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 األحمر في تعزيز العمل اإلنساني بدور اللجنة الدولية للصلي

- بجاية-كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة /  المية أوبوزيد. أ

       

                        :ملخصال

كرل للصليب األزتر باعتبارىا منظمة إنسانية مستقلة على ضماف مبادئ القانوف الداللجنة الدكلية حترص         
فتقـو من أجل حتقيق ىدفها بإعداد برامج التوعية كالتدريب على القيم اإلنسانية ادلتعارؼ عليها عادليا،  اإلنساشل،

ألكضاع اإلنسانية اليت تًتتب امن تأـز  يساىم يف احلدبأسلوب تقدصل إمدادات اإلغاثة ؿكبصفة تضمن ادلبادرة 
 .اثلةممحالة طوارئ  أية أم نزاع مسلح أكعن 

ا دتتد كإزلّمن  ،عملية التوعية كاحلد من كقف انتهاكات حقوؽ اإلنساف فقطعلى جهود اللجنة تنطوم ال ك         
 ذلك جلملة العراقيل اعات ادلسلحة كدكف أف تكًتث أثناءزمن الن اخلارجةإذل غاية ادلسامهة يف عملية بناء الدكؿ 

 .قعلى أحسن كج أداء ادلهاـ ادلوكلة إليها تعًتم مسارىا كتعيقها عن يتاؿ
 
 

 :مةمقدّد 
بادئ أصبحت إحدل ادل إذ ،اجملتمع الدكرلاىتماـ  زلل يف اآلكنة األخَتة اإلنسانية اـادلو أضحت

 .نشأهتامنذ  عاتقهااليت اختذهتا اللجنة الدكلية للصليب األزتر على ك ،كليةالد اتيت حتكم العالؽاجلوىرية اؿ

سنة ؿ SOLFERIN » «ينويرسولف» معركةأحداث  إرساء معادلها إذلك إنشائهايعود الفضل يف إذ 
 باعتبارىا منظمة إنسانية منذ ذلك احلُت،اىتماـ اللجنة فانصب ،(1)مسا، فرنسا كإيطاليااليت دارت بُت الن 1859

                                                             
يقارب  أربعُت ألف  مات من القتاؿ سقط ستة أالؼ قتيل ككانت معركة سولفَتينو من أعنف ادلعارؾ من حيث عدد القتلى كاجلرحى إذ خالؿ عشر ساعا -(1)

صادؼ اجلنود من اجليشُت قد تركوا دكف عناية بسبب نقص الرعاية أين يف رحلة عمل، كىو عركة ادلكصل ىونرم دكناف إذل ميداف  كيف مساء يـو ادلعركة، جريح
نشاط كحيوية كيف اليـو ادلوارل كصل عملو اإلنساشل بكل  ،عاجلة اجلرحىيف ـادلدنيُت يساىم مع أف  استطاعطريقة بدائية بالطبية، كمببادرة منو كبإمكانيات متواضعة ك 

  .رغم التعب الذم نالو
: ع ادلعركة أنظرللتفصيل أكثر يف كقائ 
 .43. ، ص2005سامي جرس، ادلركز اإلقليمي، اللجنة الدكلية للصليب األزتر، الطبعة اخلامسة، القاىرة، سنة : ىنرم دكناف، تذكار سلفرينو، تررتة  -
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بأسلوب يتميز للفئات ادلتضررة من جراء نزاع مسلح أك أم ظرؼ شلاثل كتقدصل ادلساعدة الضحايا  إنقاذعلى 
من  يتجزأجزء ال  باعتبارهكجتسيده يف ادليداف  أمهية العمل اإلنساشلبتسهر على التوعية فهي  .احليادكباالستقاللية 

لضماف  الالزمة من حقوؽ اإلنساف  ادلطلوب القدر األدسل  هتدؼ إذل كفالةيتاؿ قواعد القانوف الدكرل اإلنساشل
                . االستثنائيةاحلياة يف حالة الظركؼ  على قيدادلدنيُت  كاف بقاء اللّمن 

اللجنة الدكلية  -السيما–هبا ادلنظمات اإلنسانية نشطة اإلنسانية اليت تبادر احلاجة إذل األتزداد كعليو،    
لنزاعات التقليدية الدائرة بُت الدكؿ كتبنيو نوعا آخر ؿ اجملتمع الدكرل ىجربسبب ،الوقت الراىناألزتر يف للصليب 

ت الن ،متميز طابع غَت دكرلذات اليـو ، فغالبيتها النزاعات ادلسلحةمن   .اللجنة ة كطريقة عمل ظر يف طبيعغَتّمن

باجلهود اليت تبذذلا اللجنة الدكلية للصليب األزتر يف سبيل تعزيز العمل اإلنساشل  االعًتاؼ يدفع ،كبالتارل   
إلى  :اآلتيةاإلشكالية إذل طرح احلديثة  النزاعات ادلسلحة ظل منذ ميالدىا كاليت تزاؿ يف تطور مستمر خاصة يف

    ؟ الموكلة إليها في أداء المهام اإلنسانية  نةاللج أي مدى يمكن أن توفق

 اإلسًتاتيجيةتبياف ؿادلداخلة ىذه من  احملور األكؿخصص ، -أعاله-على اإلشكالية ادلطركحةلإلجابة   
 .اللجنة لتعزيز العمل اإلنساشل، ليخصص احملور الثاشل لعرض رتلة العراقيل اليت تعيق مهامهايت تتبعها اؿّمن 

 

 .األحمر في أداء المهام اإلنسانية إستراتيجية اللجنة الدولية للصليب: أوالّد 

على ضماف مبادئ  باعتبارىا منظمة إنسانية مستقلة ينصب اىتماـ اللجنة الدكلية للصليب األزتر
القيم اإلنسانية  عداد برامج التوعية كالتدريب علىفتقـو من أجل حتقيق ىدفها بإ ،القانوف الدكرل اإلنساشل
األكضاع  باستيعابمنتظمة تسمح بطريقة تقدصل إمدادات اإلغاثة ؿكبصفة تضمن ادلبادرة  ادلتعارؼ عليها عادليا،

 . (2) ادلماثلة الطوارئأك حالة أم نزاع مسلح ادلتدىورة للفئات اليت ديكن أف تتضرر من 

: نيةاإلنسا المبادئاعتماد برامج التوعية والتربية على  – 1
                                                             

ا يشمل كذلك  - ( ) حالة الطوارئ ادلماثلة كاليت مت  ال ينحصر دكر اللجنة يف إغاثة ضحايا النزاعات ادلسلحة سواء كانت نزاعات مسلحة دكلية أك غَت دكلية  كإّنّمن
الوقائية، حالة الكوارث الطبيعية التوترات كالقالقل الداخلية، احلرب ضد اإلرىاب، احلرب : استثنائها من نطاؽ تطبيق قواعد القانوف الدكرل اإلنساشل كىي 

، من النظاـ األساسي للحركة الدكلية للصليب  األزتر كاذلالؿ األزتر، الذم اعتمد يف ادلؤدتر الدكرل (د5/2)ىذا ما نستشفو باستقراء  أحكاـ ادلادة .كالتكنولوجية
األزتر كاذلالؿ األزتر  للصليب عدؿ مبوجب ادلؤدتر الدكرل السادس كالعشركف  ، كالذم1986اخلامل كالعشركف للصليب  األزتر كاذلالؿ األزتر ادلنعقد يف جنيف 

 . 2006 جنيف،ككذا ادلؤدتر الدكرل التاسع كالعشركف للصليب  األزتر كاذلالؿ األزتر ادلنعقد يف 1990ادلنعقد يف جنيف 
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كاألمثاؿ على التطبيق الدقيق ، باالستناد إذل نظامها األساسي نة الدكلية للصليب األزتراللجتشرؼ 
جلمعيات اتعاكف مع اؿك، كىو ما يقتضي منها التعاكف مع كافة األطراؼ ادلتعاقدة الدكرل اإلنساشل قانوفلقواعد اؿ

تقـو على سبيل ادلثاؿ ال  ، فهيكقت السلم يف نشر القانوف الدكرل اإلنساشلاليت ترمي إذل ة العلمي الوطنية كالدكائر
مبادئ  لدكرات لتكوين كتدريب ادلتطوعُت عل، كافتتاح بوعات شىتكإصدار مط حلقات دراسية بتنظيم احلصر

، كما تشارؾ يف العمل اإلنساشل كتعليمهم األساليب اليت جيب إتباعها إذا استدعى األمر التدخل إلغاثة الضحايا
 يف رلملها إذل التحسلهتدؼ  (3)جترل مشاكرات مع خرباءحيث  اليت تعقدكادلوائد ادلستديرة سلتلف اللقاءات 

النزاعات  خاصة يف ظلادلسلحة بالعواقب الوخيمة اليت ختلفها األسلحة ادلتطورة اليت تستخدـ يف النزاعات 
إذل  لفت انتباه الدكؿ ادلشاركة يف ادلِؤدترات الدكلية أك اإلقليمية يف السعي إذلتغتنم اللجنة فرصة ادلسلحة احلديثة، ؼ

كاستقطاب أكرب عدد (4)من االستعماؿ غَت ادلشركع ألسلحة الدمار الشامل للحد تكثيف اجلهود الدكلية ضركرة
 .شلكن من ادلاضلُت

إطار برامج التوعية على كجو اخلصوص اجلهات اليت حتدد مصَت الضحايا أك بوسعها  تستهدؼ اللجنة يف
 من، كما ختاطب سلحة كعناصر الشرطة كقوات األمنأفراد القوات ادل أصحاب القرار،كىم عرقلة العمل اإلنساشل 

كالشباب باعتبارىم الفئة اليت ديكن أف تساىم يف الطالب شرحية كبصفة أخص خالؿ برارلها األكساط ادلدنية 
                     (5).عمليات اإلغاثةتفعيل كتنشيط 

 : الظروف االستثنائيةعرض المساعدة على ضحايا  -2

كتندرج ضمن  كانت أكلوية تقدصل ادلساعدة للضحايا تقع بالدرجة األكذل على عاتق الدكلة ادلعنية إف
دعم دكرىا يف ذلك يفرض على ادلنظمات اإلنسانية عامة كاللجنة الدكلية للصليب األزتر  ، إال أفشؤكهنا الداخلية

                                                             
http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf. consulté le : 26-06-2014.      

 .11.كلية للصليب األزتر يف القاىرة،  صبعثة اللجنة الد "تطبيق القانوف الدكرل اإلنساشل،"عامر الزمارل،  - ( )
 
)4( -CRIFFITHS Maritin, « la prolifération des armes  légères : un grave problème humanitaire »,le désarmement 
en tant qu’action humanitaire une discussion à l’occasion  du 2  éme  anniversaire de Institut des Nation Unies 

Union pour la recherche sur la désarmement, UNIDIR, 2003 , pp.5-6. 

 
 .197.،ص2008ف، .ـ.، ب التصميم كالطباعة،  "اللجنة الدكلية للصليب األزتر"جزائرية حوؿ القانوف الدكرل اإلنساشل ،  إسهامات  - ( )

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf.(consulté
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سواء كاف ذلك باالستناد إذل اعتبارات  استثنائيإنقاذ الفئات ادلتضررة من أم ظرؼ ببصفة أخص ادلبادرة 
   (6)أخالقية أك قانونية

دلباشرة نشاطاهتا كموافقة الدكلة ادلعنية كاجب احلصوؿ على ترخيص مسبق اللجنة يقع على عاتق  حيث
تكون أحكام ال :"األربع على التوارل على أنومن اتفاقيات جنيف ( 9/9/9/10)إذ تنص أحكاـ ادلواد  يف ادليداف

عقبة في سبيل األنشطة اإلنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب األحمر أو  تفاقيةاال هذه 
إغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخدمات الطبية والدينية،  غير متحيزة، بقصد حماية أو إنسانيةأية منظمة 

ادلعٍت للمساعدة كعارض اؿالطرؼ –من الطرفُت  مفاده اتفاؽ كال ،(7)".ف النزاع المعنيةشريطة موافقة أطرا
كي شلرات كمناطق توزيع مواد اإلغاثة كحتديد  الدخوؿككذلك شركط على طبيعة النشاط، أىدافو كنطاقو -هبا

عرض خدماهتا دليال على  ، إذ يعترب إجراء احلصوؿ على رضا الدكلة الذم تلتـز بو اللجنة قبل(8)تتصف بالشرعية
عليو استقر ا مبدأ جوىرم كعدـ التدخل يف الشؤكف الداخلية للدكؿ الذم يعد ادلتضررة سيادة الدكلةؿ ىااحًتاـ

عدـ امتثاؿ الدكؿ لتنفيذ التزاماهتا الدكلية ؿغَت أف استكماؿ ىذا اإلجراء ليل باألمر السهل القانوف الدكرل، 
ىامها  عن أداء ـما يعطل اللجنة  أك إبدائها بشركط تعسفية بداء موافقتهاعن إ حيافكتعسفها يف الكثَت من األ

كارتفاع عدد الضحايا كىو الوضع الذم يدفع هبذه األخَتة إذل خرؽ شرط ادلوافقة ادلسبقة كمباشرة عمليات 
 إقليم الدكلة ادلتضررة عن زتاية ادلدنيُت ادلتواجدين يف ادلسئولةكال ديكن حينها للسلطات  اإلغاثة مبختلف أشكاذلا

 .(9)يةتلك األعماؿ خاضعة دلبدأ حسن النأف ترفض أعماؿ الغوث دكف أية أسل معقولة  مادامت 

                                                             
فبعدما كانت السيادة تعترب سلطة ختضع للمجاؿ احملجوز للدكؿ أصبحت تفسر على أهنا مسؤكلية لقد عرؼ مبدأ السيادة تطورا ملحوظا يف الساحة الدكلية  - (6)

. مشًتكة بُت أشخاص اجملتمع الدكرل
 :دلزيد من التفصيل يف ىذا ادلقاـ أنظر

- ABDELHAMID Hassan, BELANGER Michel, et autres, sécurité humaine et responsabilité de protéger : 

l’ordre humanitaire international en question, Éd .Archives contemporaines, Paris, 2009, pp.114-115.   
يجوز للجنة الدولية أن تقوم بأية مبادرة : "األزتر كاذلالؿ األزتر، السالف الذكر، على أنّمنو للصليب من النظاـ األساسي للحركة  الدكلية( 5/3)ادلادة  تنص  -(  )

 "وأن تنظر في أية مسألة تتطلب أن تبحثها مثل هكذا مؤسسة .إنسانية تدخل في نطاق دورها المحدد كمؤسسة ووسيط محايدين ومستقلين 
ع، جنيف، .د.، باجمللة الدكلية للصليب األزتر، "اإلصلازات كالفجوات : التنظيم القانوشل للمساعدات اإلنسانية يف النزاعات ادلسلحة"ركث أبريل ستوفلز،-(8)

 .209.، ص2004
الدكلية يف قضية األنشطة العسكرية بُت نيكاراغوا ك الواليات ادلتّمنحدة  قضت زلكمة العدؿحيث تعد ادلساعدات اإلنسانيػة عمل مشركع على الصعيد الدكرل،  -( )

ولة أخرى مهما كانت انتماءاتها السّدياسية، و أيّدا كانت ما من شكّد في أنّد تقديم مساعدة إنسانية بحتة ألفراد أو قوات تتواجد في د:"األمريكية على أنو
 : دلزيد من التفصيل يف ىذا ادلقاـ  راجع  ." أهدافها، ال يمكن أن تعتبر تدخال غير مشروع و ال تشكل أيّد خرق للقانون الدولي

- C.I.J. , affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis 

d'Amérique),  arrêt  27 juin 1986, (fond), Rec. C.I.J. 1986. 
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 :تنظيم عمليات اإلغاثة -3

كزتاية إذل تدارؾ معاناة البشر  مهاـ إنسانية حبتة هتدؼ من خالذلا  اللجنة الدكلية للصليب األزترتؤدم 
تقدصل ؿ استعجاليةيف رتيع األحواؿ السيما يف احلاالت الطارئة اليت تستدعي تدخلها  بصفة أركاحهم ككرامتهم 
 . ادلساعدة للضحايا

بعض احلاالت  إذ ىنالك ،ختتلف أشكاؿ ادلساعدات اإلنسانية اليت تبادر هبا اللجنة باختالؼ األكضاع
 إمدادات كشة م، األفرائية فضال عن ادلالبلمن مواد غذ اليت تستدعي تزكيدىا مبواد اإلغاثة اليت تتكوف أساسا

كالبيئة  من أدكية كإسعافات استعجالية تضمن من كرائها كفالة حق ادلصابُت يف احلياة كاحلق يف الصحة طبية
تطعيم األطفاؿ كادلسنُت دلنع تفشي السليمة حيت حترص على توفَت ادلياه الصاحلة للشرب كتطهَت ادلخازف ك

 .(10)  عديةكاألمراض ادل األكبئة

ر ليب األحمادلركزية للبحث عن ادلفقودين التابعة للجنة الدكلية للصيت تبذذلا الوكالة اجلهود اؿباإلضافة إذل  
تصاؿ ادلعتادة ذين ال عائل ذلم ك تقـو الوكالة مىت انقطعت كسائل االاألطفاؿ اؿك  يف البحث عن اجلرحى، ادلوتى،

عرؼ على األشخاص ا ما كاف ذلك شلكنا مبا يكفل التادلستول ادلركزم كنقلها إذكجتميعػها على  ،بتلقي ادلعلومات
ذين انقطعت أخبارىم عن البحث عن األشخاص ادلختفُت أك اؿ سة لصاحلهم، كما تتوذلتدخل ادلؤسذين تاؿ

ك اذلالؿ  لوطنية للصليب األزترعاكف الوثيق مع اجلمعيات االتب يف غالب األحياف األنشطةىذه حيث تتم ذكيهم، 
 .(11)احامالنفسية للضك ة توفَت ادلساعدة ادلعنوية م إذل سهوؿيؤد ااألزتر مم

                                                                                                                                                                                              
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2714 . -

 
فأية مساعدة من ىذا  حةيب الذم ديكن استخدامو أثناء النزاعات ادلسليستثٌت من العمل اإلنساشل كل ما يتّمنضمن توريد األسلحة أك غَتىا من العتاد احلر   -(10)

قضية األنشطة العسكرية ك شبو من قبيل ادلساعدة اإلنسانية كبالتارل تعترب فعل غَت مشركع دكليا، حسب ما قضت بو زلكمة العدؿ الدكلية يف  النوع ال تعد
 .، ادلرجع نفسوحػدة األمػريكيةبُت نيكاراغوا ك الواليػات ادلت العسكرية

شخص نزحوا بسبب القتاؿ مستلزمات  80،000منحت كما . ة يف سوريازلافظ 11شخص يف  455،000كثر من كزعت اللجنة الدكلية ادلواد الغذائية إذل أ   -
 .ت ادلنزليةالنظافة كالبطانيات كالفرش كادلناشف كالدالء، كالبطاريات القابلة إلعادة الشحن، كالشموع، كأدكات ادلطبخ كغَتىا من البنود الضركريا

: دلزيد من التّمنفصيل أنظر -
-Syrie : plus de 90 000 personnes reçoivent une aide d’urgence dans tout le gouvernorat d’Alep 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/update/2014/06-16-syria-aleppo-aid.htm8 

، دار ادلستقبل العريبكرل اإلنساشل، تقدصل شهاب مفيد ، القانوف الد، دراسات يف "كرل اإلنساشلالدالقانوف اللجنة الدكلية للصليب األزتر ك"ديالبرا ديفيد،  - (  )
. 402ك  401.، ص2000القاىرة، 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1986_num_32_1_2714
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فقط للضحايا ادلساعدات االستعجالية جنة الدكلية للصليب األزتر مؤخرا على تقدصل دكر اللال ينطوم 
تأيت اليت تبادر هبا اللجنة ك األخَتة من اإلعانات كىي ادلرحلػة،استعجالية متد إذل غاية تقدصل مساعدات غَت اكإّنا 

كاف ادلدنيوف يف لليها التحسن لدل الضحايا فيكوف ايظهر ؼ ادلرحلة ادلوالية لعمليات اإلغاثة ادلستعجلة حيث يف
. (12)لعمليات اإلغاثة كاإلنقاذ إذل إعانة السًتجاع اكتفائهم الذايت، كمنو كضع حدحاجة 

  .الدولية للصليب األحمرالصعوبات التي تعتري مهام اللجنة :ثانيا

للصليب األزتر كتعرقلها  اللجنة الدكليةتعًتم مسار اليت  رتلة من العقبات ذلىنة عادلمارسة الراأسفرت 
ضررين حيث تتمحور ىذه الصعوبات أساسا كفعاؿ خيفف من معاناة ادلتبأسلوب ناجح اإلنسانية  أداء مهامهايف 

 : فيما يلي

 :اللجنة الدولية للصليب األحمر مواجهةاستعراض مبدأ السيادة في -1

هتا يف كاجب احلصوؿ على ترخيص مسبق دلباشرة نشاطا األزتر اللجنة الدكلية للصليبيقع على عاتق        
كما سبق اإلشارة  من الطرفُت على طبيعة النشاط، أىدافو كنطاقو كي تتصف بالشرعية ادليداف، مفاده اتفاؽ كال

 إشكاؿ ألفىذا كإف كاف الًتخيص ادلسبق يف حالة النزاعات ادلسلحة الدكلية كحالة االحتالؿ ال تثَتاف أم  ،إليو
اإلشكاؿ يثار يف حالة النزاعات الداخلية ما داـ أطراؼ النزاع مها  ، إال أف(13)اجلهة ادلخولة ذلا ذلك معلومة

 ىااحلكومة من جهة، كالثوار من جهة أخرل، فما ىي اجلهة  ادلؤىلة للتعبَت عن ادلوافقة؟ خاصة كإف كاف تدخل
. كرةبعد كصوذلم إذل السلطة كصلاحهم يف الث ضي تقع حتت سيطرهتم، مع العلم أنو ال يعًتؼ هبم إاليف أرا

من الربكتوكوؿ اإلضايف الثاشل يف ىذا الشأف بالنص على ضركرة استكماؿ ادلنظمات ( 18)اكتفت ادلادة         
يقة ادلنوه هبا أعاله، األمر الذم حفز ، دكف التفطن للحق(14)كمن بينها اللجنة اإلنسانية لشرط ادلوافقة ادلسبقة

                                                             
من األمواؿ ادلتبقية من التربعات اليت حتصلت  اخل... توفَت البذكر ك الوسائل الفالحية ك الصيد البحرمباستعجالية غَت تقـو اللجنة يف إطار تقدصل مساعدات  -(12)

قانوف الدكرل حلقوؽ ة لنيل شهادة ادلاجستَت يف اؿرحة، مذؾزاعات ادلسلللصليب األزتر أثناء النكلية قاسيمي يوسف، مهاـ اللجنة الد- :للتفصيل أكثر أنظر.عليها
. 38.ص، 2005ة احلقوؽ، جامعة مولود معمرم، تيزم كزك، اإلنساف، كلي

 
أما يف حالة االحتالؿ . 1949عة لسنة من اتفاقيات جنيف الراب (23)دينح الًتخيص ادلسبق من الدكلة ادلعنية كىي كاملة السيادة طبقا ألحكاـ ادلادة - -( 13)

ادلشًتكة من اتفاقيات جنيف  (59)فيمنح الًتخيص من طرؼ سلطة االحتالؿ كليل السلطة الشرعية باعتبارىا ادلسيطرة الفعلية على السكاف إعماال بأحكاـ ادلادة 
. 1949لسنة  األربع
 10، ادلتعلق حبمػاية ضحايا ادلنازعػات غَت الدكليػة، ادلنعقد بتػاريخ 1949لسنة  .األربعةالربكتوكوؿ اإلضػايف الثاشل التفاقيػات جنيػف من  (18) ادلادة:راجع- (14)

  1989 مايو 17، الصادرة بتاريخ 20عدد.ر.، ج1989 مايو 16، ادلؤرخ يف 89/68مبوجب ادلرسـو الرئاسي رقم  .، الذم انضمػت إليو اجلزائر1977جواف 
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استغالؿ ىذه الثغرة شرط إلزامية احلصوؿ على ترخيص مسبق حينما ترغب يف اختاذ أم  العديد من الدكؿ إذل
إجراء ضد دكلة أخرل، كرفض السماح بتقدصل ادلساعدات اإلنسانية بدكف أم مربر قانوشل، أك إبداء ادلوافقة 

شريطة أف تقدـ مبادئها كالسماح مثال مبركر إمدادات اإلغاثة  مناللجنة بشركط تعسفية تساىم يف إفراغ 
أعمال حفظ األمن  "أك "غطاء محاربة اإلرهاب"كيتم ذلك حتت لضحاياىا دكف ضحايا الطرؼ اآلخر 

ؽ مبادئ القانوف الدكرل ضماف تطيبك العمل اإلنساشل يف تعزيزاللجنة من دكر  فكلها مواقف حتد )15("المحلية
كمت استعراض مبدأ السيادة كعدـ التدخل يف  عي لتحقيق ىذا اذلدؼ ادلنشود إالفكلما بادرت بالل. اإلنساشل

فهي تعترب تدخل  ف مسؤكلية زتاية حقوؽ اإلنساف ختضع للمجاؿ احملجوز للدكلة ادلعنيةأالشؤكف الداخلية ك
          . األزمات اليت تدكر يف إقليمها اللجنة بدافع إنساشل تعديا عن حقها يف إدارة

 :صعوبة تمويل العمل اإلنساني -2

ؿ ضيح مصادر دتويلو يف ادلقاـ األك تعًتم العمل اإلنساشل تويتاحلديث عن الصعوبات ادلالية اؿ عيديست
. قبل اخلوض يف تعدادىا

فاقيات يف دتويلها على ادلسامهات اليت تقدمها الدكؿ األعضاء يف اتاللجنة الدكلية للصليب األزتر تعتمد 
 بقاع العادل، ككذلك ادلسامهات الصليب األزتر ادلنتشرة يف شىتك اجلمعيات الوطنية للهالؿ جنيف، باإلضافة إذل

ضافة كذلك إذل بعض ادلصادر ، باإلاد األكركيبكاإلتح «  supranationale»مات فوؽ الوطنية ادلقدمة من ادلنظ
 ألمواؿ بعد توجيو نداءات إذل الدكؿ عادة ما تكوف مرة يف كلعلى ىذه ا للجنةاؿ تتحص ذة، إالعامة كاخلاص

 .)16(اتلبيتو توديت االحتياجات اؿكتوضح فيها الوضعيات استثنائية ىها يف حاالت سنة، كما ديكنها أف توج

ذلك ؿ على ما يكفي لتمويل نشاطاهتا كأف تتحصل اللجنة عب علاإلقرار بأنو من الص جبدر ،كعليو
 فقطكلية نزاعات ادلسلحة الدضحايا اؿ قة بإنقاذدل تكتف بادلهاـ التقليدية ادلتعل ، إذكتطورىا تزايد مهامهابسبب 

حيث اجملتمع الدكرل بعد هناية احلرب الباردة  ىاانتهجبل أصبحت تعرض خدماهتا يف حالة النزاعات احلديثة اليت 
ت داخل اجملتمع من نوع خاص، نزاعاكظهور أزمات  القارة اإلفريقية خاصة دكؿ الوطن العريب شهدت
زىاؽ لألركاح كإتالؼ لألعياف اليت مرتفعة من إ نسب جدآثارا مأساكية كاليت ختلف ثنية الراعات العرقية أك اكالص

كرل يسهل زعة مبراكز غامضة على الصعيد الدكاف على قيد احلياة، المتياز األطراؼ ادلتناال غٌت عنها لبقاء الل
                                                             

، 884، عدد 93، رللد سلتارات من اجمللة الدكلية للصليب األزتر، "العمل اإلنساشل من منظور اللجنة الدكلية للصليب األزترمستقبل "ماكغولدريك كلوديا،   -(   )
 .11.، ص2011ديسمرب 

 .193.، ص2012السيػػد سامح عبد القوم، التدخل الدكرل بُت ادلنظور اإلنساشل ك البيئي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر،  - -( 16)
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ة جتابة ادللحتستدعي االس رة ترتب عواقب كخيمة على البشريةعليهم اللجوء إذل استعماؿ كسائل مدـ
 .)17(ة اإلنسانيةكراـاؿيا على ادلنتظمة حلقوؽ اإلنساف اليت دتثل تعدػػة كلالنتهاكات اجلسيمػػػ

ة بتحقيق االستعجالية ليشمل ادلهاـ اخلاص إذل ذلك امتداد ادلهاـ اإلنسانية من ادلساعداتباإلضافة 
ما كانت  رة إذلإعادة اذلياكل االقتصادية ادلتضرعن طريق ( مساعدات غَت استعجالية)حايا ايت للضذاالكتفاء اؿ

 .عن تغطيتهااللجنة ب أمواؿ طائلة تعجز ذم يتطلعليو، األمر اؿ

 :مبادئ العمل اإلنسانيب صعوبة االلتزام-3 

العمل اإلنساشل،  زاستقالؿ كعدـ حتيكيف مسألة األمن احلفاظ على حياد تفكَت  جيب أف يستهدؼ كل
ال ، ك(18) كؼ االستثنائيةرمن زتاية ضحايا الظاللجنة الدكلية للصليب األزتر ف تتمك شرط ال بد منو لكي كىو

ة اعتبارات ديكن أف نظرا لعدىو األمر األكثر صعوبة كجيب إثباهتا عمليا  إّنايكف إعالف ىذه ادلبادئ فقط، 
: صها فيما يلينلخ

لعديد من مسارح العمليات، غَت أك لتوزيعها يف اة كوسيلة حلماية ادلساعدة اإلنسانية جرل مؤخرا استخداـ القو -
فُت احلياد، ألف العسكريُت ادلكل مبدأكز اسيُت للمساعدة مها مبدأ عدـ التحيىذا االجتاه يناقض مبدأين أس أف
ينية أك انتمائهم إذل رتاعة سياسية أك تبعا العمليات اإلنسانية كثَتا ما دييزكف بُت الضحايا تبعا لعقيدهتم الدب
  .ةياسات اخلارجية لدكذلم بدال من اعتمادىا ألغراض إنساشلكف من ادلساعدة كسيلة لتنفيذ اللحيث جيعل رقهملع

 عدات اإلنسانية إذل افتقادىا كلحة يف تقدصل ادلسامع إحدل القوات ادلسلاللجنة م كذلك اشًتاؾ يؤد  -
االلتزاـ بعدـ التحيز رغم إصرارىا على ة ؼالص كل الفرص ادلتاحة ذلا ألداء مهمتها هبذهادلصداقية كوسيط زلايد ك

 .(19)اإلنسانية أنشطتهاأثناء شلارسة  كاالستقالؿ

                                                             
، 855، عددألزترللصليب اجمللة الدكلية اسلتارات من ، "هنج اللجنة الدكلية إزاء التحديات األمنية ادلعاصرة مستقبل العمل اإلنساشل كاحملايد"كراينبوىل بيَت،  -(17)

 .2ك1.، ص2004ديسمرب 
http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc-approch-pkrahenbuhl.pdf  

 .14:20: على الساعة 2/6/2012:مت اإلطالع عليو يـو
. التحيزمبدئي احلياد كعدـ  ككذالك،  االستقالليةمبدأ اإلنسانية، مبدأ : أية مبادرة إنسانية يفعند اليت جيب على اللجنة الدكلية  أف تلتـز هبا  ادلبادئتتمثل  - (18)

: للتفصيل أكثر أنظر
 .97-84.، ص2008اإلسكندريػة، مصر،  إلنسانيػة، دار الفكػر اجلامعػي،بوجالؿ صالح الدين، احلػق يف ادلساعػدة ا -
 

)19)   -BETTATI Mario, " la protection armée de l’aide humanitaire : problème éthique et juridique" , journée 

d’étude sur la protection armée de l’aide humanitaire, organisé par Centre de Recherche Internationale de 

Montpellier, Université de Montpellier, 1994.pp.79-78.  

http://www.icrc.org/ara/assets/files/other/icrc-approch-pkrahenbuhl.pdf


 

9 

 يتع ادلسلح استفادة الطرؼ ادلعارض من ادلساعدة إحدل الصعوبات اؿازفيشكل كذلك رفض أحد أطراؼ اؿ -
 عاالنصيامات اإلنسانية ادلنظعمل اإلنساشل بالقدر ادلطلوب ألنو إذا رفضت من إعماؿ مبادئ اؿ تساىم يف احلد

عدات ذم تقـو عليو ادلسايعترب الركيزة األساسية اؿ ذمدلثل ىذه الشركط تعد بذلك مهدرة دلبدأ اإلنسانية اؿ
 .ازهبعدـ حيادىا كعدـ حتي اهتامهانتقاد كلالتضع نفسها عرضة  يت دتليها عليهاإذا قبلت بالشركط اؿكاإلنسانية، 

على كضعيتها كوسيط ( عُتادلترب)نسانية إلرادة ادلاضلُت القائمة بتقدصل ادلساعدات اإلمات يؤثر خضوع ادلنظ -
ا يكشف عن إمدادات اإلغاثة كفقا لرغباهتا كسلططاهتا ممبذلك إذل توزيع  ادلستفيدين، فتضطرين ادلاضلُت كزلايد ب

 .(20)عمل اللجنة صعوبة حتقيق استقاللية 

 :عرقلة سير عمليات اإلغاثة-4

تسعى اللجنة الدكلية للصليب األزتر جاىدة إذل جتاكز أزمة التمويل اليت تتعثر فيها بسبب اتساع ادلهاـ       
فموظفيها كثَتا ما  يف انعداـ األمنتكمن  الراىنة اأف حتدياتو غَتكتزكيد الضحايا بادلؤف الالزمة،ادلوكلة إليها، 

عملها  شل ما يؤدم إذل، نازعة اليت ال تقبل التحاكر معهمقبل األطراؼ ادلت متكررة من ذلجماتعرضة  يكونوف
 .)21(بأنشطة احلماية كاإلغاثة ادلنوطة هبم كاالضطالع الوصوؿ إذل ادلتضررينتعذر ك

صل إليهم بسبب قد تستغرؽ كقتا طويل حىت ت يهماإلغاثة ادلوجهة إؿإرساليات باإلضافة إذل ذلك ،ؼ  
سَتىا كغلق ادلمرات اإلنسانية ادلخصصة لتقدصل ادلساعدة كما كاف احلاؿ عليو يف سوريا  عرقلة األطراؼ ادلتنازعة
أك بسبب احتجاجها مببدأ عدـ التدخل يف  ادلنطقةبسبب فرض حصار شامل على  خالؿ األشهر ادلنصرمة

                                                             
 

ة بدال اللجنة الدكلية  للصليب األزتر إذل غلق مكاتبها يف سريالنكا بعدما أحلت عليها احلكومة السَتيالنكية على تقدصل ادلساعدات بصفة حصرم اضطرت -  (  )
 .من تعاملها كوسيط زلايد سامهت يف إنقاذ األركاح كتسهيل اخلدمات الطبية

 :أنظردلزيد من التفصيل 

- Communiqué de presse11/68 Sri Lanka : le CICR ferme ses bureaux dans le nord du pays25-03-2011  

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2011/sri-lanka-news-2011-03-25.htm 

 14:05: على الساعة 2014-07-09 :ـمت اإلطالع عليو يو

 .4ك3.كراينبوىل بيَت، مرجع سابق، ص - (  )

http://www.icrc.org/fre/resources/documents/news-release/2011/sri-lanka-news-2011-03-25.htm
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ة اآلالؼ من كارثة حقيقية هتدد حيا كأفشؤكهنا الداخلية حيث أسفر الوضع على تدىور خطَت للحالة اإلنسانية 
 .)22(يعانوف من اجلوع كانعداـ ادلواد الطبية كاإلغاثة  السكاف ادلدنيُت الذين

من األطراؼ ادلتنازعة اليت  اضطراد إذل ادلساعدات اإلنسانية اليت توفرىا اللجنة تتعرض يف غالب األحياف
حتويلها خلدمة أغراض حربية من ذتة ادلواد على هبدؼ اإلستالء  ادلساعدة  عتدم على األشخاص ادلستفيدين منت

ادلواد الغذائية ادلوزعة عليهم أك مهارتة ادلستودعات كالقوافل  النتزاعباستعماؿ أساليب سلتلفة كمضايقة الضحايا 
عمال الرهائن ، أو استإعادة بيعها بعد ذلك لشراء األسلحة، أك حىت استغالؿك ادلئونةاإلنسانية لإلستالء على  

لتحوذلا  على قيد احلياة إذل إمدادىم بادلوارد الضركرية اليت تضمن بقائهم سراعهاإلاللجنة كطعم جللب انتباه 
 .)23(كريةعل مئونةكجعل منها  جلماعة ادلسلحة بعد ذلك لتلبية مصاحلهاا

ؿ ا من جهة تقبألنوساليات اإلغاثة ألغراض حربية تساىم األنظمة احلكومية بصفة مباشرة يف حتويل إر
فاظ على تسعى بذلك يف احلكاللجنة الدكلية للصليب األزتر عليها  ىا  تعرضيتبدخوؿ ادلساعدات اإلنسانية اؿ

ض ذلا إرساليات من جهة أخرل ال تأخذ أم إجراء ضد اذلجمات اليت تتعركرل، كمسعتها على ادلستول الد
 .اإلغاثة

 :خــاتـمـة

بقاء ضحايا النزاعات ؿاليت تتكفل هبا اللجنة الدكلية للصليب األزتر أساسية  ادلساعدة اإلنسانية تظل
. بل ادلمكنةفهي تسعى إذل إغاثة الضحايا بكل الل ياة،حة كحاالت الطوارئ ادلماثلة على قيد احلادلسل

 ج إليهاتاتحيت الطبية اؿاإلسعافات سة كاأللبلتوفَت األغذية ك ادلستعجلؿ الفورم كالتدخسواء كاف ذلك ب
إذل استئصاؿ كل اآلثار اليت تًتتب عن  من خالذلاهتدؼ  معنوية  أك سواء كانت مساعدات مادية فئة ادلتضررين

أية منظمة إنسانية  مها ذلم تقديتادلساعدات اؿ ال تبقى حياهتم رىينة حىتأك أية حالة شلاثلة اعات ادلسلحة زالن
 .أخرل

                                                             
(22)- Entretien avec un représentant de Life4Syria « Le régime syrien a criminalisé toute action humanitaire », 

Humanitaire 34 | 2013, avril 2013. 

 http://humanitaire.revues.org/1809. Consulté le 22 juin 2014  
 

 .314.ص، جنيف،1998، 65عدد   أ،.ص.د.، ـ»تػػأثيػر ادلساعػدات اإلنسانيػة على تطور النزاعات  «بيَت بَتاف،  - (  )
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أساسية إلنقاذ حياة تدخل اللجنة الدكلية للصليب األزتر يف احلقل اإلنساشل مبادرة  بالرغم من أف
ق يتعذر يف الكثَت من األكضاع حتقيق ىذه الغاية بصفة إال أفهتم، تعزيز كراـكخفيف من معاناهتم السكاف كالت

:. صلملها فيما يلي ديكن أف ة أسباب لعدفعلية 

  ة على ادلوافقة ادلسبقة من الدكلة ادلعنية، فقل ما تتحصل عليها خاصذلا بضركرة حصو اللجنة تقييد دكر
زاع إذل رفض خدماهتا بأكملها أك تقييد نشاطاهتا اعات ادلسلحة غَت الدكلية أين يلجأ أطراؼ النزأثناء الن

دمات باخل مهامها، األمر الذم جيعل القائموفزمة ألداء انعداـ األكضاع األمنية الال ،أكيف ادليداف
ـ اع ادلساعدات اليت تقدزق كثَتا ما يعترب أطراؼ النفتعديات جد خطَتة، ألاإلنسانية عرضة النتهاكات ك

. رؼ اآلخرلضحايا مبثابة كسيلة لتقوية الطإذل ا
 ة من جهة ازدياد نسبة احلاجة للمساعدمويل من جهة، كبب نقص موارد التالية بلـأزمة تعثر اللجنة يف ت

كارد نقص ادليف  كذلك ئيسيالسبب الرديكن إسناد د اإلنسانية، كاليت هتدسباب تفاقم األؿأخرل نتيجة 
نبثق من اجتماعات دكلية يت تعن كعودىم يف حاالت ادلساعدات اؿؼ ادلاضلُت ختلادلادية للجنة إذل 

الكثَت شاط اإلعالمي للحصوؿ على دتويلها يف ، باإلضافة إذل اعتمادىا على النظهور األزمة االقتصاديةك
حتقيق ارجية ككؿ ادلاضلة تستخدمها لتطوير سياستها اخلمن احلاالت ما جعلها تتحوؿ إذل كسيلة يف يد الد

  .اسخة يف استمرار برامج ادلساعدات اإلنسانيةمصاحلها الر

ألزتر دكر اللجنة الدكلية للصليب ا ديكن أف نتوصل انطالقا من ىذه الدراسة إذل تقدصل رتلة من التوصيات لتفعيل
: ارلتالنحو اؿ يف تعزيز العمل اإلنساشل كذلك على 

 اليت تقدمها اللجنة يف  خاص لتمويل ادلساعدات اإلنسانية كؿ العربية إذل كضع صندكؽ دكرلدعوة الد
 كدتكينها عية ذلابمباشرة من الدكؿ ادلتقدمة للتقليل من التلتفادم دتويلها حالة تدخلها يف الدكؿ العربية 

 .ادلبادئ اإلنسانيةكمن حتقيق األىداؼ 
 مبباشرة عمليات للجنة الدكلية للصليب األزتر ماح يد ادلوافقة ادلسبقة يف حالة تعسف الدكلة يف اللرفع ؽ

امت على تراجع عادلية حقوؽ اإلنساف ما د يدؿة ماإلغاثة، ألف اقًتاف شرعية مهامها بًتخيص الدكلة ادلعن
. كؿ ك ال جيب أف تقف ادلوافقة حاجزا أماـ صوهناالد ىذه األخَتة تتجاكز إطار
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