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Abstract: Contemporary developments in international law 

systems have resulted in the emergence of many trends aimed at 

giving more attention to the substantive issues associated with the 

branches that deal with human rights issues in this law. The share 

of international human rights law and international humanitarian 

law in this interest is the largest and most among the rest of the 

branches international law, and many studies focused their 

attention on the human dimensions of the international legal rule, 

and on ways to enforce the rules of protection during exceptional 

circumstances. In the midst of these researches were attempts to 

establish a new theory about the development of international 

governmental and non-governmental efforts in the field of 

dealing with the idea of humanitarian diplomacy. This idea began 

to be presented more boldly and clearly after many convincing 

facts and reasons emerged that justify commitment to this idea 

and relying on it as a permanent work method in order to reach 

the achievement of peaceful premises in overcoming disasters 

and crises. Hence our study came in order to reshape the basic 

concepts related to humanitarian diplomacy and to reveal the 

future that awaits efforts to establish an independent theory that 

deals with this term and highlights its subjectivity and reveals the 

features of this framework of humanitarian action that includes 

diplomatic negotiating activity to achieve noble humanitarian 

goals. 
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ير من االتجاهات كشفت التطورات المعاصرة في نظم القانون الدولي بروز الكث  :الخالصة
إيالء المزيد من االهتمام للقضايا الجوهرية المرتبط بالفروع التي تعالج قضايا حقوق  إلىالرامية 
والقانون الدولي اإلنساني  اإلنسانفي هذا القانون، فكانت حصة القانون الدولي لحقوق  اإلنسان

الكثير من  وأخذتلدولي، في هذا االهتمام هي األكبر واألكثر من بين باقي فروع القانون ا
 إنفاذاإلنسانية للقاعدة القانونية الدولية، وعلى ُسبل  األبعادالدراسات تسلط جل اهتمامها على 

الظروف االستثنائية، وكان في وسط هذه األبحاث محاوالت إلرساء نظرية  أثناءقواعد الحماية 
جال التعامل مع فكرة جديدة حول تطور الجهود الدولية الحكومية وغير الحكومية في م

برزت العديد  أنالدبلوماسية اإلنسانية، وبدأت هذه الفكرة تطرح بشكل اكثر جراءة ووضوح بعد 
من المعطيات واألسباب المقنعة التي تبرر االلتزام بهذه الفكرة واالعتماد عليها كمنهج عمل دائم 

حاول  من ثماألزمات، و تحقيق المنطلقات السلمية في تخطى الكوارث و  إلىمن اجل الوصول 
فلسفيا  وفكريا  وقانونيا  يستوعب تحديد المفاهيم الجوهرية للدبلوماسية  إطارا  يصيغ  أنالبعض 
ويتعامل مع عناصرها ومكوناتها وأهدافها ومظاهرها ويتتبع اليات تحقيقها في الميدان،  اإلنسانية

ألساسية المتصلة بالدبلوماسية هذه من اجل إعادة تشكيل المفاهيم ا جاء هذا البحثومن هنا 
اإلنسانية والكشف عن المستقبل الذي ينتظر المجهودات الرامية للتأسيس لنظرية مستقلة تتعامل 
مع هذا المصطلح وتبرز ذاتيته وتكشف عن سمات هذا االطار من العمل اإلنساني المتضمن 

 إنسانية نبيلة.  أهدافنشاط تفاوضي دبلوماسي لتحقيق 
 

 لية الحقوق, جامعة تكريت, ك0200  ©

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث:

 2222 / آذار / 31االستالم :  -
 2222 / آذار / 22القبول :  -
 2222/ ايلول/ 3النشر المباشر :  -

 
 الكلمات المفتاحية :

 

 .دبلوماسية إنسانية   -
 .العمل اإلنساني -
 . غاثيةاإلالمنظمات  -
 .النزاعات المسلحة  -
 .الكوارث  -
 
 

 

 املقدمة :
ادرك المجتمع الدولي ولسنوات طويلة الحاجة الحقيقية لتطوير أنظمة العمل اإلنساني، وأخذت        

االتفاقيات الدولية والمواثيق والصكوك واإلعالنات العالمية تعترف بقدسية الرسالة اإلنسانية التي تتمتع 
ت الفاعلة في المجال اإلنساني، وبدأت تتبلور الكثير من األفكار والمبادرات التي تحاول ان بها الهيئا

ترسم للدول طريقا واضحا لبلوغ المقاصد اإلنسانية في حماية األشخاص من مخاطر الكوارث والنزاعات 
شكل عاجل المسلحة وتذليل كل المعوقات أمام أطقم وقوافل المساعدات اإلنسانية وتامين وصولها ب

وفوري للفئات التي هي بأمس الحاجة اليها، واعتقد الكثير من المعنيين بالشأن اإلنساني ان هناك عدة 
معالجات واقعية لالزمات القائمة وهناك تفهم لطبيعة المهام اإلنسانية التي تقوم بها األطراف المختلفة 
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تقاد رغم صحته ووجاهته لم يكن يمنع من التي تنشط في الظروف الطارئة وأثناء األزمات، لكن هذا االع
انه وفي الكثير من الحاالت على صعيد التعامل الدولي وقفت الجهود الدولية ألعمال اإلغاثة والمساعدة 
اإلنسانية عاجزة عن الحركة وان الكثير من المعاناة اإلنسانية لحقت بأعداد كبيرة من الضحايا وسط 

ة عن تحقيق شيء لصالحهم، من هنا باتت هناك اليات اكثر تقدما عجز حقيقي للدول والمنظمات الدولي
من السابق في موضوع التعامل مع حاالت الممانعة والرفض من قبل بعض األطراف وإصرارهم على 
عدم التعاون مع الجهات والهيئات الدولية التي تعرض خدماتها اإلنسانية، مما اضطر تلك الهيئات إلى 

ي من اجل السماح لهم بالقيام بواجباتهم، وهذا األمر يستوجب أيضا سلوك مسلك اللجوء إلى منهج تفاوض
دبلوماسي متواصل ومحاولة إيجاد النقاط المشتركة التي يلتقي عليها مختلف األطراف والسعي من اجل 
النجاح في المهام التفاوضية والتي قد تستغرق في بعض األحيان اشهر من اجل الوصول إلى قبول 

لمعني بالسماح للجهد اإلنساني بالدخول الى ميادين العمل مقابل ضمانات وتطمينات وقيود، هذا الطرف ا
النهج التفاوضي وهذه الجهود والمساعي اصطلح المختصين على تسميتها بالدبلوماسية اإلنسانية في 

اليوم إشارة واضحة إلى تطور نوعي في اطار األهداف المرجوة من النشاط الدبلوماسي، حيث بات 
قاموس القانون الدبلوماسي يتعامل مع عدة مصطلحات مستجدة في هذا االطار بضمنها مصطلح 
الدبلوماسية الوقائية ودبلوماسية األزمات والدبلوماسية البيئية والدبلوماسية اإلنسانية والدبلوماسية الرقمية 

 ودبلوماسية حقوق اإلنسان. 
دبلوماسية اإلنسانية وسط تزايد الحاجة اليها والقناعة بأهميتها في اطار هذا المشهد من التعامل مع ال   

في تذليل المعوقات والوصول إلى التطبيق السليم واألمن للقانون الدولي اإلنساني وتحقيق مقاصد القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان، هنا تولدت الكثير من القناعات لدى منظمة األمم المتحدة وشركائها في العمل 

ذه الدبلوماسية تكشف عن إضافات واقعية في مجال التعامل مع التحديات المختلفة للعمل اإلنساني بان ه
وانها تسهل على المؤسسات اإلنسانية العاملة في الميدان أعمالها وتزيد من تمكينها من أداء واجباتها، 

ضمن أدبيات العمل  ومن هنا أخذت وثائق األمم المتحدة وتقاريرها تتعامل مع هذا المصطلح وتدرجه
اإلنساني وتروج له وتدعم الجهود الدولية الرامية الحتضانه والتأسيس لقواعد واضحة تحكمه، ولكنها تدرك 
في الوقت نفسه أن األمر بحاجة إلى المزيد من الوقت ومن الجهد من اجل صياغة االطار المتكامل 

 من معطيات ومن قواعد عمل. للتعامل مع  كل ما يتضمنه مصطلح الدبلوماسية اإلنسانية 
وفي اطار وجود ضوابط ومعايير متعددة للتعامل مع المبادرات اإلنسانية واألعمال التي تقدمها األطراف 
الفاعلة في مجال التصدي لالزمات والكوارث، تبرز الحاجة إلى إمكانية التوفيق ما بين تلك المعايير 
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ز مع المسعى التفاوضي الذي تصبح فيه تلك األطراف في والمتطلبات كالحياد واالستقالل وعدم االنحيا
وضع يحاول ان يحقق المكاسب والنجاحات لحساب القضايا اإلنسانية المؤمن بها ولكن في اطار قد يقرأ 
بانه يتضمن شيء من التدخل وعدم االلتزام بالحياد المطلوب، فاألنشطة التفاوضية واالتصاالت المتبادلة 

روط والمطالبات وإمكانية الضغط على الطرف األخر كلها تجعل تلك الهيئات في والدخول في عرض الش
مجال الشك أو الريبة حول مدى تمسكها بثوابت العمل اإلنساني ومضامين العمل المستقل والمحايد، 
ولكن في المقابل قد ال يكون أمام تلك الهيئات من طريق أخر تسلكه سوى أن تمارس مهام الدبلوماسية 

سانية وان تبرهن لألخرين إن الدخول العاجل إلى ميدان العمل حيث الفئات التي ترتقب التدخل اإلن
لمساعدتها والتخفيف من معاناتها. يساعدها في ذلك ما تتمتع به من رصيد من األنشطة اإلنسانية ومن 

كالت وما تناله األعمال اإلغاثية ومن االعتراف الدولي الحقيقي بدورها في التصدي لالزمات وحل المش
من مقبولية في العمل من الدولة المعنية رغم ممانعتها في كثير من األحيان، ولعل الدور الذي تقوم 

 بأدائه اللجنة الدولية للصليب األحمر خير دليل على ذلك. 
 أهمية البحث:

ماسية اإلنسانية تتجسد أهمية هذا البحث في التزايد الكبير في اهتمام المجتمع الدولي بموضوع الدبلو    
وطرح هذا الموضوع على مختلف المجاالت الدولية في اطار اهتمام عالمي مستمر في دراسة جدواه 
وأثاره ومدى قبوله من قبل الدول وإمكانية التعامل معه واإلقرار به، واالهم أن مصطلح الدبلوماسية 

متى ما رسخ هذا المصطلح وتم  اإلنسانية بحد ذاته يشكل تحدي حقيق على مستوى المفهوم وبالنتيجة
التوصل إلى إعطائه االطار المنضبط الخاص به، ستكون مسارات التعامل معه اكثر يسرا  واقل تعقيدا ، 
وهذا األمر أيضا يتعلق بأهمية معرفة التحديات التي يثيرها هذا المصطلح وابرز اإلشكاليات التي تبرز 

 في اطار العمل اإلنساني واإلغاثي. في واقع التعامل الدولي مع مناهج التفاوض 
 هدف البحث:

نهدف في بحثنا هذا إلى تسليط الضوء على جوهر الدبلوماسية اإلنسانية وعلى إستراتيجية التعامل    
معها وقدرة التطورات الحاصلة في القانون الدبلوماسي على استيعابها ومدى حاجتها الى قواعد معيارية 

بعة في إطار الدبلوماسية التقليدية، ومعرفة أسباب نشوء هذه الدبلوماسية تختلف عن تلك القواعد المت
ومميزاتها وخصائصها وسماتها وأبرز التحديات القانونية والواقعية التي تواجهها، وطبيعة اإلشكاليات التي 

ظم تطرحها الجهات التي تتعامل معها وتعترف بها وتسعى من اجل التأسيس لنظام قانوني حاكم لها ومن
 لقواعدها. 
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 إشكالية البحث:
البد لنا من أن نعترف بان مصطلح الدبلوماسية اإلنسانية يمثل محاولة متقدمة لطرح مفاهيم غير    

مسبوقة في اطار القانون الدولي المعاصر، وبهذا الطرح السريع والجريء له بات األمر يثر الكثير من 
ة المفهوم، في إشارة إلى إشكالية جوهرية تتعلق بدقة التحديات في اطار ما اصطلحنا على تسميته بأزم

المصطلح وقانونيته واستيعابه للمضامين التي يراد إنجازها تحته، وبوصفه ووسيلة مهمة تلجأ اليها 
مختلف األطراف إلضفاء الطابع اإلنساني على الصراع للتخفيف من أثاره، وفي المقابل هناك إشكاليات 

مرحلة التطبيق، كاإلشكاليات المتعلقة بالصيغ االتفاقية التي يتم إبرامها  جوهرية تالحق المصطلح في
وباألليات التي يتم تحديدها للعمل وبمدى مساس كل ما يتم بمعطيات السيادة الوطنية للدولة وبحجم 
المتكافئ بين طرفي العالقة التفاوضية قبل التفاوض واثنائه وبعده، فضال عن اإلشكاليات النابعة من 

بيعة العمل اإلنساني واألطراف الفاعلة فيه وقدرتها على التعامل مع مستلزمات نجاح الدبلوماسية ط
 اإلنسانية وتحقيق أهدافها األساسية. 

 فرضية البحث:
ننطلق في بحثنا من فرضية أن الدبلوماسية اإلنسانية هي منهج حديث في إقناع األطراف المختلفة    

نية للدخول للميدان وهي الية حقيقية تسهم في التقليل من اآلثار الناشئة عن بجدوى السماح للجهود اإلنسا
الكوارث واألزمات اإلنسانية القائمة، وقد أسهمت العديد من العوامل والمعطيات في بلورة هذا المفهوم 

 والدفع به الى واقع التعامل الدولي المعاصر.  
 منهجية البحث:

القانوني التحليلي المستند الى تحليل مصطلح الدبلوماسية اإلنسانية سنعتمد في بحثنا على المنهج    
والكشف عن البناء التكويني له والمنطلقات الفكرية والفلسفية التي أوجبت األخذ به والتصورات الفقهية 
التي عالجته ومدى رسوخ هذا المصطلح في البناء القانون الدولي ومنهجية تعامل المنظمات الدولية 

ية وغير الحكومية معه، وهذا ما يستوجب منا أيضا أن نقف على مجاالت التطبيق الواقعي لهذا الحكوم
المصلح عن طريق األخذ بالمنهج التطبيقي للكشف عن التحديات واإلشكاليات الناشئة عن الدبلوماسية 

 اإلنسانية. 
 

 هيكلية البحث:
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وماسية اإلنسانية، سنقسم الدراسة إلى مبحثين، من اجل اإلحاطة باإلشكاليات المختلفة المتصلة بالدبل   
نعالج في المبحث األول الدبلوماسية اإلنسانية في منظور أزمة المفهوم، في حين سيكون المبحث الثاني 

 مخصصا لبحث إشكاليات التطبيق على المستوى الدولي، وكما يأتي: 
 المبحث األول

 أزمة مفهوم الدبلوماسية اإلنسانية 
وع التعامل مع الحاالت الطارئة واالستثنائية الناشئة عن الكوارث والحروب ومحاولة يشكل موض   

الوصول إلى التعامل األمثل مع أعمال اإلغاثة والمساعدة اإلنسانية مصدر قلق للكثير من الهيئات 
تثنائية واألطراف الدولية المعنية بالتعامل مع إنفاذ أحكام القانون الدولي اإلنساني، وفي ظل ظروف اس

وأوضاع يكون فيها من غير المتيسر التحرك من اجل معالجة وضع إنساني متفاقم تبرز المشكالت 
الحقيقية ويكون من الواجب أن يجري الحديث عن عمل دولي منظم وعن منظور واسع للتعامل مع تلك 

ذا ما يستوجب معه األزمات وعن فلسفة ثابتة ومحددة الستيعاب كل متطلبات تلك الظروف االستثنائية وه
أن يكون هناك تعامل مع مصطلح الدبلوماسية اإلنسانية، وسنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على 
ابرز العناصر الجوهرية المتصلة بأزمة مفهوم الدبلوماسية اإلنسانية عن طريق الوقوف على اصل 

ل أزمات حقيقية في اطار المفهوم وخصائصه وعناصره ومحدداته وابرز ما يثيره من إشكاليات تمث
التعامل معه، وسيتم تقسيم هذا المبحث الى مطلبين يخصص األول منه لمعالجة الجوانب المتعلقة 
بالمفهوم القانوني للدبلوماسية اإلنسانية بينما يعالج المطلب الثاني المسائل المتعلقة بعناصر هذه الفئة من 

 الدبلوماسية وأطرافها وكما يأتي: 
 تعريف الدبلوماسية اإلنسانية وخصائصها/  ولالمطلب األ 

هناك من يعتقد بان مصطلح الدبلوماسية اإلنسانية يثير الكثير من التعقيدات والتناقضات، إذ من    
المعترف به إن العمل الدبلوماسي له ضوابطه وأشخاصه وآلياته ويقوم به أشخاص مدربون ومؤهلون 

وماسية تمثل أمرا  جوهريا  في اطار العالقات الدولية ومهمة كبيرة للقيام به، وان مهام المفاوضات الدبل
ترمي من بواسطتها الدول والمنظمات الدولية الحكومية الى إرساء مفاهيم العالقات الودية والتعاون 
والعمل المشترك لخدمة المصالح المشتركة، وهناك ثمة مجموعة من الخصائص المميزة للدبلوماسية 

من الوقوف عليها من اجل الوصول الى التشخيص الدقيق للمصطلح ومعرفة مدى إمكانية  اإلنسانية البد
االعتراف به كمصطلح راسخ في واقع التعامل الدولي، ولما تقدم سنقسم هذا المطلب إلى فرعين وكما 

 يأتي: 
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 تعريف الدبلوماسية اإلنسانية / الفرع األول 
صطلح الدبلوماسية اإلنسانية هو مصطلح ظهر في ( إن مAntonio De Lauriبحسب األستاذ )   

إقناع صانعي القرار والقادة بالعمل في أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين وهو يشير إلى: " 
جميع األوقات وفي مختلف الظروف على العمل لصالح الفئات المحمية واألشخاص المستضعفين في 

  . (3)اإلنسانية األساسية" ظل ضمان الحفاظ على معطيات المبادئ
( ان الدبلوماسية اإلنسانية تكشف عن مرحلة مهمة Larry Minear، Hazel Smithويرى األستاذان )

من مراحل تطور القانون الدبلوماسي والتحول من اإلطار التقليدي في هذا القانون إلى إطار حديث يكون 
قية تفرض على الجميع واجب احترامها وإعطائها األولوية فيه للعمل اإلنساني والمبادرة اإلنسانية أبعاد حقي

واألعلوية على أي اعتبار، وبالتالي تزداد الحاجة الحقيقية لغرض دعم كل المبادرات الرامية إلى ترسيخ 
 (2) مفهوم الدبلوماسية اإلنسانية وتقديم الضمانات الكافية إلعمالها في الواقع الدولي المعاصر.

ت اإلنسانية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر دورا كبير في مجال طرح وقد مارست المنظما
مصطلح الدبلوماسية اإلنسانية، حيث تقدمت به هذه المنظمة عن طريق ما طرحه االتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب والهالل األحمر الدولية في العديد من المنتديات والمؤتمرات الدولية الخاصة بمناقشة 

طور وظائف اللجنة الدولية في مجال التعامل مع أعمال اإلغاثة اإلنسانية وفي نشر قواعد القانون ت
الدولي اإلنساني والعمل من اجل تعزيز قيم السالم وتلبية متطلبات حفظ السلم واألمن الدولي، إذ أخذت 

حاب اآلراء بالعمل على إقناع صانعي القرارات وأصهذه المنظمة تعرف الدبلوماسية اإلنسانية بانها:" 
والواضح  (1) . الدوام لما هو في مصلحة المستضعفين باحترام المبادئ اإلنسانية األساسية على وجه تام

أن اللجنة الدولية في هذا التعريف تحاول أن تركز على األدوار األساسية التي يمكن أن يضطلع بأدائها 
لوسائل الدبلوماسية لغرض إقناعهم بجدوى المبادئ صناع القرار وتستوجب التحرك باتجاههم بمختلف ا

اإلنسانية المرجوة وأهمية القبول بالمبادرات اإلنسانية لتامين االحتياجات العاجلة وتوفير المستلزمات 
الحقيقية لضمان حماية األشخاص الذين هم بحاجة إلى حماية وتوفير متطلبات الحياة اإلنسانية الكريمة 

                                                             

(
1
): Antonio De Lauri (2018)، Humanitarian Diplomacy: A New Research Agenda, Bergen: 

Chr. Michelsen Institute (CMI Brief no. 2018:4) p.3.  

(
2
):Larry Minear and Hazel Smith(2007), Humanitarian diplomacy: Practitioners and their 

craft, United Nations University, 2007, p32.  

 (
3
): Okiro, Theodora (2013 (,"Humanitarian Diplomacy and the Need for Protecting 

Humanitarian Personnel in Contemporary Conflicts." Independent Study Project (ISP) 

Collection. 2013 .p. 13.  



981 
 

 

     212-177( 2222( )1) ( الجزء1) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

الدولية إلى هذه الخطوات على أنها المعالم األربعة لالستدالل على التدابير الالزمة  لديهم. وتشير اللجنة
  وتتمثل الخطوات فيما يلي:

 مسؤولية اإلقناع. -3
 اإلقناع عبر األدوات والتدابير الدبلوماسية المالئمة.  -2
 التركيز على مجالي المعرفة والخبرة.  -1
 رج الحركة.والتعاون في الوقت المناسب مع شركاء من خا -4

في المقابل نجد أن الكثير من العالقات القانونية القائمة  في اطار التعامل مع مفهوم الدبلوماسية 
اإلنسانية تشير إلى الوضع الذي تقوم به العديد من المنظمات اإلنسانية إلى بذل الكثير من الجهود 

أحوال الكوارث للوصول إلى السماح لهم  اإلنسانية الرامية إلى إقناع اطراف النزاع أو اطراف العالقة في
بالتحرك اآلمن والمناسب لتقديم المساعدات وتحقيق األهداف اإلنسانية التي كلفت بها تلك المنظمات، 
وهنا يثار الكثير من الخالف حول هذه المهمة من حيث هل يصح معها الوصف بانها مهمة تدخل في 

القانوني في القيام بهذه المهمة وهل يمتلك هؤالء الخبرات العمل الدبلوماسي؟ وهل هؤالء يملكون الحق 
والمهارات المناسبة للقيام بالمهمة الدبلوماسية؟، واذا كان األمر في هذا االطار يثير كل هذه الخالفات، 
فالسؤال الجوهري هنا، هل يصح اطالق تسمية " الدبلوماسية اإلنسانية " كمفهوم حقيقي أم كاستخدام 

ه المسائل تثير الكثير من الخالف حول أي منطلقات للتعامل مع المصطلح ومحاولة مجازي؟ ، هذ
 .(3) تحليله وتحديد مضامينه

مختلف الجهود التي تبذل من مختلف األطراف كما أن الدبلوماسية اإلنسانية لدى البعض تشير إلى " 
همية السماح للهيئات اإلنسانية الفاعلة في العمل اإلنساني والتي تهدف إلى إقناع األطراف المعنية بأ

بالقيام بأعمالها، وتتم تلك الدبلوماسية عن طريق المناقشات والحوارات المستمرة والمفاوضات للوصول 
إلى حلول قد تفشل المجهودات السياسية أو الدبلوماسية التقليدية في تحقيقها لكسر الجمود والحصول 

 (2)".لهيئات والمنظمات الدولية المعنيةعلى ضمانات للقيام بالمهام اإلنسانية من ا

                                                             

 (
1
): Deborah Mancini-Griffoli and Andre´ Picot (2004)، Humanitarian Negotiation: A 

Handbook for Securing Access, Assistance and Protection for Civilians in Armed 

Conflict, Geneva: Centre for Humanitarian Dialogue, 2004, p. 6.  

 (
2
): Alexandra Garcia Iragorri (2003)، Negotiation in International, Relations University of 

Norte,2003.p7.  
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" التزام الدول ،  الهيئات  ويمكننا طرح الدبلوماسية اإلنسانية في إطار مفهوم عام وواسع لإلشارة الى:
والمؤسسات اإلنسانية ببذل كل الجهود لالنخراط بالتزاماتها الدولية الناشئة عن تطور المجتمع الدولي 

لمساعدة في الحاالت اإلنسانية الطارئة واالستثنائية والدخول في مختلف وقيامها بكل المجهودات من ل
وهذا ما يستوجب من األعمال اإلنسانية بشكل منفرد أو بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية األخرى". 

تجاه باقي الدولة أن تكون في حالة جاهزية دائمة لغرض القيام بالتزاماتها القانونية واإلنسانية واألخالقية 
الدول في أن تضع جانب من مواردها وخبراتها وإمكانياتها لتعزيز جهود الدعم اإلنساني لحماية 

 األشخاص والتخفيف من األزمات اإلنسانية التي يعانونها. 
مجموعة من اإلجراءات والنشاطات ذات الطابع ويمكننا أخيرا  أن نعرف الدبلوماسية اإلنسانية بانها: " 

التي تقوم بها دولة أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية لضمان تطبيق المبادئ والقيم  الدبلوماسي
  ."اإلنسانية الواجبة التطبيق أثناء الظروف االستثنائية الناشئة عن وجود نزاع مسلح أو كوارث ونحوها

 خصائص الدبلوماسية اإلنسانية / الفرع الثاني 
أن نحدد مجموعة من الخصائص المشتركة للدبلوماسية اإلنسانية وكما من اطار التعريفات السابقة يمكننا 

 يأتي: 
وتأتي هذه السمة من خالل ما تتضمنه هذه  الدبلوماسية اإلنسانية نشاط ذات طابع دولي: .3

الدبلوماسية من مظاهر للعمل على المستوى الدولي تقوم به الدول أو المنظمات الدولية، ومن ثم فان 
ه قواعد القانون الدولي بخصوص تنظيم العالقات القائمة بين الدول أو ما بين هذا النشاط تحكم

أشخاص القانون الدولي، كما أن المعطيات المتعلقة بإنجاح المهام اإلنسانية للمنظمات والهيئات 
اإلنسانية واإلغاثية يمثل هو األخر مطلب دولي على صعيد القانون الدولي اإلنساني، وبالنتيجة تبقى 

دبلوماسية اإلنسانية محكومة بمجموعة من القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي اقرها القانون ال
 الدولي في معالجة الجزئيات المختلفة التي تدخل في إطارها.  

أن المتتبع للمهام األساسية التي تتم في  الدبلوماسية اإلنسانية تتضمن سلسلة مترابطة من األعمال: .2
اسية اإلنسانية يدرك أن هناك مجموعة كبيرة من الخطوات واألعمال المنتظمة التي اطار الدبلوم

ينبغي القيام بها وان األمر يحتاج بذل العديد من المساعي وعلى مختلف الجوانب والجهات واألعداد 
 والتحضير المناسب لإلجراءات واختيار التوقيتات المناسبة وإجراء االتصاالت الكافية وبذل الكثير

من الجهود بالتنسيق والتعاون مع األطراف الداعمة والفاعلة والمؤثرة، وهناك ما يستوجب في كثير 
من األحيان التحرك من اجل أحياء المفاوضات وكسر الجمود، وعليه في الغالب ما تكون هناك 
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كن استعدادات وأعمال ومهام متعددة ومعقدة وقد تكون معوقات في العمل وتحديات في الميدان ل
تبقى الرغبة في تحقيق األهداف النبيلة والحد من االنتهاكات وحماية األرواح وتعزيز حقوق اإلنسان 

 أهداف نبيلة تستحق بذل المزيد من الجهود. 
إن فكرة العمل اإلنساني وااللتزام بالمبادئ والقيم  الدبلوماسية اإلنسانية تعكس الطابع اإلنساني: .1

ت الجوهرية التي تقوم عليها الكثير من فروع القانون الدولي المعاصر اإلنسانية تمثل احد المرتكزا
وفي مقدمتهم القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لالجئين، وان 
إيمان المجتمع الدولي بقدسية العمل اإلنساني وجدواه لم يكن وليد السنوات األخيرة بل هو امر يمتد 

بدايات نشوء الحركة الدولية للصليب األحمر وبدايات تطور القانون الدولي اإلنساني، وقد  إلى
تمكنت الدول من تكريس هذه القيم في العديد من االتفاقيات الدولية الشارعة وتحول هذا المبدأ إلى 

إلنسانية محور أساسي من محاور العمل الدولي والى مؤشر لحدود امتثال الدول للمبادئ والقواعد ا
الواردة في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وفي سبيل ذلك تأسس الكثير من 
الهيئات والمنظمات اإلنسانية التي تعمل في ظل الظروف الطارئة والكوارث والحروب والتي نجحت 

ية اإلنسانية ودعت الدول في أن تلفت انتباه المجتمع الدولي إلى جدوى اإليمان بمصطلح الدبلوماس
والفاعلين إلى التمسك به وإعمال قواعده وإقرار قواعد قانونية دولية واضحة للتصدي للتحديات 

 واإلشكاليات التي قد تنتج عن امتناع بعض األطراف عن إقراره أو التسليم بنتائجه ومخرجاته. 
المهام المعتادة لألطراف التي تمارس إن  الدبلوماسية اإلنسانية تمتاز بالتنوع والتعدد في المهام: .4

مهامها في اطار الدبلوماسية اإلنسانية تختلف باختالف طبيعة األهداف التي يراد تحقيقها، ففي 
بعض األحيان يكون الهدف هو إقناع اطراف النزاع بوقف اطالق النار، أو دعوتهم إلى عدم 

يعيان المدنية أو المنشتت ذات استخدام بعض األسلحة أو تذكيرهم بمخاطر استهداف بعض األ
األهمية الخاصة، أو يكون الهدف التوصل إلى فتح ممرات إنسانية لعبور المحاصرين وتسهيل 
خروجهم من أماكن النزاع أو مناطق الخطر، وقد تكون الغاية إيصال المساعدات لبعض المناطق أو 

خروج بعض األطقم الصحية أو قوافل  إخالء المدنيين العالقين جراء الفيضانات أو الزالزل أو تامين
اإلغاثة المحاصرين أو تحرير بعض المختطفين من العاملين في المجاالت اإلنسانية لدى احد 
اطراف النزاع، أو العمل من اجل تحسين األوضاع المعيشية لبعض النازحين او توفير مستلزمات 

ابات تقوم بأعمال اإلتجار غير العيش الكريم لألطفال المشردين أو إنقاذ بعض النساء من عص
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المشروع بالبشر أو بالرقيق األبيض، هذه الصور وغيرها تكشف عن تعدد المهام واألعمال المتصلة 
 بالدبلوماسية اإلنسانية. 

وهي تبرز أنموذج للتغير الحقيقي في التعامل  الدبلوماسية اإلنسانية صيغة حديثة للعمل الدبلوماسي: .5
وإمكانية االستفادة من فكرة التعامل الدبلوماسي لغرض إنجاز بعض المهام مع مفردة الدبلوماسية 

على الصعيد اإلنساني ومن هنا ظهرت مصطلحات حديثة تقترن بفكرة الدبلوماسية كان من بيها 
مصطلح الدبلوماسية اإلنسانية، وهي دبلوماسية ال تنطبق عليها معايير القانون الدبلوماسي التقليدي 

اليات وإجراءات متعددة ومترابطة يتم من خاللها معالجة بعض اإلخفاقات في وهي تكشف عن 
العمل اإلنساني أو محاولة مد يد العون لبعض المناطق أو الفئات التي أصبحت تمر بظروف 
إنسانية قاسية جراء اندالع نزاع مسلح أو وجود كوارث إنسانية أو وقوع أحداث غير متوقعة تترك 

 ومن األشخاص الذين هم بحاجة إلى المعونة والى الدعم اإلنساني.  الكثير من الضحايا 
الدبلوماسية اإلنسانية تجد أساسها القانون في القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق  .6

ان القيم والمبادئ اإلنسانية التي يتم التعامل معها في اطار الدبلوماسية اإلنسانية تجد  اإلنسان:
سها القانوني في منطلقات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وذلك أصولها وأسا

من خالل ما يتضمنه القانونين من قواعد جوهرية تكفل الحماية القانونية المناسبة لإلنسان وما 
تضمنه من حقه الجوهري في الحياة وفي احترام كرامته وعدم تعريضه ألي أعمال أو تصرفات تمس 
سالمته الجسدية أو النفسية أو العقلية، وحماية حقه في الصحة والسكن وغيرها من الحقوق األخرى 

 التي يشترك كال القانونين في حمايتها واالهتمام بتعزيزها وكفالتها  لجميع من اقرت ألجلهم. 
السمات المميزة أن من  الدبلوماسية اإلنسانية يتم اللجوء اليها أثناء النزاعات المسلحة وأثناء السلم: .7

الدبلوماسية اإلنسانية يصار إلى االعتماد عليها في ظل النزاعات المسلحة على اختالف أنواعها كما 
أنها وسيلة مناسبة للتوصل إلى حل مناسب يكفل وصول إمدادات اإلغاثة للمناطق المنكوبة جراء 

القانون الدولي اإلنساني قدر تعلق الفيضانات والزالزل وتفشي األوبئة، وبالنتيجة فهي ترافق أحكام 
األمر بقانون النزاعات المسلحة واألوضاع الحمائية التي يجب توفيرها لضحايا تلك النزاعات، كما 
أنها تعمل في ظل سيادة القانون الدولي لحقوق اإلنساني وما يوفره من ضمانات ويفرضه من قيود 

مع األوضاع االستثنائية ومعالجة األثار الناشئة بحق الدول من التزامات قانونية في اطار التعامل 
 عنها. 
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تندمج األهداف السياسية في طبيعة الوظيفة  ال تخلو الدبلوماسية اإلنسانية من الجوانب السياسية: .8
الدبلوماسية ذات الطابع اإلنساني، وتبقى األبعاد السياسية حاضرة في مسيرة الدبلوماسية اإلنسانية، 

ه األوساط المختلفة الداخلة في العمل الدبلوماسي وانها تجد أن المعطى اإلنساني وهذا األمر ال تنكر 
يكون اكثر وضوحا واكثر حضورا  في ساحة العمل وطالما أن الجوانب السياسية ال تفسد باي شكل 
من األشكال االطار اإلنساني للعمل وال توثر في جوهر حيادية واستقاللية الهيئات اإلنسانية التي 

وض وتشارك في المباحثات فان الدبلوماسية اإلنسانية تبقى في إطارها القانوني المنظم الذي تفا
يتعامل مع االحتياجات اإلنسانية ومسوغات العمل اإلنساني بشكل منطقي وبحسب الضرورات 

 اإلنسانية القائمة. 
 عناصر الدبلوماسية اإلنسانية وأطرافها/  المطلب الثاني

ام للدبلوماسية اإلنسانية يكشف أن هذا المصطلح يكشف عن وجود ثالث عناصر ان المفهوم الع    
أساسية لها، عنصر يرتبط بالمهام الدبلوماسية في العمل، والعنصر الثاني يتعلق بالتحرك باتجاه صناع 
القرار والعنصر الثالث هو المحتوى اإلنساني للعمل، من جانب أخر هناك اربع اطراف معنية 

ية اإلنسانية ولها القدرة على ممارستها وهي الدول والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات بالدبلوماس
الدولية غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب األحمر باعتبارها مؤسسة دولية لها خصوصية معينة في 

 اطار العمل اإلنساني، وسناتي على مناقشة هذه الموضوعات في فرعين وكما يأتي: 
 عناصر الدبلوماسية اإلنسانية / ع األول الفر 
يمكننا أن نشخص وجود ثالث عناصر أساسية تنبني عليها فكرة الدبلوماسية اإلنسانية، عنصر يرتبط    

بمهام الحوار والتفاوض والبحث عن حلول، وعنصر يتعلق بالتأثير على إرادة من يملك القرار وإقناعه 
حوار، والعنصر الثالث يتعلق بالجانب اإلنساني والغايات اإلنسانية بأهمية القبول بمخرجات التفاوض وال

 المراد تحقيقها في نهاية المطاف ويمكن أن نتناولها تباعا  في الفقرات األتية:  
شهد مصطلح التفاوض تطورا  جذريا  مع تطور القانون الدولي وتعقد عالقات أوال : عنصر التفاوض: 

عد المفاوضات وسيلة فقط لمناقشة القضايا المتعلقة بالنزاع المسلح وقضايا أطرافه ونمو موضوعاته، ولم ت
الحدود واالستخدام األمثل لمجاري المياه الدولية لألغراض غير المالحية، فإن الحوار والمفاوضات 
أصبحت األداة األساسية إلدارة الكم الهائل من المشكالت والعالقات بين مختلف أشخاص القانون 
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، بل أصبحت المفاوضات الدولية تشهد دخول كبير وواسع في مختلف مجاالت الحياة الدولية (3)الدولي
فأصبحت المفاوضات تدخل في مجال حقوق اإلنسان والتنمية االقتصادية والبيئة والتعاون الدولي في 

اض واألوبئة المجاالت الثقافية والتعليمية، وموضوعات الهجرة والجريمة المنظمة العابرة للحدود واألمر 
، ومن ثم تزايد االهتمام الدولي بالمفاوضات الدولية على مستوى العمل الدبلوماسي (2)والكوارث اإلنسانية

في الوقت الحاضر والذي نتج عنه بروز نظم فريعية مستقلة على مستوى الدبلوماسية والتفاوض، فبرزت 
الرقمية ....، وباإلضافة إلى الدول ذات السيادة الدبلوماسية البيئية والدبلوماسية اإلنسانية والدبلوماسية 

أصبحت المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية والشركات المتعددة الجنسية ومجموعات األفراد 
 (1)اطراف مهمة في مجال المفاوضات التي تتم في اطار الموضوعات السابقة.

ضوع محدد للوصول إلى اتفاق وهو يشير مصطلح التفاوض إلى وجود طرفين أو عدة أطراف حول مو 
بذلك مرحلة من مراحل الحوار قبل الوصول لالتفاق وبالنتيجة فانه يشير إلى تلك المحادثات التي تتم بين 

 طرفين أو أكثر حول مسألة معينة بقصد التوصل التفاق بشأنها. والتفاوض الدولي حسب اتفاقية فيينا
تقوم به البعثة القائمة على االتصال والتباحث مع حكومة  هو عمل  3663للعالقات الدبلوماسية لسنة 

الدولة المعتمدة لديها لتعزيز العالقات بين الدولتين. أما ميثاق األمم المتحدة فقد اعتبر التفاوض الدولي 
من أهم الوسائل التي يجب اللجوء إليها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وهذا ما جاء في الفصل 

في الفقرة األولى عندما أشارت إلى انه: "يجب على أطراف أي نزاع  11من الميثاق في المادة  السادس
من شأن استمراره أن يعرض حفظ السالم واألمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بطريق المفاوضة 

 والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم".
 ثانيا : عنصر التحرك باتجاه صناع القرار:

عنصر يتمثل في تحديد األطراف التي تملك القرار بشأن القبول بمهام العمل اإلنساني، وغالبا ما وهذا ال
تكون هذه األطراف بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية الدول المعنية بالنزاع وبالنسبة للنزاعات المسلحة 

من القوات المعارضة من غير ذات الطابع الدولي هي األطراف المسلحة الحكومية أو العناصر المسلحة 
المتمردين أو الثوار أو مجموعات مسلحة خارجة عن القانون. وكلما كانت تلك األطراف متعاونة وتبدي 

                                                             

 (
1
): See: Frances Mautner-Markhof(1989), Processes of international negotiations, 

Westview press, USA ,1989. P. 86.  

 (
2
): Butler, M., & Boyer, M(2022).  International Negotiation in a Foreign Policy Context. 

Oxford Research Encyclopedia of International Studies. Retrieved 5 Mar. 2022.p. 134. 

 (
3
): Bertram Spector(2019), International Negotiation, A Journal of Theory and Practice, 

Volume 27, in 3 Issues, Publisher: Brill | Nijhof.p.95.   
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الكثير من المرونة أثناء التفاوض كانت مهام الدبلوماسية اإلنسانية أيسر، وكلما كانت تلك األطراف تبدي 
لتفاوضية كانت المهام أكثر تعقيدا، ومن ثم كثيرا  ما يتم معارضة وامتناع عن القبول بالشروط والخيارات ا

ممارسة شيء من الضغط على صناع القرار لحملهم على القبول بالمفاوضات وترجيح كفة المطالب 
 الخاصة بتامين سالمة المدنيين والفئات التي تحتاج إلى الدعم اإلنساني. 

 ثالثا : عنصر العمل اإلنساني: 
لى وضع قواعد ضابطة ومحددة لمفهوم الدبلوماسية اإلنسانية يجابه بالكثير من إن محاولة الوصول إ

التحديات بسبب االختالف الجوهري في وجهات النظر والتصورات التي يجري من خاللها تحليل هذا 
المفهوم وتحديد عناصره، والن األمر ال يرتبط فقط بمجموعة من المعايير القانونية المحددة والواضحة بل 

نه يتعلق أيضا بمنظومة من القيم والمثل العليا األخالقية واإلنسانية السامية والقيم العالمية والتي تتعلق ا
في بعض جوانبها بالمساعدات اإلنسانية وبالتدخل الفوري والعاجل لمجابهة األزمات والتحديات اإلنسانية 

عدة إجراءات ينبغي اتباعها ومراعاتها من ذات الطابع العالمي. إن الدبلوماسية اإلنسانية يمكن أن تتخذ 
  :(3) الدول وهي تشمل في اإلطار العام

 التفاوض على وجود المنظمات اإلنسانية وضمان التحرك السريع والعاجل من قبلها.  .3
التفاوض في الوصول السريع والعاجل للسكان المدنيين وفتح الممرات اآلمنة التي تضمن تامين  .2

 الفورية. احتياجاتهم العاجلة و 
 مراقبة برامج المساعدة وتقييم فاعليتها وجدواها وتحديد مواطن القوة والضعف. .1
تعزيز احترام القانون الدولي والقواعد اإلنسانية الخاصة بالمساعدات اإلنسانية وبرامج الحماية  .4

 اإلنسانية. 
المية تكفل الحماية المشاركة في برامج المناصرة والدعم للبرامج اإلنسانية وتحقيق إستراتيجية ع .5

 األفضل للسكان المدنيين. 
 أطراف الدبلوماسية اإلنسانية / الفرع الثاني 

الدبلوماسية اإلنسانية كأصل عام مصطلح بات يردده الكثير من المختصين والعاملين في المجال    
نسانية للتأثير على الدولي لإلشارة إلى مجموعة األنشطة التي تقوم بها المنظمات والهيئات اإلغاثية واإل

أصحاب القرار وإقناعهم بأهمية تسهيل عملهم وضمان وصولهم إلى الفئات التي هي بأمس الحاجة لتلك 
المساعدات والجهود اإلنسانية، لكن هذا األمر ال يغير من حقيقية أن األطراف التي تكون معنية بالقيام 

                                                             

 (
 1
): Antonio De Lauri (2018)، Op – Cit، P4.  
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هذه الهيئات، إذ أن الواقع القائم في التعامل بمهام الدبلوماسية اإلنسانية هي أوسع من أن تختصر في 
الدولي يشير إلى مهام تفاوضية تتم بين الدول اطراف النزاع أو صاحبة العالقة، وتارة أخرى تكون العالقة 
ما بين منظمة دولية حكومية عالمية أو إقليمية وبين الطرف الثاني المعني باألزمة، أو أن تكون بين 

يدخل ضمن هذه الفئات من هيئات إغاثية ومنظمات حقوقية ومؤسسات تعمل  منظمات غير حكومية وما
في المجال اإلنساني واإلغاثي، وال يمكن إنكار الدور المميز الذي تمارسه اللجنة الدولية للصليب األحمر 
في هذا المجال كمفاوض يملك ممارسة دور حقيقي في مجال الدبلوماسية اإلنسانية بل أن هذا المصطلح 

 ترن في ذكره ووجوده وتطوره بدور هذه المنظمة، وعليه سنتناول هذه األطراف وكما يأتي: اق
 أوال: الدبلوماسية اإلنسانية التي تقوم بها الدول: 

يمكن لمصطلح الدبلوماسية اإلنسانية أن يشير إلى الجهود التي تقوم بها دولة أو مجموعة من الدول 
الدولة التي تعاني من حاالت استثنائية أو حالة طوارئ بأهمية القبول للتوصل إلى إقناع اطراف النزاع أو 

بدخول الطواقم اإلنسانية واإلغاثية والصحية وهنا يبرز دور العالقات الدبلوماسية التقليدية من خالل 
المباحثات واللقاءات والمفاوضات والتشاور والتفاهم وما يتم التوصل اليه من اتفاق حول هذا الموضوع، 

يث يعد هذا النشاط الدبلوماسي من قبيل الدبلوماسية اإلنسانية كونه يهدف في أخر المطاف إلى تحقيق ح
أهداف إنسانية نبيلة والى التخفيف من المعاناة اإلنسانية القائمة، ومن ثم نعتقد أن هذا األمر برز بقوة 

وى الدولي والتزامها بواجب العمل في السنوات األخيرة جراء التطور المستمر في وظائف الدولة على المست
على تلبية متطلبات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، ومن ثم لها أن تطلق 
المبادرات لغرض عرض مسعى حميد أو التوسط لدى األطراف المعنية لتحقيق بعض المكاسب لصالح 

مكن من مساعدات والتزامات مالية وغذائية وصحية العمل اإلنساني باإلضافة إلى التزامها بتقديم ما ي
لغرض تامين المعونات اإلنسانية وضمان التخفيف من األزمات اإلنسانية والظروف الصعبة التي انتجتها 

 الكوارث أو النزاعات المسلحة بشقيها الدولية وغير ذات الطابع الدولي.  
علية الدولة وما تتمتع به من مصداقية في عالقاتها والدبلوماسية اإلنسانية ضمن هذه الفئة تعتمد على فا

مع األطراف المعنية وما تتمتع به من عالقات طيبة وإيجابية تساعدها على تحقيق األهداف المرجوة، 
 (3)وتستطيع الدولة أن تختار التوقيت المناسب لطرح مبادراتها وان تتحرك بحرية أكبر. 

 قوم بها المنظمات الدولية الحكومية:  ثانيا : الدبلوماسية اإلنسانية التي ت
                                                             

 (
1
): See: Newman, Edward and Oliver Richmond (2006)، ed. Challenges to Peacebuilding: 

Managing Spoilers During Conflict Resolution. Tokyo: United Nations University 

Press, 2006.p.321. 
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من األمور التي استجدت في اطار القانون الدبلوماسي بروز دور الدبلوماسية التي تقوم بها المنظمات 
الدولية من خالل مشاركتها بشكل مباشر أو غير مباشر في الجهود الرامية إلى تسوية الخالف وحل 

هدد السلم واألمن والدولي أو قد تقود إلى انتهاك ألحكام األزمات ومعالجة األوضاع التي يمكن أن ت
الحماية الدولية المقررة لبعض الفئات المحمية، وهنا تكون المنظمة الدولية طرف يحتضن المفاوضات ما 
بين اطراف النزاع ويشرف على سيرها ويقدم التسهيالت المناسبة للوصول إلى إقناع طرفي النزاع بقبول 

والمعقولة والتي تقود إلى حماية الفئات المستضعفة أو المشاركة في التخفيف من  الحلول المنطقية
األوضاع اإلنسانية الحرجة التي يعيشون فيها، وهنا تقوم المنظمة الدولية بتوفير كل ما يحتاج اليه 
اطراف النزاع من ضمانات وتأمينات تكفل حصول موافقتهم والقبول بحلول ناجعة، وكثيرا ما تلعب 

لمنظمة الدولية من خالل اسمها وما تتمتع به من خبرة ومن سمعة وحضور دور بارز في التأثير على ا
األطراف المتفاوضة في اطار الدبلوماسية اإلنسانية، ويمكن أن يتم هذا النشاط داخل أروقة منظمة 

الدول األمريكية أو عالمية مثل منظمة األمم المتحدة أو منظمة إقليمية مثل االتحاد األوربي أو منظمة 
االتحاد اإلفريقي أو جامعة الدول العربية، من خالل احتضانها للمفاوضات بمقرها أو مكاتبها أو إرسال 
مبعوثيها لمرافقة االتصاالت والمفاوضات والتي تتم برعاية تلك المنظمة وتحت إشرافها وبمتابعة مستمرة 

 (3)من قبلها. 
لحكومية بنفسها مهام العمل في اطار الدبلوماسية اإلنسانية عندما تقوم ويمكن أن تباشر المنظمة الدولية ا

هي بنفسها بعرض الحلول على اطراف النزاع وتعرض أمامهم مساعيها وتقوم بنفسها باالتصال مع 
األطراف ومناقشتهم واقناعهم بجدوى الرضوخ إلى القرارات التي تدعم المجهودات اإلنسانية وتمارس 

ة في هذا المجال كل ما بوسعها من جهود لغرض السماح لجهود اإلغاثة اإلنسانية ولقوافل المنظمة الدولي
المساعدات بالدخول باإلضافة إلى تحقيق العديد من المكاسب من قبيل وقف اطالق النار وفتح ممرات 
 إنسانية لضمان خروج المدنيين العالقين والتحرك العاجل لحل أزمات النزوح وتوفير ما يجب من

احتياجات عاجلة للنساء واألطفال والشيوخ وذوي االحتياجات الخاصة، وبهذا الصدد يجب مالحظة أن  
الدبلوماسية اإلنسانية التي تقوم بها المنظمات اإلنسانية تمتاز بالقدرة على التأثير لما تتمتع به المنظمة 

بالخبرة في مجال العمل الدبلوماسي الدولية من مكانة ومن قدرة على تحقيق المهام المناطة بها، وتمتاز 
وبالمقبولية كونها تمثل جهود لمنظمة دولية وليست لدولة وتمتاز أيضا  بانها تملك اليات لتفعيل ما يتم 

                                                             

 (
1
): See: Eriksson, John (1996). "The International Response to Conflict and Genocide: 

Lessons from the Rwanda Experience." Steering Committee of the Joint Evaluation of 

Emergency Assistance to Rwanda (1996): p. 33. 
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االتفاق عليه من قرارات ناشئة عن التفاوض وذلك من خالل قدرتها على تسخير جهود المنظمات 
ق المنكوبة والتحرك وفق برامج واضحة ومحددة لإلغاثة اإلنسانية للدخول السريع والفاعل إلى المناط

والعمل اإلنساني. وما تقدم له الكثير من التطبيقات في المجهودات الكبيرة التي بذلت من منظمة األمم 
المتحدة والبرامج التابعة لها والوكاالت الدولية المتخصصة، وكذلك الحال بالنسبة لالتحاد األوربي وما 

 ر في مجال العمل اإلنساني ولمسيرة عمل متواصلة لسنوات طويلة.  يمارسه من أدوا
 ثالثا : الدبلوماسية اإلنسانية التي تقوم بها المنظمات الدولية غير الحكومية:  

يمثل الدور المتزايد للمنظمات الدولية غير الحكومية احد ابرز مسارات التطور في الدبلوماسية المعاصرة، 
المنظمات بالدور األكبر في مجال إعمال اإلغاثة والمساعدة اإلنسانية السمة  وتمثل واقعة ولوج تلك

األبرز للعمل اإلنساني، بحيث تمكن قسم من تلك المنظمات من أن تكسب ثقة المجتمع الدولي بأهمية 
ما تقوم به من مهام ونالت قبول الدول في أن تمارس مهامها على أراضيها كشريك فاعل في مختلف 

ت، خاصة وانها اكثر قدرة على التحرك الفوري والعاجل من اجل الحد من المعاناة اإلنسانية المجاال
، وان هذه المنظمات (3)والتخفيف من الماسي والويالت التي تلحق باألشخاص جراء الظروف االستثنائية

والتطوير لحقوق  تملك القدرة على حشد الجهود وبناء الشراكات وتفعيل برامج الحماية والتعزيز والتأهيل
اإلنسان، وأخذت هذه المنظمات تلعب بشكل تدريجي دورا إضافيا في اطار الدبلوماسية اإلنسانية من 
خالل المحاوالت التي تبذلها تلك المنظمات من اجل إقناع الدولة أو اطراف العالقة بأهمية السماح لها 

ارات من اجل استحصال موافقة تلك األطراف بأداء أدوارها اإلنسانية واإلغاثية والتحرك في مختلف المس
على تحقيق أهدافها ومقاصدها اإلنسانية، وهي تعمل بوصفها احدى وسائل الضغط الدولية أيضا لدفع 
تلك األطراف على القبول بمطالبها وهي في سبيل ذلك تقوم بحمالت مدافعة وتعمل من اجل تكوين راي 

تباه دول العالم والمنظمات الدولية إلى أهمية التأثير على عام عالمي يتفق مع وجهات نظرها وتلفت ان
إرادة األطراف المعنية إللزامها بتقديم حلول منطقية ومناسبة لالزمات اإلنسانية التي يعاني منها شعب 
دولة أو مجموعة أفراد أو فئة معينة جراء نزاع مسلح او كارثة إنسانية أو تفشي لوباء على مستوى 

 عالمي.  
 
 

                                                             

 (
 1

)See: Geoffrey Berridge(2002), ‘Multilateral Diplomacy’’ , in Diplomacy: Theory and 

Practice, 2nd end, Basingstoke: Palgrave, 2002, p. 146. 
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 عا : الدبلوماسية اإلنسانية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب األحمر:  راب
رغم أن اللجنة الدولية للصليب األحمر تعد نموذج لمنظمة دولية غير حكومية إال أننا وللعالقة    

ب ارتباط المباشرة ما بين هذه المنظمة  وفكرة الدبلوماسية اإلنسانية ارتئينا أن نفرد لها تقسيم مستقل بسب
الدبلوماسية اإلنسانية باسم هذه المنظمة وألنها تمارس دور رائد في مجال مراقبة تطبيق القانون الدولي 
اإلنساني وألنها أخذت على عاتقها ومنذ تأسيسها أن تعمل في البعد اإلنساني وان تطور وتشجع كل 

مة التي اقرت لها اتفاقيات جنيف األربع القطاعات الرامية إلى دعم العمل اإلنساني وتطويره، وألنها المنظ
بممارسة أدوار غير مسبوقة على مستوى النزاع  3677والبرتوكولين الملحقين بها لعام  3646لسنة 

معطيات جعل لهذه المنظمة قدم السبق في التأسيس لفكرة الدبلوماسية المسلح او الكوارث، كل هذه ال
اإلنسانية وجعلها تقدم نموذج حقيقي لمنظمة دولية قادرة على التحرك في مختلف الميادين لغرض إقناع 
كافة الفرقاء بجدوى الرضوخ إلى منطق السلم واحترام قيم العمل اإلنساني وتوفير البيئة األمثل لحركة 

فل واألطقم العاملة في المجال اإلغاثي، ونجحت تلك المنظمة في أن تعكس صورة لنجاح تجربة القوا
الدبلوماسية اإلنسانية التي تقودها هيئة دولية إغاثية تقدم أدلة كافية على حياديتها واستقالليتها ومهنيتها 

أو غايات ال تدخل  ورفضها ألي مظهر من مظاهر التسييس أو التدخل في عملها لصالح تحقيق أهداف
 .(3) في اطار األهداف الجوهرية التي تسعى تلك المنظمة لتحقيقها
 المبحث الثاني

 اإلشكاليات الناشئة عن تطبيق الدبلوماسية اإلنسانية
لم تكن أزمة المفهوم هي اإلشكالية الوحيدة في إطار الدراسات الخاصة بالدبلوماسية اإلنسانية، بل قد    

األكبر دون إغفال أن هناك إشكاليات أخرى تتعلق بطبيعة األطراف الفاعلة المعنية تكون هي التحدي 
بهذه الدبلوماسية وهنا تبرز عدة عقد في مجال التعامل مع كل طرف بحسب وضعه القانوني وما يمكن 
 أن يباشره من مهام وأدوار في هذا المجال ومقدار قدرته على لعب دور إيجابي ومؤثر، وثمة إشكاليات

تتعلق بجوهر العمل اإلنساني وارتباطه بالدبلوماسية اإلنسانية وتأثيره في الوصول إلى تحقيق المقاصد 
اإلنسانية السامية في الحد من المعاناة اإلنسانية والتحرك العاجل والفاعل في الميدان، وثمة تحديات 

ت العمل اإلغاثي واإلنساني إضافية تؤثر في جدوى الدبلوماسية اإلنسانية تتعلق بالعاملين في مجاال

                                                             
1
(): See: Smith, Hazel (2005) Hungry for Peace: International Security, Humanitarian 

Assistance and Social Change in North Korea. Washington DC: United States Institute 

of Peace Press. 
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ومدى جاهزيتهم للقيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم وحدود إمكانية التسليم بلعبهم أدوار مميزة في االطار 
 الدولي وفي شتى الميادين المتصلة بالعمل اإلنساني، وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين وكما يأتي:  

 قة بطبيعة أطراف العالقة التفاوضيةاإلشكاليات المتعل/  المطلب األول
تواجه الدبلوماسية اإلنسانية في كثير من األحيان تحديات جوهرية مردها إلى أن األطراف المتنازعة    

قد ال تتجاوب باي شكل من األشكال مع المساعي الرامية إلى توفير الدعم اإلنساني للفئات التي هي 
ان تكون الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء معينة من بحاجة اليه، حيث انه في كثير من األحي

مناطق النزاع والتي ترفض قبول باي جهود ألعمال اإلغاثة اإلنسانية او تقديم المساعدات لمستحقيها، 
حيث أفرزت النزاعات المسلحة الحديثة تحدي حقيقي ناشئ عن بروز مجموعات مسلحة يصطلح على 

ن من غير الدول والتي تعلن أحيانا عدم التزامها بقواعد القانون الدولي تسميتها بالفاعلين العسكري
اإلنساني ورفضها السماح ألي منظمة أو مؤسسة إغاثية بالتواجد فوق األراضي التي تسيطر عليها مما 

، وينطبق ما (3)يترتب عليه المزيد من المعاناة المتفاقمة لألشخاص المدنيين المتواجدين في تلك المناطق
تقدم أيضا على المجموعات المسلحة اإلرهابية التي ترفض أي تواجد ألي منظمة دولية حكومية أو غير 
حكومية، في المقابل فان تلك المنظمات تنظر بعين الشك والريبة في حال إيصال تلك المساعدات والمواد 

ود شكوك في أن يتم تحويل اإلغاثية إلى المناطق المحاصرة لعدم ثقتها بإمكانية إيصالها لمستحقيها ووج
تلك اإلمدادات لتعزيز قدرة العناصر المسلحة وزيادة دعمها في مجال توفير المستلزمات الطبية والصحية 

 (2)والغذائية للقوات العسكرية. 

كما يرتبط باإلشكاليات الخاصة بأطراف العالقة المشكالت المتعلقة بالتدخل من بعض الجهات ومحاولة 
ل اإلنسانية تحت تأثير األوضاع االستثنائية الناشئة عن النزاع المسلح أو الكوارث استغالل األعما

اإلنسانية، ويرتبط بهذا المجال مخاطر تسيس التدخل اإلنساني. ولطالما انتقد الكثير من المعارضين 
أهداف  للتدخل اإلنساني واعترضوا عليه، على أن هذا التدخل يتم في الكثير من الحاالت من اجل تحقيق

سياسية، واألمر ذاته يتحقق مع قيام بعض األطراف بمهام الدبلوماسية اإلنسانية ويحاول هؤالء أن يتخذ 

                                                             

 (
1
): See: Ashley Jackson(2018), Talking to the other side Humanitarian engagement with 

armed non-state actors, Humanitarian Policy Group ,UK, June 2012,p2.  

See Also:Victoria Metcalfe, Alison Giffen and Samir Elhawary(2011), UN Integration and 

Humanitarian Space: An Independent Study Commissioned by the UN Integration 

Steering Group, (London/Washington DC: ODI/Stimson Center, 2011), p. 1.  

 (
2
): See: A.J. Clements (2020)، Humanitarian Negotiations with Armed Groups: The Front 

Line OF Diplomacy, 1ST ED., Routledge, London and New York, 2020. P. 183. 
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من التفاوض وما يرتبط به من إجراءات لغرض فرض إرادة معينة تحقق مصالح سياسية تعود لطرف 
ل نتائجها لصالح دون أخر، وكثيرة هي الدراسات التي تحذر من مخاطر تسيس المفاوضات أو استغال

تحقيق المعطيات السياسية، رغم أن هناك من يعتقد بان هذا األمر ال يمكن تجاوزه أو تجنبه، إال انه ال 
مناص من االعتراف به وخاصة أن العالقات الدبلوماسية باسرها ينبغي أن تتم من اطراف العالقة الذين 

ال  -الذي ال يمكن تجاهله  - أن هذا البعد لديهم أهداف سياسية وغايات مختلفة يرمون تحقيقها، إال
يمكن أن ينفي باي شكل من األشكال أهمية االستمرار في مسار الدبلوماسية اإلنسانية للوصول إلى 
الشكل األمثل للعمل اإلنساني، فالمقاصد اإلنسانية السامية يمكنها أن تبرر بعض المكاسب السياسية 

 ا. التي يسعى هذا الطرف أو ذاك تحقيقه
وفي االطار التقليدي تجري العالقات الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي في اطار فكرة تمتع الدولة بسيادتها 
وهي تقف مع الطرف األخر على قدم المساواة ويتوجب عليه أن يتعامل وفقا  لمبدأ المعاملة بالمثل واذا ما 

الحق في أن تعده شخص غير مرغوب به خالف احد الطراف قواعد التمثيل الدبلوماسي فان الدولة لها 
ولها أن تطلب منه مغادرة الدولة، ولكن في اطار الدبلوماسية اإلنسانية نجد أن الطبيعة اإلنسانية لعمل 
الهيئات اإلنسانية وما تسعى لتحقيقه تلك الهيئات من التخفيف من المعاناة للفئات المشمولة بخدماتها 

من فكرة التعامل باالطار التقليدي للعالقة معها، خاصة وان األمر  اإلنسانية، هذه الجزئيات قد تقلل
يتعلق بإنفاذ التزامات دولية جوهرية قطعتها الدول على نفسها في مجال القانون الدولي اإلنساني والقانون 
 الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي لالجئين، مما يجعل تلك الهيئات اكثر قدرة على أن تذكر الدول

المعنية بتنفيذ التزاماتها الدولية التي أقرتها والتي توجب عليها السماح لكل الفعاليات والنشاطات اإلنسانية 
من أعمال المساعدة واإلغاثة وتامين االحتياجات إلى غيرها من أنماط العمل اإلنساني، وبما يكفل 

إلقليمي والوطني. وبالتالي يكون من الواجب االمتثال السليم لاللتزامات الدولية للدولة في االطار الدولي وا
على الدولة أن تتعامل مع المفهوم اإليجابي للسيادة في اطار القبول بمهام الدبلوماسية اإلنسانية، باعتبار 
أن السيادة يجب أن ال تفهم باي شكل من األشكال بانها قيد يحول دون حماية حقوق اإلنسان والحد من 

تقليل من األثار اإلنسانية المعاناة واآلالم غير المبررة، بقدر ما هي مسؤولية االنتهاكات الجسيمة وال
قانونية وأخالقية وإنسانية تستوجب على الدولة أن تتعامل مع معطياتها في اطار مبدأ مسؤولية الحماية 
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مل وواجب تامين الحماية والمساعدة اإلنسانية لكل من يحتاج اليها، مما يستوجب معه أهمية التعا
 (3)اإليجابي مع معطيات الدبلوماسية اإلنسانية ومضامينها. 

ونعتقد أن هناك مجموعة من التحديات األساسية المتعلقة بأطراف النزاع والموقف من الدبلوماسية 
 اإلنسانية يمكن تحديدها بما يأتي:

ة المبذولة امتناع الدولة المعنية عن القبول باي مسعى دبلوماسي والتشكيك بالجهود اإلنساني .3
ورفضها الجلوس على طاولة المفاوضات المشتركة وعدم اعترافها بفكرة الدبلوماسية اإلنسانية من 
حيث المبدأ، ويكون ذلك تحت ذريعة حقها في السيادة أو رفضها ألي تدخل في شؤونها الداخلية 

أي مسعى من أي  أو ادعائها بانها قادرة على معالجة األوضاع اإلنسانية بنفسها وال تحتاج إلى
 طرف خارجي. 

عدم تمتع بعض األطراف المفاوضة بالخبرة الكافية والوسائل المناسبة إلقناع الطرف األخر، وهذا  .2
األمر يتحقق في كثير من األحيان بالنسبة للمنظمات اإلنسانية عندما تمارس دور المفاوض مع 

على مباشرة مهام التفاوض  الطرف الحكومي حيث ال تملك الكثير من تلك المنظمات القدرة
والحوار وال تملك الوسائل الكافية لإلقناع مما يقود الحوارات في كثير من األحوال إلى الفشل أو 

  (2) إلى طريق مسدود.
غياب السياسات الواضحة في التعامل مع األزمات اإلنسانية وانعكاس ذلك على إمكانية التسليم  .1

 بنتائج الدبلوماسية اإلنسانية.
شكيك في كثير من األحيان بجدية األطراف المشاركة في الدبلوماسية اإلنسانية ومحاولة إضعاف الت .4

 الجهود التي تحاول الضغط باتجاه تحقيق مكاسب على المستوى اإلنساني.
التأخر في إنجاز االتفاقات الخاصة بتسوية الخالف حول إمكانيات القبول بالمهام اإلنسانية لبعض  .5

الت اإلنسانية، مما يجعل التحرك في معالجة األزمة في كثير من األحوال غير المنظمات والوكا
مجدي وعليه ستكون تلك األطراف مسؤولة عن التسبب بالمزيد من المعاناة وعن عرقلة مجهودات 

 العمل اإلنساني بالشكل المطلوب.

                                                             

 (
1
): See: The Responsibility to Protect (2001): Report of the International Commission on 

Intervention and State Sovereignty, Ottawa: International Development Research 

Centre, December 2001. 

 (
2
): See: Carter, William, and Katherine Haver. (2016) “Humanitarian Access Negotiations 

with Non-State Armed Groups,” October 2016, 41. 



911 
 

 

     212-177( 2222( )1) ( الجزء1) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

لة للفت االنتباه إلى عدم جدية بعض األطراف أثناء التفاوض واستخدام الدبلوماسية اإلنسانية كوسي .6
أن هناك جهود تبذل للتخفيف عن كاهل بعض األشخاص المحتاجين للمساعدة والعمل اإلنساني، 
ويزيد من خطورة األمر إذا كانت هناك توقفات وتعثرات وتعنت من بعض األطراف للقبول والتسليم 

 بنتائج الدبلوماسية اإلنسانية. 
القبول أحيانا بدخول أطقم اإلغاثة وهيئات المساعدة وجود أسباب منطقية وواقعية تحول دون  .7

اإلنسانية كضراوة األعمال العسكرية ووجود مخاوف من قيام المسلحين غير المنضبطين أو 
التابعين لمنظمات إرهابية بالقيام بأعمال الخطف والقتل والتنكيل بحق هؤالء وان السلطات 

افل اإلغاثية وضمان الدخول اآلمن لتلك المناطق الحكومية غير قادرة على تامين سالمة تلك القو 
 والمشاركة في المهام اإلغاثية التي أوكلت اليها. 

 اإلشكاليات المتعلقة بطبيعة العمل اإلنساني والعاملين فيه /  المطلب الثاني
يات التي إن الدبلوماسية اإلنسانية ترتبط بشكل تام بالعمل اإلنساني والهيئات العاملة فيه، وان التحد   

تؤثر في نجاح الدبلوماسية اإلنسانية وقدرتها على تحقيق أهدافها قد تكون نابعة من المشكالت المتصلة 
بطبيعة العمل اإلنساني وهي تختلف باختالف المعايير المتفق عليها في هذا االطار ومدى وجود هياكل 

اطار األعمال اإلنسانية،  عمل منظمة ومدى توفر التمويل فضال عن التغييرات في المفاهيم في
باإلضافة إلى التحديات الناشئة عن طبيعة الهيئات العاملة في المجال اإلنساني وآليات تعاملها مع 
موضوع الدبلوماسية اإلنسانية ومدى استعدادها للقيام بكامل المهمة التي تناط بها ، عليه سنقسم هذا 

 المطلب إلى فرعين وكما يأتي: 
 شكاليات المتعلقة بفلسفة العمل اإلنساني اإل/ الفرع األول 

ان األهداف التي تحققها الدبلوماسية اإلنسانية الفعالة هي زيادة فرص أخذ مصالح المستضعفين في     
عين االعتبار من جانب صانعي القرارات وأصحاب اآلراء؛ والعمل من اجل زيادة فرص الوصول إلى 

ي من اجل تديعيم إتاحة الخدمات اإلنسانية وضمان الحيز اإلنساني صانعي القرارات والتأثير فيهم؛ والسع
من جانب الهيئات اإلغاثية؛ وكذلك العمل على تعزيز القدرات لتوفير كل الموارد األساسية؛ وتيسير 
الشراكات الفعالة لغرض تلبية احتياجات الفئات المستهدفة بالحماية. وال يمكن تحقيق األهداف اإلنسانية 

أعاله على نحو فعال إال بجعل الدبلوماسية اإلنسانية جزءا  ال يتجزأ من األعمال اليومية  المذكورة
المضطلع بها من جانب تلك الهيئات. والغرض األساسي من هذه السياسة هو ترسيخ الدبلوماسية 
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تحديات اإلنسانية كطريقة تفكير دائمة إلى مختلف الهيئات والمؤسسات اإلنسانية. ويمكن تحديد أبرز ال
 الخاصة بطبيعة العمل اإلنساني بما يأتي: 

وتبرز اإلشكالية األكبر في تعدد الهيئات  التحديات الخاصة بحوكمة منظومة العمل اإلنساني: .3
العاملة في الشأن اإلنساني وتداخل برامج العمل وعدم وجود تنسيق واضح في الخطوات المتخذة 

نية ولعلى السبب في ذلك يرجع إلى وجود اكثر من بشان التحرك في الدفاع عن القضايا اإلنسا
طرف دولي مؤثر وفاعل في الميدان، فمثال ما تقوم به منظمة األمم المتحدة وأجهزتها الرئيسة 
ووكاالتها وهيئاتها المؤثرة في المجال اإلنساني، وما تقوم بأدائه المفوضية السامية لألمم المتحدة 

متحدة للطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج األمم المتحدة لشؤون الالجئين، وصندوق األمم ال
اإلنمائي، ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. وكذلك الحال بالنسبة لمكونات الحركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، واللجنة الدولية للصليب األحمر، واالتحاد الدولي للصليب 

ل األحمر، وجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر الوطنية، هذه الهيئات األحمر والهال
واألطراف لكل منها تحدياتها وقراءتها المستقلة للعمل اإلنساني وأدواتها التي يتم من خاللها التعامل 
مع الدبلوماسية اإلنسانية بمناهج وروئ مختلفة. وبالتالي يكون من الضروري وجود اليات متناسقة 

 ضبطة للتعامل مع مقاصد العمل اإلنساني في إطار مفهوم اإلدارة الرشيدة له. ومن
ومن التحديات التي تبرز في اطار الدبلوماسية  التحديات الخاصة باعتماد المعايير اإلنسانية : .2

اإلنسانية التحديات المتعلقة بالمعايير اإلنسانية من أجل تحقيق الجودة والمساءلة وضمان حوكمة 
ير اإلنسانية المرجوة في الدبلوماسية اإلنسانية، وهنا يجب أن يكون العمل اإلنساني محكوما  المعاي

بمجموعة من المعايير القانونية والتي تتخذ أشكال مختلفة ومنها مدونات السلوك، والميثاق اإلنساني 
نساني، وغيرها من والحدود الدنيا للمعايير الواجبة االتباع أثناء التفاوض وبعده وأثناء العمل اإل

األدلة ومدونات السلوك التي تحكم سلوك الناشطين على المستويات الفردية والمؤسسية، بناء على 
   (3)مبادئ ال ضرر وال تحّيز، والحق في الحماية وتقديم المساعدة للمتضررين.

                                                             

 (
1
): See: Donini(2011), Antonio. “Between a Rock and a Hard Place: Integration or 

Independence of Humanitarian Action?” International Review of the Red Cross 93, no. 

881 (March 2011) , p.39.  

See Also: Einsiedel, Sebastian von, Louise Bosetti, James Cockayne, Cale Salih, and 

Wilfred Wan(2017). “Civil War Trends and the Changing Nature of Armed Conflict.” 

United Nations University Centre for Policy Research 10 (March 2017).p.98.  
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مخاوف حيث تبرز ال التحديات الخاصة بأزمة التمويل وانعكاسها على الدبلوماسية اإلنسانية: .1
المتعلقة بالجهات المانحة والممولة لألنشطة اإلنسانية المقترح القيام بها داخل إقليم الدولة، حيث أن 
وجود شكوك حول الجهة المانحة للمساعدات اإلنسانية قد يحول دون القبول بمهام الدبلوماسية 

تأثير عليها أو أن اإلنسانية، خاصة إذا ما خشيت الدولة في أن تكون تلك المساعدات وسيلة لل
تستخدم للتقليل من مكانتها أو هيبتها بين الدول. وهناك تحدي يتعلق بأنواع التمويل الذي يقدمه 
المانحون للمحتاجين، من حيث أنواع أولئك المانحين ومستويات التنسيق بينهم، وأهم الروابط التي 

ساعدات المادية ونسب توزيعها تحكم توجهات صرفهم للمساعدات. وكذلك األمر بالنسبة لقيمة الم
واقتسامها بين المستفيدين، والنزعات السائدة في التمويل اإلنساني الحديث، والعوائق القانونية من 
جّراء تشريعات مكافحة اإلرهاب، وصعوبات التنسيق بين المانحين، والدور السلبي للعالقة بين 

 الترويج اإلعالمي وزخم ضخ األموال.
ومنها بروز ما يسمى  ة عن المظاهر غير المشروعة في اطار العمل اإلنساني : التحديات الناشئ .4

وهو مصطلح يطلق في كثير من األحيان على بعض األطراف التي ” "بتجارة المساعدات اإلنسانية:
سعى من اجل استغالل المساعدات والمنح والهبات اإلنسانية واإلغاثية لغرض توظيفها ألغراض 

خارج اإلطار الحقيقي الذي اقرت ألجله، وبالتالي تثار في كثير من األحوال ربحية أو تجارية 
شبهات فساد مالي وإداري في إطار عمل بعض الهيئات التي تحاول أن تتخذ من األعمال 
اإلنسانية ستار ألعمالها غير المشروعة كل ما تقدم ينعكس بشكل سلبي على نجاح تجربة 

ة إلى بعض التغييرات حول مسائل تتعلق بتجريم العمل اإلنساني، الدبلوماسية اإلنسانية. باإلضاف
وارتباطاته بنشاطات اإلرهاب والجريمة المنظمة، وغيرها من مظاهر الفساد األخالقي والمالي التي 
تكررت في عدة مناسبات، فضال  عن اختالط أجندات الربح والسياسة مع األجندات اإلنسانية، 

نظمات اإلنسانية والجيوش والقطاعات األمنية الخاصة والتشكيالت والعالقة الجدلية بين الم
 (3) المسلحة.

حيث يبرز هناك تحدي  التحديات المتعلقة بامتالك األهلية الكافية للعمل في المجال اإلنساني: .5
كبير ناجم عن التنافس غير المبرر ما بين الهيئات والمنظمات اإلغاثية واإلنسانية ودخول العديد 

لى مجاالت العمل الدولية دون أن تكون قادرة على الدخول في الميادين المعقدة المتصلة منها إ
                                                             

 (
 1

): See: Claude Bruderlein et al(2011)., Humanitarian Action Under Scrutiny: 

Criminalizing Humanitarian Engagement ,Cambridge, MA: Harvard University 

Humanitarian Policy and Conflict Research Program, 2011 pp. 2–3 



111 
 

 

     212-177( 2222( )1) ( الجزء1) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

بالعمل اإلنساني ، مما يترتب عليه تشتيت الجهود المتصلة بالدبلوماسية اإلنسانية والتأثير على 
عمل الجهات التي لديها خبرة كافية ودراية واسعة بهذه المهام كاألمم المتحدة ووكاالتها 

 (3)متخصصة وبرامجها المعنية بالعمل اإلغاثي واللجنة الدولية للصليب األحمر.ال
حيث أن اإلشكاليات المتعلقة  التحدي الخاص بالعمل الموضوعي المستقل في اإلطار اإلنساني: .6

بتحقيق المساواة في التعامل مع الضحايا وأهمية عدم التمييز في مجال التفاوض لفئة معينة على 
و ديني أو لغوي أو قومي تبرز في كثير من األحيان، وهذا ما يؤثر في جوهر نشاط أساس عرقي أ

 الدبلوماسية اإلنسانية ونجاح المساعي الرامية إلى تحقيق نتائج إيجابية لصالح الضحايا. 
 اإلشكاليات المتعلقة بطبيعة عمل الهيئات اإلنسانية /  الفرع الثاني

في المجال اإلنساني تواجه في كثير من األحيان معوقات وتحديات  ن الهيئات اإلنسانية العاملةا     
جوهرية فيما يخص الية التعامل مع الدبلوماسية اإلنسانية كأسلوب للتحرك في المجال اإلنساني وكطريقة 
لتلبية المتطلبات الواجبة التحقق في تنفيذ ما تم االتفاق عليه في أعقاب المفاوضات التي تتم بين 

لمعنية، وبالتالي يشخص المعنيين بدراسات القانون الدولي اإلنساني والدراسات المختصة األطراف ا
 بالعمل اإلنساني والتطوعي واإلغاثي مجموعة من التحديات بهذا الخصوص نذكر أهمها: 

إن العاملين في اطار الدبلوماسية اإلنسانية بحاجة إلى اتباع وسائل خاصة تعتمد على إسناد األمر  .3
ة للمفاوضات إلى أشخاص محليين قادرين على إقناع الفئات المسلحة بالقبول ببعض بالنسب

الطلبات وذلك من خالل االعتماد على أشخاص لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع تلك القوات 
ولديهم شبكة عالقات واسعة من الفئات األشخاص المحليين مما يوفر إمكانية إيصال إمدادات 

ة لهم ولمستحقيها وقد يكون هؤالء بديل عن المنظمات اإلنسانية في األوقات المساعدات اإلغاثي
التي يتعذر فيه دخول تلك الهيئات الى داخل المناطق واألراضي التي تخضع لسيطرة جماعات 
مسلحة ترفض التفاوض وتشكك باستقاللية الهيئات اإلغاثية واإلنسانية. وفي ذات االطار هناك من 

لنظر إلى األهداف التي تسعى الجماعات المسلحة إلى تحقيقها أحيانا من خالل يدعو إلى أهمية ا
التفاوض، وهي في بعض األحيان الحصول على شريعية االعتراف بها من قبل األطراف المختلفة 
كاألمم المتحدة، بحيث أنها إن قبلت في الجلوس على طاولة المفاوضات فإنها تكون قد حصلت 

ووجودها وبالمقابل يكون على األطراف المفاوضة معها أن تكون قادرة على على اعتراف بشرعيتها 
                                                             

(
1
):See: Joanna Dobrowolska -Polak, Humanitarian Diplomacy of the European Union, 

OPEN EUROPE: CULTURAL DIALOGUE ACROSS BORDERS, Vol. 5: New 

Diplomacy in Open Europe, 2016, p117.  



111 
 

 

     212-177( 2222( )1) ( الجزء1) ( العدد7) ( المجلد7) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

الحصول على المزيد من الفرص والمحاوالت لغرض تمكينها من التواصل مع الناشطين المحليين 
والوسطاء من اجل تسهيل إجراءات العمل اإلنساني وتحقيق المزيد من المكاسب على مستوى 

 (3)العمل اإلنساني.
وجبات التعامل في اطار الدبلوماسية اإلنسانية هو انه يجب التوفيق ما بين التفاوض من إن من م .2

قبل الهيئات والمنظمات اإلنسانية وبين أهمية المحافظة على مبادئ الحياد والنزاهة واإلنسانية 
واالستقالل، فينظر إلى الحياد بانه قيد ضروري يوجب على المنظمات اإلنسانية أن تحافظ على 

دم انحيازها إلى أي جانب أو االنخراط في خالفات ذات طابع سياسي أو ديني أو عرقي أو ديني ع
أو ايدلوجي، في المقابل تلك المنظمات مطالبة بان تعتمد على شبكة من العالقات مع األطراف 
الرسمية وغير الرسمية ومع األطراف المشاركة في األعمال المسلحة لضمان الوصول إلى الفئات 

 (2)لتي هي بأمس الحاجة إلى تلك المساعدات ومهام اإلغاثة اإلنسانية. ا
1. 

وهناك من يبرر االلتجاء إلى الدبلوماسية اإلنسانية تحت معطيات وجود حاجة لتفعيل هذه األلية  
في مواجهة ضعف اإلجراءات المتخذة بحق الدول التي ينسب اليها انتهاك حقوق اإلنسان، إذ أن 

االنتهاك تمر دون مسؤولية وان الكثير من الدول التي ال تقييم وزنا لألوضاع الكثير من حاالت 
اإلنسانية وقد ال تبالي كثيرا  فيما لو كان هناك تدهور حقيقي في األوضاع اإلنسانية للمناطق التي 
تعاني من أوضاع استثنائية بسبب الكوارث أو الحروب، مما يستوجب على الهيئات اإلنسانية أن 

صارى جهودها من اجل الوصول للمحتاجين لتلك الخدمات وهذا يستوجب في كثير من تبذل ق
األحيان الدخول في سلسلة طويلة من المفاوضات والمحاوالت وتقديم كل التطمينات الكافية على 
حيادية تلك المؤسسة وموضوعيتها وعدم انحيازها والتزامها بمعايير السلوك اإلنساني وسعيها من 

رسالتها اإلنسانية في الميدان، وهذا ما يوجب على تلك المؤسسات أن تسلك كل اجل تحقيق 
الوسائل الدبلوماسية من اجل الوصول إلى الفئات المهمشة وإقناع الدولة بالموافقة على ممارسة 

 (1)نشاطها اإلنساني والتخفيف من األيعباء اإلنسانية المتفاقمة في المناطق التي تنشط فيها. 
                                                             

 (
1
): See: A.J. CLEMENTS, Op -Cit, P. 183. 

(
2
):See: Antonio De Lauri (2018)، Op – Cit، P5.  

 (
3
):See: Larry Minear, ‘‘Lessons Learned: The Darfur Experience’’ , in Active Learning 

Network for Accountability and Performance (ALNAP), Annual Review of 

Humanitarian Action 2005, London: ALNAP 

See Also: James Ingram, ‘‘The Future Architecture for International Humanitarian 

Assistance’’, in Thomas G. Weiss and Larry Minear, eds, Humanitarianism across 

Borders, Boulder, CO: Lynne Rienner, 1993, p.188 
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ألمر في ميزان التكافؤ في العالقة القائمة ما بين طرفي الدبلوماسية اإلنسانية فانه يالحظ واذا كان ا .4
انه في الغالب ما تميل الكفة لصالح الدولة التي تكون الطرف األقوى في العالقة كونها صاحبة 
 السلطات الواسعة وصاحبة السيادة وهي من تملك القرار في مواجهة الطرف الثاني الذي يحاول

جاهدا  في أن يصل مع الدولة إلى مشتركات في الحوار إلقناعها بأهمية وجدوى ما يريد، وهنا 
تكون أمام الدولة عدة طرق لتأخير إنجاز المهام اإلنسانية أمام تلك الهيئات قد يكون من بينها 

حت ذريعة تأخير منح سمات الدخول أو التأشيرة للدخول أو عرقلة أو تأخير دخول المواد اإلغاثية ت
إكمال اإلجراءات الخاصة بالنظام الجمركي، وكل ما قد يترتب على مثل هذا التصرف الذي تقوم 
به الدولة أن تكون هناك بعض التصريحات الرسمية التي تعبر عن اللوم عن ما قامت به تلك 

ضعف قد  الدولة، وبالتالي كثيرا  ما تكون األطراف الفاعلة في الدبلوماسية اإلنسانية في موقع
 (3)يجعلها أحيانا غير قادرة على أداء واجباتها والقيام بمهامها كما ينبغي. 

 :(2) وهناك من يرى بان الدبلوماسية اإلنسانية تواجه مجموعة من التحديات األخرى وكما يأتي
ن الروية المنافسة اإلقليمية بين المانحين التقليديين والمانحين الجدد، واختالف األولويات لديهم وتباي .3

 في مجال التعامل مع المتطلبات واالحتياجات اإلنسانية. 
التداخل ما بين المهام الجوهرية للدبلوماسية اإلنسانية مع األنشطة األخرى التي تقترب أحيانا من  .2

البعد اإلنساني من خالل األعمال المختلفة المتعلقة باإلسناد اإلنساني وأشكال الدعم األخرى من 
 ة اإلنمائية وبناء السالم وإعادة االستقرار في مراحل ما بعد النزاع. مهام المساعد

ومع كل ما تقدم فان الدبلوماسية اإلنسانية التي تقوم بها الهيئات اإلنسانية واإلغاثية تكشف عن جهود 
كبيرة تبذل من قبل ممثلي تلك الهيئات وعن لقاءات واجتماعات متعددة ومحاولة من اجل إقناع األطراف 
المختلفة بالعمل من اجل الوصول إلى الفئات التي تحتاج إلى المساعدات اإلنسانية، ويكون هناك مسعى 
تفاوضي وعمل متواصل وجهود مستمرة وإدارة لمجموعة معقدة من المهام بغية الوصول إلى إقناع 

يعني بان البعد األطراف المعنية بتسهيل قيام تلك المنظمات بالمهام اإلنسانية التي تقوم بها، مما 
الدبلوماسي يكون متحقق في طبيعة المهمة وفي اليات العمل وفي األهداف اإلنسانية السامية التي تسعى 

                                                             

(
1
):See: Greg Hansen and Larry Minear, ‘‘Waiting for Peace: Perspectives from Action-

Oriented Research on the Humanitarian Impasse in the Caucasus’’، Disasters, Vol. 23, 

No. 3 (1999)، pp. 257–270. This issue is also the subject of research being carried out 

by the Humanitarianism and War Project, Humanitarian Agenda 2015: Principles, 

Power, and Perceptions. 

 (
 2
): See: Antonio De Lauri (2018)، Op – Cit، P7.  
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تلك الهيئات إلى تحقيقها، مما يمكن معه القول إن الدبلوماسية اإلنسانية هي تجربة جديدة في اطار 
القانون الدبلوماسي والتعامل الدبلوماسي، وان  التعامل الدولي تخرج عن الصيغ التقليدية المعتادة في اطار

سمو األهداف اإلنسانية المراد تحقيقها والتسليم بأهمية التقليل من المعاناة اإلنسانية الناشئة عن النزاع او 
 (3)الكوارث تكون مبررة الضطالع تلك المنظمات بمثل هذه المهام.

 : الخاتمة
" نخلص إلى اسية اإلنسانية، أزمة المفهوم وإشكاليات التطبيقالدبلومبعد أن انتهينا من بحث موضوع " 

 مجموعة من النتائج والمقترحات وكما يأتي: 
 النتائج: 

الدبلوماسية اإلنسانية مصطلح دخل قاموس القانون الدولي تحت تأثير التطورات الحقيقية في  .3
المصطلح يتداول على  القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وأصبح هذا

مختلف المستويات ليعبر عن نمط جديد من أنماط التحرك اإلنساني لحماية فئات بعينها من 
مخاطر النزاعات المسلحة أو الكوارث، وأصبحت للدبلوماسية اإلنسانية أدبيتها وآلياتها وإجراءاتها 

هيل الوصول للفئات التي هي وأصبحت هذه األلية وسيلة مثالية لدعم أعمال اإلغاثة اإلنسانية وتس
 بحاجة للحماية.

الدبلوماسية اإلنسانية تشير إلى " مجموعة من األليات واإلجراءات التفاوضية التي تتم ما بين  .2
أطراف معينة تحاول أن تغلب المصلحة العليا واجبة الحماية والمتمثلة بالبعد اإلنساني على أي 

ر بالقبول بالسماح للهيئات والمؤسسات اإلنسانية مصلحة أخرى للوصول إلى إقناع أصحاب القرا
بأداء أعمالها والقيام بواجباتها وإنقاذ الفئات التي هي بأمس الحاجة إلى الدعم اإلغاثي 

 واإلنساني".
ال يزال مصطلح الدبلوماسية اإلنسانية يشكل أزمة حقيقية في مجال التحليل القانوني الدقيق لهذا  .1

التقليدية المتعارف عليها في اطار القانون الدبلوماسي، في الوقت  المصطلح وإخضاعه للمفاهيم
نفسه يمكن تخطي هذه اإلشكالية من خالل اعتماد النظرة المتطورة للمفهوم والتعامل مع 
المستجدات الدولية المعاصرة في اطار فروع القانون الدولي العام، والتي شهدت تطورات كبيرة في 

                                                             
1
(): See: Oren R. Young and Gail Osherenko, Polar Politics: Creating Environmental 

Regimes, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993, p. 1. 
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ألنماط التقليدية تفي بالغرض في مجال القبول بالمفاهيم المعاصرة مختلف المجاالت ولم تعد ا
 للدبلوماسية اإلنسانية والبيئية والوقائية والرقمية ودبلوماسية حقوق اإلنسان وغيرها. 

الدبلوماسية اإلنسانية تعبر عن حقيقة واقعية مارستها األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة  .4
نقته منظمات إقليمية متعددة وفي مقدمتهم االتحاد األوربي، وقد وبرامجها الخاصة وهي نهج اعت

قدمت تلك المنظمات الكثير من المعايير الواضحة في مجال التعامل مع مصطلح الدبلوماسية 
اإلنسانية ونجحت في ان تكرس مؤشرات إلمكانية اللجوء إلى هذا األسلوب لغرض تحقيق 

 المقاصد اإلنسانية السامية. 
ية اإلنسانية تستمد أساسها القانوني من اعتراف النصوص الدولية الراسخة في القانون الدبلوماس .5

الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان بها كأسلوب عملي مثالي يمكن القائمين عليه 
من حماية مصلحة دولية عليا وهي مدعومة بقواعد حمائية أمرة ومعززة بقبول األسرة الدولية بها 

العتراف بجدواها وتأثيرها الحقيقي في تسهيل مديات العمل اإلنساني وتوفير سبل النجاح وا
 للجهود الدولية المبذولة على مستوى حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها. 

يشير المختصون في اطار الدبلوماسية اإلنسانية الى الدور األبرز الذي يبذل في هذا المجال من  .6
يب األحمر كونها تملك إستراتيجية واضحة في التعامل مع الملف قبل اللجنة الدولية للصل

اإلنساني ولديها خبرة عميقة في مجال التحرك في المجاالت اإلنسانية عن طريق المتطوعين 
والفرق العاملة تحت امرتها ونجاحها في التفاوض وإدارة الحوار مع العديد من األطراف والتوصل 

تملكه من إمكانيات مادية في مجال تامين المواد اإلنسانية  إلى نتائج إيجابية فضال عن ما
العاجلة وقدرتها على حشد دعم دولي كبير لمساعيها وفي أوقات قياسية وبجهود استثنائية، 
وكذلك يبرز دورها في قسم العمل اإلنساني داخل اللجنة وما يمارسه من دور كبير في التعريف 

ليها وحث جميع الدول على توفير كل ما بوسعها من دعم بالدبلوماسية اإلنسانية والتثقيف ع
 مادي ومعنوي للمهام التي يقوم بأدائها هذا القسم.

تبذل الدول كل جهودها الدبلوماسية في هذا مجال الدبلوماسية اإلنسانية وتقوم بإجراء اتصاالتها   .7
الزيارات الدبلوماسية  على مستوى القادة والمسؤولين وعلى مختلف األصعدة ويتم في الغالب تبادل

وإرسال الوفود والمبعوثين وتبادل المذكرات والتفاهمات ومحاولة التغلب على ابرز النقاط الخالفية 
والتذكير بالبعد اإلنساني، ومن ثم ستقود تلك الجهود إلى تحقيق األبعاد اإلنسانية المرجوة، 

في واقع المجتمع الدولي وما تمارسه ويساعد في تحقيق األهداف أعاله ما تملكه الدولة من تأثير 
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من أدوار في اطار دعم الجهود اإلنسانية، وكذلك العوامل المتعلقة بالثقل السياسي واالقتصادي 
والدولي لتلك الدولة وحجم تمثيلها داخل أجهزة األمم المتحدة والمنظمات الدولية اإلقليمية وغيرها 

 قليمية.من الهيئات والمؤسسات الدولية العالمية واإل
اعترفت الدول واألمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية بالخدمات اإلنسانية الجليلة التي قامت  .8

بتقديمها الكثير من المنظمات الدولية غير الحكومية والتي تنوعت في إطارها واختلفت في 
مين الدعم المالي أشكالها واتسمت تجاربها بالنضوج والقدرة على تلبية االحتياجات والنجاح في تا

والوصول إلى اكثر الفئات الهشة واتسمت أيضا بالقدرة على إقناع الدول واطراف النزاع على 
 أهمية االعتراف بالمبادئ اإلنسانية والقبول بالضرورات القصوى.

إن المنظمات اإلغاثية أبرزت في واقع العمل اإلغاثي أنها قادرة على إيصال المعونات وإمدادات  .6
إلى مستحقيها وانها تملك برامج تتسم بالمرونة والتنوع وهي جديرة في أن تمارس أدوارها  اإلغاثة

الحقيقية في اطار صنع الدبلوماسية اإلنسانية وبالقدر الذي يتفق مع أهدافها وينسجم مع طبيعتها 
ونها كونها تشير إلى حالة من العمل اإلنساني الذي يتخطى األبعاد الوطنية للدولة الواحدة ولك

تملك اعتراف حقيقي بعملها من قبل منظمة األمم المتحدة ومجلسها االقتصادي واالجتماعي 
والذي يمنحها مركز استشاري لديه يجعلها تتمتع بالكثير من المزايا والحقوق تجاه المنظمة 

 الدولية. 
 المقترحات:

ي تعالج موضوع العمل تملك األمم المتحدة القدرة على إعادة صياغة بعض الوثائق الدولية الت .3
اإلنساني وتدعم مهام الدبلوماسية اإلنسانية، ومن ثم باإلمكان تقديم مشروع إلى أمام الجمعية 
العامة يكون بمثابة إعالن خاص بالدبلوماسية اإلنسانية ينظم أطرافها وآلياتها ويسهم في إزالة 

 الغموض حول هذا المصطلح ويقلل من اإلشكاليات الناشئة عنه. 
وصي الباحثين والمختصين بالدراسات الخاصة بالقانون اإلنساني أفراد دراسات معمقة في ن  .2

موضوع الدبلوماسية اإلنسانية وتسليط الضوء على الكثير من اإلشكاليات األخرى التي لم 
تتناولها هذه الدراسة، فإشكالية الدبلوماسية اإلنسانية مع الكيانات المسلحة من غير الدول لوحدها 

في أن تكون محور لدراسة أخرى مستقبلية، باإلضافة إلى إشكالية األساس القانوني للدبلوماسية تك
اإلنسانية، وهي فرصة إلمكانية الكتابة في هذا الموضوع على مستوى دراسة ماجستير أو 

 أطروحة دكتوراه. 
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