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مشروعية احلق يف املساعدات اإلنسانية أثناء الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة

االستاذ مقرين يوسف
املركز اجلامعي آفلـ ــو
ملخص:

يندرج احلق يف احلصول عل ى املساعدات اإلنسانية من مبدأ عدم انتهاك هذا احلق الذي يعد أساساً لكل من
القانون الدول ي اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان فليس هناك من شك يف أنه من واجب الدول االلتزام
فلعل حتديد هذا النظام القانوين سيحول دون إاثرة اجلدل بني وجوب مراعاة سيادة
ابحرتام املبادئ اإلنسانيةّ ،
الدول ة واإلسراع إبغاثة اجلماعات البشرية كلما اقتضت مصلحة اجملتمع الدول ي تقدمي املساعدات اإلنسانية.
Résumé

Chutes droit de recevoir l'aide humanitaire du principe de nonviolation de ce droit, qui est la base à la fois du droit international
humanitaire et du droit international des droits de l'homme, il ne fait
aucun doute qu'il est du devoir des Etats l'obligation de respecter les
principes humanitaires, peut-être déterminer le système juridique
empêcherait la controverse entre la nécessité en tenant compte de la
souveraineté de l'Etat et d'accélérer le soulagement des groupes
humains chaque fois que les intérêts de la communauté internationale
à fournir une assistance humanitaire
.
الكلمات املفتاحية :احلق يف املساعدات اإلنسانية -املساعدات – مشروعية املساعدات.
مقدمة :
إن االعتبار اإلنساين هو الذي ميكن من خالله تربير احلاجة إىل التعاون الدويل إلنقاذ الضحااي ،ومن هذا املنطلق
نشأ حق اإلنسان يف املساعدة اإلنسانية بناءاً على قواعد أخالقية منذ زمن بعيد بيد أن تلك القواعد قد تتحول
إىل قواعد قانونية ابملعىن الدقيق ،إذا اس تمر اإلقناع الدويل أبمهية ذلك عن طريق دخوهلا دائرة القانون العريف أو
املدون ،ومن أظهر األمثلة على ذلك القواعد القانونية اخلاصة حبماية ضحااي احلرب والنزاعات املسلحة بشكل

306
معهد الحقوق والعلوم السياسية – المركز الجامعي آفلـــو

جـــوان 2017

mostakbalaflou@gmail.com

العدد االول 01 -

]مجلـة المستقـبـل للدراسـات القـانونيـة والسيـاسيـة[

عام واليت استقر مبوجبها احلق يف املساعدة اإلنسانية عن طريق تقدمي مواد اإلغاثة للسكان املدنيني املتضررين من
جراء النزاع املسلح(.)1
ويندرج احلق يف احلصول عل ى املساعدات اإلنسانية من مبدأ عدم انتهاك هذا احلق الذي يعد أساساً لكل من
القانون الدول ي اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان فليس هناك من شك يف أنه من واجب الدول االلتزام
فلعل حتديد هذا النظام القانوين سيحول دون إاثرة اجلدل بني وجوب مراعاة سيادة
ابحرتام املبادئ اإلنسانيةّ ،
الدول ة واإلسراع إبغاثة اجلماعات البشرية كلما اقتضت مصلحة اجملتمع الدول ي تقدمي املساعدات اإلنسانية.
ويُعد اجمللس االقتصادي واالجتماعي هو الفرع الذي أوكل له ميثاق األمم املتحدة مسؤولية النهوض ابألوضاع
االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية للدول وهو األكثر قابلية جلعل تدابري املساعدات اإلنسانية أصدق تعبرياً عن
الدميقراطية النيابية يف التنظيم الدويل لعدم وجود دول ذات تنظيم مميز يف تشكيلته ،مقارنة بباقي األعضاء وهو ما

يعد مساس اً مببدأ املساواة يف السيادة الذي ميثل اللبنة اليت يقوم عليها التنظيم الدول ي املعاص ر

()2

وبناءاَ على ذلك ميكنين طرح التساؤل التايل  :فيما يتمثل اإلطار العام ملشروعية احلق يف املساعدات اإلنسانية
السبل والوسائل الكفيلة بوضع هذا احلق موضع التنفيذ ؟
أثناء الكوارث وحاالت الطوارئ املماثلة ؟ وما هي ُ
احملور األول :املساعدات اإلنسانية أثناء حاالت الكوارث الطبيعية

تعترب مواجهة الكوارث إحدى قضااي العالقات الدولية املعاصرة ،حيث كانت جسامة األضرار اليت جنمت عن

الكوارث دافعا للمجتمع الدول ي ،إىل تبين جهود غري عادية لتقدمي العون واملساعدة لضحااي الكوارث فالطبيعة
ال تعرف حدودا سياسية ،وابلتايل فالكوارث الطبيعية غالبا ما ميتد أتثريها إىل عدة دول يف آن واحد( ، )3فمنذ أن
اختذت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار  131 / 43بتاريخ  10ديسمرب  1988ظهر يف القانون الدويل
مصطلح جديد هو مصطلح :حال ة الطوارئ املستعجلة والذي ينصرف إىل احلاالت اليت هي على درجة من
اخلطورة تستدعي التدخل اإلنساين من نوع الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املستعجلة ذات الطبيعة املماثلة
(.)4
أوال  :املساعدات اإلنسانية أثناء حاالت الكوارث الطبيعية

1

ماهر جميل أبو خوات ،المساعدات اإلنسانية الدول ـ ــية ،دراسة تحليلية وتطبيقية معاصرة في ضوء القانون الدولي العام

دار النهضة العربية ،اإلسكندرية ،الطبعة األول ــى ،2009 ،ص .13
2

وائل أحمد عالم ،التنظيم القانوني ألعمال اإلغ ــاثة اإلنسانية في النزاعات المسلحة ،مجلة الشريعة والقانون ،كلية القانون

جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،العدد 52 :ذو الحجة  – 1433أكتوبر  ،2013ص .82
 3ماهر جميل أبو خوات  ،المرجع السابق  ،ص . 89

 4محمد مخادمة  ،الحق في المساعدة اإلنسانية ،مجل ـ ـ ـ ـ ــة أبحاث اليرموك سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،العدد(2:أ)،
المجلد. 1997 ،13 :

 ،ص . 216
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بداية سنتطرق إىل مفهوم الكوارث يف القانون الدويل  ،مث اإلطار القانوين اللتماس املساعدات اإلنسانية أثناء
الكوارث ،وصوال إىل القواعد املنظمة للمساعدات اإلنسانية أثناء الكوارث الطبيعية.
 : -1مفهوم الكوارث يف القانون الدول ـ ـ ـ ــي :لقد عنونت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها رقم 131/43 :
املؤرخ يف  08ديسمرب1988

ابملساعدات اإلنسانية إىل ضحااي الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة

(.)1
فما هو املقصود ابلكوارث بصفة عامة اليت تستوجب املساعدات يف إطار املساعي الدولية للحد من الكوارث
اإلنسانية ؟ وما هي أهم اإلشكاالت اليت تصادف معيار حتديد الكوارث الذي تستوجب املساعدة ؟
أ-تعريف الكوارث يف القانون الدويل :ميكن تعريف الكوارث على أهنا  :الظواهر الكثرية احلدوث يف اجملتمع
الدول ي  ،اليت ينجر عنها العديد من األضرار اجلسيمة عل ى مجيع األصعدة واملستوايت االقتصادية واالجتماعية
 ،فتظهر احلاجة إىل التعاون الدويل .
كما ورد تعريف أخر للكوارث يف القانون الدويل على أهنا  :اضطراب خطري يف وظائف مجاعة أو جمتمع مبا يلحق
خسائر بشرية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية فادح ة ،وينطبق هذا التعريف املوسع ليس على الكوارث الواضحة
كالزالزل فقط ،بل ينطبق أيضا على أحداث تدرجيية ال تقل دمارا عن األول ى كاجلفاف وفريوس اإليدز(.)2
ويقصد مبصطلح الكارثة على حد تعبري الدكتور ماهر مجيل أبو خوات أهنا  :حدوث خلل خطري يف حياة جمتمع
ما ،مما يشكل هتديدا واسع النطاق حلياة البشر أو صحتهم أو ممتلكاهتم أو للبيئة ،سواء كان ذلك اخللل انمجا عن
حادث أو سبب طبيعي أو نشاط بشري ،وسواء حدث بصورة مفاجئة أو تطور نتيجة لعمليات معقدة طويلة
األجل (.)3
وحسب رأيي الشخصي يعترب هذا التعريف هو األقرب ملفهوم الكارثة ألنه ربط اآلاثر النامجة عن الكوارث وهتديد
حياة البشر وصحتهم أو البيئة اليت يقطنون هبا  ،يف حني أنه اعترب أن أسباب هذه الكوارث عموما قد تكون إما
نتيجة لسبب طبيعي أو لسبب بشري .
وخبصوص حتديد املسؤوليات األساسية ابلنسبة للدول املتضررة ،فإهنا تقع على عاتق الدول املتضررة املسؤولية
األول ى عن ضمان احلد من خماطر الكوارث ( ،)4وتقدمي مساعدات اإلغاثة واالنتعاش على أراضيها وتؤدي
 1صالح الدين بوجالل ،الحق في المساعدة اإلنسانية ،دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدول ـ ــي اإلنساني وحقوق
اإلنسان ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى.2008 ،
2

 ،ص . 128

هذا التعريف مستوحى من المادة  3 :من اتفاق رابطة أمم جنوب شرق أسيا  ،بشأن إدارة الكوارث ومواجهة الطوارئ لسنة

. 2005
3

ماهر جميل أبو خوات ،المرجع السابق ،ص.61

4

تؤكد المادة  2 :من القرار رقم  131/43 :على  :سيادة الدولة المتضررة ودورها األساسي في بدأ تنظيم  ،وتنسيق وتنفيذ

خطط المساعدة اإلنسانية على أرضها .
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مجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر الوطنية  ،كجهات مساعدة للسلطات العامة يف امليدان اإلنساين
ومنظمات اجملتمع املدين احمللية دورا رئيسيا داعما على الصعيد احمللي ( ،)1هذا فضال عن توافق أراء اإلحتاد األوريب
حول املساعدات اإلنسانية الذي تضمن التزامات دول اإلحتاد األوريب ابلتصدي للقضااي التنظيمية يف االستجاب ة
الدولية للك وارث (.)2
وبتاريخ  18 :ديسمرب  2007أقر جملس اإلحتاد األوريب ودوله األعضاء وثيقة جديدة أطلق عليها اسم تواف ق
اآلراء بشأن املساعدات اإلنسانية  ،وتبسط هذه الوثيقة عددا من التفامهات اجلديدة املهمة حول نوعية اإلغاثة
اإلنسانية ،مبا يف ذلك التزامات الدول األعضاء رمسيا مبا يسمى مببادئ املنح اإلنسانية السليمة ومدونة السلوك
للحركة الدولية للصليب األمحر واهلالل األمحر واملنظمات الغري احلكومية لإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،وامليثاق
اإلنساين واملعايري الدنيا لالستجابة للكوارث ،كما أن التوافق يالحظ إبجيابية القوانني والقواعد واملبادئ الدولية
لالستجابة للكوارث ويؤكد أن اإلحتاد األوريب يدعم ابلكامل هذه اجملموعات من املبادئ واملقاييس واملعايي ر
( ،)3وجتدر اإلشارة إىل أن الكوارث تتنوع من حيث األسباب املؤدية حلدوثها إىل نوعني رئيسيني :
الكوارث من صنع الطبيعة  :يقصد هبا الكوارث اليت ال دخل لإلنسان حبدوثها  ،مثل الكوارث النامجة عن
الزالزل والرباكني واألعاصري والفيضاانت ،أو موجات املد البحري أو السيول أو االهنيارات األرضية (.)4
الكوارث من صنع اإلنسان  :تدخل إرادة اإلنسان يف هذا النوع من الكوارث ،سواء إبرادته املباشرة أو الغري

مباشرة ،كتلوث مياه البحار والتلوث اإلشعاعي والكيميائي ،هذا فضال عن ما ختلفه احلروب ،من واستخدام
لوسائل حمظورة تؤدي إىل القتل واإلضرار ابلبيئة .
ب -اإلشكاالت اليت تثريها مفهوم حاالت الكوارث الطبيعية :تثور بعض اإلشكاليات فيما يتعلق مبفهوم
حاالت الكوارث الطبيعية  ،فنظرا لعدم وجود معيار جامع مانع خيتص ابألساس يف تعريف الكوارث الطبيعية ،
فتح اجملال أمام تداخل اآلراء الفقهية من حيث وصف كارثة ما أبهنا كارثة طبيعية  ،فاختلفت اآلراء حول من
يعترب أن الفيضاانت واجلفاف يف إفريقيا هي حبد ذاهتا جالبة للكوارث الطبيعية  ،هذا فضال عن طريقة تقدير
نطاق الكوارث  ،حبيث أن انعدام وجود أي تعريف من شأنه وضع وصف دقيق يسمح مبعرفة درجة اخلطورة ،
حال دون حتديد املأساة اليت من خالهلا يستوجب التدخل لتقدمي املساعدات .
1

مسودة شرح لإلرشادات المتعلقة بتسهيل وتنظيم المساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش الدولي على الصعيد المحلي في

حاالت الكوارث  ،نسخة صادرة في  26 :أكتوبر  ، 2007ص . 12
2
3

نشرة رقم  10 :الخاصة بالقوانين والقواعد والمبادئ الدولية الخاصة باالستجابة للكوارث  ،مارس  ، 2008ص . 1

اإلتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  ،نشرة رقم  10 :الخاصة بالقوانين والقواعد والمبادئ الدولية

الخاصة باالستجابة للكوارث  ،مارس  ، 2008ص . 4
4

ماهر جميل أبو خوات  ،المرجع السابق  ،ص . 60
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اثنيا  :األساس القانوين اللتماس املساعدات اإلنسانية أثناء الكوارث الطبيعية
لقد كانت الكوارث الطبيعية حمل اهتمام األمم املتحدة منذ زمن قريب ،فراحت األمم تبذل جهود معتربة من
أجل تنسيق عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث الطبيعية  ،هذا فضال عن حاالت الطوارئ املماثلة .
 : -1دليل إمكانية التماس املساعدات اإلنسانية أثناء الكوارث الطبيعية من خالل قرارات اجلمعية العامة
لألم ــم املتحدة  :ميكن االستدالل على األساس القانوين للمساعدات اإلنسانية أثناء الكوارث الطبيعية من نص
قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  131 / 43 :املؤرخ يف  8ديسمرب  1988بشأن املساعدة اإلنسانية إىل
ضحااي الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ املماثلة حيث أشارت الفقرة  8 :إىل أحد أهداف األمم املتحدة ،هو
حتقيق التعاون الدول ي على حل املشكالت الدولية ذات الصفة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو اإلنسانية
( ، )1وعلى تعزيز تشجيع احرتام حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية للناس مجيعا بال متييز بسب العرق أو اجلنس
أو اللغة أو الدين كما ترى أن  :ت رك ضحااي الكوارث الطبيعية ( )....بال مساعدة إنسانية  ،ميثل خطرا على
احلياة اإلنسانية و إهانة لكرامة اإلنسان(.)2
وأكدت اجلمعية العمة لألمم املتحدة يف نفس السياق  ،على حرية الوصول إىل الضحااي  ،حيث دعت مجيع
الدول اليت يكون سكاهنا يف حاجة إىل املساعدات اإلنسانية  ،تسهيل عمل املنظمات الدولية احلكومية ،
خصوصا فيما تعلق بتقدمي األغذية واألدوية والرعاية الطبية ،ويكون للدولة املتضررة تنسيق وتنظيم عمليات تقدمي
املساعدات اإلنسانية (.)3
ويف املقابل يكون على الدول الواقعة ابلقرب من مكان حدوث الكوارث الطبيعية  ،تقدمي يد العون واالشرتاك يف
نطاق التعاون الدويل  ،لتسهيل عملية الغوث ،هذا وقد دعا قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 100 / 45 :
لعام  1990وضع ممرات إنسانية سريعة ابلتنسيق ما بني الدول املعنية والدول اجملاورة واملنظمات الدولية احلكومية
وغري احلكومية اليت تقوم بتقدمي املساعدات اإلنسانية (.)4
ويرى البعض أن قرار حمكمة العدل الدولية لعام  1986يف قصية األنشطة العسكرية والشبه العسكرية يف
نيكاراغوا ،ابلرغم من أنه تعلق أساسا بنزاع مسلح ،أال أنه قد محل يف طياته ما يدل على حاالت املساعدة
اإلنسانية خالل الكوارث الطبيعية ،على اعتبار أنه منح فرضيات أوسع من النزاعات املسلحة وبنفس املفهوم حذا
1

لقد استحدث قرار الجمعية العامة ألمم المتحدة رقم  182/46 :بتاريخ  19ديسمبر  1991منصب منسق مسئول عن

2

بوجالل صالح الدين ،المرجع السابق ،ص.129

الشؤون اإلنسانية ،لتعزيز دور األمم المتحدة في نطاق التدخل في حاالت الكـ ـ ـوارث .
3

تنص الفقرة  2 :من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  131 / 43 :على ما يلي  :سيادة الدول المتضررة ودورها

األساسي في بدأ تنظيم  ،وتنسيق  ،وتنفيذ خطط المساعدات اإلنسانية على أرضها .
4

بوجالل صالح الدين  ،المرجع السابق  ،ص . 130
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معهد القانون الدويل حذوا قرار حمكمة ال عدل الدولية  ،معربا عن ذلك ب  :الدولة اليت تتعرض حياة سكاهنا أو
حياهتم خلطر جسيم .
واملعاانة اإلنسانية واحدة سواء قد تكون نتيجة لنزاعات مسلحة ،أو لكوارث طبيعية ،وهو على ما يبدو يشمل
فرضية تقدمي املساعدة اإلنسانية خالل حاالت الكوارث (.)1
 : -2دليل إمكانية التماس املساعدات اإلنسانية أثناء الكوارث الطبيعية من خالل االتفاقيات الدولية
:وميثل هذا اجلانب وثيقتني دوليتني لضمان تقدمي املساعدات اإلنسانية خالل حاالت الكوارث :
األولـ ـ ــى  :اتفاقية اتمرب املتعلقة بتقدمي مواد االتصاالت السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعملياتاإلغاثة اليت اعتمدت عام  )2( 1998وتوفر اتفاقية اتمرب إطار قانونيا شامال لتقدمي املساعدة يف جمال االتصاالت
خالل عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث (.)3
وتؤكد االتفاقية ،على نشر موارد االتصاالت السلكية والالسلكية بصورة فعالة يف الظرف واملكان املناسبني وهي
عنصر فعال تستخدم للحد مما قد ختلفه الكوارث من هالك للبشر واإلضرار ابملمتلكات الشخصية ومن هذا
املنطلق ميكننا االستدالل على احلق يف املساعدات اإلنسانية خالل الكوارث .
الثان ـ ـ ـ ـ ـ ــية  :االتفاقية اإلطارية للمساعدة يف جمال احلماية املدنية اليت اعتمدت يف عام : 2000هتدف بنودهذه االتفاقية إىل تنسيق وتبادل املساعدات يف جمال احلماية املدنية  ،ملواجهة الكوارث ونشر املبادئ اإلنسانية
على الصعيد الدول ي ،هبدف توحيد اجلهود للتعاون الدويل يف حاالت الكوارث .
أما على الصعيد اإلقليمي فيوجد عدد من االتفاقيات متثل اإلطار العام للمساعدات اإلنسانية خالل الكوارث(،)4
أمهها اتفاق إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ الذي اعتمدته رابطة شرق أسيا عام  2005كرد فعل
عن كارثة تسو انمي يف ديسمرب  ، 2004الذي توجه حنو التفكري املعاصر يف جمال مواجهة الكوارث ،والتخفيف
من أاثرها ،كما قد تناول مسألة التعاون الدويل يف جمال الكوارث وسبل مواجهتها هذا دون أن ننسى بوجه
خاص مبادئ وقواعد الصليب األمحر واهلالل األمحر املتعلقة ابإلغاثة يف حاالت الكوارث ومدونة السلوك للحركة
الدولية للصليب األمحر واملنظمات الغري حكومية يف جمال أعمال اإلغاثة يف حاالت الكوارث لعام ،1990

1

وثيقة األمـ ــم المتحدة  A/CN.4/590/Add.2 :تاريخ اإلطالع . 2017-03-08

2

اتفاقية تامبر لعام  ، 1998بشأن تقديم موارد االتصاالت السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات اإلغاثة

المنعقدة في المؤتمر الدولــي المعني باالتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ  ،المنعقدة في مدينة تامبي ــر بفلندا
عام . 1998
3

ماهر جميل أبو خوات ،المرجع السابق ،ص . 69

4

يوجد حوالي  150معاهدة ثنائية ومذكرة تفاهم بشأن المساعدة الغوثية في حاالت الكوارث  ،كما اعتمدت إعالنات

أساسية لتقديم المساعدات في حاالت الكوارث .
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والقرار املتعلق ابملساعدات اإلنسانية الذي اختذه معهد القانون الدويل يف دورته اليت عقدت يف بلجيكا عام
 ، 2003وإعالن هيوغو الذي اعتمده املؤمتر العاملي املعين للحد من الكوارث عام .)1( 2005
ومن خالل ما متت اإلشارة إليه نستنتج أن القانون الدول ي اإلنساين  ،فيما يتعلق حباالت االستجابة للكوارث
حيتوي على جمموعة هامة من االتفاقيات العاملية واإلقليمية ،وكذا املعاهدات الثنائية ،يف سبيل كفالة التطبيق
والتنسيق اجليدين لعمليات املساعدة اإلنسانية أثناء الكوارث ،مبا فيها الوقاية و االستجابة واحلماية .
اثلثا  :القواعد املنظمة للمساعدات اإلنسانية أثناء حاالت الكوارث الطبيعية

تعىن قواعد القانون الدول ي اإلنساين ،مبساعدة وإغاثة املدنيني من جراء حاالت الكوارث ابلعديد من القواعد

العامة التنظيمية

()2

 ،اليت تعترب مبثابة األساس القانوين للمساعدات اإلنسانية وبناءا على ذلك سنقوم بعرض

جممل هذه القواعد ،يف ظل أحكام القانون الدول ي اإلنساين :
 - 1تنظيم املساعدات اإلنسانية مبوجب أحكام القانون الدولـ ــي اإلنساين :الواقع أن صفة اخلطورة املرتبطة
بصفة االستعجال قد وردت بصورة غري دقيقة  ،فللوهلة األوىل ميكن أن نضفي صفة الكوارث الطبيعية على
اهلزات األرضية والفيضاانت والرباكني ،إىل غري ذلك من احلاالت اليت ميكن أن ينطبق عليها الوصف السابق،
فالعامل املشرتك ب ني مجيع هذه احلاالت هو فقدان احلياة البشرية وفناء األموال وارحتال السكان ،حيث يتطلب
األمر التدخل اإلنساين من أجل تقدمي املساعدات اإلنسانية ،وهذا ما أكده جملس األمن الدويل ،من خالل
اعتباره أن غياب النزاعات املسلحة بني الدول ال يضمن حبد ذاته السلم واألمن الدوليني (.)3
فمثال ذلك تنص املادة  23 :من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  1949على ما يلي ":على كل طرف من األطراف
السامية املتعاقدة أن يكفل حرية مرور مجيع رساالت األدوية واملهمات الطبية ومستلزمات العبادة املرسلة حصرا إىل
سكان طرف متعاقد أخر املدنيني ،حىت لو كان خصما ،وعليه كذلك الرتخيص حبرية مرور أي رساالت من
األغذية الضرورية  ،واملقوايت املخصصة لألطفال دون اخلامسة عشر من العمر ،والنساء احلوامل أو النفاس.

() 4

وخيضع التزام الطرف املتعاقد مبنح حرية مرور الرساالت املذكورة يف الفقرة املتقدمة لشرط أتكد هذا الطرف من أنه
ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إىل التخوف من االحتماالت التالية:
أن حتول الرساالت عن وجهتها األصلية .أن تكون الرقابة غري فعالة .1

ماهر جميل أبو خوات  ،المرجع السابق  ،ص . 71
2

Alexander , D, the study of natural disasters , 1977-1997 same reflections ona
changing field of know ledge ,disasters ,Vol . 21, No. 4 , 1997, pp284-304.

3

محمد مخادمة  ،المرجع السابق  ،ص . 216

4

اتفاقية جنيف الرابعة :بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في.1949 -08-12 :
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 أن حيقق العدو فائدة واضحة جلهوده احلربية أو اقتصاده  ،عن طرق تبديل هذه الرساالت بسلع كان عليه أنيوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى  ،أو عن طريق االستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان البد من
ختصيصها إلنتاج هذه السلع.
وللدولة اليت ترخص مبرور هذه الرساالت املبينة يف الفقرة األول ى من هذه املادة أن تشرتط ملنح الرتخيص أن يتم
التوزيع على املستفيدين حتت إش راف حملي من قبل الدولة احلامية .
جيب أن ترسل هذه الرساالت أبسرع ما ميكن  ،ويكون للدولة أن ترخص حبرية مرورها حق وضع الشروط الفنية
اليت يسمح املرور مبقتضاها ".
كما تقضي املادة  55 :من اتفاقية جنيف لعام )1( 1949يف نفس السياق على ما يلي :
"من واجب دولة اال حتالل أن تعمل  ،أبقصى ما تسمح به وسائلها ،على تزويد السكان ابملؤن الغذائية
واإلمدادات الطبية  ،من واجبها على األخص أن تستورد ما يلزم من األغذية واملهمات الطبية وغريها إذا كانت
موارد األراضي احملتلة غري كافية .
ال جيوز لدولة االحتالل أن تستويل على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود يف األراضي احملتلة إال
حلاجة قوات االحتالل وأفراد اإلدارة  ،وعليها أن تراعي احتياجات السكان املدنيني  ،ومع مراعاة أحكام
االتفاقيات الدولية األخرى  ،تتخذ دولة االحتالل اإلجراءات اليت تكفل سداد قيمة عادلة عن كل شيء تستويل
عليه .
وللدولة احلامية أن تتحقق دون أي عائق  ،يف أي وقت من حالة إمدادات األغذية واألدوية يف األراضي حملتلة ،
إال إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية ".
وتضيف املادة  49 :من اتفاقية جنيف الرابعة لعام )2( 1949على ما يل ي :
"إذا كان كل سكان األراضي احملتلة أو قسم منهم تنقصهم املؤن الكافية  ،وجب على دولة االحتالل أن تسمح
بعمليات اإلغاثة ملصلحة هؤالء السكان وتوفر هلا التسهيالت بقدر ما تسمح به وسائلها.
وتتكون هذه العمليات اليت ميكن أن تقوم هبا دول أو هيئة إنسانية غري متحيزة كاللجنة الدولية للصليب األمحر،
على األخص من رساالت األغذية واإلمدادات الطبية واملالبس .
وعلى مجيع الدول املتعاقدة أن ترخص مبرور هذه الرساالت حبرية وأن تكفل هلا احلماية  ،على أنه جيوز للدولة اليت
تسمح حبرية مرور رساالت فيها إىل أراضي حيتلها خصم يف النزاع أن تفتش الرساالت وتنظم مرورها طبقا ملواعيد
وخطوط سري حمددة ،وأن حتصل من الدولة احلامية على ضمان كاف أبن هذه الرساالت خمصصة إلغاثة السكان
احملتاجني وأهنا لن تستخدم لفائدة دولة االحتالل ".
1

اتفاقية جنيف الرابعة :بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في.1949 -08-12 :

2

اتفاقية جنيف الرابعة :بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في.1949 -08-12 :
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أما الربوتوكول اإلضايف األول لعام  ، 1977محل يف طياته ما يدل على تقدمي أعمال الغوث أثناء حاالت
الكوارث  ،وذلك من خالل استقراء بعض النصوص  ،وأنيت على ذكر املادة  69 :منه حيث نصت على ما
يل ي  ":جيري القيام أبعمال الغوث فضال عن االلتزامات اليت حددهتا املادة:
 55من االتفاقية الرابعة بشأن املدد الغذائي والطيب  ،أن تؤمن بغاية ما متلك من إمكانيات وبدون أي متييز
جمحف  ،توفري الكساء والفراش ووسائل لإليواء وغريها من املدد اجلوهري لبقاء سكان األقاليم احملتلة املدنيني على
() 1

احلياة وكذلك ما يلزم للعبادة .

ختضع أعمال غوث سكان األقاليم احملتلة املدنيني للمواد  59 :إىل  62ومن  108إىل  111من االتفاقية
الرابعة وللمادة  71 :من هذا اللحق (الربوتوكول ) ()2وتؤدى هذه األعمال بدون إبط اء ".
واملادة  70 :من نفس الربوتوكول أكدت على ما يل ي :
"جيري القيام أبعمال الغوث ذات الصبغة املدنية احملايدة وبدون متييز جمحف للسكان املدنيني إلقليم خاضع
لسيطرة طرف يف النزاع من غري األقاليم احملتلة  ،إذا مل يزودوا مبا يكفي من املدد املشار إليها يف املادة 69 :
شريطة موافقة األطراف املعنية على هذه األعمال  ،وال تعترب عروض الغوث اليت تتوفر فيها الشروط املذكورة أعاله
تدخال يف النزاع املسلح وال أعماال غري ودية  ،وتعطى األولوية لدى توزيع إرساليات الغوث ألولئك األشخاص
كاألطفال وأوالت األمحال وحاالت الوضع واملراضع الذين هم أهل ألن يلقوا معاملة مفضلة أو محاية خاصة وفقا
لالتفاقية الرابعة أو هلذا اللحق ( الربوتوكول ) .
على أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد أن يسمح ويسهل املرور السريع وبدون عرقلة جلميع إرسالياتوجتهيزات الغوث والعاملني عليها واليت يتم التزويد هبا وهبم وفقا ألحكام هذا القسم ولو كانت هذه املساعدات
معدة للسكان املدنيني التابعني للخصم .
أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد مسح مبرور إرساليات وجتهيزات الغوث والعاملني عليها وفقا للفقرة التالية :(أ) هلا احلق يف وضع الرتتيبات الفنية مبا فيها املراقبة اليت يؤذن مبقتضاها مبثل هذا املرور .
(ب) جيوز هلا تعليق مثل هذا اإلذن على شرط أن جيري توزيع هذه املعوانت حتت الرقابة احمللية للدولة احلامية .
(ج) ال جيوز هلا أن حتول أبي شكل كل إرساليات الغوث عن مقصدها وال أن تؤخر تسيريها إال يف حاالت
الضرورة القصوى ولصاحل السكان املدنيني املعنيني .
-حتمي أطراف النزاع إرساليات الغوث وتسهيل توزيعها السريع .

1

اتفاقية جنيف الرابعة :بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في.1949 -08-12 :

2

الملحق " البروتوكول " األول اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف األربعة المنعقدة في ،1949-08-12 :والمتعلق بحماية

ضحايا المنازعات الدولية المسلحة المؤرخ في 10 :جوان .1977
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يشجع أطراف النزاع وكل طرف سام متعاقد معين ويسهل إجراء تنسيق دويل فعال لعمليات الغوث املشار إليهايف الفقرة األول ى ".
أما املادة  18 :الفقرة  1من الربتوكول اإلضايف الثاين ()1فأكدت على يلي :
"جيوز جلمعيات الغوث الكائنة يف إقليم الطرف السامي املتعاقد مثل مجعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر
واألسد والشمس األمحرين ،أن تعرض خدماهتا ألداء مهامها املتعارف عليها فيما يتعلق بضحااي النزاع املسلح ،
وميكن للسكان املدنيني ولو بناءا على مبادرهتم اخلاصة  ،أن يعرضوا القيام بتجميع اجلرحى واملرضى واملنكوبني يف
البحار ورعايتهم .
والناظر يف جم مل هذه القواعد القانونية الدولية  ،يكشف أن هناك جمموعة كبرية من املبادئ الواردة يف صلب
اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوليها اإلضافيني لعام  1977تتناول تقدمي املساعدات يف حاالت النزاع اليت ميكن
االهتداء هبا لوضع قواعد بشأن محاية األشخاص يف حاالت الكوارث فحسب  ،بل جيوز القياس عليها عند
تقدمي املساعدات اإلنسانية يف حاالت الكوارث (.)2
 -2تنظيم املساعدات اإلنسانية مبوجب قانون حقوق اإلنسان  :تشمل مبادئ وأحكام القانون الدويل حلقوق
اإلنسان( ، )3على مجلة من احلقوق واحلرايت اليت يتمتع هبا األفراد ومن مث يقع على عاتق الدول االلتزام الدائم
بتوفري احلماية وعدم انتهاك هذه احلقوق ومبوجب احلديث على مجلة هذه احلقوق فإنه حاالت الكوارث ينجم
عنها فقدان احلياة البشرية وفناء األموال وارحتال السكان ( )4فم ن هنا تظهر احلاجة املاسة إىل احلق يف احلياة
والغذاء واحلق يف الرعاية الصحية والطبية واحلق يف اإلمداد ابملياه ،وفيما يلي سنقوم بعرض وثيقتني من واثئق قانون
حقوق اإلنسان تعىن مبسألة تقدمي اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية يف حاالت الكوارث ()5وهي:
أ  -امليثاق اإلفريقي حلقوق ورفاهية الطفل عام : 1990نص على أن تكفل الدول األطراف متتع األطفال
الذين يصبحون الجئني أو مشردين داخليا بسبب الكوارث الطبيعية ،ابحلماية املناسبة واملساعدة اإلنسانية للتمتع
ابحلقوق املذكورة يف هذا امليثاق وحقوق اإلنسان األخرى ،واملواثيق اإلنسانية اليت تكون الدول أطرافا فيها.

1

الملحق "البروتوكول" الثاني اإلضافي إلى اتفاقيات جنيف األربعة المنعقدة في 1949-08-12 :المتعلق بحماية ضحايا

2

ماهر جميل أبو خوات  ،المرجع السابق  ،ص . 64

المنازعات المسلحة غير الدولية المؤرخ في 10 :جوان.1977
3

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المؤرخ في 10 :ديسمبر .1948

4

محمد مخادم ــة  ،المرجع السابق  ،ص . 216

5

إعالن مؤتمر ورؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته ،اإلعالن رقم  4 :لرؤساء

الدول والحكومات – د  16التعديل األول الذي صدر عن دورته العادية السادسة عشرة في منروفيا ( ليبيريا ) سنة 1979

 ،الذي أقر باتخاذ كافة التدابير الالزمة لدعم وحماية حقوق ورفاهية الطفل اإلفريقي .
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ب-االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام  :2006لقد أشارت بصفة مباشرة إىل حالة
الكوارث الطبيعية ،وأكدت على أن مجيع الدول األطراف أن تتخذ من التدابري الالزمة ،الكفيلة حبماية وضمان
حياة األشخاص ذوي اإلعاقة  ،يف حاالت الكوارث.
هذا ابإلضافة إىل بعض واثئق حقوق اإلنسان الغري امللزمة ،اليت محلت يف طياهتا العديد من املبادئ واألحكام
ذات الصل ة ،ومن ذلك قرار املعهد الدويل بشأن املساعدة اإلنسانية لسنة  2003الذي أكد على أن  :ترك
ضحااي الكوارث بدون مساعدة إنسانية  ،يشكل هتديدا حلياة البشر وماسا بكرامة اإلنسان وابلتايل يعد انتهاكا
حلقوق اإلنسان األساسية (.)1
وينجم عن الكوارث الطبيعية تشريد األشخاص إما على املستوى الداخلي للدولة املتضررة ،أو املستوى اخلارجي (
الالجئني ) ،فظهرت بوادر القانون الدويل لالجئني  ،ومن هنا تلتزم الدول بتوفري احلماية لألشخاص الذين حيق هلم
احلصول على مركز الالجئ  ،يف احلاالت اليت ال تتوفر فيها احلماية يف دولة املنشأ وهبذا املضمون أكدت املادة :
 23من اتفاقية الالجئني لعام  1901على أن  ":متنح لالجئني املقيمني بصورة مشروعة يف إقليمها نفس املعاملة
املمنوحة ملواطنيها فيما يتعلق ابملساعدة الع

امة واإلغاث ة "(.)2

أما عن املشردين داخليا ،فقد نصت املبادئ التوجيهية لألمني العام املعين ابملشردين داخليا لسنة  1998على
ضرورة توفري احلماية لألشخاص من بينهم املشردين نتيجة لكوارث طبيعية أو كنتيجة لفعل البشر وتقع مسؤولية
احلماية يف املقام األول على عاتق السلطات الوطنية .
وخالصة ملا سبقت اإلشارة إليه أن محاية األش خاص يف حاالت الكوارث ترتبط يف األصل بقواعد القانون الدويل
اإلنساين ذات الصلة ،والقانون الدويل حلقوق اإلنسان  ،والقانون الدويل املتصل ابلالجئني واملشردين داخليا ،
وميكن تطبيق هذه القواعد بشكل متزامن على حاالت الكوارث ،ألهنا من حيث اجلوهر تتكامل فيما بينها ،كما
أهنا تتوخى هدفا أساسيا واحدا وهو محاية اإلنسان يف مجيع الظروف(.)3
احملور الثاين :املساعدات اإلنسانية أثناء العقوابت االقتصادية الدولية
تعد العقوابت االقتصادية وسيلة من وسائل احلفاظ على السلم واألمن الدوليني ،بيد أن هذه العقوابت قد ترتتب
عليها أاثر إنسا نية خطرية على سكان الدولة املستهدفة  ،خاصة ما إذا مت فرضها لفرتات طويلة وبناءا على
اعتبارات سياسية  ،ومن مث جيب أن يكون هناك توازن بني ضرورة فرض عقوابت واحلاجات اإلنسانية لسكان

1

ماهر جميل أبو خوات  ،المرجع السابق  ،ص. 66

2

حماية األشخاص في حاالت الكوارث  A/CN.4/598 , 5 MAY :تاريخ اإلطالع . 2017-03-08

 3ماهر جميل أبو خوات ،المرجع السابق  ،ص ص -67

. 68
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الدولة املعنية ،وذلك أبن يتم السماح بتقدمي املساعدات اإلنسانية املالئمة لضمان أال تتعرض حياة السكان أو
صحتهم للخطر (.)1
ويف سبيل دراسة املساعدات اإلنسانية أثناء العقوابت االقتصادية الدولية ( ،)2سوف نتطرق ملاهية العقوابت
االقتصادية الدولية (أوال )  ،مث األساس القانوين للمساعدات اإلنسانية أثناء العقوابت االقتصادية الدولية (اثنيا )،
وصوال إىل القواعد املنظمة للمساعدات اإلنسانية أثناء العقوابت االقتصادية الدولية (اثلثا ).
أوال  :مفهوم العقوابت االقتصادية الدولية

قواعد القانون الدويل مثلها مثل ابقي القوانني األخرى تتسم ابلصبغة اجلزائية  ،واملخالف ألحكامها يلقى اجلزاء

الرادع سواء كان شخصا طبيعيا  ،فردا أو شخصا اعتباراي  ،وإن كان البعض يشكك يف فعالية اجلزاء الدويل لكونه
ينظم عالقات بني دول متساوية يف السيادة (.)3
وتعرف اجلزاءات االقتصادية على أهنا من نوع العقوابت االقتصادية اليت أصبحت تتسم هبا العالقات الدولية
املعاصرة  ،فقد فرضت األمم املتحدة يف النصف األول للقرن العشرين العقوابت على مجهورية الصني الشعبية
وكوراي الشمالية عام  ،1951الربتغال عام  ، 1993أنغوال يوغسالفيا العراق ليبيا هاييت يف التسعينات وألزمت
نصوص ميثاق األمم املتحدة  ،إصدار قرارات ملزمة يف حق الدولة املعتدية ومن هنا فإن جملس األمن يصبح طرفا
من جهة ابعتبار أنه وضع املبادئ والقواعد والشروط القانونية اليت مبقتضاها جيب أن تتم التسوية بني األطراف
(.)4
 : -1تعريف العقوابت االقتصادية الدولية  :ميكن تعريف العقوابت االقتصادية ابلقول  :أهنا قطع أو التهديد
بقطع العالقات االقتصادية بني الدول هبدف التوصل إىل تغيري يف تركيب أو مواقف أو سياسات البلد أو اجملموعة

املستهدفة وميكن للعقوابت أن أتخذ أشكاال عديدة تشمل :
 حظر االسترياد أو التصدير أو كالمها ،تقييد املبادالت املالية ،وقف املساعدات العسكرية أو االقتصادية تقييدالسوق املالية وهي تطب ق من جانب دولة واحدة أو عدة دول عرب هيئة إقليمية أو دولية ( األمم املتحدة –اإلحتاد
األوريب –جامعة الدول العربية  )...والعقوابت على حنو منوذجي توقف التجارة واالستثمارات ومتنع البلد
املستهدف من بيع وشراء البضائع يف السوق العاملية ،كما أهنا قد تستهدف سلعا معينة كالسالح والنفط  ،وميكن
1

ماهر جميل أبو خوات  ،نفس المرجع ،ص. 52

2

هناك من الباحثين والكتاب من يطلق عليها المقاطعة االقتصادية  ،وهناك من يسميها الحظر االقتصادي وفريق ثالث

يعرفها الحرب االقتصادية  ،وفريق رابع بالعدوان االقتصادي  ،وكل ذلك بسبب تداخل المضامين السياسية واالقتصادية
والقانونية فيها ،ولدرء هذا االختالف سنعتمد مصطلح ( العقوبات االقتصـ ـ ــادية ) .
3

خلف بوبكر  ،العقوبات االقتصادية في القانون الدولي المعاصر  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،بن عكنون الجزائر

4

جمال محي الدين ،العقوبات االقتصادية لألمم المتحدة ،دار الجامعة الجديدة ،مصر ،2009 ،ص.190

،بدون طبعة  ، 2008ص . 9
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هلا أن توقف املالحة اجلوية  ،أو أن تقطع مؤقتا أو أن تقلص بشكل حاد العالقات الدبلوماسية  ،أو أن توقف
حركة األشخاص أو أن متنع االستثمارات أو أن جتمد األرصدة يف املصاريف الدولية (. )1
وعند استخدام جملس األمن هلذه العقوابت فإمنا اهلدف منها هو فرض السلم واألمن الدوليني فلمجلس األمن
احلق يف أن يندد أو يدين أي انتهاك للقانون الدويل  ،إال أنه ليس له سلطة معاقبة املعتدي يف بعض احلاالت رغم
كل اإلجراءات املتخذة لتحقيق السلم واألمن الدويل(.)2
وقد وردت العديد من التعاريف الفقهية للعقوابت االقتصادية الدولية فقد اعتربها البعض أهنا مرادفة للمقاطعة
االقتصادية مبعناها العام واليت تعين وقف العالقات التجارية مع فرد أو مجاعة أو دولة ،لتحقي ق غرض
اقتصادي أو سياسي أو عسكري يف السلم أو احلرب (.)3
وعرفها كيمربيل آن إليوت يف دراسته العقوابت أسلحة السالم على أهنا  :رد فعل أعترب غري مقبول يف السياسة
اخلارجية أو الداخلية  ،ميكن لدولة معينة أن تظهر شجبها له ابختاذ عقوابت اقتصادية معينة وال ميكن حتديد هذه
العقوبة بقطع أو بتهديد قطع جيري حبثه أو إقراره على الصعيد الرمسي للعالقات املالية أو التجارية اجلارية يف الدولة
املستهدفة (.)4
وتعترب العقوابت االقتصادية من الوسائل الناجحة للضغط الدويل يف سبيل تطبيق مقررات األمم املتحدة ولكنها
يف الوقت ذاته ،تعترب خرقا أو انتهاكا حلقوق اإلنسان إذا ما استخدمت بصورة تعسفية.
 -2األساس القانوين للعقوابت االقتصادية الدولية :إن ميثاق األمم املتحدة حيتوي على العديد من املبادئ
العامة والقواعد األساسية اليت جيب أن يكون عليه سلوك الدول اجتاه بعضها البعض أو اجتاه األمم املتحدة نفسها
 ،ابعتبارها شخصا مستقال من أشخاص القانون الدويل العام ،ولكن أيضا صالحيات األمم املتحدة نفسها
حمدود سلطاهتا يف مواجهة الدول األعضاء ( ، )5وأهم هذه املبادئ هي :
مجيع الدول متساوية يف السيادة .عدم التدخل يف صالحيات الدول اليت تعد من اختصاص وصالحيات الدول على الصعيد الداخلي .عدم استخدام القوة يف العالقات الدولية أو التهديد ابستخدامها يف تسوية النزاعات الدولية .ويبدوا من الواضح االرتباط الوثيق ما بني هذه املبادئ ونظام العقوابت الدولية  ،يف ظل العالقات الدول ية
ومضمون العقوابت االقتصادية ال يشمل استخدام القوة بطريقة مباشرة ،وإمنا فقط ميكن اللجوء إىل هذه التدابري
1

الموقع اإللكتروني ،www.haythammanna.net ،تاريخ اإلطالع . 2017-03-08 ،

2

جمال محي الدين ،المرجع السابق  ،ص  ،ص .50-49

3

جمال محي الدين ،نفس المرجع ،ص . 68

4

قردوح رضا ،العقوبات الذكية مدى اعتبارها بديال للعقوبات االقتصادية التقليدية في عالقتها بحقوق اإلنسان ،مذكرة

ماجستير ،جامعة العقيد الحاج لخضر  ،باتنة  ،2011-2010 ،ص. 14
5

جمال محي الدين ،المرجع السابق  ،ص. 51
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يف سبيل كفالة ومساندة تلك اإلجراءات ،وهذا حسب نص املادة 141 :من ميثاق األمم املتحدة ويكون جمللس
األم ن الدويل الس لطة التقديرية يف تقرير كل اإلجراءات اليت ال تتضمن استخدام القوة املسلح ة  ،واختاذ التدابري
الالزم ة يف هذا اجملال .
وبتوافر احلاالت املذكورة يف املادة  39 :واملتمثلة يف هتديد السلم واألمن الدوليني ،أو اإلخالل به أو أي عمل من
أعمال العدوان  ،فيكون جمللس األمن الدول ي  ،اختاذ التدابري اليت يراها الزمة لتنفيذ قراراته وبناء على ذلك ميكننا
استخالص النتائج التال ية من مضمون املادة  41 :من ميثاق األمم املتحدة :
أهنا مل حتدد هذه التدابري على سبيل احلصر وإمنا تركت يف ذلك حرية كبرية جمللس األمن يف إضافة أي تدابري التنطوي على استخدام القوة العسكرية .
أن سرد التدابري ابملادة  41 :من ميثاق األمم املتحدة ال يعين وجوب استنفاذها  ،فقد يلجأ جملس األم نالدويل مباشرة إىل استخدام املادة  42 :من امليثاق(.)1
السلطة التقديرية والواسعة جمللس األمن الدول ي ،يف إمكانية تنفيذ التدابري الواردة يف املادة  41 :من ميثاقاألمم املتحدة .
-3أنواع العقوابت االقتصادية الدولية :تنصرف العقوابت االقتصادية إىل جمموعة اإلجراءات اليت ال تشمل
االستعمال املباشر للقوة املسلحة وإمنا تشمل احلظر التجاري واملايل وملواصاليت والسياحي  ..أي اجلوانب

االقتصادية دون غريها من اجلوانب العسكرية أو الدبلوماسية  ،ويتم ممارسة هذه األساليب بطرق متعددة ،مما
يرتتب عليها بروز أنواع خمتلفة من العقوابت االقتصادية من أمهها (: )2
 أ احلظر  :تقوم املنظمات بفرض هذا النوع من العقوابت االقتصادية  ،ملعاقبة الدول املخالفة ألحكام القانونالدول ي ومنعها من القيام بنشطات غري مشروعة أو ملنعها من استخدام تلك السلع ومعظمها من املواد احلربية
ألغراض تعرتض عليها املنظمات اليت تفرض احلظر ،وقد ميتد احلظر إىل كافة السلع واملواد الغذائية الضرورية حلياة

السكان ،ويرتتب عنه تردي األوضاع الصحية واملعيشية للسكان (.)3
ب احلصار البحري  :يعد احلصار البحري من أهم الوسائل ملمارسة الضغط على دولة ما حلثها على االلتزامأبحكام القانون الدول ي  ،وينجم عنه وقف كل جتارة حبرية بني الدول املستهدف وبقية العامل ،ومل يكن فقط

1

لعمامرة ليندة  ،دور مجلس األمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولـ ــي اإلنساني  ،مذكرة ماجستير  ،جامعة مولود

2

قردوح رضا  ،المرجع السابق  ،ص. 27

3

قردوح رضا  ،المرجع السابق  ،ص . 28

معمري  ،تيزي وزو ، 2012 ،ص . 68
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اهلدف منع البضائع من الوصول إىل الدولة املستهدفة ،بل أيضا منعها من التصدير إىل العامل اخلارجي فاحلصار
السلمي أقل مرونة من احلصار احلريب (.)1
ج املقاطعة  :تعد املقاطعة أهم عقوبة اقتصادية توقعها دولة أو جمموعة دول ضد الدولة اليت يراد الضغط عليهالكوهنا متثل النموذج األمثل لعقوابت االقتصادية ،وذلك أهنا تشدد اخلناق على الطرف املعتدي حىت يتم حتقيق

اهلدف املرجو منها ( ،)2واملقاطعة من أخطر وأحدث أساليب العقوابت االقتصادية اليت هلا أتثري على إرادة الدول ة
املخالفة من خالل النيل من حريتها يف ممارسة حقوقها السيادية والتزاماهتا الدولية هذا فضال عن اإلخالل ابلتوازن
االقتصادي للدولة املستهدفة  ،وتعد املقاطعة يف حد ذاهتا هتديدا للسلم واألمن الدوليني ،للحد الذي يراها البعض
أهنا غري مشروعة يف زمن السلم لتجاوزها مبدأ ضمان حقوق اإلنس ان ()3بيد أنه قد يرتتب عنها أاثر إنسانية
خطرية ،خاصة ما إذا مت فرضها لفرتات طويلة وبناءا على اعتبارات سياسية  ،ومن هذا املنطلق كان لزاما أن يكون
هناك توازن بني ضرورة فرض العقوابت واحلاجات اإلنسانية لسكان الدولة املعنية  ،وذلك أبن يتم السماح بتقدمي
املساعدات اإلنسانية املالئمة لضمان أال تتعرض حياة السكان أو صحتهم للخطر(.)4
اثنيا  :األساس القانوين اللتماس املساعدات اإلنسانية أثناء العقوابت االقتصادية الدولية

ميكن جمللس األمن أن يدعو إىل فرض عقوابت اقتصادية مجاعية  ،مبقتضى املادة  41 :من ميثاق األمم املتحدة،

إذا كان قرر أوال أن هناك هتديد للسلم واألمن الدوليني أو إخالل به أو عمل من أعمال العدوان

()5

 ،وفقا

للمادة  1 :من ميثاق األمم املتحدة ،وابلتايل ميكن اختاذ التدابري املذكورة يف الفصل السادس من أجل التسوية
السلمية للنزاعات ،أو اللجوء إىل اإلجراءات القسرية املنصوص عليها يف الفصل السابع ملا يتطلب األمر ذلك .
فقد تنطوي التدابري املذكورة يف املادة  41 :من امليثاق األممي على عدم استخدام القوة  ،بل االجتاه إىل توقيع
عقوابت اقتصادية  ،اهلدف منها التأثري على إرادة الدول يف ممارسة حقوقها ومحلها على احرتام التزاماهتا الدولية ،
ولإلشارة فإن هناك مبدأ جيب أن تراعيه الدول واملنظمات الدولية عند اختاذها جلزاءات أو تدابري انفرادية وهو :
"ع دم جواز تطبيق اإلجراءات االنفرادية اليت تؤث ر على حق وق اإلنس ان ".
وابلتايل يكون جملس األمن الدويل ملزما مبراعاة مبادئ حقوق اإلنسان ،والقانون الدول ي اإلنساين عند تصميم
نظام العقوابت ورصدها ومراجعتها ،كما أنه البد من النظر إىل سلطة فرض العقوابت يف سياق ميثاق األمم
املتحدة ككل ويتعني ممارسة هذه السلطة مبا يتفق مع أهداف ومبادئ امليثاق الذي يتضمن تعزيز حقوق اإلنسان
1

نجد أ ن مجلس األمن الدولـ ــي طلب من الدول والمنظمات اإلقليمية فرض الحصار في العقوبات ضد روديسيا الجنوبية

2

خلف بوبكر  ،المرجع السابق  ،ص ص . 45-44

والعراق وجمهورية يوغسالفيا االتحادية وهايتي وسيراليون .
3

قردوح رضا  ،المرجع السابق  ،ص . 35

4

ماهر جميل أبو خوات  ،المرجع السابق ،ص . 52

5

ماهر جميل أبو خوات  ،المرجع السابق  ،ص . 52
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 ،والدول شأهنا شأن جملس األمن أبن أتخذ بعني االعتبار ابلقواعد ذات الصلة حبماية املدنيني ،ففي الوقت

الذي تعرتف مواثيق حقوق اإلنسان ابحلق يف احلياة والصحة واملستوى املعيشي الالئق مبا يف ذلك الغذاء وامللبس
والرعاية الطبية ،يكون على جملس األمن الدويل األخذ بعني االعتبار هذه احلقوق ،فيكاد أن يكون هناك
إمج اع دويل ،على عدم اللجوء إىل توقيع العقوابت االقتصادية إذا ترتب عليها أضرار جسيمة تلحق بسكان
الدولة.
والواقع الدويل يشري إىل أن جملس األمن الدويل ،قد وضع يف اآلونة األخرية بعض االستثناءات اإلنسانية عند فرض
عقوابت اقتصادية  ،وعلى سبيل املثال قرار جملس األمن رقم  986 :يف أفريل من  1990النف ط مقابل
الغذاء ،حيث كانت عائدات النفط قد استغلت يف تلبية احلاجات الضرورية ،كالغذاء والصحة واإلمدادات الالزمة
الحتياجات السكان الضرورية.
هذا فضال عن القرار رقم  757 :عام  1992عندما قرر جملس األمن الدويل فرض عقوابت اقتصادية شاملة
على مجهورية يوغسالفيا االحتادية سابقا  ،فتم اختاذ مجلة من التدابري القيمة اليت القت موافقة مجيع أعضاء جملس
األمن :
 تقييم الوضع اإلنساين عند فرض هذا النوع من العقوابت  ،مبا يف ذلك الدول اجملاورة  ،لتحسني وضع رصدنظام العقوابت .
انعقاد اجتماعات دورية ملناقشة الوضع اإلنساين  ،ومدى أتثري العقوابت على اجلانب اإلنساين. إدخال التعديالت املطلوبة على الوضع اإلنساين كلما استدعت الضرورة ذلك ،وتسهيل تقدمي املساعداتاإلنسانية.

() 2

اثلثا  :القواعد املنظمة للمساعدات اإلنسانية أثناء العقوابت االقتصادية الدولية
تفضي العقوابت الدولية يف بعدها االقتصادي ،على إجراءات احلظر التجارية واملالية والسياحية أي اجلوانب
االقتصادية دون غريها من اجلوانب العسكرية أو الدبلوماسية ،وإن كان يف بعض أشكاهلا تطبق عمليات مسلحة،
إال أن ذلك ال يعين أهنا أعمال حرب ،أو جزاءات عسكرية

()3

فالعامل املشرتك بني مجيع هذه التدابري هو

املساس ابلسالم ة اإلنسانية  ،والتأثري على حق السكان املدنيني  ،ومن هذا املنطلق فإنه لزاما على اجملتمع الدول ي
السماح بتقدمي املساعدات اإلنسانية يف ظل نظام العقوابت االقتصادية الدولية (.)4

1

ماهر جميل أبو خوات  ،نفس المرجع  ،ص. 55

2

ماهر جميل أبو خوات ،المرجع السابق ،ص .58

3

خلف بوبكر ،المرجع السابق  ،ص.43

4

ماهر جميل أبو خوات  ،المرجع السابق ،ص. 52
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 -1التزام اجلهات الفاعلة أبن جتعل احلماية ملبدأ اإلنسانية كمحور ألنشطتها :ظل مبدأ اإلنسانية املتمثل يف
وجوب معاملة مجيع الناس معاملة إنسانية يف مجيع األحوال أساس أنشطة احلماية الفاعلة ،فهو جيعل املعرضني
للخطر حمور جهود احلماية ،ويقتضي ذلك إعطاء األولوية حلماية األرواح والصحة وختفيف املعاانة ،واحرتام
حقوق مجيع األفراد يف األوضاع اليت يكتنفها اخلطر وصون كرامتهم وسالمتهم العقلية والبدنية (.)1
فاإلنسان هو حمور عملية اإلغاثة واملساعدة اإلنسانية وإذا كان العنصر البشري يف الدولة هو املواطن فإن الوحدة
البشرية األساسية يف اجملتمع الدويل هي اإلنسان ،وحق اإلنسان يف اإلغاثة ميكن اعتباره من حقوق التضامن
كاحلق يف التنمية واحلق يف بيئة صحية ومتوازنة واحلق يف السالم ،ومن هذا املنطلق يقع على عاتق األسرة البشرية
واجب ضمان و تفعيل هذا احلق ،ابعتبار أنه واجب كل الدول واملنظمات الدولية جمتمعة ومنفردة ،يف هتيئة
الظروف الالزمة إلعمال هذا احلق بوصفه حقا من حقوق اإلنسان (.)2
 -2تقدمي أنشطة احلماية يف إطار يول ـ ــي كرامة الف ـ ـ ـ ـ ــرد :صون كرامة املتضررين من العقوابت االقتصادية،
إحدى حماور أنشطة احلماية ابعتباره مبدأ مهما يف مجيع أنشطة العمل اإلنساين وحقوق اإلنسان ،فاحرتام األفراد
يف األوضاع اليت يكونون فيها يف حاالت ضعف شديد ( ، )3مبثابة واجب على اجملتمع الدول ي ،ومن هنا يتجسد
احلق يف املساعدات اإلنسانية الذي يكون عن طريق أسلوبني :
األحكام اليت تتطلب من الدول السماح مبرور مواد اإلغاثة بشروط معينة .األحكام اليت تسمح للوكاالت اإلنسانية بتقدمي املساعدة بشرط موافقة األطراف (.)4وخنلص مما سبق أن العقوابت االقتصادية وإن كانت مقررة من قبل اجملتمع الدويل ملنع دولة معينة من ارتكاب
عمل عدواين أو إليقافها عن ذلك ،إال أن هذه العقوابت قد تؤثر على األوضاع اإلنسانية للدولة املستهدفة
وابلتايل يشرتط أن تصاغ بطريقة ال متثل خطرا على سكان الدولة املستهدفة أو صحتهم والبد هلذه العقوابت أن
تتضمن استثناءات إنس انية للحد من معاانة السكان املدنيني ،وأن تلتزم حبقوق اإلنسان وابلقانون الدويل
اإلنساين ،وأن تسمح بتقدمي املساعدات اإلنسانية الضرورية للتأكد من أهنا ال تسبب معاانة ال لزوم هلا للسكان
املدنيني.

()5

1

المعايير المهنية الخاصة بأنشطة الحماية ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،فيفري  ،2013ص . 22

2

محمد مخادمة  ،المرجع السابق  ،ص . 215

3

ال يجوز حرمان المدنيين من الحصول على اإلمدادات الضرورية لحياتهم  ،فتجويع المدنيين كأسلوب من أساليب

الحرب أمر محظور ،وهكذا يحظر التطويق أو الحصار  ،أو نظام العقوبات االقتصادية بغرض تجويع السكان المدنيين .
4

انا سيغال  ،العقوبات االقتصادية القيود القانونية والسياسية  ،المجلة الدولية للصليب األحمر  ،العدد  ، 836 :بتاريخ

 ، 1999-12-31ص . 3
 5صالح الدين بوجالل ،المرجع السابق

 ،ص . 128
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اخلامتة :
يف ختام دراستنا لإلط ار العام ملشروعية احلق يف املساعدات اإلنسانية أثناء الكوارث الطبيعية وحاالت الطوارئ
املماثلة تبني لنا أن اللبس الذي ميكن أن يثار بشأن احلاالت اليت ميكن فيها التماس احلق يف املساعدات
اإلنسانية الذي ال يكون مكفوال وال مضموان إال يف حاالت النزاعات املسلحة ،وهي بذلك ال تشمل أسباب
امل عاانة اإلنسانية األخرى ،وعرب على ذلك األستاذ ي ورام دينستني  :أن ال وجود للحق يف املساعدات اإلنسانية
يف حاالت السلم حىت وإن تعلق األمر بكوارث طبيعية ،أو حاالت االضطراابت الداخلية والتوتر واعترب يف نفس
الوقت أن تدخل اللجنة الدولية للصليب األمحر ومجيع اهليئات اإلقليمية األخرى يف جمال املساعدات اإلنسانية ،ال
يكون إال من خالل اهلدف الذي وجدت من أجله ال أكثر وال أقل ،هذا فضال عن اعتبارها هيئة إنسانية غري
متحيزة ،وقد أتكد ذلك من خالل استبعاد املؤمتر الدبلوماسي بشأن أتكيد وتطوير القانون الدويل اإلنساين املطبق
يف النزاعات املسلحة ( ) 1974-1977من نطاق تطبيق الربوتوكول الثاين صراحة حاالت االضطراابت الداخلية
والتوترات الداخلية  ،من نطاق تطبيق الربوتوكول اإلضايف الثاين اخلاص النزاعات املسلحة الداخلية  ،وعرب عن
ذلك بقوله ال جمال للحديث عن احلق يف املساعدات اإلنسانية خارج إطار النزاعات املسلحة.
إال أن القراءات الفقهية استدلت من خالل نص قرار حمكمة العدل الدولية ،ومعهد القانون الدويل املندرجني يف
سياق النزاعات املسلحة ،وحاولت إضفاء اجلانب الشرعي للحق يف املساعدات اإلنسانية ضمن حاالت الكوارث
الطبيعية أو الكوارث اإلنسانية األخرى بصفة عامة .
ويبقى حتديد حاالت اخلطر اليت هتدد السلم واألمن الدوليني حكرا على جملس األمن الدويل ،يف ظل غياب أي
معايري ميكن االستناد إليها يف تقرير هذه احلاالت ،وتبقى قرارات اجلمعية العامة ابلغة األمهية يف أتكيد أمهية
املساعدات اإلنسانية ،حىت تشمل حاالت وقوع الكوارث أو أي خط ر يهدد السالمة اإلنسانية .
قائمة املراجع :
 /1املراجع ابللغة العربية:أ :الكتب
 1مجال حمي الدين ،العقوابت االقتصادية لألمم املتحدة ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر.2009 ، 2خلف بوبكر ،العقوابت االقتصادية يف القانون الدويل املعاصر  ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنوناجلزائر ،بدون طبعة . 2008
 3صالح الدين بوجالل ،احلق يف املساعدة اإلنسانية ،دراسة مقارنة على ضوء أحكام القانون الدول ي اإلنساينوحقوق اإلنسان ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل.2008 ،
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 4ماهر مجيل أبو خوات ،املساعدات اإلنسانية الدول ية ،دراسة حتليلية وتطبيقية معاصرة يف ضوء القانون الدويلالعام دار النهضة العربية ،اإلسكندرية ،الطبعة األول ى.2009 ،
ب :الرسائل واألطروحات اجلامعية

 1-قردوح رضا ،العقوابت الذكية مدى اعتبارها بديال للعقوابت االقتصادية التقليدية يف عالقتها حبقوق اإلنسان،

مذكرة ماجستري ،جامعة العقيد احلاج خلضر  ،ابتنة .2011-2010 ،
 -2لعمامرة ليندة ،دور جملس األمن الدويل يف تنفيذ قواعد القانون الدول ي اإلنساين  ،مذكرة ماجستري جامعة
مولود معمري ،تيزي وزو. 2012 ،
ج :املقاالت العلمية
 -1اان سيغال ،العقوابت االقتصادية القيود القانونية والسياسية  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر  ،العدد :
 836بتاريخ . 1999-12-31
 -2حممد خمادمة ،احلق يف املساعدة اإلنسانية ،جمل ة أحباث الريموك سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
العدد(2:أ) ،اجمللد.1997 ،13 :
 -3وائل أمحد عالم ،التنظيم القانوين ألعمال اإلغ اثة اإلنسانية يف النزاعات املسلحة ،جملة الشريعة والقانون ،كلية
القانون جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،العدد 52 :ذو احلجة  – 1433أكتوبر .2013
 -4نشرة رقم  10 :اخلاصة ابلقوانني والقواعد واملبادئ الدولية اخلاصة ابالستجابة للكوارث  ،مارس 2008
اإلحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل األمحر  ،نشرة رقم  10 :اخلاصة ابلقوانني والقواعد واملبادئ
الدولية اخلاصة ابالستجابة للكوارث  ،مارس . 2008
 -5مسودة شرح لإلرشادات املتعلقة بتسهيل وتنظيم املساعدات الدولية لإلغاثة واالنتعاش الدويل على الصعيد
احمللي يف حاالت الكوارث ،نسخة صادرة يف  26 :أكتوبر . 2007
 -6املعايري املهنية اخلاصة أبنشطة احلماية ،اللجنة الدولية للصليب األمحر ،فيفري .2013
 -7إعالن مؤمتر ورؤس اء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته ،اإلعالن رقم 4 :
لرؤساء الدول واحلكومات – د  16التعديل األول الذي صدر عن دورته العادية السادسة عشرة يف منروفيا (
ليبرياي ) سنة  ،1979الذي أقر ابختاذ كافة التدابري الالزمة لدعم ومحاية حقوق ورفاهية الطفل اإلفريقي .
د :النصوص القانونية
-1اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املؤرخ يف 10 :ديسمرب .1948
-2اتفاقية جنيف الرابعة :بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب املؤرخة يف.1949 -08-12 :
امللحق " الربوتوكول " األول اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف األربعة املنعقدة يف ،1949-08-12 :واملتعلق حبماية
ضحااي املنازعات الدولية املسلحة املؤرخ يف 10 :جوان .1977
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-3امللحق "الربوتوكول" الثاين اإلضايف إىل اتفاقيات جنيف األربعة املنعقدة يف 1949-08-12 :املتعلق حبماية
ضحااي املنازعات املسلحة غري الدولية املؤرخ يف 10 :جوان.1977
-4اتفاقية اتمرب لعام  ،1998بشأن تقدمي موارد االتصاالت السلكية والالسلكية للحد من الكوارث ولعمليات
اإلغاثة املنعقدة يف املؤمتر الدول ي املعين ابالتصاالت السلكية والالسلكية يف حاالت الطوارئ  ،املنعقدة يف
مدينة اتمبي ر بفلندا عام . 1998
و :املواقع اإللكرتونية

-1وثيقة األم م املتحدة  A/CN.4/590/Add.2 :اتريخ اإلطالع . 2017-03-08
-2محاية األشخاص يف حاالت الكوارث  A/CN.4/598 , 5 MAY :اتريخ اإلطالع -03-08
.2017
-3املوقع اإللكرتوين ،www.haythammanna.net ،اتريخ اإلطالع . 2017-03-08 ،
-2املراجع ابللغة األجنبية:
1- Alexander , D, the study of natural disasters , 1977-1997 same
reflections ona changing field of know ledge ,disasters ,Vol . 21, No. 4
, 1997
.
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