع ،

.51سا و 00على الساعة 

http://www.un.org/ar/peacebuilding،مهام صندوق بناء السالم-2

Consulté le : 07/09/2016 à 13h 15.

األمم المتحدة تستنكر بشّدة الهجوم على قافلة المساعدات الغذائیة في حلب-3

، منشور على 20/09/2016مركز أنباء األمم المتحدة، 

الموقع:
http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=27084#.V-gjOunjLqc/
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المساعدات اإلنسانیة الدولیة

بین ضرورة االستعجال ومتطلبات التنمیة

األطروحةملخص  

ظهرت المساعدات اإلنسانیة الدولیة في الظروف االستثنائیة، فكانت الحرب أهم هذه الظروف، غیر أن 

العلمي األمر تغیر، فشملت هذه الظروف كوارث طبیعیة في البدایة، ألن تتكیف مع مستجدات التطور 

والتكنولوجي، فكان لهذه األخطار التي أصبحت تخلف ضحایا بحجم النزاعات المسلحة، بعدما اعترف 

القانون الدولي بالنزاع المسلح غیر الدولي.

وعموما تقدم المساعدات اإلنسانیة باحترام جملة من المبادئ والشروط، لكن ذلك لم یمنع من تقاعس 

في العمل اإلنساني، وهو ما فتح المجال لالستناد إلى القوة إلیصال الدول في منح الموافقة للشروع 

)2001المساعدات اإلنسانیة، فشهد ذلك میالد التدخل الدولي اإلنساني، والذي تراجع ابتداء من سنة (

لیترك مكانه لما یسمى بمسؤولیة الحمایة كمصطلح أكبر مقبولیة من المجتمع الدولي، حیث تضمن عدة 

ا بالوقایة إلى إعادة البناء، السیما أن المساعدات اإلنسانیة لم تقتصر على تلك التي تقدم نشاطات بدء

لمواجهة  الظروف االستعجالیة و إنما أصبحت تتضمن إعادة بناء الهیاكل المتضررة من الكارثة والعمل 

على تحقیق االكتفاء الذاتي الضحایا بموجب النشاطات التنمویة.

L’aide humanitaire internationale entre la nécessité

d’urgence et les exigences du développement

Résumé de la thèse

L’aide humanitaire internationale a vu le jour dans des circonstances exceptionnelles, la

guerre en est une, cependant, ces circonstances se sont élargies pour enrôler, catastrophes

naturelles et catastrophes technologiques, tout en s’adaptant aux avancées technologiques et

ses risques.

Bien que la fourniture de l’aide humanitaire soit assujettie à de multiples conditions et

principes, nombreux sont les cas où l’aide a été refusée, cela a entrainé la fourniture de l’aide

moyennant l’utilisation de la force, ce qui appelée intervention humanitaire internationale.

Toutefois cette intervention a laissé place pour la responsabilité de protéger, qui englobe

plusieurs actions, de la prévention à la reconstruction, notamment, l’aide humanitaire s’est

transformée à travers le temps, d’une aide qui se résume en actions urgentes à une aide qui

prend en charge la réparation des structures endommagées par la catastrophe et des actions de

développement afin de permettre l’autosuffisance des victimes.


