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٭      اآلراء الواردة في هذا البحث تعّبر عن وجهة نظر املؤلفة، وال متثل بالضرورة آراء منظمة الرؤية العاملية.

تيسير املساعدة اإلنسانية 
في القانون الدولي اإلنساني 

وقانون حقوق اإلنسان

بقلم ريبيكا باربر٭
ريبيكا باربر هي منسقة البرنامج األهلي )في السودان والصومال 

أستراليا وأفغانستان وباكستان( مبنظمة الرؤية العاملية – 
World Vision Australia

ملخص
الغوث اإلنساني في عام  العاملني في مجال  260 عاماًل من  تسببت هجمات عنيفة مبقتل أو جرح 
توفير  الغوث اإلنساني على  القيود تد فعلًيا من قدرة وكاالت  2008. وهذه الهجمات وغيرها من 
املواد  من  ُيحرمون  العالم  أنحاء  جميع  في  األشخاص  ماليني  أّن  يعني  مما  للمحتاجني،  املساعدة 
للبقاء.  عنها  غنى  ال  التي  احلاجيات  من  أي  العامة،  والصحة  واملأوى  واملاء  األساسية  الغذائية 
وباستخدام األزمات اإلنسانية في دارفور والصومال كأمثلة، ينظر هذا البحث في االلتزامات القانونية 
للدول، واجلهات الفاعلة من غير الدول، في املوافقة على املساعدة اإلنسانية وتيسيرها. ومن الثابت 
العرفي، تقضي بأن توافق  الدولي  القانون  اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها اإلضافيني، فضاًل عن  أّن 
الدول على املساعدة اإلنسانية التي تتسم بعدم التحيز، والتي جتري دون أّي متييز مجحف، وتيّسر 
أمرها، في حني أّن القصور في القيام بذلك قد يؤدي إلى املجاعة، أو يهدد بقاء السكان املدنيني. كما 
تبحث هذه املقالة في ما إذا كان هذا االلتزام قد مت توسيع نطاقه مع تطور القانون الدولي العرفي في 
السنوات األخيرة، والقانون الدولي حلقوق اإلنسان كذلك، إلى حد أّن الدول لديها اآلن التزام بقبول 
املساعدة اإلنسانية وتيسيرها في النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء، حتى حيث ال 

يهدد رفض هذه املساعدة بالضرورة بقاء سكان مدنيني.
******
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للسكان  املساعدة  معها،  والعاملون  اإلنسانية،  الوكاالت  فيها  توفر  كانت  التي  البيئة  تغيرت  لقد 
املتضررين من النزاعات املسلحة والكوارث الطبيعية، بأشكال ملحوظة ومقلقة على مدى العقد املاضي. 
فمعظم النزاعات التي تدور في العالم هذه األيام هي ذات طابع غير دولي، مع قوات وطنية و/أو قوات 
متعددة اجلنسيات تقاتل مجموعة متنوعة من اجلماعات املسلحة، وغالًبا مع تباين كبير بني األطراف1. 
وتشمل خصائص النزاعات املسلحة املعاصرة االستهداف املتعمد للمدنيني، ونزوح السكان على نطاق 
واسع، وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان، واستهداف العاملني في 
املجال اإلنساني الدولي، وقيود على الوصول اإلنساني إلى املدنيني2. وقد شهدت العقود األخيرة أيًضا 
ازدياًدا ملحوًظا في عدد األشخاص احملتاجني للمساعدة اإلنسانية في أعقاب الكوارث الطبيعية3، مع 
قيود مماثلة مفروضة على الوصول اإلنساني إلى الضحايا. وقّدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة في 
عام 2004 أّن الوكاالت اإلنسانية لم يكن بإمكانها الوصول إلى ما يزيد على 10 ماليني شخص في 
20 بلًدا متضرًرا من حاالت طوارئ معقدة )مبا في ذلك كوارث طبيعية وحاالت نزاع على حد سواء(4. 
وبالنسبة للعديد من هؤالء األشخاص، فإّن القيود املفروضة على املساعدة اإلنسانية تعني قيوًدا على 

املواد الغذائية األساسية واملاء والصحة العامة واملأوى، أي على احلاجيات التي ال غنى عنها للبقاء.
في  الدول،  غير  من  الفاعلة  واجلهات  للدول،  القانوني  االلتزام  في  البحث  هذا  وينظر 
توفير بيئة حيث تستطيع املنظمات اإلنسانية أن تقدم املساعدة اإلنسانية بشكل فعال وآمن للسكان 
احملتاجني. وكمثال على القيود املفروضة على تقدمي املساعدة اإلنسانية، تبدأ املقالة بتقدمي وصف 
موجز لألزمات اإلنسانية في دارفور والصومال. وفي كلتا احلالتني، فإّن حجم املعاناة اإلنسانية هو 
حجم هائل. ومع ذلك، فإّن قدرة املجتمع الدولي على تقدمي املساعدة اإلنسانية مقيدة بشدة. وتطلب 
التي  الدراسة  من  يتبني  كما  العرفي،  الدولي  والقانون  اإلضافيان،  وبروتوكوالها  جنيف  اتفاقيات 
أعدتها اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( عام 2005 عن قواعد القانون الدولي العرفي5، 
أن توافق الدول على املساعدة اإلنسانية، في حني أّن القصور في القيام بذلك قد يؤدي إلى خطر 
التسبب مبجاعة، أو يهدد بقاء السكان املدنيني. وتنظر هذه املقالة فيما إذا كان هذا االلتزام قد مت 
توسيع نطاقه مع تطور القانون الدولي العرفي في السنوات األخيرة، إلى حد أّن الدول لديها اآلن 
التزام بقبول وتيسير املساعدة اإلنسانية - التي تتسم بطابع عدم التحيز، والتي جتري دون أّي متييز 
مجحف، في النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء، سواء أكان رفض هذه املساعدة 
يهدد بقاء سكان مدنيني أم ال. وأخيًرا، من الثابت أّن تقدمي املساعدة اإلنسانية يحميه أيًضا القانون 
مبا في ذلك  الدولي حلقوق اإلنسان، الذي يطلب من الدول أن تستعمل أقصى املوارد املتاحة لها – 
عروض تقدمي املساعدة اإلنسانية الدولية – من أجل الوفاء باحلد األدنى من التزاماتها األساسية في 

.)UN Doc. S/2007/643, 2007, p. 2( ،1       تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن حماية املدنيني في النزاعات املسلحة

2       املرجع نفسه، ص 6.

.Natural Disaster Bulletin No. 8“, October 2007, p. 1”  3       مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،

4       تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة في حاالت الطوارئ، تقرير األمني العام،
UN GAOR, 59th sess., UN Doc. A/59/93-E/2004/74 )2004(, p. 11.                                  

5      جون- ماري هنكرتس ولويز دوزوالد- بك، القانون الدولي اإلنساني العرفي، املجلد األول، اللجنة الدولية:
Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, Vol. 1, ICRC/
Cambridge University Press, Geneva/Cambridge, 2005, pp. 105, 193.  
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ما يتعلق، من بني أمور أخرى، باحلق في مستوى معيشي الئق، واحلق في أعلى مستوى من الصحة 
يكن بلوغه. وفي حني تركز هذه املقالة أساًسا على حماية املساعدة اإلنسانية في حاالت النزاع وما 
بعد النزاع، فإّن النقاش بشأن القانون الدولي حلقوق اإلنسان – واألزمة التي تواجه تقدمي املساعدة 

اإلنسانية بشكل عام – ينطبق بالقدر نفسه في أعقاب الكوارث الطبيعية.

مساعدة إنسانية مقيدة: دارفور والصومال

إّن أحد أكثر املظاهر املقلقة لتدهور البيئة اخلاصة بتقدمي املساعدة اإلنسانية في السنوات األخيرة 
متثل في انحدار سريع في أمن العاملني في املجال اإلنساني. وخلصت دراسة حديثة أجرتها مجموعة 
الغوث  مجال  في  عاماًل   260 أّن  إلى   )Humanitarian Policy Group( اإلنسانية  السياسة 
اإلنساني قتلوا أو جرحوا أو أصيبوا بجروح خطيرة، نتيجة هجمات عنيفة في عام 2008 – وهي أعلى 
حصيلة سجلت في األعوام االثني عشر التي مت فيها تعقب هذه احلوادث من قبل مجموعة السياسة 
اإلنسانية6. ووجدت الدراسة أّن متوسط العدد السنوي للهجمات كان أعلى بثالثة أضعاف تقريًبا من 
املعدل السنوي للسنوات التسع السابقة، وأّن املعدالت النسبية للهجمات ضد العاملني في مجال اإلغاثة 
)عدد الهجمات بالنسبة لعدد العاملني في مجال اإلغاثة في امليدان( قد ازدادت أيًضا بنسبة 61 7%. 
وثالثة أرباع احلوادث التي وقعت في عام 2008 حدثت في ستة بلدان فقط، وأعلى عدد للهجمات 
التي وقعت كان في السودان )دارفور( وأفغانستان والصومال. ووجدت الدراسة أّن االرتفاع على 

مدى األعوام الثالثة املاضية ُيعزى إلى اشتداد موجة العنف في هذه البلدان الثالثة األكثر خطورة8.
ويبحث القسم التالي في القيود املفروضة على املساعدة اإلنسانية في دارفور والصومال. 
وصف  يليها  النزاع(،  في  األطراف  طبيعة  على  التركيز  )مع  النزاع  عن  موجزة  عامة  نظرة  ويقدم 

لألساليب اخلاصة التي يتم عن طريقها تقييد تقدمي املساعدة اإلنسانية في كل حالة.

خلفية النزاع

النزاع في دارفور

اندلع النزاع احلالي في دارفور في عام 2003، عندما صّعدت جماعات املتمردين هجماتها على الشرطة 
السودانية، وعلى أهداف عسكرية، وقامت احلكومة بالرد بعملية مكافحة للتمرد، مستخدمة ميليشيات 
من  تنتمي إلى قبائل عربية، ُيشار إليها اآلن عادة باجلنجاويد9. وجرى تعريف مصطلح “جنجاويد” 

    6Abby Stoddard, Adele Harmer and Victoria DiDomenico, Providing Aid in Insecure Environments: 2009 Update, 
HPG Humanitarian Policy Brief No. 34, Overseas Development Institute, April 2009, p. 1, available at http://www.
odi.org.uk/resource/download/3250.pdf )last visited 3 June 2009(.              

7        املرجع نفسه.

8        املرجع نفسه.

9Report of the High-Level Mission on the Situation of Human Rights in Darfur pursuant to Human Rights Council 
Decision S-4/101, UN HRC, 4th sess., prov. Agenda item 2, UN Doc. A/HRC/4/80 )2007(.       
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قبل جلنة التحقيق الدولية بشأن دارفور )“جلنة التحقيق”( على أنه “مصطلح جنس ُيستخدم لوصف 
من هذه  تسامح  أو  وتواطؤ  دعم  مع  السودانية،  الدولة  تعمل تت سلطان سلطات  عربية  ميليشيا 
السلطات، وتفيد من اإلفالت من العقاب على أفعالها”10. وكانت حركة التمرد في املراحل األولى للنزاع 

تتألف من جماعتني رئيسيتني، حركة/جيش ترير السودان، وحركة العدل واملساواة11.
ودخلت حكومة السودان وفصيل من حركة/جيش ترير السودان في أيار/مايو 2006 
في اتفاق دارفور للسالم، الذي نّص، من بني أمور أخرى، على تقاسم السلطة، وتقاسم الثروة، ونزع 
سالح ميليشيا اجلنجاويد وقوات املتمردين12. بيد أّن االتفاق قوبل مبعارضة اثنني من الوفود الثالثة 
التي  الفترة  وشهدت  العنف13.  جماح  كبح  في  وفشل  السالم،  مفاوضات  في  املشاركني  للمتمردين 
أعقبت توقيع اتفاق دارفور للسالم انقسامات متزايدة في صفوف جماعات املتمردين، ومع حلول عام 
2008، كانت هناك أكثر من 20 جماعة مسلحة محلية تعمل في دارفور14. وذكرت “جلنة اخلبراء بشأن 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 أّن أطراف النزاع “لم يعد من السهل وصفها بدقة”15،  السودان” 
وأّن معظم جماعات املتمردين كانت “فصائل صغيرة منشقة ذات وجود عسكري أو نفوذ سياسي 
محدود”16، مع “عدم وجود قيادة واضحة، وعدم حيازة سوى عدد محدود من املركبات واألسلحة”17.
وعلى الرغم من تدهور وضع األمن البشري بشكل سريع، فقد عمل املجتمع الدولي جاهًدا 
على تديد مدخل للتدخل في دارفور، وحتى منتصف عام 2007، كان األمر متروًكا لالتاد اإلفريقي 
ملراقبة اتفاق وقف إطالق النار، وتوفير بيئة آمنة لتقدمي الغوث اإلنساني، وحماية املدنيني18 )ضمن 

حدود قدراته(.

10International Commission of Inquiry on Darfur, Report of the International Commission of Inquiry on Darfur 
pursuant to the United Nations Secretary General pursuant to Security Council Resolution 1564 of 18 September 
2004, January 2005, p.31.                                                    

11      املرجع نفسه.

   12International Crisis Group, Darfur’s Fragile Peace Agreement, Africa Briefing No. 39, June 2006, p. 2. 

   13International Crisis Group, Darfur’s New Security Reality, Africa Report No. 134, November 2007, p. 1. 

14Panel of Experts on the Sudan, Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution 1591 )2005( 
Concerning the Sudan, UN Doc. S/2008/647 )2008(, p. 13.                                 

15      املرجع نفسه، ص. 16. 

16      املرجع نفسه، ص. 51. 

17      املرجع نفسه، ص. 53.

18     مت إعالن الترخيص املبدئي لنشر بعثة االتاد اإلفريقي في دارفور في بيان مجلس السلم واألمن التابع لالتاد اإلفريقي:
Communiqué of the Solemn Launching of the 10th Meeting of the Peace and Security Council, AU Peace and Security 
Council, 10th meeting, AU Doc. PSC/AHG/Comm )X( )2004(.
ونص اتفاق سالم دارفور على مسؤوليات إضافية تقع على عاتق بعثة االتاد اإلفريقي في السودان، وفي حزيران/يونيو 2006، أوصت جلنة األركان 
العسكرية التابعة لالتاد اإلفريقي مبراجعة لوالية بعثة االتاد اإلفريقي لكي تشمل “حماية املدنيني، مبا في ذلك النساء واألطفال، الذين يتعرضون 

لتهديد وشيك، ضمن حدود القدرات واملوارد”:
Report of the Chairperson of the Commission on the Situation in Darfur, AU Peace and Security Council, 58th 
meeting, AU Doc. PSC/MIN/2 )L.VIII( )2006(, para. 33)b(.

ومتت املوافقة على املهمات اإلضافية والوالية اجلديدة من قبل مجلس السلم واألمن التابع لالتاد اإلفريقي في حزيران/يونيو 2006. 
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بيد أّن االتاد اإلفريقي كان مقّيًدا منذ البداية بسبب النقص في املوارد املالية والبشرية، 
وأخفق في توفير حماية جادة للمدنيني في دارفور19. ووافقت حكومة السودان في متوز/يوليو 2007 
على نشر بعثة هجينة من األمم املتحدة/االتاد اإلفريقي )البعثة املشتركة لألمم املتحدة واالتاد 
اإلفريقي في دارفور “يوناميد UNAMID”(، مخولة من مجلس األمن بأن تقوم، من بني أمور أخرى، 
باإلسهام في إعادة توفير األمن من أجل التقدمي اآلمن للمساعدة اإلنسانية، وتيسير الوصول اإلنساني 
االنتشار  وبدأ  وشيك20.  مادي  عنف  خلطر  املعرضني  املدنيني  حماية  في  واإلسهام  الضحايا،  إلى 
األولي للبعثة املشتركة لألمم املتحدة واالتاد اإلفريقي في كانون الثاني/يناير 2008، ولكنها واجهت 
املشاكل ذاتها في املوارد والقدرات التي ابتليت بها بعثة االتاد اإلفريقي21. وذكرت جلنة اخلبراء 
بشأن السودان في عام 2008 أّن “القوة اجلديدة، وبعد عشرة أشهر على نشرها، ما زالت تتعرض 
للهجمات بالطريقة ذاتها كسابقتها، وأثبتت أنها غير قادرة حتى اآلن على الدفاع عن نفسها، أو عن 

السكان املدنيني في دارفور”22.

النزاع في الصومال

لقد ظلت الصومال بدون حكومة وطنية فاعلة منذ عام 1991. وتوجت املفاوضات الدولية التي قادتها 
الهيئة احلكومية للتنمية )إيغاد( في عام 2004 بالتوقيع على امليثاق الفيدرالي االنتقالي الذي أنشأ 
احلكومة الفيدرالية االنتقالية كـ “نظام إدارة المركزية قائم على الفيدرالية”23. وكانت املشاكل تدق 
بالشلل،  السلطة  على  الداخلية  الصراعات  فتصيبها   – بدايتها  منذ  االنتقالية  الفيدرالية  باحلكومة 
وتتحداها جماعات املعارضة اإلسالمية، وُينظر إليها من قبل معظم الصوماليني على أنها حكومة غير 
شرعية24. وشهد عام 2006 ازدياًدا كبيًرا في النزاع األهلي في الصومال، مع ازدياد سلطة اتاد 
احملاكم اإلسالمية في جميع أنحاء البالد. وتدخلت قوات إثيوبية في الدفاع عن احلكومة الفيدرالية 
االنتقالية في كانون األول/ديسمبر 2006 وهزمت اتاد احملاكم اإلسالمية في أنحاء كثيرة من جنوب 
وسط الصومال، ولكّن عدم قدرة احلكومة الفيدرالية االنتقالية على تعزيز سلطتها، وصعود اجلناح 

العسكري التاد احملاكم اإلسالمية، “الشباب”، إلى السلطة، قّوض جناحاتها25.

19     جلنة اخلبراء بشأن السودان، احلاشية 14 أعاله، ص. 17. 

20Report of the Secretary-General and the Chairperson of the African Union Commission on the Hybrid  Operation in 
Darfur, UN Doc. S/2007/307/Rev. 1 )2007(, paras 54 - 5.

كما أّن الترخيص بنشر البعثة املشتركة لألمم املتحدة واالتاد اإلفريقي مبوجب الفصل السابع موجود في قرار مجلس األمن بشأن السودان: 
SC Res. 1769, UN SCOR, 5727th meeting, UN  Doc. S/Res./1769 )2007(, para. 15 )a(

ويشترط القرار 1769 أن تكون والية البعثة املشتركة لألمم املتحدة واالتاد اإلفريقي على النحو املبني في تقرير األمني العام ورئيس جلنة االتاد 
اإلفريقي املؤرخ 5 حزيران/يونيو 2007.

21     جلنة اخلبراء بشأن السودان، احلاشية 14 أعاله، ص. 85.

22      املرجع نفسه، ص. 3.

23     امليثاق الفيدرالي االنتقالي جلمهورية الصومال )2004(، املادة 11)1(.
Transitional Federal Charter of the Somali Republic )2004(, Art. 11)1(.

   24International Crisis Group, Somalia: To Move Beyond the Failed State, Africa Report No. 147, 23 December 2008, p. 2.                                                                   

25      املرجع نفسه، ص. 1.



96

ريبيكا باربر -  تي�صري امل�صاعدة الإن�صانية يف القانون الدويل الإن�صاين وقانون حقوق الإن�صان

وأنشأت مجموعة من املمثلني السابقني التاد احملاكم اإلسالمية، وأعضاء في البرملان، 
ترير  إعادة  أجل  من  التحالف   2007 األول/أكتوبر  تشرين  في  الصومالي  الشتات  من  وأفراد 
الصومال الذي دخل في حزيران/يونيو 2008، في مفاوضات سالم مع احلكومة الفيدرالية االنتقالية. 
وأدت محادثات السالم إلى اتفاق لوقف إطالق النار )“اتفاق جيبوتي”(، الذي نّص على وقف املجابهة 
املسلحة، وانسحاب القوات اإلثيوبية، ونشر قوة متعددة اجلنسيات لتحقيق االستقرار26. وقوبل اتفاق 
لم  ولكنه  لها سيطرة أساسية على األرض في الصومال،  التي  جيبوتي مبعارضة جميع اجلماعات 
ينجح إال في تصعيد أعمال العنف27. وأدت مفاوضات السالم اإلضافية التي جرت في أواخر عام 
2008 إلى اتفاق بني التحالف من أجل إعادة ترير الصومال واحلكومة الفيدرالية االنتقالية على إنشاء 
حكومة وحدة وطنية28، ولكّن االتفاق لم ينتج عنه شيء ُيذكر لزيادة الدعم للحكومة الفيدرالية االنتقالية، 
أو لتعزيز قدرتها على مواجهة جماعات املعارضة املسلحة29. وسحب اإلثيوبيون في أوائل عام 2009 
من القيام مبزيد من التوسع في السيطرة على األرض30.  قواتهم من الصومال، مما مّكن “الشباب” 
وتتفظ احلكومة الفيدرالية االنتقالية حالًيا مبجرد “قلة قليلة من أحياء املدينة” في مقاديشو31. وُينظر 
على نطاق واسع، إلى أّن استيالء جماعات املعارضة اإلسالمية على كامل جنوب البالد، على ما ُيعتقد، 

أمر ال مفر منه32.
كذلك، فإّن بعثة االتاد اإلفريقي في الصومال )أميسوم AMISOM( لديها تفويض من 
مجلس األمن التابع لألمم املتحدة باتخاذ كافة التدابير الالزمة، من بني أمور أخرى، لتوفير احلماية 
للمؤسسات الفيدرالية االنتقالية، وتوفير األمن للبنية التحتية األساسية، واإلسهام في تهيئة الظروف 
األمنية الالزمة لتقدمي املساعدة اإلنسانية33. بيد أّن نشر بعثة االتاد اإلفريقي في الصومال لم يصل 

26     االتفاق بني احلكومة الفيدرالية االنتقالية في الصومال والتحالف من أجل إعادة ترير الصومال، الذي ُعرض للتوقيع في 9 حزيران/يونيو 2008، ودخل 
حيز النفاذ في 18 آب/أغسطس 2008 )“اتفاق جيبوتي”(. 

27International Crisis Group, Somalia: To Move Beyond the Failed State, above note 24, p. i.            

28See Integrated Regional Information Network )IRIN(, ”Somalia: Power-sharing Deal Reached in Djibouti as TFG 
Split Widens“ )Press Release, 26 November 2008(, available at:
www.alertnet.org/thenews/newsdesk/IRIN/2910ccfff0cea26e0d2e02359eb47540.htm )last visited 1 March 2008(.                                                                                                     

29Michael Weistein, ”Somalia: Situation Brief No. 3: Analysis“, Garoweonline, 14 April 2009, available  at:           
www.garoweonline.com/artman2/publish/Analysis/Somalia_Situation_Brief_3_Analysis.html          
)last visited 15 April 2009(.                                                         

30Mohammed Ibrahim and Alan Cowell, ”Islamists overrun Somalia City as Ethiopians Leave“, New York Times, 26 
January 2009, p. A6.                                                             

31      املرجع نفسه.

  32International Crisis Group, Somalia: To Move Beyond the Failed State, above note 24, p. i.

تألفت بعثة االتاد اإلفريقي في البداية عماًل بالبيان الصادر عن مجلس السلم واألمن التابع لالتاد اإلفريقي، في كانون الثاني/يناير 2007، بغرض   33
اإلسهام في مرحلة االستقرار األولية في الصومال. ومن ثّم، مت التصديق رسمًيا على البعثة من قبل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة مبقتضى الفصل 

السابع من ميثاق األمم املتحدة في القرار بشأن الصومال:
Resolution on Somalia, SC Res. 1744, UN SCOR, 5633th meeting, UN Doc. S/Res./1744 )2007( 

وجرى التمديد للبعثة في آب/أغسطس 2007 في القرار بشأن الصومال:
Resolution on Somalia, SC Res. 1772, UN SCOR, 5732nd meeting, UN Doc. S/Res./1772 )2007(        

ومن ثّم، مرة أخرى في شباط/فبراير 2008:
Resolution on Somalia, SC Res. 1801, UN SCOR, 4842nd meeting, UN Doc. S/Res./1801 )2008(       

وفي كانون الثاني/يناير 2009:
Resolution on Somalia, SC Res. 1863, UN SCOR, 6068th meeting, UN Doc. S/Res./1863 )2009(.        
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أبًدا إلى الطاقة الكاملة، ويرجع ذلك جزئًيا إلى تردد الدول األعضاء في االتاد اإلفريقي في إرسال 
جنودها إلى وضع حيث يدعو قادة التمرد جماعاتهم إلى استهداف قوات حفظ السالم34. وكان لدى 
بعثة االتاد اإلفريقي في الصومال 3450 جندًيا فقط في أواخر عام 2008، ومجرد قدرة على تأمني 

املطار، واملرفأ، وتقاطع طرق في مقاديشو35.

القيود املفروضة على املساعدة اإلنسانية

املساعدة اإلنسانية املقّيدة في دارفور
القيود املفروضة على املساعدة اإلنسانية في دارفور بلغت أوجها في آذار/مارس 2009، عندما طردت 
حكومة السودان 13 منظمة دولية غير حكومية، وألغت تراخيص ثالث منظمات وطنية غير حكومية، 
عاملة في دارفور. وجاءت عملية الطرد بعد وقت قصير على إصدار احملكمة اجلنائية الدولية مذكرة 
اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد اإلنسانية. وتأثر 
7610 عمال من العاملني في مجال الغوث، في جميع أنحاء شمال السودان )مبا في ذلك دارفور(، 

بقرار الطرد36.
والقيود املفروضة على املساعدة اإلنسانية ليست بجديدة في دارفور. وقبل عملية الطرد، كانت 
دارفور توصف بأنها أحد أصعب األماكن وأكثرها إحباًطا للعمل في العالم، مع تقليص شديد للوصول 
اإلنساني نتيجة انعدام األمن العام، واستهداف الهجمات العاملني في املجال اإلنساني وموجوداتهم، 
عليها(37. املفروضة  البيروقراطية  القيود  عن  )فضاًل  معها  والعاملني  اإلنسانية  املنظمات  ومضايقة 
مبا   – دارفور  في  اإلنساني  املجال  في  العاملني  تستهدف  التي  الهجمات  ازدادت  وقد 
بشكل كبير في السنوات التي  في ذلك االعتداءات البدنية واجلنسية، وعمليات السطو واالختطاف – 
سبقت عمليات الطرد. فذكر مساعد األمني العام للشؤون اإلنسانية، جون هوملز في تشرين الثاني/
نوفمبر 2008 أّن الهجمات على املنظمات اإلنسانية قد بلغت “مستويات غير مسبوقة”38، مع مقتل 11 
موظًفا، وخطف 189 موظًفا، وسرقة 261 مركبة، و172 سطًوا على مباٍن إنسانية، و35 كميًنا، ونهب 
قوافل، في عام 2008 وحده39. وأشار هوملز إلى أّن حركات التمرد كانت تبدو في معظم احلاالت أنها 

    34International Crisis Group, Somalia: To Move Beyond the Failed State, above note 24, p.20.          

 )UN Doc. S/2008/709 )2008( p. 7.( ،35     األمني العام لألمم املتحدة، تقرير األمني العام عن احلالة في الصومال

36Sara Pantuliano, Susanne Jaspars and Deepayan Basu Ray, Where to Now? Agency Expulsions in Sudan:
Consequences and Next Steps, ALNAP/HPG Lessons Paper, Overseas Development Institute, March 2009, p. 3, 
available at: http://www.odi.org.uk/resources/download/3198.pdf )last visited 3 June 2009(.                       

37     مكتب نائب املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة في السودان؛ منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية املقيم:
”Darfur Humanitarian Profile No. 33“, October 2008.

38     جون هوملز، مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة الطارئة:
”Briefing to the Security Council on the situation in Chad and Sudan“, 3 December 2008, available at:
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/EDIS-7LYTBD?OpenDocument )last visited 23 January 2008(. 

39     مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
”UN Humanitarian Chief Calls for Continued Co-operation in Sudan“, Press Release, 30 November 2008, available at:
www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/RMOI-7LVMUD?OpenDocument&RSS20//02-P )last visited 24 January 
2008(. 
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املسؤولة عن الهجمات40، ولكن كما أشار أحد املعلقني املشهورين حول دارفور، فإّن “االعتداءات على 
... املنظمات اإلنسانية، ومركباتها ومجّمعاتها ومعداتها يجب أن يتم فهمها على حقيقتها: هي أعمال 
متثل مسؤولية واضحة لنظام اخلرطوم ... ففي مناطق تسيطر عليها اخلرطوم، ال شيء يحدث دون أن 

يكون مقبواًل من النظام، ضمًنا أو صراحة”41.
واملساعدة اإلنسانية في دارفور عملية معقدة نتيجة مجموعة معقدة من القيود البيروقراطية. 
ويعّدد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية املسائل التالية في بيان صادر في عام 2006 
على أنها تؤثر بشدة في قدرة الوكاالت اإلنسانية على القيام بعملها: نظام معقد وطويل خاص بتأشيرة 
الواليات ضمن  بني  للسفر  تصاريح  على  اإلنساني  املجال  في  العاملني  وضرورة حصول  الدخول؛ 
دارفور، وأحياًنا للسفر إلى مناطق معّينة ضمن الواليات؛ وتأخير مفرط في جتهيز تصاريح السفر 
وتأشيرات الدخول )وحتى تأشيرات املغادرة(42. والنظام البطيء لتأشيرات الدخول وتصاريح السفر 
يعني أّن من املمكن أن يستغرق حصول املوظفني على تأشيرة أولية للعمل في السودان عدة أشهر، 
وحتى بعد وصولهم إلى السودان، يكن أن يتم تأخيرهم في اخلرطوم قبل احلصول على ترخيص 
بالسفر إلى دارفور. وما إن يصل العاملون إلى دارفور، حتى ُينع العديد منهم من القيام بعملهم 
بسبب عدم التمكن من احلصول على تصاريح السفر، والتأخير في جتهيز التأشيرات يعني أّن العاملني 

ليسوا أحراًرا، في أغلب األحيان، في العودة إلى ديارهم عندما يرغبون في ذلك.
مع  باملغادرة  أوامر  وكاالت  تلقت   ،2009 عام  الطرد  عملية  مناسبات سبقت  عدة  وفي 
موظفيها نتيجة التصّور بأنها ال تتقيد بالقواعد. فقد تلقى املجلس النرويجي لالجئني، املسؤول عن 
أكبر مخيمات األشخاص النازحني داخلًيا في دارفور  تنسيق املساعدة اإلنسانية في مخيم كاملا – 
– تعليمات، في أوائل عام 2006، بوقف جميع العمليات في دارفور43. وفي الوقت نفسه تقريًبا، تلقت 
منظمة سودانية غير حكومية أمًرا بوقف عملياتها على أساس انتهاكات غير محددة لقانون جلنة الغوث 
اإلنساني44. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2007، مت طرد رئيس مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

ـِ “قواعد العمل اإلنساني”45. اإلنسانية في جنوب دارفور بسبب انتهاكات غير محددة ل

40      املرجع نفسه.

41Eric Reeves, ”Humanitarian Efforts in Darfur Face Escalating War by Khartoum“, 28 October 2008, available at:
www.sudanreeves.org/Article227.html )last visited 20 January 2008(   

42     مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
”Fact Sheet on Access Restrictions in Darfur and Other Areas of Sudan“, 20 April 2006, available at:
www.ochaonline.un.org/OchaLinkClick.aspx?link=ocha&DocId=1004494 )last visited 20 January 2008(. 

43      املرجع نفسه.

44Amnesty International, ”Sudan: Continuing Blockade of Humanitarian Aid“, Public Statement, AI Index AFR 
54/010/2006 )Public(, 4 April 2006, available at:                                           
www.asiapacific.amnesty.org/library/Index/ENGAFR540102006?open&of=ENG-393 )last visited 26 January 2009(.
مت اإلعالن عن قانون جلنة الغوث اإلنساني لعام 1995 من قبل الرئيس عمر البشير في 2005، ومت استبداله في شباط/فبراير 2006 بقانون تنظيم العمل 
اإلنساني والتطوعي لعام 2006. وقد تعرض القانونان مًعا النتقاد شديد من املنظمات اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان مبا أنهما يفرضان قيوًدا 

مفرطة على قدرة املنظمات اإلنسانية على العمل في السودان. 

 45Patrick Worsnip, South Darfur Authorities Expel UN Aid Official: UN“, Reuters, 7 November 2007, available at:
www.reuters.com/article/worldNews/idUSN0757142620071107 )last visited 25 January 2008( 
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و1.5  غذاء،  دون  مليون شخص   1.1 بحوالي  ُيقّدر  ما  األخيرة  الطرد  عمليات  وخلفت 
مليون شخص دون رعاية صحية، وما يزيد على مليون دون مياه للشرب46. وتشير التقديرات األولية 
إلى أّن األمم املتحدة وحكومة السودان قد تقدران على تغطية 20-30 % من العجز47. وقالت حكومة 
السودان إّن العجز املتبقي سوف تغطيه املنظمات الوطنية، ولكّن األمم املتحدة واملنظمات الدولية غير 
احلكومية أعربت عن شكها بقدرة املنظمات الوطنية على االضطالع بالبرامج الضخمة واملعقدة التي 
كانت تديرها الوكاالت التي مت طردها48. وبعد عمليات الطرد بوقت قصير، قال هوملز: “إننا، كجهاز 
األمم املتحدة، ليس لدينا القدرة، وكذلك ليس لدى املنظمات غير احلكومية ... وليس لدى احلكومة 
]السودانية[ القدرة على استبدال جميع األنشطة التي كانت قائمة، وبالتأكيد ليس على أساس أّي مدى 
سواء أكان قصيرا أم متوسًطا”49. وُيخشى أن ينجم عن عمليات الطرد عواقب وخيمة ال سيما بالنسبة 
لإلمداد باملاء في العديد من مخيمات األشخاص النازحني داخلًيا، مبا في ذلك مخيم كاملا، حيث يعتمد 
63 ألف شخص على منظمة أوكسفام بريطانيا العظمى )Oxfam Great Britain(، إحدى املنظمات 
التابع لألمم املتحدة في   )WFP( التي مت طردها، في التزود باملاء50. وقام برنامج األغذية العاملي
أعقاب عمليات الطرد بتوزيع مواد غذائية تكفي ملدة شهرين في املناطق التي كانت تغطيها سابًقا 
املنظمات غير احلكومية التي مت طردها51، ولكّن تقييًما أجراه موظفون من األمم املتحدة واحلكومة 
السودانية خلص إلى التحذير من أنه “مع حلول شهر أيار/مايو، ومبا أّن ثغرة اجلوع تقترب، ... فإّن 
هؤالء األشخاص لن يتلقوا حصصهم ما لم يجد برنامج الغذاء العاملي شركاء قادرين على االضطالع 
مبهمة التوزيع الضخمة”52. وبعد شهر واحد فقط على عمليات الطرد، قال مدير البرامج الدولية ملنظمة 

أوكسفام بريطانيا العظمى:
“لقد مت إبالغنا بالفعل أّن مضخات املياه في بعض مخيمات دارفور قد توقفت عن الضخ، 
وهناك خشية متزايدة من احتمال تفشي األمراض في موسم األمطار... إّن عمليات الطرد 

تؤثر بالفعل على حياة مئات اآلالف من أكثر السودانيني فقًرا وضعًفا”53.

46IRIN, Sudan: We Will Fill the Gaps, Government Insists, Press Release, 10 March 2009, available at:   
www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=83398 )last visited 15 April 2009(.              

Pantuliano, Jaspars and Ray, above note 36, p.3 .    47

48IRIN, Sudan: Lost Aid Expertise Hard to Replace – UN, Press Release, 25 March 2009, available at:    
www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=83635 )last visited 15 April 2009(.

                      IRIN, Sudan: We Will Fill the Gaps, Government Insists, above note 46 .    49

Pantuliano, Jaspars and Ray, above note 36, p. 4 .    50

51IRIN, Sudan: Hungry People are Desperate People, Press Release, 23 March 2009, available at:      
www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=83587 )last visited 15 April 2009(.

                      IRIN, Sudan: Lost Aid Expertise Hard to Replace – UN, above note 48 .    52

53IRIN, Sudan: Oxfam Appeals against Expulsion, Press Release, 15 April 2009, available at:           
www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=83933 )last visited 16 April 2009(.
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املساعدة اإلنسانية املقّيدة في الصومال

لقد ظلت توصف الصومال على أنها املكان األخطر في العالم للمرء العامل في مجال الغوث54. وذكرت 
املنظمة الصومالية غير احلكومية )Safety and Preparedness Support Program( “برنامج 
االستعداد األمني والدعم” أّن عام 2008 شهد ما مجموعه 146 حادًثا أصاب بشكل مباشر وكاالت 
إنسانية أو عاملني معها، مع مقتل 36 عاماًل في املجال اإلنساني، وجرح 17، وخطف 28 55. كما ذكر 

تقرير تقييم أمني أعدته منظمة “الرؤية العاملية” في كانون األول/ديسمبر 2008 أّن:
... جرى  “التهديدات ضد العاملني في املجال اإلنساني، الصريحة واملفهومة في ما مضى 
استبدالها تدريجًيا ولكن بشكل متسق على مدى األشهر األربعة والعشرين املاضية مبزيد 
من التهديدات السرية التي تستهدف اآلن ... وبشكل متعمد العاملني في املجال اإلنساني، 
سواء أكانوا عاملني دوليني أم محليني. وتشمل تخويف العاملني، واحتجازهم واستجوابهم، 

وخطفهم، واغتيالهم، وقوائم تتضمن تهديدات بالقتل، واستهدافا بعبوات ناسفة بدائية”56.
وتتعرض قدرة الوكاالت اإلنسانية على القيام بأنشطتها ملزيد من القيود عن طريق نقاط 
التفتيش، واحلواجز، واالبتزاز غير املشروع من قبل السلطات احمللية واجلماعات املسلحة. ففي آب/
أغسطس 2008، ذكرت األمم املتحدة أّن 325 حاجًزا على األقل، أقيمت في جميع أنحاء الصومال، 
معظمها كانت من جانب احلكومة الفيدرالية املؤقتة أو ميليشيا قبلية، وكانت جميعها تقريًبا تطالب بدفع 
رسوم أو أموال حماية57. وكما في حالة دارفور، فإّن الوكاالت اإلنسانية معّرضة ألوامر باالنسحاب 
– على الرغم من أّن في الصومال ال ُينظر كثيًرا إلى األمر على أنه عدم تقيد بالقواعد، ولكن ُينظر 
إليه من زاوية عالقة بجماعة غير تلك التي متارس السيطرة في املنطقة. وأصدر “الشباب” في تشرين 
األول/أكتوبر 2008 بياًنا يأمرون فيه اثنتني من وكاالت اإلغاثة بوقف العمليات في مناطق في جنوب 
وسط الصومال تقع تت سيطرتهم. وكانت إحدى الوكالتني تدعم املرافق الصحية، ومراكز التغذية 

التكميلية، والبرامج العالجية في العيادات اخلارجية، التي يفيد منها حوالي 30,000 شخص58.
ويجري استهداف العاملني في املجال اإلنساني في الصومال من قبل جميع األطراف في 
النزاع، وتكون هوية اجلناة وانتماءاتهم غير واضحة في العديد من احلاالت. وكما في دارفور، يتم 
تقييد املساعدة اإلنسانية من خالل انعدام األمن العام، وأعمال العنف العشوائية، مع احتمال وقوع 
العاملني في مجال الغوث في املكان اخلطأ، وفي الزمان اخلطأ. بيد أنه، وفًقا لدراسة أجرتها منظمة 

54UN News Centre, Somalia Now World’s Most Dangerous Place for Aid Workers, Says UN Official, Press Release, 24 
April 2007, available at: www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=22334&Cr=somalia&Crl )last visited 24 January 
2008(.  

  55                Somalia NGO Security Preparedness and Support Program, Somalia Report, No. 50/08, December 2008.

56RMI Somalia, Report on Review of World Vision Operational Procedures in Somalia, World Vision Somalia, 2008, p. 6.                                                           

57Amnesty International, Fatal Insecurity: Attacks on Aid Workers and Rights Defenders in Somalia, AI Index AFR 
52/016/2008, 6 November 2008, p. 17. 

58     مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية:
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Somalia: Situation Report No. 50, 19 December 2008.                                                                  
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العفو الدولية بخصوص مقتل العاملني في مجال الغوث، وأفراد منظمات املجتمع املدني الصومالي 
في عام 2008، فإّن غالبية الضحايا جرى قتلهم في هجمات متعمدة59. وتبنّي ملنظمة العفو الدولية 
“الشباب”  القتل كانت تعزى إلى أعضاء جماعات املعارضة املسلحة، مبن فيهم  أّن غالبية عمليات 
و”التحالف من أجل إعادة ترير الصومال”60. وتشمل الدوافع األساسية للهجمات الكسب املادي، 
والرغبة من جانب جماعات املعارضة في القضاء على األشخاص الذين ُينظر إليهم على أنهم يعملون 
في  احملتمل  الثالث  الدافع  ويتمثل  اإلثيوبية61.  للقوات  أو  االنتقالية،  الفيدرالية  للحكومة  كجواسيس 
الرغبة من جانب اجلماعات املسلحة في السعي لتوسيع نطاق سيطرتهم اإلقليمية من أجل تقويض 
سلطة جماعات تسيطر حالًيا على مناطق معّينة – من خالل فضح عدم قدرة تلك اجلماعات على توفير 

األمن الكافي.
الوكاالت اإلنسانية  التي تستهدف  الهجمات  إلى جانب  العام النعدام األمن،  واملستوى 
والعاملني معها، يقّيد بشدة تقدمي املساعدة اإلنسانية في بلد يحتاج 3.25 مليون شخص – 43 % 
من السكان – إلى مساعدة إنسانية62. وفي بيان مشترك، في تشرين األول/أكتوبر 2008، قالت 52 
منظمة غير حكومية تعمل في الصومال إّن الوكاالت الوطنية والدولية قد “مت منعها من االستجابة 
للغاية”، وإّن  العنف، والوصول احملدود  العاديني بسبب أعمال  بشكل فعال الحتياجات الصوماليني 
جنوب ووسط الصومال “كان الدخول إليهما محظوًرا بالكامل تقريًبا على العاملني الدوليني في وكاالت 
الغوث”63. ومت إرغام عدة وكاالت على تعليق برامجها وإجالء موظفيها، وبالتالي فإّن اخللل في توفير 
املواد الغذائية، واملأوى، واخلدمات الطبية األساسية الطارئة، الذي ترتب على ذلك، كان أحد العوامل 
التي  التغذية على نطاق واسع واملوت بسبب املجاعة أو األمراض  التي أسهمت في سوء  الرئيسية 

يكن الوقاية منها64.

اإلطار القانوين حلمية املساعدة اإلنسانية

إّن القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان يحميان بدرجات متفاوتة تقدمي املساعدة 
املدنيني  حقوق  وُيبنّي  املسلحة،  النزاعات  أوقات  في  ينطبق  اإلنساني  الدولي  فالقانون  اإلنسانية. 

 Amnesty International, Fatal Insecurity, above note 57, p. 14 .    59

60Amnesty International, Millions at Risk in Somalia as Attacks on Aid Workers Escalate, Press Release, 6 November 
2008, available at:                                                               
www.amnesty.org/en/news-and-upates/report/millions-risk-somalia-attacks-aid-workers-escalate-20081106 
)last visited 24 January 2008(. 

Amnesty International, Fatal Insecurity, above note 57.   61

62Statement by 52 NGOs Working in Somalia on the Rapidly Deteriorating Humanitarian Crisis in the Country, 6 
October 2008, available at:                                                        
www.somali-civilsociety.org/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Itemid=1 )last visited 20 January 
2008(.  

63      املرجع نفسه.

Amnesty International, Fatal Insecurity, above note 57 .    64
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املتضررين من النزاع، فضاًل عن التزامات أطراف النزاع. أما القانون الدولي حلقوق اإلنسان فينطبق 
الدول األطراف في الصكوك  التزامات على  أوقات احلرب65، ويفرض  السلم، وكذلك في  أوقات  في 
لواليتها،  أو يخضعون  أقاليمها  الذين هم ضمن  الدولية حلقوق اإلنسان في احترام وحماية حقوق 
والوفاء بتلك احلقوق. وينظر الشق التالي من البحث في تنظيم املساعدة اإلنسانية مبوجب كل من 

هذين النظامني القانونيني.

املساعدة اإلنسانية في القانون الدولي اإلنساني

املسلح  النزاع  املساعدة اإلنسانية في  املنطبقة على حماية  الدولي اإلنساني  القانون  قواعد  تختلف 
تبًعا لطبيعة النزاع املعني، وطبيعة أطراف النزاع، ومسألة من لديه السيطرة على األرض. وفي حالة 
تنظمه  اإلنسانية  املساعدة  توفير  فإّن  العسكري(،  ذلك االحتالل  الدولية )مبا في  املسلحة  النزاعات 
اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول األول. وسوف تتم مناقشة االلتزامات املبّينة في هذين الصكني 
هذين  في  عليها  املنصوص  اإلنسانية  للمساعدة  القانونية  احلماية  إّن  هنا  القول  يكفي  لكن  الحًقا، 
الصكني هي حماية قوية، وإّن العديد من األحكام ذات الصلة متثل قانوًنا دولًيا عرفًيا. وأما في حالة 
النزاعات املسلحة غير الدولية، فإّن املساعدة اإلنسانية تنظمها املادة 3 املشتركة في اتفاقيات جنيف 

والبروتوكول الثاني.
والنزاع في الصومال، وعلى الرغم من مشاركة القوات اإلثيوبية حتى أوائل عام 2009، 
ُيعتبر عموًما نزاًعا مسلًحا غير دولي: فالقوات اإلثيوبية كان ُينظر إليها دولًيا على أنها تعمل  كان 
فيه قوات  نزاًعا تتصدى  النزاع  لم يكن  االنتقالية، وبهذه الصفة،  الفيدرالية  بالتحالف مع احلكومة 
مسلحة تابعة إلحدى الدول ضد قوات مسلحة لدولة أخرى66. والنزاع في دارفور كان ُيعتبر أيًضا 
تصنيف  تدعم  أن  احملتمل  من  عناصر   – متزايد  بشكل   – هناك  أّن  مع  دولي،  غير  مسلًحا  نزاًعا 
النزاع على أنه نزاع له طابع دولي67. وذكر فريق اخلبراء بشأن السودان في عام 2008 أّن نزاع 
دارفور قد توّسع في املنطقة على نطاق أوسع، وأّن حكومتي السودان وتشاد كانتا مشاركتني في 
“ممارسة راسخة بتزويد األسلحة والذخائر واملركبات والتدريب للجماعات املسلحة املعارضة لبعضها 
البعض”68. وخلص الفريق إلى أنه “مما ال ريب فيه أّن حرًبا بالوكالة تدور بني السودان وتشاد من 

خالل جهات فاعلة من غير الدول في دارفور وحولها”69.

65     محكمة العدل الدولية:
International Court of Justice )ICJ(, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, ICJ Reports 
1996, p. 226, para. 105)2()E(; ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory, Advisory Opinion, ICJ Reports 2004, p. 136, para. 106; ICJ, Case Concerning Armed Activities on the 
Territory of the Congo, ICJ Reports 2005, p. 116. 

66Human Rights Watch, So Much to Fear: War Crimes and the Devastation of Somalia, December 2008, pp. 26-27, 
available at: http://www.hrw.org/en/reports/2008/12/08/so-much-fear-0 )last visited 2 June 2009(.

 67Program on Humanitarian Policy and Conflict Research, IHL Resource Page: Darfur 2007, available at: www.ihl.
ihlresearch.org/index.cfm?fuseaction=page.viewpage&pageid=844 )last visited 7 February 2008(.

68     مجموعة اخلبراء بشأن السودان، احلاشية 14 أعاله، ص. 49.

69      املرجع نفسه، ص. 3.
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ُيعد فيها  prima facie، أن  الظاهر  التي يكن، من حيث  النظر في الظروف  وقد مت 
نزاع مسلح داخلي نزاًعا له طابع دولي، من قبل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة في 
قضية املدعي العام ضد تاديتش70. وقد قيل في هذه القضية إّن النزاع يكن أن يكون نزاًعا دولًيا 
دولة غير تلك التي تقاتل ضدها71. أما بخصوص ما  إذا كانت الوحدات شبه العسكرية “تنتمي إلى” 
تعنيه عبارة “تنتمي إلى”، فقد رأت أنها تقتضي “السيطرة على ]مقاتلني غير نظاميني[ من قبل طرف 
في نزاع مسلح دولي، وفوق ذلك، عالقة تبعية ووالء ]لهؤالء املقاتلني[ إزاء ذلك الطرف في النزاع”72. 
وفيما إذا كان يكن اعتبار النزاع في دارفور نزاًعا ذا طابع دولي يتوقف بالتالي على مدى السيطرة 
التي متارسها حكومتا السودان وتشاد على جماعات املعارضة املسلحة التي تعمل في إقليم كل منهما 
وتقاتل ضد القوات احلكومية. وفي حني اتهمت حكومة السودان تشاد بتوفير اإلمدادات واملعدات لقوات 
املتمردين العاملة في دارفور73، إال أنه من غير املرجح اعتبار قوات املتمردين أنها ضمن سيطرة تشاد 
ألغراض تصنيف النزاع على أنه نزاع له طابع دولي. ولذلك، فإّن النزاع في كل من الصومال ودارفور 
تكمه النظم القانونية التي تنظم النزاعات املسلحة غير الدولية، على الرغم من أنه يكن التصور أّن 
النزاع في دارفور يكن أن يقع في املستقبل ضمن نطاق قانون النزاع املسلح الدولي. هذا، وستتم 

أدناه مناقشة حماية املساعدة اإلنسانية في النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء.

املساعدة اإلنسانية في النزاعات املسلحة الدولية

تنص اتفاقية جنيف الرابعة على أّن األشخاص احملميني عندما ال يفيدون من أنشطة دولة حامية، فعلى 
دولة االحتجاز أن تطلب إلى دولة أو منظمة محايدة االضطالع بالوظائف املناطة بالدولة احلامية، وإذا 
لم يكن باإلمكان توفير احلماية على هذا النحو، فعلى الدولة احلاجزة “أن تطلب أو أن تقبل ... عرض 
اخلدمات التي تقدمها منظمة إنسانية ... لالضطالع باملهام اإلنسانية التي تؤديها الدول احلامية”74. 
لغرض توفير املساعدة اإلنسانية75. وباختصار، على  ومتنح املنظمات اإلنسانية “جميع التسهيالت” 
الدول واجب طلب وتيسير تقدمي املساعدة اإلنسانية لألشخاص الذين ليسوا من رعاياها ولكنهم ضمن 

سيطرتها الفعلية76.

70     احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة:
The Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-A, Judgment )Appeals Chamber(, 15 July 1999.

71      املرجع نفسه، الفقرة 92.

72      املرجع نفسه، الفقرة 94.

 73Andrew Heavens, ”Sudan and Chad Accuse Each Other of Helping Rebels“, International Herald Tribune, 29     انظر:
January 2009.  

74     اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 11.

75     اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 30.

76     احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة:
ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT-94-1-T, Opinion and Judgment, 7 May 1997, para. 579,

حيث رأت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة بخصوص تعريف الشخص احملمي أّن هذا “ال يقتصر على احلاالت التي يكون فيها الفرد املدني 
جسدًيا في قبضة طرف أو دولة احتالل”، ولكن باألحرى، ُيعتبر األشخاص في قبضة طرف إذا كانوا “في أرض محتلة فعلًيا من قبل طرف في النزاع”. 
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صلة  ذات  أحكام  هي  احملميني  األشخاص  تشمل  التي  أعاله  إليها  املشار  واألحكام 
محدودة بالتهديدات التي تتعرض لها املساعدة اإلنسانية هذه األيام، ألنه يكن القول، فقط في أقلية 
قليلة من النزاعات، إّن دولة ما لديها سيطرة فعلية على إقليم دولة أخرى. بيد أّن املادة 23 من اتفاقية 
جنيف الرابعة تنطبق بشكل أوسع على “مجموع سكان البلدان املشتركة في النزاع”77، وجتبر كل 
طرف على السماح بحرية مرور “جميع رساالت األدوية واملهمات الطبية ومستلزمات العبادة املرسلة 
واملقويات  واملالبس،  الضرورية،  “األغذية  وكذلك  متعاقد آخر”،  لطرف  املدنيني  السكان  إلى  حصًرا 

املخصصة لألطفال دون اخلامسة عشرة من العمر، والنساء احلوامل أو النفاس”78.
وحتى البروتوكول األول، فهو أكثر صراحة في حمايته للمساعدة اإلنسانية، إذ ينص 

على ما يلي:
“يجري القيام بأعمال الغوث ذات الصبغة املدنية احملايدة وبدون متييز مجحف للسكان املدنيني 
إلقليم خاضع لسيطرة طرف في النزاع، من غير األقاليم احملتلة، إذا لم يزودوا مبا يكفي من 

املدد ]الغذاء واملدد اجلوهري للبقاء[، شريطة موافقة األطراف املعنية على هذه األعمال”79.
وفضاًل عن ذلك، ينص البروتوكول على واجب حماية العاملني في مجال الغوث ومساعدتهم 
بأقصى ما يكن، مع أّن مشاركة مثل هؤالء العاملني تخضع ملوافقة الطرف الذي يؤدون أعمال الغوث 
في إقليمه. ويجوز في حالة الضرورة العسكرية امللحة فقط، احلد من أوجه نشاط العاملني في مجال 

الغوث، أو تقييد تركاتهم بصفة مؤقتة80.
الدولي  القانون  في  قوي  أساس  يوجد  الدولي،  املسلح  النزاع  حالة  ففي  وباختصار، 
تستطيع اجلهات الفاعلة اإلنسانية أن تعتمد عليه لتطالب بتيسير املساعدة اإلنسانية. ولسوء احلظ، 
فإّن هذا يطّبق بشكل محدود في نزاعات هذه األيام، التي في غالبيتها العظمى )مبا في ذلك النزاع 

في كل من الصومال ودارفور( هي نزاعات مسلحة لها طابع غير دولي81.
“تنطبق  املسلح  النزاع  قوانني  أّن  على  جنيف  اتفاقيات  من   2 2  الفقرة  املادة  وتنص 
وفي  املتعاقدة”.  السامية  األطراف  أحد  إلقليم  أوالكلي  اجلزئي  االحتالل  حاالت  جميع  في  أيًضا 
حالة األراضي احملتلة، تنص اتفاقية جنيف الرابعة على أنه “إذا كان كل سكان األراضي احملتلة أو 
قسم منهم تنقصهم املؤن الكافية، وجب على دولة االحتالل أن تسمح بعمليات اإلغاثة ... وتوفر لها 
التسهيالت بقدر ما تسمح به وسائلها”82. وترى اللجنة الدولية للصليب األحمر أّن االلتزام بتيسير 
عمليات اإلغاثة هو التزام “غير مشروط”، وأّن سلطات االحتالل يجب أن “تتعاون بإخالص في التنفيذ 

77     اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 13.

78     اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 23.

79    البروتوكول اإلضافي األول، املادة 70)1(.

80     البروتوكول اإلضافي األول، املادة 71.

 81Human Security Centre, The Human Security Report 2005: War and Peace in the 21st Century, Oxford University 
Press, Oxford, 2005, p. 34.                      

82     اتفاقية جنيف الرابعة، املادة 59.
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السريع والدقيق لهذه العمليات”83. وباختصار، ليس على دول االحتالل واجب املوافقة فحسب، ولكن 
يجب أيًضا أن تطلب املساعدة اإلنسانية وتيسر توفيرها بفاعلية.

ويوجد بعض التأييد للرأي القائل بأنه عندما تستوفى الشروط املبينة في الئحة الهاي 
)السيطرة الفعلية من جانب دولة االحتالل، وعدم املوافقة من جانب الدولة ذات السيادة(84، فإّن قانون 
االحتالل يكن أن ينطبق حتى في ظروف “غير حالة احلرب أو النزاع املسلح بني طرفني أو أكثر من 
أي في النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء )ومن   – األطراف السامية املتعاقدة” 
احملتمل كذلك في زمن السلم(85. وهذه اإلمكانية لها أهمية في حماية املساعدة اإلنسانية في دارفور 
والصومال، ألنها يكن أن تعني أّن املجموعة الكاملة من التزامات احملتل بخصوص توفير املساعدة 
مساحات  على  تسيطر  التي  املسلحة  املعارضة  جماعات  على  تنطبق  بإنها  القول  ُيكن  اإلنسانية، 
شاسعة من األرض في أنحاء دارفور والصومال، دون موافقة الدولة ذات السيادة. بيد أّن هذه املقاربة 
لم تلق التأييد من قبل محكمة العدل الدولية، التي رأت أّن املادة 2 الفقرة 2 من اتفاقيات جنيف يجب 
أن تقرأ على أنها تعني حيث يوجد نزاع مسلح دولي، وأّن االتفاقيات يكن أن تنطبق “في أّي إقليم 

يتم احتالله في سياق نزاع من قبل أحد األطراف املتعاقدة”86.

املساعدة اإلنسانية في النزاعات املسلحة غير الدولية

املساعدة اإلنسانية في النزاعات املسلحة غير الدولية تميها املادة 3 املشتركة في اتفاقيات جنيف 
والبروتوكول الثاني، فضاًل عن القانون الدولي العرفي. والنزاع املسلح غير الدولي ال تعّرفه املادة 3 
املشتركة، ولكن مت تعريفه من قبل احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة على أنه “أعمال عنف 
مسلح طويل بني سلطات حكومية وجماعات مسلحة منظمة، أو بني هذه اجلماعات ضمن دولة ما”87. 
والوضع في كل من الصومال والسودان يقع ضمن هذا التعريف، وفي كلتا احلالتني، فإّن مستوى 

احلدة املطلوب راسخ متاًما88.

83Jean Pictet, Commentary on the Geneva Conventions of 12 August 1949, Vol. IV, International Committee of the 
Red Cross, Geneva, 1958, p. 320.                                      

الئحة الهاي املتعلقة بقوانني وأعراف احلرب البرية، التي مت اعتمادها في 18 تشرين األول/أكتوبر 1907، والتي دخلت حيز النفاذ في 26 كانون الثاني/  84
يناير 1910، املادة 42: “تعتبر أرض الدولة محتلة حني تكون تت السلطة الفعلية جليش العدو، وال يشمل االحتالل سوى األراضي التي يكن أن 

متارس فيها هذه السلطة بعد قيامها”.

85     انظر، على سبيل املثال:
Michael J. Kelly, Restoring and Maintaining Order in Complex Peace Operations, International Humanitarian Law 
Series, Vol. 2, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, p. 151; Adam Roberts, ”What is a Military Occupation“, British 
Yearbook of International Law, Vol. 55, 1985, p. 253. 

86     محكمة العدل الدولية:
ICJ, Legal Consequences of the Construction of a wall in the Occupied Palestinian Territories, above note 65, para. 95.

 87ICTY, Prosecutor v. Dusko Tadic, Case No. IT-94- 1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory 
Appeal on Jurisdiction )Appeals Chamber(, 2 October 1995, para. 70.                    

بشأن الصومال، انظر منظمة “مراقبة حقوق اإلنسان” )Human Rights Watch(، احلاشية 66 أعاله، ص. 26-27. وفي حالة دارفور، قالت جلنة   88
التحقيق الدولية إّن “شروط )1”( وجود جماعات مسلحة منظمة تقاتل ضد السلطات املركزية؛ و)2”( سيطرة املتمردين على جزء من اإلقليم؛ و)3”( قتال 

طويل، لكي ُيعتبر هذا الوضع نزاًعا مسلًحا داخلًيا ... مستوفاة” – جلنة التحقيق الدولية بشأن دارفور، احلاشية 10 أعاله، ص. 26. 
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وتدد املادة 3 املشتركة في اتفاقيات جنيف معايير احلد األدنى من اإلنسانية التي تلزم 
األطراف في نزاع مسلح غير دولي: األشخاص الذين ال يشتركون مباشرة في األعمال العدائية يعاملون 
معاملة إنسانية، وُيحظر االعتداء على احلياة وعلى الكرامة الشخصية، وُيعتنى باجلرحى واملرضى. 
ويكن القول إّن هذا يشمل التزاًما باملوافقة على املساعدة اإلنسانية وتيسيرها، إذ إّن عدم القيام بذلك 
سوف يهدد بقاء السكان املدنيني )مبوجب حظر “االعتداء على احلياة”(89. وتنص املادة 3  الفقرة 2 على 
أنه “يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب األحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف 

النزاع” – ولكنها ال تلزم الدولة التي جتري األزمة اإلنسانية على إقليمها بقبول العرض.
ويوفر البروتوكول الثاني مزيًدا من احلماية الصريحة للمساعدة اإلنسانية في النزاعات 
املسلحة غير الدولية، مع أّن له عتبة تطبيق أعلى من املادة 3 املشتركة90. وتنص املادة 18 على ما يلي:
“تبذل أعمال الغوث ذات الطابع اإلنساني واحليادي البحت وغير القائمة على أّي متييز مجحف، 
لصالح السكان املدنيني مبوافقة الطرف السامي املتعاقد املعني، وذلك حني يعاني السكان 

املدنيون من احلرمان الشديد بسبب نقص املدد اجلوهري لبقائهم كاألغذية واملواد الطبية”.
ويشمل هذا احلكم ضمًنا مبدأ اإلعانة – أي “أّن الدول مسؤولة أساًسا عن تنظيم أعمال 
لتلعب دوًرا مساعًدا، وذلك مبساعدة السلطات على  تتم دعوتها   ... الغوث  “جمعيات  وأّن  الغوث”، 
القيام بواجبها”91. وبعبارة أخرى، وكما جرى التأكيد مؤخًرا من قبل روهان بيريرا من “جلنة القانون 
الدولي”، فإّن “املساعدة اإلنسانية ينبغي أن تكون عماًل إعانًيا، وأال يتم اتخاذها من جانب واحد 

أبًدا”92.
ويوجد هنا تضارب بني عبارات “تبذل أعمال الغوث” و “مبوافقة الطرف ...” – أي شرط 
حصول الوكالة اإلنسانية على ترخيص من الدولة املعنية، وااللتزام من جانب الدولة مبنح الترخيص. 
وتذكر اللجنة الدولية في التعليق على البروتوكولني اإلضافيني أّن “احلقيقة في أّن املوافقة مطلوبة ال 
تعني أّن القرار متروك حلرية اتخاذه من قبل األطراف” و“إذا كان بقاء السكان مهدًدا، وكانت منظمة 
إنسانية تستوفي الشروط املطلوبة في عدم التحيز وعدم التمييز، وقادرة على معاجلة هذا الوضع، 
فيجب القيام بأعمال الغوث”93. وتذكر اللجنة الدولية أيًضا أّن رفض أعمال الغوث دون أساس سليم 
سيكون انتهاًكا للمادة 14 من البروتوكول الثاني التي تظر استخدام التجويع كأسلوب من أساليب 
القتال94. ولذلك، كحد أدنى، فإّن املادة 18 )إذ تقرأ مع املادة 14( تتضمن التزاًما من جانب الدول 
بقبول الغوث اإلنساني إذا كان الوضع على نحو قد يؤدي رفض أعمال الغوث إلى جتويع سكان مدنيني 

 89Ruth Abril Stoffels, ”Legal Regulation of Humanitarian Assistance in Armed Conflict: Achievements and Gaps“, 
International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, September 2004, pp. 519- 520.       

90     انظر البروتوكول اإلضافي الثاني، املادة 1.

 91Yves Sandoz et al., Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 
1949, Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 1477.                                    

92Rohan Perera, Statement at the 60th Session of the International Law Commission, Geneva, 18 July 2008, available at: 
www.lankamission.org/content/view/579/ )last visited 28 May 2008(.

 93          Sandoz et al., above note 91, p. 1479.  

94      املرجع نفسه.
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أو إلى تهديد بقائهم. وفي ما عدا هذه الظروف، فإّن قراءة دقيقة للمادة 18 ال توحي بوجود التزام من 
جانب الدولة بقبول أو تيسير الغوث اإلنساني.

في  اإلنسانية  املساعدة  فإّن  ولذلك  الثاني:  البروتوكول  في  طرًفا  ليست  الصومال  إّن 
الصومال ال تميها سوى املعايير الدنيا املبّينة في املادة 3 املشتركة. أما السودان فهو طرف في 
البروتوكول الثاني، ولذلك فإّن املساعدة اإلنسانية في دارفور تميها املادة 3 املشتركة واملادة 18، 
أخرى  مسلحة  جماعات  مع  نزاع  في  هي  الدولة  مسلحة تت سيطرة  جماعات  أّن  إثبات  شريطة 
متارس تت قيادة مسؤولة سيطرة على أرض متكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، 

وتستطيع تنفيذ البروتوكول الثاني95.
وذكر فريق اخلبراء بشأن السودان في عام 2008 أّن غالبية مجموعات املتمردين املنشقة 
في دارفور كانت تفتقر إلى قيادة وهياكل سيطرة واضحة96. مع ذلك، وفي ضوء ما توصلت إليه جلنة 
التحقيق من أّن جماعات املتمردين قد مارست منذ عام 2003 سيطرة األمر الواقع de facto على 
بعض مناطق دارفور97، فمن احملتمل أنه يكن اعتبار أّن جماعات املتمردين الرئيسية، على األقل، 
لديها قيادة وسيطرة كافية، مما يجعل النزاع يقع ضمن نطاق البروتوكول الثاني. وبخصوص ميليشيا 
الدولة  “روابط واضحة بني  أّن هناك  التحقيق من  إليها جلنة  التي توصلت  النتائج  فإّن  اجلنجاويد، 
املسلحة  القوات  عليا ومن  تلقوا أسلحة وذخائر من سلطات مدنية  وأّن اجلنجاويد  وامليليشيات”98، 
التابعة للحكومة99، تشير إلى أنه يكاد يكون من املؤكد أّن اجلنجاويد يكن اعتبارهم “ضمن السيطرة 
وبالتالي يستوفون معيار مستوى تطبيق البروتوكول الثاني. ومن ثّم، فإّن أطراف  للدولة –  الكاملة” 
النزاع في دارفور هي في احلد األدنى ملزمة باملادة 3 املشتركة في اتفاقيات جنيف، وبقدر ما يشمل 
النزاع جماعات مسلحة منظمة هي في نزاع مع القوات املسلحة للدولة، فإّن األطراف ملزمة أيًضا 
املساعدة  على  باملوافقة  االلتزام  فإّن  آنًفا،  ذكره  مت  وكما  احلالتني،  كلتا  وفي  الثاني.  بالبروتوكول 
اإلنسانية وتيسيرها يقتصر على األوضاع التي يكن عدم القيام فيها بأعمال املساعدة اإلنسانية أن 

يهدد بقاء سكان مدنيني.
وباإلضافة إلى املادة 3 املشتركة والبروتوكول الثاني، فإّن تنظيم املساعدة اإلنسانية في 
النزاعات املسلحة غير الدولية يحميه أيًضا القانون الدولي العرفي. وعلى وجه التحديد، فإن االلتزام 
باحترام وحماية العاملني في مجال الغوث اإلنساني، واألعيان املستخدمة للغوث اإلنساني، وااللتزام 
بالسماح باملرور السريع ودون إعاقة للغوث اإلنساني، وااللتزام بتيسير ذلك الغوث الذي يتسم بطابع 
غير متحيز، ويتم دون أّي متييز مجحف )ويخضع حلق الدولة في املراقبة(، هي التزامات تصنفها 
اللجنة الدولية من قواعد القانون الدولي العرفي، وتنطبق في جميع النزاعات100. وبخصوص االلتزام 

95     بلغة البروتوكول اإلضافي الثاني، املادة 1.

96     مجموعة اخلبراء بشأن السودان، احلاشية 14 أعاله، ص. 53. 

97     جلنة التحقيق الدولية بشأن دارفور، احلاشية 10 أعاله، ص. 26.

98      املرجع نفسه، ص. 33.

99     املرجع نفسه، ص. 36.

100   هنكرتس ودوزوالد – بك، احلاشية 5 أعاله، ص 105، و193.
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باحترام العاملني في مجال الغوث اإلنساني وحمايتهم، ذكرت اللجنة الدولية في الدراسة التي أعدتها 
عام 2005 بشأن قواعد القانون الدولي اإلنساني العرفي أّن هذا االلتزام هو التزام “نتيجة منطقية 
حلظر التجويع، ... وللقاعدة التي تنص على وجوب جمع اجلرحى واملرضى والعناية بهم”، ألّن أمن 
العاملني في مجال الغوث اإلنساني واألعيان املستخدمة للغوث اإلنساني هو “شرط ال غنى عنه من 

أجل تسليم الغوث اإلنساني للسكان املدنيني احملتاجني الذين تتهددهم املجاعة”101.
وتذكر دراسة اللجنة الدولية في شأن مسألة املوافقة على املساعدة اإلنسانية أنه:

“ال يجوز رفض املوافقة ألسباب تعسفية. ويكون الطرف ملزًما باملوافقة إذا ثبت أّن سكاًنا 
مدنيني يهددهم اجلوع، وباستطاعة منظمة إنسانية معاجلة الوضع بتوفير أعمال الغوث على 

أساس غير منحاز ودون متييز”102.
وهذا يعيدنا إلى موقف يشبه إلى حد كبير ما جاء في البروتوكول الثاني )كما فسرته 
أي أّن الدول ملزمة باملوافقة على الغوث اإلنساني إذا كان الوضع يكن أن يؤدي  اللجنة الدولية( – 

في حال حجب تلك املوافقة إلى جتويع السكان أو تهديد بقائهم.
وينظر القسم التالي من البحث في ما إذا كان قد جرى مزيد من تعزيز التنظيم القانوني 
للمساعدة اإلنسانية من خالل اإلجماع الدولي في السنوات األخيرة – كما يتجلى في ممارسة الدول، 
وقرارات اجلمعية العامة ومجلس األمن – على أّن القانون الدولي العرفي يتضمن اآلن التزاًما باملوافقة 
يهدد  أن  املساعدة يكن  تلك  إذا كان رفض  النظر عما  وتيسيرها، بغض  املساعدة اإلنسانية  على 

بتجويع سكان مدنيني.
ولكي يكتسب مبدأ قانوني وضع قانون دولي عرفي، فقد جرت العادة على اشتراط وجود 
ممارسة متسقة وعامة بني الدول امللتزمة بالقاعدة، وأن يكون هناك دليل على أّن املمارسة قد نفذت 
بناء على االعتقاد بأّن املمارسة إلزامية )مبدأ االعتقاد القانوني opinio juris(103، وبعد قرار محكمة 
العدل الدولية في قضية األنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها، فإّن دليل االعتقاد 
القانوني opinio juris يكن استخالصه من املعاهدات، وكذلك من الصكوك غير امللزمة من مثل 
“تأثير  أّن  القضية  تلك  في  الدولية  العدل  أكدت محكمة  وقد  العامة104،  وقرارات اجلمعية  اإلعالنات 
املوافقة في نص هذه القرارات ... يكن أن ُيفهم على أنه قبول بصحة القاعدة أو مجموعة القواعد 

املعلنة في القرار”105.

101    املرجع نفسه، ص. 105.

102    املرجع نفسه. ص. 197.

103   محكمة العدل الدولية:
ICJ, North Sea Continental Shelf )Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. The 
Netherlands(, Judgment, ICJ Reports 1969, para. 77. 

104   محكمة العدل الدولية:
ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua )Nicaragua v. United States of America(, Judgment, 
ICJ Reports 1986, para. 188.

105   املرجع نفسه. رأت محكمة العدل الدولية أّن قبول األطراف بالقرارات واإلعالنات دليل على اعتقاد قانوني opinio juris كاٍف لدعم وجود قاعدة من 
قواعد القانون الدولي العرفي.



خمتـــــــــــــــــــارات من 
املجــلــــــــــة الدوليــة
لل�صلـيـب الأحمــــر

109

املجلد 91، العدد 874، يونيو/حزيران 2009

وإذا كان يكن حًقا االستدالل على االعتقاد القانوني opinio juris من قبول قرارات 
اجلمعية العامة واإلعالنات غير امللزمة، فهل يكن القول إّن هناك دلياًل كافًيا لدعم وجود قاعدة جديدة 
من قواعد القانون الدولي العرفي تطلب إلى الدول أن توافق وتيسر املساعدة اإلنسانية، سواء أكان 

رفض هذه املساعدة يكن أن يهدد سكانا مدنيني بالتجويع أم ال؟
املساعدة  لتنسيق  التالية  التوجيهية”  “املبادئ   1991 عام  في  العامة  اجلمعية  ووضعت 

اإلنسانية:
3 .  ينبغي احترام سيادة الدول ... احتراًما كاماًل ... وينبغي أن توفر املساعدة اإلنسانية مبوافقة 

البلد املتضرر ...
4.  تتحمل كل دولة في املقام األول مسئولية االعتناء بضحايا... حاالت الطوارئ ... التي تقع في 
الرئيسي في الشروع باملساعدة اإلنسانية  أراضيها. ومن ثم تؤدي الدولة املتضررة الدور 

وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها.
6.  ُيطلب إلى الدول التي يحتاج سكانها إلى املساعدة اإلنسانية إلى تسهيل عمل هذه املنظمات 

في االضطالع باملساعدة اإلنسانية...106.
وقد مت “التذكير” بهذه املبادئ التوجيهية في قرارات متعاقبة للجمعية العامة بشأن تنسيق 
املساعدة اإلنسانية وسالمة وأمن العاملني في املجال اإلنساني. ومع ذلك، فمن املثير لالهتمام اإلشارة 
إلى أنه، وباستثناء القرار 194/51 )1996(107، لم تتم إعادة التأكيد صراحة على ضرورة املوافقة 
من جانب الدولة املعنية. فالقرارات تدين تكراًرا األعمال التي متنع العاملني في املجال اإلنساني من 
أداء مهامهم اإلنسانية، أو عدم القيام بأعمال تتيح لهم ذلك، وتدعو الدول واألطراف األخرى للتعاون 
للعاملني في املجال اإلنساني، وضمان  الوكاالت اإلنسانية، وكفالة الوصول اآلمن ودون عوائق  مع 
تقدمي اإلمدادات والتجهيزات108. ومن املمكن أن نخلص إلى أنه في حني لم تذهب اجلمعية العامة بعيًدا 
في إلغاء شرط احلصول على املوافقة من جانب الدولة املضيفة، إال أّن شرط املوافقة تضاءلت أهميته 
بالنسبة للمبادئ املنافسة األخرى التي مت تبنيها في عام 1991 )مسؤولية الدولة في حماية الضحايا، 

وأهمية تيسير عمل املنظمات اإلنسانية(.
وقد اتخذ مجلس األمن نهًجا أقوى قلياًل بخصوص االلتزام بتيسير املساعدة اإلنسانية 
في النزاعات املسلحة غير الدولية فضاًل عن النزاعات املسلحة الدولية. وأصدر  من جانب الدول – 
مجلس األمن في عام 1996 سلسلة قرارات بشأن ليبيريا، تدين الهجمات على املنظمات والوكاالت 

106    القرار بشأن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة في حاالت الطوارئ، قرار اجلمعية العامة 182/46 )1991(، امللحق.

107    القرار بشأن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة في حاالت الطوارئ، قرار اجلمعية العامة 194/51 )1996(.    

انظر، على سبيل املثال، القرار بشأن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة في حاالت الطوارئ، قرار اجلمعية العامة 168/47   108
)1992( )“إذ تؤكد ضرورة توفير احلماية الكافية للموظفني الذين يضطلعون بدور في العمليات اإلنسانية، وفًقا ألعراف القانون الدولي ومبادئه ذات 
الصلة”(؛ والقرار بشأن تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية التي تقدمها األمم املتحدة في حاالت الطوارئ، قرار اجلمعية العامة 194/51 )1996( )“إذ 
تؤكد بقوة احلاجة املاسة لكفالة واحترام وتعزيز القانون اإلنساني الدولي، ومبادئه وقواعده، وسالمة موظفي املساعدة اإلنسانية وضرورة قيام الدول التي 
يحتاج سكانها إلى املساعدة اإلنسانية بتيسير عمل املنظمات اإلنسانية لدى تقدمي املساعدة اإلنسانية”(؛ والقرار بشأن سالمة وأمن العاملني في مجال 
تقدمي املساعدة اإلنسانية وحماية موظفي األمم املتحدة، قرار اجلمعية العامة 95/62 )2007( )تدعو جميع الدول واألطراف في حاالت الطوارئ اإلنسانية 
املعقدة ... في البلدان التي يعمل فيها عاملون في مجال تقدمي املساعدة اإلنسانية، ... التعاون التام مع ... الوكاالت اإلنسانية ... لكفالة الوصول اآلمن 

ودون عوائق للعاملني في املجال اإلنساني وتقدمي اإلمدادات والتجهيزات(.
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ـِ ... املنظمات الدولية، وسالمة تقدمي  الدولية التي تقدم املساعدة اإلنسانية، وتطلب “حرية احلركة ل
املساعدة اإلنسانية”109. وأصدر مجلس األمن في السنوات األخيرة قرارات تطلب الوصول اإلنساني 
وتقدمي املساعدة اإلنسانية بشكل كامل ودون عوائق في الصومال110، وتشدد على أهمية كفالة سبل 
الوصول اإلنساني اآلمن ودون عوائق للعاملني في املجال اإلنساني في أفغانستان111، وتدعو جميع 
األطراف في السودان لتوفير “الدعم واحلماية جلميع العمليات اإلنسانية والعاملني فيها وتيسيرها”112، 
وفي حالة العراق، تث “جميع من يعنيهم األمر، على السماح، حسب ما ينص عليه القانون اإلنساني 
الدولي ... بوصول موظفي املساعدة اإلنسانية بصورة كاملة دون عوائق إلى كل من هم في حاجة 
إلى املساعدة، والقيام، ما أمكن، بتوفير جميع التسهيالت الضرورية لعملياتهم”113. وفي حني تواصل 
القرارات التأكيد من جديد على سيادة الدولة املعنية وسالمتها اإلقليمية، إال أّن مجلس األمن يبدو 
أنه قد اتخذ موقًفا بأّن املوافقة ليست شرًطا مطلًقا لالضطالع بعمليات الغوث اإلنساني، وبأّن الدول 
املعنية ملزمة بالقيام بكل ما بوسعها لتيسير هذا الغوث. وطلب الوصول اإلنساني دون عوائق لم يتم 
السكان  إلى جتويع  فيها  املساعدة  يؤدي رفض هذه  أن  التي يكن  األوضاع  على  قصره صراحة 

املدنيني أو تهديد بقائهم.
وبالتالي، هل يكن القول إّن قرارات اجلمعية العامة ومجلس األمن، إلى جانب سلوك 
الدول وغير ذلك من تصريحات رسمية114، توفر دلياًل على قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي 
إلى جتويع سكان  الرفض سيؤدي  هذا  أكان  اإلنسانية، سواء  املساعدة  تيسير  الدول  من  تقتضي 
مدنيني أو تهديد بقائهم أم ال؟ وبالتأكيد فإّن من املعقول القول إّن اعتماد الدول لسلسلة من القرارات 
اإلنساني  الدولي  القانون  بأّن  ضمًنا  تعترف  العراق،  حالة  )وفي  اإلنساني  بالوصول  تطالب  التي 
يقتضي وصول العاملني في املجال اإلنساني بصورة كاملة ودون عوائق(115 يثل االعتقاد القانوني 

opinio juris الالزم لدعم هذا االدعاء.
بيد أّن األكثر صعوبة هو شرط أن يكون سلوك الدول وفًقا للمادة املزعومة. والدول التي 
كانت موضع القرارات التي تدعو إلى توفير تقدمي آمن ودون عوائق للمساعدة اإلنسانية كانت أقل 
من متسقة في التزامها. فاألطراف واحلركات والفصائل في الصومال لم تتخذ كافة التدابير الالزمة 

109   قرار بشأن احلالة في ليبيريا )1996( SC/Res/104 ؛ قرار بشأن احلالة في ليبيريا )SC/Res/1059 )1996؛ قرار بشأن احلالة في ليبيريا 
.SC/Res/1083 )1996( ؛ قرار بشأن احلالة في ليبيرياSC/Res/1071 )1996(

110  قرار بشأن احلالة في الصومال )2007( SC/Res/1744؛ قرار بشأن احلالة في الصومال )SC/Res/1772 )2007؛ قرار بشأن احلالة في الصومال 
)2008( SC/Res/1801؛ قرار بشأن احلالة في الصومال )2008( SC/Res/1814؛ قرار بشأن احلالة في الصومال )SC/Res/1844 )2008؛ 

.SC/Res/1872 )2009( ؛ قرار بشأن احلالة في الصومالSC/Res/1863 )2009( قرار بشأن احلالة في الصومال

.SC/Res/1868 )2009( ؛ قرار بشأن احلالة في أفغانستانSC/Res/1806 )2008( 111    قرار بشأن احلالة في أفغانستان

.SC/Res/1870 )2009( 112    قرار بشأن السودان

.SC/Res/1770 )2007( 113    قرار بشأن احلالة في العراق

114   تشير دراسة اللجنة الدولية إلى أّن االلتزام بالسماح بحرية مرور إمدادات الغوث تتضمنه كتّيبات عسكرية وغير ذلك من تصريحات رسمية وممارسة 
تنطبق في النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء – انظرهنكرتس ودوزوالد- بك، احلاشية 5 أعاله، ص. 195 )نقاًل عن الكتّيبات العسكرية 

لكولومبيا، وأملانيا، وإيطاليا، وكينيا، مع اإلشارة إلى تصريحات من أملانيا، ونيجيريا، والواليات املتحدة، ويوغوسالفيا(. 

.SC/Res/1770 )2007( 115   قرار بشأن احلالة في العراق
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لتيسير تقدمي املساعدة اإلنسانية بعد قرارات مجلس األمن األخيرة؛ والوصول اإلنساني إلى السكان 
الذين هم بحاجة للمساعدة في أفغانستان كان يكن اعتباره أّي شيء إال الوصول اآلمن ودون عوائق، 
وذلك منذ إصدار القرارين في 2008-2009؛ والوكاالت اإلنسانية التي طردت من دارفور في أوائل 
عام 2009، لم يتم منحها اإلذن باستئناف عملياتها. مع ذلك، فإّن عدم االمتثال ليس بالضرورة ضاًرا 
باالدعاء بأّن قاعدة ما لها وضع القانون الدولي العرفي116. وفي قضية نيكاراغوا، رأت محكمة العدل 

الدولية أنه:
“من أجل استنتاج وجود قواعد عرفية، ترى احملكمة أنه يكفي أن يكون سلوك الدول، بشكل 
عام، متسًقا مع هذه القواعد، وأّن احلاالت التي يكون فيها سلوك الدول متعارًضا مع قاعدة 
معّينة، ينبغي أن تتم معاجلتها عموًما على أنها انتهاكات لتلك القاعدة، وليست مؤشرات على 

إقرار قاعدة جديدة”117.
وتيسيره  اإلنساني  للغوث  عوائق  دون  السريع  باملرور  “بالسماح  لاللتزام  بالنسبة  أما 
وجدت دراسة اللجنة الدولية أّن “املمارسة  ... اخلاضع للحق في الرقابة ]من قبل الدولة املضيفة[” 
على حد سواء”118.  الدولية  وغير  الدولية  املسلحة  النزاعات  إدانتها عموًما في شأن  املناقضة متت 
تبنّي من قرارات مجلس  املناقضة، كما  للممارسة  الدولية  السنوات األخيرة اإلدانات  وتواصلت في 
األمن املشار إليها أعاله، وبشكل صريح في القرار 1844 بشأن احلالة في الصومال، الذي فرض 
فيه مجلس األمن عقوبات، من بني أمور أخرى، على األفراد والكيانات “الذين يحدد ]مجلس األمن[ 
أنهم ... عرقلوا إيصال املساعدات اإلنسانية إلى الصومال، أو احلصول عليها، أو توزيعها داخله”119. 
سواء هددت أم لم تهدد بقاء سكان  وبالتالي، فمن املعقول التأكيد أّن عرقلة املساعدة اإلنسانية – 

مدنيني – تعد عموًما انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني.
ويكن القول، بالتالي، إّن هناك ما يكفي من االعتقاد القانوني opinio juris وممارسة 
للموافقة على املساعدة اإلنسانية  العرفي  الدولي  القانون  التزاًما في  بأّن هناك  لدعم االدعاء  الدول 
وتيسيرها، في النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء، سواء أكان رفض تلك املساعدة 

يكن أن يؤدي إلى جتويع سكان مدنيني أو تهديد بقائهم أم ال.

املساعدة اإلنسانية في القانون الدولي حلقوق اإلنسان

لقد انعكس التطبيق املوازي لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في العديد من قرارات مجلس 
النزاعات على احترام  األمن وجلنة حقوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان وجميعها تث أطراف 
الدولي اإلنساني على حد  والقانون  اإلنسان  قانون حقوق  لها مبوجب  واالمتثال  التزاماتهم  وتعزيز 

116  انظر:
Theodor Meron, ”Revival of Customary Humanitarian Law“, American Journal of International Law, Vol. 99, No. 4, 
October 2005, p. 817. 

.ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, above note 104, para. 186 :117   محكمة العدل الدولية

118   هنكرتس ودوزوالد- بك، احلاشية 5 أعاله، ص. 195.

.SC/Res/1844 )2008( 119   قرار بشأن احلالة في الصومال
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سواء120. كما أكدت محكمة العدل الدولية أيًضا أّن أحكام قانون حقوق اإلنسان تستمر في االنطباق 
في أوقات النزاع املسلح ما لم ينتقص منها طرف بصورة مشروعة، بناء على حالة طوارئ وطنية121.

بيد أنه لم يكن هناك اعتراف صريح بأّن تطبيق قانون حقوق اإلنسان في أوقات النزاع 
املسلح يشمل التزامات احلكومات باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قبل نظر محكمة العدل 
الدولية في قضية اجلدار عام 2004. فقد أعلنت احملكمة في تلك القضية أّن تشييد إسرائيل حاجًزا 
أمنًيا في األراضي الفلسطينية احملتلة شّكل انتهاًكا اللتزاماتها مبوجب العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى وجه التحديد االلتزام باحترام احلق في مستوى معيشي الئق. 
الدولي اخلاص باحلقوق  العهد  تنتقص من أحكام  لها أن  لم يكن يحق  أّن إسرائيل  ورأت احملكمة 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألّن “احلماية املمنوحة من قبل اتفاقيات حقوق اإلنسان ال تنقطع في 
حالة النزاع املسلح، إال من خالل مفعول األحكام اخلاصة باالنتقاص من النوع املندرج في املادة 4 
من العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية122. ومن ثّم، فإّن الدول ملزمة في حاالت النزاع 
املسلح بالتقيد مبجموعة التزاماتها الكاملة مبوجب القانون الدولي حلقوق اإلنسان، مبا في ذلك احلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ويتضمن القانون الدولي حلقوق اإلنسان عدًدا من األحكام ذات الصلة بحماية املساعدة 
اإلنسان  حلقوق  اإلفريقي  وامليثاق  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  فالعهد  اإلنسانية. 
الطفل  حقوق  اتفاقية  حني تمي  في  احلياة123،  في  احلق  يحميان  اإلفريقي”(  )“امليثاق  والشعوب 
حق الطفل في احلياة، وتنص على أّن الدول تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ومنوه124. وقالت 
اللجنة اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية إّن احلق في احلياة “ال يكن فهمه بصورة صحيحة على 
نحو تقييدي”، وإّن حماية هذا احلق تتطلب من الدول أن “تعتمد تدابير إيجابية”125. والدول األطراف 
املدنية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  في  طرفان  هما  والصومال  )السودان  االتفاقيات  هذه  في 
والسياسية، وامليثاق اإلفريقي، كما أّن السودان هو أيًضا طرف في اتفاقية حقوق الطفل( لديها بالتالي 
التزام بقبول الغوث اإلنساني، ورمبا أيضا تيسيره فعلًيا، إذا كان الوضع في حال عدم القيام بذلك قد 
يهدد بقاء أولئك الذين هم ضمن أقاليمها أو خاضعون لوالياتها. وهذا مشابه لاللتزام مبوجب املادة 

120  انظر قائمة بقرارات مجلس األمن وجلنة حقوق اإلنسان ومجلس حقوق اإلنسان التي تؤكد التطبيق املوازي لقانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في 
أوقات النزاع املسلح:

Rebecca Barber, ”Protecting the Right to Housing in the Aftermath of Natural Disaster: Standards in International 
Human Rights Law“, International Journal of Refugee Law, Vol. 20, No. 3, October 2008, pp. 436-7. 

121   انظر محكمة العدل الدولية:
ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, above note 65.

122    املرجع نفسه، الفقرة 106.

123  العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ُعرض للتوقيع في 16 كانون األول/ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 23 آذار/مارس 1976، 
املادة 6؛ امليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب )امليثاق اإلفريقي( ُعرض للتوقيع في 27 حزيران/يونيو 1981، ودخل حيز النفاذ في 21 تشرين 

األول/أكتوبر 1986.

124   اتفاقية حقوق الطفل، ُعرضت للتوقيع في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989، ودخلت حيز النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 1990، املادة 6.

125  اللجنة اخلاصة باحلقوق املدنية والسياسية، التعليق العام رقم 6: احلق في احلياة )املادة 6 من العهد(، العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 
.)UN Doc. HRI/Gen/1/Rev.7 )1982(, para. 5( ،الدورة الستون
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18 من البروتوكول الثاني والقانون الدولي اإلنساني العرفي، ومفاده أّن الدول يجب أن توافق على 
الغوث اإلنساني إذا كان حجب املوافقة قد يؤدي إلى جتويع السكان أو تهديد بقائهم.

االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  في  املندرجة  األحكام  إّن  القول  ويكن 
الصلة  ذات  اإلفريقي،  امليثاق  وفي  فيه(،  طرفان  هما  والصومال  )السودان  والثقافية  واالجتماعية 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توفر حماية أكثر رحابة للمساعدة اإلنسانية. ويقّر العهد 
الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية “بحق كل شخص في مستوى معيشي كاٍف 
... يوفر ما يفي بحاجته من الغذاء والكساء واملأوى”126، وباحلق في التحرر من اجلوع127. كما ُيقّر 
العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وامليثاق اإلفريقي، باحلق في التمتع 

بأعلى مستوى من الصحة اجلسمية والعقلية يكن بلوغه128.
وبخالف أحكام العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل 
ومعظم األحكام في امليثاق اإلفريقي، التي تفرض التزامات فورية على الدول األطراف بكفالة إعمال 
باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد  فإّن  االتفاقيات،  هذه  من  كل  في  عليها  املنصوص  للحقوق  كامل 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ينص على التمتع الفعلي التدريجي باحلقوق بأقصى ما تسمح به 
املوارد املتاحة للدولة129. فاملادة 2)الفقرة 1( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية تلزم الدول بأن:
“تتخذ، مبفردها وعن طريق املساعدة والتعاون الدوليني، ... وبأقصى ما تسمح به مواردها 
املتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي باحلقوق املعترف بها في هذا 

العهد، سالكة بذلك جميع السبل املناسبة ...”.  
الوصول  “بأفضل حالة يكنه  التمتع  إلى  امليثاق اإلفريقي  16 من  املادة  واإلشارة في 

إليها” من الصحة البدنية والعقلية تعني ضمًنا أّن هذا االلتزام ينبغي تفسيره بعبارات مشابهة130.
في  أنه  أوضحت  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  باحلقوق  اخلاصة  اللجنة  أّن  بيد 
حني يسمح العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عموًما بالتمتع الفعلي 
التدريجي باحلقوق، إال أّن الدول األطراف عليها التزام فوري بكفالة أداء “املستويات األساسية الدنيا” 

لكل حق من احلقوق املنصوص عليها في العهد:

126  العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ُعرض للتوقيع في 16 كانون األول/ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 3 كانون 
الثاني/يناير 1976، املادة 11 الفقرة 1.

127   العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة 11)الفقرة 2(.

128   العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املادة 12؛ امليثاق اإلفريقي، املادة 16.

129   اللجنة اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
General Comment No. 3: The Nature of States Parties Obligations )Art 2)1( of the Covenant(, UN ESCOR, Comm. 
Economic, Social and Cultural Rights, 5th sess., Annex 3, UN Doc. E/1991/23 )1990(, para. 1.

130Chidi Anselm Odinkalu, ”Analysis of Paralysis or Paralysis by Analysis? Implementing Economic, Social and Cultural 
Rights under the African Charter on Human and Peoples’ Rights“ Human Rights Quarterly, Vol. 23, May 2001, p. 
327, at p. 349.                                                
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“وبالتالي، على سبيل املثال، فالدولة الطرف التي فيها أّي عدد كبير من األفراد محرومني من 
املواد الغذائية األساسية أو الرعاية الصحية األولية األساسية أو املأوى واملسكن األساسي 
أو أبسط أشكال التعليم، هي، من حيث الظاهر prima facie، متخلفة عن الوفاء بالتزاماتها 
مبوجب العهد. ... ]و[ يجب أن تثبت أنها بذلت كل جهد الستعمال كل املوارد املتاحة لها في 

مسعى للوفاء بتلك االلتزامات الدنيا، باعتبارها مسألة ذات أولوية”131.
وتشير عبارة: “بأقصى ما تسمح به املوارد املتاحة لها” إلى املوارد املوجودة ضمن الدولة 
وكذلك “املوارد املتاحة من املجتمع الدولي من خالل التعاون واملساعدة الدوليني”132. وهكذا، فإّن الدولة 
الطرف في العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تتخلف عن توفير 
أبسط  املواد الغذائية األساسية أو الرعاية الصحية األولية األساسية أو املأوى واملسكن البسيط أو
أشكال التعليم تعتبر أنها تنتهك التزاماتها ما لم تستطع أن تثبت أنها بذلت كل جهد الستعمال كل 
للوفاء بالتزاماتها. وسيتم البحث  مبا في ذلك املساعدة الدولية - في مسعى  املوارد املتاحة لها – 
أدناه في االلتزامات األساسية الدنيا التي تنجم عن احلق في الغذاء الكافي واملاء، كمثال على أهمية 

التزامات الدول فيما يخص احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حلماية املساعدة اإلنسانية.
واحلق في الغذاء الكافي “يتحقق عندما يكون لدى كل رجل، وامرأة، وطفل … إمكانية 
الوصول املادي واالقتصادي في كل األوقات للغذاء الكافي، أو وسائل احلصول عليه”133. وفي حني 
أّن هناك إقراًرا بأّن احلق في الغذاء يجب أن يتحقق تدريجًيا، إال أّن العهد الدولي اخلاص باحلقوق 
تدابير  يلزم من  ما  باتخاذ  “التزام أساسي  لديها  الدول  أّن  أّكد  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
لتلطف وتخفف من اجلوع ... حتى في أوقات الكوارث الطبيعية أو غير ذلك من الكوارث”134. ومن 
أجل الوفاء بهذا االلتزام األساسي، يجب على احلكومات كفالة أن يكون لدى كل شخص ضمن والية 
كل منها “الوصول إلى ما يكفي من احلد األدنى من الغذاء األساسي املناسب واآلمن غذائًيا لضمان 
تررهم من اجلوع”135. ولتحديد ما إذا كانت األفعال التي تقوم بها حكومة معّينة، أو االمتناع عن 
القيام مبا يلزم، ترقى إلى انتهاك للحق في الغذاء، فإّن العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية يذكر أنه:
“من املهم التمييز بني عدم القدرة لدولة طرف على االمتثال وعدم الرغبة في ذلك ... فالدولة 
التي تدعي أنها غير قادرة على االضطالع بالتزاماتها... تتحمل عبء إثبات أّن هذا هو احلال، وأنها 

سعت دون جناح للحصول على دعم دولي لكفالة توفر الغذاء الضروري وإمكانية الوصول إليه”136.

131   العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 3، احلاشية أعاله 129. 

132    املرجع نفسه، الفقرة 13.

133   العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 12: احلق في الغذاء الكافي
CESCR, General Comment No. 12: The Right to Adequate Food )Art 11 of the Covenant(, UN ESCOR, CESCR, 20th 
sess., UN Doc. E/C. 12/1999/5 )1999(, para. 6.

134    املرجع نفسه، الفقرة 6.

135    املرجع نفسه، الفقرة 14.

136    املرجع نفسه، الفقرة 17.
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الغذائية  املواد  وتأخير  االبتزاز  وطلبات  الغذائية  املواد  قوافل  كاختطاف  أفعال  وهناك 
املعدة للتوزيع على السكان املدنيني في اجلمارك، أو أّي شكل آخر من أشكال املضايقة أو التقييد 
الذي ُيفرض على وكاالت دولية تشارك في برامج غذاء أو تغذية – وبقدر ما يكن أن تعزى تلك األفعال 
للحكومة – يكن القول إنها متثل انتهاكات واضحة لاللتزامات األساسية الدنيا إزاء احلق في الغذاء. 
وباإلضافة إلى ذلك، فحيث ال يستطيع السكان الوصول إلى احلد األدنى من الغذاء األساسي لكفالة 
تررهم من اجلوع، كما هو احلال في كل من الصومال ودارفور )طفل من بني كل ستة أطفال في 
الصومال يعاني من سوء التغذية احلاد137؛ وأقل من طفل من بني كل ستة أطفال في دارفور يعاني من 
سوء التغذية 138(، يكن اعتبار احلكومة املعنية أنها تنتهك التزاماتها ما لم تستطع إثبات أنها سعت 

دون جناح للحصول على دعم دولي لكفالة توفر الغذاء وإمكانية الوصول إليه.
كما أقرت اللجنة اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأّن حق اإلنسان في 
املاء يقع ضمن احلماية املمنوحة في املادة 11)الفقرة 1( من العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية ألّن “احلق في املاء يقع بشكل واضح ضمن فئة الضمانات الضرورية لضمان 
مستوى معيشي الئق”139. واحلق في املاء يعني احلق في “ماء كاٍف وصالح ومقبول ويكن الوصول 
إليه واحلصول عليه مادًيا لالستخدام الشخصي واملنزلي”140. وكما هو احلال مع احلق في الغذاء، فمن 
املسلّم به أّن التحقيق الفعلي للحق في املاء خاضع للموارد املتاحة للدولة، وعلى هذا النحو، فإّن هذا 
احلق يكن تقيقه تدريجًيا141. ومع ذلك، فقد حددت اللجنة اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية عدًدا من االلتزامات األساسية الدنيا اخلاصة باملاء، والتي لها مفعول فوري142، مع اإلشارة 
إلى أنه “ال يكن االنتقاص منها”، وعلى هذا النحو، فإّن عدم االمتثال )على أساس عدم وجود املوارد 

املتاحة، على سبيل املثال( ال يكن تبريره143.
االقتصادية  باحلقوق  اخلاصة  اللجنة  ذكرت  فقد  الغذاء،  في  احلق  مع  احلال  هو  وكما 
واالجتماعية والثقافية أنه في تديد ما إذا كان هناك انتهاك للحق في املاء، ينبغي التمييز بني عدم 

137   وحدة تليل األمن الغذائي في الصومال:
Food Security Analysis Unit Somalia, Food Security & Nutrition: Special Brief – Post Deyr 08/09 Analysis, 11 
February 2009, p. 11, available at http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/
JBRN-7P6GW3-full_report.pdf/$File/full_report.pdf )last visited 3 June 2009(.

138   مركز أنباء األمم املتحدة:
UN News Centre, New UN Survey Reveals Alarming Malnutrition Rates Among Darfur’s Children, Press Release, 
28 December 2007, available at: www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=25178&Cr=sudan&Cr1 )last visited 24 
February 2009(. 

139   اللجنة اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم 15: احلق في املاء:
CESCR, General Comment No. 15: The Right to Water )Arts 11 and 12 of the Covenant(, UN ESCOR, CESCR, 29th 
sess., Agenda Item 3, UN Doc. E/C. 12/2002/1 )2002(, para. 3. 

140    املرجع نفسه، الفقرة 2.

141    املرجع نفسه، الفقرة 17.

142   وتشمل هذه االلتزامات: االلتزام بكفالة احلصول على احلد األدنى من الكمية الضرورية من املاء الكافي والصالح لالستعمال الشخصي واملنزلي للحؤول 
دون اإلصابة باألمراض؛ وااللتزام بكفالة الوصول املادي للمرافق أو املصالح التي تزود باملاء الكافي والصالح واملنتظم على مسافة معقولة ودون انتظار 

لفترات تعجيزية؛ وااللتزام بكفالة الوصول إلى املرافق الصحية الكافية. املرجع نفسه، الفقرة 37. 

143    املرجع نفسه، الفقرة 40.
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على  قادرة  غير  الدولة  تكون  فحيث  ذلك144.  في  الرغبة  وعدم  اللتزاماتها  االمتثال  على  الدولة  قدرة 
توفير ماء كاٍف وصالح ومقبول ويكن الوصول إليه واحلصول عليه مادًيا، فسوف تعتبر أنها تنتهك 
التزاماتها ما لم تستطع إثبات أنها بذلت ما بوسعها الستعمال كل املوارد املتاحة للوفاء بالتزاماتها145. 
وإذا مت اتخاذ أّية “تدابير تراجعية متعمدة” لتقييد احلق في املاء، فسوف تتحمل الدولة عبء إثبات أّن 
هذه التدابير “مبررة حسب األصول، باإلشارة إلى كامل احلقوق املنصوص عليها في العهد، في سياق 
االستعمال الكامل ألقصى املوارد املتاحة للدولة الطرف”146. ومرة أخرى، فإّن أّي نوع من الهجمات 
املضايقة أو القيود املفروضة على الوكاالت اإلنسانية أو العاملني في توفير املاء للناس الذين لم  أو
وبقدر ما يكن أن ُيعزى ذلك السلوك لدولة  تتحقق حقوقهم في املاء فعلًيا بشكل كامل حتى اآلن – 
طرف في العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية – يشكل انتهاًكا اللتزامات 

تلك الدولة في اتخاذ اخلطوات الالزمة إلجناز التحقيق الفعلي الكامل تدريجًيا للحق في املاء.
احلقوق  حماية  وبخاصة  اإلنسان،  حلقوق  الدولي  القانون  إّن  القول  يكن  وبالتالي، 
االقتصادية  باحلقوق  الدولي اخلاص  العهد  في  عليها  املنصوص  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
الدولي  القانون  يوفره  مما  أكثر  اإلنسانية  للمساعدة  موضوعية  حماية  يوفر  والثقافية  واالجتماعية 
اإلنساني، في احلاالت التي يكن أن تعزى القيود املفروضة على املساعدة اإلنسانية لدول أطراف 
في العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )ولكن حيث تتم إعاقة املساعدة 
اإلنسانية من قبل جهات فاعلة من غير الدول، فإّن انطباق القانون الدولي حلقوق اإلنسان يكون أكثر 
عرضة للشك(. والدول األطراف في العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
ملزمة باستعمال أقصى املوارد املتاحة لها، مبا في ذلك املساعدة الدولية، للتحقيق الفعلي تدريجًيا 
بكفالة  أيًضا  وملزمة  بلوغه،  الصحة يكن  من  أعلى مستوى  وفي  الئق،  معيشي  في مستوى  للحق 
املستويات األساسية الدنيا احملددة لهذه احلقوق فوًرا. ويجب على الدول التحرك “بسرعة وفعالية قدر 
اإلمكان” نحو التحقيق الفعلي للحقوق147، كما يتعني عليها أن تبرر أّية تدابير تراجعية متعمدة148، وفي 
حال انتهاك ظاهري prima facie، فيجب عليها إثبات أنها بذلت ما في وسعها الستعمال كل املوارد 
املتاحة للوفاء بالتزاماتها149. وتنطبق االلتزامات في النزاعات املسلحة الدولية وغير الدولية، وكذلك في 

أوقات السلم، وال يكن االنتقاص منها على أساس نزاع مسلح أو حالة طوارئ عامة150.

144    املرجع نفسه، الفقرة 41.

145    املرجع نفسه.

146    املرجع نفسه، الفقرة 19.

147   اللجنة اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية CESCR، التعليق العام رقم 3، احلاشية 129 أعاله، الفقرة 9. 

148    املرجع نفسه.

149   اللجنة اخلاصة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
CESCR, General Comment No. 12, above note 133, para. 17; CESCR, General Comment No. 15, above note 139, para. 
41; CESCR, General Comment No. 14, The Right to the Highest Attainable Standard of Health )Art. 12 of the Covenant(, 
UN ESCOR, Comm. Economic, Social and Cultural Rights, 22nd sess., UN Doc. E/C. 12/2000/4 )2000(, para. 47.

150    محكمة العدل الدولية:
ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, above note 65, para. 106.
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اخلامتة
ذكرت اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول في عام 2001 في دراسة أعدتها بتكليف من احلكومة 
الكندية، أّن سيادة الدول تنطوي على مسؤولية بشأن “مهمة حماية سالمة املواطنني وأرواحهم وتعزيز 
واحلد األدنى من مضمونه “توفير  رفاهيتهم”151. ودعت اللجنة هذا األمر “املسؤولية عن احلماية” – 
حماية دعم احلياة ومساعدة السكان املعرضني للخطر”152. وفي حني أّن هذه املسؤولية تقع أواًل وقبل 
كل شيء على عاتق الدولة، إال أّن املجتمع الدولي لديه “مسؤولية متبقية” في احلماية – “يتم تفعيلها 
الوفاء مبسؤوليتها  عندما تكون دولة معّينة، وبصورة واضحة، إما غير راغبة وإما غير قادرة على 
عن احلماية، أو أنها هي ذاتها مرتكبة اجلرائم أو األعمال الوحشية”153. وقالت اللجنة إنه في حاالت 
إزهاق أرواح على نطاق واسع أو تطهير عرقي فإّن “مبدأ عدم التدخل يخلي مكانه للمسؤولية الدولية 
عن احلماية”، بحيث يجوز تبرير تدخل عسكري154. وقد مت في ما بعد التصديق على “املسؤولية عن 
من قبل اجلمعية العامة ومجلس األمن155، كما أشير إليها تكراًرا كقاعدة ناشئة من قواعد  احلماية” 

القانون الدولي العرفي156.
وقد جرى التركيز في هذا البحث على اإلطار القانوني حلماية املساعدة اإلنسانية، بداًل 
أخرى  دولة  في  بالقوة  يتدخل  أن  أّي ظروف،  وفي  الدولي،  للمجتمع  يجوز  كان  إذا  ما  مسألة  من 
ألغراض تقدمي هذه املساعدة. وتركزت املناقشات حول “املسؤولية عن احلماية” على حاالت االنتهاكات 
اجلسيمة حلقوق اإلنسان – وعلى وجه التحديد، حاالت اإلبادة اجلماعية أو جرائم احلرب أو التطهير 
العرقي أو اجلرائم ضد اإلنسانية – وعلى املعيار الذي يجب أن ُيستوفى من أجل تبرير تدخل عسكري 
واألهم، للمبدأ  ـِ “املسؤولية عن احلماية” –  ألغراض احلماية اإلنسانية. ومع ذلك، فإّن درجة الدعم ل
قد عزز كثيًرا االدعاء بأّن القانون الدولي العرفي ُيقّر  الضمني بأّن السيادة تعني ضمًنا املسؤولية – 
بالتزام من جانب الدول باملوافقة على املساعدة اإلنسانية وتسهيلها بشكل فعلي. وهو التزام كّرسه، 
كما تبنّي أعاله، القانون الدولي اإلنساني العرفي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان – الذي ُيقّر من بني 
أمور أخرى التزام الدول باستعمال أقصى املوارد املتاحة لها، مبا في ذلك املساعدة الدولية، لكفالة 
التحقيق الفعلي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع من هم ضمن أقاليمها. وهو التزام 
ينعكس في اإلقرار بأّن سيادة الدول تشمل مسؤولية حماية رفاهية السكان وتعزيزها، مبا في ذلك، 

وحيث يلزم، التيسير الفعال للمساعدة اإلنسانية الدولية.

151   اللجنة الدولية املعنية بالتدخل وسيادة الدول:
International Commission on Intervention and State Sovereignty )ICISS(, The Responsibility to protect, International 
Development Research Centre, Ottawa, 2001, p. 13. 

152    املرجع نفسه.

153    املرجع نفسه.

154    املرجع نفسه.

155    نتائج مؤمتر القمة العاملي، اجلمعية العامة، قرار 60/1 )2005(؛ قرار بشأن حماية املدنيني في النزاعات املسلحة، مجلس األمن، قرار 1674 )2006(.

156   على سبيل املثال:
ICISS, above note 151, p. 15 )referring to the responsibility to protect as an ”emerging guiding principle“(; UN 
Secretary-General’s High-Level Panel on Threats, Challenges and Change, A more Secure World: Our Shared 
Responsibility, 2004, para. 202, available at http://www.un.org/secureworld/report2.pdf )last visited 3 June 2009(, 
endorsing the ”collective international responsibility to protect“ as an emerging norm.




