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 املقدمة:  

ثبت عجز املنظومة أ الذي    ،COVID  19املعدية خاصة    األمراضو   األوبئة  آثارنحاء العالم حتى الدول املتقدمة منها من  أ تعاني الدول اليوم وفي كل  

رفع مستويات التعاون الدولي ملجابهة أ عالن حالة الطوارئ الصحية العامة ذات االهتمام الدولي لضمان تحقيق  إلى  إدى  أ الصحية الدولية وضعفها مما  

ذ  إ و تلك التي تكون في نزاع مسلح أ الدولي خاصة للدول النامية والفقيرة  ياإلنسانالعمل  أهميةومن هنا تتضح  ارئة للمجتمع الدولي ككل.هذه الحالة الط

وفي   أهميةكثر  أ   ياإلنسانة املترتبة على حالة الطوارئ الصحية العامة بوجود النزاعات املسلحة وهنا يكون دور العمل  ياإلنسانتزداد شدة ووطئة الكارثة  

ثبتت على مرور السنين السابقة  أ التي   األحمرتقوم به منظمة الصليب  ة لتقديم الدعم لسكان تلك املناطق خاصة الدور الذي ياإلنسانقمة االحتياجات 

 لسكان املناطق التي تعاني من النزاعات املسلحة خاصة في فترة الطوارئ الصحية العامة.  اآلالمو دورها في تخفيف املعاناة  أهميةدى لى اليوم مإ و 

 :  دراسةال أهمية

بيان  دراسةال  أهميةتكمن   الدولي  ياإلنسانالعمل    أهميةمدى   في  االهتمام  العامة ذات  الصحية  الطوارئ  االستجابة أتو   الدولي في حاالت  ثيره في 

رواح والتخفيف من التدهور في الحقوق في مناطق النزاع املسلح ودوره في تقليل حجم الخسائر في األ  األوبئةخاصة في حالة انتشار ة ياإلنسانلالحتياجات 

الصحيةياإلنسان  ،  ة 
ا
للعمل  ياإلنساناملؤسسات  هم  أ بيان  عن    فضال الداعمة  الدولية  والوثائق  املسلحة خاصة    ياإلنسانة  النزاعات  في  يثاق   املالدولي 

 ة ملجابهة ومواجهة هذه الحاالت الطارئة. ياإلنسان)اسفير( للمساعدات  ياإلنسان
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 لخص:امل

اإل  اإلنساني يتضمن مجموعة من  التخفيف من  العمل  بها  القائمون  األ آ جراءات يقصد  املتضررين من جراء  اإلنسانية الم ومعاناة  زمات 

مسلحة  أ سواء   نزاعات  طبيعيةأ كانت  كوارث  اإلنساني    ،م  بالعمل  القائمون  واالستقالل إ يستند  التحيز  وعدم  كالحياد  اإلنسانية  املبادئ  لى 

لت املتنازعة  الجهات  املقبولية من  اإلنسانية في وقتها ملستحقيهاإ مين  أللحصول على  املساعدات والخدمات  العمل أ ال  إ   ،يصال  اليوم يواجه  نه 

ك  والعراقيل  التحديات  من  الكثير  األعمأاإلنساني  ضد  والعنف  الخطف   ال 
ا
فضال اإلنساني  بالعمل  القائمين  األ   شخاص  انتشار  وبئة عن 

بيئات غير   في  دون  آ والجوائح  التي حالت  الصعوبات  والكثير من  للخطر  اإلنساني  بالعمل  القائمين  حياة  يعرض  االحتياجات  إ منة مما  يصال 

 اإلنسانية للمتضررين  في وقتها. 

 مدونة السلوك. ؛معايير االستجابة اإلنسانية  ؛حاالت الطوارئ الصحية العامة ؛العمل اإلنساني الكلمات املفتاحية:

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/LCJS/Home.aspx
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 : دراسةف الاهدأ

 :  ةتيمور اآلبيان األ   دراسةهدف الت

هميتها  وكيفية ممارستها في مواجهة حاالت الطوارئ الصحية  أ ساسياته التي يقوم عليها لبيان  أ الدولي ومبادئه و   ياإلنسانتحديد مقومات العمل   •

 العامة. 

على   • وتحديد  إ العمل  واآلأ يجاد  الوسائل  العمل    لياتفضل  ممارسة  و   ياإلنسانلدعم  ملعاييره  الصحيح  املجال  أ والتطبيق  وفسح  مام أ سسه 

ة في ياإلنسانالدولي وبالتالي الحفاظ والعمل على تلبية االحتياجات    ياإلنسان مؤسساته ضمن منظور دولي يضمن تذليل معوقات مباشرة العمل  

 حالة الطوارئ الصحية العامة. 

 :دراسةال مشكلة

   ،الدولي في مناطق النزاعات املسلحة خاصة في حاالت الطوارئ الصحية العامة  ياإلنسانالعمل    أهميةنه على الرغم من  أ في    املشكلةتكمن  
ا
  فضال

الدوليأ عن   املجتمع  في  الطبيعية  الحاالت  في  املناطق  تلك  في  لك  هميته  املحددة  الدولية  الوثائق  الكثير من  وجود  العمل  ورغم   ي اإلنسانيفية ممارسة 

ا و  العمل  وجود  بهذا  القائمة  الدولية  املؤسسات  الجوائح كفيروس كورونا  أ ال  إ لكثير من  انتشار  ظل  في  النزاع خاصة  مناطق  في  الحالي  الوضع  ينذر  ن 

دون  أ ذ  إ بالخطر   وتحول  تقف  التي  العوائق  من  الكثير  هناك  مازالت  ك ياإلنسان  األعمالتمام  إ نه  املساعدات  إة  املبادئ  أ ة  ياإلنسانيصال  تطبيق  و 

لى إ نما تتطور  إ ثيراتها فقط عند حدوثها و أالكارثة ال تتحدد ت  نأ ذلك     ،ةياإلنسانفي وقتها وبالتالي تتفاقم شدة ووطاة الكارثة    ياإلنسانة للعمل  ياإلنسان

 الكارثة.  آثارلتخفيف  ة في وقتهاياإلنسانيصال املساعدات إ كبر عند عدم التمكن من مواجهتها ومعالجتها كعدم أ نسانية إ كارثة 

 :دراسةسئلة الأ

 تية:سئلة اآلجابة عن األ اإل  لدراسةا  ه سيتم خالل هذ

 ؟األوبئةفي مناطق النزاع املسلح عند انتشار  ياإلنسانمن هي الجهات الفاعلة التي تضطلع للقيام بالعمل  •

 ماهي  حاالت الطوارئ الصحية املعقدة؟  •

 في حاالت الطوارئ الصحية العامة؟ ياإلنسانهم املعوقات التي تواجه الجهات الفاعلة عند ممارسة العمل أ ماهي  •

 : دراسةمنهجية ال

الباحث   القانوني  استخدم  التحليل  الوصفي ومنهج  الدوليةإ في  املنهج  القانونية واالتفاقيات  النصوص     يراد 
ا
التاريخي عن    فضال املنهج  استخدام 

 .دراسةعملية للمواضيع ذات الصلة بموضوع الالتطبيقات الللبحث في 

 :  دراسةهيكلية ال

ال بموضوع  اآلإ قسم  تسوف    دراسةلالحاطة  التقسيمات  األ تية:  لى  العمل    ول:املبحث  األ   .الدولي  ياإلنسانمفهوم  العمل بتعريف  ال  ول: املطلب 

 ي اإلنسانالعمل    مبادئ ممارسة  :املطلب الثالث   )اسفير(  ياإلنسانة على وفق امليثاق  ياإلنساناملعايير الدنيا لالستجابة    املطلب الثاني:  .الدولي  ياإلنسان

دور   املطلب الثاني:  .ت الطوارئ الصحية العامةمفهوم حاال   : ول املطلب األ   .حاالت الطوارئ الصحية العامة ذات االهتمام الدولي  املبحث الثاني:  .الدولي

   األحمر)منظمة الصليب  عالن حاالت الطوارئ الصحية العامةإ عند    ياإلنسانالجهات الفاعلة في مجال العمل  
ا
مدونة قواعد   :املطلب الثالث .  (نموذجا

 . في حاالت الطوارئ الصحية العامة  األحمرالسلوك ملنظمة الصليب 

 الدولي  ياإلنسان مفهوم العمل : ول املبحث األ 

العمل  إ  يطبق مبد   ياإلنسانن   الدولي 
ا
   أ

ا
 أ   انسانيا

ا
يعاني من  ال  اإلنسانيقوم على حق    ساسيا فيياإلنسان  األزماتذي  املساعدات   ة  الحصول على 

 .1ة لسد احتياجاته االساسية والتخفيف من معاناته  ياإلنسان

 تي: فق التفصيل اآلعلى و   الدولي سنتناوله ياإلنسانحاطة بمفهوم العمل ولل 

 الدولي  ياإلنسانالعمل بتعريف ال: ول املطلب األ 

ة اثناء وبعد ياإلنسانالم والحفاظ على الكرامة رواح والتخفيف من املعاناة واآلنقاذ األ إ التدابير التي يتم اتخاذها بهدف  :الدولي هو ياإلنسانالعمل 

 .2هب لها منعها والتأيعية وكذلك العمل على الكوارث الطب وأ  اإلنسانالتي يسببها  األزمات

 
ارشادية  ا  1 اسئلة  ,ملحق  االساس ي  االنساني  التنظيميةملعيار  واملسؤوليات  االساسية  االعمال  الساعة  ،  362ص  ،  لرصد  الزيارة  تمت  االلكتروني  املوقع  على  في    3:00متاح   :  2/6/2021مساءا 

https://kayaconnect.org/course/info.php?id=490 
 . 36ص  ، 2014 ،  ومشروع اسفير       )Groupe URD(ف املعايير االنسانية االساسية ومجموعة لتحا، سية املتعلقة بالجودة واملسائلة املعايير االنسانية االسا  2
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الوكاالت  ،  الوطنية والدولية،  كاملنظمات غير الحكومية املحلية  ياإلنسانمن كيانات تنظمية مهمتها القيام بالعمل    ياإلنسانلف منظومة العمل  أتت

ملنظمة  ياإلنسان التابعة  للصليب  ،  3املتحدة  األمم ة  الدولية  امل،  األحمروالهالل    األحمرالحركة  الحكومية  االستجابة  الوكاالت  عن  واملسؤولة  ستفيدة 

 أ ة التابعة للمنظمات الحكومية الدولية االقليمية و ياإلنساناملؤسسات ، زماتلل 
ا
 . ياإلنسانالوكاالت واملكاتب الحكومية املمولة للعمل  خيرا

 :تيةاآل األعمالب ياإلنسانوم منظومة العمل تق

 التي تعجز قدرة الدولة والجهات الفاعلة املحلية عن االستجابة لها. 4الكوارث الفجائية الحدوث تقديم االغاثة العاجلة عند  •

 5  و الكوارث الطبيعية املتكررة.أ ة الرئيسية للسكان املتضررين في حالة النزاعات املسلحة ياإلنسانتلبية االحتياجات  •

احتياجاتهم   • سد  على  والعمل  املستدامة  التنمية  لتحقيق  مشاركتهم  وضمان  املتضررة  الشعوب  مقدرة  تطوير  على   ياإلنسانالعمل 
ا
ذاتيا في   ة 

 .6املستقبل 

العمل   تمين  مسؤولية  األ   ياإلنسانتقع  الدرجة  في  للعمل  وحمايته  املمارس  الكادر  فيها  املوجود  املتضررة  الدولة  على  مراعاة    7ياإلنسانولى  مع 

الدولة سواء   التي تمر بها  الصعبة  الدولية خاصة  إ م ضمن كوارث  أ كان ذلك ضمن نزاع مسلح  أ الظروف  املنظمات  االتجاه مسؤولية  نسانية وفي نفس 

تبرز    األمم  وهنا  نفسها  في  أهميةاملتحدة  املختصة  الحكومية  الجهات  بين  املعلومات  والوكاالت    تبادل  للتمياإلنسانالدولة  منة  صريح  التحديد  ال  كن 

 . 8ية لتجاوزها  األمنوضع الخطط للمخاطر و  

 أ نترنت  شكلت التكنولوجيا الحديثة باستخدام اإل كما  
ا
  يضا

ا
 األمنئات غير  عن بعد خاصة في البي  ياإلنسانمل  في ممارسة الع  دورا

ا
على حياة    ة حفاظا

   اليوم   عمال العنف التي تمسأ ة ومواجهة  بسحب موظفيها الدوليين واستبدالهم بموظفين محليين كنوع من املعالجة الوقائي  ياإلنسانالقائمين بالعمل  

بالعمل   اإل   ي اإلنسانالقائمين  ضمن  من  يعد  الجهات  كذلك  من  املتخذة  الوقائية  املعلومات  ياإلنسانجراءات  تبادل  الفاعلة  الجهات  األمنة  بين  ية 

البيئة غير  ياإلنسان الالزمة عن  املعلومات  للحصول على  املختلفة   األمنة 
ا
تجنبا    ة 

ا
بالعمل  ضرار وحماية أل لل   للمخاطر وتخفيفا القائمين    ياإلنسانرواح 

 .9ة  ياإلنسانوسالمة املؤن واملساعدات 

اآل  ياإلنسانالعمل    أهميةنه رغم  أ ال  إ  الجهات  الدولي ملساعدة وتخفيف  املسلحة واضطالع  النزاعات  الفاعلة بذلك توجد ياإلنسانالم لضحايا  ة 

 جمالها بما يلي:إ لى الخطر والتي يمكن إ وتعرض القائمين به  ياإلنسانتمام العمل إ الكثير من الصعوبات والعقبات التي تحول دون 
 

 

 
 هيئات االمم املتحدة املختصة بالعمل االنساني هي: 3

• FAW  روني : االمم املتحدة للزراعة والتغذية :تضطلع بدور مهم في املراقبة لالنذار املبكر عن ازمات الغذاء واالمداد الغذائي .على املوقع االلكت  منظمةwww.fao.org 

   www.iom.intعلى املوقع االلكتروني : :وهي منظمة مختصة بالالجئين واملشردين داخليا لتقديم خدمات الهجرة الداخلية والدولية .  IOMاملنظمة الدولية للهجرة  •

 www.ohchr.org:وهي منظمة مختصة بحقوق االنسان ورصد االنتهاكات الواقعة عليها .على املوقع االلكتروني :    OHCHRمفوضية االمم املتحدة لحقوق االنسان   •

مع اللجنة الدائمة املشتركة في مجال االستجابة االنسانية في حاالت الكوارث والنزاعات املسلحة .على    وهو املكتب الذي تم انشائه لتنسيق التعاون     OCHAمكتب تنسيق الشؤون االنسانية   •

 http://ochaonline.un.orgاملوقع االلكتروني :

 www.undp.orgيساعد الدول في التطوير والتنمية  لبناء حياة افضل .على املوقع االلكتروني :   UNDPلالمم املتحدة  البرنامج االنمائي •

 www.unhcrorg:يتمثل دورها في تقديم الحماية واملساعدة الدولية للالجئين وعديمي الجنسية واملشردين داخليا .   UNHCRاملفوضية السامية لشؤون الالجئين    •

من الناحية الصحية والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة العامة وتوفير الحماية لهم .على املوقع    وتنميتهومهمتها االهتمام بحق الطفل     UNICEFلة   منظمة االمم املتحدة للطفو  •

 www.unicef.orgااللكتروني :

كون تكلفته عاليه فيها في حاالت الطوارئ كالنزاعات الدولية وانتشار االوبئة او املناطق التي تعاني من  :يعمل على توفير الغذاء في االماكن التي يندر فيها او التي ت   WFPبرنامج الغذاء العاملي   •

 www.wfp.orgالتغير املناخي .على املوقع االلكتروني :

الطوارئ الصحية العامة الناشئة عن انتشار االوبئة .على  ها في اعالن حاالت  فظة على صحة االنسان فضال عن دور وتقوم بوضع االرشادات الصحية للمحا  WHOمنظمة الصحة العاملية   •

 www.who.orgاملوقع االلكتروني :

 https://public.wmo.int/en: وهي منظمة متخصصة في االرصاد الجوية كالطقس واملناخ كرصد الجفاف واالعصار .على املوقع االلكتروني : WMOاملنظمة العاملية لالرصاد الجوية  •
 2007  ، الدولي لجمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر  مسودة االرشادات املتعلقة بتسهيل وتنظيم املساعدات الدولية لالغاثة واالنتعاش الدولي على الصعيد املحلي في حاالت الكوارث ,االتحادشرح    4

 . 2,ص
واالداء   5 للمساءلة  االيجابي  التعلم  شبكة   , االنساني  العمل  منظومة  الساعة  ،  19ص    ،2015  ،وضع  في    10:00متاح  االلكتروني:  31/5/2021صباحا  املوقع   على 

https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/sohs2015-arabic.pdf 
املتحدة    6 لالمم  التابع  االنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب  الوكاالت  بين  املشتركة  الدائمة  الزيارة  ،  2007اللجنة  في    9:00وقت  االلكتروني  ،  8/2021/  6ص  املوقع  على  متاح 

:http:ochaonline.un.orglcmcs/guideline 
و اعمال حفظ  ت الحالي تحت حجة منع االرهاب  ذلك في الوق  ان مسالة تاكيد الدول على سيادتها مازالت الى االن تؤثر سلبا في تاخير او رفض االستجابة الدولية لالحتياجات االنسانية وخاصة ازداد  7

 االمن املحلية. 

 .10ص، 2011كانون االول ،  884العدد ، 93املجلد ، لية للصلبب االحمر ,منشورات الصليب االحمر كلوديا ماكغولدريك ,مستقبل العمل االنساني من منظور اللجنة الدو  
 .13ص  ،2014-اغسطس –اب –لحقوق االنسان  التطبيق ,اصدارات املعهد االسكندنافيد.لقاء ابو عجيب ,اليات ووسائل حماية العمل االنساني بين النظرية و  8
 . 294ص ،  2018، 2العدد ، يوسف برقوق ,التحديات التي تواجه العمل االنساني اثناء النزاعات املسلحة ,جامعة سيد بلعباس الحوار املتوسطي ,املجلد التاسع 9
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 : ياإلنسانسباب تدهور العمل أ

  دولية غير غلب النزاعات املسلحة في الوقت الحاضر هي نزاعات مسلحة أ  :الحديثةطبيعة النزاعات املسلحة  •
ا
في املدن فكان الزدياد عدد   تقوم غالبا

و الشابه ووضعهم كدروع بشرية وانتشار الفقر والبطالة  أ السكان وازدياد عدد الجماعات املسلحة وخاصة استغاللهم للفئات العمرية الصغيره  

الفساد في م  وتفش ي 
ا
املسلحة كلها كانت تمثل مزيدا املسلح للجماعات  العنف  السيطرة على  التمكن من  الدولة وعدم  التحديات في   ؤسسات  من 

بالعمل   القائمين  االحتياجات  ياإلنساناملبادئ    لىإ املستند    ياإلنسانالعمل    نأ كما  ،  10  ياإلنسانوجه  لسد  وقت  ياإلنسانة  في  كالنزاع   األزماتة 

  األزماتصبحت هذه أ نه في الوقت الحالي ونتيجة للنزاعات املسلحة الداخلية أ ال  إ ؤقتة له طبيعة م املسلح والكوارث الطبيعية 
ا
  تستغرق وقتا

ا
 طويال

خدم تقديم  عن  الدولة  مؤسسات  وتضعف  القانون  فيتفكك  منها  تعاني  التي  للدول  التحتية  البنى  في  كبير  تصدع  عليه  يترتب  بتلبية مما  اتها 

 تدهو تاالحتياجات االساسية للسكان كالغذاء واملاء والدواء  ف
ا
في مثل هذه البيئات يجعل الكل ضمن    األوبئةشار  عن  انت  ر الحالة الصحية فضال

التحتية بسبب النزاع املسلح ومن جهة   الدول التي تعيش في    يخرى تفش ي الجوائح التأ معارك كبيرة فمن جهة تردي الوضع وتدهور البنى  حتى في 

التحتية   وبنيتها   آ سالم 
ا
كثيرا تصمد  لم  األ أ   منة  وبالتالي  مام  الجوائح  بتفش ي  للمصابين  الهائلة   أ فالوضع  عداد 

ا
دمارا من    كثر  تعاني  التي  الدول  في 

 ومن الدول التي عانت األ ،  11النزاعات املسلحة
ا
اليمن  فالوباء من جهة واالنهيار   COVID 19خاصة وباء    األوبئةانتشار  سلح و ي النزاع املأ  مرين معا

 
ا
التحتية فضال البنى  املؤسسات وتدمر  النساء واأل % من  80ن  أ عن ذلك    االقتصادي وانهيار  نسانية خطيرة  إ زمة  أ طفال مما شكل  سكانه هم من 

 .12وتردي خدمات العالج وسوء التغذية  األوبئةملعاناتهم من العنف والحرمان من التعليم وانتشار 

الدولي   • القانون  لقواعد   أ ذ  إ   ياإلنسانانتهاكات جسيمة 
ا
املسلحة غالبا الجماعات  الدولي    ن هذه  القانون  وقانون حقوق    ياإلنسانماتنتهك قواعد 

 .13بيئة خصبة للعنف واالرهاب  كونها  والفقر التدهور االقتصادي بانتشار الفساد والبطالة وال تلتزم به لكونها وليدة مجتمع يسود فيه  اإلنسان

وجه • في  والتحديات  الصعوبات  عدم    ياإلنسانالعمل    من  تأ يصال  إ هو  املساعدات  إ   خرأو  الوقتياإلنسانيصال  في  امللحة  االحتياجات  لسد   ة 

وضاع الصحية في  ثر الكبير في تدهور األ كان له األ مما  ،14و عدم موافقة الدول على ذلك أ  يصالهاإ التي تسهل  نتيجة لعدم وجود القوانين املناسب

لى إ ومازال  1962منذ عام  وباء الدنكك  ،األوبئةي فيها بانتشار الكثير من الكثير من الدول التي منها كمبوديا التي عانت من سوء تردي الوضع الصح

 أ ربعين  أ لى مايزيد عن  إ   2007عداد املصابين بحمى الدنك والذين معظمهم من االطفال في عام  أ قد وصل  ذ  إ ن  اآل 
ا
ة  ياإلنسانوقد حذرت الجهات    لفا

الدولية للصليب   اللجنة  األ   األحمر الفاعلة وفي مقدمتها  الطيور وغيرها لذا البد من االستجابة  حوال خاصة بظهو من تدهور  انفلونزا  ة  ياإلنسانر 

قانونية لى منظومة  إ ة الوطنية والدولية تستند  ياإلنسانة وبذلك تكون االستجابة  ياإلنسانيصال املساعدات  إ يتم سن قوانين تسهل    نأ و السريعة  

 .15زمة ة في وقت مناسب حتى ال تتفاقم األ ياإلنسانلسد االحتياجات سليمة 

نه في الوقت الحاضر توجد العديد من التحديات والصعوبات  أ ال  إ ة  ياإلنسان يقدم من قبل الجهات    ياإلنسانن العمل  إ   :ياإلنسانعسكرة العمل   •

اوالخدمات   املساعدات  دون وصول هذه  تحول  وأل إ التي  املتضررين  السكان  التي لى  الدول  داخل  والنهب  والسلب  العنف  في مقدمتها  كثيرة  سباب 

الدولية   املسلحة غير  النزاعات  العمل  إ تعاني من  العاملون في مجال  القسري  أ لالختطاف    ياإلنسانذ يتعرض  االبعاد  العنف من قبل  أ و  أ و  عمال 

ة الفاعلة وخاصة الصليب  ياإلنسانازدادت صعوبات عمل الجهات  2001بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر و  ،16الجماعات املسلحة املتطرفة

ربعين أ مع مايزيد عن  األحمررهاب وظهور الكثير من الجماعات املسلحة اذ تعاملت اللجنة الدولية للصليب بظهور مايسمى بالحرب على اإل  األحمر

ن أ يحتمل الكثير من العقبات واستغرق الكثير من الوقت خاصة  األحمرواصر الثقة بينهم وبين اللجنة الدولية للصليب أجماعة مختلفة وكان مد 

عمالها بالعنف أ واتسمت    اإلنسانوقانون حقوق    ياإلنسانتخطت في نزاعاتها مبادئ ونصوص القانون الدولي    الكثير من هذه الجماعات كانت قد

للمدني واالختطاف  بالعمل    األعمالن و يبالقتل والسلب والنهب  القائمين  األ أ مما  ،  17ياإلنساناالنتقامية حتى في مواجهة  كثير من  ن أ حيان  دى في 

ن أ ة الفاعلة محتفظة بطابعها املدني و ياإلنسانن تبقى الجهات  أ   من  نه البد أ ال  إ   ،ورغم ذلك  .قوات عسكرية  ياإلنسانتصاحب القائمين بالعمل  

 
 .115ص،  2010حزيران ،   878العدد ، 92مجلد ، ة للصليب االحمرتافل ,العنف والعمل االنساني في املناطق الحضرية :تحديات جديدة ونهج جديدة ,مختارات من املجلة الدولي–ماريون هاروف  10
 .447ص ، 2016( ,898 -897)97املجلد  ،  بيتر ماروير ,السياسة االنسانية والعمل االنساني القائم على املبادئ ,مختارات من املجلة الدولية للصليب االحمر  11
 . 28ص ،  2020شتاء –منشورات اللجنة الدولية للصليب االحمر ,خريف ,67العدد  نشوان العثماني ,نساء اليمن واعباء مضاعفة في زمن كورونا ,االنساني ,  12
 9ص، مصدر سابق، كلوديا ماكغولدريك 13
,عمان  ر املشاو   14 االنساني  للعمل  العاملية  ,القمة  افريقيا  وشمال  االوسط  للشرق  االقليمية  ,–ة  في  .2,ص5/2015-3االردن  الزيارة  في    4:00تمت  :على    11/6/2021مساءا  االلكتروني   املوقع 

https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/scoping-paper-mena-regional-consultation-%5Barabic%5D.pdf 
الد  15 االتحاد  ,منشورات  االحمر  والهالل  االحمر  الصليب  لجمعيات  الدولي  االتحاد  في  الطوارئ  ملواجهة  الدولي  القانون  االحمربرنامج  والهالل  االحمر  الصليب  لجمعيات  رقم    ، ولي  الخاصة    11نشرة 

 2ص،  2008، بالقوانين والقواعد واملبادئ الدولية الخاصة باالستجابة للكوارث 
,وتفجير مقر االمم املتحدة في بغداد والذي اودى بحياة الكثير من موظفي الهيئات االنسانية التابعة لالمم املتحدة .للمزيد  2003كحوادث االختطاف ملوظفي الصليب االحمر عام      16 ينظر :    في العراق 

,تقرير حول امن موظفي امل ساعدات االنسانية ,منشورات دائرة املساعدات االنسانية  معايير وممارسات االمن الخاصة بموظفي املساعدات االنسانية تدريب والدعوة الفساح املجال للعمل االنساني 

 .  18ص،  2004، (ECHOالتابعة للمفوضية االوربية )
 . 17ص،   2015، الصليب االحمر والهالل االحمر املبادئ االساسية للحركة الدولية للصليب االحمر والهالل االحمر ,اخالقيات وادوات العمل االنساني , منشورات االتحاد الدولي لجمعيات  17
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للمساعدات  ي التقديم  الوكاالت  قبل  من    ةياإلنسانكون  وموظفي  العسكريةياإلنسانمتطوعي  القوات  قبل  من  وليس  هذه  أ و   ،ة  وجود  يكون  ن 

 .  18و الكوارث أ ة عند النزاعات املسلحة ياإلنسانن يكونوا ملتزمين بمدونات السلوك واملبادئ  أ و ، القوات بقدر الضرورة فقط

توفير الحماية للعاملين في مجال   أهميةرغم  نه و أ ال  إ ية الخاصة  األمنالكثير من الشركات    ياإلنسانولقد انشات لتامين الحماية للقائمين بالعمل  

الشركات  أ ال  إ   ياإلنسانالعمل   كبيرة مما  األمنن هذه  مالية  مبالغ  استنزفت  بأ ية قد  املتضررة  الدول   أوقع 
ا
اقتصادية فضال  ة ياإلنسانزماتها  أ عن    زمات 

خيرة بتسليمها موارد طبيعية ية فطالبت األ األمنض الدول في افريقيا ال تستطيع سداد ديونها التي تراكمت لصالح الشركات عفببوجود النزاعات املسلحة. 

استحقاقاتها   باألأ مقابل  الغنية  املناطق  في  املناجم  استغالل  الكريمة  و  املياه  أ حجار  البلدان كقطاع  تلك  في  العام  القطاع  في  االستثمار  الكهرباء أ و   و 

 آثار  ياإلنسانلتالي كان لعسكرة العمل وبا
ا
 .19 سلبية كبيرة  ا

تقدم   الكثير  أ نخلص مما  توجد  التي عرقلتنه  والتحديات  الصعوبات  العمل    من  االحتياجات    ياإلنسانممارسة  النزاعات  ياإلنسانبتلبية  ة عند 

 املسل
ا
 للخطر. ياإلنسانعن تعرض حياة القائمين بالعمل  حة فضال

 )اسفير( ياإلنسانعلى وفق امليثاق  ةياإلنساناملعايير الدنيا لالستجابة : الثانياملطلب 

املعايير الدنيا أ تتميز    .ةياإلنسان  األزماتلى معتقدات مشتركة ومبادئ شائعة في حاالت الكوارث و إ شارة  اسفير يتضمن اإل   ياإلنسانن امليثاق  إ  هم 

الغذائي والتغذية والرعاية    األمنوى و أفي السالمة الشخصية والكرامة والتحرر من التمييز والحق في املياه واالصحاح وامل  ياإلنسانالتي نص عليها امليثاق  

وت الحقوق  هذه  على  النص  تم  وقد   أ كيدها  أالصحية 
ا
كا  يضا الدولية  واالتفاقيات  الوثائق  من  الكثير  لحقوق  إل ضمن  العاملي  والعهدين    اإلنسانعالن 

املتحدة    األمم كذلك تم االشارة لهذه الحقوق ضمن مبادئ  وتوجيهات    20شكاله ...الخأ الدوليين واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة  

كذلك قرارات مجلس  الخاص بحقوق كبار السن. 1991في   46/91وكذلك القرار رقم  ،الخاص بالشيخوخة 1982في  37/51كقرار الجمعية العامة رقم 

 . األمنن النساء والسالم و بشأ   2000في عام  1325القرار رقم  ن العنف الجنس ي الذي تتعرض له النساء في النزاعات املسلحة ك أبش األمن

 طار إ اسفير تمثل  ياإلنسانتوجد جملة من الحقوق التي يتضمنها امليثاق 
ا
 للمعايير الدنيا التي ينص عليها هذا امليثاق هذه الحقوق هي:  ا

   .الحق في الحياة بكرامة •

   .ةياإلنسانالحق في تلقي املساعدة  •

 . األمنالحق في الحماية و  •

االشارة   تم  امليثاق  املعايير   لىإ كذلك  في  الدولي    اسفير    ياإلنسانالدنيا  القانون  الدولية   ياإلنسانضمن نصوص  اللجنة  تعد  السياق  وضمن هذا 

ملعاهدات    األحمرللصليب   الرسمي  الدولي  املستودع  األ   ياإلنسانالقانون  جنيف  واكاتفاقيات  باأل تفاقيات  الربعة  واألاملتعلقة  املحظورة  لغام  سلحة 

 ، رضية وامللكية الثقافية...الخاأل 
ا
 . العرفي ياإلنسان الدولي عن القانون  فضال

ن أ ذ  إ املياه املالئمة والكافية    الحق في    ة هوياإلنسانفي الكرامة وتلقي املساعدة    اإلنسانمن املعايير الدنيا التي البد من توافرها وتدخل ضمن حق  

 إ سباب الرئيسية لتدهور الصحة العامة عند النزاعات املسلحة و كفاية املياه يعد من األ أ عدم مالئمة 
ا
و أ ماتكون مصادر املياه مهملة بسبب النزاع  ذ غالبا

 .21 ياإلنسانطراف املتنازعة وهذا يتنافى مع قواعد القانون الدولي و قد يستخدم كوسيلة للضغط بين األ أ الكارثة الطبيعية 

له   -ةياإلنساناسب يتوافق واالحتياجات  وهو تعبير عن حصول الفرد على غذاء من  -الغذائي  األمنن عدم تحقيق  أ كذلك من معايير اسفير الدنيا  

وكفاءة وظائفه الجسمية مما يجعلة عرضة للعدوى    اإلنسانذ تضعف مناعة  إ على التعافي خاصة عند انتشار الجوائح    اإلنساندور بارز في نقص قدرة  

خرى وبالتالي ة األ ياإلنسانخرى كحقه في العمل وغيره من الحقوق  ة األ ياإلنساناملزمنة وتؤثر على سائر حقوقة    األمراضصابة بوتزيد من قابليته على اإل 

 22  .كبر من النزاعات املسلحة وتفش ي الجوائحأ مام كوارث أ نكون 

جل لذلك  بعيدة األ   ثار ن اآلأ العجزفي حين  ،  وكفاءة املياه الصحية في املرض املوت  ةالغذائي وعدم مالئم  األمنجل النعدام  قصيرة األ   ثارتتضمن اآل

الجسمية أل تتم البنية  في ضعف  كفاءة  ،  قبلتاملس  جيال ثل  لهذه  أ عدم  الفكرية  القدرة  اإل ،  األجيالو ضعف  االقتصادي تدهور  اإل ،  نتاج    . نجابتراجع 

الغذاء ن  أ ذ  إ   و املنازعات املسلحة  أ ة كانتشار الجوائح  ي اإلنسان  األزماتحد السبل العالجية الهامة عند  أ ن محاربة سوء التغذية يعد  أ شارة هنا  در اإل تج

 
ا
جدا    مهم 

ا
وغالبا الحياة  قيد  على  ال  األزماتماتحدث    للبقاء  عندما  الكوارث   الغذائية  بسبب  الطعام  من  مايكفي  على  الحصول  من  السكان  يتمكن 

 
املتحد  18 لالمم  التابع  االنسانية  الشؤون  تنسيق  ومكتب  الوكاالت  بين  املشتركة  الدائمة  الزيارة  ،  2007ة  اللجنة  في    9:00وقت  االلكتروني    ، 13ص  ،  8/2021/  6ص  املوقع  على  متاح 

:http:ochaonline.un.orglcmcs/guideline 
 . 43مصدر سابق ص، د.لقاء ابو عجيب 19
 . 352ص ،  مصدر سابق ملحق اسئلة ارشادية لرصد االعمال االساسية واملسؤوليات التنظيمية ، ملعيار االنساني االساس يا 20
 . 467,ص 65العدد ، مجلة القضايا السياسية، اشكالية االمن املائي في العالقات التركية العراقية:دراسة في اليات التعامل االمثل في قضية املياه ، د. هالة خالد حميد     21
-29، ميسان  –جامعة ميسان /كلية املنارة للعلوم الطبية –كلية التربية االساسية ، عدد خاص للمؤتمر العلمي الدولي الثالث، اثر االرهاب على التنمية واالمن الغذائي في العراق ، صدام سالمد.ماجد  22

 . 36ص،  2019 ، 36العدد ، 18املجلد ، مجلة ميسان للدراسات االكاديمية ، 2019نيسان//30
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ي الحصول على غذاء صحي  أ الغذائي    األمن لذا البد من توفير    والجوائح.  األوبئةعند انتشار    وأ و النزاعات املسلحة وعدم االستقرار السياس ي  أ الطبيعية  

 .23وكاف في الحاضر واملستقبل 

مدادات املياه والغذاء الكافي ملن هم ضمن  إ جل من  ة القصيرة األ ياإلنسانبتوفير الحاجات    اإلنساناملساعدات    مينأضمان تن  إفي الوقت الراهن ف

استراتيجيات حقيقية  أ ة غير كاف فالبد من  ياإلنسان  األزمات تبني  يتم  و ن  العيش وتستعيدها  املوارد  أ تحمي سبل  العمل والحفاظ على  تثبت فرص  ن 

في   اإلنسانقرت ضمن ميثاق اسفير حق أ من املعايير الدنيا التي .كذلك 24جل الغذائي طويل األ  األمنالطبيعية للبيئة كل ذلك يسهم في استعادة وضمان 

 
ا
 25نشطة اليومية "سرية يتضمن العناصر الضرورية لدعم األللمعيشة األ وهو"مساحة ة ياإلنسانلالحتياجات  سكن مالئم وفقا

املسلحة  إ  النزاعات  الكوارث تؤثر بصورة مباشرة على صحة  أ ن     اإلنسانو 
ا
الوضع فضال األ   الذي يكون في هذا  الذي يزيد  الجوائح  انتشار  مر عن 

 
ا
خاصة في املراحل  ياإلنساننه يعتبر من املعايير الدنيا للميثاق أ أي  مة والضروريةمور الالزمة والحاسلذا يعد الحصول على الرعاية الصحية من األ  سوءا

 ة حتى ال تزداد األ ياإلنسانزمات  ولى لل األ 
ا
 ياإلنسانكثر مما يجعل التمتع بالحقوق  أكثر فأ وتدهور الناحية الصحية    مور سوءا

ا
   ة صعبا

ا
عن التدهور   فضال

  ، فريق متدرب لتقديم الرعاية الصحية ،  تحقيق الرعاية الصحية يكون من خالل تقديم خدمات صحية جيدة ن  أ كما  ،  في جميع النواحي والبنى التحتية

 
ا
 . عن توفير املعلومات الصحية الصحيحة امدادات دوائية وتمويل مناسب للرعاية الصحية فضال

اإل  هنا  تجدر  املسلحةياإلنسان  األزمات  نأ شارة  والنزاعات  كالكوارث  وانتشار    تتسبب  ة  الوفيات  نسبة  في    األمراضبارتفاع  خاصة  املعدية 

املزدحمة كما يسبب نقص   اإلأ املستوطنات واملالجئ  بانتشار  أ صحاح  و تلف مرافق  النظيفة  املياه  بالنواقل    األمراضو نقص  املياه  أ املنقولة  إ 26و  ن  ، 

 أ اني  في دول تع  األوبئةانتشار  
ا
ة املتمثلة بالنزاع املسلح ياإلنسانزمة  ثيرات األ أن تكون تأ لى  إ من تدهور البنى التحتية لوجود نزاعات مسلحة فيها تؤدي    صال

 آثار   خرى أ ة وانتشار الوباء من جهة  من جه
ا
والوقاية منها كما    األوبئةكما تقلل من قدرة السكان على التكيف مع  ،  مضاعفة اذ تزداد خطورة تفش ي الوباء  ا

صابة ة بزيادة الجهود والخوف من اإل ياإلنسانيصعب حصول املرض ى على الدواء في ظل هذه الظروف وهذا كله يزيد العبئ على عاتق مقدمي الخدمات  

 
ا
 إ شارة عن كل التحديات التي تم اإل  بالوباء فضال

ا
 .27الدولي   ياإلنسانتعلقة بتحديات العمل وامل ليها سابقا

 ة . ياإلنسانة الضرورية للبقاء على قيد الحياة وصون الكرامة ياإلنسان)اسفير( تمثل االحتياجات  ياإلنسانقرها امليثاق أ ذن املعايير الدنيا التي إ 

 الدولي  ياإلنسانممارسة العمل  مبادئ: املطلب الثالث 

و الكوارث أ ضرار النزاعات املسلحة  أ ة للحد من تاثيرات و ياإلنسان  األزماتعند    ياإلنسانة القواعد التي تنظم ممارسة العمل  ياإلنسانتوفر املبادئ  

 أ الطبيعية كما  
ا
ثرت بشكل كبير أ وقد    في الوقت الحالي   ياإلنسانثير كبير في العمل  أن للعنف والسياسة ت، إ 28 ياإلنسانللعاملين في املجال   نها تعد شروطا

املبادئ   العمل  ياإلنسانعلى  عليها  يقوم  التي  بشكل  أ مما    ياإلنسانة  بالعمل  آ ثر  بالقبول  الوقت  نفس  في  موظفإ وحمايته    ياإلنسانخر  استهدف    وذ 

الفاعلة  ياإلنسانالجهات    وومتطوع بتلبية االحتياجات  أ ة  املتضررينياإلنسانثناء قيامهم  األ ،  ة للسكان  القائمين  من  العنف ضد  انتشار هذا  مثلة على 

   1996في عام    األحمرما حدث في الشيشان من قتل ستة من العاملين في اللجنة الدولية للصليب    ياإلنسانبالعمل  
ا
في توجيه املجتمع الدولي   وكانت سببا

 .29ة الفاعلة  ياإلنسانلى الخطر الكبير الذي يتعرض له موظفو الجهات إ وتنبيهه 

ة وبذلك جرد  ياإلنسانية لحماية الجهات الفاعلة  األمنيسمى الوكالت   مما ترتب عليه ظهور ما  ياإلنسانرهاب املوجه للعمل  إل با  تم تسميته    الذي و 

التي يستند    ياإلنسانالعمل   الذاتية واملتمثلة بمبادئه  أي  إ من وسائل حمايته  القبول   والتي كانت تضفي عليه  .30  النزاهة،  الحياد،  ةياإلنسانليها  صفة 

التحول كون شركات    املظاهر املسلحة  وحلت محلها حماية تتمثل باستخدام    ي اإلنسانمنية كبيرة تثير مسالة مدى مشروعيتها في القانون الدولي  أ هذا 

 مما  و صفة العسكرة  أ بسمة التسلح    ياإلنسانم العمل  خرى اتسأ لغط كبير ومن جهة  
ا
   يدفعه بعيدا

ا
 عن الحياد والنزاهة واالستقالل وبالتالي يكون بعيدا

 31عن القبول .

 ياإلنسانذ يقصد باملبادئ  إ 
ا
املتحدة    ة وفقا  أ يجب    ياإلنسانن العمل  أ   182/ 46لقرار الجمعية العامة لالمم 

ا
ة  ياإلنسانلى املبادئ  إ   ن يقدم مستندا

 إ ينما وجدت مع  أ ة  ياإلنسانالتي تضمن"معالجة املعاناة  
ا
ن تكون الكرامة أ كالنساء واالطفال وكبار السن ويجب    يالء اهتمام خاص الشد الفئات ضعفا

 ة هي: ياإلنسانن هذه املبادئ إ  والحقوق محل احترام وحماية"

 
 على املوقع االلكتروني : 4/6/2021صباحا في  4:00تمت الزيارة الساعة .22ص ،  يناير ، االصدار الثاني،     ALL IN DIARYاداة عملية للعاملين في املجال االنساني , 23

https://www.eldis.org/document/A43456 
 بال ص . ،2001 ،الكبيرة ,منشورات اللجنة الدولية للصليب االحمر الطوارئ الحصحية في التجمعات السكانية ، د. بيار بيران   24
 224ص ،  مصدر سابق  ، ملحق اسئلة ارشادية لرصد االعمال االساسية واملسؤوليات التنظيمية، املعيار االنساني االساس ي 25
 .288-272ص ،  سابق مصدر  ، واملسؤوليات التنظيميةملحق اسئلة ارشادية لرصد االعمال االساسية ، املعيار االنساني االساس ي 26
 . 42ص ،  2009يناير ، االصدار الثاني،   ALL IN DIARY ،اداة عملية للعاملين في املجال االنساني 27
 8ص،  املجلس النرويجي لالجئين واملنظمة الدولية للمعوقين ، تحديات تواجه العمل االنساني القائم على املبادئ :وجهات نظر من اربعة بلدان 28
 . 5ص  ، مصدر سابق ، د.لقاء ابو عجيب 29
 ان العمل االنساني يجب ان يقدم مستندا الى املبادئ االنسانية والحياد والنزاهة.  46/182وفقا لقرار الجمعية العامة لالمم املتحدة  30
 .7ص  ، مصدر سابق ، د.لقاء ابو عجيب 31
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التحيز املو   :عدم  تقديم  االحتياجات  ي اإلنسانساعدات  يعني  حسب  للمتضررين  األياإلنسانة   إ كثر  ة 
ا
جنسية    لحاحا أي  مراعاة  قانوني أ دون  وضع  و 

 :الثاني فهو أ ما املبد ، أ 32محدد

 و عرقي. أ و ديني أ و االنحياز الى أي طرف نتيجة لبعد سياس ي أ العسكرية  األعمالدون املشاركة في  ياإلنسانويقصد به ممارسة العمل  الحياد:

العمل  أ   : بالنزاهةفي حين يقصد   تمييز على    ياإلنسانن يكون  األ أ يقدم دون  الجنس  أ ثني  صل األساس  الجنسية  أ و  اآل أ و  السياسية  و  العنصر  أراء  و  أو 

 .الدين

  33وحدتها الوطنيةقليمية و عاله احترام سيادة الدولة وسالمتها األأكد القرار أ كما 
ا
  احتراما

ا
حد أ الحصول على موافقة الدولة املتضررة لذا يعد  كامال

 .ياإلنسانداء العمل أ شروط 

االستقالل( للحصول ،  يزعدم التح،  ة )الحيادياإلنسانلى املبادئ  عالذي يعتمد  ة  ياإلنسانللعمليات    األمننشاء مايصطلح على تسميته مثلث  إ تم  

 ياإلنسانكثر املنظمات  أ من    األحمرلجنة الصليب  وتعد    ،املجتمع املحلي  على قبول  
ا
ذ حصلت على قبول واسع لدى الكثير من إ لصفة القبول    ة تحقيقا

املختلفة اللياإلنسانملجتمعات  ا  باملبادئ  ة  العمل  ما  أ   حمايتها.   مينألتساسية  أ التي شكلت قاعدة  ة  ياإلنسانتزامها  في   ياإلنسانحماية متطوعي وموظفي 

للتحديياإلنسانالجهات   الفاعلة ونتيجة  لحمايتها  ة  فكان البد  الذكر  السابقة  يتم  أ ات  لتن  بقوة مسلحة  الوقت ضمان  مين  أاالستعانة  نفس  وفي  ذلك 

 .34و الثقافية أ و السياسية أ عمالهم كالعقوبات االقتصادية أ الردع يعني دفع التهديد بتهديد مقابل وزرع الخوف لدى املهاجمين من عاقبة  

 . ةياإلنسانية للوكاالت األمنية التي تعزز االستراتيجيات األمنجراءات والخطوات وهي مجموعة من اإل 

للصليب   الدولية  نشاته  أهمية  األحمرللجنة  ومنذ  العمل  إ باستنادها    اكبيرة  مبادئ  واملحايده   ياإلنسانلى  التحيز  تقوم على عدم  التي  الواضحة 

الحوار والتواصل مع   التمكن من  أ واالستقالل في تحقيق  النزاع وبالتالي  املساعدات  إ طراف  التي واجهت إ ة  ياإلنسانيصال  الدول  لى من يحتاجونها ومن 

املساعدات كبيرة اليصال  امل  ةياإلنسان  تحديات  الجماعات  انشقاق   افغانستان الستمرار 
ا
سابقا كانت  مناطق  النزاع ليشمل  واتساع  بعضها    سلحة عن 

 
ا
جهدا تطلب  مما  املسلح  النزاع  عن  للصليب  أ   بعيدة  الدولية  اللجنة  من  الهالل    األحمركبر  جمعية  وبخاصة  املحلية  الجهات  مع  التعاون   األحمر وتم 

 كثر ضة لكافة الفئات املستحقة خاصة األياإلنسانيصال املساعدات االفغاني إل 
ا
 35  .عفا

التي كان يستند  ياإلنساناملبادئ    ذنإ  العمل  إ ة  القبول من قب  ياإلنسانليها  الحصول على  املسلحة وبالتالي ضمان عدم في  الحكومات واملجاميع  ل 

 نها اليوم تواجه تحديات العنف مما تطلب توفير الحماية والردع أ لالنتهاك  ياإلنسانتعرض كوادر وموظفي ومتطوعي العمل 
ا
 ملرتكبي هذه االنتهاكات فضال

العمل   املبادئ مما قد يخلط  القائم على  للقبول  استنادها  بالعمل   ياإلنسانعن  القائمين  الوطنية تحت ذريعة حماية  السياسية للحكومة  بالتوجهات 

على    أي   ياإلنسان والعقول(  القلوب  كسب  )نظرية  مايسمى  أي  مواطنيها  وقلوب  عقول  في  تأ ساس  أ التاثير  املساعدات  نها  وصول  ة  ي اإلنسانضمن 

اإلإ للمتضررين مما يؤدي   بين  السياس ي والعمل  لى االختالط  العمل    ياإلنسانتجاه  الطبية والقائمين على  الطواقم  العنف ضد  وبالتالي تعاظم وتكاثف 

 36 .لفقدانهم القبول لدى هذه الجماعاتعند انتشار الجوائح  ياإلنسان

 الطوارئ الصحية العامة ذات االهتمام الدوليحاالت : املبحث الثاني

 سنتناول ضمن هذا املبحث مفهوم حاالت الطوارئ الصحية العامة وبيان اهم الجهات الفاعلة ملواجهتها.

 مفهوم حاالت الطوارئ الصحية العامة: ول املطلب األ 

االساسية    اإلنسانحق   الحقوق  من  الصحة  لكونه  إ في  ليس  املؤكدة  الدولية  واالتفاقيات  الوثائق  من  العديد  توجد  الحقوق  أ ذ  ة ياإلنسانحد 

و  الحقوق  إ فحسب  بالعديد من  التمتع  يضمن  توافره  األ ياإلنساننما  بها.ة  ازداد    خرى الرتباطه  باأل أ وقد  برز مدى  و  السنوات   أهميةحرى  في  الحق  هذا 

 أ ودت باقتصاد  أ املعدية واملزمنة والتي    راضاألموالجوائح و   األوبئةخيرة النتشار  األ 
ا
ظهرت ضعف املنظومة الصحية وعدم قدرتها على أ و   كثر الدول تقدما

األ  املتزايدة  استيعاب  هذه  أ عداد  على  املترتبة  التطورات  على  األ   37األمراضو  يزداد  وطوبالطبع  من  أمر  تعاني  التي  الدول  في  ة  ياإلنسان  األزماتة وشدة 

 أ ن  النزاعات املسلحة أل خاصة  
ا
حق الصحة فيها يتعرض لالنتهاك بسبب ظروف الحرب فماذا لو اجتمعت الحروب مع انتشار الجوائح فالدول التي    صال

الفاعلة   الجهات  من  كبير  لعمل  تحتاج  املسلحة  النزاعات  من  لالحتياجات  ياإلنسانتعاني  لالستجابة  اآلياإلنسانة  ورفع  معاناةة  من  والتخفيف   الم 

تحتاج   الجهات  األ أ لى جهود  إ املتضررين وهذه  الجوائح ملراعاة  انتشار   كبر عند 
ا
للمصابين فضال املتزايدة  فيها من هذه    عداد  العاملين  وقاية    األوبئةعن 

 و مجتمع حيث تنهار ا أو منطقة  أ زمة انسانية تنشأ في بلد  أحالة الطوارئ املعقدة و"هي  وهذا مايصطلح على تسميته ب  والجوائح.
ا
و بصورة أ   لسلطة تماما

 
 . 7ص ، ( 898- 897)97 ،2016، املجلة الدولية للصليب االحمر، املبادئ التي توجه العمل االنساني، روح املبادئ االنسانية في صورتها العملية 32
 . 2ص، 5/2015-3، االردن–عمان ، القمة العاملية للعمل االنساني ، ة االقليمية للشرق االوسط وشمال افريقيار املشاو  33
 . 22ص،  مصدر سابق ، د.لقاء ابو عجيب 34
 12ص، مصدر سابق، كلوديا ماكغولدريك 35
 . 10ص   ، مصدر سابق ( 898- 897)97 ،2016، املجلة الدولية للصليب االحمر، املبادئ التي توجه العمل االنساني، روح املبادئ االنسانية في صورتها العملية 36

37  Lucia Mullen Christina Potter,Llawrence O Gostin,Anita Cicero,Jennifer B Nuzzo ,An analysis of International Health Regulations Emergency committees and 

Publice Health Emergency of International Concern Designation,2020 ;5:e002502.doi:10.1136/bmjgh-2020-002502,p2 . 
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حة وانتشار  ذ يجتمع هنا النزاعات املسلإ   38ية وكالة قائمة بذاتها "  أ و قدرة  أ و خارجي وتتطلب استجابة دولية تتجاوز والية  أ ضخمة نتيجة لصراع داخلي  

 .اإلنسانحقوق  وكالهما يستنزف األوبئة

 
ا
و الدين أ دون تمييز بسبب العرق  ،  نسانإ ساسية لكل  حد الحقوق األ أ نه "  أب  1946لى دستور منظمة الصحة العاملية  إ   عرف حق الصحة استنادا

الحالة االقتصادية  أ و العقيدة السياسية  أ     ،و االجتماعية أ و 
ا
   الصحة هي حالة من االكتمال السالمة بدنيا

ا
   وعقليا

ا
و  أال مجرد انعدام املرض    واجتماعيا

 العجز "

العاملية لل إ  املراقبة  في  العام دور كبير  الدولي  للقانون  املعدية فترتب على ذلك تنسيق  ن  املعلومات أ مراض  تبادل  الصحي وتسهيل  الحجر  نظمة 

الصحة    إدارة داة ال غنى عنها في  أك   1948ية  نشاء منظمات متخصصة في الناحية الصحية كمنظمة الصحة العاملإ املعدية كما تم    األمراضالوبائية عن  

ن منظمة الصحة العاملية بكونها الوكالة الدولية املتخصصة  إ   ،39  األوبئةوبئة والجوائح والوفاة عن هذه  وتقليل تعرضة لل   اإلنسانالعاملية بهدف وقاية  

في    األمم ملنظمة   و   إدارة طار  إ املتحدة  الطوارئ  التإب  األزماتمخاطر  التيأجراءات  العالم  لدول  برنامج عمل موجه  وهو  واالستجابة  والترصد    تعاني  هب 

ها والتصدي لها عندما ال ة ذات العواقب على الصحة عن طريق مساعدة هذه البلدان باالستعداد لهذه املخاطر والتخفيف من شدتياإلنسان  األزمات

 40 .عبائهاأ ول املتضررة من تحمل تتمكن الد

املخاطر الصحية    إدارة ن ملنظمة الصحة العاملية دور رئيس ي في  أ عاقات و إ مراض و أ و   الطوارئ الصحية العامة بما تخلفه من وفيات تقاس حاالت  

هب الوطني واالستعداد ملؤسسات الدولة الصحية وهذا أ(  بما في ذلك دعم التEMTالطوارئ )  دارة نشاء فريق إل إقامت منظمة الصحة العاملية ب  .العامة 

 41.من يقوم بتحديد شدة الحالة الطارئة الصحيةهو 

يبوال كما تم تصنيفه ضمن نفس الدرجة من  علنت حالة الطوارئ الصحية من الدرجة الثالثة في نيجيريا نتيجة تفش ي  فيروس األ أ على سبيل املثال 

ن يكون هناك  أ لى إدى أ في الجزء الشمالي الشرقي منها مما  2009 عانت نيجيريا من عدم االستقرار في عام ذ، إ 2016ائمة املشتركة بين الوكاالت اللجنة الد

 -تعتمد اللوائح الصحية    والتي  مم املتحدة تابعة لل التخصصة  املوكالة  ال-وقامت منظمة الصحة العاملية  مليون شخص    2.2لى مايزيد عن  إ نزوح يصل  

وتسمية  يتحدب مكافحة  طرق  وتحديد  أ و   األمراضد  الوفاة  بالسال سباب  الصلة  ذات  واملعايير  التشخيص  الحيامعايير  املنتجات  وفاعلية  ونقاء  تية مة 

الصحيةواإل  الشؤون  في  التوصيات  تقدم  كما  في    42  ،عالن عنها  العاملية  الصحة  اعلنت منظمة  //30  كما  الثاني  الصحية   2020كانون  الطوارئ  حالة 

   COVID 19عن تفش ي فيروس العامة 
ا
  والتي تثير قلقا

ا
  دوليا

ا
  وخطرا

ا
 43  .نظمة الصحية الضعيفةعلى كل الدول خاصة الدول ذات األ  كبيرا

ولى  املتحدة فنصت املادة األ   األمم طار منظمة  إ املتحدة ملنظمة الصحة العاملية اختصاص تعزيز وحماية الصحة داخل    األمم عطى ميثاق منظمة  أ 

رفع مستوى صحي ممكن "لذا فهي تمارس صالحية التنسيق والتوجيه في أ ن تبلغ جميع الشعوب أ نه "هدفها هو أ من دستور منظمة الصحة العاملية على 

 املعدية د األمراضصدار قرارات تشريعية ملكافحة إ  العاملية الصحةمنظمة عمل الدولي الصحي فلجمعية المجال 
ا
 . وليا

الطوارئ وبعد عدة مشاورات  عقدت    2009في عام   اجتماعا مع لجنة  العاملية  الصحة  الصحية  أمنظمة  اللوئح  العام بموجب  املدير    2005علن 

( انفلونزا  عامة  طارئة  حالة صحية   H1N1بوجود 
ا
خطرا تعد   )   

ا
دوليا النتشارها  للدول  العامة  الصحة  الخامسة   على  للمرحلة  الوباء  مستوى  رفع  وتم 

ن تنفذ هذه أ يجب  2005وتطبق اللوائح الصحية  األوبئةفي الدول التي تنتشر فيها ف جهود ووزعت جرعات اللقاح للقضاء على الوباء سفرت الأ وبالفعل 

الكامل لكرامة وحقوق   اإل أ وحرياته االساسية و   اإلنساناللوائح مع االحترام  يتم ممارسة  تمييز  ن  الصحية بكل شفافية وبدون  ن  لوائح  أ ذ  إ   44جراءات 

العاملية   الصحة  انتشار  منظمة  بها وتثبت بذلك مسؤولية    45  األوبئةملكافحة  أي دولة تخالف ماورد  بها وبالتالي بطالن تصرف  املخاطبين  احترام  تفرض 

  األوبئةالدولة املخالفة فعندما تخالف الدولة اللوائح الصحية ملكافحة 
ا
 .46غير مشروع وتثبت مسؤوليتها الدولية  تكون بذلك ارتكبت عمال

 
  https://www.thenewhumanitarian.org/ar/report/1657على املوقع االلكتروني:، 6/6/2021في ، مساءا  3:00عة السا، 1992تعريف وضعته اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت  38

39  Obijiofor Aginam, International law and communicable diseases ,Global Public Health and International Law ,Bulletin of the World Health Organization 2002, 

80(12) ,p946. 
 . 5ص ،  www.who.int  على املوقع االلكتروني ، سويسرا-منشولرات منظمة الصحة العاملية ,جنيف،  2014-2013ادارة مخاطر الطوارئ واالستجابة االنسانية  تقرير  40

41  Muhammad A.S0ghaier ,Khawaja MI Saeed,and Khushhal K.Zaman ,declared a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)twice in 2014;Polio and 

Ebola at top ,AIMS Public Health .2015;2(2):218-222. 
 120ص ، 0122، االسكندرية–دار الجامعة الجديدة ، الوظيفة التشريعية ملنظمة الصحة العاملية ، د. خالد سعد انصاري يوسف  42
العاملية    43 الصحية  باللوائح  الطوارئ املعنية  للجنة  الرابع  االجتماع  )  2005بيان  فيروس كورونا  املرض الناجم عن  فاشية  في  ،  (COVID 19بشان  السادسة  الساعة  في  ,متاح  العاملية  الصحة  منظمة 

 على املوقع االلكتروني :  8/10/2021

international-the-of-meeting-fourth-the-on-statement-1441-12-https://www.who.int/ar/news/item/11     -committee-emergency-(2005)-regulations-health-
regarding-the-outbreak-of-coronavirus-disease-(covid-19) 

44 Advancing the right to health: the vital role of law ,Public health emergencies SUMMARY POINTS ,p 169 

 https://www.researchgate.net/publication/324531402_Advancing_the_Right_to_Health-The_Vital_Role_of_Lawعلى املوقع االلكتروني 
45  Legal Responses to Health Emergencies, The Law Library of congress ,Global Legal Research Center (202)707-6462(phone).(866)550-0442(fax).law@loc.gov 

http://www.law.gov p1. 
 423ص ،  ااملصدر السابق ، خالد سعد انصاري يوسف  46

http://www.who.int/
https://www.who.int/ar/news/item/11-12-1441-statement-on-the-fourth-meeting-of-the-international
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 ياإلنسانة للجهات  ذن على وفق ماتقدم تتكاتف الجهود الدوليإ 
ا
ذ  إ يسمى بالحاالت الطارئة املعقدة    طار ماإ من الجهد ضمن    ة الفاعلة وتبذل مزيدا

 لى معاناة السكان  إ ضافة  اذ باإل كبر  أ تتسبب هذه الحالة بضرر  
ا
   اإلنسانلحقوق    من النزاعات املسلحة التي تعد بحد ذاتها استنزافا

ا
للبنى التحتية    ودمارا

 آثار  األوبئةنتشار ا وفي مقدمتها مؤسسات الدولة املقدمة للرعاية الصحية يسبب 
ا
 سلبية مضاعفة.  ا

 نموذجأ األحمر )منظمة الصليب  عالن حاالت الطوارئ الصحية العامةإعند  ي اإلنساندور الجهات الفاعلة في مجال العمل : املطلب الثاني
ً
 ( ا

ن معظم الدول ليس لها قوانين خاصة  أ ال  إ ي حالة طارئة  أ خضوع لقانون الدولة الوطني في  ملزمة بال  ياإلنسانجال العمل  ان الجهات العاملة في م

املساعدات   يشكل عرقلة  ياإلنسانتنظم  توزيعها مما  وكيفية  املساعدات  أ ة  وتياإلنسانمام  اإل أة  بسبب  املحدد  الوقت  في  الطويلة مين وصولها  جراءات 

 . واملعقدة

العام   و الدولة الوطنية أ كانت الدول في حاالت النزاعات الدولية املسلحة  أ نه على الجهات املتنازعة سواء  أ من املبادئ السائدة في القانون الدولي 

و كانت غير قادرة على  أ رغب بذلك ذا لم تإ ة ملن هم تحت سيطرتها و ياإلنسانوالجهات املسلحة في حاالت النزاعات املسلحة غير الدولية تلبية االحتياجات 

عليها   هنا  االحتياجات  هذه  للجهات  أ تلبية  تسمح  الفاعلة  ياإلنسانن  الجهات  بين  التفاوض  طريق  عن  يتم  وهذا  بذلك  املحايدة  والجهات  ياإلنسانة  ة 

 47 .املتنازعة 

الجهات   العمل  ياإلنسانتقوم  الفاعلة بدور كبير في  الدولية  الدولية   األمم هدافه وتعد منظمة  وتحقيقه أل   ياإلنسانة  الحكومية  املنظمة  املتحدة 

ا  في كافة  الدولية ومنها ضمن مضمارالرائدة  الفاعلة    ياإلنسانالعمل    ملجاالت  الجهات  العمل مع منظمة  ياإلنسانلذا ترغب كل  الحكومية   األمم ة غير 

الشركاء وعلى منظمة  ياإلنسان  األزماتاملتحدة ملواجهة   في جو يضمن سيادة واستقالل واحترام  الجهات   األمم ة والعمل  احترام استقالل هذه  املتحدة 

تحيزها خدمات  أ كما  ،  وعدم  يجب    األمنن  الدولية  الحكومية  الفاأ للمنظمات  الجهات  كذلك  تشمل  املعلومات  ة  ياإلنسانعلة  ن  على  والحصول 

 48  .األزماتالصحيحة ملواجهة هذه 

  1992في عام 
ا
لى تعزيز تنسيق إالذي يدعو – 46/182مم املتحدة لى قرار الجمعية العامة لل إ   انشات اللجنة الدائمة املشتركة بين الوكاالت استنادا

هذه    –ةي اإلنساناملساعدات   دور  تاكيد  تم   وقد 
ا
استنادا القرار  إ   اللجنة  اآل  48/57لى  املساعدة بصفتها  مجال  في  الوكاالت  بين  للتنسيق  الرئيسية  لية 

 . ةياإلنسان

والقانون الدولي    ياإلنسانانتهاكات جسيمة للقانون الدولي    من   و غير دولية وما تتضمنهأ كانت نزاعات مسلحة دولية  أ ن النزاعات املسلحة سواء  إ 

األ أ   اإلنسانلحقوق   من  كبيرة  مجموعات  في  وجدت  النقص  من  مؤلم  وضع  ضمن  االحتياجات  أ شخاص  واملياإلنسانبسط  والدواء  كالغذاء  وى أة 

دى الى ازياد السكان أ خي مما وبالتغير املنا األوبئةر الكبير ال سيما اليوم بظهور جهود الدولية ملعالجة هذا التدهو ن تتكاتف الأ مدادات املياه مما تطلب إ و 

ام املتحدة لتطبيق واحتر  األمم وظفي على وضع نقاط توجيهية مل األحمراملتحدة واللجنة الدولية للصليب   األمم تم االتفاق بين   1996في عام و، املتضررين

الدولي   القانون  إ وتامين سالمتهم   ياإلنسانقواعد  املجال  ذ  ،  في  العاملون  لالحتياجات    ياإلنسانيعاني  تلبيتهم  البيئات غير  ياإلنسانعند  في  لى إ ة  األمنة 

 
ا
بمؤسستهم فضال القانوني  االعتراف  التنقل وضعف  والحرمان من حرية  والخطف  والتعذيب  إل   االعتقال  التعرض  املساعدات  عن  ة ياإلنسانمدادات 

اإل  والنهب  ومواد  بالسلب  واالتالف  أ غاثة  بالتدمير   أ ي  أو 
ا
وبالتالي فقدوا عنصرا املستفيدة  الجهات  القبول من  قد خسروا     نهم 

ا
التي   مهما العناصر  من 

منظمة   الدولي:  ياإلنسانة الفاعلة في اطار العمل  ياإلنسانومن الجهات    .49تضمن لهم الحماية في مناطق النزاع  كباكستان واليمن والصومال وغيرهم   

تقوم اللجنة    ،50ة لضحايا النزاعات املسلحة  ياإلنساننسانية محايدة وغير متحيزة مقرها جنييف في سويسرا تهدف االستجابة  إ منظمة    األحمرالصليب  

مين أسرى وتزيارة األ   األحمر ن للجنة الدولية للصليب  أ ذ تنص اتفاقياته على  إ   ياإلنسانطار تطبيق القانون الدولي  إ بدور كبير في    األحمر الدولية للصليب  

 مواد اإل 
ا
 .51عن العمل على نشره وتطويره  غاثة ولها دور معترف فيه من حيث تفسيره فضال

للصليب  ن  إ  الدولية  ووطني    األحمراللجنة  دولي  مستوى  على  وهيو تعمل  مبادئ  عدة  على  املبادئ    :تقوم  املساعدة  ياإلنسانتتضمن  تقديم  ة 

في   اآل   األعمالللمتضررين  لتخفيف  وكرامة  القتالية  والصحة  الحياة  على  والحفاظ  كما    اإلنسانمهم  الشعوب  األ لكافة  جنيف  اتفاقيات  ربع تلزم 

 ي اإلنسانة الفاعلة بالقيام بالعمل  ياإلنسانوالجهات  األحمرطراف بالسماح ملكونات اللجنة الدولية للصليب الدول األ  1977وبرتوكوالها االضافيان عام 

وقد 52ة  ياإلنسانداءه لدوره في تلبية الحاجات  أ و   ياإلنسانثبتت اهميتها ودورها الكبير في تعزيز العمل  أ هذه املبادئ التي    األحمربااللتزام بمبادئ الصليب  

 
 . 15ص،  2015، منشورات االتحاد الدولي لجمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر ،اخالقيات وادوات العمل االنساني ، املبادئ االساسية للحركة الدولية للصليب االحمر والهالل االحمر  47
 . 366ص ،  ية مصدر سابق ليات التنظيمملحق اسئلة ارشادية لرصد االعمال االساسية واملسؤو ، ملعيار االنساني االساس يا 48
 .290ص ،  مصدر سابق، يوسف برقوق  49
 331ص ،  مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، دور املنظمات االنسانية اثناء النزاعات الداخلية املسلحة )الصليب االحمر نموذجا(، بريز فتاح يونس  50
 . 41,ص2012نيويورك وجنيف ، مكتب املفوض السامي لحقوق االنسان، منشورات االمم املتحدة، النزاع املسلحالحماية القانونية الدولية لحقوق االنسان في  51
املتضررة من تفش ي املرض وكان االمر  عند انتشار وباء ايبوال في غرب افريقيا كان يقع على عاتق القائمين بالعمل االنساني كسب ثقة الجهات املحلية    2015-2014ومن االمثلة على ذلك ففي العامين    52

تحديات والعقبات حتى باملعلومة الطبية التي يقدمها افراد الرعاية الصحية للجهات الفاعلة االنسانية مما كان له االثر في زيادة الجهود والكثير من ال كيعرقل عملهم خاصة ان هذه البلدان كانت تشك 

ت اكثر تفهما لعملهم في حين انه في انه كان عمل الجهات االنسانية الفاعلة خاصة الصليب االحمر اكثر سالسة في دول اخرى مثل ليبيريا وسيراليون لكونها كانملمارسة العمل االنساني في تلك املناطق .

   .حياز عند تلبيتهم للحاجات االنسانية في مجال العمل االنساني من حيث تمسكهم بالحياد وعدم االن لدى شعوب هذه الدول ثقة بالعاملين نتيجة لتجارب سابقة ولدت 
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قرارا أ  العمل    أهميةاملتحدة    األمم ت  كدت  ملمارسة  املبادئ  رقم    ياإلنسان هذه  القرار  تقديم    1991في    46/182منها  يتضمن  املتحدة   األمم الذي 

 ياإلنسانللمساعدات  
ا
استنادا مبادئ  إ   ة   ،  الحياد،  ةياإلنسانلى 

ا
جزءا تعد  التي  التحيز     عدم 

ا
الدولية   هاما املنظمة  تعتمدة  الذي  السلوك  مدونة  ضمن 

 ة.ياإلنسانعند ممارستها ملهمتها  األحمرللصليب 

تطب على  االمثلة  املسامن  وتقديم  التحيز  عدم  مبدء  بغضي اإلنساندات  عيق  موضوعي  بشكل  العرق   ة  عن  العقيدة ،  الطائفة،  الدين،  النظر 

ذ حازت إ ثبتت انسانيتها وعدم تحيزها لجهة معينة  أ ن هذه الحركة  أ ال  إ لى عدة فئات  إ ن لبنان بلد منقسم  أ اللبناني رغم    األحمروالجنس حركة الصليب  

األ  جميع  واحتراف  ثقة  وسيارات  على  الطبية  كالرعاية  الطوارئ  حاالت  في  الطبية  للخدمات  املقدمة  الرئيسية  الجهة  فهي  كما  طراف  ثبتت  أ االسعاف 

لى الخدمات والرعاية الطبية إ بحاجة  ا السورية والذين كانو  لف الجئ سوري بعد الحربأ ئة ة عند قدوم مايزيد على م ياإلنسانانسانيتها والتزامها باملبادئ 

نها أ ال  إ   ياإلنسانن الجمعيات الوطنية بصفتها هيئات مساعدة لحكوماتها لتقديم العمل  أ االستقالل فيعني    أ ما مبد، أ وتم مراعاتهم بكل تفان ودون تحيز

بقرارتها وخياراتها وتستند فقط   الحاجة  إ مستقلة  وليس  ياإلنسانلى  سياس ي  إ ة  اتجاه  طائفيأ لى  به  أ كما    53  . و  املقصود  ليس  التمييز  يتم  أ ن عدم  ال  ن 

رعاية   في  كثر أل أتقديم  األإ ة  ياإلنسان  تاألزماشخاص معينين  بعض  يوجد  واأل ذ  كالنساء  األ شخاص  الحلقة  لكونهم  واملسنين  في مواجهة طفال  ضعف 

ة وحمايتهم من العنف الجنس ي ياإلنسانكبر وتوفير مستلزماتهم واحتياجاتهم  أ و الكوارث الطبيعية يحتاجون لرعاية  أ ثناء النزاعات املسلحة  أ الصعوبات  

ضفاء رعاية خاصة  إ نما تعد من قبيل  إ طفال فبالتالي الرعاية املقدمة لهم ال تعد من قبيل التمييز و و االبتعاد عن ذويهم فيما يتعلق باأل أ بالنسبة للنساء  

 
ا
 .  اإلنسانوقانون الدولي لحقوق  ياإلنسانالدولي  عن تمتعهم بالرعاية العامة وهذا يتالئم مع القواعد واملبادئ في القانون  بفئات معينة فضال

من   الرغم  الجهات  أ على  من  الكثير  انتشار  بالعمل  ياإلنسانن  تقوم  والتي  االحتياجات    ياإلنسانة  الجوانب ياإلنسانوسد  من  الكثير  له  يعد  ة 

لكن بما    ياإلنسانة للعمل  ياإلنسانلى املبادئ  إ ن الكثير من هذه الجهات تستند  أ ال  ، إ ةياإلنسان  األزماتالم للمتضررين في  يجابية في تقليل املعاناة واآلاإل 

بالعمل   الثقة  زعزع  املبادئ  لهذه  املتفاوت  الشخصية وتطبيقها  ورؤيتها  الجهات    ياإلنسانيتالئم  العمل  ياإلنسانلدى  بذلك  وفقد  املتضررة   ياإلنسان ة 

 54 .ة قد رفضت املساعداتياإلنسانملعاناة واالحتياجات نه الكثير من الدول رغم ا أ القبول وترتب على ذلك 

املبادئ  أف  ياإلنسانصبحت 
ا
املتضررين فضال الناس  ثقة  لكسب  تكفي  ال  لوحدها  للعمليات  أ عن    ة  التسلح   ياإلنسانن مظاهر 

ا
سببا كان  قد  في   ة 

 ة الفاعلة. ياإلنسانفقدان مقبولية الجهات 

 في حاالت الطوارئ الصحية العامة  األحمر مدونة قواعد السلوك ملنظمة الصليب : املطلب الثالث 

املمارسة   تعزز  التي  القواعد  تعني  السلوك   ياإلنسانمدونة 
ا
اعتمادا الجيدة من خالل  لالستجابة  لع  ة  املعايير  املسلحة    ة عندياإلنسانى  النزاعات 

 . 55الكوارث و 

 هي: ياإلنسانعند قيامها بعملها  األحمرقواعد السلوك التي تسير بموجبها منظمة الصليب 

 . ساس يأ نساني إ  أ ة يعد مبد ي اإلنسانن الحق في الحصول على املساعدات إ  :ةياإلنسانولوية الحاجات أ  •

   .ةياإلنسانعدم التمييز عند تقديم املساعدات  •

  اإلنسانأي حق  •
ا
نهم  كبر ينصب على االطفال والنساء وكبار السن وذلك ألن كان االهتمام األإ و الجنسية و أو العقيدة ألى العرق إ دون تمييزاستنادا

 أة تياإلنسانكثر الفئات أ من 
ا
   .في حالة الحرب او الكوارث الطبيعية ثرا

 .وسياس يأ ة الفاعلة عن دعم أي موقف ديني ياإلنساناستقالل الجهات  •

املساعدات   • تقديم  الحكومات عند  الفاعلة عن  الجهات  للحاجات  أ ذ  إ   ةي اإلنساناستقالل  االستجابة  يقوم على  الجهات  ة ياإلنسانن عمل هذه 

 56  .وبشكل مستقل عن املصالح السياسية

   .ةياإلنساند التي تقدم لها املساعدات ة الفاعلة احترام العادات والثقافات للبلياإلنسانعلى الجهات  •

   .ةياإلنسانعند االستجابة للحاجات الدولي باملشاركة مع الجهات املحلية  ياإلنسانن يتم العمل أ  •

 . هيلهم أعادة تإ دارتها و إ ة في تصميم برامج املساعدة و ياإلنسانالشراك املستفيدين من املساعدات  تفعيل طرق  •

 ة ا ياإلنسانعلى تلبية االحتياجات  ياإلنسانيقوم العمل  •
ا
 .57  .ساعد على تطوير وسائل عيش جديدة ومستدامةعن العمل على برامج ت لطارئة فضال

 
 . 54-7ص،  2015، منشورات االتحاد الدولي لجمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر ،اخالقيات وادوات العمل االنساني ، املبادئ االساسية للحركة الدولية للصليب االحمر والهالل االحمر  53
 .267ص   ،1العدد ،  6املجلد ، التسييس ومبادئ العمل االنساني,املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةعتو احمد ,املساعدات االنسانية بين  54
 7ص صدر سابق  م2009االصدار الثاني ,يناير  ،    ALL IN DIARY،اداة عملية للعاملين في املجال االنساني 55
56  OHCHR  على املوقع  2021/ 10/10مساءا في  6:00متاح الساعه ، 16ص ، منشورات االمم املتحدة ،الفصل السادس عشر، الرصد اثناء فترات النزاع املسلح، مكتب املفوضية السامية لالمم املتحدة,

 https://www.ohchr.orgااللكتروني :
 363ص ،  مصدر السابق  ،لرصد االعمال االساسية واملسؤوليات التنظيمية ملحق اسئلة ارشادية ، املعيار االنساني االساس ي  57
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الفاعإ  • الجهات  العمل  ياإلنسان  لةن  املانحين واملستفيدين بكل نزاهة ووضوح    ياإلنسانة في مجال  بين  تقارير  إ الدولي تكون كحلقة وصل  ذ تقدم 

الجهات سواء عن    إ نشطتها  أ هذه 
ا
التمويل فضال املساعدة في أ عن    لى جهات  لنتائج  املعونات وتقييم منتظم  للرقابة حول كيفية توزيع  نها تخضع 

 58ة  ياإلنسان األزمات

العمل  أ  • ممارسة  يتم  املساعدات    ياإلنسانن  األياإلنسانوتقديم  استخدام  عند  املتضررين  كرامة  تحفظ  بطريقة  اإل ة  والدعائية  نشطة  عالمية 

 
ا
 59  .عالملى وسائل اإل إ ة التي يعانون منها بكل موضوعية ياإلنسانزمة عن نقل صورتهم وحجم األ  للتعبير عن هذه املساعدات فضال

الفا للجهات  القبول ياإلنسانة  علليس  والصعوبات    ة جميعها  العراقيل  يضع  املتضررة مما  الدول  مناطق  والخدمات إ مام  أ في  املساعدات  يصال 

قبلهم  ياإلنسان من  رغم  إ ة  املسلحة  والجماعات  املجتمعات  قبل  من  الخاطئة  التصورات  بسبب  ذلك  ويعود  املناطق  تلك  تتبع أ لى  الجهات  هذه  ن 

 .60 األمناملتحدة لضمان السالمة و  األمم  إدارة التوصيات التي وضعتها 

الصليب  إ     األحمرن منظمة 
ا
نظاما    تمتلك 

ا
ك تدريبيا   

ا
قبل    افيا مناطق  إ ملوظفيها  األ رسالهم  املرحلة  للمبتدئين  املسلحة ضمن مرحلتين  ولى النزاعات 

تدريبات املحاكاة كالتدريب على الكمائن والهجمات الخطرة   ياإلنسانساعة واملرحلة الثانية تتضمن تطبيق كيفية ممارسة العمل    19دروس نظرية ملدة  

ن اللجنة الدولية للصليب قد ضمنت مدونة السلوك التي تسير بموجبها  أ جد وبذلك ن، 61  األحمرفضال عن مدونة السلوك التي يلتزم بها موظفو الصليب 

بالعمل   القيام  املبادئ  أ  ياإلنسانعند  التحيز واالستقالل مؤكدة على  ياإلنسانهم  العنف والسلب والنهب  أ ة كالحياد وعدم  انتشار  املبادئ رغم  ن هذه 

 . ة ياإلنسانعند تقديمه املساعدات  ياإلنسانليها العمل إ التي يستند   نها تشكل قاعدة القبول أ ساس أ لى اليوم قائم على إ مازال 

 الخاتمة: 

العمل   بحثنا  خالل  من  خالل    ياإلنسانتناولنا  عند  أ الدولي  توصلنا    األوبئةانتشار  و  من إ وقد  بجملة  لحقناها  ثم  االستنتاجات  من  جملة  لى 

 االقتراحات وذلك على النحو االتي:

 أ
ً
 االستنتاجات: : وال

 و الكوارث الطبيعة. أ م ومراعاة السكان املتضررين من جراء النزاعات املسلحة آل ابير التي يتم اتخاذها لتخفيف ا التد ياإلنسانيقصد بالعمل  •

تدخل الجهات   وفي حالة عجزها عن ذلك البد من قليمها إ ة للمتضررين على عاتق الدولة املوجودين فوق ياإلنسانتقع مسؤولية تلبية االحتياجات  •

 ة الفاعلة لسد تلك االحتياجات.ياإلنسان

العمل   • اليوم     ياإلنسانتواجه 
ا
جدا كبيرة  تحديات  ممارستة  والقائمين  والخطف  تعوق  والتعذيب  لالعتقال  التحديات أ من    ،وتعرضهم  هذه  هم 

 أ صعوبات انتشار النزاعات املسلحة غير الدولية خاصة في املدن املكتظة بالسكان مما جعل مجموع الخسائر يزداد  وال
ا
   ضعافا

ا
التدمر  عن    فضال

 أ الذي  ياإلنسانوكذلك عسكرة العمل ، الكبير في البنى التحتية
ا
 ة الفاعلة.ياإلنسانعلى املقبولية التي كانت تتمتع بها الجهات  ثر سلبا

الالزمة ملجابهة  أ  • التوصيات  املتخصصة في وضع  الدولية  الوكالة  العاملية هي  الصحة  الطوارئ و   إدارة و والجوائح    األوبئةن منظمة   األزمات مخاطر 

 عاقات. إمراض و أ الطوارئ الصحية العامة بما تخلفه من وفيات و تقاس حاالت هذا و  .جراءات التاهب والترصد واالستجابةإب

صحة  أ  • على  مباشرة  بصورة  تؤثر  املسلحة  النزاعات     اإلنسان ن 
ا
حقوق  عن    فضال بكل  خاصة  األ   اإلنسانمساسها  التحتية  للبنى  وتدميرها  خرى 

األ  ويزداد  الصحية  سوءا املؤسسات  انتشار  مر  عند  اآل  األوبئةا  تصبح  و أ   ثاراذ  املعقدة عتأ شد  الصحية  الطوارئ  حاالت  عليه  مايطلق  وهذا  ى 

 . األوبئةباجتماع النزاعات املسلحة وانتشار 

الصليب   • منظمة  الفاعلة  أ من    األحمرتعد  الجهات  الجماع ياإلنسانكثر  لدى  مقبولية  إلاة  املتنازعة  العمل  ت  في  الجيدة  املهنية   ي اإلنسانثباتها 

 عند القيام باعمالها.  كالحياد وعدم التمييز ةي اإلنسانباعتمادها على املبادئ 

الجيدة من خالل اعتماد  ياإلنسانمجموعة من القواعد    ياإلنساندونة السلوك للعمل  م تعني   • ة عند النزاعات  ياإلنسانعلى املعايير لالستجابة  أة 

 املسلحة والكوارث. 

 
ً
  :االقتراحات :ثانيا

م غير دولية فالجبهات املتنازعة تنظر للجهة املقابلة على أ كانت دولية  أ وممارسته تعد من الصعوبة في النزاعات املسلحة سواء    ياإلنسانن العمل  إ 

املجال  أ  في  العاملون  يبذل  لذلك  العدو     ي اإلنساننها 
ا
   دورا

ا
   كبيرا

ا
   وجهدا

ا
املساعدات  إ ملحاولة    عظيما خاياإلنسانيصال  ملستحقيها  لهذه أ صة  ة  القبول  ن 

 
 .274ص ،  مصدر سابق، عتو احمد  58
59    OHCHR   10/10مساءا في    6:00متاح الساعه  ،  3ص  ،  مصدر سابق  ،منشورات االمم املتحدة   ،الفصل السادس عشر،  الرصد اثناء فترات النزاع املسلح،  مكتب املفوضية السامية لالمم املتحدة /

 https://www.ohchr.orgعلى املوقع االلكتروني :، 2021
 15ص،  املجلس النرويجي لالجئين واملنظمة الدولية للمعوقين ، وجهات نظر من اربعة بلدان  تحديات تواجه العمل االنساني القائم على املبادئ : 60
 25ص،  مصدر سابق، د.لقاء ابو عجيب 61
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مما تطلب توفير الحماية الفعلية   ياإلنسانصبح اليوم غير كاف لحماية القائمين بالعمل  أ يمان بمبادئهم  ة واملبني على فهم واإل ياإلنسانالجهات الفاعلة  

خرى التكاليف املالية العالية أ ومن ناحية    ،ناحيةنهم غير منتمين الية جهة سياسية هذا من  أ ثبات  إ كبر لكونهم يعملون على  أ صبح الجهد  أ لهم وبالتالي  

خر آ كثر تتزايد بوجود واقع  أ ة عند النزاعات املسلحة هذه الصعوبات و ياإلنسانولى بها املتضررين لتلبية حاجاتهم  التي تنفق لتوفير هذه الحماية وكان األ 

املجتمع الدولي ككل في السنوات األ  ذ لم يتوقف إ   ياإلنسانقائمين بالعمل  يزيد الخطر على ال  مما  األوبئةاملعدية و   األمراضخيرة وهو انتشار  يعاني منه 

 أ نما إ مر على حماية حياتهم و األ 
ا
  يضا

ا
 في مناطق النزاع املسلح.    األوبئةة لوجود ياإلنسانعن تزايد االحتياجات  الحفاظ على صحتهم فضال

 لذا نقترح ضمن هذا السياق مايلي: 

ن  أ ن يستمر كذلك بمعنى  أ ة لذا ال بد من  ياإلنسانة فهو عمل قائم على املبادئ  ياإلنسانالدولي ضروري ومهم لتلبية االحتياجات    ياإلنسانالعمل   •

 ياإلنسانن تسلم املساعدات والخدمات أ بمظهر مدني و  ياإلنسانيبقى العاملون في املجال 
ا
ية التي يستعينون األمنال من الجهات  ة من قبلهم حصرا

 بها .

 أ ة ملستحقيها ولكن بعد  ياإلنسانيصال املساعدات  إ لتقليل الخسائر واملخاطر يجب االستعانة بالسكان املحليين انفسهم في   •
ا
  ن يتم تدريبهم نظريا

 
ا
  وميدانيا

ا
 .ياإلنسانعلى سالمتهم وسالمة القائمين بالعمل  حفاظا

 .األوبئةفي مناطق النزاع املسلح خاصة عند انتشار  ياإلنسانعقد مؤتمرات دولية مخصصة لبحث معوقات العمل  •

 املحايد.  ياإلنسانة في الحوار والتفاوض مع الجهات املسلحة ومحاولة اعادة كسب الثقة بسالمة العمل ياإلنسانتكثيف الجهود  •
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Abstract:   Humanitarian work includes a set of measures intended to alleviate the pain and suffering of those affected by 
humanitarian crises, whether armed conflicts or natural disasters. Those undertaking humanitarian work rely on 
humanitarian principles such as neutrality, impartiality and independence to obtain acceptance from the conflicting 
parties to ensure the timely delivery of humanitarian aid and services. Deserving it, today however, humanitarian work 
faces many challenges and obstacles, such as kidnappings and violence against people doing humanitarian work, as well 
as the spread of epidemics and pandemics in unsafe environments, which endangers the lives of those doing 
humanitarian work and many difficulties that prevented the timely delivery of the humanitarian needs of those affected. 
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