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ملخص

يتمتع أعضاء املنظمات الدولية املستقلة بحماية أقل على الصعيد القانوني بدرجة ال يتوقعها معظمهم 

في الغالب. فهناك جانبان رئيسيان لألنشطة التي يتولونها – وهما احلياد واالستقالل – باإلضافة إلى 

اإلجراءات العملية التي يتبعونها لتنفيذ هذين املبدأين يضعونهما في الواقع خارج القسم األكبر من 

نطاق احلماية املكفولة سواء للمدنيني أو للطواقم الطبية املصرح لها بالعمل. ويتناول هذا املقال بالبحث 

احلماية القانونية الدولية املكفولة حاليا للمنظمات اإلنسانية املستقلة وكذلك مدى إمكانية حتسني هذا 

النطاق من حيث احملتوى وضمان احترامه.

******

بات من املألوف مالحظة زيادة الهجمات التي يتعرض لها العاملون في املجال اإلنساني1 وفي سياق 

احملاوالت التي بذلت مؤخرا من أجل حتسني االحترام املكفول لإلطار القانوني الذي من املفترض 

االختياري  البروتوكول  من  كل   2005 األول  كانون  ديسمبر/  في  اعتمد  العاملني،  هؤالء  يحمي  أن 

املجلد 89 - العدد 865 - مار�س/اآذار 2007
خمتـــــــــــــــــــارات من 

املجــلــــــــــة الدوليــة

لل�صلـيـب الأحمــــر

في ما وراء الصليب األحمر: حماية 
املنظمات اإلنسانية املستقلة وموظفيها 

في ضوء القانون الدولي اإلنساني

بقلم  كات ماكينتوش

هي رئيسة قسم الشؤون اإلنسانية في منظمة أطباء بال حدود 

)مركز العمليات في أمستردام(

1-   تشير إحدى الدراسات التي أجريت مؤخرا إلى وجود ارتفاع حاد في األعداد املطلقة حلاالت العنف املبلغ عنها )كعمليات القتل واالختطاف واالعتداءات املسلحة 
التي تنجم عنها إصابات بالغة( التي طالت العاملني في مجال تقدمي املساعدات اإلنسانية وذلك منذ عام 1997.  وقد تضاعف تقريبا عدد احلوادث السنوية املبلغ 

عنها في الفترة بني 2002 و 2005 مقارنة بتلك التي وقعت في الفترة بني 1997 و 2001 )بزيادة 92% ( وبلغ إجمالي حوادث العنف الرئيسية املنفردة التي 

تعرض لها العاملون في مجال املساعدات اإلنسانية 408 حوادث في الفترة بني 2002 و 2005 أسفرت عن سقوط 947 ضحية من بينها 434 حالة وفاة. انظر 

 Abby Stoddard, Adele harmer and Katherine Haver, “providing aid in insecure environments: trends in policy and
operations”< HPG report 23, Humanitarian policy group and center on international cooperation, September, 2006. 
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لالتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها )اتفاقية األمم املتحدة( والشارة 

التي تتسم باحلياد من الناحية الثقافية . إال أن طبيعة  الكريستالة )البلورة( احلمراء –  اجلديدة – 

املنظمات اإلنسانية غير احلكومية واملستقلة التي تنهض باجلزء األكبر من النشاطات اإلنسانية في 

العالم حتول دون حصول هؤالء العاملني على الكثير من احلماية القانونية الدولية. فكونهم مستقلني عن 

األطراف املتحاربة يعني حرمانهم من إمكانية استخدام الشارات احلمائية، الصليب األحمر والهالل 

األحمر والكريستالة )البلورة( احلمراء، وإذا سعوا من أجل احملافظة على استقاللهم عن األمم املتحدة 

ال تشملهم أحكام اتفاقية األمم املتحدة. أما حيادهم وهو صفة رئيسية من الصفات األخرى التي 

يتصفون بها وأيضا اإلجراءات التي يقومون بها لتعزيز هذه الصورة كإرسال مواطني دول محايدة 

فقط ملناطق النزاع، يجعل من املستبعد اعتبار تعرضهم لالختطاف أو لسوء املعاملة أو للقتل من قبيل 

جرائم احلرب.

يدرس هذا املقال احلماية القانونية الدولية املكفولة حاليا للمنظمات اإلنسانية املستقلة وكذلك مدى 

إمكانية حتسني هذا النطاق من حيث احملتوى وضمان احترامه.

شارتا الصليب األمحر واهلالل األمحر 

تعد شارتا2 الصليب األحمر والهالل األحمر من أشهر الشارات املعروفة في مجال العمل اإلنساني كما 

ترمزان لنوع من احلماية . إال أنه ليس من املرجح أن تشمل هذه احلماية املنظمات اإلنسانية املستقلة 

-على األقل - طاملا أنها تسعى للمحافظة على هذا االستقالل.

وتنظم اتفاقيات جنيف مسألة استخدام شارة الصليب األحمر أثناء النزاعات ال سيما في ما يتصل 

باملهام الطبية. ويحق للمرضى واجلرحى من املقاتلني واملدنيني احلصول على الرعاية الطبية مبوجب 

والوحدات  الطبية  للخدمات  احلماية  إليها(  املضافة  )والبروتوكوالت  بالتالي  تكفل  التي  االتفاقيات 

والطواقم الطبية التي تقدم لهم الرعاية. وتعد شارة الصليب األحمر رمزا لهذه احلماية.

وحتكم الدول األطراف في اتفاقيات جنيف مسألة استخدام الشارة وهي مخصصة في املقام األول 

للخدمات الطبية التابعة للقوات املسلحة3.  وميكن للخدمات والوحدات والطواقم الطبية األخرى التابعة 

ألحد أطراف النزاع )كاجلمعيات الوطنية للصليب األحمر( استخدام شارة الصليب األحمر بناء على 

موافقة السلطات العسكرية،4 كما يجوز استخدامها أيضا من قبل املستشفيات املدنية املنظمة لتقدمي 

الدولة  من  تصريح  على  حصولها  حال  في  والوالدة  العجز  حاالت  وفي  واملرضى  للجرحى  الرعاية 

2- يستخدم مصطلح »الصليب األحمر «  في هذا املقال لإلشارة إلى مجموعة الشارات التي تتضمن الهالل األحمر والبلورة احلمراء. 
3- املادة 38 من اتفاقية جنيف األولى.

4- املواد 26 و 42 و 44 من اتفاقية جنيف األولى.



7

املجلد 89 - العدد 865 - مار�س/اآذار 2007
خمتـــــــــــــــــــارات من 

املجــلــــــــــة الدوليــة

لل�صلـيـب الأحمــــر

املعنية5.  وميكن أن متتد هذه احلماية، مبوجب البروتوكول اإلضافي األول، لتشمل الطواقم والوحدات 

الطبية التي تضعها املنظمات اإلنسانية الدولية غير املتحيزة حتت تصرف أحد أطراف النزاع مادامت 

على  املوافقة  في  غيرها  دون  احلق  االتفاقيات  في  األطراف  وللدول  الطرف6.   هذا  ملراقبة  تخضع 

استخدام شارة الصليب األحمر وهو ما يقابله واجب ضمانها عدم إساءة استخدامها،7 ولهذا السبب 

هذه  تشمل  وال  األحمر.  الصليب  شارة  تستخدم  التي  املنظمات  نشاطات  مراقبة  في  الدول  ترغب 

احلماية بالتالي املنظمات الطبية املستقلة التي ال تخضع بطبيعة احلال ملراقبة الدولة.

ويأتي االستخدام اآلخر لشارة الصليب األحمر في إطار التعريف بالنشاطات التي تضطلع بها احلركة 

للجمعيات  الدولي  واالحتاد  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  تتضمن  )التي  األحمر  للصليب  الدولية 

الوطنية للصليب األحمر(. وتنص املادة 44 من اتفاقية جنيف األولى على أنه: ”يسمح لألجهزة الدولية 

املعتمدين حسب األصول باستخدام شارة الصليب األحمر على  للصليب األحمر وموظفيها  التابعة 

أرضية بيضاء في أي وقت“.

وال يقتصر هذا االمتياز اخلاص على النشاطات الطبية للجنة الدولية واالحتاد الدولي بل جميع األعمال 

اإلنساني التي يضطلعان بها  املشمولة باحلماية التي تكفلها شارة الصليب األحمر.  تتمتع احلركة 

الدولية للصليب األحمر باالستقالل الذي يعد أحد املبادئ األساسية التي تقوم عليها إال أن املنظمات 

التي  اإلنسانية املستقلة األخرى غير مخولة باستخدام شارة الصليب األحمر وال تستفيد باحلماية 

تكفلها. فما أثر ذلك عليها ؟

وضع املنظامت اإلنسانية املستقلة ومحايتها

الوضع

تناولت اتفاقيات جنيف املنظمات اإلنسانية املستقلة األخرى التي ليست تابعة للحركة الدولية للصليب األحمر. 

فاملادة الثالثة املشتركة في ما بني اتفاقيات جنيف األربع )املادة الثالثة املشتركة( تنص على ما يلي:

”يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب األحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف 
النزاع“. )التشديد مضاف(.

5- املادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة.
6- املادة 9 من البروتوكول اإلضافي األول، يوجد عدد من الشروط األخرى التي ينبغي أن تستوفى؛ أنظر،

Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmerman, )eds.( commentary on the additional Protocol of 8 June, 1977, 
ICRC, Geneva, 1987.

7- املادتان 53 و 54 من اتفاقية جنيف األولى.
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واملادة 9 من اتفاقيات جنيف األولى والثانية والثالثة واملادة 10 من اتفاقية جنيف الرابعة )التي تتماثل 

إلى حد بعيد( تنص على ما يلى :

اللجنة  بها  تقوم  أن  ميكن  التي  اإلنسانية  األنشطة  سبيل  في  عقبة  ”ال تكون أحكام هذه االتفاقية 
الدولية للصليب األحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير متحيزة بقصد حماية ]األشخاص احملميني[ 

وإغاثتهم“. )التشديد مضاف(.

وحتتوي االتفاقية الرابعة على مزيد من األحكام املفصلة كاملادة 59 التي تنص على أنه:

”إذا كان كل سكان األراضي احملتلة أو قسم منهم تنقصهم املؤن الكافية، وجب على دولة االحتالل أن 
تسمح بعمليات اإلغاثة ملصلحة هؤالء السكان وتوفر لها التسهيالت بقدر ما تسمح به وسائلها. وتتكون 

هذه العمليات التي ميكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب 

األحمر، على األخص من رساالت األغذية واإلمدادات الطبية واملالبس“. )التشديد مضاف(.

وتنص املادة 61 على ما يلي:

”يجري توزيع رساالت اإلغاثة املشار إليها في املادة السابقة مبعاونة الدولة احلامية وحتت إشرافها. 
ويجوز أيضا أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة االحتالل والدولة احلامية إلى دولة محايدة أو إلى اللجنة 

الدولية للصليب األحمر أو إلى أي هيئة إنسانية غير متحيزة“. )التشديد مضاف(.

وتوحي اإلشارة إلى اللجنة الدولية كمثال في جميع احلاالت )ومقارنتها بالدول في املادتني األخيرتني( 

بأن هذه الهيئات اإلنسانية غير املتحيزة ستكون مستقلة مثلها مثل اللجنة الدولية وليست تابعة ألحد 

على  تنص  جنيف  اتفاقيات  أن  إذًا  الواضح  ومن  أعاله.  نوقشت  التي  الطبية  كاخلدمات  األطراف 

إمكانية قيام املنظمات املستقلة بتقدمي املساعدات اإلنسانية التي تنص عليها. ما هي فحوى املساعدات 

اإلنسانية؟ حددت االتفاقيات طائفة واسعة من النشاطات. فبينما حددت املادتان 59 و 61 من اتفاقية 

جنيف الرابعة بوضوح عمليات اإلغاثة التي ينبغي القيام بها، تركت املادة الثالثة املشتركة هذا البند 

املادة 9 من اتفاقيات جنيف األولى والثانية والثالثة واملادة 10  مفتوحا. ويشير االستشهاد الثاني – 

بوضوح إلى أن النشاطات اإلنسانية املتوخاة تشمل اجلانبني: احلماية  من اتفاقية جنيف الرابعة – 

واملساعدة8 . وتظهر هذه اإلشارة األخيرة في جميع اتفاقيات جنيف األربع وليس في االتفاقية الرابعة 

8- أنظر أيضا، املادة 15 من اتفاقية جنيف الرابعة.
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وليست  واألسرى  واجلرحى  املرضى  املقاتلني  لتشمل  النشاطات  هذه  امتداد  إمكانية  وتبرز  وحدها 

مقصورة بالضرورة على املدنيني كما جرى العرف9.

ويعد الوصول إلى تعريف أكثر دقة بعيد املنال. فعدم التحيز هو صفة رئيسية كما توضحه الفقرات 

املقتبسة أعاله وتؤكد عليه محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكية 

حيث ارتأت أن التعريف القانوني اخلاص باملساعدة ”اإلنسانية“ هو التالي:

إن إحدى السمات األساسية للمساعدة اإلنسانية احلقة تكمن في أنها تقدم ” دون متييز“ من أي نوع. 

هو اإلفالت من اإلدانة بسبب  وفي نظر احملكمة إذا كان الغرض من تقدمي ”املساعدات اإلنسانية“ 

التدخل في الشؤون الداخلية لنيكاراغوا )ألن املساعدات اإلنسانية بحكم طبيعتها ال تعد تدخال غير 

قانوني في شؤون دولة أخرى( فال يجب فقط أن تقتصر على الغرض املقدس املرجو من نشاط اللجنة 

بل ينبغي  وحماية األرواح والصحة وضمان احترام اإلنسان ”  احلد من املعاناة“  الدولية أال وهو ” 

أيضا أن تقدم في املقام األول جلميع من هم بحاجة لها في نيكاراغوا دون متييز“10.

املساعدات  وقدم معهد القانون الدولي تعريفا أكثر شمولية في عام 2003 حيث رأي أنه يقصد بـ ” 

جميع األفعال والنشاطات واملوارد البشرية واملادية الالزمة لتقدمي السلع واخلدمات ذات  اإلنسانية“ 

الطابع اإلنساني حصرا والضرورية لبقاء ضحايا الكوارث وسد احتياجاتهم األساسية11.

9- تطبق اتفاقية جنيف األولى على اجلنود اجلرحى واملرضى في البر، واتفاقية جنيف الثانية على اجلنود اجلرحى واملرضى والغرقى في البحار، واتفاقية جنيف 
الثالثة على أسرى احلرب ، واتفاقية جنيف الرابعة على املدنيني.

10-محكمة العدل الدولية
11-معهد القانون الدولي ، قرار اللجنة السادسة عشرة ) املساعدات اإلنسانية(، الصادر في 2 سبتمبر/ أيلول 2003. والنص الكامل للمادة األولى يعرف 
املساعدات اإلنسانية كما يلي: 1. التعريفات ألغراض هذا القرار: 1. املقصود بـ ”املساعدات اإلنسانية“ جميع األفعال والنشاطات واملوارد البشرية واملادية 

الالزمة لتقدمي السلع واخلدمات ذات الطابع اإلنساني حصرا معهد القانون الدولي، قرار اللجنة السادسة عشرة )املساعدات اإلنسانية(، الصادر في 2 

سبتمبر/ أيلول 2003. والنص الكامل للمادة األولى يعرف املساعدات اإلنسانية كما يلي: 1. التعريفات ألغراض هذا القرار:

1. املقصود بـ ”املساعدات اإلنسانية“ جميع األفعال والنشاطات واملوارد البشرية واملادية الالزمة لتقدمي السلع واخلدمات ذات الطابع اإلنساني 
املواد الغذائية ومياه الشرب واإلمدادات الطبية  حصرا والضرورية لبقاء ضحايا الكوارث وسد احتياجاتهم األساسية. أ( تشمل ”السلع“ 

واملعدات والوسائل الالزمة لتوفير اإليواء واألغطية والفراش والسيارات وجميع السلع التي ال غنى عنها من أجل بقاء ضحايا الكوارث وسد 

احتياجاتهم األساسية؛ ال يشمل هذا املصطلح األسلحة والذخائر أو أية معدات عسكرية. ب( املقصود بـ ”اخلدمات“ ، وسائل النقل وخدمات 

البحث عن املفقودين واخلدمات الطبية واملساعدات على األصعدة الدينية والروحية والنفسية وإعادة اإلعمار وإزالة األلغام والتطهير واإلعادة الطوعية 

لالجئني والنازحني داخليا وجميع اخلدمات األخرى الضرورية لبقاء ضحايا الكوارث وسد احتياجاتهم اإلنسانية.

2. املقصود بـ ”الكوارث“ األحداث املفجعة التي تعرض للخطر حياة وسالمة السكان املدنيني الصحية والبدنية وحقهم في عدم التعرض للمعاملة 
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أو املساس باحلقوق اإلنسانية األساسية أو االحتياجات األساسية لهم سواء كانت ألسباب طبيعية )كالزالزل 

والبراكني والعواصف الشديدة واألمطار اجلارفة والفيضانات واالنهيارات األرضية واجلفاف واحلرائق واملجاعات وانتشار األوبئة( أو الكوارث 

ذات املنشأ التكنولوجي والتي من صنع اإلنسان )الكوارث كيميائية املصدر أو االنفجارات النووية( أو الناجتة عن النزاعات املسلحة أو العنف 

)كالنزاعات املسلحة الدولية أو الداخلية واالضطرابات الداخلية أو العنف واألعمال اإلرهابية(.

3 . املقصود بـ ”الضحايا“ مجموعات من البشر الذين تعرضت حقوقهم واحتياجاتهم األساسية للخطر. 
4. املقصود بـ ”الدول املتضررة“ الدولة أو الكيان اإلقليمي الذي تكون فيه حاجة للمساعدات اإلنسانية. 

5. املقصود بـ ”الدولة أو املنظمة املساعدة“ الدولة أو املنظمة احلكومية أو الدولية غير املتحيزة أو املنظمة الوطنية غير احلكومية التي تنظم وتقدم 
أو تقدم أو توزع املساعدات اإلنسانية.
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احلامية

تتباين احلماية القانونية املمنوحة للعاملني في املجال اإلنساني تبعا لعدد من العوامل. والسمة الفارقة 

املهمة األولى هي بني احلماية من الهجوم وفقا ملا يسمى غالبا قانون »الهاي« واحلماية من سوء املعاملة 

عند الوقوع في يد العدو مبوجب قانون »جنيف«. وتختلف احلماية في ما يتعلق بالفئة الثانية باختالف 

طبيعة النزاع وما إذا كان البروتوكوالن اإلضافيان األول والثاني يطبقان )على سبيل املثال، إذا كانت 

األطراف املعنية قد صادقت عليهما أو في حال توفر شروط تطبيق أخرى(. ويوجد اختالف أيضا من 

حيث احلماية املكفولة مبوجب القانون العرفي والقانون التقليدي مبا في ذلك ما يترتب من آثار عملية. 

فيجري توفير مستوى آخر من احلماية عند توصيف أحد األفعال احملظورة بأنه جرمية حرب، وهو 

يقع، إلى جانب اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية، ضمن نطاق القانون اجلنائي الدولي. وفي 

هذه احلاالت، يطبق االختصاص العاملي وهو ما يعني أنه بإمكان أية دولة محاكمة مرتكبي اجلرائم12. 

وميثل ذلك زيادة كبيرة في احلماية املمنوحة للعاملني في املجال اإلنساني إذ إن غالبية الدول التي يعمل 

فيها هؤالء ويتعرضون فيها للهجمات واخلطف وعمليات القتل وسوء املعاملة ال متتلك أنظمة قضائية 

تؤدي وظائفها على نحو تام كما أن امتالك الدول األخرى حلق مالحقتها قد يكون الوسيلة األساسية 

لتفادي اإلفالت من العقاب.

ويستفيد العاملون في املجال اإلنساني بالطبع، كما هي احلال بالنسبة للمدنيني، من القواعد التي 

موظفو  ويتمتع  املدنية.  األعيان  أو  املدنيني  استهداف  ومتنع  العسكرية  األهداف  باستهداف  تقضي 

املنظمات اإلنسانية املستقلة ومنشآتها باحلماية العامة املكفولة للمدنيني ولألعيان املدنية من الهجمات 

والتي تسري خالل النزاعات الدولية وغير الدولية ومشمولة في القانون الدولي العرفي. ومن املهم أن 

انتهاك هذه احلماية يشكل جرمية حرب تقع ضمن نطاق القانون اجلنائي الدولي. كما أن هذه احلماية 

املكفولة للعاملني في املجال اإلنساني ترد في النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية الذي يحظر 

صراحة:

مركبات  أو  وحدات  أو  مواد  أو  منشآت  أو  مستخدمني  موظفني  هجمات ضد  تعمد شن 

مستخدمة في مهمة من مهام املساعدة اإلنسانية أو حفظ السالم عماًل مبيثاق األمم املتحدة 

النزاعات  للمواقع املدنية مبوجب قانون  للمدنيني أو  ماداموا يتمتعون باحلماية التي توفر 

املسلحة13.

وينبغي بطبيعة احلال أن يرتبط الهجوم بالنزاع املسلح بأي شكل من األشكال وأن يكون مرتكبوه 

منتمني إلى أحد األطراف املتحاربة حتى يقع الهجوم حتت طائلة القانون الدولي. إال أن العاملني في 

املجال اإلنساني املستقلني يتمتعون باحلماية قانونا مادام األمر يتعلق بالعمليات العدائية.

12- إخضاعهم ألحكام القوانني السارية في البالد بشأن هذا املوضوع.
13-  املادة 8 الفقرة 2 )ب()3(. انظر أيضا، بشأن النزاع املسلح غير الدولي، املادة 4 )ب( من النظام األساسي للمحكمة اخلاصة لسيراليون.
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إال أن الوضع يبدو أشد تعقيدا في ما يتعلق مبعاملة األشخاص الذين يقعون في أيدي أحد أطراف 

النزاع أو في ما يخص »قانون جنيف«. فبالرغم من ذكر املنظمات اإلنسانية املستقلة في اتفاقيات 

جنيف، لم يتوفر للعاملني في املجال اإلنساني أية حماية خاصة إلى أن اعتمد البروتوكول اإلضافي 

األول. فاتفاقيات جنيف نفسها مثلها مثل »قانون الهاي« املناقش أعاله ال تكفل احلماية ملن يتمتعون 

بوضع العاملني في املجال اإلنساني. فهم يحصلون عليها فقط نظرا لكونهم يندرجون حتت فئة أخرى 

أكبر وهي فئة املدنيني14. إال أن اتفاقيات جنيف، وحتديدا اتفاقية جنيف الرابعة، ال تكفل نفس القدر من 

احلماية جلميع املدنيني. فمجمل هذه االتفاقية املتعلقة بالنزاعات املسلحة الدولية ال ينطبق سوى على:  

األشخاص ... الذين يجدون أنفسهم في حلظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو 

احتالل، حتت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه أو دولة احتالل ليسوا من رعاياها. ال 

حتمي االتفاقية رعايا الدولة غير امللزمة بها. أما رعايا الدولة احملايدة املوجودون في أراضي 

دولة محاربة ورعايا الدولة احملاربة فإنهم ال يعتبرون أشخاصًا محميني مادامت الدولة التي 

ينتمون إليها ممثلة متثياًل دبلوماسيًا عاديًا في الدولة التي يقعون حتت سلطتها. 15

وميكن تلخيص تعريف األشخاص احملميني مبوجب االتفاقية والذي على العكس يبعد كل البعد عن 

الوضوح بأنهم »رعايا العدو«. ووفقا ملنطق االتفاقية، فإن رعايا الدول املعادية أو رعايا الدول التي ليس 

لها متثيل دبلوماسي على األراضي بحاجة دون غيرهم إلى حماية دولية إضافية. وميكن لألشخاص 

اآلخرين احلصول على احلماية من خالل القنوات املعهودة التي بني الدول.

ويؤدي فهم تعريف األشخاص األكثر عرضة للخطر في مناطق النزاع بطريقة مماثلة إلى رفض العديد 

من املنظمات اإلنسانية املستقلة إرسال أطقمها من رعايا أحد األطراف املتحاربة إلى امليدان. فهؤالء 

األشخاص ليسوا أكثر من غيرهم عرضة للخطر فحسب بل إن تواجدهم في امليدان ضمن أفراد البعثة 

قد ميس صورة املنظمة التي يعملون لديها باعتبارها منظمة محايدة. فكون العاملني في املنظمة من 

خارج مناطق النزاع ميكنها من إظهار حيادها بطريقة أسهل. إال أن مواطني الدول احملايدة الذين 

يجري إرسالهم للعمل في املجال اإلنساني ال يلقون احلماية إال في حاالت استثنائية فقط وهي عندما 

تكون الدولة التي ينتمون إليها غير ممثلة متثياًل دبلوماسيًا في البلد الذي يباشرون فيه مهمتهم. وال 

تشمل اتفاقية جنيف الرابعة غالبية هؤالء األشخاص. ومن املفارقة، أنه إذا أرسلت املنظمة العاملني 

فيها من رعايا الدول األطراف في النزاع فإنهم قد يجدون أنفسهم مشمولني بحماية أفضل.

14-توجد فئة أخرى - وهي فئة املوظفني العاملني في املستشفيات املدنية- قد تكون لها صلة باملستشفيات املدنية املعترف بها، انظر املادة 20 من اتفاقية 
جنيف الرابعة، إال أن هذه الفئة مشمولة عادة في األحكام اخلاصة باستخدام شارة الصليب األحمر وهي بالتالي غير مستقلة؛ انظر النقاش الذي أثير 

أعاله حتت عنوان » الصليب األحمر والهالل األحمر«.

15-املادة الرابعة من اتفاقية جنيف الرابعة. ويطبق الباب الثاني من االتفاقية بشكل أكبر على عامة سكان البلدان التي يوجد بها نزاع إال أن األحكام املتضمنة 
في هذا الباب ال تنص على حماية العاملني في املجال اإلنساني بخالف األحكام العامة، التي تقضي باحترام املجموعات الضعيفة -اجلرحى واملرضى 

التي ال تنطبق على األرجح. وال يشكل انتهاك هذه األحكام أيضا  واملعاقني واألطفال والنساء احلوامل - أو موظفي املستشفيات املدنية املعترف بها، 

جرمية حرب.
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16- انظر، احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، املدعي العام ضد دسكو تاديتش، قضية رقم  IT-94-1-A)دائرة االستئناف(، 15 يوليو/متوز 
1999، الفقرة 166 :« في الوقت الذي كانت فيه احلروب السابقة تقع بني دول مستقرة، جند خالل النزاعات املسلحة اإلثنية احلديثة كتلك التي دارت في 
يوغوسالفيا السابقة، أن دوال جديدة تظهر في أحوال كثيرة أثناء النزاع وتصبح اإلثنية ال القومية أساسا لالنتماء . أو، بعبارة أخرى، قد تصبح اإلثنية 

أمرا حاسما في حتديد االنتماء القومي. وفي ظل هذه الظروف، فإن شرط اجلنسية يكون غير كاف في حتديد األشخاص احملميني. وفي ظل هذه النزاعات 

ليس فقط نص االتفاقية وتاريخ صياغتها بل أيضا واألهم من ذلك موضوع االتفاقية وغرضها يوحيان بأن يكون االنتماء ألحد أطراف النزاع وفي املقابل 

سيطرة هذا الطرف على األشخاص داخل أحد األقاليم يعتبر احملك األساسي«. هذا التعليل أكدته أحكام قضائية الحقة صادرة عن احملكمة اجلنائية 

الدولية ليوغوسالفيا السابقة؛ انظر، املدعي العام ضد زالتكو أليكسوفسكي، قضية رقم IT-95 -14 /1-A ، احلكم )دائرة االستئناف(، صادر في 24 

مارس/آذار 2000، الفقرتان 150-151؛ املدعي العام ضد دالليتش، قضية رقم . IT-96 -21-A، احلكم )دائرة االستئناف(،الصادر في 20 فبراير/

شباط 2001، الفقرة 183، واملدعي العام ضد تيهومير بالشكيتش، قضية رقم IT-95 -14-A، احلكم )دائرة االستئناف(،الصادر في 29 يوليو/متوز 

2004، الفقرات 183-172.

وجرى إلى حد ما توسيع هذا التعريف، القائم على جنسية األشخاص احملميني مبوجب اتفاقية جنيف 

بالوالء  يدينون  الذين  الرابعة في مجملها، وفقا ألحكام قضائية الحقة حتى يشمل اآلن األشخاص 

ألحد أطراف النزاع16.   إال أن املنظمات اإلنسانية بطبيعة احلال ال تربط نفسها بأي من اجلانبني.  

فموقفها احملايد من النزاع هو الذي ميكنها من النهوض بعملها. فشاغل احلياد يضعها ثانية خارج 

إطار احلماية املكفولة للمدنيني مبوجب اتفاقيات جنيف وذلك في ما يتعلق بالنزاعات املسلحة الدولية 

على األقل.  

وللمرة األولى يشار بوضوح إلى األفراد املشاركني في أعمال اإلغاثة في البروتوكول اإلضافي األول 

املطبق أثناء النزاعات املسلحة الدولية حيث يكفل لهم احلماية التي يستحقونها. وتنص املادة 71 من 

هذا البروتوكول على أنه:

1- يجوز، عند الضرورة، أن يشكل العاملون على الغوث جزءًا من املساعدة املبذولة في أي من أعمال 
الغوث وخاصة لنقل وتوزيع إرساليات الغوث. وتخضع مشاركة مثل هؤالء العاملني ملوافقة الطرف 

الذي يؤدون واجباتهم على إقليمه.

2- يجب احترام مثل هؤالء العاملني وحمايتهم.

باإلضافة إلى ذلك، تنص املادة 75 من البروتوكول اإلضافي األول على ضمانات أساسية تكفل معاملة 

جميع األشخاص، مبن فيهم العاملون في املجال اإلنساني، الذين في قبضة أحد أطراف النزاع معاملة 

إنسانية. إال أن انتهاك هذه األحكام ال يشكل جرائم حرب.

املثير  ومن  اإلضافيني،  والبروتوكولني  املشتركة  الثالثة  املادة  مبوجب  الدولية  غير  النزاعات  ُتنظم 

للدهشة، أن ذلك يعني أن حجم احلماية املكفولة للعاملني في املجال اإلنساني أثناء احلروب الداخلية 

يفوق احلماية املكفولة لهم خالل النزاعات الدولية. فاملادة الثالثة املشتركة تنص على حماية فئة عامة 

من سوء املعاملة وهي تشمل » األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية، مبن فيهم 

أفراد القوات املسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، واألشخاص العاجزون عن القتال بسبب املرض 

يعني  أن األمر  باجلنسية. ومبا  يتعلق  يوجد شرط  أو ألي سبب آخر«. وال  أو االحتجاز  أو اجلرح 

»األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية« وبالتالي فإن جميع العاملني في املجال 
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17-احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، املدعي العام ضد تاديتش، الدعوى رقم IT-94-1-AR72، قرار بشأن االلتماس املقدم من الدفاع واملتعلق 
بطعن متهيدي في االختصاص )دائرة االستئناف(، 2 أكتوبر/تشرين األول 1995 )القرار املتعلق باالختصاص في قضية تاديتش(، الفقرة 134. 

18-محكمة العدل الدولية، األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها )نيكاراغوا ضد الواليات املتحدة األمريكية(، حكم، تقارير محكمة العدل 
الدولية 1986، )احلكم املتعلق بنيكاراغوا( الفقرة 218: » حتدد املادة الثالثة املشتركة في ما بني اتفاقيات جنيف املؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 

بعض القواعد التي تطبق في النزاعات املسلحة التي ليس لها طابع دولي. ومما ال شك فيه أنه في حال النزاعات املسلحة الدولية، تشكل هذه القواعد معيارًا 

أدنى باإلضافة إلى القواعد األكثر أحكامًا التي تنطبق أيضًا على النزاعات الدولية وهناك قواعد تعكس ما أسمته احملكمة في رأيها االستشاري الصادر 

في  1949 » اعتبارات أولية لإلنسانية«...«.

19-انظر، احلكم املتعلق بنيكاراغوا، احلاشية 18 أعاله، الذي استند عليه احلكم املشار إليه في احلاشية 17، القرار املتعلق باالختصاص في قضية تاديتش، 
الفقرة 102.

20-انظر، ”القاعدة 31: وجوب احترام وحماية أفراد الغوث اإلنساني“، جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي: املجلد 
األول، اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاهرة، 2007. استندت النتائج التي توصلت لها اللجنة الدولية إلى دراسة استقصائية مكّثفة ملمارسات الدول وتعتبر 

القاعدة نتيجة مسلمة حلظر التجويع وللقاعدة التي تنص على ضرورة جمع اجلرحى واملرضى ورعايتهم. 

21-لالطالع على دراسة استقصائية واسعة النطاق بشأن تطبيق احملاكم الوطنية للقانون الدولي العرفي، انظر األطراف الفاعلة من غير الدول والقانون الدولي، 
املجلد 4، رقم 1 )2004(.

اإلنساني مشمولون باحلماية.  ومنذ قرار احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة الصادر في 

جرائم حرب  األحكام  لهذه  اجلسيمة  االنتهاكات  تشكل  1995 أصبح من املسلم به بصفة عامة أن 
ترتبط باملسؤولية اجلنائية الدولية17.  

وميكن تسوية هذا التفاوت غير املتوقع في مستويات احلماية املكفولة للعاملني في املجال اإلنساني 

الدولي  القانون  األقل - مبوجب  على  النظرية  الناحية  من  ذلك  كان  وإن   - املختلفة  النزاعات  أثناء 

العرفي. وبالرغم من أن نص املادة الثالثة املشتركة يوضح أنه مطبق على النزاع غير الدولي، فإن 

املبدأ املشمول فيها قد افترض تطبيقه على جميع النزاعات مبوجب القانون الدولي العرفي18 وبذلك 

تكون هناك مسؤولية جنائية فردية في أي حالة من حاالت النزاع املسلح19. واستنادا إلى العرف، فإن 

القتل واخلطف أو غيرها من املعامالت السيئة التي يتعرض لها العاملون في املجال اإلنساني في أي 

نزاع مسلح من شأنها انتهاك املبادئ املشمولة في املادة الثالثة املشتركة وتشكل االنتهاكات اجلسيمة 

استوفيت،  قد  أدناه  منها  املزيد  سنرى  والتي  الصلة  ذات  األخرى  املعايير  )مادامت  حرب  جرمية 

إليه  انتهت  ما  أيضا  وهذا  والنزاع(.  السيئة  املعاملة  بني  واضحة  رابطة  هناك  تكون  أن  وحتديدا 

الدراسة التي أجرتها اللجنة الدولية للصليب األحمر حول القانون الدولي العرفي في 2005  20. 

إال أن قيمة املبادئ العرفية مثار خالف من ناحية املمارسة. فاحملاكم الوطنية السيما في الدول التي 

تأخذ بالنظام الثنائي حتجم عادة عن تطبيق القانون الدولي العرفي وخاصة في ما يتعلق بالقضايا 

اجلنائية حيث يقر مبدأ الشرعية بأن يكون القانون محددا بوضوح21. كما أنها من احملتمل أن تتأثر 

بقانون احملكمة اجلنائية الدولية الذي يؤكد على وجود املسؤولية اجلنائية الفردية في ما يتعلق بانتهاكات 

املادة الثالثة املشتركة ذاتها )أثناء النزاع املسلح غير الدولي( وفي الوقت نفسه تقتصر جرائم احلرب 

التي ترتكب أثناء النزاع املسلح الدولي على انتهاكات قانون الهاي واالنتهاكات اجلسيمة التفاقيات 

جنيف التي ترتكب ضد األشخاص احملميني فحسب الذين يستوفون الشرط املتعلق باجلنسية املشار 

إليه أعاله. وبالتالي عندما تقع انتهاكات للمبدأ العرفي العام الذي تستند إليه املادة الثالثة املشتركة، 
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ال ميكن محاكمة مرتكبيه أمام احملكمة اجلنائية الدولية. وميكن أن تتم احملاكمة أمام الهيئات القضائية 

بالغرابة إذ إن هناك فئة أكبر من األشخاص تشملهم احلماية  نتيجة املوقف تتسم  احمللية، إال أن 

املكفولة مبوجب قانون احملكمة اجلنائية الدولية أثناء النزاعات املسلحة غير الدولية مقارنة باحلروب 

الدولية. وهذا يعني بالنسبة للعاملني في املجال اإلنساني أنهم مستبعدون من نيل احلماية من سوء 

املعاملة أثناء احلروب الدولية واملكفولة مبوجب احملكمة اجلنائية الدولية )إال في حالة انخراط الدولة 

التي يحملون جنسيتها مع اجلانب املعارض( إال أنه قد تشملهم أحكام املادة الثالثة املشتركة عندما 

يكون النزاع غير دولي. 

تطبق  وأنها  العدو  الضحايا من مواطني  يكون  أن  تفرض  املشتركة ال  الثالثة  املادة  أن  إلى  ونظرا 

أثناء النزاع الداخلي املسلح، من املمكن احلصول على احلماية فقط في حال وجود رابط بني اجلرمية 

والنزاع املسلح حتى يدخل الفعل في نطاق القانون الدولي اإلنساني22.  وفي هذه احلالة، يكون مرتكب 

اجلرمية والضحية منتميني إلى طرفني مختلفني من أطراف النزاع وفي حاالت أقل وضوحا وقابلة 

للنقاش حيث يعرِّف مرتكبو اجلرمية أنفسهم بأنهم تابعون ألحد األطراف بينما يرون أن الضحية تتبع 

طرفا آخر دون أن يكون أي منهم رسميا من بني أعضاء األطراف املتحاربة على سبيل املثال23. وفي 

الوقت الذي ال تتضح فيه على الفور كيفية تطبيق ذلك في حال أن تكون الضحية من بني العاملني في 

املجال اإلنساني وتعمل بشكل حيادي وغير متحيز، ميكن جدال أن يدخل أحد هؤالء العاملني ضمن 

هذه الفئة إذا اعُتبر أنه يساعد الطرف اآلخر في النزاع من خالل جمع أو توصيل املعلومات. وهنا 

يخطر على البال بشكل أعم املنظمات التي دخلت العراق مع القوات التي تقودها الواليات املتحدة أو 

تلك التي عملت بالتعاون مع سلطة االحتالل في أفغانستان بعد 2001 حيث وضعت نفسها في مجال 

ميكن فيه اعتبارها منضمة للتحالف. وفي الواقع، يتعرض العاملون لدى أية منظمة إنسانية تسافر في 

ظل حراسة مسلحة لوصفهم بأنهم تابعون للمجموعة املسلحة التي حترسهم مما قد يؤدي على العكس 

إلى زيادة تعرضهم للهجوم في نفس الوقت الذي يرتفع فيه مستوى احلماية املكفول لهم. 

وميكن أن يوفر القانون اجلنائي الدولي املزيد من احلماية بشكل غير مباشر عندما يكون الهدف الفعلي 

الذين يسعى هؤالء ملساعدتهم.  السكان  اإلنساني هو  املجال  في  العاملني  معاملة  لسوء  أو  للهجوم 

األساسي  للنظام  وفقا  حرب  جرمية  يعتبر  الذي  املدنيني  للسكان  املتعمد  التجويع  حظر  ويتضمن 

اتفاقيات  النحو املنصوص عليه في  الغوثية على  الدولية » تعمد عرقلة اإلمدادات  للمحكمة اجلنائية 

جنيف«.24 لذا، تندرج في هذه املادة الهجمات التي يتعرض لها العاملون في املجال اإلنساني أو سوء 

معاملتهم الذي يهدف إلى منع توفير املساعدات اإلنسانية.

22-احملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، املدعي العام ضد جان بول أكايسو، قضية رقم ICTR-96-4-A، احلكم )دائرة االستئناف( الصادر في 1 يونيو/
حزيران 2001 )حكم استئناف في قضية أكايسو(، الفقرة 438. 

23- بالرغم من نص املادة الثالثة املشتركة الذي يوجه بوضوح ”لكل طرف من أطراف النزاع“،  ال يوجد في ما يبدو أي فرض يقضي بأن يكون مرتكب 
اجلرمية خاضعا لسيطرة أحد األطراف املتحاربة على األقل وفقا ألحكام احملكمتني اجلنائيتني املختصتني. انظر القضية الرئيسية اخلاصة حكم استئناف 

في قضية أكايسو، الفقرة 445.
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املجلد 89 - العدد 865 - مار�س/اآذار 2007
خمتـــــــــــــــــــارات من 

املجــلــــــــــة الدوليــة

لل�صلـيـب الأحمــــر

الدولية كجرمية  اجلنائية  للمحكمة  النظام األساسي  في  اإلبادة بشكل صريح  وردت جرمية  وباملثل 

ضد اإلنسانية وتضمنت »تعمد فرض أحوال معيشية، من بينها احلرمان من احلصول على الطعام 

والدواء، بقصد إهالك جزء من السكان «25. وللمرة الثانية، عندما تهدف الهجمات على العاملني في 

املجال اإلنساني إلى عرقلة األنشطة اإلنسانية ويؤدي هذا بالتالي إلى هالك جزء من السكان الذين 

تسعى األنشطة اإلنسانية إلى مساعدتهم، من املمكن أن تشكل هذه األعمال جرمية ضد اإلنسانية. 

وميكن ارتكاب اجلرائم ضد اإلنسانية خارج نطاق النزاع املسلح إال أنها يجب أن تكون جزءا من 

منط واسع النطاق أو منهجي للهجمات املشابهة ضد السكان املدنيني لذا ليس من املرجح أن تشكل 

الهجمات على املنظمات اإلنسانية )أو مجرد رفض دخولها( مثل هذه اجلرمية وحدها إال إذا كانت 

املساعدات ضرورية للغاية لبقاء السكان. ويحدد النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية أن هذا 

النمط يتضمن ارتكاب جرائم » عمال بسياسة دولة أو منظمة تقضى بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا 

لهذه السياسة«26 مما يوحي بأن هذه احلماية ستكون األنسب في األنظمة »املستقرة« إال أنها قمعية 

للغاية؛ وقد تكون كوريا الشمالية مثاال لها.

األحيان جرمية  كثير من  تعتبر في  التي  اإلبادة اجلماعية  إلى حظر  نفسها  بالطريقة  النظر  وميكن 

عظمى ضد اإلنسانية. وتشمل اإلبادة اجلماعية إخضاع إحدى اجلماعات عمدا لظروف معيشية ماديا 

محسوبة هدفها إهالك هذه اجلماعة كليا أو جزئيا27. ويطبق هذا احلظر سواء كان هناك نزاع مسلح 

دائر أو لم يكن وميكن أن يشتمل بشكل واضح على حماية املنظمات اإلنسانية حيث تكون الهجمات 

التي تتعرض لها املنظمات )أو مرة أخرى مجرد منعها من الوصول إلى الضحايا( تهدف إلى إحلاق 

الهالك املادي للمستفيدين املستهدفني الذين يكونون في حال اإلبادة اجلماعية » جماعة قومية أو إثنية 

أو عرقية أو دينية«28.

24-تعرف الفقرة 2.ب )25( من املادة 8 من نظام روما األساسي جرمية احلرب أثناء النزاع املسلح الدولي بأنها »تعمد جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب 
احلرب بحرمانهم من املواد التي ال غنى عنها لبقائهم, مبا في ذلك تعمد عرقلة اإلمدادات الغوثية على النحو املنصوص عليه في اتفاقيات جنيف«. كما يحظر 

ذلك أيضا مبوجب الفقرة )1( من املادة 54 من البروتوكول اإلضافي األول واملادة 14 من البروتوكول اإلضافي الثاني بالرغم من عدم توصيفها بأنها جرمية 

حرب. وتؤكد الدراسة التي أجرتها اللجنة الدولية حول القانون العرفي على ذلك كجزء من القانون الدولي اإلنساني العرفي املطبق في جميع النزاعات. 

انظر، هنكرتس، احلاشية 20 أعاله، القاعدة 31.   

25- الفقرة 2 ب من املادة 7 من نظام روما األساسي.
26- الفقرة 1 من املادة 7 والفقرة الثانية أ من املادة 7 من نظام روما األساسي.

27- تنص املادة 2 من اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها )والتي يرد جوهرها في املادة 6 من نظام روما األساسي( على ما يلي : لغرض هذه 
االتفاقية، تعني »اإلبادة اجلماعية« أي فعل من األفعال التالية يرتكب بقصد إهالك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهالكا كليا أو 

جزئيا: )أ( قتل أفراد اجلماعة؛ )ب( إحلاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد اجلماعة؛ )ج( إخضاع اجلماعة عمدا ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها 

الفعلي كليا أو جزئيا؛)د( فرض تدابير تستهدف منع اإلجناب داخل اجلماعة؛)هـ( نقل أطفال اجلماعة عنوة إلى جماعة أخرى.

28-املرجع نفسه



16

كات ماكينتو�ش - يف ما وراء ال�سليب الأحمر: حماية املنظمات الإن�سانية امل�ستقلة وموظفيها يف �سوء القانون الدويل الإن�ساين

حتسني احلامية

توجد بضعة أسباب جتعل العاملني في املجال اإلنساني يشعرون بأنهم بحاجة حلماية أفضل. السبب 

األول احلماية القليلة املكفولة لهم حاليا والتي ال لبس فيها كما ورد أعاله. وثانيا الزيادة املطردة في 

عدد الهجمات على هؤالء العاملني. والسبب الثالث هو أنهم يتواجدون بحكم طبيعة عملهم في مناطق 

النزاع. ويتضمن القانون الدولي اإلنساني عدة أحكام تهدف إلى إبعاد املدنيني عن مناطق القتال؛ 

وبالنسبة للعاملني في املجال اإلنساني السيما من يوفرون الرعاية الطبية يسعون عن قصد إلى العمل 

في مناطق القتال لذا فهم بحاجة إلى قدر أكبر من احلماية اخلاصة مقارنة بالسكان املدنيني بشكل 

يطالبون  وكأنهم  يبدوا  أن  اإلنساني من  العمل  في مجتمع  الكثير  يتحسب  نفسه،  الوقت  وفي  عام. 

مجال  في  العاملني  أحد  ويتساءل  املتضررون.  املدنيون  السكان  عليها  يحصل  مما  »أكبر«  بحماية 

املساعدات اإلنسانية قائال:»ملاذا نحصل على حماية أكبر من املدنيني اآلخرين؟ هل ألننا قررنا الذهاب 

إلى مناطق خطرة بينما هم ليس لديهم أي خيار؟«.

أجريت العديد من احملاوالت للحصول على هذه احلماية اخلاصة. ففي عام 1996، اعتمدت اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة اتفاقية سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها )والتي دخلت حيز 

النفاذ في 15 يناير/ كانون الثاني 1999(. وتكفل هذه االتفاقية احلماية ملوظفي املنظمات اإلنسانية 

ولكن باعتبارهم من »األفراد املرتبطني بها« الذين يجرى نشرهم »مبوجب اتفاق مع األمني العام لألمم 

املتحدة أو مع وكالة متخصصة أو مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل االضطالع بأنشطة دعم 

لتنفيذ والية منوطة بإحدى عمليات األمم املتحدة 29 ويعملون حتت سيطرة األمم املتحدة30. ال يشمل ذلك 

األنشطة التي تتوالها منظمات مستقلة حًقا ترى أن العمل خارج سيطرة األمم املتحدة مهم بالنسبة 

لها للحفاظ على استقاللها عن األجندات السياسية31.

واعتمد بروتوكول إضافي جديد لالتفاقية من أجل توسيع نطاق األوضاع التي يجري فيها التطبيق 

وذلك في 8 ديسمبر/كانون األول 2005. فاالتفاقية األساسية تطبق فقط على عمليات األمم املتحدة 

لصيانة السلم واألمن الدوليني أو إعادة إرسائهما، والعمليات التي يعلنها مجلس األمن أو اجلمعية 

العامة من أجل تطبيق االتفاقية تنطوي على مخاطر غير مسبوقة على السالمة. وجرى توسيع نطاق 

البروتوكول االختياري ليشمل عمليات األمم املتحدة التي توفر املساعدات اإلنسانية والسياسية أو 

اإلمنائية من أجل بناء السالم وكذلك عمليات اإلغاثة اإلنسانية الطارئة. وبالرغم من تركيز البروتوكول 

تستبعد  وبذلك  للمنظمات  األصلي  التعريف  يعدل  لم  اإلنسانية،  املساعدات  على  الواضح  اإلضافي 

املنظمات اإلنسانية املستقلة.   

29-املادة 1 الفقرة )ب( )3( 
30-املادة 1 الفقرة )ج(

31-يوجد عدد من احلدود األخرى لعملية تطبيق االتفاقية. فبخالف أنها لم يصدق عليها عامليا )79 تصديقا حتى نهاية 2005(، فهي على سبيل املثال ال تطبق 
على أي شخص في حال انخراط القوات التابعة لألمم املتحدة في قتال.  وللحصول على دراسة أشمل لهذه االتفاقية، انظر:

“Antoine Bouvier,‘‘Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel’’: presentation and 
analysis’’,International Review of the Red  Cross, No. 309 )November–December 1995(, pp. 638–66.
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ويرى حماة حياد العمل اإلنساني املستقل أن ذلك شيء جيد. فاالرتباط باألمم املتحدة التي تعد جهازا 

العمل  على  بقدرتها  وبالتالي  إال،  ليس  اإلنسانية  املنظمات  بحياد  أساسية سيضر  بصفة  سياسيا 

السيما حيثما تقوم األمم املتحدة بدور سياسي بارز أو حتى دور عسكري. وخالل املفاوضات بشأن 

االتفاقية األصلية، أشارت اللجنة الدولية للصليب األحمر إلى عدم رغبتها في احلصول على احلماية 

التي تكفلها االتفاقية ”إذ إن تطبيق االتفاقية على اللجنة الدولية سينطوي إلى حد بعيد على رباط بينها 

وبني األمم املتحدة“.32 وتفيد التقارير أن اعتماد الصيغة النهائية على وجود صلة تعاقدية وثيقة مع 

األمم املتحدة تخفف من قلق اللجنة الدولية إزاء هذا املوضوع، إذ إنها بذلك غير مشمولة باالتفاقية33. 

فاعتماد احلماية على هذا الرابط مع األمم املتحدة قد يؤدي بفضل هذه االتفاقية إلى إمكانية ظهور 

فارق جديد على صعيد ”املجتمع الدولي“ حيث يحل محل الفارق املهم بني الفاعلني في العمل اإلنساني 

والفاعلني السياسيني.  

واعتمدت اجلمعية العامة في عام 1998، مسترشدة على نحو جزئي باعتماد االتفاقية، قرارين منفصلني، 

األول خاص بحماية موظفي األمم املتحدة34 والثاني خاص بسالمة وأمن العاملني في مجال تقدمي 

بشكل  القوانني  احترام  إلى  تدعو  سنوية  قرارات  لسلسلة  بداية  ذلك  وكان  اإلنسانية.35  املساعدات 

الصدد36.  هذا  في  تقدم  من  يحرز  لم  أو  أحرز  ما  عن  تقارير  بإعداد  العام  األمني  وتطالب  أفضل 

األمم  وموظفي  اإلنساني  املجال  في  العاملني  بشأن  واحد  قرار  بعده، صدر  وما   1999 عام  ومن 

املتحدة37 ورئيس مجلس األمن38 قرارات وتصريحات حول  العام لألمم  املتحدة. كما أصدر األمني 

هذه القضايا، وناشد املجلس من خالل أحد قراراته الصادرة في 2003 الدول واألطراف املتحاربة 

ضمان سالمة موظفي األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها39. وميكن اعتبار مسألة إدراج العاملني في 

املجال اإلنساني كمجموعة منفصلة عن األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها مبثابة اعتراف بالعمل 

اإلنساني املستقل مما يترك الباب مفتوًحا أمام إيجاد حل للحصول على حماية قانونية مناسبة بعيدا 

عن السيطرة السياسية.  

32-املرجع نفسه ص. 655 .
33-املرجع نفسه ص 656.

A/RES/52/126-34
A/RES/52/167-35

  A/RES/52/167; A/RES/53/87; A/RES/54/192; A/RES/55/175; A/RES/56/217; A/RES/57/155; A/RES/58/122 ; :36-انظر
A/RES/59/211; A/RES/60/123; A/RES/61/133.

ميكن االطالع على النتائج في تقارير األمني العام  املدرجة في الوثائق التالية:

A/53/501; A/55/494; A/56/384; A/56/469; A/57/300; A/59/332; A/60/223 and A/61/463.

37-انظر وثيقة رقم A/55/637، و...إلخ.
38-وثيقة رقم S/PRST/2000/4 على سبيل املثال.

S/RES/1502 )2003(-39
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كانت هناك حتركات في أوساط مجتمع العمل اإلنساني صوب املطالبة بوضع خاص، وإن كان بشكل 

العمل اإلنساني املستقل. وحتدثت منظمة »أطباء بال  إلى هوية  الرسمي، يستند  أقل على املستوى 

حدود« عن »الرمز اإلنساني« الذي مينح للمنظمات التي يوصف عملها بأنه ذو طابع إنساني محايد 

بكل معنى الكلمة:

ترتبط سالمة العاملني في مجال اإلغاثة الدولية واحليِّز الالزم لها للمناورة ارتباًطا وثيًقا 

»نحن  يقول:  الرمز  هذا  أنشطتها.  مباشرة  عند  ترفعه  الذي  اإلنساني  الرمز  مبصداقية 

نرفض االنحياز ألي طرف من األطراف في هذه احلرب. وهدفنا الوحيد هو تقدمي املساعدة 

لضحايا احلرب«.40 

القانون  ُينظم  التي  أنه ليس رمزا ملموسا كشارة الصليب األحمر  ما هو هذا الرمز؟ من الواضح 

الدولي استخدامها. فهل هو عالمة ترمز للـ »إنسانية« نفسها؟ لقد شجب العديد من العاملني في املجال 

اإلنساني استخدام هذه الكلمة لوصف جهود اإلغاثة التي يبذلها العسكريون السيما عند مشاركتهم 

في النزاع كأطراف فيه حتى وإن كان ذلك مقبوال متاما مبوجب القانون الدولي. وهل ميكن للمنظمات 

املستقلة املطالبة بهذا املصطلح وحمايته؟

إن التعريفات املختلفة للمساعدات اإلنسانية التي نوقشت أعاله ال تستبعد أن ُتقدمها أية دولة عن 

املساعدات  مسألة  ملناقشة  العام  التوجه  كان  الواقع  وفي  أخرى.  بطرق  أو  املسلحة  قواتها  طريق 

اإلنسانية من جانب محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا يهدف إلى دراسة ما إذا كان تدخل 

الواليات املتحدة في نيكاراغوا ذا طابع إنساني محض ومن الواضح أنه ميكن أن يكون كذلك41. إال 

أنه يسود شعور في القطاع غير احلكومي بأن قيام دولة بتوفير مواد اإلغاثة خاصة إذا كان لديها 

أغراض عسكرية واستراتيجية في إحدى املناطق ال ميكن أن تكون وراءه دوافع إنسانية صرفة وأنه 

ينبغي أن يقتصر استخدام هذا املصطلح على املنظمات )غير احلكومية( املستقلة واحملايدة بشكل 

واضح. ويشعر البعض أن التطبيق األوسع من الالزم للمصطلح يؤثر على االحترام )واحلماية( املكفول 

عادة للعمل اإلنساني.

أن  تفيد  اقتراحات  كانت هناك  اإلنساني؟  الرمز  التي يستلزمها استخدام  ما هي األشياء األخرى 

أساليب العمل املعيارية التي تتبعها املنظمات اإلنسانية، واختيارها مللبس العاملني فيها وللسيارات 

وكاالت  تتهم  أفغانستان،  وفي  نفسها.  شارة  هي  تكون  وتكاد  اخلاصة  طبيعتها  تبرز  لها  التابعة 

بارتداء مالبس  اإلنسانية  املنظمات  وبني  بينهم  الفاصلة  بإخفاء معالم احلدود  العسكريني  املساعدة 

.Fabrice Weissman, ‘‘Military humanitarianism: a deadly confusion’’, MSF Activity Report 2003/4،40-انظر
41-أسفر قرار احملكمة بالطبع في هذه القضية على أنه من املمكن أيضا أال تكون كذلك. ويوجد مثال حديث واضح وهو طلب التحالف بقيادة الواليات املتحدة 
العمل  التحالف تشكل خطرا على  ”قوات  ”منظمة أطباء بال حدود“،  في أفغانستان بأن يقوم متلقو املساعدات بتقدمي املعلومات االستخباراتية: انظر، 

اإلنساني في أفغانستان“ متاح على شبكة اإلنترنت على العنوان التالي:

http://www.msf.org/msfinternational/invoke.cfm?compone nt5article&objectid5409F102D-A77A-4C94-8 -

E0A47D7213B4D5 &method5full_html.
)جرى االطالع عليه للمرة األخيرة في 25 يناير/ كانون الثاني 2007(.
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مدنية والتنقل في سيارات الند كروزر بيضاء.  ويعزز هذا التشابه على املستوى اخلارجي تشابه آخر 

ولكن من حيث الهيكل إذ إن القوات العسكرية تنتشر ضمن فرق تعمير املقاطعات التي يتشابه عملها في 

إعادة البناء بعمل الوكاالت اإلنسانية التقليدية42. وتعد سيارات الند كروزر على وجه اخلصوص رمزا 

للعمل اإلنساني وهي السيارة التي وقع عليها اختيار املنظمات غير احلكومية ووكاالت األمم املتحدة. 

وفي جمهورية الكونغو الدميقراطية، يتسبب تقاسم هذا الرمز مع األمم املتحدة في مشكالت للمنظمات 

غير احلكومية، إذ كانت األمم املتحدة منخرطة بشكل مباشر في النزاع من خالل عملياتها حلفظ السالم 

غير  اإلنسانية  املنظمات  تر  ولم  الدميقراطية(43.   الكونغو  في جمهورية  املتحدة  األمم  منظمة  )بعثة 

احلكومية في ذلك تقليال من قيمة عملها فقط بل رأت فيه أمًرا خطيًرا بكل ما في الكلمة من معنى، فبدأت 

بطالء سياراتها بألوان مختلفة كاألصفر والقرنفلي أو أي لون آخر ليست له داللة عسكرية 44.

هل املنظمات اإلنسانية املستقلة بحاجة إلى رمز جديد، شارة قانونية؟ قد يكون ذلك مفيدا في حال 

تعرض العاملني في املجال اإلنساني خلطر فعلي ناجت عن عجز األطراف املتحاربة عن التمييز بينهم 

وبني العدو. وهذا التمييز ليس واضحا في كل األحوال. وتسفر املقارنة مع املراسلني احلربيني عن 

عدد من التشابهات املهمة وهم يقومون حاليا بحملة من أجل شارة لهم للكثير من األسباب التي قد 

تكون أسبابا إنسانية.

بالنسبة  احلال  هي  كما  النزاع  مناطق  إلى  الذهاب  منهم  تتطلب  احلربيني  املراسلني  عمل  فطبيعة 

للعاملني في املجال اإلنساني. وميتلك الصحفيون املعتمدون لدى القوات املسلحة وضًعا خاًصا )كتمتع 

على  وينبغي  األحمر(.  الصليب  يكفلها  التي  باحلماية  النزاع  أطراف  ألحد  التابعة  الطبية  اخلدمات 

الصحفيني املستقلني االعتماد على احلماية املكفولة للمدنيني كما هي احلال بالنسبة للعاملني في املجال 

اإلنساني، بالرغم من أن املادة 79 من البروتوكول اإلضافي األول ذهبت خطوة أبعد حيث نصت على 

جواز حصولها على بطاقات هوية خاصة تصدرها حكومة الدولة التي يقيم فيها الصحفي أو يعمل 

فيها.45 ويبدو أن تعليق اللجنة الدولية على املادة 79 يعكس زمنا سابقا كان فيه املدنيون في الصفوف 

اخللفية بشكل أكبر، إال أنه يلقي الضوء على بعض جوانب عمل املراسل احلربي والتي ميكن أن ُيقال 

أنها تتشابه وعمل العاملني في املجال اإلنساني:

42- إن ”فرق تعمير املقاطعات“ لديها صالحيات واسعة إذ إنها ال تقوم بدور في إعادة اإلعمار فحسب بل في تعزيز احلكومة احمللية والتفاوض بني القادة 
ونشر املعلومات من احلكومة املركزية و ”املساعدة على وضع املدونات القانونية الوطنية“. وفي الوقت الذي كانت فيه احلرب في أوجها، أدى ذلك إلى 

إخفاء معالم احلدود الفاصلة بني العسكريني واألطراف الفاعلة في مجال املساعدات وأعربت كل من املنظمات غير احلكومية واللجنة الدولية عن قلقها 

إزاء هذه املقترحات“. انظر،

Joanna Macrae and Adele Harmer )eds.(, Humanitarian action and the ‘‘Global War on Terror’’: a review of trends and
issues, HPG Report 14, July 2003 .
في فبراير/شباط 2005 خالل هجوم مضاد على تسعة من عمال حفظ السالم من بنغالديش بعد أن  43- لقي 60 من املليشيات مصرعهم في ”إيتوري“ 

سقطوا في كمني وُقتلوا وشوهوا. 

44- اختارت منظمة ”مرلني“ اللون األصفر لطالء سياراتها بينما وضعت منظمة ”أطباء بال حدود“ عليها خطوطا عريضة بلون قرنفلي.
45-املادة 79 بشأن تدابير حماية الصحفيني. 1- يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق املنازعات املسلحة أشخاصًا مدنيني ضمن 
منطوق الفقرة األولى من املادة 50. 2- يجب حمايتهم بهذه الصفة مبقتضى أحكام االتفاقيات وهذا اللحق ”البروتوكول“ شريطة أال يقوموا بأي عمل يسيء 

إلى وضعهم كأشخاص مدنيني وذلك دون اإلخالل بحق املراسلني احلربيني املعتمدين لدى القوات املسلحة في االستفادة من الوضع املنصوص عليه في املادة 

4 )أ – 4( من االتفاقية الثالثة. 3- يجوز لهم احلصول على بطاقة هوية وفقًا للنموذج املرفق بامللحق رقم )2( لهذا اللحق ”البروتوكول“. وتصدر هذه البطاقة، 
حكومة الدولة التي يكون الصحفي من رعاياها، أو التي يقيم فيها، أو التي يقع فيها جهاز األنباء الذي يستخدمه، وتشهد على صفته كصحفي.
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بعض  إلى  املسلح  النزاع  أوضاع  ظل  في  مهنتهم  ميارسون  الذين  الصحفيون  يتعرض 

املخاطر التي كثيًرا ما تتجاوز حدود اخلطر الذي يواجه املدنيني عادة. وفي بعض احلاالت، 

تصل هذه املخاطر إلى درجة اخلطر الذي يواجهه أفراد القوات املسلحة بالرغم من أنهم 

ال يتبعون هذه القوات. لذا، ينبغي وضع قواعد خاصة للصحفيني املعرضني ألخطار املهنة 

التي تفرضها أوضاع النزاع املسلح46. 

وميكن إحالل كلمة »العاملني في املجال اإلنساني« محل كلمة »الصحفيني« في الفقرة أعاله السيما 

حينما يسعى هؤالء العاملون إلى تقدمي املساعدات الطبية جلرحى احلرب.

ورغم »احلماية اخلاصة« احملدودة التي تقضي بها املادة 79 وأمام تزايد أعداد عمليات قتل وخطف 

الصحفيني، أطلقت احلملة للشارة اإلعالمية عام 2003 وهي تقترح حاليا وضع اتفاقية دولية حلماية 

الدولي  القانون  مبوجب  احلرب  ملراسلي  املكفول  احلماية  وضع  على  االتفاقية  وتؤكد  الصحفيني47. 

اإلنساني ويلزم الدول مبحاكمة مرتكبي الهجمات ضد الصحفيني ودفع تعويضات حسب االقتضاء 

وإقرار »شارة دولية مميزة« يحملها الصحفيون الذين لديهم بطاقة صحفية سارية أو ما يعادلها. 

ولكن هل العجز عن التمييز بني العاملني في املجال اإلنساني أو الصحفيني واملقاتلني هو حقا أساس 

املشكلة ؟ ويتبني يوما بعد يوم أن استهداف العاملني في املجال اإلنساني في ظل بعض األوضاع يكون 

متعمدا ويقدم العراق أوضح مثال على ذلك. وفي ظل هذه األوضاع، تعتمد املنظمات اإلنسانية منهج 

عمل جديدا بعيدا عن األضواء متجاهلة عن عمد متييز نفسها عن السكان احملليني. وتستخدم اللجنة 

الدولية بالفعل سيارات غير ُمعلمة في العراق. ومما يثير االهتمام أنه عندما نوقشت مسألة الشارة 

اإلعالمية أثناء صياغة البروتوكول اإلضافي األول، ُرفضت لألسباب التالية: 

إن ارتداء الصحفيني لسوار أعلى الذراع واضح للمقاتلني كوسيلة للتحقق من هوية حامله قد 

جتعل مهمتهم أكثر خطورة؛ وقيل باملثل إنه بهذه الطريقة يحتمل أن يشكل وجود الصحفيني 

خطورة على السكان املدنيني احمليطني بهم48. 

ال يوافق أعضاء احلملة احلالية على وجهة النظر هذه، إذ إنهم يرون أن غالبية الهجمات على الصحفيني 

كانت نتيجة لعدم التفرقة بينهم وبني املقاتلني. ويقترح أيضا أن يكون ارتداء الشارة  مسألة تقديرية.

يعادل  ما  فعليا  يوجد  ال  الشارة؟  حمل  له  يجوز  فمن  املنطق،  هذا  اإلنسانية  املنظمات  اتبعت  إذا 

»البطاقة الصحفية السارية« كما ليست هناك رابطة مهنية للعاملني في املجال اإلنساني أو مجلس عام 

للمنظمات اإلنسانية يتولى مهمة مراقبة االعتماد. فإذا تعني إنشاء مثل هذا املجلس، فما هي شروط 

العضوية؟ هل االنضمام ملدونة السلوك اخلاصة بالصليب األحمر )وهي مجموعة من املبادئ وضعت 

46- انظر احلاشية 6 أعاله،  ساندو وآخرون.
47- انظر،/http://www.pressemblem.ch، )جرى االطالع عليه  آخر مرة في 25 يناير/كانون الثاني 2007(.

48- انظر، احلاشية 6 أعاله،  ساندو وآخرون ص 919.
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خمتـــــــــــــــــــارات من 

املجــلــــــــــة الدوليــة

لل�صلـيـب الأحمــــر

في 1994 للمنظمات النشطة في املجال اإلنساني(؟49 ويوجد خالف حول مدونة السلوك السيما في 

ما يتعلق بهذه املسائل مثل ما إذا كان ينبغي على الوكاالت اإلنسانية أن تكون منخرطة في أعمال 

إمنائية ) أو »بناء القدرات«( مما قد يتعارض ومبدأ احلياد. وحتى وإن كان ميكن املوافقة على املدونة، 

من الصعب تصور قيام املوقعني عليها بإنشاء هيئة رصد واملوافقة على اخلضوع لعملية تقييم كما 

نوه آخرون إلى ذلك50. إال أن إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم استخدام الشارة )وبالتالي عمل الوكاالت 

اإلنسانية التي تستخدمها( من شأنه احلفاظ على استقالل العمل اإلنساني51. وهذا النموذج أفضل 

بكثير من النموذج اآلخر الذي يعتمد على استخدام شعار الصليب األحمر من قبل اخلدمات الطبية 

التابعة ألطراف النزاع الذي يعني بالضرورة فقدان صفة االستقالل.

ويبرز سؤال يتعلق بالشارة اإلنسانية اجلديدة املفترضة والشارة اإلعالمية، وهو ما إذا كانت الدول 

على استعداد للتعهد باحترام شارة ليس لها أي سيطرة على من يستخدمها. فالدول حتترم شارة 

الصليب األحمر وحتميها إال أنه بخالف مسألة احلركة الدولية للصليب األحمر فهي تسمح باستخدامها. 

وحتى في ما يتعلق باحلركة الدولية، فإن الدول أوكلت للحركة الدولية مهامها مبوجب اتفاقيات جنيف 

وتستطيع التأثير عليها من خالل املؤمترات الدولية. فهل الدول ستشعر بقدر متساو من الرضا عند 

احترام شارة اختارتها هيئة غير حكومية؟ حتى احلماية التي توفرها االتفاقية املتعلقة بسالمة موظفي 

األمم املتحدة واألفراد املرتبطني بها مرتكزة على سيطرة األمم املتحدة. فتوجد صلة قوية بني احلماية 

والسيطرة.

وسبق أن أشار البعض في أوساط مجتمع املنظمات اإلنسانية غير احلكومية إلى احتمال وجود تباين 

بني دعوة الدول إلى توفير احلماية وإصرار البعض على أن يقرروا بأنفسهم بشأن املسألة األمنية 

)ومن ثم أين يقومون بأنشطتهم(.  وكانت القوات العسكرية قد انتقدت بشدة رفض بعض املنظمات 

اإلنسانية، املستقلة استقالال تاما، لها بتنسيق عملها مما يعرضها للخطر بحسب هذه القوات. وترى 

املنظمات اإلنسانية أن هذا الرفض مبدأ هام مفاده جتنب »إخفاء معالم احلدود الفاصلة«.

توفير  على  مقصورة  هل ستكون  التي ستمثلها؟  احلماية  هي  ما  تنفيذ شارة،  على  اتفق  لو  وحتى 

احلماية للمدنيني واألعيان املدنية من الهجمات أم أنها ُتدخل ضمانات إضافية؟ وتكمن الثغرة القانونية 

األساسية التي جرى حتديدها في احتمال عدم تصنيف سوء معاملة العاملني في املجال اإلنساني 

ضمن جرائم احلرب؛ إال أنه من املمكن تعديل ذلك من خالل إبرام اتفاقية تعتمد الشارة اجلديدة. 

وميكن اتباع مسودة االتفاقية اخلاصة بالصحفيني كمثال ومطالبة الدول بأن تلزم نفسها مبحاكمة 

49-مدونة قواعد السلوك للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر واملنظمات غير احلكومية لإلغاثة في حاالت الكوارث؛ انظر،
http://www.ifrc.org/publicat/conduct/code.as )جرى االطالع عليه للمرة األخيرة في 25 يناير/كانون الثاني 2007(.

Peter Walker, ‘‘Cracking the code: the genesis, use and future of the Code of Conduct ،50-انظر على سبيل املثال
Disasters’’, Vol. 29 )4( )December 2005(, pp. 323–36

Antonio Donini, Larry Minear and Peter Walker, :51- سبق أن طرح آخرون فكرة »العمل اإلنساني املعتمد« ؛ انظر على سبيل املثال
‘‘Between cooptation and irrelevance: humanitarian action after Iraq’’, Journal of Refugee Studies, Vol. 17
)September 2004(, pp. 260–72.
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مرتكبي جرائم سوء املعاملة ضد العاملني في املجال اإلنساني سواء صنفت هذه اجلرائم بأنها جرائم 

حرب أم ال. وميكن في جميع احلاالت تطبيق مبدأ االختصاص العاملي )وهو مطبق بالفعل على جرائم 

احلرب( وبذلك ميكن ألي دولة محاكمة مرتكبي اجلرائم وتالفي األوضاع التي تؤدي إلى جتميد عملية 

احملاكمة والناجتة عن عدم رغبة أو عدم قدرة دولة اإلقليم على إجراء احملاكمة.

خامتـة

يتمتع العاملون في املجال اإلنساني بحماية أقل، على الصعيد القانوني، مما يتصوره غالبا معظمهم.

فهناك جانبان رئيسيان لألنشطة التي يتولونها - وهما احلياد واالستقالل- باإلضافة إلى اإلجراءات 

العملية التي يتبعونها لتنفيذ هذين املبدأين يضعونهما في الواقع بعيدا عن القسم األكبر من نطاق 

احلماية املكفولة سواء للمدنيني أو للطواقم الطبية التابعة ألحد أطراف النزاع. ومما ال شك فيه، أن 

الهدف من احلصول على صفتي احلياد واالستقالل هو توفير احلماية.  فهل تنجح احلماية القانونية 

األشد قوة في توفير ما عجزت هاتان الصفتان عن توفيره؟ إن اإلجابة عن هذا السؤال تفتقر إلى 

الوضوح ولكن إذا كان األمر كذلك، يوجد تساؤل آخر حول ما إذا كان من املمكن إيجاد حماية تتفق 

وهذين املبدأين )دون أن نقصد اللجنة الدولية للصليب األحمر(. وتكتسب احلملة اخلاصة بالشارة 

اإلعالمية أهمية في هذا السياق نظرا ألنها متثل محاولة لتحقيق ذلك حتديدا. 

الناحية  القانونية من  املزيد من احلماية  الرغبة في احلصول على  إقرار  املمكن  إذا كان من  وحتى 

أمام  آخر  عائقا  اإلنسانية يشكل  باملساعدات  يوصف  أن  ما ميكن  على  االتفاق  فإن عدم  النظرية، 

مسيرة كفالة هذه احلماية.  وفي ظل األجواء احلالية، حيث يتزايد استخدام العمل اإلنساني كأداة 

بشكل مطرد، يوجد خطر من أن ُيوجه أي شكل جديد من أشكال احلماية القانونية املعترف بها دوليا 

وجهة متس بهذه القيم اإلنسانية األساسية.


