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مقدمة
ة هناك إجماع بين المتخصصين على أن الدبلوماسية مـفـهـوم مـتعـدد الجوانب واالستخدامات، وأنها مرتبط•

منظمات الدولية باألهـداف، ولم تعد مقصورة على العالقات الثنائية بين الدول، بل امتدت لتشمل اتصاالت الدول بال
رها في المجتمع واإلقـلـيـمـيـة وغيرها من المؤسسات ذات الطبيعة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وغي
مي في تنفيذ الدولي، ومن ثّم فإن الدبلوماسية أصبحت عملية سياسية مستمرة توّظفها الدولة وتديرها بشكل رس

.سياستها الخارجية وفي إدارتها لعالقاتها مع غيرها من الدول واألشخاص الدولية األخرى
اً غير تقليدية الرسمي للدبلوماسية، هناك ما يسمى بالدبلوماسية الموازية وتشمل أنواع/وإلى جانب المسار التقليدي•

البرلمانية التي  والدبلوماسية الدبلوماسية اإلنسانية التي تعنى ببناء وتطوير وبلورة العالقات اإلنسانية، : ومنها
طلق عليها اسم يمارسها البرلمانيون عبر المحافل البرلمانية اإلقليمية والدولية، والدبلوماسية الشعبية، أو التي ي

طراف ال يحملون الدبلوماسية الجماهيرية، وتنصرف بمعناها الواسع إلى الدبلوماسية غير الرسمية، والتي تتم بين أ
واسعة  أوراق اعتماد رسمية وال يملكون صفة السيادة، ولكنهم مع هذا يمثلون قوى مجتمعية مختلفة، أو اتجاهات

سياسية ، وهي ذات تأثير كبير على أوساط اجتماعية و"القوة الناعمة"وأصبح يطلق عليها اليوم . من الرأي العام
.مختلفة

الرحيمة مع  وعلى المستويات الوطنية، تسعى الدبلوماسية اإلنسانية إلى جمع أصحاب األيادي البيضاء والقلوب•
ند أهل الخير المحرومين والمعوزين والمحتاجين في ظاهرة إنسانية نبيلة يكون الجميع فيها رابحاً؛ حيث تتولد ع

ة بمعناها والعطاء مشاعر البر واإلحسان فيتعزز لديهم االلتزام الجاد تجاه رفع المعاناة عن إخوانهم أصحاب الحاج
.الواسع



:تطور الدبلوماسية اإلنسانية
إنما ظهرت  الدبلوماسية اإلنسانية ليست مصطلحاً جديداً فى السياسات الخارجية والدولية،•

دعم وبرزت منذ سنوات، عبر األعمال اإلغاثية التى تقوم بها العديد من الدول والمنظمات ل
ة أو المناطق المنكوبة، سواء بسبب الحروب والنزاعات والصراعات، أو الكوارث الطبيعي

دول العمليات اإلرهابية الجبانة وغيرها، حيث ساهمت بصورة كبيرة فى توطيد عالقة ال
باره نوع من بالشعوب، وتطورت الدبلوماسية اإلنسانية عبر مراحلها المختلفة إلى ما يمكن اعت

ية ، والتى صارت تتبناها الدول والمنظمات الوطن"إجراءات وسياسات التضامن العالمى"
"  وناكور"واإلقليمية والدولية وبرزت فى اآلونة األخيرة، خاصة مع انتشار وباء فيروس 

.وتداعياته، وسبل تعافي المجتمعات والدول منه
ال اإلنساني، صحيح أن الدبلوماسية اإلنسانية تمارسها الجمعيات والهيئات المتخصصة في المج•

لوماسية ولكن يبقى للدول ومراكز القرار تأثيراتها اإليجابية في تذليل الصعاب أمام الدب
ة بها اإلنسانية سواء كانت تؤديها منظمات وطنية أو إقليمية أو دولية لتؤدي األدوار المنوط
السياسية على أكمل وجه، وبل تأطير عملها نظامياً وقانونياً وحمايتها من االختراقات األمنية و
ضمان وما قد يشوب بعضها من فساد، أو استغاللها للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو ل

.حيادتها وعدم استغاللها لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول خاصة الكبرى



تطور الدبلوماسية اإلنسانية
حيث شهد  وتأكدت أهمية دور الدبلوماسية اإلنسانية في العقدين الماضيين،•

يئة العطاء اإلنساني تحوالت استراتيجية كبيرة شملت اإلنسان والب
نية والجغرافيا بل وكل مكّونات الحياة االجتماعية واالقتصادية واألم

.والفكرية والثقافية

رت الدبلوماسية اإلنسانية إلى عمل مؤس• سي ومع هذه التحّوالت تطوَّ
ذه يحظى بحضور مشهود على الساحة اإلقليمية والدولية، وأصبحت ه

في سعيها  الدبلوماسية ثقافة مهنية تتبناها مؤسسات وجمعيات النفع العام
العمل  إلى التميز في تقديم خدمات إنسانية بنهج مبدع، حيث شهد قطاع

.الخيري واإلنساني بروز مؤسسات عابرة للقارات



وظائف الدبلوماسية اإلنسانية
عة لألزمات يجد الراصد للدبلوماسية اإلنسانية أنها تشمل العمل اإلنساني بشقيه اإلغاثي وهو االستجابة السري•

هي الطارئة وكوارث الطبيعة كالزالزل والفيضانات والنزاعات المسلحة والحروب وغيرها، والشق التنموي و
مجتمعات المشاريع الكبرى التي تهدف إلى إعادة بناء ما خلفته تلك األزمات، ومبادرات تعمير المدن والقرى وال

ل بعضه: المدنية، ومن خصائصها ا البعض بحسب الشمول والتكامل، حيث تنفذ المؤسسات اإلنسانية مشاريع تُكّمِ
والتنموي، كما  المتطلبات التنموية في كل دولة، ومن خصائصها هذا التنسيق  بين الجهات المعنية بالعمل اإلنساني

وة والنفاذ ما أنَّ المرونة أصبحت سمة بارزة في الدبلوماسية اإلنسانية، حيث بلغت المؤسسات اإلنسانية من الق
.يمكنها من التصدي آلثار الكوارث واألزمات في مناطق عدة حول العالم في الوقت والزمان نفسه

األمثل  الدبلوماسية اإلنسانية من أقوى وأنجع المجاالت الدبلوماسية فهي مهمة لجميع الدول؛ لكونها هي السبيل•
لدبلوماسية لتحقيق األهداف اإلنسانية ألي دولة، ولقدرتها على تغيير الواقع على األرض وتحقيق ما تعجز عنه ا

:ومن أبرز وظائفها ما يلي. التقليدية أحيانا
مناصرة المستضعفين والمحتاجين والوقوف إلى جانبهم.

ضررةالعمل من أجل مصلحة األشخاص المتأثرين بالنزاعات وتحقيق الوصول إلى نقاط االهتمام والمناطق المت.
زيادة فرص أخذ مصالح المستضعفين في عين االعتبار من جانب صانعي القرارات وأصحاب اآلراء؛
زيادة فرص الوصول إلى صانعي القرارات والتأثير بالتعاون معهم على قرارتهم؛

العمل على ضمان احترام القوانين اإلنسانية، وترسيخ القيم التي تدعو إليها.



وظائف الدبلوماسية اإلنسانية
 بجعل ال يمكن تحقيق األهداف اإلنسانية المذكورة على نحو فعال إال•

مضطلع الدبلوماسية اإلنسانية جزءاً ال يتجزأ من األعمال اليومية ال
.  بها من جانب المؤسسات اإلنسانية بتوفير القدرات الالزمة

نسانية والغرض األساسي من هذه السياسة هو ترسيخ الدبلوماسية اإل
. كطريقة تفكير دائمة وأسلوب عمل مستدام

مسؤولية،  وليس قرار المشاركة في الدبلوماسية اإلنسانية خياراً بل•
انية والمسؤولية هي امتداد منطقي اللتزام المؤسسات بمبدأ اإلنس

وق وهذا التزام على الصعيد العالمي على أنه التزام يف. األساسي
. إلنسانيجميع االلتزامات األخرى نظراً إلى صلته بالقانون الدولي ا



عمانالدبلوماسية اإلنسانية في سلطنة 
ة والدبلوماسية على مدى خمسة عقود مستمرة ومنذ قيام الدولة الحديثة في فجر السبعينيات، ثمة ثوابت أساسية للسياسة الخارجي•

مبادئ راسخة  العمانية ظلت تحافظ عليها السلطنة وتؤكد عليها في كافة المحافل الدولية وعبر الممارسة العملية التي تنطلق من
ى التسامح قوامها احترام اآلخرين وتبادل المنفعة المشتركة والسعي إلى بناء عالم فاضل من القيم والمفاهيم التي تؤسس لمعن

ن الدول واإلخاء بين الشعوب، والتزمت بالمواثيق والقوانين الدولية واألممية وكل ما من شأنه أن يعمل على بناء التقارب بي
.  والشعوب بما يرسخ المشترك اإلنساني

ب هللا ثراه، كيف فقد أدركت سلطنة عُمان مبكراً أهمية ومحورية مكانتها بين األمم، وفق الفكر السامي للسلطان قابوس بن سعيد طي•
عبر دبلوماسية  لها أن توظف تاريخها ومركزها االستراتيجي الجغرافي وحاضرها المشرق في تحقيق مكانتها كرمز للسلم في العالم

ورة، ويوجد أصبح لها مسارها المميز بين الشعوب بما يحقق االستفادة القصوى من العالقات مع العديد من الدول على امتداد المعم
يعزز التفاهم  المزيد من التفاعل والتواصل الحضاري الذي يمثل امتدادا لإلسهام العماني العريق في الحضارة اإلنسانية وعلى نحو

.والحوار بين الشعوب

لراحل وقد أكد جاللة السلطان هيثم بن طارق أن السلطنة ماضية في هذا المسار الذي تأسس عبر هذه العقود في عهد السلطان ا•
قفت وهو ما أشادت به الدول والمنظمات الدولية وعلى رأسها األمم المتحدة، التي كانت قد و –طيب هللا ثراه  –قابوس بن سعيد 

.  بجالء أمام مواقف السلطنة اإليجابية والملموسة، وكثيرا ما نوهت بها كنموذج في التعاون الدولي

لمعاصر ألجل تلمس فسلطنة ُعمان تؤمن دائما في سياستها الخارجية بوحدة اإلنسانية والتشارك الكبير الذي يجب أن يقوم في العالم ا•
رام الذات اآلفاق األرحب لتعزيز المشتركات في سبيل كل ما هو إيجابي ولصالح البشر جميعهم، وفق مفاهيم عديدة قوامها احت

تسير نحو المزيد  اإلنسانية والعقل البشري وأن التعاون والتكامل االقتصادي والثقافي والمعرفي، كل ذلك هو ما يكفل للبشرية أن
.من النماء وتستطيع في الوقت نفسه أن تجتاز التحديات الراهنة



دبلوماسية السالم العمانية

شؤون  إن السالم واالستقرار ال يصنعه سوى تقريب وجهات النظر والحوار، وعدم التدخل في•
لسماح اآلخرين، يظل كذلك أمراً محورياً واستراتيجياً في هذه السياسة، وفي مقابله عدم ا

.لألطراف األخرى بالتدخل في الشأن الداخلي العماني

ان، يشار أن تصبح اليوم عالمة مميزة لسلطنة عم» دبلوماسية السالم العمانية«لقد استطاعت •
ن في إليها وترغب بعض الدول في االستزادة منها معرفة، كما سبق أن أشار عدد من المسؤولي

عيد دول عديدة، زاروا السلطنة أو تعرفوا سياستها من خالل النهج الواضح والملموس على ص
الممارسة الواقعية



الدبلوماسية العمانية الوقائية
ور قبل برز هذا المفهوم السياسي في السنوات األخيرة وهو يعني أن يكون للدبلوماسية د•

رب انفجار األوضاع من خالل المفاوضات وحل النزاعات والخالفات قبل أن تتطور إلى ح
ألمثلة السوفيتي في ما سمي بأزمة الصواريخ في كوبا هو أحد ا-ولعل النموذج األمريكي

رة، ونجحت لنجاح الدبلوماسية الوقائية لتجنب حرب نووية كانت ممكنة حتى اللحظات األخي
لت دبلوماسيا تلك الدبلوماسية في نزع فتيل تلك األزمة الخطرة، كما أن الحرب في فيتنام حُ 

 من خالل المفاوضات في باريس وهناك عشرات األمثلة على مسألة الدور الدبلوماسي
.المتعدد األطراف في إنهاء وحل النزاعات والحروب اإلقليمية

ي عدد ونحن نتحدث عن دور الدبلوماسية فإن السلطنة كان لها مساهمة دبلوماسية فعالة ف•
ت من المحطات اإلقليمية والدولية، ولعل دورها الحيوي في جمع الخصوم خاصة الواليا
ن المتحدة وإيران بعد عقود من العداء على طاولة الحوار في مسقط وبعد ذلك في عدد م

والعالم وتعمل  العواصم الدولية لهو نجاح كبير للدبلوماسية العمانية األكثر هدوًء في المنطقة
.دون ضجيج إعالمي



عمان نماذج مجتمعية للدبلوماسية اإلنسانية في سلطنة
سسات انتهجت السلطنة المسار الشعبي أو العام ليس عبر وزارة الخارجية فحسب، بل تكاد مجمل المؤ•

يجابية والوزارات تشارك في هذا المسار، حيث نجد الفعل الدبلوماسي هنا الذي يهدف لرسم الصورة اإل
بر عدد الذهنية عند اآلخر وتعزيز سبل السالم والمحبة والتعايش وغيرها من المعاني السمحة، يمارس ع

من الوزارات 
ور ومن أبرز هذه النماذج التي تجسد المشروع العماني في الدبلوماسية اإلنسانية، التي عمادها جس•

الشعوبإنسانية مع 
 ًعم كراسي السلطان قابوس العلمية، التي جاءت باهتمام من جاللة السلطان قابوس في إطار د: أوال

ة في تطوير وتشجيع الدراسات والبحوث ورغبةً منه في التعريف بالدور الحضاري والثقافي للسلطن
.المعارف اإلنسانية وفي التقريب بين الثقافات العربية وغير العربية ودعم الحوار بينهم

يئة وغيرها االهتمامات ذات المسار العالمي والتفكير في مصلحة الكوكب عامة بإصالح المناخ والب: ثانيًا
ى من خالل من األمور ذات المناظير الحديثة، كما يتجلى في جائزة السلطان قابوس لصون البيئة، تتجل

دولية هذه الجائزة األهمية الكبيرة التي وضعها صاحب الجاللة ألهمية التواصل مع العالم والمنظمات ال
.عبر جسور غير تقليدية



عمان نماذج مجتمعية للدبلوماسية اإلنسانية في سلطنة
الفكري والثقافي  أُنشئت هذه الجائزة لتجسد االهتمام السامي باإلنجاز: جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون واآلداب: ثالثا

فس فيها العُمانيون والمعرفي، وهي جائزة سنوية، يتم منحها بالتناوب دوريًا كل سنتين؛ بحيث تكون تقديرية في عام؛ يتنا
ان قابوس إلى جانب إخوانهم العرب، وفي عام آخر للعُمانيين فقط وتشمل مجاالت العلوم المختلفة ويتولى مركز السلط

.العالي للثقافة والعلوم تنظيم سير العمل بالجائزة

اري التاريخي في المشاريع البحرية، وهي كثيفة ومتنوعة تقوم على ترسيخ الدبلوماسية الشعبية والتواصل الحض: رابعًا
الذي » يمشروع عمان لإلبحار الشراع«سياق عصري، يستوحي ماضي العمانيين وتراثهم، وهنا يمكن اإلشارة إلى بداية 

ة عالميًا كمشروع وطني غير ربحي، يهدف إلى إحياء أمجاد التاريخ البحري العماني، والترويج للسلطن 2008تأسس عام 
.من خالل رياضة اإلبحار الشراعي

حبة والصداقة عبر محيطات العالم، ولعبت دوًرا مهًما وملموًسا في تعزيز عالقات الود والم» شباب عمان«أبحرت سفينة وقد 
قوم ميناء حول العالم، وفازت بكأس الصداقة الدولية ألفضل سفينة ت 140مع العديد من الدول في العالم، حيث زارت أكثر من 

ة، إذ أن هذا المشهد بتوطيد عالقات الصداقة أكثر من تسع مرات، وهي بهذا تعطي تصوًرا ودليًال جليًا ال يتكرر لبلدان كثير
.و تقليديةيكاد يكون عمانيًا خالًصا، يؤمن بأن العالقات اإلنسانية وتجسير المسافات يمكن أن يتم بطرق غير رسمية أ

م، وقد أبحرت من التي صنعت على طراز صناعة السفن الخشبية في العهد القدي» السفينة الشراعية صحار«من ثم تأتي رحلة 
.  1980الصيني في نوفمبر » كانتون«والية صور إلى ميناء 



عمان نماذج مجتمعية للدبلوماسية اإلنسانية في سلطنة
ح ، وهو معرض يجول العالم بهدف تعزيز التسام»اإلسالم من ُعمان«مشروع معرض رسالة : خامًسا

لطنة من مد االسالمي والتفاهم المشترك والتعايش السلمي، بما يدعم العديد من األهداف التي تؤمن بها الس
رض جسور التواصل والحوار بين األديان وعرض تجربة التسامح الديني في السلطنة، ويقدم المع

رة معلومات عن السلطنة عامة والمسائل األخرى المتخصصة في إطاره بالتفصيل، وقد بدأت مسي
فعلي  حيث زار أكثر من ثالثين بلًدا حول العالم وقوبل بالحفاوة وكان له دور 2010المعرض في عام 

.في التعريف بعمان وثقافتها وأهلها ورسالة اإلسالم السمحة كما تعكسها التجرية العمانية
ر، وقد تم مشروعات ثقافية، مثل مركز السلطان قابوس الثقافي بواشنطن وما يقوم به من أدوا: سادًسا

دين ، بهدف تعريف الشعبين العماني واألمريكي بثقافة البل2005إنشاء هذا المركز بواشنطن في عام 
الل برامج وتعزيز االحترام والتفاهم المتبادل بينهما، كما يهدف لتوعية األجيال القادمة وتثقيفها من خ

..انيةالمحاضرات والمنح الدراسية والشراكات الثقافية، ويسعى المركز ليكون واجهه للحضارة العم
 2012نشئت عام هناك في اإلطار نفسه ، كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، التي أ

ور الثقافية مع لتصبح كلية رائدة في مجالها على الصعيد الدولي وتساهم بشكل فاعل في التواصل ومد الجس
.األمم غير الناطقة باللغة العربية



خاتمة
قوم على لقد رسخت السلطنة حضورها العربي واإلقليمي والدولي بناء على ما اختطته من نهج سياسي ي•

، واحترام التعايش السلمي بين األمم والشعوب، وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير
وقات سيادة الدول وعلى التعاون الدولي في مختلف المجاالت، وظلت محافظة على النهج في جميع األ

سة الحياد والمنعطفات والتطورات والظروف التي تعاقبت وال تزال على المنطقة والعالم، ملتزمة بسيا
ار والتنمية اإليجابي والنأي عن المشاحنات التي ال تخدم السلم واألمن الدوليين، وتضر بمظاهر االستقر

صلحة والرخاء للشعوب، وملتزمة بالتعاون مع جميع القوى الدولية ومع المنظمات والمؤسسات من أجل م
ضورها البشرية، وخدمة السلم واألمن الدوليين، وتطوير هذه المؤسسات والمنظمات وتعزيز مكانتها وح

.العالمودورها فيما يتعلق بمسؤولياتها ومهامها في حفظ السلم واألمن، وخدمة مصالح شعوب المنطقة و
ق بن تيمور، واليوم تسير سلطنة ُعمان على ذات النهج والمنوال مع القيادة السامية للسلطان هيثم بن طار•

مان الذي أكد على ذات العهد والنهج واألسوة الحسنة التي رسمها جاللة القائد الراحل رحمه هللا، حيث ع
الدول بما هي صديقة الجميع في كل العالم وهي التي تنشد الخير والسالم واإلخاء بين الشعوب واألمم و

.يعمل على نشر المحبة ويعزز التعاون المثمر في كافة قطاعات الحياة اإلنسانية
عاون مع وستظل ُعمان أرض السالم التي تنشد الخير لألشقاء واألصدقاء، ومعا بإذن هللا نحو آفاق الت•

.الشعوب في بناء الواقع اإلنساني األفضل
ختاما اتمنى كل التوفيق وأن يخرج بتوصيات هادفة ومفيدة •
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته•





يةالمنظمات الدولية ودورها في تحقيق مبادئ الدبلوماسية اإلنسان

خليفة خالد
 ؤونلش المتحدة لألمم السامية المفوضية ممثل

الخليجي التعاون مجلس دول لدى  الالجئين
مياإلسال للتمويل السامي المفوض ومستشار

قصص نجاح مؤثرة



 لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية توظف

 عملها يف يومي بشكل اإلنسانية الدبلوماسية الالجئين

 وإجراء المناصرة، بأعمال قيامها خالل من

 وتفاهمات رسمية التفاقات والتوصل المفاوضات،

 وتوفير الحماية لتأميناإلجراءات من وغيرها ملزمة

 الجنسية  وعديمي والعائدين لالجئينالمساعدة

ً  والنازحين .لمالعا أنحاء في اللجوء  وطالبي داخليا



 ولالد حكومات مع شراكات المفوضية تؤسس
 وحثهم الدولية بالتزاماتهم لتذكيرهم المختلفة

 أنه اعلمً  جهودهم بدعم للمفوضية السماح على
 فةبص المضيفة الحكومات عاتق على تقع

.الالجئين حماية مسؤولية أساسية،
 المفوضية نتتّمك اإلنسانية الدبلوماسية وبفضل

 .لهم المساعدات وتقديم الالجئين حماية من

نيالدبلوماسية اإلنسانية ركن أساسي يقوم عليه أي عمل إنسا

الصحة حشد التعليمالتوطينالمأوى
الموارد

اإلدماج 
االقتصادي

حماية 
الحقوق

التسجيل

نقدتوفير ال



 على يةاإلنسان الدبلوماسية اعتماد الى أحيانًا المفوضية وتلجأ

  اسعو دولي /اقليمي صعيد على اخرى حاالت وفي ضيق صعيد

 اتاالعتبار فيه تفوق وواقع والصراعات الحروب سياق في

 في راتثغو نسانيةالا عتباراتالا عن الدول بعض لدى السياسية

.المتوفرة والموارد اإلنسانية االحتياجات بين التمويل

 افةك مع العمل المفوضية على تحتم اإلنسانية الدبلوماسية 

 اإلنسانية بمبادئ هاتزامال مع المعنية السياسية األطراف

 يةواالستقالل والحيادية، التحيز، بعدم المتمثلة األساسية

.به تقوم انساني عمل أي في واإلنسانية

المفوضية منظمة ذات عمل إنساني واجتماعي وغـير سياسـي علـى اإلطـالق



قصص نجاح

استراتيجية الحلول األفغانية

خطة االستجابة اإلنسانية اإلقليمية لألزمة السورية



 تشاورية عملية 2011 عام في بدأت دائمة، حلول عن البحث إطار في
 وقد .ةوالمفوضي وباكستان وإيران أفغانستان حكومات شملت رباعية
 حلولال باستراتيجية المعني الدولي المؤتمر انعقاد إلى ذلك أفضى

 يةالطوع العودة لدعم السنوات متعددة إقليمية كمبادرةاألفغان لالجئين
 يفة،المض للبلدان المساعدة وتقديم المستدام اإلدماج وإعادة الوطن إلى

  مايو يف سويسرا وحكومة المفوضية استضافته في اشتركت والذي
2012.  

ً  50 من أكثر جانب إلى الحكومات، وضعت السياق، هذا في  في شريكا
 نيالوط المستوى على محفظات ثالث واإلنمائي، اإلنساني المجالين

 كسب بلوس والصحة التعليم حول تصميمها تم التي  بالمشاريع خاصة
  . األطراف المتعدد للتعاون متكامالً  إطاراً  لتقدم  العيش

استراتيجية الحلول األفغانية



 قامت األطراف المتعددة المفوضية جهود إطار في
 األزمة جراء المتأثرة الدول حكومات مع بالشراكة
 خطة بوضع ،2011 مارس في اندلعت التي السورية

 في ريينالسو الالجئين لمتطلبات لالستجابة إقليمية
 لغب واللذين ومصر والعراق وتركيا واألردن لبنان

 تم وقد الجئ ونصف مليون خمسة ال حوالي عددهم
 2013 معا في منها األولى المرحلة تنفيذ في المباشرة

 لمتحدةا األمم وبرنامج المفوضية بين مشتركة بقيادة
 جهزةاأل مع الكاملين والتنسيق وبالتعاون اإلنمائي

 ءلهؤوال المستقبلة الدول في المختصة الحكومية
 .منظمة 240 يقارب ما مع بالتعاون الالجئين

خطة االستجابة اإلنسانية اإلقليمية لألزمة السورية



 شهراً  18 من أكثر خالل من المفوضية بها قامت التي الجهود ونتيجة
 ظماتوالمن المتحدة األمم في األعضاء الدول مع المكثفة المناقشات من

 رتأق والخبراء الخاص والقطاع المدني والمجتمع والالجئين الدولية
 17 يف الالجئين بشأن العالمي الميثاق المتحدة لألمم العامة الجمعية
  العمل مسار في تحول نقطة العالمي الميثاق ويعد . 2018 ديسمبر
 سمر أنه حيث للمفوضية االنسانية والدبلوماسية األطراف المتعدد
 من لتنبؤل وقابل منصف بشكل الدولية المسؤوليات لتقاسم عمليا اطارا
:التالية الرئيسية األهداف لتحقيق السعي خالل

لالجئين المستضيفة البلدان على الضغوط تخفيف -1
انفسهم على االعتماد على الالجئين قدرة تعزيز -2
الثالثة البلدان حلول الى الوصول نطاق توسيع -3
  وأمان مةبكرا الالجئين عودة لتسهيل المنشا بلدان في األوضاع دعم -4

الميثاق العالمي بشأن الالجئين 







ةالتوعية والتثقيف بالدبلوماسية اإلنساني
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التوعية والتثقيف بالدبلوماسية اإلنسانية...... 

المحتويات
شكر•

الهدف •

مدخل •

اآللية المقترحة للتوعية والتثقيف•

النتائج المتوقعة•

التوصيات•



شكر
حانه -  .الحمد والشكر  س
دنا محمد ص هللا ع - اء والمرسل س ه وسلموالصالة والسالم ع خاتم األن  .ل
ة - ة االجتماع ة للمسؤول م كة اإلقل  .ثم الشكر للش
ات وللمشارك والمش - ن والمحا اتللجهات المشاركة والمساندة وللمحا  .ار
 
ه خ األقوال واألفعال لنا ولهم جم  ة والتوفيق لما ف  .عاوأسأل هللا الهدا



الهدف

  ة اإلنسانيةالناس وتثقيفهم بالدبلوماسي استدامة توعية
إلحيائها في نفوسهم

  العمل بمبادئها ومفهومهاوترسيخ 
والتميز في تطبيقها في حياتهم



مدخل



يةمسارات الدبلوماس

دبلوماسية المسار الثاني اسيةالمسار التقليدي للدبلوم



يةمسارات الدبلوماس
دبلوماسية المسار الثاني اسيةالمسار التقليدي للدبلوم

:وزارات الخارجية  

.لالعالقات الثنائية بين الدو•

االتصاالت بالمنظمات     •
.الدولية واإلقليمية



يةمسارات الدبلوماس
دبلوماسية المسار الثاني

الدبلوماسية اإلنسانية: منها
)بيةالدبلوماسية الشع/العالقات اإلنسانية(

:مختلف الجهات الموازية
)  انيالجمعيات والهيئات المتخصصة في المجال اإلنس(

غير ربحي/ خاص ربحي / قطاع حكومي     

ين لمناصرة المحتاجين والمستضعف
والوقوف إلى جانبهم

اسيةالمسار التقليدي للدبلوم
:وزارات الخارجية  

.لالعالقات الثنائية بين الدو•

االتصاالت بالمنظمات     •
.الدولية واإلقليمية



الدبلوماسية اإلنسانية

غير ربحي/ خاص ربحي / قطاع حكومي    
لمناصرة المحتاجين والمستضعفين والوقوف إلى جانبهم   

ليها؟ما هو العنصر األساس لتحقيق المناصرة في القطاعات المشار إ   



الفرد / اإلنسان / المورد البشري  



اآللية المقترحة

محاور 4توعية أفراد المجتمع وتثقيفهم وتمكينهم من خالل 

المحور الديني
محور التعليم والتدريب

محور اإلعالم
محور التطبيق والممارسة



اآللية المقترحة

المحور الديني



اآللية المقترحة

محور التعليم والتدريب



اآللية المقترحة

محور اإلعالم



اآللية المقترحة

محور التطبيق والممارسة



النتائج المتوقعة
رسيخها في نشر ثقافة الدبلوماسية اإلنسانية بين مختلف فئات المجتمعات وت•

.نفوسهم بما يسهم في دفعهم ذاتيا للمبادرة إليها
ستفيد إعداد موارد بشرية ذات كفاءة عالية في مجال الدبلوماسية اإلنسانية ت•

.منها القطاعات المختلفة
.احداإلسهام في تحقيق اللحمة واستدامة السالم والتنمية داخل المجتمع الو•
.وائحالمبادرة لمناصرة المحتاجين أينما كانوا قبل وفور وقوع الكوارث والج•
.تقليص الخالفات األسرية من خالل ممارسة المهارات المكتسبة•
.التنميةالسالم وتيسير عقد المزيد من التحالفات والشراكات من أجل استدامة •



التوصيات
لمة تبني دول مجلس التعاون وباقي الدول العربية واإلسالمية والمجتمعات المس•

.لبرامج التوعية والتثقيف بالدبلوماسية اإلنسانية
ة في اإلفادة من الشراكات والتحالفات مع المنظمات الدولية واإلقليمية المتخصص•

.مجال الدبلوماسية اإلنسانية
اإلفادة القصوى من مزايا عضويات الدول في المنظمات الدولية واإلقليمية •

.المتخصصة في مجال الدبلوماسية اإلنسانية
قروءة الطلب من منظمات األمم المتحدة المعنية إعداد برامج  التوعية والتثقيف الم•

.والمسموعة والمرئية باللغة العربية ونشرها إلكترونيا
مر القادم متابعة توصيات المؤتمر وعقد ورش عمل ولقاءات تنشر نتائجها في المؤت•

.  بمشيئة هللا



وآخر دعـوانا أن الحمد  رّب العالمين
ّ وبارك على عـبده ورسوله نبينا وح بيبنا وصلى 

وسلم تسليما كثيرا آلهسيدنا محّمد وعلى 



:مع تحيات
أحمد بن عبدهللا سرور الصبان
alsorour1@hotmail.com

+966 50 594 4603









المفهوم ومبررات التطبيق



الدبلوماسية اإلنسانيةمقدمة ومدخل إلى 

الدبلوماسية اإلنسانيةتعريف وتطور 

التي تحققها الدبلوماسية اإلنسانيةوالمبادئ األهداف أهم 

الدبلوماسية اإلنسانيةوظائف وأنشطة 

الدبلوماسية اإلنسانيةأدوات 

الدبلوماسية اإلنسانيةمبررات 

إضاءات مستقبلية للدبلوماسية اإلنسانية



تكامل
وإمتزاج 

بين

العمل 
 الدبلوماسي

العمل 
 اإلنساني
واإلغاثي

الدبلوماسية اإلنسانيةمدخل إلى 



الدبلوماسية اإلنسانيةمدخل إلى 

 ة لوماس ة، الد سان فه نا  مصطلح اإل  فوتع  يتطابق ال  تع

ة لوماس ة الد د  .التقل

 ةالد ة لوماس سان د  نمط  اإل ة أنماط من جد لوماس ة الد .المعا

عض عليها  أطلق ة ال لوماس لوما  العمل أن ع  مما  ،الثا  المسار  د  الد

ة وزارات ع مقصورا  عد  لم ه العرف جرى ما   الخارج  ل ،الما    عل

حت ة عالقات هناك أص ك ة الجهات مختلف مع شا  .المواز

ة لوماس ة الد سان ة تقل ال  اإل ة عن أهم لوماس ة الد د  صون   التقل

ام و  الدول مصالح ة المواثيق إح  .السالم و  الدول

 



الدبلوماسية اإلنسانيةمدخل إلى 

 ة لوماس ة الد سان ست اإل ً  ل دا  عم اسة   جد ةالد الس ث ،ول  ح

ة سنواتال   صورها  أب   تجلت ةاإلغ  األعمال ع  ،الماض  ال  اث

د  بها  تقوم ة، المناطق لدعم والمنظمات الدول من العد  واءس المنك

ب وارث أو  الحروب، س ة ال ع ها أو الطب .غ

 



 ة لوماس ة الد سان  الجهاتو  الرأي قادةو  القرارات صان  إقناع   اإل

ة غ  الفاعلة   مصلحة   هو  لما  الدوام ع العمل الحكوم

اماإل  مع ،المستضعف  ادئل التام ح ة لم سان   وجه ع ةاألساس اإل

ادة مع تام ات الدعم ز ة للعمل سان  .حد أق إ اإل

 ةا لوماس ة لد سان  علوماتوالم والعالقات، االتصاالت  ع تؤكد  اإل

ا  حول التفاعل وتوثيق  الة،الفعّ  ة القضا س  المح  تمعالمج   الرئ

،وا  مُ  لدو
ً
ف ع ركزة  واأل  ا ضعف  األشد  الفئات معاناة من التخف

 
ً
ادة ،حاجة  من ار االعت ع    المستضعف  مصالح أخذ  فرص وز

ة القرارات صان  جانب اس  .الس

 

الدبلوماسية اإلنسانيةتعريف 



حسب ات الدو  االتحاد  و ب لجمع  فإن ر األحم والهالل األحمر  الصل

ة لوماس ة الد سان ناء القدرات حشد  إ تهدف اإل ز و اتال وتع  ا

 الدو  تمعوالمج المح  المد  المجتمع   الفاعلة األطراف مختلف ب 

ة ألجل اجات تلب ا إ تهدف ما   ،والمحتاج  الضعفاء احت  فرص دةز

ال  لدفع معهم التعاون ثم قناعهمو  القرار صان  إ الوصول  رفع أو  ءال

ة و  السالم إستدامة أجل من ال  عن المعاناة   .التنم

الدبلوماسية اإلنسانية



 ة تمثل ة الحرب نها ة العالم اردة الحرب ثم الثان ً  ال ا اس  تحو ج    ات
ة مفهوم بروز  لوماس ة الد سان ات أسهمت فلقد ،اإل  الدو  النظام متغ

د  ة   الجد ة االنتماءات تغذ عة العرق ة وال ك القوم  اخ الد والتف
اعات ة وال ة والهجرة الحدود ت .الجماع عة فاستوج ةاأل  األخطار  طب  من
دة ب وسائل مراجعة الجد ة عمل وأسال لوماس  فالتخف أجل من وهذا  الد

اع حدة من دارته ال  .الدولي  واألمن السلم حقق ما  نحو  و
  حث وعند ات   والتفك  ال ة أدب لوماس دارة الد اعات و ةالد ال  سنجد  ول

ة هناك أن عة فهم   رغ ن هاذين من ل  طب  .نهماب والعالقة المتغ

 

الدبلوماسية اإلنسانيةتطور 



 ة لوماس ة الد سان ة   متناٍم  مجال   اإل لوماس  من جزءا  عت وت الد
ة لوماس ة تخدم و  المسارات المتعددة الد لوماس  .العامة الد

 دت ة تأ ة دور  أهم لوماس ة الد سان ث ،الماضي العقدين   اإل   ح
سا  العطاء شهد  ة تحوالت  اإل ج ات ة  اس ئة ساناإل شملت كب  والب

ا، ل ل والجغراف اة مكّونات و ة الح ة االجتماع ةو  واالقتصاد  األمن
ة ة والفك  .والثقاف

 رت ة تطوَّ لوماس ة الد سان  عمل إ المالع   التحّوالت  هذه مع اإل
ة، الساحة ع مشهود  حضور  ح  مؤس  حت الدول  ذهه وأص

ة لوماس ة ثقافة الد بناها  مهن  اتومنظم اتحاداتو  مؤسسات ت
اتو  ُ  إ سعيها    العام النفع جمع م   التم ة اتخدم تقد سان  إ

دع بنهج ق، م ّ ث وخ ي العمل قطاع شهد  ح سا  الخ   اإلغا  و  واإل
 .للقارات عابرة إتحادات و  مؤسسات بروز 

   

الدبلوماسية اإلنسانيةتطور 



   ة لهذه الراصد أن ما لوماس ث تطورت أنها  جد  الد  العمل ملش ح

سا  ه اإل ة وهو  اإلغا  شق عة االستجا  وكوارث ر الده لفواجع ال

عة ضانات الزالزل  الطب اعات و  والحروب والف ها  ال  قوالش ،وغ

ــــع و  التنموي ى المشار  تلك فتهخل ما  بناء إعادة إ تهدف ال  ال

ادرات األزمات، ة، والمجتمعات والقرى المدن تعم  وم   من لذلك المدن

ة هذه خصائص لوماس امل الشمول :الد .والت

الدبلوماسية اإلنسانيةتطور 



األهداف التي تحققها الدبلوماسية اإلنسانيةأهم 

 ادة ار  ع    المستضعف  مصالح أخذ  فرص ز  أصحابو  القرارات صان  جانب من االعت

 ؛اآلراء 

ادة معهم؛ التعاون والتأث  القرارات صان  إ الوصول فرص ز

  م ة الخدمات إتاحة تدع سان سا  الح  وضمان اإل ات جانب من اإل ة الجمع  الوطن

؛ واالتحاد الدو

  ن إقناع ة تداب  اتخاذ  اآلخ ا  مساعدة و لحما اع ضحا وارث؛ أو   ال  ال

ز الصلة؛ ذات الموارد ل  لحشد  القدرات تع

   س ات ت ا ة لدى الةالفعّ  ال اجات تلب  ؛المستضعف  احت

 ة لوماس ة الد سان سا  األمن هو العام هدفها  اإل سان وأن اإل    ستقرارواإل  األمان حتاج اإل

اته ل  .ح



ة تهدف الدبلوماسي
اية اإلنسانية في نه
المطاف 

إلى حماية حقوق 
 اإلنسان والعمل على
ن احترام ونشر القانو
ا الدولي اإلنساني بم

يعزز السلم واألمن 
الدوليين من أجل 
إستدامة السالم 

.والتنمية

األهداف التي تحققها الدبلوماسية اإلنسانية



   ند ادئ س ة م لوماس ة الد سان ة عوامل ع اإل  :أبرزها أساس

ة1. سان سان معاناة معالجة جب :اإل  نم فالغرض وجدت، أينما  و  وجدت م  اإل

سا  العمل ة هو  اإل اة حما ئة و  والصحة الح ام وضمان الب  .ال  اح

اد2. ة الجهات ع جب :التح  عدم و  الح سان     انبج إ تنحاز  أال  الفاعلة اإل

اع عة ذات خالفات   شارك أو ال ة طب اس ة أو  س ة أو  عرق   أو دي

ة ديولوج اعات   فاعل طرف أي ضد  ذلك كون أن دون ،أ  .ال

ة والعرق الدين أساس ع :التمي  عدم3. ة واله س قة أو والج   راءاآل أو  الط

ة اس ذ  ع القائم  جهود  من المستهدف  ب  الس لوماس تنف ة ةالد سان  .اإل

ة فاعلة جهة أو  دولة أي ع االعتماد  دون :االستقالل4. اس  كون أن جب ،س

سا  العمل ً  اإل ة األهداف عن مستق اس ة أو الس  .العسك

اهة5.  .ال

الدبلوماسية اإلنسانيةمبادئ 



حمروالهالل األ المبادئ الرئيسية السبعة لحركة الصليب األحمر

ب حركة انت لقد ات أوائل من األحمر الهالل و  األحمر  الصل  حددت ال  الحر

ادئ م أن جب أنها  شعرت ال  الم سا  العمل تح ادئ خالل من وذلك اإل  الم

ة عة األساس :أدناه الموضح النحو  ع وذلك الس

ة1) سان اإل

از عدم2) االنح

ة3) االستقالل

الوحدة4)

ة5) العالم

ع6) التط

ة7) اد الح



ة المنظمات تكون أن جب سان ة غ  اإل اس سة أو  س ّ .ُمس

  تهمه عن النظر  غض المحتاج    المساواة قدم ع الناس جميع عاملوا  أن جب. 

ام جب سا  الدو  القانون قواعد  اح ل من واإل ة المنظمات  ق سان  . اإل

ذ  جب ة تنف لوماس ة الد سان ادئ تحركها  ال  اإل ة الم سان  مثل ةاألساس اإل

اد  االستقالل ن األشخاص ب  تمي  أي دون والح ر  .األزمة من المت

ة   الفاعلة الجهات تصبح أن ي  ال لوماس ة الد سان ارة .زاعن أي من جزءا  اإل   ع

فوا  أن جب أخرى، ل يت ة األغراض عن مستقل ش اس ة الس ةوا واالقتصاد  لعسك

   .معينة فاعلة لجهة ذلك إ وما 

 شطة تقوم ال  الفاعلة الجهات ع جب ة أ لوماس ة الد سان  وأن شفافة نتكو  أن اإل

ل ل  تعلم ة تفاص    .القض

ة المنظمات  ع  جب سان ة اإل ا  هو  ما  ب  الحاسم التوازن حما   وما ريعسك أو   س

سا  عمل هو   .اإل

نيةالدبلوماسية اإلنساتطبيقات مبادئ 



ما  وظائفها  أبرز  من  :

ة .جانبهم إ والوقوف والمحتاج  المستضعف  منا

ن األشخاص مصلحة أجل من العمل اعات المتأث  إ لالوصو  وتحقيق ال

رة والمناطق االهتمام نقاط .المت

ة وتو  المسلحة واألطراف الدول مع العمل  طوطالخ   التفاوض مسؤول

ة خاصة ،األمام ة ع  المفاوضات تصل ح  و لوماس د الد  إ ةالتقل

ق .مسدود ط

ام ضمان ع العمل ة القوان  اح سان ادئ و  اإل سان حقوق م .اإل

يةالدبلوماسية اإلنسانوظائف وأنشطة 



ب ت ة المنظمات لحضور  ال سان ؛ لد    اإل   مع

 ان إ الوصول شأن ضالتفاو  إ حتاجون الذين المدني  الس

ة؛ المساعدة    والحما

؛المساعدة برامج رصد 

 ز ام تع االت  و  القواعد اح وتو ة ال    ؛الدول

ة الشعوب ومؤسسات الجماعات و  األفراد دعم    ؛األصل

ة   والمشاركة ات ع المنا  لدعم متنوعة مست

ة األهداف سان  .اإل

يةالدبلوماسية اإلنسانوظائف وأنشطة 



  سا  الدو  القانون المعرفة ة اإل  والتوع

اجات ة االحت سان ن اإل اعات للمتأث  حةالمسل ال

.والعنف

 سا  العمل   الجهد قصارى ذل د  اإل  تقلوالمس المحا

زه، المتح  وغ  لولة وتع  شطةاأل استخدام دون والح

ة سان عة اإل ة أغراض لتحقيق ذر ةأو عسك اس .س

يةالدبلوماسية اإلنسانوظائف وأنشطة 



ة ستخدم لوماس ة الد سان ام وطرق أدوات عدة اإل  :منها ا دوره للق

 ة  المنا

المفاوضات 

 االقناع 

االتصال   

ة االتفاقات  والمعاهدات الرسم

ام ة واألعراف القوان  إح  الدول

سا  الدو  القانون مظلة تحت العمل  اإل

  ها .المتاحة األدوات من وغ

الدبلوماسية اإلنسانيةأدوات 



 ة إن لوماس ة الد سان لو  المجاالت  وأنجع أقوى من تعد  اإل ةالد  ماس

ونها  الدول؛ لجميع مهمة ف  ل   ل  ألهدافا لتحقيق األمثل الس

ة سان ث ،دولة ألي اإل ة أهدافها  تحقق ال  الدول إن ح سان  نع اإل

ق ة المساعدات ط  .فقط اإلغاث

 ة لوماس ة الد سان  األرض ع الواقع تغي    مقدرةال لديها  اإل

ة عنه تعجز  ما  وتحقيق لوماس ة الد د انا التقل  .أح

 ة لوماس ة الد سان ام المقدرة عندها  اإل جا محاوالت  للق  حلول د إل

ل ة للمشا سان ة اإل ة واإلغاث   عن ولالد ب  أو  الدول داخل والحقوق

ق ص الوقت نفس و  اإلتصاالت، و  المفاوضات ط  خاصاألش تخل

ن ر نما  المت  .مستمرة المفاوضات تزال ال  ب

الدبلوماسية اإلنسانيةمبررات 



 الدولية الحركة اطار في عنها غنى ال اإلنسانية الدبلوماسية 
 ووه والمحتاجين، المنكوبين الى ممكن وقت اقرب وفي للوصول

 الى الوصول فرص مضاعفة من المزيد الى يحتاج الذي األمر
 لأج من الشأن هذا في معهم للتحاور الرأي وأصحاب القرار صانعي
.التنمية تحقيق و السالم لتعزيز أوسع إنساني حيز ضمان

الدبلوماسية اإلنسانيةمبررات 



ة لوماس ة الد سان ب ع تعمل اإل  العالقات عواق ب  التق

ة سا  الدو  القانون قواعد  و  الدول  .الحقو  و  اإل

اإلنسانيةالدبلوماسية مبررات 



  ا ة تعد وأخ لوماس ة الد سان  و  السالم أدوات من أداة« اإل

ة ة الخالفات وانهاء المعاناة لرفع واأللفة المح اسة األجواء وتصف  الس

جة تحدث ال  النفوس وتهدئة ة االختالفات ن اس  .»الس

الدبلوماسية اإلنسانيةمبررات 



الدبلوماسيـة اإلنسـانية أصبحـت 
 ً مسؤوليـة ونهجــا

ة خياراً قرار المشاركة في الدبلوماسية اإلنساني لم يعد
لتي بل مسؤولية ناتجة عن فرص الوصول المتميزة ا

 يةالجمعيات الوطنالمنظمات واإلتحادات وتتمتع بها 
لطات بصفتها جهات مساعدة للس واإلقليمية والدولية

 و تلك المسؤولية هي .العامة في الميدان اإلنساني
 امتداد منطقي اللتزام هذه الجهات بمبدأ اإلنسانية

 وهذا التزام مقبول على الصعيد العالمي. األساسي
.نظراً إلى صلته بالقانون الدولي اإلنساني

إضاءات دبلوماسية



 جعل الدبلوماسية اإلنسانية
كطريقة تفكير

قة كطري" الدبلوماسية اإلنسانية"ترسيخ  
ادات تفكير دائمة في ثقافة المنظمات واإلتح

واإلقليمية والدولية  الجمعيات الوطنيةو
ارات بتشجيع األشخاص الذين يتمتعون بمه

 المناصرة والتفاوض واالتصال وخبرات أو
 معارف دبلوماسية أخرى لجلب مهاراتهم إلى

الجمعيات الوطنية بما فيهم متطوعيها 
.وموظفيها

إضاءات دبلوماسية



عبين الدبلوماسية اإلنسانية تضم العديد من الال
 تحادأوإ منظمة قِبل من اإلنسانية الدبلوماسية ممارسة يمكن ال

 بسبب الوظائف متعددة ألنها واحدة، فاعلة مؤسسية أوجهة
 سواءً  الفاعلة، الجهات من مختلفة أنواع قِبل من استخدامها

 إلى يشير ال ذلك فإنّ  وبالتالي؛ رسمية، أوغير رسمية كانت
 ددٍ ع من يطلب لذا بعينها، إنسانية دبلوماسية أوهيئة منظمة
 دارةإ في العاملة والخاصة العامة الوكاالت من ومتنوعٍ  متزايدٍ 

 - ينأوغيرالمتخصص المتخصصين وموظفيها واإلغاثة الطوارئ
 أنْ  - ال أم التقليدي اإلنساني القطاع من جزًءا كانوا سواءً 

 في اإلعمار وإعادة اإلغاثة مساعدات تقديم بشأن يتفاوضوا
  .المواقف من واسعةٍ  مجموعةٍ 

إضاءات دبلوماسية



إلى  والتنميةمن اإلغاثة .. الدبلوماسية اإلنسانية
التضامن الدولى

 بصورة كبيرة فىالدبلوماسية اإلنسانية ساهمت 
اتخذت العديد من وتوطيد عالقة الدول بالشعوب، 

سة سيا" المسارات األخرى، فيما يمكننا تسميته بـ
 ، والتى صارت تتبناها الدول فى اآلونة"التضامن

.»كورونا«األخيرة، خاصة مع انتشار فيروس 

تمثل جزءا ال يتجزأ من  »سياسة التضامن«
الدبلوماسية اإلنسانية، وهو ما بدا واضحا فى 
ى مساعى بعض القوى الدولية نحو تقديم الدعم إل

رة، عبر الدول التى تفشى فيها الفيروس بصورة كبي
.والمخبرية تقديم المساعدات الطبية والدوائية

إضاءات دبلوماسية



ه في ظل التفاعل العالمي على وج
الخصوص مع قضايا 
دم في نقالمستضعفين، حريا بنا أن 

اإلسالمي نماذج العربي وعالمنا 
 ناجحة وممارسات يمكن أن يقتدي

ة الدبلوماسي«في مجال  بها العالم
، في ظل تفاعل »اإلنسانية

المسلمين مع القضايا والحاجات 
  .اإلنسانية بصورة كبيرة

  إضاءات دبلوماسية









 ة لوماس ة الد سان ناء تع  اإل سان العالقات قاءو  ب ما  ؛ةاإل  تظل ف

ة أوساط ع كب   تأث  ذات الناعمة القوى ة اجتماع اس  .مختلفة وس

 ة لوماس ة الد سان ةا شمل اإل  الواالتص والمفاوضات لمنا

ة واالتفاقات ها  الرسم .اإلجراءات من وغ

 

الدبلوماسية اإلنسانيةتعريف 



 

 اعات تعتمد ما ة ال جاد  ع الدول وعات إ كة م  إ دفته مش

جاد  كة إ نها السالم تعزز  ال  المصالح من ش تت .ب  اهرةظ واث

اعات ة ال اردة الحرب عد  الداخل ل غ  األمن أن ال  ،ةللتجزئ قا

ث ة داخل األحداث تؤثر  ح  واألخرى، المجاورة الدول ع دولة أ

سا  التدخل مسالة أثار  ما  وهو ث  لمواجهة اإل  اتاالنتها من ال

مة سان لحقوق الجس اتف ظهور  إ وأدى ،اإل  عمل ب  ت

ة لوماس ة الد ة وغ  الرسم ة إطار    الرسم لوماس   تعددةالم الد

ة منها وال  المسارات لوماس ة الد سان  .اإل
 

الدبلوماسية اإلنسانيةتطور 



  اق ث عال  س د حد ا ه ي س ف عة سي سان ال  تقاطع و  ةاإل

، الح  وتقلص الدول مصالح سا ّعرض أنمكن اإل شطة ُ  الجهات أ

ة سان ة إ الفاعلة اإل اس د    س اقات من العد اع، س  ينها ح ال

صبح ة فهم ُ لوماس ة الد سان ل مهما  ا أمر  الفّعالة وممارستها اإل   ش

د  ا ا  ذلك و م س لخطر تجن ة سي لوماس ة الد سان  .اإل

 

الدبلوماسية اإلنسانيةمبررات 





.. لدوليالدبلوماسية اإلنسانية والقانون اإلنساني ا
ثوابت المواءمة بينهم

خلفية عامة•

الجوانب األساسية للقانون الدولي •

اإلطار القانوني  اإلنساني الدولي•

الدبلوماسية اإلنسانية ومبادئ العمل اإلنساني •

بين القانون اإلنساني والدبلوماسية اإلنسانية التوافق•



يعد القانون الدولي اإلنساني فرع من فروع القانون الدولي العام•
المشكلة التقليدية لاللتزام الدولي•
يفتقر إلى سلطة تشريعية عليا تصدر القوانين•
الدول متساوية من حيث السيادة•
تزام مصادر القانون الدولي العام قائمة على رضا الدولة بها وقبول االل•

بها
يكون صريحاً المعاهدات الدولية ، وضمنياً في العرف•
القاعدة القانونية العرفية•



القانون اإلنساني الدولي 
ثالثة  /اتفاقيات جنيفاتفاقيات جنيف جوهر القانون الدولي اإلنساني•

بروتوكوالت إضافية
 باإلضافة إلى مجموعة أخرى من القواعد القانونية الدولية مثل•

ليقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئين والقانون الجنائي الدو
مفهوم الموازنة  •
اإلنسانية والتوتر مع الدبلوماسية •
ام كيفية خلق التوازن بين مبادئ اإلنسانية المعقدة واستخد •

الدبلوماسية التي تنطوي على التوافق والمفاوضات؟



التقاطع بين المبادئ اإلنسانية والقانون اإلنساني الدولي•
مبادئ اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل•
وجوب تقديم المساعدة دوت تمييز •
المعاملة اإلنسانية  دون تميز لكل شخص يقع تحت سلطة العدو•
 ويحظر مبدأ اإلنسانية على أطراف النزاع التسبب في أي معاناة أو دمار•

غيرضروري  لتحقيق الغرض
لعرق تقديم المساعدة بغض النظر عن ا(والنزاهة ) عدم االنحياز(مبادئ الحياد •

، باإلضافة إلى ) أو الدين أو أي اعتبار آخر ، وبما يتناسب مع الحاجة
الضرورة التشغيلية

اإلطار القانوني الذي يجلب الشرعية•



التحديات الرئيسية للعمل اإلنساني
مشاكل الوصول إلى السكان المتضررين•
أمن وسالمة العاملين في المجال اإلنساني•
ضمان حماية الفئات الضعيفة والضحايا من االنتهاكات الجسيمة•
إيصال المساعدات العاجلة للمحتاجين•
مراقبة برامج المساعدة لضمان التوزيع العادل•
عالين نحن بحاجة إلى أدوات الدبلوماسية اإلنسانية ، إذا أردنا أن نكون ف•

في تحقيق األهداف اإلنسانية
 المفاوضات ، والتواصل ، والحوار ، والتأثير على صناع القرار ،•

واستخدام الضغوط المعقولة ، واستخدام اإلطار القانوني الدولي



نسانيةالثوابت القانونية لدعم الدبلوماسية اإل
المبادئ ) (1991( 46/182قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة •

)التوجيهية بشأن المساعدة اإلنسانية
رأي محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا•
من البروتوكول اإلضافي األول) 1( 54تنص المادة •
تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب محظور"أن •
من البروتوكول اإلضافي األول ، يجب على ) 2( 70وفقًا للمادة •

تسهيل األمر بسرعة"جميع الدول 
ومرور جميع شحنات ومعدات وموظفي اإلغاثة دون عوائق•



وسائل لفرض اإلنسانية الفعالة

1998يوليو  17نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، •

في النزاعات المسلحة الدولية ، تجويع ) ب) (2( 8تحظر المادة •
المدنيين عمداً كأسلوب من أساليب الحرب

أنها  ضد اإلنسانية على" اإلبادة"يعّرف نظام روما األساسي جريمة •
الحرمان من الحصول على الغذاء والدواء ، بهدف إبادة "تشمل 

"جزء من السكان



 محاكم خاصة أو مختلطة ، محاكم مخصصة للمساعدة في التعامل•
مع انتهاكات القانون الدولي اإلنساني

ي المحكمة الجنائية الدولية الخاصة في البوسنة والهرسك وف •
بروندي وراوندا وكوسوفو المشكلة بموجب معاهدة روما لعام 

م الخاصة بمحاكمة جرائم الحرب، فقد أرست هذه المحاكم 1998
أدخلت  قواعد مهمة في المسؤولية الجنائية الفردية اإلنسانية؛ حيث

اد قواعد جديدة إلى القانون الدولي تقوم على أساس محاكمة األفر
الطبيعيين



المالحظات الختامية

تتطلب الدبلوماسية الفعالة أدوات فعالة•

دوق تعتبر مبادئ القانون اإلنساني الدولي أدوات قوية في صن•
أدوات الدبلوماسية

عالقة ثوابت متكاملة ال غنى عنها•

شرعية وحماية العمل االنساني•

 كيفية خلق التوازن بين مبادئ اإلنسانية المعقدة واستخدام•
الدبلوماسية؟





:تقديم 

راشد الهاجري / المستشار 

رئيس األكاديمية الدبلوماسية 

الدبلوماسية العامة ودورها في ظهور 
مفهوم الدبلوماسية اإلنسانية



.تطور الدبلوماسية وصوالً إلى الدبلوماسية اإلنسانية•

.الدولية وتطبيقاتهاالدبلوماسية والممارساتالظروف •

.التقليديةفروقات وتداخالت بين الدبلوماسية اإلنسانية والدبلوماسية •

:المحاور 

دقيقة20: مدة الجلسة 



:المصطلح

والتي " دبلوما "الكلمة الالتينية من جاءت كلمة الدبلوماسية 

الوثيقةالوثيقة الرسمية وهي مشقة من كلمة يونانية بمعنى تعني 

.المطوية التي ترسل للحاكم أو 

إلخ ..... حصانة –مفاوضات –بعثات رسمية –عالقات دولية 

؟ " دبلوماسية " ما الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع مصطلح •



الدبلوماسية بأنها أكسفورد ف معجم يعر  

(العالقات الدولية بواسطة السفراء والمبعوثينإدارة علم وفن )

،وما يتبعها من مراسمالمفاوضاتواالستعمال العلمي األشهر هو للداللة على 

أي عن "حل المنازعات بالطرق السلمية " أن هذه المعضلة الدولية مفتقرة إلى حل دبلوماسي أو قولنا : فيقال 

.اللجوء إلى العنفعدم وطريق المفاوضات واالتصاالت 

"إدارة العالقات بين الدول عن طريق التفاوض" هي بأنهاالدبلوماسيةمختصر مفهومفاذاً 

:وللدبلوماسية مدلوالت متعددة فمنها مثال 

(العمل في هذا المجال ) المهنة-

السياسة الخارجية-

تالمفاوضات-

(كأن نقول أن فالنا لديه طريقة دبلوماسية في التعامل ) والمرونة والكياسة  الدهاء -



سلمي منذ القدم كشكل من أشكال التواصل البشري الالدبلوماسيةظهرت•

.العصورمرورمع تطورت وبين الجماعات

ائل أصول الدبلوماسية الحديثة ظهرت في واليات شمال إيطاليا في أو•

عشرحيث تم إنشاء السفارات األولى في القرن الثالثالنهضة، عصر 

.السفراءأوراق اعتماد تقديم وممارسة مدن البين 

ه وسلم شواهد كثيرة إلرسال النبي صلى هللا علياإلسالمي به تاريخنا •

ات مارس المسلمون ما بانتشار الدعوة كما وقت لكبار الملوك السفراء 

من الرسل والسفراءحرم اإلسالم قتلحيث "يعرف الحقاً بالحصانة 

"األعداء 

:الظهور 



تنفيذ السياسة الخارجية للدول: وظيفة الدبلوماسية الرسمية هي 

.تلعب الدبلوماسية كعامل مساعد للسالم والتفاهم بين الشعوب•
.يتمثل الدور الرئيسي للدبلوماسي في تعزيز العالقات السلمية بين الدول•
.وهي كذلك وسيلة فعالة لتجنب الحروب والصراعات التجارية•

.  يكتسب هذا الدور أهمية متزايدة بمجرد اندالع الحرب•
.بدون األطر الدبلوماسية لن تتمكن الدول األطراف من إجراء مفاوضات ناجحة•

:تم تنظيم الدبلوماسية الحديثة عبر المعاهدات المنظمة للعالقات الدبلوماسية السيما
اتفاقية فيينا بشأن -1963اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية -1961اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 

1969البعثات الخاصة 

:الوظيفة 

:اإلطار القانوني 



:الدبلوماسية السرية 
ها من اتفاقيات األولى خصوصا بين القوى الكبرى وكانت تشمل كل ما يتعلق بالعالميةالحربحتى سائدةكانتالتيوهي

.    وغيرهاومحادثات 

:التطور

:الدبلوماسية الحديثة 
السرية أنها اآلن، بعد أن أُلقي اللوم على الدبلوماسيةالعالمية األولى وحتى من الحرب تمتد 

عبر عن هذه الدبلوماسية أنها لم تعد تكانت من أسباب الحرب وفشلت في منعها، وتميزت 

مان،أمام البرلبحيث أصبحت الحكومات مسؤولة الرغبات الشخصية لقادة الدول فقط، 

ونتائج 1918ويلسون ومبادئ1917لينينطرحهالذيالسالموجاءت من خالل مرسوم

لنية سرية المفاوضات ع)أصبح هناك االتفاق على العلنية وفق مبدأ 1919مؤتمر باريس 

(النتائج

من ميثاقها، 18وكانت عصبة األمم تعمل على نشر االتفاقات والمعاهدات من قبل أمانة العصبة حسب المادة 

.من ميثاق األمم المتحدة102وأستمر نفس المبدأ والعمل على نشر وعلنية المعاهدات في المادة 

.وهذا ما يمكننا أن نسميه الدبلوماسية التقليدية أو الرسمية أو االعتيادية



:الدبلوماسية متعددة األطراف 
متعددةبالدبلوماسيةيعرفماوظهور مؤسساتها وهيئاتها المختلفة، ظهر1945بعد أن تأسست األمم المتحدة 

داخل الصراعزيادة ذلكعلى عالوة في حل وتجنب األزمات البحتةبسبب عدم كفاءة الوساطة الحكومية األطراف، 

.قليديةخصوصاً في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي والتي ال يمكن حلها عن طريق الدبلوماسية التالدول 

تفاعالً حاجة إلى نهج أكثر هناك كانتلذلك

:جديدةوآلياتتفاوضيةطرقاستمرت الدبلوماسية بالتطور من خالل ممارسة واستخدام

ر للعمل ولهنا كان ال بد من تدخل جهات اعتبارية وهيئات دولية ومؤسسات متنوعة وحتى شخصيات ذات تأثي

على ممارسة أنشطة دبلوماسية للوساطة وتقريب وجهات النظر والتهيئة للمفاوضات

ويعد هذا مدخل مهم نفهم من خالله العالقة بين ظهور مفهوم الدبلوماسية اإلنسانية 

والظروف الدبلوماسية التقليدية التي دعت إلى ذلك

:الدولية وتطبيقاتهاالدبلوماسية الظروف والممارسات•



:دبلوماسية المسارات 
جميعها المتداخلة، وإن كانتوقد ظهرت عدة تصنيفات لطرق التدخل الدبلوماسي بناء على نوع الوساطة واألطراف

، ونوردها هنا لنعلم واقعية التطبيق إلى أن المفاهيم لمصطلحاتها ليس عليها اتفاق كامل بين األكاديميين والدبلوماسيين

: تياآلفيضرورة جهود الدبلوماسية اإلنسانية ونطاق تداخلها مع الدبلوماسية التقليدية،  ويمكن تلخيصها

ة الكاملة  الرسميحكومية رسمية تحدث داخل القنوات الحكومية دبلوماسيةوهي:  دبلوماسية المسار األول •

.المباشرة بين ممثلي تلك الحكومات

غير الرسمية االتصاالت واألنشطة غير الحكومية وعلى الدبلوماسية المبنية هي: دبلوماسية المسار الثاني •

ة وزيادة بهدف بناء الثقالحكومية، بين المواطنين األفراد ومؤسسات، وهي ما يسمى بالجهات الفاعلة غير 

التواصل

ى المستوى المسار الثاني مفيدة عند وجود عوائق علمبادرات دبلوماسية يمكن أن تكون ذلك، باإلضافة إلى •

قة وهذا المسار يمكن أن يكون مسوغا لتدخل المؤسسات اإلنسانية عندما تكون األزمة متعل.  ) الرسمي

(بالضرورات اإلنسانية وحماية الفئات المتضررة 



ر في هذا النوع من الدبلوماسية يشترك فيه الجهات الرسمية عب:  1,5دبلوماسية المسار األول والنصف •

ر أفراد يشاركون بصفة تمثل األطراف لكن دون التزام رسمي أو معلن، بجانب األطراف الفاعلة غي

.فاوض الحكومية ويضعون بذلك األفكار في إطار متحرر من قيود المسار األول مع وسطاء وميسرين للت

وار الحمشروع يمكن أيضا أن تشارك في هذا المسار الدبلوماسي المؤسسات اإلنسانية، ومن أمثلة ذلك 

يجي الذي قامت به مجموعة إدارة الصراع بالشراكة مع المجلس النروا الجنوبية، يوأوسيتبين جورجيا 

رى المؤثرة المشروع بين أعضاء فرق التفاوض من كال الجانبين والجهات الفاعلة األخجمع ن، حيث لالجئي

.في سلسلة من اجتماعات العصف الذهني المشتركة الميسرة على مدى خمس سنوات
.سياسة المبعوثين األمميين للسالم لدول معينةضمنمطبقوكذلك

أشخاص من مع وهي دبلوماسية غير رسمية من خالل عمل أطراف ثالثة : الثالث دبلوماسية المسار •

ل إلى هذا العميهدف وع،النزاجميع مناحي الحياة وقطاعات مجتمعهم إليجاد طرق لتعزيز السالم في أماكن 

م يبنى من من منطلق أن السالالمجتمعات، المواطنين العاديين في بين المقطوعةبناء أو إعادة بناء العالقات 

(  اصرةوهنا دور للدبلوماسية اإلنسانية عبر جهود االتصال والدعاية أوما يعرف بالمن.  ) أسفل إلى أعلى



(:الدبلوماسية الشعبية) الدبلوماسية العامة 

بمصطلح القوة الناعمة الذي كان أول من جولوينادموندعن طريق 1965عام تم تعريف هذا المصطلح في 

.  2004ثم عاد ليوضحه في كتابه القوة الناعمة في 1990استخدمه المفكر األمريكي الشهير جوزيف ناي في 

رشوة وكل التهديد والعقوبات االقتصادية والالدول أهدافها بأدوات مختلفة بعيداً عن وهو باختصار أن تحقق 

.  ة إعجاب واقتداءقيمك وأفكارك وينظرون إليك نظرتجعل المستهدفين يتبنون أدوات القوة الخشنة أو الصلبة بل 

وعلىهجممنبشكلفيهاالدعاية واإلعالملما يعرف القوة الناعمة، ويتم استخدامالعامة هي إطار فالدبلوماسية 

تكوالتوالبروالقيودعنبعدهابسببأكثر تأثيراً من الدبلوماسية الرسمية أضحت وقد األمد، طويلمدى

الشعبيةوساطلألبالنسبةفاعليةأكثرنشاطاتهاتكونماوعادة،الرسميةالدبلوماسيةبهاتتسمالتيالرسمية

.الرسميةللدبلوماسيةالمتكررالفشلمعالسيما،مردوداً وأعمق

:من خالل تواصل الدولة مع الشعوب األخرى مباشرة من خالل تعمل الدبلوماسية العامة 

مؤسسات تابعة لها سواء رسمية أو غير رسمية -

المدني خالل منظمات المجتمعإعالمية من ثقافية أو بأهداف معينة سواء كانت اقتصادية أو شعبيتواصل-

.والجامعات ومراكز األبحاث ومراكز الثقافة واللغات وغيرها

الدبلوماسية -ة الدبلوماسية الثقافي: أدى ذلك إلى تعدد مصطلحات للدبلوماسية بحسب نوع التواصل فأصبح لدينا 

.إلخ...  اإلنسانية الدبلوماسية -الفنية الدبلوماسية -الرياضية الدبلوماسية -االقتصادية 



:ليدية فروقات وتداخالت بين الدبلوماسية اإلنسانية والدبلوماسية التق

ناك عدة بكون الدبلوماسية اإلنسانية مصطلح حديث فليس هناك توافق على مفهومه بل قد تجد ه: المفهوم  

ضمني مفاهيم مختلفة بين المؤسسات اإلنسانية من جانب وبين الدول من جانب آخر، بالرغم من وجود اتفاق

نظمات جميع أنشطة التفاوض التي تقوم بها جهات فاعلة مختلفة مع الحكومات أو المإلى على كونها تشير 

. الشخصيات العامة من أجل التدخل في سياق تكون فيه اإلنسانية في خطرأو العسكرية 

ألحمر يعرف االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل اعلى مفهوم المؤسسات اإلنسانية، حيثمثال

:الدبلوماسية اإلنسانية بأنها

م المبادئ صانعي القرارات وأصحاب اآلراء بالعمل على الدوام لما هو في مصلحة المستضعفين باحتراإقناع )

(تاماإلنسانية األساسية على وجه 

ابعة أما مفهوم الجهات الدبلوماسية الرسمية للدول والذي نجده في بيانات وزارات الخارجية والمؤسسات الت

في الجهود اإلنسانية والخدمات اإلغاثية والتنموية التي تقدمها الدولة لشعوب دول أخرى: )لها فيدور حول 

.يةوهو مرتبط هنا بالنوع الذي ذكرناه في الحديث حول الدبلوماسية العامة أو الشعب( األزمات اإلنسانية



:  التطبيق  

وحتىقاتهاعالفيالدبلوماسيالعملوقواعدبمبادئالدولتلتزم جميعفي الدبلوماسية التقليدية 

من بعثات أساسية وتنظيمية دبلوماسيةبنيةمنلهاالبدتفاوضفيالدخولعلىقادرةالدولتكون

وسفراء وغيره 

:في الدبلوماسية اإلنسانية 

 نجد أن جميع النسبياجديدعملاتجاهبالرغم من اإليمان المتزايد بأهميتها في السياق اإلنساني وكونها 

عتبرها تمن عملها، بالمقارنة مع مؤسسات أساسينشاطالمؤسسات اإلنسانية الفاعلة دوليا تعتبرها 

منهاد يكون للصليب األحمر، وذلك يرجع إلى أسباب عديدة قالدولية كاللجنة لها وفلسفة عملها ركيزة 

.العمل اإلنساني سلبا على يؤثر بما إشكالية الحياد والحذر من التدخل في الصراع -

.الجهد الدبلوماسي اإلنساني إلحداث الفرقلوازممنالزموهوالتأثيراالفتقار إلى-

...(مية إعالإمكانيات –مفاوضين مؤهلين –من متحدثين )المناسبةالتنظيميةالبنيةوجودعدم-

: اإلطار القانوني   

إلى حتى اآلن قر  لكنها ما تزال تفتتحقق الدبلوماسية اإلنسانية يوما بعد يوم نجاحات لحفظ السالم وحماية الضعفاء 

التي تنظم العمل وحماية العاملين بها، كتلكتتعلق بعمل الدبلوماسية اإلنسانية وحدود عملها تشريعات قانونية دولية 

(.فيينا وغيرها كاتفاقيات ) الدبلوماسي التقليدي 



، وأتمنى في الختام شكراً جزيالً على حسن االستضافة واإلصغاء واالهتمام

ت التساؤالبعضأن أكون وفقت في إعطاء بعض اإلضاءات واإلجابة عن

وطرح أخرى تساعد في تحقيق أهداف وشعار هذا المؤتمر الكريم،

.والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته





ورقة عمل

زيز توظيف الدبلوماسية اإلنسانية لتع

معيةنماذج مجت....السالم وتحقيق التنمية

تقديم
إنتصار أحمد فلمبان.د

رئيسة وكالة إستجابة إلدارة األزمات والكوارث



ةنظرة تاريخي... الدبلوماسية اإلنسانية 



ةنظرة تاريخي... الدبلوماسية اإلنسانية 

ا ، كان ينظر إلى انتهاكات حقوق اإلنسان على أنه 1990قبل عام •

سان في وبالتالي ، لم تعتبر انتهاكات حقوق اإلن. شأن داخلي للدول

.  إحدى الدول قضايا تتطلب التدخل الخارجي

اردة ، ومع ذلك ، وبعد تفكك االتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الب•

تجاوزت انتهاكات حقوق اإلنسان كونها شأن داخلي للدولة ، 

. وأصبحت قضية دولية في الوقت الحالي



ةنظرة تاريخي... الدبلوماسية اإلنسانية 
ي وفي هذا الصدد ، نشأت مشكلة أخرى، وهي إن مفهوم التدخل اإلنسان•

ة، تتجاوز فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة داخل حدود الدول
طبيق في بعض األحيان السيادة لبلد ما،  وأدى في بعض الحاالت إلى ت

.  العقوبات العسكرية

لداخلية إن تدخل الجهات الفاعلة المهيمنة في النظام العالمي في الشؤون ا•
قد انتهى  تحت اسم التدخل اإلنساني" العقوبات العسكرية"للدول وفرضها 

 إلى حد انتهاك حقوق السيادة لهذه الدول ، وقد أدى هذا الوضع إلى رد
.فعل متزايد بين المجتمع الدولي



ةنظرة تاريخي... الدبلوماسية اإلنسانية 
 وعلى الرغم من أن التدخل العسكري والتدخل اإلنساني هما مفهومان•

لتدخل ، يجلب بعد ذلك افي الواقعمختلفان ، إال أن التدخل اإلنساني ، 

 1999ام فالعمليات العسكرية التي استهدفت كوسوفو في ع. العسكري

مم كانت تدخالت إنسانية نفذت بدون قرار من مجلس األمن التابع لأل

ريقة وأدى استخدام الفكرة بهذه الط، المتحدة ، ومع ذلك ، لم يتم إدانتها

.  إلى إعادة مناقشة التدخل اإلنساني منذ الحرب الباردة



ةنظرة تاريخي... الدبلوماسية اإلنسانية 

إن عدم قدرة األمم المتحدة وترددها في قيام دول مجلس األمن •

من قبل  بتحمل المسؤولية في الفترة التي بدأت مع احتالل الكويت

، واستمرت مع اإلبادة الجماعية في رواندا 1990العراق في عام 

.، جلبت فكرة التدخل اإلنساني للمناقشة 1994عام 



ةنظرة تاريخي... الدبلوماسية اإلنسانية 

ري كان ذلك يسمى التدخل العسك اوفي نطاق هذه الحاالت ، سواءً •

دخل أو التدخل اإلنساني ، فإنه من الواضح أن مثل هذه العمليات تت

. إيقافها في الحقوق السيادية للدول وتحرض على النزاعات بدالً من



ةنظرة تاريخي... الدبلوماسية اإلنسانية 

ه بديالً لمثل هذهناك ليس  يظهر جليا بأنه وعلى الرغم من أنه•

إليجاد  القيام بمحاوالت تقترح الدبلوماسية اإلنسانيةالتدخالت ، 

ليص وفي نفس الوقت تخ، حلول للمشاكل عن طريق المفاوضات 

.األشخاص المتضررين بينما ال تزال المفاوضات مستمرة



لةالمفهوم والدال... الدبلوماسية اإلنسانية 



لةالمفهوم والدال... الدبلوماسية اإلنسانية 

من قبل  يامفي معناها الكالسيكي ، تعتبر الدبلوماسية نشاًطا خاًصا ورس•

الم التي فيما يتعلق بمجال واسع من قضايا الحرب والس متمكنينخبراء 

.تنظم الوظائف المتعلقة بالدولة

، قليديةإحدى األدوات المكملة للدبلوماسية التتعد الدبلوماسية اإلنسانية •

.إحدى أدوات القوة الناعمةإذ يمكن النظر إليها باعتبارها 



لةالمفهوم والدال... الدبلوماسية اإلنسانية 

ماسية ووفقاً لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ، فإن الدبلو•

 تقنع قادة الرأي وصانعي القرار بالعمل في جميع األوقات ، لصالحاإلنسانية 

.  األشخاص الضعفاء ، واالحترام الكامل للمبادئ اإلنسانية األساسية

خاص المشاركة النشطة من جانب األش" في جميع األوقات"وفي هذا التعريف ، تعني •

تمنع  والمنظمات التي تشارك في أنشطة الدبلوماسية اإلنسانية في الحاالت التي

.األزمات المحتملة وتتغلب عليها

.  فرادتشمل عملية تفاوض الناس في ذلك البلد من خالل المنظمات أو الممثلين األ •



لةالمفهوم والدال... الدبلوماسية اإلنسانية 

أول كتاب مكتوب عن الدبلوماسية اإلنسانية هو •

" الممارسون وحرفهم: الدبلوماسية اإلنسانية" 

.2007سميث ونشر في عام  وهيزل مينيروالذي تم تحريره من قبل الري  

: لتاليوهازل سميث الدبلوماسية اإلنسانية على النحو ا مينيريعّرف الري 



 ميثس وهازل مينير الري تعريف وفق اإلنسانية الدبلوماسية

قوم بها يشمل مفهوم الدبلوماسية اإلنسانية بشكل أساسي األنشطة التي ت•

.  المنظمات اإلنسانية

:وتشمل هذه األنشطة•

.بذل الجهود لترتيب وجود منظمات إنسانية في بلد معين •

المساعدة  التفاوض بشأن الوصول إلى السكان المدنيين المحتاجين إلى•

.والحماية 

.رصد برامج المساعدة•



 ميثس وهازل مينير الري تعريف وفق اإلنسانية الدبلوماسية

:باإلضافة إلى ذلك ، تهدف أيًضا إلى •

.تعزيز احترام القانون والمعايير الدولية•

.دعم السكان األصليين والمؤسسات •

.يةاالنخراط في الدعوة على مستويات مختلفة لدعم األهداف اإلنسان•



النقطة المهمة هنا هي أن هذه المنظمات تحتاج •

إلى الحصول على المساحة من السلطات 

ها السياسية والعسكرية التي تعمل في إطار

.  بنزاهة

نقطة مهمة



ما هي الدبلوماسية اإلنسانية؟

 جزءا بروتعت الدبلوماسية في متنامي مجال هي اإلنسانية الدبلوماسية•

 القرارات صانعي إلقناع تسعى وهي ، العامة الدبلوماسية من

 ينالمستضعف مصلحة في هو لما الدوام على بالعمل اآلراء وأصحاب

.تام وجه على األساسية اإلنسانية المبادئ باحترام وذلك



من هو الدبلوماسي اإلنساني؟
يمكن أن يكون أي ممثل لجهة حكومية أو أي شخص أو موظف في •

منتسب لواحدة منظمة غير حكومية أو عامل ميداني أو حتى متطوع، أو
. من المنظمات الدولية

:لما يجعل هذا الشخص دبلوماسيًا إنسانيًا هو فهم أدوات معينة ، مث•
.البروتوكول 1.
. ساسيةااللتزام بحماية أكثر الفئات ضعفاً والمبادئ اإلنسانية األ 2.



من هو الدبلوماسي اإلنساني؟

حيث أن الناس على المستوى المحلي غالبا ما يحتاجون إلى •

 لوماسييدبالتصرف بنفس الطريقة وبنفس األهداف والمقاصد مثل 

.الدولة التقليديين في العواصم



مكانة الدبلوماسية اإلنسانية وجهودها



مكانة الدبلوماسية اإلنسانية وجهودها

سواء ة لها مكانة بارزة في المنظمات االنسانيإن الدبلوماسية اإلنسانية •
الوطنية منها أو الدولية 

: من خالل جهودهم في
حشد الدعم، وحث المجتمع الدولي على التدخل لحل األزمات  1.

.اإلنسانية
  .طنيةالعمل على مراعاة البعد اإلنساني عند صياغة التشريعات الو2.



مكانة الدبلوماسية اإلنسانية وجهودها

.ألربعةالتثقيف بالقانون الدولي اإلنساني واتفاقيات جنيف ا3.

لكوارث إطالق النداءات اإلنسانية المتكررة لصالح ضحايا ا4.
.واألزمات االنسانية

ني مواقف األنشطة الفاعلة لتوحيد مسار العمل اإلنساني ، بغية تب 5.
ن موحدة وطرحها على الساحة الدولية لجذب دعم مختلف الفاعلي

.وأصحاب المصلحة



ة الفعالةاألهداف التي تحققها الدبلوماسية اإلنساني

 جانب من االعتبار عين في المستضعفين مصالح أخذ فرص زيادة•
.اآلراء وأصحاب القرارات صانعي

.معهم اونبالتع والتأثير القرارات صانعي إلى الوصول فرص زيادة•
 نبجا من اإلنساني الحيز وضمان اإلنسانية الخدمات إتاحة تدعيم•

. والدولية الوطنية المؤسسات



ة الفعالةاألهداف التي تحققها الدبلوماسية اإلنساني

 ةالصل ذات والدولية الوطنية المؤسسات أنشطة وضوح تعزيز•
.لها الجمهور وفهم االنساني بالعمل

.الصلة ذات الموارد كل لحشد القدرات تعزيز•
.فينالمستضع احتياجات تلبية لدى الفعالة الشراكات تيسير•



ة الفعالةاألهداف التي تحققها الدبلوماسية اإلنساني

رت التحّوالت هذه ومع•  مؤسسي لعم إلى اإلنسانية الدبلوماسية تطوَّ

 هذه وأصبحت الدولية، الساحة على مشهود بحضور يحظى

 العام النفع وجمعيات مؤسسات تتبناها مهنية ثقافة الدبلوماسية

 مبدع هجبن إنسانية خدمات تقديم في التميز إلى سعيها في الراقية

.وخالّق



ة الفعالةاألهداف التي تحققها الدبلوماسية اإلنساني

 توليدل وسيلة اإلنسانية الدبلوماسية تكون أن يمكن ، عام بشكل•

 تفتقر يالت السياسية الصراعات أو الحادة اإلنسانية بالظروف الوعي

 تحدث أن اإلنسانية للدبلوماسية كذلك  ويمكن .العالمي االهتمام إلى

ً  تغييراً  ً  تاريخيا ."المنحى إنسانيُّ  نهج" خالل من عالميا



تجارب مجتمعية
كأداة من أدوات ممارسة الدبلوماسية 

اإلنسانية 



في مصر" المرض مش تهمة"عرض مسرحي بعنوان 

 عن والتمييز الوصم رفع بهدف تطوعية فرق من اطلقت تعايش حملة ضمن•
  مصر في إيدز /البشري المناعة نقص فيروس مع ات/المتعايشين

 عم ات/لمتعايشين قصص فيها عرض "تهمة مش المرض" بعنوان مسرحية أقيمت•
.االجتماعي التواصل مواقع على مصورة ونشرت المرض

 مصابينال حول الكثير تصورات تغيير على وساعدت المجتمع من واسع اهتمام جذبت •
.معهم التعامل وطريقة بالمرض



صروثائقي حول معاناة أطفال الشوارع في م

ق جهود المناصرة لقضية أطفال الشوارع وتوثي مارسةلمفي محاولة •

يق معاناتهم وانتهاكات حقوق اإلنسان التي يتعرضون لها ، شارك فر

لتوثيق معاناة " أحكي لي؟"تطوعي شبابي في تنفيذ فيلم وثائقي يحمل اسم 

معرفة أطفال الشوارع في مصر، عبر مقابلة أطفال الشوارع في مصر و

وممشكالتهم ومعاناتهم واالنتهاكات التي يتعرضون لها على مدار الي



صروثائقي حول معاناة أطفال الشوارع في م

قبل  نتج عن ذلك قيام عدة مبادرات لتبني ومعالجة هذه المشكلة من•

نتباه منظمات المجتمع المدني بعد توجيه األنظار الى اليها ولفت ا

.المجتمع لها



في العراق) مناصرة المرأة لتبوء مراكز صنع القرار(حملة 

 أطلقها منتدى) مناصرة المرأة لتبوء مراكز صنع القرار(حملة •

االعالميات العراقيات بالتعاون مع الصندوق الوطني لدعم 

قضايا  الديمقراطية ضمن جهودها الدبلوماسية اإلنسانية في مناصرة

المرأة



في العراق) مناصرة المرأة لتبوء مراكز صنع القرار(حملة 

: تمخض عنها 

.فعالية دور البعثات الدبلوماسية في مناصرة الحملة•

ة تمثيل تنفيذ قانون شبكة االعالم العراقي خصوصا ما يتعلق بنسب•

  .النساء في مجلس االمناء



في العراق) مناصرة المرأة لتبوء مراكز صنع القرار(حملة 

: تمخض عنها 

المطالبة بمراجعة مشروع قانون هيئة االعالم واالتصاالت ودعم •

مجلس  المنتدى في تغيير المسودة بما يضمن وجود نسبة للنساء في

.امناء الهيئة 



مركز الملك سلمان لإلغاثة واإلعمال اإلنسانية

دي أطلق مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية المشروع السعو•

 ، الذي تنفذه كوادر سعودية وخبرات)مسام(لنزع األلغام في اليمن 

.عالمية، إلزالة األلغام، بأشكالها وصورها كافة



مركز الملك سلمان لإلغاثة واإلعمال اإلنسانية

الناجمة  وذلك لمساعدة الشعب اليمني على التغلب على المآسي اإلنسانية•

وقد . لمن انتشار األلغام، وتمكينه من تحمل المسؤولية على المدى الطوي

ألف لغم في المناطق المستهدفة  600تم حتى االن حصر أكثر من 

.بالمشروع



مركز الملك سلمان لإلغاثة واإلعمال اإلنسانية

ألف لغم بحري مضاد للزوارق والسفن، وهي من  130إضافة إلى  •

ألف لغم  16ألف لغم في محافظة مأرب ، و 40األلغام المحرمة دولياً، و

.  في جزيرة ميون



مركز الملك سلمان لإلغاثة واإلعمال اإلنسانية

 )مسام(وسيخدم المشروع السعودي اإلنساني والحيوي لنزع األلغام •

احد المواطن اليمني، ويضمن له األمن الحالي واألمان المستقبلي، وهو و

عب من مشاريع ومبادرات ّعدة تقدمها المملكة بهدف رفع المعاناة عن الش

.اليمني في المناطق والمحافظات كافة



مركز الملك سلمان لإلغاثة واإلعمال اإلنسانية

بر وإلنجاز هذه المهمة مورست الدبلوماسية اإلنسانية التي تمت ع•

رب اتصاالت مع األطراف المتنازعة لتجنب المدنيين ويالت الح

.رغم استمرارها



مركز الملك سلمان ومشاريع لممارسات الدبلوماسية اإلنسانية 

 عبر االتصال-وقع مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية •

ندوق مذكرة مساهمة مالية مع البنك اإلسالمي للتنمية لدعم الص -المرئي

تكلفة اإلسالمي العالمي لألعمال الخيرية لألطفال لتنفيذ مشروعين ب

.ألف دوالر 162ماليين و 9إجمالية تقدر بـ



ل ويتضمن المشروع األول دعم الخدمات الصحية والتغذوية من خال•

الشراكة مع الرعاية الصحية األولية لالجئين الروهينغا في بنغالديش ب

ألف فرد، بهدف توفير الخدمات  130منظمة اليونيسف، يستفيد منها 

من  20.000طفل دون سن الخامسة، و 110.000الصحية األولية لـ

  .الحوامل واألمهات حديثات اإلنجاب

مركز الملك سلمان ومشاريع لممارسات الدبلوماسية اإلنسانية 



طبيباً  150حالة والدة، إلى جانب تدريب  150وتوفير الرعاية الصحية لـ•

ممرضة على تقديم خدمات الرعاية الصحية لألمهات واألطفال،  100و

، هينغاالرومرفقاً صحياً في مخيمات الالجئين  13ودعم الخدمات اللوجستية لـ

بيق حيث بموجب هذا المشروع يتم تط. وعالج حاالت سوء التغذية لألطفال

ألطفال في الدبلوماسية اإلنسانية لتوفير خدمات أساسية للمستضعفين من ا

.مناطق اللجوء

مركز الملك سلمان ومشاريع لممارسات الدبلوماسية اإلنسانية 



 خالل من والتغذوية الصحية الخدمات دعم األول المشروع ويتضمن•

 مع راكةبالش بنغالديش في الروهينغا لالجئين األولية الصحية الرعاية

 الخدمات توفير بهدف فرد، ألف 130 منها يستفيد اليونيسف، منظمة

 من 20.000و الخامسة، سن دون طفل 110.000لـ األولية الصحية

.اإلنجاب حديثات واألمهات الحوامل

مركز الملك سلمان ومشاريع لممارسات الدبلوماسية اإلنسانية 



ً  150 تدريب جانب إلى والدة، حالة 150لـ الصحية الرعاية وتوفير•  100و طبيبا

 الخدمات ودعم واألطفال، لألمهات الصحية الرعاية خدمات تقديم على ممرضة

ً  13لـ اللوجستية ً  مرفقا  تحاال وعالج ،الروهينغا الالجئين مخيمات في صحيا

 اإلنسانية يةالدبلوماس تطبيق يتم المشروع هذا بموجب حيث .لألطفال التغذية سوء

.اللجوء مناطق في األطفال من للمستضعفين أساسية خدمات لتوفير

مركز الملك سلمان ومشاريع لممارسات الدبلوماسية اإلنسانية 



 رأكث أحد يعد الذي الروتيني التحصين دعم إلى المشروع ويهدف•

 تقديم اللخ من الرضع، وفيات من للحد التكلفة حيث من فعالية الوسائل

 بريدالت وأنظمة الطبية بالمستلزمات صحية منشأة 295 من ألكثر الدعم

  من رألكث الشخصية الحماية وسائل وتوفير الكهربائية، والمولدات

.صحي كادر 3.500

مركز الملك سلمان ومشاريع لممارسات الدبلوماسية اإلنسانية 



 رأكث أحد يعد الذي الروتيني التحصين دعم إلى المشروع ويهدف•

 تقديم اللخ من الرضع، وفيات من للحد التكلفة حيث من فعالية الوسائل

 بريدالت وأنظمة الطبية بالمستلزمات صحية منشأة 295 من ألكثر الدعم

  من رألكث الشخصية الحماية وسائل وتوفير الكهربائية، والمولدات

.صحي كادر 3.500

مركز الملك سلمان ومشاريع لممارسات الدبلوماسية اإلنسانية 
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الدبلوماسية اإلنسانية 
يةالدول وفرص توظيف الدبلوماسية اإلنسانية لتعزيز السالم وتحقيق التنم

)قطر –االمارات  –الكويت  –السعودية (بعض دول مجلس التعاون الخليجي نموذجا 

 

                                       

بدر عبد المحسن المطيري :  اعداد 

)خبير إقليمي بالتنمية المستدامة –مستشار منظمات دولية  –باحث أكاديمي بالقانون الدولي (    
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مقدمة
 الرابعة نيفج اتفاقية وهي اإلنساني، الدولي للقانون التأسيسية الوثائق إحدى تشير

 تشير.ريةبش قيمة ذات أفكار على تبني التي المعطيات بعض إلى   الثالثة مادتها في
 أكثر يعتبرون ، البشري الجنس في ولدوا أنهم لمجرد البشر، أن إلى المعطيات هذه
 الفهم وراء أساسي مفهوم هذا.آخر نوع أو كيان أو مخلوق أي من وأهمية قيمة

 وارئالط أوقات في الحماية اإلنسانية القيمة تتطلب حيث ، لإلنسانية التقليدي
. والحاجة والصراع
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ما هي الدبلوماسية اإلنسانية؟

ما هي الدبلوماسية   يجيب االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر على سؤال
لجميع  باعتبارها القدرة على إقناع صانعي القرار وقادة الرأي بالعمل بما يحقق المصلحة الفضلى  اإلنسانية؟

ياسيين تعمل الدبلوماسية اإلنسانية على تعزيز المبادئ اإلنسانية األساسية للقادة الس.الناس في جميع األوقات
.واالقتصاديين واالجتماعيين في مناطق االضطرابات حول العالم

د بينما يركز الكثير من جهود الدبلوماسية اإلنسانية على مناطق محددة ، يشمل المجال العدي
.التي يتجاوز سكانها الحدود الدوليةالفئات الضعيفة والمحرومة من

4



:وهم  الحماية االجتماعية وحقوق اإلنسان العديد من هذه الفئات الضعيفةوتشمل 
. السكان األصليين1.
. العمال غير الرسميين وغير المستقرين2.
. المهاجرون3.
. سكان األقليات4.
. كبار السن5.
.ى اإليدز واألمراض المزمنة األخر/ األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية 6.
. أشخاص ذوي اإلعاقة7.
.طالبي اللجوء 8.
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:أبرز وظائف الدبلوماسية اإلنسانية 

.مناصرة المستضعفين والمحتاجين والوقوف إلى جانبهم  -
العمل من أجل مصلحة األشخاص المتأثرين بالنزاعات وتحقيق الوصول إلى نقاط االهتمام والمناطق  -

.المتضررة
ل العمل مع الدول واألطراف المسلحة وتولي مسؤولية التفاوض في الخطوط األمامية، وبخاصة حين تص -

.المفاوضات عبر الدبلوماسية التقليدية إلى طريق مسدود
..العمل على ضمان احترام القوانين اإلنسانية -
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ما هي انتهاكات حقوق اإلنسان؟

 يتطلب فهم الصلة بين الدبلوماسية اإلنسانية وحقوق اإلنسان اإلجابة على السؤال ، ما هي انتهاكات حقوق
دية يقدم مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان عدة أمثلة على انتهاكات الحقوق االقتصا اإلنسان؟

:واالجتماعية والثقافية من قبل الحكومات 

.)انتهاك للحق في السكن(إجالء الناس قسراً من منازلهم -
.)الحق في الصحة(تلوث المياه -
.)الحق في العمل" (العيش الكريم"عدم التأكد من أن األجور كافية لتوفير -
.)التحرر من الجوع(عدم منع الجوع -
.)الحق في الغذاء(عدم منع الجهات العامة والخاصة من إتالف أو تلويث الغذاء أو مصدره -
لكل فرد الحق في الحياة والحرية واألمن "على أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من 3تنص المادة -

:دول تنتهك هذه الحقوق تستشهد منظمة متحدون من أجل حقوق اإلنسان بعدة أمثلة على."الشخصي
.فشلت أفغانستان في حماية المدنيين غير المقاتلين من النزاع المسلح-
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شخص على أيدي الشرطة خالل عام واحد دون تحقيق يذكر أو بدون  1000في البرازيل ، قُتل أكثر من -
.تحقيق

.نازح في المخيمات الداخلية 500000في أوغندا ، توفي أكثر من -
في  المكتظة والتي ،" إعادة التأهيل"وضعت فيتنام اآلالف من مدمني المخدرات والبغايا في معسكرات -

.الواقع ، لم تقدم أي عالج
تؤكد األمم .ربما تكون أكبر التهديدات لحقوق اإلنسان في دول العالم هي الهجمات على سيادة القانون-

ترسيخ الحقوق االقتصادية واالجتماعية "في الدور المتكامل الذي تلعبه سيادة القانون المتحدة على
توصف العالقة بين سيادة القانون وحقوق اإلنسان ."والثقافية في الدساتير والقوانين واألنظمة الوطنية-

."غير قابلة للتجزئة وجوهرية"بأنها 
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كيف ترتبط الدبلوماسية وحقوق اإلنسان؟

ًعا للتدخالت في العقود األخيرة ، أصبحت قضايا حقوق اإلنسان ، التي كانت تُعتبر شئون داخلية للدول ، موضو
نتيجة لذلك ، قد يصاحب التدخل العسكري تدخل .اإلنسانية ، غالبًا بقيادة األمم المتحدة والقوى العظمى العالمية

كما أفاد مركز البحوث اإلنسانية واالجتماعية ، .إنساني يُنظر إليه أحيانًا على أنه انتهاك لسيادة الدول المتضررة
.تحرض على الصراع بدالً من وقف الصراع  فإن النتيجة يمكن أن
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تحاول الدبلوماسية .في حاالت الصراع هذه ، ترتبط الدبلوماسية وحقوق اإلنسان ارتباًطا مباشًرا-
إلغاثة اإلنسانية حل المشكالت المحتملة عن طريق التفاوض مع إيجاد طرق في الوقت نفسه لتقديم ا

الهدف هو إقناع صانعي القرار بالعمل في جميع األوقات لصالح السكان .للمتضررين من األزمة
:المعرضين للخطر واحترام المبادئ اإلنسانية األساسية من خالل

ة لهاالسماح بالمشاركة الفعالة للوكاالت اإلنسانية في جهود منع األزمات واالستعداد لها واالستجاب-
ن تضمين األشخاص المتأثرين باألزمات في عملية التفاوض سواء عن طريق المنظمات أو الممثلي-

األفراد
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التأكد من أن المنظمات اإلنسانية قادرة على مراقبة برامج المساعدة-
تعزيز احترام ودعم القوانين الدولية وحقوق الشعوب األصلية ومنظماتها-
ستفادة من حيث يتم تنفيذها دون اال" الدبلوماسية الكالسيكية"تختلف الدبلوماسية اإلنسانية عن -

ومع ذلك ، يعتمد كال النوعين من الدبلوماسية على أهداف .قوة عسكرية أو سياسية لحكومة واحدة
التحدي الذي يواجه الدبلوماسية .القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان وحقوق الالجئين

تفاقيات اإلنسانية هو تحقيق أهدافها دون سلطة إلزامية لتطبيق القوانين في حالة عدم االمتثال لال
.الدولية أو انتهاكها
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:الدبلوماسية االنسانية الخليجية في زمن كورونا 

 

لتي هي في خضم أزمة فيروس كورونا ، قدمت دول الخليج العربية مساعدات إنسانية كبيرة للعديد من الدول ا
من اآلثار المشتركة لتعليق   اقتصاداتهاالتي عانت في أمس الحاجة إليها ، على الرغم من الضربة الشديدة

أن مما يشير إلى مدت دول الخليج يدها بشكل ملحوظ إلى إيران ،.السفر الجوي الدولي وانهيار أسعار النفط
بعض قادة الخليج قد يرغبون في العمل نحو تعاون إقليمي أكبر في مواجهة تحديات األمن البشري 

 525مة حزمة مساعدات بقي  داخل شبه الجزيرة العربية ، خصصت المملكة العربية السعودية أيًضا.المشتركة
.  لليمن مليون دوالر
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التبرع الكويت  وباإلضافة إلى ذلك، لقد أرسلت معظم دول الخليج العربي مساعدات كبيرة إلى بكين، حيث قادت
تقديم  علىأبو ظبي  و الرياض و الدوحة من اإلمدادات الطبية، وكذلك عملت$  3000000بقيمة 

مكافحة انتشار للمساعدة في  مليون دوالر لمنظمة الصحة العالمية 40عالوة على ذلك ، قدمت الكويت .المساعدة
، وأرسلت دولة اإلمارات العربية المتحدة غزة  ولبنان  وكذلكإيطاليا كما أرسلت قطر المساعدات إلى.الفيروس

، أرسلت  UAE Aidبواسطةمعلن  بشكل عام ، كما هو.، وغيرهاالصومال ، وأثيوبيا  ،اليونان المساعدات إلى
 260.000دولة ، استفاد منها ما يقرب من  24من المساعدات إلى أكثر من  متريًاطنًا  260أكثر من "الدولة 

. "مهني طبي
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، فقد كان  بالنسبة لدول الخليج ، فإن تقديم اإلغاثة اإلنسانية خارج حدودها ليس باألمر غير المألوف وال هو جديد
في الواقع، فقد كانت ."أداة هادئة من السياسات الخارجية لكل منهما في منطقة الشرق األوسط الكبير"تاريخيا 

اإلمارات   ، وةالمملكة العربية السعودي أسهم شعبيتهم متزايدة في مجال الدبلوماسية اإلنسانية ، ال سيما بالنسبة
.والكويت وقطر العربية المتحدة

٪ من ناتجهم المحلي اإلجمالي في المساعدات الخارجية 1.5أنه بينما كانوا يساهمون بالفعل بنسبة ومن المالحظ 
 2000٪ في عام 1في السبعينيات ، ارتفعت مساهمات دول الخليج العربية في المساعدات اإلنسانية العالمية من 

.  2014٪ في عام 7إلى 
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:المساعدات اإلنسانية السعودية 1)

اعدات من أوائل الدول عالميا في مجال المس -بحسب بياناتها الرسمية المتاحة  -تعد المملكة العربية السعودية *
من دخلها الوطني، كما احتلت المركز الرابع عالميًا بين الدول المانحة  1.9االنسانية، وتبلغ نسبة المساعدات 
مليار  139ماليين الجئ، فيما بلغت قيمة المساعدات التي تقدمها لالجئين  3لتصدرها دول العالم باستضافتها ل 

 800أما عن األزمة السورية، فقد قدمت لالجئين السوريين في الدول المحيطة أكثر من . عقود 4دوالر خالل 
صدر كما تت. مليون دوالر، إضافة إلى المساعدات التي تطوع بتقديمها المواطنون السعوديون في مناسبات عدة

.من عدد الالجئين اليمنيين حول العالم% 58قائمة الدول المستقبلة لالجئي اليمن بإيوائها ما يقارب 
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عدد المشاريع
4025

عدد الدول المستفيدة
156

المبلغ اإلجمالي
32.94

مليار دوالر أمريكي
|

123.55
مليار لایر سعودي

المشاريع اإلنسانية والتنموية والخيرية
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المساهمات في المنظمات والهيئات الدولية

560
عدد الجهات المستفيدة

48
المبلغ اإلجمالي

2.21
مليار دوالر أمريكي
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:المساعدات اإلنسانية الكويتية 2)
عمل إلى حد كبير في إعطاء ال -بحسب بياناتها الرسمية المتاحة  -ساهمت المساعدات التي تقدمها الكويت 

.ن أو اللغةاإلنساني العالمي زخما كبيرا عبر ما تقدمه لجميع المحتاجين في أنحاء العالم بعيدا عن العرق والدي

تية باتت وتعتبر الكويت سباقة ورائدة في مجال العمل الخيري واإلنساني السيما أن الجمعيات الخيرية الكوي
.عالمة بارزة في عمل الخير عبر تحركاتها الميدانية الواسعة لمساعدة المحتاجين

في أكثر  وساهمت الكويت في التخفيف من معاناة الشعوب التي تشهد أزمات كبيرة من خالل تقديم المساعدات
ذلك من بلد وخصوصا في دول المنطقة العربية كما في العراق وسورية وفلسطين واليمن وغيرها لتكون ب
برعات سباقة إلى العمل الخيري اإلنساني وأن تمسك بزمام المبادرات العالمية في هذا الجانب كما زاد حجم الت

.في الدول التي تصيبها كوارث طبيعية كما حصل في اليابان والفلبين وتركيا والصومال وغيرها
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لى دور وحملت استضافة الكويت للمؤتمرات الثالثة للمانحين لدعم الوضع اإلنساني في سورية تأكيدا ع
تبرع الكويت بمبلغ ) 2013يناير (السياسة الخارجية الكويتية اإلنساني إذ تم االعالن في المؤتمر األول 

مليون  500إلى ) 2014يناير (مليون دوالر بينما ارتفعت قيمة التبرعات الكويتية في المؤتمر الثاني  300
.مليون دوالر 500تبرعت الكويت بمبلغ  2015دوالر وفي المؤتمر الثالث نهاية مارس 

إلغاثة مع ولم تقتصر المساعدات الكويتية للشعب السوري على تلك المؤتمرات الثالثة بل انطلقت حمالت ا
ات وساهمت الجمعيات الكويتية والهيئات الخيرية في إيصال تلك المساعد 2011بداية األزمة السورية عام 

رة إلغاثة إلى جانب إسهام كل من جمعية الهالل األحمر الكويتي والهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية بجهود كبي
.النازحين في دول الجوار لسورية وهي مستمرة حتى يومنا هذا
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ني حيث أعلن  كما حظيت القضية الفلسطينية باهتمام كويتي كبير وخاصة فيما يتعلق بإغاثة الشعب الفلسطي
مليون دوالر لتغطية احتياجات  34عن تبرع الكويت بمبلغ  2009األمير الراحل الشيخ صباح األحمد في يناير 
حاجات إيمانا منه بالدور اإلنساني للوكالة ولمواجهة ال) األونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

.العاجلة لألشقاء الفلسطينيين

مليون دوالر للسلطة الفلسطينية للسنوات الخمس  200أعلنت الكويت تبرعها بمبلغ  2009وفي شهر مارس 
مليون دوالر لدعم  300التالية من خالل برنامج إعادة إعمار غزة كما سبق للكويت أن أبدت التزامها بدفع 

.2007السلطة الفلسطينية أثناء مؤتمر المانحين الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في ديسمبر 
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مليون دوالر لدعم البرنامج  50اتفاقية مع البنك الدولي تساهم بموجبها بمبلغ  2012ووقعت الكويت في نوفمبر 
.الفلسطيني الحالي لإلصالح والتنمية في البنك الدولي

ين انطلقت حمالت إغاثة تضمنت عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إلى أهالي غزة المنكوب 2014وفي عام 
.جراء العدوان اإلسرائيلي في شهر يوليو من العام ذاته
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)  أونروا(ن كما أكدت الكويت االلتزام بتقديم دعم سنوي لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيي
 360وذلك في إطار العجز الذي تعاني منه السيما مع قرار اإلدارة األميركية األخير خفض تمويلها للوكالة من 

.مليون دوالر 60مليون دوالر الى 

غاثة ومع تفاقم أزمة الشعب اليمني حرصت الكويت على استمرار جهودها اإلنسانية من خالل حمالت المساعدات إل
تي دور المنكوبين من تدهور األوضاع وكان لكل من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية وجمعية الهالل األحمر الكوي

تها العسكرية والتي تل) عاصفة الحزم(بارز في إطالق العديد من الحمالت اإلنسانية وخاصة مع انطالق عملية 
.)إعادة األمل(عملية 
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وعدد من ) الهالل األحمر الكويتي(و) الرحمة العالمية(و) الكويت إلى جانبكم(وتعمل الكويت من خالل حملة 
ات التعليم الجمعيات والمؤسسات الكويتية على تقديم العون للشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية في قطاع

.والصحة واإليواء والغذاء والمياه وذلك ضمن برنامجها اإلغاثي العاجل في اليمن

اعهم ولم يغب العراق عن جهود اإلغاثة الكويتية ففي ضوء تزايد أعداد النازحين داخل المدن العراقية وتدهور أوض
بتبرع سخي للمفوضية السامية لشؤون  2014يوليو  11نتيجة للصراع الدائر في العراق تقدمت الكويت في 

مبلغا  2015 الالجئين في األمم المتحدة يقدر بثالثة ماليين دوالر لعملياتها اإلنسانية بالعراق، كما قدمت الكويت عام
.مليون دوالر إلغاثة النازحين هناك أيضا 200وقدره 
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مليون دوالر وذلك خالل  176تعهدت الكويت بتقديم مساعدات إنسانية للعراق بقيمة  2016وفي يوليو 
ى مؤتمر المانحين لدعم العراق الذي عقد برعاية الكويت ودول أخرى في واشنطن ما دفع مجلس األمن إل

.اإلشادة بما تقدمه الكويت من دعم مستمر لتحقيق االستقرار في العراق
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:المساعدات اإلنسانية اإلماراتية )3
 ً ، حافظت دولة اإلمارات على )(OECDللجنة المساعدات اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وفقا

.2015مركزها كإحدى أكبر الدول المانحة للمساعدات اإلنمائية الرسمية في العام 

، )مليار درهم إماراتي 16.1( 2015التي قدمتها الدولة في العام  (ODA)بلغ حجم المساعدات اإلنمائية الرسمية
بالمئة من هذه المساعدات التنموية على  52وكان ما يزيد عن .من الدخل القومي اإلجمالي % 1. 09أي بنسبة 
مليار درهم، بنسبة  15.23نحو  2016بلغ حجم المساعدات اإلنمائية الرسمية اإلماراتية خالل عام كما. شكل منح

.من تلك المساعدات تم تقديمها على شكل منح% 54من الدخل القومي اإلجمالي، وأكثر من %  1.12
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. بلدا حول العالم42مستهدفة مليار درهم28.5يمة المساعدات اإلماراتية الخارجيةق، تجاوزت2018وفي عام 
في المئة  0.7نجاح دولة اإلمارات وللعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها ما نسبته وهذا يعكس

لغت نسبة من إجمالي الناتج القومي اإلجمالي، وهي النسبة التي أقرتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، حيث ب
في المئة، وهذا يجعل دولة اإلمارات من بين  0.93المساعدات اإلماراتية من إجمالي الناتج القومي اإلجمالي نحو 

.أكبر المانحين في العالم

، حصولها على صفة عضو مشارك في لجنة 2014ومن اإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات خالل العام 
، حيث منحت فرصة حضور  (OECD)التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( DAC)المساعدات اإلنمائية

.االجتماعات رفيعة المستوى، وكذلك االجتماعات الفرعية التابعة للجنة المساعدات اإلنمائية

لة كما أتاحت هذه العضوية حصول دولة اإلمارات على مقعد على طاولة المنتديات، والملتقيات الدولية ذات الص
.بالتنمية الدولية، وكذلك االعتراف الدولي بها كدولة مانحة رئيسية على مستوى العالم
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  :المساعدات اإلنسانية القطرية ) 3

نا، وإنتاج قدمت قطر تجربة جديرة باالنتباه على المستوى الدولي، من حيث التدابير االحترازية والسيطرة على كورو
طبية أجهزة تنفس صناعي محلية، وتقديم العالج مجانا، وعلى المستوى الدولي، تواصل قطر تقديم المساعدات ال

حي العاجلة، كما أطلقت مع كوريا الجنوبية وكندا والدنمارك وسيراليون مجموعة أصدقاء التضامن من أجل األمن الص
.العالمي لمكافحة كورونا، األمر الذي يعكس التزام قطر بتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة
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100ر من يستفيد منها شعوب أكث -بحسب بياناتها الرسمية المتاحة  -المساعدات اإلنسانية واإلنمائية لدولة قطر 
. مليار دوالر  50دولة، وتتجاوز قيمة تلك المساعدات أكثر من 
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يجي وهما وبالطبع هناك سجل مميز أيضا لمساعدات الدولتين المتبقيتين من دول مجلس التعاون الخل
د من مملكة البحرين وسلطنة عمان اال ان شح البيانات والمعلومات المتوافرة حال بيننا وبين مزي

.التفصيل في جهودهما في مجال المساعدات ضمن دبلوماسيتهما اإلنسانية 
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:خالصة 

طنية وسيلة وليست غاية وهي ال تصنع أو تكون صورة لألغراض الو -وبالذات اإلنسانية  -تعتبر الدبلوماسية 
السلطة  والقومية، بل انها تعتبر مكملة لدور السياسة الخارجية والعالقات الدولية في تحديد الخيارات التي تقرها

لحة الوطنية السياسية، وتعمل أيضا على إنجاح السياسة القومية بأقل الخسائر الممكنة، وتجنب الحروب وحماية المص
، من خالل اضفاء البعد اإلنساني على عالقات الدولة ومنهجها المتفاعل مع احتياجات وازمات العالم المحيط او 

.الخارجي بشكل عام 
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31

صالح الدول، ورغم أنها تسمى بدبلوماسية المسار الثاني فإنها ال تقل أهمية عن الدبلوماسية التقليدية في صون م
ل مما يعني أن العمل الدبلوماسي لم يعد مقصورا على وزارات الخارجية كما جرى العرف عليه في الماضي، ب

.أصبحت هناك عالقات تشابكية مع مختلف الجهات الموازية

رها المبدئي وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر الدبلوماسية اإلنسانية أداة مؤثرة وفعالة لتعزيز دو
المجاالت  في خدمة التنمية البشرية جمعاء وفي تأكيد وزيادة رصيدها من االحترام العالمي لدورها البناء في كافة
ول الوطنية واإلقليمية والدولية ، وهنا البد من اإلشارة الى أهمية المزيد من التنسيق وتوحيد الجهود بين د

.المجلس لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لجميع اطرافه المتضامنة والمتعاونة 





 والتنمية السالم تحقيق على وتاثيراتها االنسانية الدبلوماسية ادوات

  التهجير

  الطائي عبدهللا
  يةاالنسان الدبلوماسية لومسؤ

IHH



  الرابطة’ وجهة خالل من ، للتهجير األصلية األسباب معالجة إلى الحاجة إدراك يزداد
ً  مستمرة برامج وتظهر .والسالم والتنمية اإلنسانية رابطة أيْ  ،‘الثالثية  المقاربةَ  هذه محليا

.والتوصيات دروٍس  من الُمِفيدَ  وتتيح

 إليجاد-يزالون وما- االنساني العمل مفهوم صناعة على القائمون السنين مرِّ  على جاهد
 .األمر عليها يشتمل التي والمتشابكة الُمعقَّدة العوامل بسبب وذلك ،للتَّهجير دائمةٍ  حلول
  والمجال اإلنساني مجالال في الفاعلة الجهات بين الُمحسَّن التنسيق أنَّ  على إجماعٌ  ويَْنشأ

 عملٍ  إطارَ  يُتِيحَ  أن يمكن (‘الثالثية الرابطة’ باسم المعروفة) السالم ومجال التنموي
  وفي .دائمة حلولٍ  إيجاد ثمَّ  ومن ،أمده يطول الذي بالتَّهجير المرتبطة المسائل لمعالجة

  السالم وبناء النِّزاع منع برنامج ونُفِّذَ  ُوِضعَ  ،السياق هذا

 .الناشئة الجمهوريات في للتَّهجير األصلية األسباب بعض معالجة إلى البرنامج بهذا ويُقَصدُ 
:وهي ،أساسيةٌ  مفاهيمَ  ثالثَةُ  البرنامج تصميمَ  أفاد والذي



 :أوالً 

ا .ومعالجتها والفورية البنيوية النِّزاع محّركات فهم في التركيز يجب كات فأمَّ   النِّزاع في تُْسِهمُ  التي البنيوية المحّرِ
:أزمات بثالث ترتبط وهي .العنف إلى تقود فإنما ،العزلة في تُْسِهمُ  وال

(النَُخب بين المنافسة وطبيعة والمناطقي العرقي التركيب طبيعة ،ذلك ومثال) الهوية أْزمة-1
(السياسية والثقافة السياسي النظام طبيعة ،ذلك ومثال) التمثيل وأْزمة-2

 .(السياسية وظائفها أداء على الدولة قدرة ،ذلك ومثال) النفوذ وأْزمة-3

ا كات وأمَّ ل التي فهي ،الفورية المحّرِ  هذه وتشتمل .فةعني تكون أن يمكن نزاعات إلى البنيوية األسباب تحوُّ
كات ة المنافع من وغيرها والخدمات المعلومات على الحصول في المساواة عدم :على المحّرِ   ةوالمشارك ،العامَّ

.جداً  محدودةٍ  يةسياس ألغراٍض  خدمةً  المناطقية والهوية العرقية الهوية واستعمال ،القرار صنع في المتكافئة غير



 ً  :ثانيا

  السالم ويشير .السلبي السالم من بدالً  اإليجابي السالم على التركيز
ا .المباشر الجسماني العنف وقف إلى السلبي   وفه ،اإليجابي السالم وأمَّ
ً  العنف إزالة   وانتهاكات ،ةالُمستحِكمَ  كالمظالم عوامل إزالة أيْ  ،بنيويا

  ،واإلقصاء ،االجتماعي والظلم ،الجنسي والعنف ،اإلنسان حقوق
  أنشطة وتهدف .النِّزاع إدارة ومؤسسات العامة المؤسسات وضعف

 للنِّزاع والمباشرة البنيوية األسباب إزالة إلى اإليجابي السالم بناء
ً  اقتالعها أو العنيف .تدريجيا



 ً  :ثالثا

ً  حليالً ت العنف إلى العودة منع مع للنِّزاع األصلية األسباب معالجة تقتضي  مراعيا
  وسياقَي "المقترح البرنامج" الحل بين العالقة معالجة في يَُركَّزُ  ،النِّزاع لظروف

 قاءإل أجل من وذلك ،المحليُّين الشركاء على االعتماد ويمكن .والتَّهجير النِّزاع
  ولقد .فيفهاوتخ المخاطر إستراتيجيات في ،األْولويِّة ذات المجاالت على الضوء
ً  أدرجنا   تحديد طريق عن ،‘الضرر عن االمتناع’ مقاربات من مقاربةً  أيضا

قات’   في عناصرٌ  وهي ،المشروع فيها التي األماكن في ‘وجامعات’ ‘ُمفّرِ
ا ،المجتمع ق إمَّ ا (للتوتُّر مصادر وهي) الناس تُفّرِ   تصييرها ويمكن) تجمعهم وإمَّ

  حليالم الشريك على واالعتماد التشاور نتائج أعانتنا وقد .(المشكالت لحلٍّ  أداةً 
. دقيقا تشخيصا تشخيصها في



 :البرنامج

اإليجابي والسالم األصلية األسباب
 مجتمعاتهم في نآمني تجعلهم بطرقٍ  بالنِّزاع المتأثرين الناس لدعم محاولةٌ  البرنامج قلب في

نهم   األنشطة دعم خالل من ذلك ويكون .عيشهم في تؤثِّر التي القرارات في التأثير من وتُمّكِ
:الثالثية الرابطة روح على تشتمل التي اآلتية



 فيروتو ،مباشرةً  الخدمات بإيصال اإلنسانية للحاجات االستجابة :اإلنساني العمل في-١
  المناطق في الصحية الخدمات على الحصول وإمكانية المساءلة وتحسين ،القانونية المعونة

ا التي   لنشوء خطرٍ  مالاحت فيها أو اإلنسانية المساعدة إلى الناس من عظيمٌ  جزءٌ  فيها يحتاج إمَّ
.الحاجة تلك

زُ  التي األنشطة تنفيذ :االجتماعي والتماسك المحلّيِ  السالم بناء في-٢   التماسك تعّزِ
 ،محلي مجتمع كل أفراد بين والذي المحلية المجتمعات بين الذي كالحوار ،االجتماعي
شة الجماعات تُْشِركُ  التي واألنشطة   الصحة خدمات لحو القرار ُصْنعِ  عمليات في المهمَّ

.والعدالة

  روتطوي ،المنظومات تقوية على التركيز :القانون وُحْكم المحلي الُحْكم في-٣
  جتمعاتالم قُْدرة زيادة مع ،والعدالة الصحة خدمات توفير عن المسؤولين قدرة

.المسؤولين مساءلة على (الحقوق أصحاب أي) ومعارفها المحلية



 .المشاريع يذتنف وفي التصميم منهجية في عنه يُستغنَى ال جزءٌ  المحليَّة الملكيَّة

  في الفاعلة الجهات ماسيَّ  وال ،المسؤوليةَ  والُمكلَّفينَ  المجتمع أفراد على الشراكات وتشتمل
  درجةً  العوامل أفضل هي المحلية الفاعلة فالجهات .المدني والمجتمع ،المحلية الحكومة
  ،النِّزاع دَّةِ حِ  وتخفيف ،واالندماج المساءلة لتحسين ،واستدامةً  فعاليةً  وأكثرها ،وأنسبها
.وحلِّها المحلية المشكالت وتحديد

 على الدولة قدرة انعدام هو والتَّهجير للنِّزاع الرئيسية األسباب أحد االزمات اغلب في
.هوإدارت صريحٍ  عادلٍ  قضائّيٍ  نظامٍ  تنظيم ومنها ،األساسية الخدمات توفير



والممارسة السياسة تتركها التي اآلثار

  بناء مقاربات خالله من نظَّمُ تُ  ،قويٌّ  ومْنبَرٌ  ،مفيدةٌ  دخولٍ  نقَطةُ  أنَّه الخدمات إْيَصالُ  أثبت
  المؤسسات تقويةَ  إنَّ  ثم .الُمتَناِزَعة الجماعات بين االجتماعي التماسك ويُبنَى ،السالم

 ،ضروريٌّ  أمرٌ  ،الخدمات إيصال في المساَءلةِ  وتعزيز ،الحكومية وغير الحكومية ،المحلية
ً  وَمقُودةً  مستدامةً  المقاربات لتكون ع خالل من ينشأ أن ويمكن .محليا   القواعد في التطّوِ

.عظيمٌ  جماعي وعملٌ  تعاونٌ  ،الشعبية
ً  التعاون وتبيين الثقة بناء على ذلك سيعين    المشكالت حلِّ  في المحلية المجتمعات بين عمليا

ً  بناءً  االجتماعي التماسك بناء أُِريدَ  فإنْ  .المحلية  بين القوة ديناميَّات مِ فَهْ  من بدَّ  فال ،ناجحا
قات المساواة عدم أوجه معالجة ومن ،الجماعات   ،دينالُمبعَ  مشاركة دون تحول التي والمعّوِ

ً  يقتضي وهذا .المشاركة فةكل عن للتعويض الحاجةَ  يكفي ما الموارد من يُتَاحَ  أنْ  أيضا



توصيات

و أن التنفيذ في شركائهم من يطلبوا أن للمانحين ينبغي :أوالً    البرامج صراحةً  ايُقرُّ
ً  والَمقُْوَدةَ  للحال المستجيبة رَ  أن ويمكن ،محليا  أكثر مقارباتٍ  بّدْعمِ  ذلك نالمانحو يُيّسِ

.بالتكيُّف وتسمح االولويات في التعلُّم تُدِرجُ  ، مرونة

 ً   عن الناجم هجيرللتَّ  دائمة حلول إيجاد على المعونة أوساط في للعاملين ينبغي: ثانيا
 تُقَاس كي المثال، بيلس فعلى. المناسبَْين والتحليل البحث في يستثمروا أنْ  النِّزاع
 فالتحليل. به يُْحتَسبُ  يُحَسبُ  شيءٍ  كلُّ  ليس أنْ  نُدِركَ  أن ُمهمٌّ  السالم، بناء نتائج

يالك التحليل جانب إلى -وحكايات قصص سرد فيه الذي- الوافر الكيفي   أن يمكن ّمِ
  الذي من أعمق وه ما ونتائجه السالم بناء ديناميَّات في النظر ُعْمق من لنا يُتِيحَ 

.وحدها الكميَّة األساليب لنا تُتِيُحه



 ً  فالتزام .المالس وبناء والتنموي اإلنساني العمل بين الحواجز تحطيم المهمِّ  من :ثالثا
بٌ  الثالثية وبالرابطة الدائمة بالحلول الكبرى الصفقة دُ  امد ما به ُمرحَّ  أهميَّةَ  يؤّكِ
  الناس يعيش ال ،الشعبية القاعدة مستوى وفي .هذه التدخُّل مجاالت بين التآزر

موا أنْ  إلى المعونة أوساط في العاملون يميل ولكنْ  ،بعض عن بعضهم منعزلين   يُنّظِ
ً  االنعزال هذا يكون أن ويمكن .منعزلين ويعملوا   انحينالم تمويل تدفُّق من مدفوعا

  العمل مجهود بين داً عم تَْفِصلَ  أنْ  إلى تميل التي ،بالنِّزاع المتأثرة البيئات في
.السالم وبناء والتنموي اإلنساني

 ً كةِ  الحلول لدعم تمويلٍ  آليات تصميم ينبغي: رابعا ً محلي الُمحرَّ   يطول التي لألْزمات ا
  ناصرع إدماج إلى يقصد الذي المشترك التمويل تدفُّق باستعمال وذلك أمدها،
 العنيف زاعللنِّ  األصلية األسباب بعض معالجة في التركيز مع اإليجابي، السالم

.والتَّهجير



محلي هو ما بعد ما

ً  أوسع هو بما المحلّيِ  السالم بناء رْبطُ    الصدد يوف المقاطعات صدد في جهودٍ  من نطاقا
يات أحد هو الوطني ه ألسباب وذلك ،السالم بناء أعمال في الرئيسية التحّدِ   األحداث أنَّ  اأهمُّ
 .فيها وتؤثِّر المحليَّةَ  المالس بناء ُجُهْودَ  تُهيِّئ العليا المستويات في والمصالح الفاعلة والجهات
  خطط من ويُنفَّذُ  موجودٌ  هو ما على أطول أمده الذي الدولية الفاعلة الجهات تخطيط ويعتمد
ً  الموضوعة النِّزاع وتخفيف التنمية ً  وطنيا ً أ السياسية اإلرادة وعلى ،ومحليا  تحدٍّ  وهذا .يضا
  واإلرادة ،هناك منهارةٌ  الدولة إذ ، الفتية الجمهوريات اغلب في الخصوص وجه على

ً  محدودةٌ  فيها السياسية .الوطنية والنخب السلطات عند غالبا
 حسنٌ  أثرٌ  له ونفيك ، المحليُّ  المجتمع يقوده بناءً  السالم بناء إمكانية تنعدم ال ،ذلك كل ومع

لها مبادرات تَْبنِيَ  أنْ  ويمكن .محليٌّ  هو ما بعد ما في   ،السالم وبناء نميةللت المؤيِّدة الدول تمّوِ
  ماسكالت بناء خالل من وذلك ،النخبة عند السياسية اإلرادة إلى االفتقار عن للتعويض

.فصاعداً  الشعبية القاعدة من ابتداءً  ،السياسية واإلرادة االجتماعي





الدبلوماسية اإلنسانية الدولية

المهندس فتحي جبر عفانة

السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية

الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فاست للمقاوالت



ةالدبلوماسية اإلنسانية الدولي

التعريف

األمن االنساني

المنظمات االنسانية 
الدولية



التعريف
الدوام  الدبلوماسية اإلنسانية هي إقناع صانعي القرارات وأصحاب اآلراء بالعمل على•

.  جه تاملما هو في مصلحة المستضعفين بإحترام المبادئ اإلنسانية األساسية على و

الرسمية  تفاقاتتصال واإلالمناصرة والمفاوضات واإل: تشمل الدبلوماسية اإلنسانية •

.توغيرها من اإلجراءا

ن فرص ليس قرار المشاركة في الدبلوماسية اإلنسانية خياًرا بل مسؤولية ناتجة ع•

ة للسلطات الوصول المتميزة التي تتمتع بها الجمعيات الوطنية بصفتها جهات مساعد

.العامة في الميدان اإلنساني



  بأنه ينسانمن اإلاأل) كوفي عنان( لألمم المتحدةالسابق صف األمين العام و
وان أو تفشي األمراض، الجريمة والعد الذي قد ينتج عنالتحرر من الخوف 

.  الكوارث الطبيعية

األمن اإلنساني



:نساني يشملألمن اإلاتحقيق 

صالح المؤسسات الداخليةإ

ضمان األمن الشخصي و السياسي 

 وحرية التفكير ستقاللية الفردإضمان

حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية

توفير السكن المناسب
 عملالفرص توفير



ً ين ألفتسعى الكثير من  منظمات المجتمع المدني ، والتي تجاوز عددها األربع  ا
تحقيق  نسان بوضع حداً لها من خاللنتهاكات الواقعة على حقوق اإللمراقبة اإل
.جتماعيةالعدالة اإل

المنظمات اإلنسانية الدولية



 توفير خدمات التعليم
تعزيز المساوة بين الجنسين وتمكين المرأة
طفالخفض معدل وفيات األ
القضاء على الفقر والجوع
 وإعادة البناءغاثة في حاالت الكوارث الصحة والرعاية واإلتوفير
ستدامة البيئيةتشجيع اإل
 نسانالوثائق الدولية الخاصة بحقوق اإلومناقشة صياغة

المنظمات اإلنسانية الدولية



منظمة الصحة العالمية

التوجيهية والتنسيقية ضمن منظومة األمم المتحدة فيما يخص المجاَل الصحي  السلطة هي•

إنسان دون  مسؤولة عن تأدية دور قيادي في معالجة المسائل الصحية العالمية وتأكيد حق الرعاية الصحية لكل•
تمييز

بالبيّنات وتوفير  البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح الخيارات السياسية المسندة  برنامج  تصميم•
الدعم التقني إلى البلدان ورصد االتجاهات الصحية وتقييمها

التركيز على النشأة الصحية لألطفال على مستوى العالم•

طفال لعبت دور كبير في ايجاد اللقاحات المناسبة لالمراض المستوطنة مثل مرض السل ومرض شلل اال•
ومرض الجدري والقضاء

تعمل اآلن وبشكل حثيث على توفير اللقاحات الالزمة لمرض كورونا•



منظمة اليونسكو

.اليونسكو هي منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة•

الثقافةتتمثل رسالتها في إرساء السالم من خالل التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم و •



حمرلصليب األاللهالل والدولية المنظمات 

الحماية اإلنسانية وتقديم المساعدة لضحايا الحرب والعنف والنزاعات المسلحة•

ررين العمل غير المتحيز لصالح السجناء والجرحى والمرضى والسكان المدنيين المتض•

نسانية إعداد التقارير و تلقي و نقل الشكاوى و تقديم المساعدات اإل•



منظمة العفو الدولية 

والتجاوزاتنتهاكات اإلرصد و كشف حماية حقوق اإلنسان و•

  اتأطراف النزاع اتجهالدول أو نساني من حترام و تنفيذ قواعد القانون الدولي اإلإضمان •

 على جائزة نوبل للسالم  وذلك بسبب عملها الدؤوب في الدفاع عن 1977حصلت المنظمة عام •
كرامة اإلنسان

1978نالت جائزة األمم المتحدة لحقوق االنسان في عام •



شكرا جزيال

@FathyAfana

@fathy.afana

التالية يمكنكم مراسلتلي ألي استفسارات أو للتواصل على أي من عنواني

fathyafana@gmail.com

@FathyAfana



املستشار عماد سعد، اإلمارات

يةخبير استدامة ومسؤولية مجتمع

الدبلوماسية اإلنسانية

ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

الدبلوماسية 
اإلنسانية

قوة ناعمة 
للمنظمات 

والدول
خبير استدامة ومسؤولية مجتمعية

دولة اإلمارات العربية املتحدة

املستشار عماد سعد



املستشار عماد سعد، اإلمارات

يةخبير استدامة ومسؤولية مجتمع

الدبلوماسية اإلنسانية

ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

خبير استدامة ومسؤولية مجتمعية واستشراف مستقبل وابتكار مجتمعي للمؤسسات•
م معتمد •

ّ
EFQM / 2013من املؤسسة األوروبية للجودة والتميز املؤسس ي باللغة العربية مقـــيـ

م رئيس ي •
ّ
(فئة التطبيقات الخضراء واملسؤولية املجتمعية)2013بجائزة وزير الداخلية للتميز مقــيـ

ــق معتمد في تطبيق متطلبات املواصفة القياسية الخاصة باملسؤولية املجتمعي•
ّ
(ISO 26000)ة مدقـ

(GRI STANDARDS)إعداد تقارير االستدامة وفق تمكين املؤسسات منمجـــاز في•
2016ريس اللجنة العلمية ملنتدى عجمان للمسؤولية املجتمعية •
2016رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي للتنمية املستدامة أبوظبي •
UNEPدرب بيئي معتمد من برنامج األمم املتحدة للبيئة م•
.مستشار بيئي لجمعية أصدقاء البيئة باإلمارات•

االستدامة وخدمة املجتمع متخصصة بةجائز 11ــــــ  بالفوز أن نحظى بومسؤوليةشرف
2005في املجال البيئي جائزة الشارقة للعمل التطوعي-1
2007وسام إمارة أبوظبي من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -2
2007جائزة ابوظبي بمكرمة من سيدي  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  -3
2010ستوى العري  املجائزة داعية البيئة على -4
2012جائزة دي  للنقل املستدام-5
2013جائزة وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع -6
2014جائزة سمو الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية -7
2014جائزة الوسام اذهبي للمسؤولية املجتمعية -8
2015جائزة الشارقة للعمل التطوعي في االعالم املستدام -9

2016جائزة أفضل عالمة تجارية بالخليج في مجال االستدامة واملسؤولية املجتمعية -10
2018جائزة املسؤولية املجتمعية للشركات العربية -11
 في املسؤولية املجتمعية 100اختيار عماد سعد من بين أفضل -12

ً
2019شخصية عربية أكثر تأثيرا

املستشار عـماد ســعد



املستشار عماد سعد، اإلمارات

يةخبير استدامة ومسؤولية مجتمع

الدبلوماسية اإلنسانية

ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

حماور الورقة العلمية
مفهوم القوة الناعمة-1
العمل الدبلوماسي باعتباره قوة ناعمة-2



نه من غير املمكن أن تصف طرف ما بأ
قوي أو ضعيف إال في إطار مقارنته
بطرف أو أطراف أخرى 

01

 للزمان وامل
ً
كان القوة متغيرة تبعا

واملعطيات

02

 تعتمد
ً
 القوة دائما

ً
 وأبدا

ً
على دائما

السياق الذي توجد ضمنه

03

القوة متغري

نسبي

السياق



املستشار عماد سعد، اإلمارات

يةخبير استدامة ومسؤولية مجتمع

الدبلوماسية اإلنسانية

ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

الطبيعة املتغرية للقوة؟

تلميذ متنمر

صياح الديكيرالقفز فوق السر 

بعض الناس يفكر بالقوة بطريقة ضيقة

تك؟هل تغيير سلوك اآلخرين هو مؤشر أداء لقو 

ياق؟عندما يتغير الستتبخر القوة قد 

القوة دائمًا تعتمد على السياق الذي توجد ضمنه



املستشار عماد سعد، اإلمارات

يةخبير استدامة ومسؤولية مجتمع

الدبلوماسية اإلنسانية

ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

الطبيعة املتغرية للقوة؟
(ة البوكركالنقود في لعب)موارد القوة غير قابلة لالستبدال 

(نامأمريكا خسرت الحرب مع فيت)امتالك موارد القوة ال يضمن القوة 

(ناعيالنفط لم يكن قوة قبل العصر الص)تحويل املوارد إلى قوة محققة 

القوة دائمًا تعتمد على السياق الذي توجد ضمنه



املستشار عماد سعد، اإلمارات

يةخبير استدامة ومسؤولية مجتمع

الدبلوماسية اإلنسانية

ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

قوة 
ناعمة

قوة 
ذكية

قوة 
ةصلب

ما هي أنواع القوة؟

.....اد،اإلعالم، املوسيقا، الفنون، الثقافة، الرياضة، االقتص

....القوة العسكرية، الحرب املباشرة، الحرب بالوكالة، 

قوة 
ناعمة

قوة 
ةصلب



املستشار عماد سعد، اإلمارات

يةخبير استدامة ومسؤولية مجتمع

الدبلوماسية اإلنسانية

ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

:هيالقوة الناعمة 
"إكراهوبدونقدرة احلصول على ما تريد من خالل اإلقناع "

2002صدر عام 

: السياسات الدولية تشبه رقعة شطرنج ثالثية األبعاد
فيةالثقا+ االقتصادية + القوة العسكرية = محوري +رأس ي+أفق 

، لكنها ال تتمتع
ً
 ساحقا

ً
 عسكريا

ً
بالتفوق وأمريكا تمتلك تفوقا

ي كما يجباالقتصادي املطلق، كذلك لم تستثمر في الُبعد الثقاف
جوزيف ناي. د

شغل عدة مناصب في وزارة 
كاالخارجية والدفاع واألمن بأمري



املستشار عماد سعد، اإلمارات

يةخبير استدامة ومسؤولية مجتمع

الدبلوماسية اإلنسانية

ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

بعض مصادر القوة الناعمة للدول؟
 للهجرة، فيها أكثر علماء حازوا على جا

ً
ئزة نوبل  أمريكا أكثر دول العالم جذبا

(باحث أجنبي90.000فيها )أمريكا األولى في نشر الكتب، والدوريات العلمية 

ى املريخ، ومسبار األمل وصل إل(برج خليفة)اإلمارات فيها أطول برج بالعالم 

من األفالم% 66من القنوات الفضائية بالعالم، وتصدر % 23أمريكا تملك 



املستشار عماد سعد، اإلمارات

يةخبير استدامة ومسؤولية مجتمع

الدبلوماسية اإلنسانية

ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

بعض مصادر القوة الناعمة للدول؟
لفاتيكانالسعودية مهبط الوحي وأرض الحرمين الشريفين،  وإيطاليا فيها ا

 فندق من 
ْ
ت

َ
، وطريق الحرير الجديد15طابق خالل 30الصين َبن

ً
...يوما

دولة84م فرنسا فيها برج ايفل، متحف اللوفر، ومنظمة الفرنكوفونية تض

ر ت األفالم والدراما واللهجة ا ملصرية مصر فيها التاريخ واألهرامات، َصدَّ



املستشار عماد سعد، اإلمارات

يةخبير استدامة ومسؤولية مجتمع

الدبلوماسية اإلنسانية

ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

بعض مصادر القوة الناعمة للدول؟

لدانهم، يحتل الطلبة الذين درسوا بأمريكا أو بريطانيا مناصب عليا في ب
 للتواصل وتسويق النموذج األمريك  أو البريطان 

ً
.وغيرهويكونوا جسرا

َصد للطالب الدارسين خارج بالدهم، 
ْ
أمريكا هي أكبر َمق

%(14وبريطانيا % 28مليون طالب أجنبي بالجامعات 2)

العضو السادس عشر في مجلس األمن الدولي( CNN: )مادلين أولبرايت



املستشار عماد سعد، اإلمارات

يةخبير استدامة ومسؤولية مجتمع

الدبلوماسية اإلنسانية

ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

أنواع من القوة الناعمة يف الصراعات الدولية؟
 من الضغط

ً
واإلكراه استخدام الدبلوماسية العامة لإلقناع واالستمالة بدال

 من الدخول املباشر ف
ً
ي الحروبتقديم اإلمدادات العسكرية للحلفاء بدال

طق النزاعاتاملشاركة بالتحالفات الدولية، وتقديم الدعم االستخبارات  واللوجيستي في منا

رثتنظيم حمالت لإلغاثة في مواجهة األزمات والكوا

دوليةتخصيص قوات الجيش للعمل تحت راية األمم املتحدة ضمن قوات حفظ السالم ال

ةالوساطة الكويتية إبان األزمة القطري

مساعدات التدريب بعد احتالل العراق

نسانيةدولة اإلمارات تتبوأ املركز األول بالعالم في املساعدات اال

................

نغوالقوات املصرية في الكو 
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هل هو قوة صلبة
أم قوة ناعمة

غني" القوة الناعمة"
ُ
كت

القوة الصلبةعن استخدام 

"أسلوب العصا واجلزرة"
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أنواع 
الدبلوماسية 
وظف 

ُ
التي ت

كقوة ناعمة
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ول قوة ناعمة للمؤسسات واملنظمات والد

رتدد عندما تتعلق املسألة حبياة اإلنسان، فال جمال لل

ية؟الدبلوماسية اإلنسان

ادة الدبلوماسية اإلنسانية تهتم بإقناع صانعي القرار وق» 
مع الرأي بالعمل يف مجيع األوقات لصاحل الفئات الضعيفة،

2007« االحرتام التام للمبادئ اإلنسانية األساسية



ا لشدة الحاجة)النزاهةتتضمن املبادئ اإلنسانية عنا صر أساسية، مثل 
ً
ة بدون برامج أنشط)والحياد، (املساعدة وفق

(.االلتزام بمقاومة التدخل في املبادئ األساسية)واالستقالل، (سياسية أو غيرها من البرامج الخارجية
واليتها في ويتعرض كل مبدأ إلى درجٍة أو أخرى من الوقوع تحت الضغط عندما تسعى املنظمات اإلنسانية إلى تنفيذ

.أوضاع النزاع املسلح
ا، عندما كانت مفوضية األمم املتمبدأ النزاهة يتضح -

ً
اقف مثلما حدث في يوغوسالفيا سابق حدة لشؤون من خالل مو

من الجسر الجوي الالجئين تتعر ض لضغوٍط مستمرٍة في مقابل الوصول إلى املناطق اإلسالمية لتوزيع إمدادات اإلغاثة
.سراييفو على السكان الصربيين بكمياٍت تفوق حاجتهم املناسبة

االت املعونة ؛ فقد يتعر ض للضغط عندما ُينظر إلى املساعدة على أنها طرف في نزاع، إما من جانب وك مبدأ الحيادأما -
تأييٍد دولي لقضيتهم التي ُينظر إليها على أنها تدعم أحد أبطال النزاع، أو من ِقبل السلطات املتلقية التي تسعى إلى حشد

.من خالل املساعدة
رم الوكاالت من الحرية الالزمة إلجراء العمليات ومر مبدأ االستقاللأما -

ُ
ه يتعرض للخطر عندما ت

َّ
اقبة التوزيع، ؛ فإن

ًدا للعمل اإلنسان  برنامج األغذية العامل  والوكاالت املرتبطة به في كوريا الشمالية تهدييواجههاوتشكل القيود التي 
.املستقل

ة؟مبادئ الدبلوماسية اإلنساني



ية؟جماالت الدبلوماسية اإلنسان
انية؟خصائص الدبلوماسية اإلنس
؟أبعاد الدبلوماسية اإلنسانية

؟دور وسائل االعالم يف إدراك املساعدات اإلنسانية
ية؟مكونات الدبلوماسية اإلنسان

نية؟العالقات اخلارجية واالئتالفات اإلنسا
حتديات الدبلوماسية اإلنسانية؟
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وماتأي أن العالقات الدائمة هي بني الشعوب ال بني احلك

السياسية واالقتصادية"الدولية فن إدارة العالقات هي 
بينهما بني الشعوب املختلفة وتفادي ما قد يثور"والثقافية

يةكبديل عن العالقات الدبلوماسية التقليد.من خالفات

الشعبيةالدبلوماسية
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جناح السياسة اخلارجية ألي دولة يعتمد على مدى
(حشد الرأي العام)هلا الدبلوماسية العامةجناح 

على كسبأمريكاساعدت الدبلوماسية العامة 
ةاحلرب البارد

العامةالدبلوماسية

ة املناخلقد انتظرنا وقتًا طويالً للتعامل مع أزم: بايدن
املناخدبلوماسية
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القهريةالدبلوماسية
وجيه للمساومة بني الدول املنخرطة يف األزمة، يتم من خالهلا تمنهج 

.  وسطل التوصل حلالتهديدات أو االستخدام احملدود للقوة إلجبار اخلصم 

(اضيةاالفرتالسفارة)الرقميةالدبلوماسية
استخدام االنرتنت وتقنيات التواصل لدعم أهداف الدبلوماسية 

التقليدية، وإضافة أمناط جديدة من التواصل الرقمي بني 
(.احلكومة مع الناس، والناس مع احلكومة)
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2017أبريل 29دي ، االمارات العربية املتحدة 

حممد بن راشد 
يعلن تشكيل 

جملس القوة الناعمة 
لدولة اإلمارات

لتعزيز مكانتها 
إقليميًا وعاملياً 
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مكتب الدبلوماسية العامة

http://www.oecd.org/

بالتنسيق مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
ومنظمة الصحة العاملية وغيرها من املنظمات الدولية ذات العالقة

وزارة شؤون مجلس الوزراءضمن2014تم إنشاء مكتب الدبلوماسية العامة عام

مساعدات إنسانية
مساعدات تنموية
مساعدات خيرية





https://www.alwatan.com.sa/article/1025642
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الرئيس الصيني 
لى يستضيف بوتني ع
300منت قطار سرعته 

الساعة دون أن /كلم
ب تهتز األطباق واألكوا

اململؤة يف استعراض
إعالمي وسياسي على 

مدى قوة الصني
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https://softpower30.comhttps://brandirectory.com/globalsoftpower/download/bran
d-finance-global-soft-power-index- 2020fdp.

https://softpower30.com/
https://brandirectory.com/globalsoftpower/download/brand-finance-global-soft-power-index-2020.pdf
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معايير القوة الناعمة

املشاريعالتعليم
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https://brandirectory.com/globalsoft
power/download/brand-finance-
global-soft-power-index- 2020fdp.

القوة الناعمة 
ديةيف الصفات القيا

للشيخ زايد

https://brandirectory.com/globalsoftpower/download/brand-finance-global-soft-power-index-2020.pdf
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إذا كانشكراً 
األفضل ممكناً 

ياً فاجليد ليس كاف

مع حتيات املستشار عماد سعد
emadsaad126@gmail.com - 00971506979645



نسانية الدبلوماسية ا



47

القانون الدولي اإلنساني والدبلوماسية 
اإلنسانية

:المحور األول
.مفهوم القانون الدولي اإلنساني، نشأته، مصادره ومراحل تطوره 

:المحور الثاني
نطاق التطبيق ومدى االرتباط بالدبلوماسية اإلنسانية 

:المحور الثالث
القانون الدولي اإلنساني التحديات والصعوبات 



:مفهوم القانون الدولي اإلنساني
نشأته، مصادره ومراحل تطوره 

المحور األول
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مفهوم القانون : أوالً 
.الدولي اإلنساني

مجموعة المبادئ واألحكام المنظمة للوسائل والطرق الخاصة بالحرب، باإلضاقة إلى * 
.الحماية للسكان المدنيين، والمرضى والمصابين من المقاتلين أسرى الحرب

مجموعة من القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى اتفاقيات وأعراف دولية مخصصة * 
 بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة اإلنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعاات الدولية أو
غير الدولية، والتي تحد العتبارات إنسانية من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما 
ر يختارونه من أساليب ووسائل في القتال، وتحمي األشخاص والممتلكات التي تتضر

من جراء النزاع

هو أحد فروع القانون الدولي العام الحديثة، والذي يهدف إلى حماية اإلنسان في ظرف * 
.طارئ هو ظرف النزاع المسلح

مجموعة من المبادئ والقواعد والقوانين المتفق عليها دوليا، والتي تهدف إلى الحد * 
من استخدام العنف في وقت النزاعات المسلحة عن طريق حماية األفراد المشتركين 

في العمليات الحربية أو الذين توقفوا عن المشاركة فيها، والجرحى والمصابين 
واألسرى والمدنيين ، وكذلك عن طريق جعل العنف في المعارك العسكرية مقتصراً 

.على تلك األعمال الضرورية لتحقيق الهدف العسكري
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.تاريخ القانون الدولي اإلنساني ونشأته: ثانيا

حيث  يرجع تعبير القانون الدولي اإلنساني إلى السبعينيات من القرن الماضي، والتي نادت بها األديان السماوية ومنها الديانة المسيحية؛

ساهم في تكوين العرف الدولي الخاص بالنزاعات المسلحة عوامل كثيرة؛ منها فكرة الشرف العسكري الذي تحلى به المحاربون 

القدامى في العصور الوسطى؛ حيث كانت الحروب في نظرهم كفاحاً تحكمه قواعد خاصة تتعلق بمعاملة الجرحى والمرضى وعدم 

التعرض لغير المقاتلين من سكان دولة العدو، ويعود ذلك إلى مبادئ المسيحية التي تنادي بالمحبة وطيب المعاملة، كما أن الشريعة 

فا أال يقتلوا امرأة وال عسي" -صلى هللا عليه وسلم-اإلسالمية كان لها أثر في سلوك المسلمين أثناء الحروب، فمما أوصى به سيدنا محمد 

".و ال صبيا وال كبيراً، وال منعزال بصومعة ، وال يقطعوا شجرة وال يعقروا نخال وال يهدموا بيتا 

وعلى ذلك؛ فإ ن مصادر القانون الدولي اإلنساني تعود في أصولها إلى قواعد تستمد جذورها من الحضارات القديمة ومن الديانات، 

.فالحروب خضعت دوما لبعض القوانين واألعراف
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عالقة اللجنة الدولية للصليب األحمر بنشأة وتطور القانون الدولي اإلنساني

برزت هذه المؤسسة منذ قيامها في شكل منظمة محايدة ومستقلة، مهمتها حماية حياة ضاحايا النزاعات  المسلحة 

وكرامتهم، وذلك وفقا لمبادئ محددة اتخذت منها شعاراً بغية تحقيق األهداف التي قامت من أجلها؛ حيث آلت على 

نفسها منذ نشأتها العمل على تطبيق مبادئ القانون الدولي اإلنساني، كما أنها تعمل جاهدة على إنماء وتطوير ونشر 

مبادئ وأحكام هذا القانون في أوساط المقاتلين على كافة المستويات، كما تشرف هذه اللجنة على إدارة وتنسيق 

األنشطة الدولية لإلغاثة في حاالت النزاعات المسلحة والتزامها الثابت في تحقيق ذلك عدة مبادئ؛ هي اإلنسانية 

.والحياد وعدم التحيز واالستقالل والخدمة الطوعية والعالمية
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.ليالمركز القانوني والتنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدو: رابعا

حمر في المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األ) 1(
.مجال نشر القانون الدولي

يب المركز القانوني للجنة الدولية للصل) ب(
1977األحمر في البروتوكولين 

ن تمنح أطراف النزاع كافة التساهيالت الممكنة م" 
ا من أداء جانبها للجنة الدولية للصليب األحمر لتمكينه

“.تالمهام اإلنسانية المساندة إليها بموجب االتفاقيا

ب المركز القانوني للجنة الدولية للصلي) أ(
1949األحمر في اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

ية يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة الدول"
للصليب األحمر أن تعرض خدماتها على أطراف 

"النزاع
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.ليالمركز القانوني والتنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدو: رابعا

.المركز التنظيمي للجنة الدولية للصليب األحمر في مجال نشر القانون الدولي اإلنساني) 2

نصت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على أنه يجوز للجنة الدولية للصليب األحمر أن تأخذ أية مبادرات تدخل 

في نطاق عملها كمؤسسة ووسيط محايدين على وجه التحديد، وأن تدرس أية مسالة يقتضي األمر أن تدرسها مؤسسة 

من هذا النوع، وبما أن نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني من بين المهام التي تدخل ضمن نطاق عملها، وكذلك من 

الوسائل التي تسعى اللجنة إلى القيام بها لتحقيق اإلنسانية؛ فإنه من حقها المبادرة لممارسة هذا النشاط وهو ما يمكن 

.اعتباره بمثابة تأكيد على ما سبق ذكره في المركز القانوني للجنة الدولية للصليب األحمر
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:مراحل تطور القانون الدولي اإلنساني 

بعد إعدادها من قبل اللجنة الدولية للصليب  1864االتفاقية األولى التي تمت المصادقة عليها عام 
.والتي تبنت مهمة اإلعداد لما يعرف بالقانون االدولي اإلنساني 1863األحمر، والتي تأسست عام 

إذ تم اعتماد اتفاقيات جنيف لتحسين مصير  1929،  1906وتم تعديلها عدة مرات في األعوام 
والتي تمت مراجعتها عام  1899ضحايا الحرب، ومن جهة أخرى ؛ فإن اتفاقيات الهاي لسنة 

.جعلت مبادئ جنيف مواكبة للحرب البحرية 1907

تشكلت لجنة خيرية ع رفت باسم جمعية جنيف للمنفعة العامة وهي لجنة مؤلفة  1863وفي عام 
إلى واقع ملموس؛ حيث يقومون بمساعدة " هنري دونان "من خمسة أعضاء مهمتهم تحويل أفكار 

.الجرحى والقتلى وضحايا الحروب والنزاعات



، حيث أبرمت عدة اتفاقيات لتحديد  1907 - 1899وضعت أساس هذا القانون في مؤتمر الهاي للسالم عامي    
واجبات حقوق الدول في إدارة العمليات الحربية وأيضا الحد من حرية الدول في اختيار وسائل إلحاق الضرر     

إلى قانون  1949 - 1929بالعدو، مع األخذ بعين االعتبار األجزاء التي نقلت من هذا القانون في عامي 
جنيف، والخاصة بالوضع القانوني ألسرى الحرب، والوضع القانون لألسرى والجرحى والمرضى الغرقى في  

.العمليات الحربية البحرية، والوضع القانوني للسكان المدنيين في األراضي المحتلة
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.مصادر القانون الدولي اإلنساني: ثالثا

االتفاقيات الدولية: أوالً 

قانون ) أ(
:الهاي



يهدف إلى حماية العسكريين العاجزين عن القتال أي الذين اصبحوا خارج العمليات الحربية، أو ألقوا السالح 

كالجرحى والمرضى والغرقى وأسرى الحرب، وأيضاً  حماية األشخاص الذين ال يشاركون في العمليات الحربية 

وبروتوكوليها  1949أي المدنيين كالنساء واألطفال والشيوخ، وهو يتألف من اتفاقيات جنيف األربع لعام 

والتي تم وضعها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب األحمر وجهودها المستمرة لتطوير  1977اإلضافيين لعام 

.قواعد القانون الدولي اإلنساني
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قانون ) ب(
:جنيف

.لتحسين حال المرضى والجرحى بالقوات المسلحة في الميدان: االتفاقية األولى

ارلتحسين حال المرضى والجرحى وغرقي القوات المسلحة في البح: االتفاقية الثانية

بشأن معاملة أسرى الحرب: االتفاقية الثالثة

.بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب: االتفاقية الرابعة

 يتعلق بحماية ضحايا النزاعات: البروتوكول األول
.المسلحة الدولية

ات يتعلق بحماية ضحايا النزاع: البروتوكول الثاني
.المسلحة غير الدولية

االتفاقيات الدولية: أوالً 
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 ً العرف: ثانيا

العرف الدولي 
:الملزم هو

مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ في المجتمع الدولي، بسبب تكرار الدول لها مدة طويلة، "
“.وبسبب التلزام الدول بها في تصرفاتها واعتقادها بأن هذه القواعد تتصف باإللزام القانوني

وهوعنصر مادي والعرف الدولي شأنه شأن العرف في القانون الداخلي، يتكون من عنصرين، 

. التكرار والعادة؛ أي تكرار بعد العرف بشكل دائم ومستمر وعام

وهو اقتناع الدول بضرورة هذا العرف، وإيمانها بأن السير واتباع العرف يعد واجبا، عنصر معنوي 

هو االتفاقيات والمعاهدات الدولية مع علمنا أن والمصدر الثاني لقواعد القانون الدولي اإلنساني 

.المجتمع الدولي مازال غير منظم حتى اآلن
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.المبادئ العامة للقانون الدولي اإلنساني: ثالثا

:نوتنقسم المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني إلى قسمي

: القسم األول 
تتصف بأنها مبادئ قانونية عامة 

تصلح لكل األنظمة القانونية 
الداخلية والدولية بما فيها نظام 

القانون الدولي اإلنساني

: القسم الثاني
فهي مبادئ خاصة بقانون 

القانون(النزاعات المسلحة 
)الدولي اإلنساني
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 ً قرارات المنظمات : رابعا
الدولية

تعد كمصدر احتياطي من مصادر القانون الدولي اإلنسااني وإن كان هناك اختالف بين مدى 

إلزامية قرارات المنظمات الدولية؛ حيث يرى البعض أنها تملك إصدار قرارات ملزمة بهذا 

الشأن باعتبارها الجهاز الموكل إليه مهمة حفظ السلم واألمن الدوليين، وذلك في نطاق األمن 

.الجماعي بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق

.الفقه: خامسا
يمكن أ ن تشكل آراء كبار فقهاء القانون الدولي اإلنساني وكتاباتهم مصادراً احتياطيا من 

 مصادر القانون الدولي اإلنساني، وذلك عن طريق الكشف عن الثغرات والنواقص في االتفاقيات

.ذات الصلة، ولفت أنظار الدول لديها وحثها على تبنيها االتفاقيات الدولية



نطاق التطبيق ومدى االرتباط بالدبلوماسية 
اإلنسانية وحقوق اإلنسان

المحور الثاني



نطاق التطبيق ومدى االرتباط بالدبلوماسية اإلنسانية

نطاق تطبيق القانون الدولي اإلنساني:  أوالً 

.النطاق الموضوعي) أ( 

إن قواعد القانون الدولي اإلنساني يمتد نطاق تطبيقها ليشمل النزاعات 
المسلحة حتى ولو لم يصحبها إعالن حرب، السيما وأ نه من المعلوم أن 

كثيرا من النزاعات المسلحة ال يحبذ أي من أطرافها االعتراف بوجود حالة 
علق حرب خشية المسؤولية التي قد تترتب على ذلك، وبالتالي ال يعقل أن ي
تطبيق قواعد قانونية إنسانية على إعالن الحرب، وكما أن تطبيقها ال 

يتوقف على إعالن الحرب؛ فهي كذلك تطبق على حاالت االحتالل سواء 
.كان جزئيا أم كليا، ولو لم تصحبه مقاومة مسلحة

ق في المشتركة في فقرتها الثانية من اتفاقيات جنيف على أ ن أحكام االتفاقية تنطبأكدت المادة الثانية 
جميع حاالت االحتالل الجزئي أو الكلي إلقليم أحد األطراف السامية المتعاقدة، حتى ولو لم يواجه 

هو  -كأحد تداعيات الحرب أو النزاع المسلح الدولي-االحتالل مقاومة مسلحة، ويفيد ذلك أن االحتالل 
من مجاالت تطبيق قواعد جنيف اإلنساانية، واألكثر من ذلك ما خصصته اتفاقية جنيف االربعة من 

.يتضمن القواعد اإلنسانية األخرى الخاصة بمعاملة المدنيين)  78 - 47من (اقسام خاص بالمواد 
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النطاق ) ب(
.الشخصي

الفئات المحمية

بموجب هذا  القانون هي على النحو التالي

األشخاص ) 5
والسكان 
.المدنيين

األسرى) 4
أفراد ) 3

الهيئات 
الدينية

أفراد ) 2
الخدمات الطبية

الجرحى ) 1
والغرقى 
.والمرضى
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القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان ومدى االرتباط بينهما

الدولي  نة حرمة اإلنسان وكرامته هي القاسم المشترك بين القانونصيا

بنواحٍ  اإلنساني والقانون الخاص بحقوق اإلنسان، ليلتقي في ذلك

ية وحماية عدة، ويختلف في أخرى، فكالهما يسعيان إلى القيم اإلنسان

قد أو دون تمييز بسبب اللون أو المعت -بدنه وكرامته-ذات اإلنسان 

.الجنس أو اللغة أو أي اعتباٍر آخر
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ويمكن تلخيص أوجه 
الشبه بينهما في 

: اآلتي

احترام حقوق اإلنسان والمبادئ والكرامة ا إلنسانية، ومحاربة التعذيب ومنع الرق والممارسات ) 1(
.الشبيهة له، وحظر االعتداء على الحرمات والحد على المعاملة اإلنسانية

.كال القانونين مصدرهما المعاهدات الدولية والعرف، فض ال عن القوانين الوطنية) 2(

كالهما ترعاهما منظمتان دوليتان، فحقوق ا إلنسان ترعاها منظمة األمم المتحدة، أما القانون ) 3( 
.الدولي اإلنساني فترعاه اللجنة الدولية للصليب األحمر

نبعا من مصدر واحد، فقد نشأ االثنان من الحاجة إلى حماية الفرد من االنتهاك؛ مما أدى الى ) 4(
.جهدين متميزين هما؛ الحد من شرور الحرب، والدفاع عن ا إلنسان ضد التعسف

القانون الدولي لحقوق ا إلنسان ملزم للدول المو قعة والمصادقة على معاهدته، وينشا مجموعة ) 5( 
من القواعد لكل الشعوب والدول، ويعكس طلبا أخالقيا لمعاملة مشتركة عالمية بين األشخاص، 

وكذلك القانون الدولي اإلنساني
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،.يطبق في حالة السلمالقانون الدولي لحقوق اإلنسان ) 1(

فهو يطبق في حاالت الحرب والنزاعات المسلحة، القانون الدولي اإلنساني  بخالف

فاألخير من حيث المضمون يعنى بحماية األفراد واألعيان المدنية من جراء العمليات 

. العدائية العسكرية

ق القانون الدولي لحقوق اإلنسان يعنى بالفرد وحمايته من جراء االعتداء على الحقو بينما

األساسية التي له، في مواجهة السلطة، أي ينظم العالقات بين الدولة ورعاياها، أما 

.القانون الدولي اإلنساني ينظم العالقة بين بين الدول والرعايا األعداء

:إن تطور القانونين اإلنساني وحقوق اإلنسان نشأ في اتجاهين مختلفين، ويتأكد ذلك من خالل ما يلي* 
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 فاتفاقيات جنيفاالختالفات في درجة نضوج التشريعين وإجراءات تطبيقهما، ) 2(

عالمية النطاق ولها طبيعة ملزمة، ومن المؤكد أن األمر ليس كذلك فيما يتعلق 

بصكوك حقوق اإلنسان، كما يختلف النظامان في طرق المرقبة والعقوبات من خالل 

غياب الجهاز الدولي الذي يتولى الرقابة وتوقيع العقاب على من ينتهكون مبادئ 

  خالفحقوق ا إلنسان؛ إذ إن مسؤولية تطبيقها تقع على النظام الداخلي للدولة، على 

الذي لديه جهاز قضائي، وإن كان قد نشأ مؤ خراً، أال وهو القانون الدولي اإلنساني 

ودخلت حيز  ١٩٩٨المحكمة الجنائية الدولية بالهاي، والتي أقر نظامها األساسي في 

٢٠٠٢التنفيذ في 
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ال يخرج من دائرة القانون الدولي لحقوق اإلنسان نطاق تطبيق ) 3(
بد ال -لضمان تطبيقه بصورة جيدة-القانون الدولي اإلنساني السياسة، بينما 

أن يخرج من دائرة السياسة ويتعامل بأكبر قدر من الحياد كواحد من 
.المبادئ األساسية التي يقوم عليها عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر

بنصوصه الواردة في المواثيق -القانون الدولي لحقوق اإلنسان يهدف ) 4(
إلى حماية جميع ا ألفراد من الحرمان أو الطغيان والفصل  -الدولية

العنصري الصادر من الحكومات أو أجهزة الدولة والمجموعات القومية، أما 
فيحمي فئا ت معينة، من جرحى وغرقى ومرضي القانون الدولي اإلنساني 

في البر والبحر من القوات المسلحة، كما يحمي ا ألسرى والمدنيين وموظفي 
الخدمات ا إلنسانية

يز الذي يتسم بطابع استثنائي خاص، فال يدخل حوالقانون الدولي اإلنساني 
ة التنفيذ إال في اللحظة التي تندلع فيها ا ألعمال الحربية وتحول دون ممارس

.حقوق اإلنسان أو تقييدها
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 أقل عدداً بحقوق اإلنسان الدول التي صدقت على االتفاقيات المتعلقة ) 5(
.األربعاتفاقيات جنيف من تلك التي صدقت على 

؛ فإن األطراف المتضررة تقوم باتخاذ اإلجراءات في حقوق اإلنسان) 6(
أمام المحكمة الوطنية

؛ فإن القانون الدولي اإلنسانيأو إذا اقتضى األمر أمام سالطة دولية، أما في 
اتخاذ اإلجراءات بواساطة األفراد أمر مستبعد، وإن أصبح ذلك ممكنا وفقا 

٢٠٠٢لنظام المحكمة الجنائية الدولية التي دخلت حيز التنفيذ عام 
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اآلليات المنشأة بموجب قرارت الجمعية العامة ولجان اتفاقيات حقوق ) 7(

هي بمجملها لجان تعاهدية في واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان اإلنسان 

وم حقوق اإلنسان، ومكونة من قوانين، فهي تقوم برفع التقارير الدولية لتق

مجال القانون الدوليبدورها برفع التوصيات للدول األطراف، أما في 

؛ فتقوم المحكمة الدولية الجنائية بمحاكمة المتهمين المنتهكين اإلنساني

مواده، بينما لم يصل ا ألمر إلى هذه الدرجة بالنسبة لقانون حقوق اإلنسان؛ 

حيث ال تنظر محكمة العدل الدولية لقضايا االنتهاكات بصور ة فردية، 

وإنما دورها قاصر على المنازعات التي تحدث بين الدول، والتطور الذي

حدث في هذا المنحى كان على المستوى اإلقليمي بإنشاء المحكمة األمريكية 

.لحقوق اإلنسان، والمحكمة األور وبية واألفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
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.التدخل الدولي في مجال المساعدات اإلنسانية

ح او  ون فرديا أو جماعيا صر ا أو اقتصاديا أو إعالميا أو ثقافيا، وقد ي ي إما سياسا أو عسكر سا عرف التدخل اإل

سانية لوقف  ستخدم القوة باسم اإل ي بأنه التدخل الذي  سا ايم " التدخل اإل مباشرا أو خفيا مقنعا، وقد عرف "أو

ة، األمر الذي  شر ا ضم ال م  ل ا ألعمال وحشية وقاسية ضد ا ا وارت اد لرعايا ما درجت عليه دولة ما من اضط

".سوغ التدخل قانونيا لوقف تلك األعمال

م تقوم به وحدة سياسية دولية عاملية أو إقليمية بوسائل 
َّ
و"عمٌل إرادي ومنظ ي  سا نما يرى آخرون أن التدخل اإل  ب

ا؛ من أجل  عض ال الضغط السيا واالقتصادي والدبلوما والعسكري أو  شمل جميع أش اإلكراه والضغط ال 

ة ع حماية  سان األساسية  دولٍة معينة، و حال عدم قدرة األخ قوق اإل ات الصارخة واملنظمة  ا وقف االن

سانية ن اإل نا مع املبادئ والقوان م بقسوٍة ت ا  ذلك أو معامل ا أو عدم رغب ا ومن يقيمون ف ".مواطن
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التدخل الدولي في مجال المساعدات اإلنسانية بمفهومه الواسع

أنصار القوة 
الناعمة

أنصار استخدام 
ةالقوة العسكري



نطاق التطبيق ومدى االرتباط بالدبلوماسية اإلنسانية

67

.دور الدول في تقديم المساعدات اإلنسانية) 1

ت تلتزم بعض الدول في تقديم المساعدات اإلنسانية لضحايا ومنكوبي الكوارث الطبيعية والحاال  
ه المماثلة لها، إما بموجب تشريعات وطنية، أو بموجب اتفاقيات تبرم فيما بينها لتنظيم تدفق هذ

.المساعدات، او تبادر الدول من تلقاء نفسها

دور المنظمات الدولية الحكومية في ) 2 
تقديم المساعدات اإلنسانية

تظهر الجهود الدولية لتقديم المساعدة اإلنسانية من خالل المنظمات الدولية الحكومية، اذ تقوم تلك المنظمات  
بإمداد الغذاء والماء والدواء والحماية القانونية من خالل وكاالتها العاملة وهيئاتها المنتشرة في جميع انحاء 

.العالم

دور المنظمات غير الحكومية في تقديم ) 3
المساعدة اإلنسانية

منظمات تمتلك رؤية محددة، تهتم بتقديم خدمات للجماعات واألفراد، وتحسين أوضاع الفئات التي 
تتجاوزها التوجهات اإلنمائية
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التدخل العسكري اإلنساني في ظل متغيرات النظام الدولي

مفهوم التدخل العسكري اإلنساني باالستناد ) 1 
.إلى حماية حقوق اإلنسان 

التطورات المفاهيمية للتدخل العسكري ) 2
.اإلنساني 



المحورالثالث

التحديات : القانون الدولي اإلنساني
والصعوبات
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مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول: أوال 

إن الحديث األكثر إلحاحا هو كيفية توفير الحماية للمدنيين في ظل انتهاك هذه الحقوق اإلنسانية بشكل صارخ، فظهرت من هنا 
.بجميع مواثيق حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية -ألسباب إنسانية–الحاجة إلى التدخل 

وقعت العديد من الدول على بعض من المواثيق والعهود الدولية التي تكرس من القانون الدولي اإلنساني، إال أن هذين المبدأين قد أعاقا 
.تطور القانون الدولي اإلنساني وعرقل عمل المنظمات الدولية

وال يزال القانون الدولي ا إلنساني في أمس الحاجة إلى عمل وجهد متواصالين حتى يصل إلى مرحلة تعي فيها ضحايا النزاعات 
.المسلحة الدولية حقوقها
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نسانيوسائل التطبيق الفعلي والعملي للقانون الدولي اإل: ثانيا

تعزيز دور المنظمات الدولية واإلقليمية في حل المشاكل والنزاعات )  1
.الدولية

بر تعزيز دور الوكااالت الدولية القانونية التخصصية ذات الطبيعة الفنية ع) 2
.تحييدها عن األقطاب والتوازنات الدولية وأهميتها في تحقيق العدالة الدولية

 ضرورة تطوير آليات تنفيذ القانون الدولي اإلنساني، وهي تشمل عدة آليات) 3
تباشر مهمتها وقت السلم وقبل حدوث النزاع المسلح
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مشروعية التدخل : ثالثا
.العسكري اإلنساني

أن التدخل العسكري اإلنساني يندرج ضمن أحد االستثناءات التي ترد في مبدأ عدم جواز استخدام 
دة، القوة أو التهديد باستخدامها في نطاق العالقات الدولية المتبادلة والمشار إليها في ميثاق األمم المتح

.ويبررون ذلك بأن اإلشارة الصريحة لهذا االستثناء هي تلك التي تتعلق بحق الدفاع الشرعي

ون يستشهد أصحاب هذا الرأي بالقواعد التي تضمنها ميثاق األمم المتحدة بشأن تحريم التدخل في الشؤ
التي هي من صميم السلطان الداخلي للدول، كما حرم الميثاق على أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم 

الدولية أن يهددوا بالقوة أو يستخدموها ضد سالمة األ راضي أو االستقالل السياسي ألية دولة
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 ً :رابعا
المبادئ القانونية 

الحاكمة للتدخل في 
مجال تقديم المساعدات 

.اإلنسانية

إن أحد أهداف األمم المتحدة هو تحقيق التعاون الدولي لحل المشاكل : حق الوصول إلى الضحايا) 1(
الدولية ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والثقافي واإلنساني، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون تمييز

م يجب أن يتحلى جميع المشاركين في تقدي: االمتناع عن استغالل حق تقديم المساعدة اإلنسانية) 2(
المساعدات اإلنسانية بمبادئ الحياد والنزاهة، وأن تكون المساهمة في تقديم المساعدة اإلنسانية من 

.قبل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة لدوافع إنسانية بحتة
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مساعدة الدول على تطبيق القانون الدولي اإلنساني : خامسا
على الصعيد الوطني

بقواعد القانون الدولي اإلنساني -المدنيين منهم والعسكريين-إلمام جميع األشخاص 

أن يتوافر كل ما يلزم لتطبيق القانون الدولي اإلنساني

.أن يتسنى تجنب مخالفات وانتهاكات القانون الدولي وردعها أو قمعها عند االقتضاء
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أن تطبيق القانون الدولي اإلنساني 
زمة بفاعلية يقصد به اتخاذ التدابير الال
وافر التي تكفل تطبيق األحكام التي ال تت

خاذ فيها القابلية للتنفيذ، وبالتالي ات
:التدابير الالزمة التالية 

نشر نصوص المواثيق على أوسع نطا ق ممكنةترجمة نصوص المواثيق الدولية إلى اللغات الوطني

ي اتخاذ التدابير التشريعية الالزمة لمعاقبة مرتكب
المخالفات

الحرص على احترام شارة الصليب األحمر والهالل 
األحمر

تحديد وضمان األشخاص المحميين، وذلك 
يةبكفالة ضمانا ت أساسية للمعامالت اإلنسان

الحرص على تعيين موضع المواقع واآلثار 
التذكارية تعينا دقيقا مع تمييزها بعالمات
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دور وسائل اإلعالم في نشر القا نون الدولي : سادسا
اإلنساني

على المستوى البشري في النزاعات والصراعات الدولية والداخلية؛ فإن القانون الدولي اإلنساني يعد أحاد 

 الضوابط الكفيلة بحماية حقوق األفراد وضمان كرامتهم، وهنا يبرز اإلعالم بمختلف مؤسساته، وثقله كصمام أمان

لفضح االنتهاكات ونقل الحقائق وتوثيقها بما يسمح بالتدخل الصحيح أوقات الكوارث، ورغم التحديات التي 

في  تواجهه؛ فقد أثبت الواقع عدم القدرة عن التخلي عنه، وضارورة العمل على توسيع نشاطاته وتكوين الصحفيين

المجال اإلنساني، وفي مجال القانون الدولي اإلنساني ما يساعد على مصلحة أحكامهم وتناولهم للقضايا بما يضمن 

الموضوعية اولحيادية في العمل، والعمل على حمايتهم في مناطق الصراع ليكون اإلعالم السند والمساعد 

.للمنظمات اإلنسانية في تأديتها لواجبها 
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السند القانوني لإلعالم في نشره القانون الدولي اإلنساني

أي  الترويج للقانون اإلنساني الدولي ال يقتصر على المنظمات اإلنسانية والحكومية فقط؛ بل يرتبط

ضامن جهة بالمؤسسات اإلعالمية التي تعي ثقل مكانتها ومسؤوليتها الملقاة عليها كونها ناقل للخبر 

القانون الدولي نفسه، الذي اعترف للصحافيين  -قانون يا-وللمعلومة، ومن جه  أخرى بحق يكفله لها 

واإلعالميين بحرية اإلعالم والتعبير في كل الظروف واألوقات، سيما االستثنائية منها، حيث يعظم 

دورها أثناء النزاعات والحروب بتسليط الضوء بالصورة والصوت والقلم على ما يحدث من أجل 

ية حماية المستضعفين، هذا الحق القانوني جعل وسائل اإلعالم شريك اللمنظمات اإلنسانية والقوى الدول

في مهمة نشر القانون الدولي اإلنساني
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.مسؤولية اإلعالمي تجاه العمل اإلنساني

يشترط على الصحفي أ ن يمتلك ثقافة العمل اإلنساني، لتكون له القدرة على معرفة المعلومات 
المصرح له بها من غيرها، وأهم األحداث التي يجب التركيز عليها في تقاريره بما يساعد حل األزمة 
أو التخفيف منها، فيكون بعمله ذو بعد إنسااني أكثر منه إعالمي؛ ألن الدفاع عن المستضعف وحشاد 

عمل الجهود لمساعدة المناطق المنكوبة يسبق المنافسة والعمل على الحصرية التي تقتضيها أبجديات ال
.اإلعالمي

التحديات التي 
تواجه اإلعالم 

في نشره للقانون 
الدولي اإلنساني

حداثة التخصاصات والعلم الذي يعنى بالمجال اإلنساني؛ ما يصعب الحصول على  رأي الخبراء 
والمختصصين لمتابعة القضايا والكوارث اإلنسانية

غياب خطة إعالمية متكاملة للمنظمات المعنية بالعمل ا إلنساني ونشر القانون الدولي اإلنساني

ازدواجية المعايير من أهم المشاكل التي تواجه المؤسسات اإلعالمية خاصة من ناحية التطبيق

76
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.االعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون خالل العمل اإلنساني

مسالة حماية الصحفيين لم ترد اإلشارة إليها بشاكل صريح ضمن 

النصوص القانونية المطبقة زمن النزاعات المسلحة غير الدولية، إال أن 

المعاملة ا إلنسانية التي تضمنها المادة الثالثة المشتركة، والبروتوكول 

، يقران الحد األدنى من الضمانات التي ال  1977اإلضافي الثاني لعام 

غنى عنها في الحروب والنزاعات غير الدولية

لي وبالتالي؛ يستفيد الصحفيون من كامل الحماية التي كفلها القانون الدو

اإلنساني للسكان المدنيين في النزاعات الدولية وغير الدولية





































 دور الدبلوماسية اإلنسانية في إدارة النزاعات
والتحديات التي تواجه تطبيقها



: دور الدبلوماسية اإلنسانية في إدارة النزاعات الدولية

تشكل بنهاية الحرب الباردة تحولت معظم النزاعات الدولية إلى نزاعات داخل الدول ل
لوقاية توتًرا يهدد السلم واألمن الدوليين، لهذا اتجه معظم الدارسون لوضع آليات ل

  .منها أو التخفيف من حدتها



مفهوم النزاع وإدارة النزاع



تعريف النزاع 

واء عادة لإلشارة إلى وضع تكون فيه مجموعة معينة من األفراد س" النزاع"يستخدم مصطلح • 
ية أو أي قبيلة أو مجموعة عرقية أو لغوية أو ثقافية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياس

تنخرط في تعارض واع مع مجموعة أو مجموعات أخرى معينة ألن كال من هذه . شيء آخر
.المجموعات يسعى لتحقيق أهداف متناقضة فعال أو تبدو أنها كذلك

د أو تصفية أو تنافس على القيم وعلى القوة والموارد يكون الهدف فيه بين المتنافسين هو تحيي• 
".إيذاء خصومهم



انهيار أو تعطل في النظام • 
 االجتماعي والسياسي القائم دون أن
ل يصاحبه بالضرورة بروز نظام بدي
.كما كان في الصومال وقبلها لبنان

زه، تحديد الظروف الموضوعية لبرو• 
ان فيوجد النزاع عندما تالحظ مجموعت
ن أن مصالحهما متناقضة أو التعبير ع

اول مواقفهما أصبح يتم بعدائية أو تح
تحقيق أهدافها بأعمال تؤدي إلى 
.اإلضرار بالمجموعات األخرى

نيان يعد نتيجة لعدم التوافق في الب• 
والمصالح، مما يؤدي إلى استجابات 

ذلك  بديلة للمشكالت السياسية، وعلى
تركة فالنزاع وبهذه الكيفية يعد سمة مش
.وليةلكل النظم السياسية الداخلية والد

تنازع اإلرادات وهو ناتج عن • 
ى أنه االختالفات في دوافع الدول، بمعن

راف حالة تنافس تكون فيها مواقف األط
ملة الدولية متعارضة مع المواقف المحت

.لرغبات اآلخرين

إنكار طرف دولي حقوق طرف • 
يما دولي آخر حول مسائل تثير النزاع ف

.بينهم

ما يتبع النزاع



: دورة النزاع

السالم 
 المستقر

السالم 
غير 
مستقر

النزاع 
 المفتوح

مرحلة 
األزمة 

دورة 
النزاع

مرحلة 
الحرب



 مراحل 5يمثل الشكل التالي دورة النزاع حيث ينقسم المنحنى إلى  :

تابع



 السالم المستقر.table Peace :

لتعاون في هذه الحالة يكون التوتر بين األطراف منخفض وهناك أشكال مختلفة ل
.يئيواالرتباطات بينهم في أغلب األحيان في شكل تعاون اقتصادي وتعاون ب

 السالم غير المستقرUn.table Peace :

ر بين األطراف نعني به زيادة التوتر وفي هذه الحالة يصبح السالم سلبيا حيث التوت
 ً .عالي جًدا والتالي السالم هنا لن يكون مضمونا

 النزاع المفتوحOpen conflict :

.سكريةعندما يعرف النزاع، وتأخذ األطراف في التعامل معه، حتى وإن تم تبني الخيارات الع

تابع



 مرحلة األزمةCrisis :

و وفيها يكون خطر الحرب وشيكا والخيارات العسكرية هي المفضلة أ
.وقد يكون هناك عنف مفتوح منتظم. المحتملة

 الحربWar:

النمط  وفيها يكون العنف واسع االنتشار وحادا، وفي مرحلة التخفيف يكون
الم معكوسا، حيث االنتقال من الحرب إلى األزمة خالل النزاع المفتوح والس

.غير المستقر للوصول إلى حالة السالم المستقر

ع من هذا المنحنى يصور دورة النزاع بشكل مبسط جدا بمعنى االرتفا
.  السالم المستقر إلى الحرب ثم النزول لوضع السالم المستقر

تابع



: أنواع النزاع -2

Conflict Peacefulالنزاع السلمي . أ

.  نزاع سلمياالمتعارضة باستخدام آليات مقننة ومنضبطة يصبح الالمصالح والطالب عندما تتحقق 
المطالبة االنتخابات وما يعطيه الدستور من حقوق لألفراد والجماعات من وسائل للتعبير و: مثال

نزاع  لكيال تتحول إلى" نطاقات السالم"وتسمى هذه الضوابط مجتمعة . بالحقوق العامة والخاصة
.عنيف مدمر

Conflict Violentالنزاع العنيف  -ب

.نزاع مماثل للنزاع المسلح، ويصبح النزاع عنيفا عندما تتخلى األطراف عن الوسائل السلمية



Contemporary Conflictالنزاع المعاصر  -ج 

الحرب  النمط السائد من النزاعات السياسية التي تتسم بالعنف، والتي ظهرت بعد نهاية
وإذا استخدم العنف في هذا النزاع فإنه يصبح نزاعا مسلحا معاصًرا. الباردة

Armed Conflictالنزاع المسلح  -د

ى درجة من درجات الصراع تؤدي إلى خرق أو تهديد يخرق نظام السلم واألمن الدوليين، ويأتي عل
.رأس ذلك الغزو المسلح

تابع



مموعات

إدارة النزاع ومراحله



تعريف إدارة النزاع

، يستدعي ذلك إيجاد بلوغ حالة خالفية بين دولتين وتزايد مستويات التأزم بشكل يهدد االستقرار اإلقليمي أو الدولي•
:وهناك مراحل يمر بها النزاع. وتفعيل آليات كفيلة بتسوية الخالف أو وضعه تحت السيطرة

Crisisاألزمة 

.Crisis managementإدارة األزمة  

.Competitionالتنافس 

....tenseالتوتر 

.   warالحرب 

Emerging Threatالمهددات الطارئة 



تسوية النزاع 
settlement of 

conflict.

فض النزاع 
Conflict 

Resolution.

تحول النزاع 
Conflict 

Transformation.

نهج حل المشكلة 
Problem solving.

 Peaceصنع السالم 
Making.

 Peaceحفظ السالم 
Keeping.

 Peaceبناء السالم 
Building

تابع



:في فض المنازعات للدبلوماسية الوقائية دور

لسالم تمثل أحد الخيارات القليلة المتاحة للحفاظ على ا
حتمل كما أنها استثمار ي. دون اللجوء إلى تدابير قسرية

ألرواح ويتمثل العائد األكبر في ا. أن يدر عوائد مرتفعة
.  بيرةالتي يمكن إنقاذها، والوقاية ذات جدوى اقتصادية ك

تابع



الجهات الفاعلة

على أرض  تتبع األمم المتحدة أدوات دبلوماسية جديدة حالية لتحقيق نتائج إيجابية: الجمعية العامة
.الواقع عن طريق الدبلوماسية

 10تملك الجمعية العامة، بموجب المادتين 
من ميثاق األمم المتحدة، سلطة  11و 

واسعة للنظر في موضوع منع نشوب 
النزاعات من جميع جوانبه؛ أو وضع 

باه توصيات حسب االقتضاء؛ أو لفت انت
 مجلس األمن إلى الحاالت التي يحتمل أن

.تعرض السلم واألمن الدوليين للخطر

ف اعتماد الجمعية قرارا بتوافق اآلراء يهد
إلى تعزيز دور الوساطة في تسوية 
وب المنازعات بالوسائل السلمية ومنع نش

).65/283القرار(النزاعات وحلها 



ن صون بوصفه جهاز األمم المتحدة الذي يضطلع بالمسئولية الرئيسية ع: مجلس األمن
.  المسلحة السلم واألمن الدوليين، فهو يؤدي دوًرا رئيسيًا في مجال منع نشوب النزاعات

من هي هيئة استشارية حكومية دولية تابعة لمجلس األ: لجنة بناء السالم
ة من والجمعية العامة، حيث تكفل استمرار االهتمام الدولي بالبلدان الخارج

ن النزاعات، وبجهود إعادة اإلعمار وبناء المؤسسات الضرورية للتعافي م
.  النزاع

من الميثاق هي مصدر الوالية المتعلقة بمنع  99المادة : مساعي األمين العام الحميدة
ألة نشوب النزاعات، وهي تنص على أن لألمين العام أن ينبه مجلس األمن إلى أية مس

.  يرى أنها قد تهدد حفظ السلم واألمن الدوليين

ية مثل المساعدة ويتمثل ذلك في مجاالت رئيس. تعمل إدارة الشئون السياسية بوصفها الذراع التنفيذية الرئيسية لبذل المساعي الحميدة
.  ظومة بأسرهااالنتخابية، وبناء الشراكات، فضال عن استخالص الدروس، وانتقاء أفضل الممارسات وتيسير االستجابات على نطاق المن

تابع



نزاعات يتمثل دورهم في المساعدة على نزع فتيل التوترات وحل المشاكل في سياق ال: المبعوثون
بية، الحدودية، والمسائل المتصلة باألراضي، والنزاعات اإلقليمية، واألزمات الدستورية واالنتخا

األمم  وقد اضطلع مبعوثو. ومفاوضات إعادة التوحيد، ومحادثات السالم، وطائفة من القضايا األخرى
.نزاع المتحدة، في كثير من الحاالت، بدور رئيسي في إنقاذ بلد أو منطقة توشك على الوقوع في

ا، وآسيا الوسطى، تقوم بدور منصات متقدمة للدبلوماسية الوقائية في غرب أفريقي: المكاتب اإلقليمية
وقد أقام المكتبان في كل من غرب أفريقيا وآسيا . 2011مارس /وفي أفريقيا الوسطى منذ آذار

لفاعلة الوسطى عالقات عمل مستمرة ومبتكرة مع األطراف الفاعلة المحلية واإلقليمية واألطراف ا
.عيةاألخرى لمعالجة طائفة واسعة من القضايا القابلة لالنفجار في جميع أنحاء المناطق الفر

تابع



األمن بشكل ال يزال االعتراف باألهمية الشديدة لعمليات حفظ السالم في أدوات المنظمة للسالم و :البعثات السياسية المقيمة
ن أصغر عام، مستمًرا منذ عقود، وأما ما هو معروف بقدر أقل فهو الدور الذي تضطلع به بعثاتها السياسية التي عادة ما تكو

.م وبناء السالمحجما بكثير، والتي يُعتََمد عليها بشكل متزايد لتنفيذ طائفة من الواليات المعقدة في مجالي صنع السال

لمناسبة تساعد عمليات األمم المتحدة لحفظ السالم على تهيئة الظروف ا :عمليات حفظ السالم
.  لتحقيق السالم الدائم في الدول التي مزقتها الصراعات

تابع



:مجموعات األصدقاء ومجموعات الدعم الدبلوماسي األخرى

ي في مجموعات األصدقاء ومجموعات الدعم الدبلوماسي على تنسيق الجهود الدولية لدعم العمل الدبلوماس تعمل
.الدول

:تقصي الحقائق والتحريات والتحقيقات

العام  يقوم مجلس األمن أو مجلس حقوق اإلنسان بتكليف بعض هذه الكيانات، في حين يقوم األمين
..زاعاتبإنشاء بعضها اآلخر بغرض تقصي الحقائق حول االنتهاكات ورصد جرائم الحرب أثناء الن

تابع



التحديات التي تواجه تطبيق الدبلوماسية اإلنسانية



التحديات التي تواجه تطبيق الدبلوماسية اإلنسانية

:تحدي استخدام القوة لحماية المدنيين

قدم فأصبح واجبًا وتتمثل في األطراف المشاركة مباشرة في النزاع، فإذا فشلت كل سبل الدبلوماسية في تحقيق أي ت
.  واح المدنيينعلى المجتمع الدولي أن يتدخل بالقوة  في األماكن التي تم فيها انتهاك حقوق اإلنسان للحفاظ على أر

:تحدي إشراك القطاع الخاص

اع الشركاتتحتاج الجهات الفاعلة اإلنسانية إلى إنشاء شكل جديد من أشكال الدبلوماسية اإلنسانية من أجل التفاعل مع قط

جنب سوء قد يشمل ذلك التفاوض على مدونات لقواعد السلوك والتزامات المتطوعين، والتأهب للكوارث لت
بل العيش،اإلدارة والخسائر المالية وبناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير األمن الغذائي وأمن س



دما تقوم يجب أن تأخذ الدبلوماسية اإلنسانية في االعتبار الكيانات الخاصة، السيما عن
. بأنشطة األمن المحلي أو إدارة الكوارث في مرحلة ما بعد حدوث الكوارث

ديد من شركات األمن الخاصة تحل تدريجيًا محل قوات األمن المدنية والعسكرية في الع
.البلدان النامية

مياه تلعب الكيانات الخاصة دورا متزايدا في إدارة ما بعد الكوارث في قطاعات مثل ال
.  والصرف الصحي والمأوى والصحة في حاالت الطوارئ واألمن الغذائي

تابع



: تحدي التنسيق بين المؤسسات للمساعدات الطارئة

قدان ويتمثل في التأخير أو االزدواجية أو ف
 المعلومات، والتي قد تلحق الضرر في

النهاية بالمحتاجين 

دار غالبا ما تكون الحكومات بطيئة في إص
عند  بيان رسمي يطلب المساعدة اإلنسائية

.  إصدار هذه البيانات

ني قد يؤدي نقص التنسيق الدولي والوط
والمحلي إلى تأخير أو إعاقة عملية 

المساعدات الطارئة

قتصر إن قلة التأهب لألزمات وغياب االستجابة المنسقة ال ت
مة ومثال على البلدان النامية فحسب بل أيًضا الدول المتقد

م على ذلك إعصار كاترينا حيث أن الحكومة األمريكية ل
رغب تطلب المساعدة في تخطي هذه الكارثة وذلك ألنها لم ت

ة جميع حينها في اإلقرار بأنها ال تملك الموارد الالزمة لتلبي
.احتياجات مواطنيها المتضررين من الكارثة

تابع



التحديات والفرص لتكنولوجيات المعلومات الجديدة

الدبلوماسية  أدت ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت الفورية إلى ضغط وسائل اإلعالم والرأي العام على السواء في
يها الحفاظ على السرية التقليدية والدبلوماسية اإلنسانية من أجل تحسين المساءلة والشفافية، حتى في الحاالت التي يفضل ف

مفاوضات إنسانية  فإن حدثًا واحًدا على األرض؛ غالبًا ما يتم نشره فوًرا على اإلنترنت قد يجذب انتباه الحكومات ويعطل
.صعبة أو المراحل المبكرة من عملية اإلغاثة

ني بشكل من وجهة نظر أخرى  يمكن للتكنولوجيات الجديدة أن تلعب دورا في إضفاء الطابع المهني على العمل اإلنسا
فتراضية لتبادل عام والدبلوماسية اإلنسانية بشكل خاص، فعلى سبيل المثال؛ تعاونت بعض المنظمات لتطوير منصات ا

الذي أنشئ في لندن عام ) TEC(الخبرات والمعرفة في الشؤون اإلنسانية، ومن األمثلة على ذلك؛ تحالف تقييم تسونامي 
"اسفير"وطور عدًدا من القواعد والمعايير المشتركة للعمليات اإلنسانية مثل معايير  2006

تابع



:التحدي المتمثل في بناء الموارد البشرية في خدمة الدبلوماسية اإلنسانية

ة أدى العدد المتزايد لألزمات وتنوعها إلى احتياجات جديدة من الموارد البشري
. لخدمة الدبلوماسية اإلنسانية 

: ومن األمثلة على ذلك ما يلي

ثة أنشأت المنظمات اإلنسانية وظائف لموظفي األمن الغذائي، منذ كار
، والمسؤولون عن إعادة اإلعمار االقتصادي بعد ٢٠٠4تسونامي عام 

سبل األزمات أصيح يطلق عليهم أيضا مسؤولو االنتعاش االقتصادي و
.كسب العيش

هالل قام االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر وال
األحمر بإنشاء ألول مرة شعبة كاملة مكرسة 

.  للدبلوماسية اإلنسانية

انية التي تتطلب الزيادة في تواتر األزمات وتنوعها وشدتها مستويات أعلى من االحترافية من الجهات الفاعلة اإلنس
لديها تكافح من أجل االستجابة لالحتياجات من خالل سياسات الموارد البشرية المناسبة وتطوير نظم التدريب

تابع



 وعلى الرغم من عدم وجود تدريب رسمي حتى اآلن على الدبلوماسية اإلنسانية؛ إال أنه يوجد بعض
:األفكار يمكن طرحها

  اإلنسائيتدريب دبلوماسي مقترن بمعلومات عن أفضل الممارسات في العمل 

.توثيق المعرفة اإلنسانية الدبلوماسية التي تستند إلى تجارب ملموسة مناسبة لدراسات الحالة

ات، بهدف تنمية بناء المهارات النفسية و الشخصية للعاملين في المجال اإلنساني كجزء من تدريبهم على التفاوض بين الثقاف
.قدراتهم على المشاركة في الدبلوماسية اإلنسانية في مختلف األزمات الدولية ومختلف مناطق العالم

إتقان أدوات التواصل المناسبة واالستفادة االنتقائية من وسائل التواصل

االجتماعي الجديدة

تابع



الدبلوماسية اإلنسانية وسبل الحماية في العمل اإلنساني



الدبلوماسية اإلنسانية وسبل الحماية في العمل اإلنساني

المدنيينو منع أو تهدئة الصراعات بين طرفي النزاع  والحروب الدائرة والتي تخلف ضحايا من سواء أكان في صفوف العسكريين أ

.تسهيل أعمال اإلغاثة اإلنسانية لألشخاص المتضررين من جراء الحروب

.تهدئة التوترات التي قد تنشب بين طرفي النزاع وقد تؤدي إلى حروب طاحنة تخلف ضحايا من األبرياء

.من ويالت الحروب تساهم الدبلوماسية اإلنسانية في صنع السالم بين طرفي النزاع قبل أو أثناء أو بعد الحرب للحفاظ على حياة األبرياء

ل سلطات الدولة بسبب تعدد العوامل التي تؤثر في أمن األشخاص فإن الحماية الفعالة تتضمن دائماً العمل مع اآلخرين مث
.والمجتمع المدني والمنظمات اإلنسانية الدولية والوطنية والمجتمعات المتضررة بشكل مشترك

ن من األذى بسبب تلعب الدبلوماسية اإلنسانية دوًرا بارًزا في توفير الحماية للمجتمعات والشعوب التي تتعرض أللوا
:النزاعات والحروب وغيرها من خالل



نيةخطوات تطبيق الدبلوماسية اإلنسا/ إجراءات



خطوات تطبيق الدبلوماسية اإلنسانية/ إجراءات

:ييز فيما بينهاتتعدد الطرق السلمية لفض النزاعات الدولية ويختلف فقهاء القانون الدولي في عملية التم

:المفاوضة
تعتبر المفاوضة من أهم الطرق الدبلوماسية 

.اإلنسانية وأكثرها شيوًعا
من ميثاق هيئة األمم  33أشير إليها في المادة 

.دوليةكأول طريقة ينبغي إتباعها لحل المنازعات ال
أو  هي اتصاالت مباشرة يجريها طرفانالمفاوضة 

.أكثر حول قضية معينة أو نزاع ما

ر في تبادل الرأي، ولكنها تدو أثناءهوحوار يتم . قد تتضمن بعض المحادثات للتعرف على وجهات النظر
يتحدد  جوهرها حول المساومات التي تتعلق بالتسوية وتتم المفاوضات بين ممثلين عن األطراف المعينة،
.د البعضمستواهم بحيث طبيعة النزاع وأهميته، فليس كل المفاوضات تدور حول خالفات بسيطة كما يعتق



:تعقد المفاوضات وفق خطوات إجرائية محددة هي

.الموافقة على مبدأ المفاوضات، ويبديها األطراف سواء قبل النزاع أو بعده

.االتفاق على مكان عقد المفاوضات

.تحديد األطراف التي يحق لها رسميا االشتراك في المفاوضات

.تحديد مستوى وصفات المتفاوضين وطبيعة أدوارهم

.تحديد الموضوعات وجدول األعمال

تابع



أنواع المفاوضة

ئصه التي قد تكون المفاوضة بسيطة، وقد تكون استراتيجية، ولكل من هذين النوعين مالمحه وخصا
:تميزه عن اآلخر

لى وهي تدور حول موضوعات يكون لألطراف المعنية فيها تقويمات جاهزة بناء ع :المفاوضة البسيطة -أ 
.مواقف محددة مسبقا، وتصورات قائمة حول العملية التفاوضية

ا وهي تدور حول موضوعات معقدة، وقد ال تكون التصورات حوله: المفاوضات االستراتيجية -ب
ة مرحليا واضحة لذلك تسعى األطراف من خالل تكتيكات مختلفة إلى الوصول إلى تصورات ولو مؤقت

.حول الموضوعات التي يمكن أن تطرح على جدول األعمال أو حول أبعاد العملية التفاوضية



:مراحل التفاوض في الدبلوماسية اإلنسانية

:أهمية المفاوضات بين األطراف جعلت المهتمين بهذا الموضوع يقسمونه إلى مراحل مهمة

:مرحلة اإلعداد قبل التفاوض: أوالً 
وصل إليه، ومن إن العملية التفاوضية تكون بسبب خالف سابق يراد تسويته أو اتفاق الحق يراد الت

:عناصر اإلعداد الجيد للمفاوضات

جب فعند الدخول في مفاوضات ال ي :التفاوض من موقع قوة
عندما السقوط في فخ الخصم وإنك تتفاوض معه مضطًرا، ف
متاعب تعتقد أن مركزك ضعيف فهذا دليل على أنك ستواجه ال

.قبل البداية

طريق وهذا لتفادي األفكار المسبقة وال :تحضير عروض مرنة
.المسدود في المفاوضات



مرحلة بداية المفاوضات واكتشاف الخصم: ثانيًا

رف عند التقاء األطراف المتفاوضة، هم في حاجة إلى جلسات أولى خفيفة، كل ط
يسعى اللتقاط معارف ومعلومات عن الطرف اآلخر قد ال تكون لها عالقة 

تعداد لكل وهذا لبناء الثقة والتغلب على عقبة االتصال واالس. بموضوع المفاوضات
أهمية  ولطرح األسئلة بصيغة من، متى، أين، كيف. االحتماالت في هذه المفاوضة

.خاصة

تابع



:مرحلة المساومة: ثالثًا
قدم له تعتمد مرحلة المساومة على اقناع المفاوض وإصراره للوصول إلى اتفاق وهذا بإقناع الخصم بأنك ت

.عروض جيدة ومغرية

:اختتام المفاوضات: رابعًا
رط أن أية مفاوضات مهما كان موضوعها أو أطرافها فإنها لن تدوم جلساتها إلى ما ال نهاية فهي تختم وال يشت

.تكون ناجحة

:تنفيذ المفاوضات: خامًسا

.ض الواقعبما توصل إليه األطراف من اتفاق وتنفيذه على أرا اتفاقةيعني كتابة 

تابع



:المساعي الحميدة في الدبلوماسية اإلنسانية

مة دولية هي إجراء للتسوية السلمية يتمثل في قيام دولة أخرى أو منظ
تفاق بين أو شخصية ذات مكانة، بالسعي دبلوماسيًاً إليجاد سبيل لال

دولتين متنازعتين

تسوية  يجب أال يكون القائم بالمساعي الحميدة طرفًا وال يتدخل في
.ض النزاعالنزاع، وإنما يقتصر دوره على السعي لتحقيق التسوية وف



أهمية المساعي الحميدة

 تعد من الطرق الفاعلة في
.إنهاء المنازعات الدولية

 تكمن أهميتها في أنها إما أن
تعمل على الحيلولة دون 
ين تدهور العالقات بين طرف

أو تطور الخالف وتصاعده 
بينهما إلى نزاع مسلح، أو 
 العمل على وقف نزاع مسلح

ف قائم ومنع استمراره ويتوق
 نجاح المساعي الحميدة على

:عاملين رئيسين

ن طبيعة الجهود المبذولة، إذ أ
أي  استخدام اللباقة واستثمار

مظهر من مظاهر المودة 
السابقة بين الطرفين 

ق وتضخيمها يشجع على خل
.مناخ مالئم للتقارب

إذا طبيعة الخالف أو النزاع ف
ال  كان الخالف شديد، فإنه قد

 يكون متاحا ألي طرف ثالث
 يام بجهود مناسبة إلنهاءقال

د الخالف أو النزاع القائم وق
توجد حاالت ال يجدي 

ي استعمال المساعي الحميدة ف
.إيجاد حل لها



:أمثلة على المساعي الحميدة

لعديد من قد تبذل المساعي الحميدة لمنع نشوب نزاع مسلح وقد تبذل إلنهاء حرب قائمة، وهناك ا
:األمثلة على هاتين الحالتين

:المساعي الحميدة لمنع نشوب نزاع مسلح -أ

المساعي التي عرضتها فرنسا على الحكومة 
األخيرة  السوفيانية إلنهاء النزاع الذي كان قائما بين

حول الخط الحديدي شرق  1929والصين عام 
ا، ولكنها الصين وانقطاع العالقات الدبلوماسية بينهم

.  فشلت

ان مساعي الواليات المتحدة لتسوية النزاع الذي ك
.1946قائًما بين فرنسا وتايالند في عام 



:المساعي الحميدة إلنهاء حرب قائمة -ب

.ولكنها فشلت 1902في يناير  الترنسفالمساعي الحكومة الهولندية إلنهاء الحرب البريطانية في 

:المنظمات الدولية والمساعي الحميدة

س تسارع هيئة األمم المتحدة عند نشوب نزاع ما، من خالل مجل :دور المنظمات الدولية في المساعي الحميدة
من الميثاق، فإذا أخفقت في ذلك  33األمن، إلى دعوة األطراف المعنية إلى حله بالطرق التي أشارت إليها المادة 

.فإنها تعرض النزاع على مجلس األمن ليقدم توصياته لحله

تابع



الوساطة في الدبلوماسية اإلنسانية

وية يقصد بها قيام دولة ثالثة بالسعي إليجاد تس
ولة الثالثة للنزاع القائم بين دولتين متنازعتين، وللد

ين أن تشترك في المفاوضات الدائرة بين الطرف
.المتنازعين، وأن تقترح حالً للنزاع

ف تختلف الوساطة عن المساعي الحميدة بأن الطر
راف الثالث يتابع المفاوضات التي تتم بين أط

اسبا النزاع، ويقوم أيضا باقتراح الحل الذي يراه من
ختياريةللنزاع، وتتميز الوساطة في األساس بكونها ا



في الدبلوماسية اإلنسانية التحقيق

يق تلجأ الدولة عادة إلى التحق
إذا كان هناك نزاع حول 

 بعض الوقائع، كما أن بعض
ا الجهات المكلفة بحل نزاع م
ـ كمحكمة تحكيم أو لجنة 

حقيق توفيق ـ قد تلجأ الى الت
. الستجالء نقاط معينة

دداً تتضمن لجنة التحقيق ع
من األشخاص ويكون لها 
 رئيس ومسجل ومكان لحفظ

األرشيف، وتنشأ لجنة 
التحقيق عادة لمدة محدودة، 

.ولمعالجة موضوع معين

تكون مهمة اللجنة قاصرة 
على جمع الحقائق ووضعها 
 تحت تصرف الطرفين كي
يتصرفوا على ضوئها، 
ويقررا إما الدخول في 
ل مفاوضات مباشرة بقصد ح
ى النزاع، أو يقررا عرضه عل
التحكيم الدولي أو على 

.محكمة دولية



:في الدبلوماسية اإلنسانية التوفيق

ن وهو إحالة النزاع إلى لجنة بقصد أ
ون تقدم اقتراحات لتسوية النزاع، د

 أن يكون لتلك المقترحات صفة
.اإللزام

ن تتكون لجنة التوفيق غالباً م
 أشخاص يتم اختيارهم بصفتهم

منع وإن كان ليس ثم ما ي«الشخصية 
و من اختيارهم بصفتهم الرسمية أ

،»الوظيفية

 تضم اللجنة عادة أشخاص يحملون
 بما يطمئن«جنسية أطراف النزاع 

 الدول على عرض مواقفها بطريقة
، وأشخاص آخرين يتم »أمينة

اختيارهم باتفاق بين األطراف 
المعنية

ريقة هناك تقارب بين الوساطة والتوفيق من حيث الهدف وهو التوصل إلى حل النزاع بط
مفاوضات ودية، بيد أنهما يختلفان من حيث أن الوساطة تعمل على جمع طرفي النزاع للقيام ب

لمتنازعة مباشرة بينهما، على حين أن التوفيق يتم بواسطة لجنة محايدة تحيل إليها الدول ا
.ة للنزاعمشكلتها لتقوم بفحصها ودراستها والتحقق من وقائعها، ثم اقتراح الحلول المالئم



اإلنسانية الوسائل القضائية للحماية الدبلوماسية

والدولة المسؤولة  إن اللجوء إلى الوسائل القضائية يتم بالرضا المتبادل بين الدولة الوطنية للمواطن المتضرر

: عن الفعل الضار تنحصر الهيئات القضائية في نوعين هما

المحاكم 
.الدولية

هيئات 
م التحكي



هيئات التحكيم الدولية: أوال

:ألتيتتعدد أشكال التحكيم الذي يمكن اللجوء إليه بصدد الحماية الدبلوماسية، كا

:أـ محكمة التحكم الدائمة

، ولكن هذه المحكمة ليست دائمة كما يوحي 1899تعد محكمة التحكم الدائمة من أهم إنجازات مؤتمر الهاي 
م، ترشحهم أسمها، حيث أنهـــا ال تتكون من قضاة دائمين، وإنما من أشخاص معينين مقدماً للقيام بمهمات التحكي

)  األطراف في اتفاقية فض المنازعات بالوسائل السلمية(دولهم 

ابلة تتكون هذه المحكمة من رجال قانون معروفين وبمعدل أربعة لكل دولة على األكثر ولمدة سبع سنوات ق
عين والتي للتجديد، ومن بين هذه األسماء تختار الدول المتنازعة أعضاء الهيئة الخاصة للفصل في النزاع الم

عضوا، ومن بينهم يتم . 15ـ  12تتألف من خمسة أعضاء، وعلى هذا فإن محكمة التحكيم الدائمة تتكون من 
.مةاختيار القضاة للفصل في نزاع معين طبقاً لشروط االتفاق الموقع عليه من قبل أطراف الخصو



هو يوجد المكتب الدولي لهذه المحكمة في الهاي، و
يد بمثابة قلم كتاتيب للمحكمة، وهو الجهاز الوح

..الدائم للمحكمة الدائمة للتحكيم

في  1899فصلت المحكمة منذ إنشائها في عام 
، وفي 1922عشرين قضية كان آخرها في عام 

الئحة "أعد المكتب اإلداري للمحكمة  1962عام 
ين طرفين التحكيم والتوفيق في المنازعات الدولية ب

، ومن ثم استحدثت المحكمة "أحدهما فقط دولة
القواعد التي بمقتضاها أمكن أن تحال إليها 
فراد المنازعات التي تقع بين الدول من ناحية واأل

.والشركات التجارية الخاصة من ناحية أخرى

تابع



:محاكم التحكيم الخاصة: ب

.  سب اتفاق الطرفينويختلف اختيار المحكمين من حالة ألخرى ح. يقصد بها تلك المحاكم التي تنشئها الدول للتحكيم في منازعات معينة ثم تحل

فبشأن إجراءات التحكيم، وقد تبنت لجنة القانون  1997عام "الهاي "تستند محاكم التحكيم الخاصة كثيراً على القواعد التي نصت عليها اتفاقية 
.إلى عدة قواعد تتعلق بإجراءات التحكيم 1958القواعد المنظمة للتحكيم، وقد انتهت عام  1953الدولي التابعة لألمم المتحدة منذ عام 

:جـ ـ لجنة الدعاوى المختلطة

م يتم تسويتها يطلق عليها أسم محاكم التحكيم المختلطة، وتشكل هذه اللجان عندما يكون هناك عدة طلبات تتعلق باألفراد ل
كيم التي تفصل بين بعض الدول المعنية بهذه المطالبات، يطلق عليها أسم لجان الدعاوى المختلطة تميًزا لها عن محاكم التح

.  في المنازعات الدولية التي ال تتعلق مباشرة بدعاوى فردية

تابع



:المحاكم الدولية: ثانيا

ي محكمة تتمثل المحاكم الدولية التي تتولى وظيفة القضاء الدولي ف

اع العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، وغرفة منازعات ق

وربية البحار، باإلضافة إلى بعض المحاكم اإلقليمية مثل المحكمة األ

لدولية لحقوق اإلنسان، وسوف تقتصر دراستنا هنا على محكمة العدل ا

.باعتبارها هي المحكمة الدولية ذات االختصاص العالمي



أـ محكمة العدل الدولية

ت في تعتبر محكمة العدل الدولية التي أنشئ
الجهاز  1948ظل ميثاق األمم المتحدة عام 

.القضائي الرئيسي لألمم المتحدة

من ميثاق األمم ) أ(الفقرة ) 93(طبقاً للمادة 
حدة يعتبر جميع أعضاء األمم المت«المتحدة 

اسي بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام األس
.  »لمحكمة العدل الدولية

إن رفع الدعاوى أمام المحكمة حق للدول 
من ) أ(الفقرة ) 34(فقط، حيث نصت المادة 

 النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية على
اً للدول وحدها الحق في أن تكون أطراف(أنه 

ملك ، فال ي)في الدعاوى التي ترفع للمحكمة
األفراد أهلية التقاضي أمام محكمة العدل 
 الدولية، ولذلك فإن دعوى الفرد أو الشخص

أمام  المعنوي ضد دولة أجنبية يمكن أن ترفع
محكمة العدل الدولية بواسطة دولته فقط

تابع



عام، تفصل المحكمة في النزاع المعروض عليها وفقاً ألحكام القانون الدولي ال
ن طلب واألحكام التي تصدرها المحكمة نهائية غير قابلة لالستئناف، غير أنه يمك

.  إعادة النظر في الدعوى عند ظهور وقائع تؤثر في موضوع الدعوى

ولية، لقد وضع ميثاق األمم المتحدة نواة التنفيذ الجبري ألحكام محكمة العدل الد
م بما إذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيا(على أنه ) 94(فنصـــت المادة 

، يفرضه عليه حكم تصدره هذه المحكمة، فللطرف األخر أن يلجأ لمجلس االمن
دابير ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالت

)التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم

تابع





ز توظيف الدبلوماسية اإلنسانية لتعزي
ية نماذج مجتمع –السالم وتحقيق التنمية 

“  مبادرة بيروت ال تموت”



”معا سنعيد بناء مدينتنا ” 



وارف قميحة 
– Global Professional Services المؤسس والرئيس التنفيذي GPS
comservices.-gprowww.

مؤسس ورئيس جمعية طريق الحوار اللبناني الصيني  -مؤسس ملتقى المحاسبين والمراجعين العرب 

 .جامعة االسكندرية  –من جامعة بيروت العربية  –درجة بكالوريوس كلية التجارة تخصص ادارة اعمال : المؤهالت العلمية

مات خبرة عملية متراكمة على مدى عشرين عاماً لدى القطاع العام والخاص ومؤسسات المجمع المدني والمنظ: الخبرات العملية 
ثال ، تقييم االعمال، التمويلية العربية والدولية في مجال المحاسبة المالية ، تدقيق البيانات المالية ، التخطيط الضريبي ، االمت

جدوى التدقيق الداخلي، حسن االداء في المؤسسات ، كشف االحتيال، التدريب، اعداد االنطمة المالية واإلدارية ، دراسات ال
.وأبحاث السوق ، الملكية الفكرية ومشاريع القوانين ذات الصلة 

عربي المجمع ال -خبير محاسبة محلف لدى المحاكم -. مستشار في التحكيم التجاري الدولي  -: الشهادات المهنية المعتمدة 
نقابة  -محاسب اداري معتمد  CMA -معهد المحاسبين االداريين  -محاسب عربي مهني معتمد  ACPAللمحاسبين القانونيين 

مختص كشف احتيال  CFE -جمعية خبراء كشف االحتيال  -خبير محاسبة مجاز  LCPA -خبراء المحاسبة المجازين في لبنان 
  26000مدقق معتمد في مواصفات أيزو  –محاسب قانوني عربي  ACAاالتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب  - -معتمد 

المجمع  ASCA -االتحاد الدولي للمحاسبين  IFAC: العضويات المهنية إختصاصي دولي في مجال الدبلوماسية اإلنسانية   –
 ACFE -نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان  LACPA -معهد المحاسبين االداريين  IMA -العربي للمحاسبين القانونيين 
 -المجمع العربي للملكية الفكرية ASIP -االتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب  AFAA -جمعية خبراء كشف االحتيال 

AIPMASالمجمع العربي للوساطة والتحكيم في الملكية الفكرية- AKMS المجمع العربي لالدارة والمعرفة- LES-AC  جمعية
- LES -الدول العربية  -خبراء التراخيص Intl- يم مركز القاهرة اإلقليمي للتدريب والتحك -جمعية خبراء التراخيص الدولية  .

ية عضو الشبكة االقليمية للمسؤول - جمعية الضرائب الدولية  ATS-جمعية الضرائب العربية  ETS -جمعية الضرائب المصرية 
عضو الشبكة االقليمية للمسؤولية المجتمعية  -ITS –االجتماعية 



 اختصاصي دولي في مجال الدبلوماسية اإلنسانيةوارف قميحة 

ي على وه -على مدى عام تقريباً، ولبنان يتعرض ألزمات متفاقمة •
وجه التحدي، أزمات اقتصادية ومالية، وجاءت بعدها جائحة 

.كورونا، وأخيراً انفجار مرفأ بيروت
 انفجر مخزن يحتوي كمية كبيرة من 2020في الرابع من أغسطس •

األمونيوم في مرفأ بيروت ودمره مع أجزاء واسعة من المدينة 
ط ويعد المرفأ من أهم مرافئ منطقة حوض شرق المتوس. المحيطة

.بسبب موقعه وعالقات القوية مع عشرات الموانئ العالمية
جريح وأضرار مادية جسيمة  6000ضحية ونحو  194أكثر من •

.مليار دوالر 15تُقّدر بـ 



الجميزة -درج مار نقوال  –معرض بيروت ال تموت 
18/9/2020



هأهداف المعرض تنطوي على رسائل متعدد
ية ومالذ أوال، إنه تعبير عن االصالة الوطنية وصدق االنتماء، فبيروت سيدة العواصم العرب•

ام وملتقى المبدعين لن يغير وجهها وتراثها هذا االنفجار المدمر وستنهض من تحت الرك
.وتستعيد دورها الطليعي

م في ثانيا، توجيه تحية الرواح الضحايا والجرحى والمصابين كي يظل الشهداء رغما عنه •
.  بشكل طبيعي الذاكرة ويكتب الشفاء والتعافي لجميع المصابين كي يتمكنوا من استعادة الحياة

ولية ثالثا، رفع آيات الشكر واالمتنان لكل من مد يد العون والمساعدة على المستويات الد•
بر عن واالقليمية والمحلية بصرف النظر عن المقادير، وهذا التضامن في المحن واالزمات يع

.  سمو المعاني االنسانية بابهى صورها الصادقة والنبيلة
بنانية رابعا، كي ال يمر االنفجار الكارثة من دون عقاب وكي ال تستباح بيروت أو أي بلدة ل•

طين نتطلع الى إحقاق العدالة عبر إجراء تحقيق جدي وشفاف يفضي الى محاسبة المتور
".والمهملين والفاسدين أيا تكن مواقعهم

، "اياإصدار طابع بريدي تخليدا لذكرى أرواح الضح"مطالبة وزارة البريد واالتصاالت ب •
".موافقة الوزير والمدير العام لليبان بوست على هذا الطلب"تمت



ية صورة جمعها المعرض مرفقة بطوابع ورسائل بريد188
تقول كفى استخدام لبنان كصندوق بريد

 

ومن ثّم المراسالت  2013صورة شكلت الشاهد على رحلة الباخرة روسوس التي رست في مرفأ بيروت سنة   188
.حاياالرسمية التي دارت حولها، وصوالً إلى انفجار نيترات األمونيوم في الرابع من آب الماضي، وما خلّفه من ض

جميعها شكلت ثيمة المعرض األساسية، » ليبان بوست«الرسائل وطوابع البريد وختم مؤسسة البريد 

بعضها  وإلى تدوينها وتوثيقها ألالم المواطنين، ففي. الصور في مجموعها منسوخة من كاميرا صحافية أو من هاتف
ور إلى ص. »لحظة اإلنفجار«دالالت رمزية كمثل ساعة الحائط التي توقفت عقاربها على السادسة وسبع دقائق 

وإلى . ددالدخان المتصاعد وألوانه المختلفه، تقابله طوابع بريدية تحمل باقات من أزهار الربيع كرمز للحياة والتج
.لوارف قميحة الذي قّدم وأنجز فكرة المعرض 113/5051جانبها رقم الصندوق البريدي 

بي في رفع لم تغفل الصور أي حدث تال اإلنفجار وعلى مختلف المستويات اإلنسانية من المساعدات إلى التضامن الشع
.األنقاض، إلى فرق البحث، إلى زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون

.



  18/9/2020افتتاح المعرض 



بداية الجريمة 

وتوقيت االنفجار  12عنبر رقم  2013وصول الباخرة في عام 



4/8/2020االنفجار  



اإلغاثة  –الضحايا 



التضامن الشعبي والدولي 



فرق اإلنقاذ 



فرق االنقاذ 



الضحايا 



8/10/2020 -دار المصور –بيروت ال تموت 



دار المصور 



االضرار المادية 



المستشفيات الميدانية 



المساعدات االنسانية العربية 



المساعدات االنسانية االجنبية 



المتطوعون



العدالة 



المؤازرة االعالمية 



مبادرة طابع بريدي
عائدات  /ليرة لبنانية  300,000,000



تقدمت بطلب من وزارة االتصاالت وشركة ليبانبوست  2020أب  ٩بتاريخ 
صدار الصدار طابع بريد تخليدا الرواح الضحايا ولسيدة العواصم بيروت تم اال

.ويعود ريعه للدفاع المدني 12/10/202بتاريخ 



...حمالت اعالمية  





ن كيف تجرأت مستغربي. أدى إصدار هذا الطابع البريدي إلى انتقادات واسعة بين اللبنانيين لليبان بوست والسلطة
ل الكارثة ما زال فهو. السلطة ومثّلت الفاجعة، التي لم يمض عليها إال شهرين، بطابع بريدي سيباع بعشرة آلف ليرة

  .ماثالً أمامهم، وما انفكوا يعيشون صدمة ما بعد االنفجار، ليأتي هذا الطابع البريدي ويعود ويذكرهم بها
رنقوال في قبل أن أخطو نحو درج ما"  :قال فيه  ورد قيمحة على بعض االنتقادات التي طالت الطابع البريدي، ببيان

.  نالجميزة، حددت جملة أهداف للمعرض التوثيقي المتواضع، بيروت ال تموت، تضمنتها بوضوح دعوة االعال
فضال عما  فالمعرض تعبير عن األصالة وصدق االنتماء، وهو في مثابة تحية ألرواح الضحايا والجرحى والمصابين

يحمله من شكر وامتنان لكل من ساعد ومد يد العون واألهم من ذلك جميعا، التطلع الى إحقاق العدالة وعدم طمس 
ن والمتهمين المسؤولية التي تسببت في هذه الكارثة، عبر إجراء تحقيق جدي وشفاف يفضي الى محاسبة المتورطي

سوى رغبة  والفاسدين أيا تكن مواقعهم، ولم تكن مطالبة وزارة االتصاالت وشركة ليبانبوست بإصدار طابع تذكاري
، أؤكد أن أخيرا إذ أتوجه بالشكر والتقدير الى جميع من شارك وواكب المعرض. مني في تخليد ذكرى أرواح الضحايا

التي  الكارثة -إصدار طابع بريدي الذي خصص كامل عائداته لصالح الدفاع المدني ال يتوخى طمس هول الجريمة 
اس ومن طليعة أصابت بيروت وأهلها، فلست من زبائنية السلطة بمختلف أجنحتها، فأنا في موقع المدافع عن حقوق الن

".أصحاب هذه الحقوق المهدورة



مبادرة تجاه أطفال منطقة اإلنفجار 



تحضير البطاقات البريدية  : االطفال



تابع..



وصول البطاقة البريدية 



النافذة 



الهرة والشارع 



الحديقة 



الشجرة والجذور مثل بيوتنا 



  ”تقدير وإمتنان ,شكر“مبادرة 
تقدمت بطلب من الجهات الرسمية المختصة  2020ابريل  7بتاريخ 

وط إلصدار طابع بريد بخصص موضوعه شكر المساهمين في الخط
األمامية في مكافحة جائحة كرورنا 

قامت وزارة االتصاالت بالتعاون  2020) اغسطس(تموز  1بتاريخ 
مع شركة ليبانبوست بإصدار طابع البريد 



“وتقدير وإمتنان  ,شكر “طابع 



، وُكلُّ إذا كان أصلي من تراٍب، فكلُّها بالدي
!العالمين أقاربي



تقديم أ. محمد جاسم سيار 
الرئيس التنفيذي

تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة 
من خالل الشراكة 

المجتمعية 
(دراسة حالة)
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كاف االنسانية 
تتوافق أهدافها مع أهداف مملكة 

ين للتنمية المستدامة 2030 البحر
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رؤيتنا 
تمكين األفراد والمجتمعات من االعتماد على الذات 

للمساهمة في نسج مجتمع إنساني تنموي متكامل.
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!"#$%&' !()*#!+,-,. منهجيتنا  
في تحقيق 

أهداف التنمية  
المستدامة



كيف نحّقق ركيزة التنمية 
بعقد التحالفات والشراكات الدبلوماسية؟





خارج مملكة 
ين البحر

مدرسة

التنمية

داخل مملكة تعليم
ين البحر

وزارة 
التنمية 

االجتماعية
المانحين

الجهات 
الخارجية 
المنفذة

الحكومة توّفر كل منشآت التعليم 
ولجميع الناس مجانًيا.

وزارة التربية 
والتعليم في 

الجهات 
المستضيفة

بيوت 
الخبرة في 

مجال جودة 
التعليم

خالل 20 عام تّم 
بناء أكثر من 200 

مدرسة ومنشأ تعليمي.



تسديد 
القروض 
الدراسية

مساري

التنمية

تعليم

التعليم 
المهني في 
الدول النائية

شراء 
المعدات 
التعليمية

مؤسسة 
تمويل الطالب



عقد 
الشراكات

إنتاج

التنمية

تمكين

التوظيف

متطوعين
خبراء 

مرشدينرّواد األعمال

توظيف طاقات وخبرات مجتمعية 
ألن نظامنا يسمح بذلك.



إنتاج

التنمية

تمكين

قبل التحسين

تحسين  
المنتج



إنتاج

التنمية

تمكين

بعد التحسين

تحسين  
المنتج



بيت 
األسرة

كسب

التنمية

تمكين

تمكين

مانحين 
وكفالء



قّصة أمين 
الجئ سوري
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