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مقاربة الفاعلني املُسّلحني من غير الّدول حلماية املدنّيني
األوسط الشرق   في 

تقرير املؤمتر



جرى هذا املؤمتر بفضل دعم مؤّسسة املستقبل ومعهد اجملتمع املنفتح. يتحّمل مسؤولّية محتوى هذا التقرير 
بشكل حصري منّظمة حركة السالم الدائم ومنّظمة نداء جنيف. ال يعكس محتوى التقرير بالضرورة وجهات 

نظر مؤّسسة املستقبل أو معهد اجملتمع املنفتح.
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خلفّية املؤمتر

ال تزال النزاعات املسّلحة مستمرّة في معظم أنحاء الشرق األوسط  
اليوم. وكما هو احلال بالنسبة الى معظم النزاعات املسّلحة حول 
احلكومة  قّوات  الّدول  غير  من  املسّلحون  الفاعلون  يحارب  العالم، 
الشرق  دول  آخرين. وينطبق ذلك على عدد من  أو فاعلني مسّلحني 
العام  ففي  والعراق.  ولبنان  واليمن  أفغانستان  فيها  مبا  األوسط 

املاضي وحده، نشأت نزاعات جديدة في ليبيا وسوريا. 

اّن األبحاث الكمّية حول موضوع الفاعلني املسّلحني من غير الّدول 
العديد من  وي منطقة الشرق األوسط  املنطقة غير كافية. تحَ في 
بُذلحَت  ضئيلة  جهود  لكن  نسبية.  أهمية  ذات  املسّلحة  اجملموعات 
ملقاربتها وطرح مسؤولّيتها وفقا للقانون الدولي االنساني وللقانون 
أّن  تبرهن  عّدة  سوابق  العالم  حول  وتوجد  االنسان.  حلقوق  الدولي 
الدولّية  واجباتهم  حول  الّدول  غير  من  املسّلحني  الفاعلني  مقاربة 
مبوجب القانون الدولي االنساني والقانون الدولي حلقوق االنسان متّت 
بشكل ناجح. وجرت هذه الشراكات بشكل كبير من خالل مقاربات 
األحمر  للصليب  الدولّية  اللجنة  مثل  منّظمات  قبل  من  تكميلّية 

ومنّظمة نداء جنيف.

للجهات  قانونّية  شرعّية  أي  االنساني  الدولي  القانون  يؤّمن  ال 
املسّلح،  للنزاع  االنسانّية  لآلثار  حّد  وضع  الى  يهدف  بل  املتنازعة، 
بشكل أساسي من خالل حماية غير املشاركني في أعمال العنف. 
كذلك، يؤّمن القانون الدولي االنساني احلماية للجهات الفاعلة في 
استخدام بعض  ذلك من خالل منع  يتّم  املثال،  على سبيل  النّزاع. 
األسلحة. غير أنّه ال يبرّر األسباب الكامنة وراء األنشطة العسكريّة 

التي يقوم بها أطراف النّزاع. 

للمؤمتر،  املنّظم  الشريك  الدائم،  السالم  حركة  رئيس  أشار  كما 
الثانية،  العاملّية  أو أكثر منذ احلرب  »اندلع 60 نزاعاً  فادي أبي عالم، 
السّيدة  وبحسب  املدنّيني.«  من  احلروب  هذه  ضحايا  من  و%90 
للمؤمتر،  الداعمني  أحد  املستقبل،  مؤّسسة  رئيسة  حمزة،  نبيلة 
النساء  السّيما  املدنّيني  حماية  على  التركيز  يتمحور  »بالتالي، 
تضّم  التي  املنطقة  في  النزاعات  انتشار  يخلق  منهم.«  واألطفال 
فاعلني مسّلحني من غير الّدول تديّات اضافّية، مقارنًة مع النزاعات 
العاملني  وأمان  املدنّيني  حماية  مستوى  على  الدول،  بني  التقليديّة 

االنسانّيني ووصول املنّظمات االنسانّية. 

الّدول  غير  من  املسّلحني  للفاعلني  املتزايدة  األهمّية  الى  نظراً 
كجهات فاعلة في الكثير من النزاعات، انتقل التركيز على احترام 
االنسان  حلقوق  الدولي  والقانون  االنساني  الدولي  القانون  قواعد 
الّدولة  وجيوش  الّدولة  على  تقتصر  مهّمة  كونه  من  وتطبيقها 
الفاعلني  الى مهّمة تشمل  اتفاقّيات جنيف،  الذين تعّهدوا احترام 
املسّلحني من غير الّدول وتلزمها. مبا أنّه ال ميكن للفاعلني املسّلحني 
من غير الّدول أن يخضعوا بشكل تقليدي لإلطار القانوني الدولي، 
لتأمني  مهّماً  أمراً  الّدول  املسّلحني من غير  الفاعلني  تُعتحَبحَر مقاربة 
احلماية لألشخاص الذين هم في حاجة قصوى إليها. وكما فّسرت 
اليزابيث ديكري وارنر، رئيسة منّظمة نداء جنيف، منّظمة شريكة 
ضحايا  ملساعدة  املبذولة  اجلهود  أّن  الواضح  من  »أصبح  للمؤمتر: 

تعالج  أالّ  يجب  منهم،  املدنّيني  السّيما  وحمايتهم،  املسّلح  النزاع 
موقف الّدول، بل كذلك موقف الفاعلني املسّلحني من غير الّدول«.

وفي منطقة الشرق األوسط األوسع، لعب الفاعلون املسّلحون من 
واليمن  احملتّلة  واألراضي  والعراق   ولبنان  أفغانستان  في  الّدول  غير 
دوراً أساسّياً في النزاعات الداخلّية فضالً عن النزاعات الدولّية. وقد 
برزت حديثاً مجموعات فاعلة في نزاعات ليبيا وسوريا. باالضافة الى 
ضمن  دوراً  الّدول  غير  من  املسّلحون  الفاعلون  يؤدّي  ما  غالباً  ذلك، 
األحيان وظائف حكومّية ضمن احلدود  يؤدون في بعض  الّدول، كما 

التي يسيطرون عليها.

وتبادلها.  اخلبراء  آراء  جمع  نحو  األمام  الى  خطوةً  املؤمتر  هذا  يُعتحَبحَر 
يعملون  انسانّيني  وناشطني  رائدين  مختّصني  املشاركون  وشمل 
فرصة  واخلبراء  املمارسني  املؤمتر  هذا  أعطى  وقد   . املنطقة  في 
سعى  وقد  االقليمي.  للوضع  مشترك  مفهوم  وتطوير  اآلراء  تبادل 
املسّلحني  للفاعلني  متماسكة  إنسانية  مقاربة  نحو  املشاركون 
الفاعلني  بني  التعاون  تسني  امكانّيات  في  وبحثوا  الّدول  غير  من 
املسّلحني االقليمّيني والفاعلني االنسانّيني. وبناًء على مبدأ العمل 
املشاركون  تبادل  مشترك،  هدف  إلى  الوصول  سبيل  في  التكاملي 
في املؤمتر جتاربهم في مجال مقاربة الفاعلني املسّلحني في الشرق 
األوسط وفي البحث عن طرق جديدة لتحسني امتثالهم لواجباتهم 

االنسانّية واحلقوقّية.
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1-   "الشرق األوسط" في املعنى اجلغرافي الواسع. لغايات هذا املؤمتر، يشير مصطلح "الشرق األوسط األوسع" الى املغرب واجلزائر وتونس وليبيا ومصر واألردن ولبنان واألراضي الفلسطينّية احملتّلة والعراق 

واململكة العربّية السعوديّة واليمن ودولة االمارات املّتحدة والكويت وعمان والبحرين وقطر وايران وأفغانستان وباكستان. 



اطار العمل القانوني القائم حلماية 

املدنّيني: تأقلم بطيء مع احلروب املعاصرة

وضمان  احلاجات  تلبية  جّداً  الصعب  من  املسّلح،  النزاع  أوقات  في 
حماية من ال يشارك أو لم يعد يشارك مباشرةً في أعمال العنف. 
ومع كّل نزاع، ينشأ القلق من امكانّية حدوث انتهاكات وجرائم من 
األساسّية  القواعد  إحترام  عدم  إمكانية  ومن  النزاع،  أطراف  قبل 

للحرب. 

بوقت  االنساني  الدولي  القانون  والدة  قبل  االنسانّية  املبادئ  وُِجدحَت 
طويل. ومتّ انشاء الواجبات االنسانّية في أزمنة النزاعات على أساس 

قيم ثقافّية ودينّية تقليديّة. 

وأكّد بوطاهر بوجالل، مدير املركز العربي للتربية على القانون الدولي 
االنساني وحقوق االنسان، على اّن القرآن الكرمي يصون احلقّ في احلياة:

حَا قحَتحَلحَ النَّاسحَ  حَنَّ حَرِْض فحَكحَأ ادٍ فِي األ ْيِر نحَْفٍس أحَوْ فحَسحَ نْ قحَتحَلحَ نحَْفًسا بِغحَ »محَ
ِميعاً«  حَا أحَْحيحَا النَّاسحَ جحَ حَنَّ ا فحَكحَأ نْ أحَْحيحَاهحَ ِميًعا، وحَمحَ جحَ

)املائدة 32(.

وفي خطابه جليشه عام 323 م، العام احلادي عشر من الهجرة، أّسس 
أبو بكر، أوّل خليفة للنبي محّمد مبدأ احلرب كاآلتي:

» أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني : ال تخونوا 
وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا طفالً صغيراً وال شيخاً 
شجرة  تقطعوا  وال  ترقوه،  وال  نخالً  تعقروا  وال  امرأة  وال  كبيراً 
مثمرة وال تذبحوا شاة وال بقرة وال بعيراً إال ملأكله، وسوف مترون 
فرغوا  وما  فدعوهم  الصوامع  في  أنفسهم  فرغوا  قد  بأقوام 
أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان 

الطعام فإذا أكلتم منها فاذكروا اسم اهلل عليه «
اخلليفة ابو بكر الصديق مخاطبا جيشه في عام 11ه

باملثل، يوصي القرآن الكرمي بحماية أسرى احلرب:

لحَى ُحبِّهِ ِمْسِكينًا وحَيحَتِيًما وحَأحَِسيرًا« امحَ عحَ عحَ »وحَيُْطِعُمونحَ الطَّ
)االنسان 8(

اّن احلديث هو كلمات النبي محّمد التي نقلها معاصروه، وهي مصدر 
مهم للقانون في االسالم. ويتكّلم احلديث عن ضرورة وجود معايير 
القانون  في  النسبّية  مبدأ  مثال  على  واحلروب.  املعارك  خالل  في 
اجلملة  تضع  وأساليبه،  القتال  وسائل  بخصوص  االنساني  الدولي 

األتية من احلديث محرّمات على مدى العنف في القتل:

 »فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح«
حديث عن البخاري واملسلم
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الدولي  القانون  غرار  على  الغدر  استخدام  مينع  آخر  حديث  وثّمة 
االنساني:

فالن  غدرة  هذه  فيقال  القيامة  يوم  لواء  له  ينصب  الغادر  »إن 
ابن فالن «

حديث عن البخاري واملسلم

في  جندها  التي  والتقليديّة  الثقافّية  القيم  فاّن  املثال،  سبيل  وعلى 
كان  الذي  والبوشيدو  الشهامة  مبادئ  وفي  واملسيحّية  االسالم 
نشر  في  كبير  بشكل  ساهمت  الساموراي،  محاربي  سلوك  يحكم 
القانون  جوهر  من  جزءاً  تشكّل  التي  لالنسانّية  األساسّية  املبادئ 
الدولي االنساني املعاصر. مع ذلك، ثّمة بعض االختالفات امللحوظة، 
جرّاء  لالنتقام  ساٍم  الشريعة كحقّ  في  باملثل  املعاملة  تفسير  مثل 

االنتهاكات التي يرتكبها الفريق اآلخر.
  

ويرى ميشال فيوتي، نائب رئيس املعهد الدولي للقانون االنساني في 
سان رميو، في هذه القواعد جزرًا لالنسانّية، فهي تضمن استمراريّة 
ت هذه القواعد الى  االفراد واجملموعات االنسانّية جمعاء«. وقد تُرِجمحَ
 1907 عام  اتفاقّيات الهاي  مثال  على  املعاصر،  الدولي  القانون  أدوات 
واتفاقّيات جنيف عام 1949. وفي النزاعات املسّلحة غير الدولّية، تقّدم 
املادّة الثالثة املشتركة بني اتفاقّيات جنيف األربعة، والبروتوكول الثاني 
االنسانّيني.  والعّمال  للمدنّيني  متدنّية  حماية   1977 لعام  االضافي 
كذلك، تقّدم هذه املادّة، املعروفة باالتّفاقّية ضمن االتّفاقّية، نافذتني 
كفرصة للمساعدات االنسانّية. أواّلً، حقّ الهيئات االنسانّية احملايدة 
غير  اخلدمات  تأمني  في  األحمر  للصليب  الدولّية  اللجنة  حقّ  مثل 
املنحازة )حقّ املبادرة( لألطراف املتنازعة. ثانياً، حقّ األحزاب من الّدول 
ومن غير الّدول في عقد اتفاقّيات خاّصة لتنفيذ اتفاقّيات جنيف أو 
أعطى  وقد  االنسانّية.  املساعدات  األحكام حول  فيها  مبا  منها  جزء 
السّيد فيوتي اعطلى عدداً من األمثلة حيث قادت االتفاقّيات الى خلق 
مناطق محمّية خاّصة، مثل القدس عام 1948 ونيقوصيا عام 1974. 

بَّر عن القانون الدولي االنساني العرفي من خالل  وفي الزمن احلاضر، يُعحَ
األحمر،  للصليب  الدولّية  اللجنة  قاعدة وضعتها  سلسلة من 161 
أكانت  سواء  املتنازعة،  األطراف  كاّفة  على  معظمها  بَّق  يُطحَ والتي 
حكومّية أم غير حكومّية أم مؤسسات تابعة للدولة أم من الفاعلني 
املسّلحني من غير الّدول. وتفرض هذه الشروط التمييز بني املقاتلني 
وغير املقاتلني في جميع األوقات، وتأمني احلماية للمدنّيني، واحلّد من 
أساليب احلرب واستخدام األسلحة التي ميكن أن تسّبب أضرار ال مبرر 
القتال  خارج  واألشخاص  للّسجناء  االنسانّية  املعاملة  وضمان  لها. 

وحماية اجلهات التي تقّدم املساعدات االنسانّية غير املنحازة. 
وبنّي السّيد فيوتي كيف أّن القانون الدولي االنساني العرفي خلق اطار 
بَّق في جميع حاالت النّزاع )الدولّية أو غيرها(.  عمل قانوني دولي يُطحَ
ويصّح هذا األمر بشكل خاّص في احلاالت التي يكون فيها الفاعلون 
املسّلحون من غير الّدول أطرافاً في النزاع. وفي خالل أعمال العنف 
في أفغانستان عام 1978، أّسست اللجنة الدولّية للصليب األحمر 
اتفاقّيات خاّصة بني قوى االّتاد السوفياتي آنذاك واجملاهدين، لضمان 

معاملة األسرى بشكل انساني خالل النزاع. 

5

---------------
2-  راجع برنامج املؤمتر في امللحق األوّل

3-  راجع الئحة اخلبراء املشاركني في املؤمتر في امللحق الثاني
4-  رواية البخاري ومسلم 

5- املرجع نفسه



مسألة النظرة الى املنظمات االنسانّية: 
كسب ثقة الفاعلني املسّلحني من غير 

الّدول لضمان العمل االنساني 

العمل  تخّص  معّينة  قواعد  االنساني  الدولي  القانون  يتضّمن 
فّسر  كما  أمر صعب.  القواعد  تطبيق هذه  اّن  ذلك،  مع  االنساني. 
في  اإلغاثة  شؤون  تنسيق  وكالة  من  ابراهيم،  حاج  وائل  السّيد 
غير  »القوانني  مع  تتكّيف  أن  االغاثة  وكاالت  على  أنّه  أفغانستان، 
احملّددة« املتعّلقة بنظرة الفاعلني املسّلحني من غير الّدول اليها. من 
هنا، يتعنّي على املنّظمات غير احلكومّية ووكاالت االغاثة أن تكسب 

الثقة تدريجّياً بينما تافظ على عدم االنحياز في عملها. 

والنظرة  االنسانّية  املنّظمات  في  الثقة  انعدام  أ . 
اخلاطئة لها

الى  السابق  األمريكي  املبعوث  عن  لقّصة  اقتباسه  خالل  ومن 
ابراهيم  حاج  السّيد  أظهر  الراحل،  هولبروك  ريتشارد  أفغانستان، 
مناطق  من  الكثير  في  االنسانّيني  العاملني  تواجه  التي  التحديّات 
النّزاع اليوم من خالل التأكيد على أنّه »اذا أردت أفضل االستخبارات 
حذّرت  وقد  احلكومّية.«  غير  املنّظمات  مع  تكّلم  أفغانستان،  في 
مليئة  خاّص  بشكل  »املنطقة  هذه  أّن  وارنر  ديكري  اليزابيث 
أنّه غير حيادي  ’العمل االنساني‘ على  الى  ر  يُنظحَ أنّه  بالتحديّات مبا 
ومنحاز، أو بعبارة أخرى، يفرض قيماً وقواعد ’أجنبّية.« وأكّد خبراء 
عّدة انعدام الثّقة باملنّظمات الدولّية واملنّظمات غير احلكومّية في 

املنطقة.
 

مبا  االنسانّيني،  الفاعلني  عمل  أمام  امليدان  في  عوائق  ذلك  ويخلق 
فيها عدم القدرة على الوصول الى مناطق النّزاع، حيث تكثر حاجة 
رّض  الضحايا الى احلماية والدعم واملساعدة. باالضافة الى ذلك، قد تُعحَ
مبا  املتنازعة،  لألطراف  ميكن  ألنّه  للخطر  االنسانّيني  العاملني  حياة 
فيها الفاعلني املسّلحني من غير الّدول، أن تشعر بامليل الى استغالل 
املبدأ املعتمد »اّما أن تقفوا معنا أو ضّدنا«. ولهذه السياسة عواقب 
خطيرة على مستوى وصول الوكاالت االنسانّية وأمانها قد أدّت الى 
ما سماه احدى املشاركني بـ »العقد الّضائع«. وسّلط السّيد حاج 
ابراهيم الضوء على أّن قيادة الفاعلني املسّلحني من غير الّدول غالباً 
»احلرب  في  الّدول  ترتكبها  التي  االنتهاكات  مسألة  عن  تتكّلم  ما 
سجن  أو  غوانتانامو  خليج  في  الّسجناء  كمعاملة  االرهاب«،  على 
االنسانّيون  الفاعلون  يلقى  لذلك،  ونتيجًة  العراق.  في  غريب  أبو 
مراراً وتكراراً سؤاالً واحداً من اجملموعات املسّلحة: »ملاذا تطلبون منّا 
من  روس،  جاميس  تطرّق  كذلك  أحد؟«  بها  يلتزم  ال  بشروط  االلتزام 
هيومني رايتس ووتش، الى هذه النّقطة متسائالً ما اذا كان الفاعلون 
رايتس  هيومني  لتسمية  فعالً  »يهتّمون  الّدول  غير  من  املسّلحون 
ووتش لالنتهاكات واستنكارها«، نظراً للعدد الكبير النتهاكات هذه 
الّدول في مناطق النزاع. ويطرح عدم التزام الّدول بالقواعد األساسّية 
الفاعلني  لدى  باحلصانة  شعوراً  االنسانّية  الوكاالت  تضعها  التي 

املسّلحني من غير الّدول.

وجب  هنا،  ومن  االنسانّيني،  العاملني  أمام  اضافياً  ذلك تدياً  فيخلق 
االستمرار في احلوار والتفاوض مع الّدول حول هذه املواضيع. يضيف 
السّيد حاج ابراهيم: »أنت بحاجة الى ثالثة أطراف الجناح العمل«، 

معتبرًا أن الوصول إلى ساحة النزاع يتطلب التعاون من كافة اطراف 
املنطقة.  هذه  إلى  الدخول  في  اإلنسانيني  الالعبني  قرار  كما  النزاع 
ويُّعد مقاربة الّدول أمراً أساسّياً اذ تقع على عاتقها مسؤولّية احترام 
أحكام القانون الدولي االنساني واحلرص على أن يحترمها الغير كما 
صورة  تشويه  عن  وعوضاً  جنيف.  اتفاقّيات  من  األولى  املادّة  تنّص 
التشريع  قيام  في  حصل  كما  الّدول،  غير  من  املسّلحني  الفاعلني 
اجلهود  بذل  يتوّجب  االرهاب«،  »احلرب على  لالرهاب بسبب  املناهض 

لفهم سلوكهم. 

وثّمة مشكلة أخرى تتحّدى العاملني االنسانّيني وهي واقع أّن الفاعلني 
املسّلحني من غير الّدول يتمّتعون اليوم مبنّظمات انسانّية خاّصة بهم 
ناشطة في املناطق التي تخضع لسيطرتهم. بحسب كايت كالرك، 
من شبكة التحليل األفغانية، فقد اصبحت اإلغاثة نوع من العملة 
في اثناء احلرب بني كافة  األطراف السياسية والعسكرية، احلكومية، 
كما اجلهات املانحة واملنظمات غير احلكومية واألمم املتحدة، مسببة 
ومضعفة  واإلنساني  السياسي  العمل  بني  احلدود  في  وضوح  عدم 
قيام  يؤدي  كما  مصداقيتها.  ومعّطلة  اإلنسانية  املنظمات  هوية 
الفاعلني املسلحني من غير الدول للعمل اإلنساني وتقدميم للخدمات 
اإلجتماعية، ما ادى الى نقص في االهتمام بعمل املنظمات اإلنسانية 
احمللية او الدولية. وقد اثار السيد حاج ابراهيم نقطة مفصلّية: »ملاذا 
فهم  العمل؟  في  الدول  غير  من  املسلحون  الفاعلون  يشاركنا  قد 
ليسوا بحاجة الينا اذ اّن لديهم آلّيات اإلغاثة اخلاصة بهم، كما انهم 
يشكّكون في رغبتنا باملساعدة.« فعلى سبيل املثال، في الصومال، 
» قد ال يكون قادة حركة الشباب منفتحني للعمل مع نداء جنيف، 
وهي منظمة غربية« كما فسر باسكال بونغار، مدير برنامج أفريقيا 
املنظمة  تضطرّ  قد  حاالت،  هكذا  وفي  جنيف.  نداء  منظمة  لدى 
شركاء  وايجاد  الدول  غير  من  املسلحني  الفاعلني  مع  التأقلم  الى 
مناسبني لإلنخراط معهم وبناء جسور احلوار. وتوضح جتربة جمعية 
ملنظمة  ميكن  كيف   ،)15 صفحة  )شاهد  القطري  األحمر  الهالل 
محلية تتشارك القيم الثقافية والدينية مع الفاعلني املسلحني من 
غير الدول، ان تنخرط بشكل ناجح في حوار مثمر وان تدعم حاجات 
انسانية  املرور من خالل منظمة  الى   احلاجة  دون  والضحايا  املدنيني 
العقود   في  اإلنسانيني  العاملني  تنّوع  ادّى  فقد  )غربية(.  ودولية 
بلدان  من  اإلنسانية  املنظمات  من  جديد  نوع  ظهور  الى  املاضية، 
وكمثال  الداخلية.  املسلحة  النزاعات  سياق  في  متدخلة  مجاورة 
في  تتدّخل حالياً  بلدان مجاورة  اإلغاثة من  ذلك، جند منظمات  على 
الصومال. وقد يكون اإلعتماد على هذه املنظمات، حالًّ ممكنا ملشاكل 
عدم الثقة التي غالبا ما تؤدي الى منع املنظمات الغربية من الوصول.

ب. استغالل املساعدات االنسانّية

من  الكثير  في  الثقة  انعدام  اإلنسانّية  املساعدات  استغالل  يعزّز 
الفاعلني  دعم  غياب  الى  الثقة  في  التزعزع  هذا  أدّى  وقد  احلاالت، 
الذين يحاولون تأمني  الدول للعاملني اإلنسانيني  املّسلحني من غير 
الفاعلني  تقدمي  ويشكّل  النزاع.  ضحايا  الى  واملساعدات  احلماية 
على  للحرص  اإلنسانية  للمنظمات  حافزاً  للخدمات،  املسلحني 
تقدمي هذه اخلدمات على اساس املبادئ اإلنسانية األساسية. فعلى 
الشؤون  تنسيق  من مكتب  روزاندي  راوول  اشار  وكما  املثال،  سبيل 
للحرص  تدابير  اتّخاذ  ميكن  اليمن،  في  املتحدة  األمم  في  اإلنسانية 
على ان اإلغاثة تتّم ملصلحة من هم بحاجة اليها، بغض النظر عن 

اإلعتبارات السياسية واحلدودية والدينية واإلثنية. 
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ان العامل الثالث الذي أثّر بشكل سلبي على النظرة الى العاملني 
فيها  تعرحَضت  التي  للحاالت  املتزايد  العدد  هو  اليوم  اإلنسانيني 
اإلغاثة اإلنسانية لإلستغالل. مثاال على ذلك، فسرحَ عصام يونس من 
القوية  »الدول  ان  اإلنسان في فلسطني، كيف  امليزان حلقوق  مركز 
كانت تراهن على سقوط حماس ) في غزة ( إذ حرمت السكان من 
حاجاتهم األساسية. فعندئذ سيلقون اللوم على حكومة حماس 
إسرائيل، كانت تجب  احملتلة،  القوة  أنحَ  أضاف  كما  ويسقطونها«. 
بشكل متكرر املساعدات اإلنسانية، ما ادى الى عدم وصول اإلغاثة 

الدولة الى 85% من األسر في غزحَة.

الوضع  وتغيير  التدخل  قادرين على  اإلنسانيون  العاملون    لم يكن 
ملصلحة املدنيني الفلسطينيني. وأضاف السيد يونس ان »ذلك يزيد 
احلاجات اإلنسانية عوضا عن معاجلة عواقب االحتالل اإلسرائيلي« 
من  شقورة  حمدي  عدحَد  احملتلة،  الفلسطينية  األراضي  من  ايضا 
املركز الفلسطيني حلقوق اإلنسان احلاجات األساسية في غزحَة، مثل 
اإلسمنت ومواد اخلام من أجل »اتّصال القطاع باإلقتصاد العاملي« 
»عوضا عن ذلك، يبني اإلسائيليون جدارا لعزل الضفة  انه  وأضاف 

الغربية، لعزلنا عن العالم اخلارجي وعن اسرنا«.

حدث  »قنديل«  احلكومية  غير  املنظمة  من  رشيد  ساالر  بحسب 
النفط  برنامج  العراق، مع  في  ايضا  اإلنساني  املساعدات  استغالل 
بتأمني  كفاءة  وعدم  كبيرا  فسادا  البرنامج  عانى  الغذاء.  اجل  من 
احلاجات األساسية للسكان بعد حرب اخلليج. وفسرت امل الباشا 
من منتدى الشقائق العربي حلقوق اإلنسان، كيف انه ميكن التالعب 
باملنظمات غير احلكومية لإلغاثة في اليمن، األمر الذي يساهم في 
خالل  اإلنسانيني  للعاملني  اخلاطئة  والنظرة  التفاهم  سوء  زيادة 

النزاع املسلح.

غير  املنّظمات  متلك  ال  األحيان،  أغلب  وفي  ذلك،  الى  باإلضافة 
احلكومية موارد الدول ونفوذها. فتؤدي الدول دوراً اساسياً في تأمني 
مساعدات للمنّظمات احلياديّة كي تكون فاعلة في مناطق النزاع. 
في  للدبلوماسية  نوذجياً  مثاالً  احملايدة  سويسرا  سياسة  وتشكّل 
التحدي  بتخطي  األمر  يتعلق  فعندما  الناشط.  اإلنساني  العمل 
للنظرة اخلاطئة واألفكار املسبقة ضد التدخل الغربي، يشكل احلياد 
السويسري نظاماً نوذجياً لألطراف املنخرطة في نزاع ما سواًء أكان 

سويسرا  ممثل  ستيننجر  روالند  اوجز  الدول.  غير  من  او  الدول  من 
التي  الناجحة  احملايدة  السياسة  ان  الفلسطينية  السلطة  لدى 
اتبعتها حكومته، والتي تعززت بفضل غياب ماٍض استعماري وواقع 
اإلنساني  الدولي  للقانون  الفقري  العمود  وهي  جنيف  اتفاقيات  ان 
مودعة الى سويسرا احملايدة الناجحة التي اتبعتها حكومتها، والتي 
تعززت بفضل غياب ماٍض استعماري وواقع ان اتفاقيات جنيف وهي 

العمود الفقري للقانون الدولي اإلنساني مودعة الى جنيف.

اإلنساني  الدولي  القانون  وتعززّ  األفرقاء   تتحاور سويسرا مع كافة 
على ساحة  عدة  فاعلني  دعم  من خالل  املدنيني  الى حماية  وتدعو 
اللجنة  مثل  منظمات  دعم  خالل  من  دولياً  اماحَ  اإلنساني،  العمل 
للقانون  جنيف  وأكادمية  جنيف،  نداء  األحمر،  للصليب  الدولية 
من خالل مؤسسات  وإما محلياً  اإلنسان،  اإلنساني وحقوق  الدولي 
مثل مركز امليزان حلقوق اإلنسان واملركز الفلسطيني حلقوق  اإلنسان. 
باإلضافة الى ذلك، تعني سياسة سويسرا للحوار انه بإمكانها فتح 
شبكات مع الفاعلني  املسلحني من غير الدول وتعزيز نشر القواعد 

اإلنسانية في مناطق النزاع. 

تتمتع النروج مبركز مماثل لسويسرا. ومع ان هذا املركز ال يقوم على 
سياسة محايدة وصارمة في الشؤون اخلارجية  متلك اوسلو األدوات 
والوسائل للدخول الى اجملال اإلنساني واملساهمة في مساعدة الذين 
قضية  مسألة  حول  املثال،  سبيل  على  للمدنيني.  العون  يقدمون 
عام  حماس  انتصار  من  موقفا  »اخذت  النروج  ان  كيف  فلسطني، 
يعترف  لم  الذي  األوروبي  اإلتاد  موقف  من  مختلفا  غزة  في   2007
بهذا اإلنتصار«. واّن هذا  املوقف ساعد النروج في اكتساب الوصول 

الى مساعدة السكان احملتاجني في األراضي احملتلة.

القانونية  العقبات  تخّطي  القانونية:  االعتبارات  ت. 

للشراكة مع الفاعلني املسلحَحني من غير الّدول

خلقت بعض الدول تشريعات قلحَصت من هوامش العمل اإلنساني 
عوضا عن تقوية الدبلوماسّية اإلنسانية والعمل اإلنساني أو دعمها.

الدول  املسّلحني من غير  الفاعلني   ومتحَ طرح سؤال شرعيحَة مقاربة 
الفاعلني  من  فالكثير  املؤمتر.  في  تلقائي  بشكل  انسانية  لغايات 
على  موجودون  النّزاعات  في  املنخرطني  الدول  غير  من  املسّلحني 
املّتحدة  الواليات  مثل  الدول  بعض  تضعها  التي  »اإلرهاب«  لوائح 
أن  ميكن  فهل  األوروبي.  اإلتاد  في  األعضاء  الّدول  في  أو  األميركية 
الفاعلني  هؤالء  مع  واحلماية  لإلغاثة  للحوار  قنوات  فتح  يصبح 
اإلنسانيني؟  العاملني  الى  بالنسبة  قضائية  مسؤولية  املسلحني 
وحدحَد أوليفير باجنرتر، احكام القانون الدولي اإلنساني التي تؤكد ان 
الشراكة مع الفاعلني املسلحني من غير الدول التؤثر على وضعية 
هؤالء. على سبيل املثال، تنّص املادّة الثالثة املشتركة بني اتفاقيات 
الدولّية  الّلجنة  مثل  محايدة  انسانية  ملنّظمة  »ميكن  انه  جنيف 
للّصليب األحمر أن تقّدم خدماتها للفرقاء املتنازعني«. ويشكّل ذلك 
أساساً دولياً قانونياً إلنخراط العاملني احملايدين مع األطراف املتنازعة 

في »قضية النّزاع املسّلح الذي ال يتمتحَع بطابع دولي«،
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 مع ذلك جنحت أطر العمل احمللّية القائمة والتطورات احلديثة الى 
ذلك،  األمثلة على  إحدى  اإلنساني.  العمل  أشكال جترمي  شكل من 
التصّدي  قانون  من  كجزء  ُسّن  الذي  األميركي  املادي  الّدعم  قانون 
قانون  في  توسيعه  مت  والذي    1996 لعام  الفّعال  واإلعدام  لإلرهاب 

باتريوت 2001.
 ويعطي هذا األخير وزير خارجية الدولة سلطة ال رادع لها لصيانة 

الئحة املنظمات األجنبية االرهابية. 
 

الى  القائمة والتطورات احلديثة  مع ذلك جنحت أطر العمل احمللّية 
ذلك،  األمثلة على  إحدى  اإلنساني.  العمل  أشكال جترمي  شكل من 
التصّدي  قانون  من  كجزء  ُسّن  الذي  األميركي  املادي  الّدعم  قانون 
قانون  في  توسيعه  مت  والذي    1996 لعام  الفّعال  واإلعدام  لإلرهاب 

باتريوت عام 2001.

ويعطي هذا األخير وزير خارجية االميركي الدولة سلطة ال رادع لها 
لوضع الئحة املنظمات األجنبية االرهابية.

ضد  هولد  قضية  في  األميركية  العليا  احملكمة  حكم  اعطى  وقد 
جداً  واسعاً  تعريفاً   2010 حزيران  في  اإلنساني  القانون  مشروع 
»متساٍو حتى  انّه  العلماء على   يفّسره بعض  الذي  املادي،  للدعم 
للسالم  مؤيدة  مبادئ  نشر  على  على  فقط  الدعم  يقتصر  عندما 
املادي  »الدعم  من  املمنوعة  األشكال  وتشمل  اإلنسان«.  وحقوق 
»للمجموعات املسّمات على الالئحة ال األموال واألسلحة فحسب، 
»نصائح اخلبراء« و »تدريب« و »اخلدمات«. باإلضافة الى  بل ايضاً 
ذلك توصّلت احملكمة العليا الى اّن مقاربة هكذا مجموعات مخاطرة، 
مينح طابعاً شرعياً جملموعٍة مصنّفٍة على انها ارهابية، وهو منظارٌ 

يعّقد مشكلة النظر الى املنّظمات اإلنسانية.

من هنا حدحَ هذا التشريع بشكل كبير من قدرة العاملني اإلنسانيني 
الذين وضعوا  الدول  املسّلحني من غير  الفاعلني  اإلنخراط مع  على 

على الئحة »املنّظمات اإلرهابية األجنبية«.

العاملني  مقاضاة  أن  من  واثقني  املؤمتر  في  املتواجدون  اخلبراء  ظّل 
اإلنسانيني، يجب أن تبقى على املستوى النظري، ال سّيما بالنسبة 
منّظمات  بها  تقوم  وأن  القائمة،  اإلنسانية  والوكاالت  املهّمات  الى 

محلّية ودولّية.

وقد اقترح كاليف بالدوين عن هيومن رايتس واتش انه ليكون خطر 
املقاضاة حقيقيا، فهو »يحتاج الى هيئٍة تشريعيٍة مثل الكونغرس 
للنظر في هذا التشريع بشكٍل جدّي« مع ذلك، أفاد بعض املشاركني 

أنّهم سيكملون مراقبة التّطورات في هذا الصدد.

اآللّيات واالستراتيجّيات ملقاربة 
الفاعلني املسّلحني من غير الّدول: 

ً وضع القواعد القانونّية أواّل

 قدحَم اخلبراء في املؤمتر استراتيجيات عدحَة ملقاربة الفاعلني املسلحَحني 
من غير الدول لضمان حماية املدنيني وسالمة العاملني اإلنسانيني.

.  املقاربة املباشرة: املفاوضات االنسانّية أ 

الشؤون  في  بها  ة  اخلاصحَ احلياد  سياسة  من  سويسرا  تستفيد 
لتشجيع  وذلك  ما  نزاٍع  األطراف في  للمشاركة مع كاّفة  اخلارجية 
حلقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي  القانون  موجبات  احترام 

اإلنسان.

لفتح  املكتب  هذا  بذلها  التي  اجلهود  الى  ستايننجر،  روالند  وأشار 
في  الفلسطينّية،  السلطة  مع  واحلوار  التعاون  من  مباشرة  قنوات 
ظّل غياب دولة رسمّية ومع السلطات الفعلّية في غزحَة منذ حزيران 
وقضايا حقوق  اإلنساني  الدولي  القانون  على مجالي  مركزًا   ،2007
بناًءا  حماس  مع  احلوار  السويسرية  احلكومة  فتحت  وقد  اإلنسان. 

على االعتبارات التالية:
- لقد فازت حماس باالنتخابات النيابية لكانون الثاني 2006 بشكل 

دميقراطي.
تبقى  استولت حماس على قطاع غزة في حزيران 2007،  ان  منذ   -
في  وممارساتها  سياساتها  عن  مسؤولة  السياسية  احلركة  هذه 
االنسان  حلقوق  النتهاكات  ارتكابها  ناحية  من  سيما  ال  امليدان، 

والقانون الدولي اإلنساني.
املدني  اجملتمع  جمعيات  ضد  التسلطية  حماس  لسياسة  نظرا   -
قررت  السويسرية-  احلكومة  من  منها  كبير  لعدد  -املدعومة 
القمعية  اإلجراءات  هذه  حماس  مع  مباشرة  تناقش  ان  سويسرا 

املفروضة على اجلمعيات الفلسطينية املمولة من قبل سويسرا.

تسهيل نشر القانون الدولي اإلنساني )قواعد الّسلوك خالل اعمال 
مشاكل  )مثل  اإلنسان  حلقوق  الدولي  القانون  وموجبات  العنف( 
اإلحتجاز، وحريّة التعبير والتّجمع وعقوبة اإلعدام( وتشجيع الّتعاون 
املّتحدة لتقّصي احلقائق في  )على مثال بعثة األمم  التحقيقات  مع 

نزاع غزّة(.

 نداء جنيف هي منظّمة للمجتمع املدني مخّتصة مبقاربة الفاعلني 
احلكومية  غير  املنّظمة  هذه  وتلتزم  الدول.  غير  من  املّسلحني 
املؤّسسة في سويسرا مببادئ احلياد وعدم اإلنحياز. وشرحت رئيسة 
هذه املنّظمة، اليزابيت ديكري وارنر، أن »نداء جنيف كان في واجهة 
لحة في العمل اإلنساني منذ عام  العمل على إشراك اجملموعات املسحَ

2000 لتعزيز احترامهم لقواعد حقوق اإلنسان«.

سيطرة  خارج  تعمل  التي  املسّلحة  الهيئات  على  عملها  ويركّز   
السياسّية  األهداف  أوامر واضحة وترّكها  الّدولة بفضل سلسلة 
أيضا  بل  ة فحسب،  املسلححَ وال تضّم هذه اجملموعات  أولّي.  بشكل 
املعترف  غير  والّدول  الوطنية  التحرير  وحركات  الفعلّية  الّسلطات 

بها أو املعترف بها جزئياً على املستوى الدولي«.



 ومبا أنّه ال ميكن للمجموعات املسلحَحة أن تصبح طرفاً في اإلتفاقّيات 
املسّلحني  الفاعلني  متكّن  مبتكرة  آلّية  جنيف  نداء  طّورت  الدولّية، 
من غير الّدول من التعبير عن التزاماتهم من خالل توقيع صّك التزام. 

وكان أوّل صك التزام حول منع األلغام املضادّة لألفراد عام 2000.

منذ ذلك احلني، بلغ عدد الفاعلني املسّلحني من غير الّدول الّذين وقّعوا 
»إّن مستوى  نداء  جنيف،  وبحسب  وأربعني.  اثنني  اإللتزام  صكوك 
البوروندي  في  ناجحة  نتائج  مع  للغاية«،  كبير  اإللتزام  هذا  احترام 
وتركيا  والّسودان  والّصومال  والفيلبني  وبورما  والعراق  وايران  والهند 

والصحراء الغربية.

حول  إضافّيني  إلتزام  صكّي  كتابة  متّت  األولى،  املبادرة  جناح  وبعد   
حماية األطفال في النزاع وحماية النّساء ومنع العنف اجلنسي في 
النزاع املسّلح )هذا الصك األخير مفتوح للتوقيع منذ صيف2012(. 
غير  من  املسّلحون  الفاعلون  يوافق  اإللتزام،  صكوك  توقيع  عبر 
عليها  ينّص  والتي  اإلنسانية  املوجبات  من  عدد  احترام  على  الّدول 
الدولي حلقوق اإلنسان. ويؤدي نداء جنيف دوراً أساسياً في  القانون 
دعم تطبيق هذه اإللتزامات، وفي كّل حالة تضع  املنّظمة إجراءات 

إلحترام الرقابة. 

مخيم املزرق للنازحني داخلًيا في اليمن

قضّية  املّتحدة  األمم  لدى  اإلنسانّية  الشؤون  تنسيق  مكتب  قّدم 
دبلوماسّية إنسانّية من منظار األمم املّتحدة. شرح راوول روزاندي، من 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لدى األمم املّتحدة في اليمن كيف 
التي  يعمل مكتبه بشكل منتظم مع احلوثّيني، اجلماعة املسّلحة 

تسيطر على األراضي في شمال اليمن. 

التفاوض على وصول املساعدات اإلنسانية في اليمن
 

املوالية  املسّلحة  والقبائل  اجلماعات  العنف بني  أعمال  وقوع  مع 
املسّلحني من  الرسمي( والفاعلني  اجليش  )الى جانب  للحكومة 
احلالة في  احلوثّيني، تستدعي  أم  اجلنوبية  احلركة  الّدول مثل  غير 
إطار  وفي  املسّلح.  النزاع  إطار  في  اإلنسانّية  املساعدات  اليمن  
اجلهود املبذولة ملساعدة املدنّيني، انخرط مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية لألمم املتحّدة بشكٍل مباشر مع احلوثّيني حملاولة تقليص 
تأثير احلرب على املدنّيني، من خالل السعي الى ثالثة اهداف كبرى: 
اوالً، محاولة تسني الوصول الى املناطق التي يعيش فيها السكّان 
ضمان  محاولة  وثالثاً،  ؛  املدنّيني  حماية  تسني  ثانياً،  ؛  احملتاجون 
بشكل  احلوثّيني  مقاربة  خالل  من  اإلنسانيني.  العاملني  سالمة 
اإلنسانّية، شرعية  الشؤون  تنسيق  رّسخ مكتب  ومباشر،  ناجح 

تدّخل املنّظمات اإلنسانّية في املناطق املتأثرة بالنّزاع املسّلح.

وفي حاالٍت اخرى، نقل اإلنخراط املباشر هذه العملّية خطوةً الى األمام 
كما هو احلال في أفغانستان، حيث وبالنسبة الى وائل حاج ابراهيم، 
الفاعلون  »اصبح  أفغانستان،  في  اإلغاثة  شؤون  تنسيق  وكالة  من 
املسّلحون من غير الدول ناشطني في امليدان كجزٍء من استراتيجية 
إعادة اإلعمار«. أشار محمد حكيمي الى اإلجنازات الناجحة لبرنامج 
من  مهّمته،  امتام  استطاع  الذي  أفغانستان  في  األلغام  مكافحة 
خالل فتح قنوات التواصل مع مختلف الفاعلني املسّلحني، من خالل 
في  املسلحة  الفاعلة  اجملموعات  في  السابقة  العناصر  مشاركة 
الكثير من  »عاد  نتيجًة لذلك،  األلغام في قندهدار في اجلنوب  إزالة 
الالجئني بعد هذه اجلهود«. وأشار السّيد حكيمي أّن طالبان شاركت 

في إزالة األلغام. 

تدريب الكالب على كشف األلغام في مركز إزالة االلغام في افغانستان
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إشراك الفاعني املسّلحني من غير الدول في إزالة األلغام 
في أفغانستان

 عانت افغانستان آثار النّزاعات املسّلحة طوال السنوات األربعني 
املاضية. بني القّوات املساعدة الّدولية إلرساء األمن التي نشأت 
بقيادة   2001 ديسمبر  في    1386 رقم  األمن  مجلس  قرار  جرّاء 
حلف النّاتو، وبني قوى طالبان التي تّولت من حكومة الى معارضة 
              . مسّلحة  تارب وجود الناتو والسلطات األفغانّية احلالّية

للتعامل مع هذا التهديد متّ إنشاء برنامج مكافحة األلغام لألمم 
املتحدة في باكستان وإش راك مجموعات اجملاهدين في مسألة 
األلغام األرضية طالبني منهم السماح بأنشطة إزلة األلغام في 

املناطق اخلاضعة  لسيطرتهم. 

عملية  في  فاعيلن  بالفعل  وأصبحوا  ذلك  على  اجملاهدون  وافق 
متّ  الحق،  وقت  وفي  االزمة.  التدريبات  اجراء  بعد  األلغام  إزالة 
هذا  واستطاع  أفغانستان،  في  األلغام  إزالة  برنامج  تأسيس 
األخير اإلنخراط مع فاعلني مسلحني مختلفني في أفغانستان، 
للجماعات  للسماح  الثقة  تسودها  بيئة  خلق  الى  ادّى  ممّا 
زرعوها  التي  األجهزة  ازالة  في  »منخرطة  تصبح  بأن  املسّلحة 
بأنفسهم«، كما اشار محمد حكيمي من مركز كشف األلغام 

في أفغانستان.

حيث  الصومال  في  التركيز  موضوع  ايضاً  هو  املباشر  اإلنخراط  إن 
خالد  ِقبل  من  املؤمتر  في  املّمثل  القطري،  األحمر  الهالل  يزال  ال 
لتمكني  الصومال  جنوب  في  الشباب  حركة  مع  »يتواصل  دياب، 
فرق  اجلراحة من الوصول الى امليدان«. بدون القلق حول ما إذا كان 
موجودون  »لسنا   : اجلماعات  هذه  تشريع  يعني  املباشر  اإلنخراط 
في فراغ«. وكما شدحَد ساالر رشيد، من منظمة قنديل في العراق، 
»إنحَ التواصل امر ضروري : فهم يسيطرون على املناطق، كما أنّهم 

مسلحون. كذلك، هناك حاجة  مّلحة لإلستماع الى براهينهم«.

املسلحني  الفاعني  اشراك  الصومال:  في  احلياد  اعتماد 
من غير الدول مباشرةً مع مبادئ الصليب األحمر الدولي 

وحركة الهالل األحمر 

1991 مع  منذ  دولي  غير  مسلحَح  لنزاع  مسرحاً  الصومال   كانت 
عام  وفي  الدول.  غير  من  املسلحني  الفاعلني  من  الكثير  تورٌط 
2006، تولحَت منظمة اسالمية، اتاد احملاكم اإلسالمية، السيطرة 
فصائل  عدحَة  الى  اإلنقسام  قبل  البلد  من  اجلنوبي  اجلزء  على 

مسلحة الحقاً.

على هذا النحو، اصبح من املهم بالنسبة الى العاملني اإلنسانيني 
ضمان اإلنخراط مع عدد متزايد من األطراف املتنازعة في منطقة 

احلرب هذه بشكل خاص.

»كانت  القطري،  األحمر  الهالل  من  دياب  خالد  شرح  كما  ولكن، 
املنظمات   مع  تواصل  قنوات  فتح  ترفض  املسّلحة  اجلماعات 

الغربية«،

ذلك  مع  اإلنسانية.   املساعدات  امام  الباب  تغلق  وبالتالي 
إستطاع الهالل األحمر القطري، الذي يعمل تت شعار »تطبيق 
مبدأ احلياد«.ان ينخرط مباشرة مع إحدى اجلاعات املسّلحة التي 
الشباب في جنوب  احملاكم اإلسالمية، حركة  إتاد  انفصلت عن 

البلد.

وقد رّحبت هذه احلركة بأنشطة اإلغاثة التي قام بها الهالل األحمر 
احلركة  تعارض  ولم  املشتركة  اإلسالمية  للروابط  نظراً  الوطني 

إنشاء مراكز دعم للمدنيني في املناطق اخلاضعة لسيطرتها.

.  املشاركة غير املباشرة: استراتيجّيات الوساطة  ب 
ومفاوضات خلف الّستارة

في  تطبيقها  ميكن  بديلة  استراتيجّيات  على  الّضوء  اخلبراء  سّلط 
قد  الدول.  غير  من  املسّلحني  الفاعلني  مقاربة  عند  النزّاع  مناطق 
تكون  ال  عندما  التطبيق  الى  أحيانا  البديلة  االستراتيجّيات  تتاج 
القنوات املباشرة متاحة أو ممكنة، وذلك غالباً ما يأتي نتيجة القرارات 

الّسياسية.

الدول،  املسّلحني من غير  للفاعلني  إعطاء طابع شرعي  من  وخوفاً 
يلتزم العديد من اصحاب القرار بسياسة عدم التحّدث، ممّا يصّعب 

تأمني سالمتهم وسالمة املنّظمات العاملة على األرض.

مخيم عني احللوة للالجئني الفلسطينيني  قرب صيدا لنان

)يونيفيل(،  مع عقدين من اخلبرة مع قّوات حفظ الّسالم في لبنان 
في  املسّلحني  الفاعلني  مقاربة  في  اختباره  غوسكل  تيمور  شارك 
مع  الّتواصل  عدم  املّتحدة  األمم  قرّرت  عندما  الثمانينات،  في  لبنان 
من  مع  نعلم  نكن   »لم   : قائالً  ويستذكر  اللبنانية.  امليليشيات 
األمم  لقيادة  احملافظ  املوقف  من  املّتحدة،بالرغم  األمم  ونحن  نتعامل 

املّتحدة في  نيويورك«
غير  من  املسّلحني  الفاعلني  وأهمية  حجم  تعي  أن  تقدر  لم  التي 

الدول خالل النّزاع  في لبنان،

استطاع السّيد غوسكل تطبيق استراتيجية غير رسمّية للوساطة 
غير الرسمّية من خالل»عالقات شخصية أساسّية« مع حزب اهلل 

وغيره من الفاعلني املسلحني من غير الدول. 
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املنتخب حديثاً حلزب  نتيجًة لذلك، وفي عام 1992، عنّي امني السرّ 
اهلل ضابط اتّصال خاص بني  جماعته واليونفيل. 

امبرياليون  أنّنا  على  الينا  نظروا  إذ  اليونيفيل،  هي  ما  يعرفوا  »لم 
صهاينة«.

لبنان  جيش  مع  ذاتها  الواقعية  السياسة  استراتيجية  تطبيق  ومتّ 
على  النار  يطلقون  أيضاً  كانوا  »الذين  حداد،  الرائد  بقيادة  اجلنوبي 

اليونيفيل«.

هنا أيضاً »تلّقى الرّد ذاته من قيادة األمم املّتحدة : ال أحاديث رسمّية، 
قوموا اتّصاالت غير رسمّية فقط«.

وقد ساهمت هذه املقاربة التي تقوم على املفاوضات غير الرّسمية 
في ضمان سالمة صانعي الّسالم. 

 2003 عام  احداث  بعد  قنديل،  منظمة  من  رشيد  ساالر  وبحسب 
»نشأت جماعات املقاومة والفاعلني املسّلحني من غير  في العراق، 
أثرٌ كبير على عمل  الوكاالت  الدول مزّودين باألسلحة، وكان لذلك 

اإلنسانّية«.

من  العراق  شهده  ما  مع  الكبرى،  اإلنسانية  الكارثة  من  بالرغم 
الفلسطينّيني مع 4  الشرق األوسط بعد  »أكبر حركة الجئني في 
مليون ونصف مليون شخصاً غادروا البلد لم تسمح وكالة التنمية 
مع  العمل  تؤّمن  أن  اآلخرون«   واملانحون  إيد  أس  يو  األميريكية 
»ومن هنا  الدول املساعدات اإلنسانّية  الفاعلني املسلحني من غير 
كان على املنّظمات غير احلكومية واملنّظمات اإلنسانّية أن تتخّطى 
العمل  للقدرة على  أية حال  وتتواصل معهم على  املمنوعات  هذه 

وتأمني املساعدة«.

الرسمية  غير   الفاوضات  خالل  من  اساسي  بشكٍل  ذلك  متّ  وقد   
واستراتيجيات اإلنخراط غير املباشر.

لقادة  احلكومية  غير   اإلنسانية  املنّظمات  توضيح  الهدف  كان   
الفاعلني املسّلحني الذين اشتبهوا في أغلبية األحيان أّن املنّظمات 

اإلنسانّية تتجّسس عليهم وتسعى الى تطبيق أجندات األجنبية.

أساس  على  مبنّية  أخرى  ايجابّية  نتائج  الى  املشاركون  أشار  كما   
الالجئني  مخّيمات  املثال،  سبيل  على  الوساطة.  استراتيجّيات 

الفلسطينّيني في لبنان.

»األنروا  أّن  بيروت،  في  النروجّية  السفارة  تونهامي، من  ماي  وشرحت 
احمللّيني«.  الفاعلني  جتاه  مريح  غير  وضع  في  نفسها  وجدت 
من  رسائل  لتمرير  وساطة  دور  وتبنّي  التدّخل  النّروج  استطاعت  
في  املسّلحني  الفاعلني  حاجات  الى  واالستماع  املساعدات  مؤّمني 
مرّ  على  هذه  الوساطة  استراتيجّية  وتطورت  الالجئني،  مخيمات 
عقود عّدة من اإلنخراط النروجي في لبنان منذ الثمانينات واإلجتياح 

اإلسرائيلي عام 1982.

النروجّية مثل  املنظّمات غير احلكومّية  اوسلو في  متويل  استمرّت 
ال NPA املساعدات الشعبّية النروجّية ومجلس الالجئني  النروجي، 
الناشطني أيضاً في مخّيمات الالّجئني في كل أنحاء لبنان، وشرحت 

في  املدى  والطويل  الّسهل  »الوصول  من  الّرغم  على  أنّه  تونهيم 
مناطق النّزاع، يوجد عدد هائل من الّتحديات اإلنسانّية«.

لم  »الوصول  أّن  الدائم،  الّسالم  حركة  من  الصليبي،  وسام  وأشار 
لبنان  في  الفلسطينّيني  الالجئني  مخّيمات  في  مشكلة  يكن 
بالنسبة الى العاملني اإلنسانّيني، بل تطبيق الى املعايير اإلنسانية 

كان املشكلة احلقيقّية«.

نتيجًة لذلك، أصبح عدد من املنّظمات غير احلكومّية، مبا فيها نداء 
القانون  حول  التدريب  لتأمني  وذلك  اخملّيمات  في  ناشطًة  جنيف، 
تقدمي  وتسهيل  اإلنسان  حلقوق  الدولي  والقانون  اإلنساني  الدولي 

اخلدمات.
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توصيات املؤمتر 

من  الكثير  الى  املؤمتر  في  املشاركني  بني  الفنّي  التفاعل  أدّى   
غير  من  املسّلحني  للفاعني  الناجحة  املقاربة  لتحسني  التوصيات 
»حكومات  كالرك،  كايت  تصنّفهم  كما  يشكّلون،  الذين  الدول، 
املدنّيني  حماية  أجل  من  الغد«،  حكومات  يشكّلون(  و)قد  األمس 
ووصول املساعدات اإلنسانّية. وقال خالد دياب، »ال يوجد تبرير لعدم 

العمل معهم«.   

تأسيس  أهّمية  حول  إجماع  حصل  أنّه  غوسكل  السّيد  وأشار 
حاج  وائل  وأضاف  الدول.  غير  من  املسّلحني  الفاعلني  مع  عالقات 
األشخاص  هؤالء  صورة  تشويه  نوقف  لكي  الوقت  »حان  ابراهيم، 
ونبدأ مبعاملتهم على أنّهم كيانات سياسّية«. وبالنسبة إلى نداء 
أساس  على  املسّلحني،  الفاعلني  مع  االنخراط  مقاربة  »إّن  جنيف، 
بالقواعد  االلتزام  احملافظة على  أن تساعد في  واإلقناع، ميكن  احلوار 

اإلنسانّية«.

املسّلحة  للجماعات  تؤّمن  شاملة  مقاربة  جنيف  نداء  وتفّضل 
فرصة االلتزام بالقواعد اإلنسانّية وتاسبهم على ذلك. وعّبر جيرارد 
مقاربة  على  بأنّه  رأيه  عن  الّصراع  دينامّيات  منّظمة  من  ماكهيو، 
الفاعلني املسّلحني أن يّتخذ مقاربة شّفافة من خالل سياسة »عدم 
الكذب« لكسب الثّقة واالحترام. واقترح فصل »مفاوضات الّسالم 
عن االلتزامات اإلنسانّية التي هي مجموعة منفصلة من االلتزامات، 
اخلبير  ومدح  اإلنساني.  العمل  نزاهة  على  احلفاظ  بهدف   »،)...(
الدولي اإلنساني، ميشيل فيوتي، استخدام االتفاقّيات  في القانون 
بني  املشتركة   3 املادّة  أتاحتها  أداة  وهي  عّدة،  نزاعات  في  اخلاّصة 
اتفاقّيات جنيف. »جنحت اللجنة الدولية للصليب االحمر بالتوسط 
في  املقاومة  االفغانية  واجملموعات  السوفيات  بني  حيادي  بشكل 
افغانستان. فهل ميكن تكرار ذلك اليوم بني قّوة إيساف وطالبان؟« 
متناسب  عمل  إطار  العرفي  القانون  يؤّمن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

ومتماسك ميكن للفاعلني املسّلحني وينبغي عليهم االلتزام به.
 

املّتحدة،  لألمم  اإلنسانّية  الشؤون  تنسيق  مكتب  ممثّل  وأشار 
قبل  ما  تأسيس  أي  املفاوضات،  تضير  »أهمّية  إلى  روزندي،  راوول 
تواصل  قناة  أنّها خطوة مفصلّية لضمان  ارتأى  التي  املفاوضات«  
من  بذلك  القيام  وميكن  األرض.  على  املسّلحني  الفاعلني  مع  ناجح 
معاّ  اإلنساني  العمل  في  الشركاء  فيها  يخّطط  »مقاربة  خالل 
مفاوضات ثالثّية األطراف مع احلكومة من جهة والفاعلني املسّلحني 
من جهة أخرى. كما يجب ضّم اجملتمعات احمللّية، التي ميكن أن تؤّمن 
وصوالً محلّياً للمساعدات اإلنسانّية، إلى املفاوضات. وعلى مقاربة 
التكتالت )Cluster approach(، التي تتبعها املنّظمات اإلنسانية 
الدولّية بشكٍل كبير اليوم، أن تضّم سلسلة من الّشركاء اإلقليمّيني 
واحمللّيني قادرين على االنخراط بشكل فّعال مع الفاعلني املسّلحني 
من غير الّدول. ومن اجلدير بالذّكر أّن هذا التحّول هو انتقال جذري من 
املقاربة اإلنسانّية الكالسيكّية التي تعتبر أنّه من الشروط املهمة 
للضمان عدم انحياز املنّظمة اإلنسانّية هو أن أال تكون هذه األخيرة 

من املنطقة أو مرتبطة ثقافيا بأفرقاء في النزاع.

اإلنسانية  املقاربة  هذه  تقوية  إلى  احلاجة  على  اذاً  املشاركون  وافق 

اإلغاثة  ملنّظمات  إضافّية  مساحة  خلق  ذلك  ويعني  الدامجة. 
مع  للعمل  أفضل  موقع  في  تكون  أن  ميكنها   « التي  اإلسالمّية، 
بها  وهي مالحظة شارك  اجملاالت«،  بعض  في  املسّلحني  الفاعلني  
بخصائص  يتعّلق  ما  وفي  القطري.  األحمر  الهالل  من  دياب  خالد 
االنخراط   »شروط  دراسة  باجنرتر  أوليفيير  اقتبس  االنخراط،  عملّية 
غير  من  املسّلحني  الفاعلني  مع  احلوار  خالل  من  املدنّيني  حماية 
الّدول«، مقترحا حدوث هذه املفاوضات »في أقرب وقت ممكن، على 
أعلى مستوى ممكن وأعمق مستوى ممكن«، حيث توصي »بانخراط 
أكبر مجموعة  مقاربة  إلى  »احلاجة  على  مشددةً  منهجّية«  أكثر 
ممكنة من اجلماعات من أجل حماية املدنّيني«. مصدر هذه الدراسة 

تقرير لألمني العام لألمم املتحدة حول حماية املدنيني في عام 2012.
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حملة عن املنظمني:

نّظمت املؤمتر منظمتان تتمّتعان باخلبرة في مجال النزاع املسلح: حركة السالم الدائم ومركزها بيروت، واملنظمة غير احلكومية، نداء جنيف، 
اخملتّصة في مقاربة الفاعلني املسلحني من غير الدول لاللتزام بقواعد القانون الدولي االنساني والقانون الدولي حلقوق االنسان.

حركة السالم الدائم:

اللبنانية من قبل طالب  اوّج احلرب االهلية  الدائم هي منظمة غير حكومية لبنانية مستقلة تأّسست عام 1989 في  ان حركة السالم 
جامعيني جمعتهم رؤيتهم املشتركة للمستقبل وكرههم للحرب. اعتبر هؤالء ان الوسائل السلمية حلل النزاع هي االكثر افادة، وعند 

استعمالها بدون جدوى، علينا اللجوء الى الوسائل الالعنفية. 

الوقاية من  وتويل  السالم  ثقافة  نشر  والدولية من خالل  والوطنية  احمللية  اجملتمعات  في  السالم  بناء  الدائم على  السالم  وتعمل حركة 
النزاعات. كما انها تسعى الى تقوية االفراد واملؤسسات التي متكنها من تأدية دورها في هذا اجملال.

كما تعمل حركة السالم الدائم بالتنسيق مع كافة مكونات اجملتمع في اجملاالت االتية:

حل الوقاية من النزاعات خالل االبحاث والتدريبات والتدخل عند احلاجة 	• 	
السيطرة على التسلح وامتالك االسلحة اخلفيفة وسوء استخدامها  	• 	

تعزيز العدالة االنتقالية، مع مواجهة املاضي وترسيخ املصاحلة في مجتمع ما بعد احلرب 	• 	
حقوق االنسان وسالمة االنسان  	• 	

تعزيز حقوق األطفال وايقاف استخدام األطفال في النزاعات املسّلحة  	• 	
نشر ثقافة الالعنف حّتى تصبح قيمة وخياراً  	• 	

استبدال العدالة التوزيعية بالعدالة التصالحية  	• 	
تعزيز املواطنية والدميقراطية تفيز االفراد واجلماعات على تأدية واجباتهم ومعرفة حقوقهم 	• 	

حركة السالم الدائم
الطابق السابع مبنى صليبي، املكلس

ص.ب: 166492
بيروت، لبنان 

501516 1 961+
327729 3 961+

www.ppm-lebanon.org
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نداء جنيف:

نداء جنيف، هي منظمة غير حكومية تلتزم احلياد وعدم االنحياز وهي تعمل مع الفاعلني املسلحني من غير الدول لنشر احترام املبادئ 
االنسانية في زمن النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى، ال سيما فيما يتعلق بحماية املدنيني. لذا تعطي منظمة نداء جنيف فرضة 

للفاعلني املسلحني من غير الدول  ان يلتزموا بقواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق االنسان.   

من أجل التوصل الى هذه األهداف، تدعو املنظمة الفاعلني املسلحني من غير الدول ان توقع وتلتزم بصكوك االلتزام الرامية الى احترام هذه 
القواعد. وتقبل هذه الفئات ان تراقب املنظمة مدى احترامهم مبا التزموا به.

النزاعات  جراء  من  لألطفال  احلماية  تأمني  وبذلك  لألفراد،  املضادة  األلغام  استخدام  حظر  على  جهودها  جنيف  نداء  منظمة  حاليا  تركز 
أثناء النزاعات والعمل على مناهضة التمييز ضد املرأة. كما تتجاوب املنظمة مع طلبات الفاعلني  املسلحة، كما حظر العنف اجلنسي 

املسلحني من غير الدول الراغبني بتقوية معرفتهم وقدراتهم في مجالي القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق االنسان. 

نداء جنيف
جنيف، سويسرا

تلفون:+41 22 879 1050
فاكس:+41 22 879 1051

Info @genevacall.org
www.genevacall.org
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امللحق األوّل- جدول أعمال املؤمتر

2012 30 آذار   اجلمعة 

8:30- 9:00 تسجيل

9:00- 9:30 كلمات االفتتاح 

•		فادي أبي عالّم، حركة السالم الدائم  
•	اليزابيث ديكري وارنر، نداء جنيف   
•	نبيلة حمزة، مؤّسسة املستقبل   

9:30- 11:15 الفاعلون املسّلحون من غير الّدول وحماية املدنّيني: مراجعة قانونّية ومعياريّة 

•	اخلطاب الرئيسي: ميشال فيوتي، نائب رئيس املعهد الدولي للقانون االنساني- القانون العرفي وواقع النزاعات املسّلحة   

•	بوطاهر بوجالل، رئيس املركز العربي للتربية على القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان )فرنسا(- مراجعة اسالمّية حول    
قانون النزاع املسّلح   

 
•	وائل ابراهيم احلاج، الوكالة املكّلفة بتنسيق شؤون اإلغاثة في أفغانستان- القيم الثقافّية والعمل االنساني   

11:15- 11:45 استراحة

11:45- 13:15 وصول املساعدات االنسانّية حلماية املدنّيني من آثار النزاعات املسّلحة 

أفغانستان   )1

•	محّمد حكيمي، مركز كشف األلغام- احلاجات االنسانّية ومقاربة الفاعلني املسّلحني من غير الّدول: العملّيات االنسانّية    
لنزع األلغام   

كايت كالرك، شبكة التحليل األفغانّية- املساهمة الدولّية في انخراط الفاعلني املسّلحني من غير الّدول   
•	وائل حاج ابراهيم، الوكالة املكّلفة بتنسيق شؤون اإلغاثة في أفغانستان- املساهمة احمللّية أو الوطنّية في انخراط الفاعلني    

املسّلحني من غير الّدول  

مناقشة

الّصومال   )2
 

•	خالد دياب، جمعّية الهالل األحمر القطري-  املساهمة الدولّية في انخراط الفاعلني املسّلحني من غير الّدول  

•	باسكال بونغارد، نداء جنيف- جتربة نداء جنيف في مقاربة الفاعلني املسّلحني من غير الّدول في الصومال  

مناقشة  
 

13:15- 14:45 غذاء 

14:45- 18:00 االجنازات والتحديّات املتعّلقة بالشراكة بني املنّظمات االنسانّية والفاعلني املسّلحني من غير الّدول

غزّة، فلسطني   )3

•	حمدي شّقورة، املركز الفلسطيني حلقوق االنسان- احلقوق، تّدي القواعد ووصول املساعدات االنسانّية   

15



•	روالند ستينينجر، ممثل احلكومة السويسريّة لدى السلطة الفلسطينية- املساهمة الدولّية في انخراط     
املسّلحني من غير الّدول الفاعلني    

مناقشة 
 

•	عصام يونس، مركز امليزان حلقوق االنسان- املساهمة احمللّية أو الوطنّية في انخراط الفاعلني املسّلحني من غير الّدول  

مناقشة 

اليمن   )4

•	راوول روزندي، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لدى األمم املّتحدة في اليمن- املساهمة الدولّية في انخراط الفاعلني املسّلحني    
من غير الّدول  

•	أمل باشا، منتدى الشقائق حلقوق االنسان- »املساهمة احمللّية في انخراط الفاعلني املسّلحني من غير الدول«   

مناقشة 

19:00- 20:30 استقبال في منزل السّيدة روث فلينت، السفيرة السويسريّة في بيروت 

السبت 31 آذار 2012

 
9:00- 9:45 االجنازات والتحديّات املتعّلقة بالشراكة بني املنّظمات االنسانّية والفاعلني املسّلحني من غير الّدول )تكملة(

لبنان   )5

•	ماي تونهامي، السفارة النروجّية امللكّية في بيروت- التعاون الدولي مع املنّظمات داخل اخملّيمات   

•	وسام الصليبي، حركة السالم الدائم- دور املنّظمات غير احلكومّية في استيفاء متطّلبات حماية األطفال  

مناقشة

9:45- 11:30 مدى مشاركة احلكومات واألمم املّتحدة في املبادرات 

  - •	أوليفير بانغرتر، قسم السياسة االنسانّية والهجرة، قسم األمن االنساني، القسم الفدرالي للشؤون اخلارجّية، سويسرا  
مقاربة حكومة سويسرا   

•	ماي تونهامي، السفارة النروجّية امللكّية في بيروت- مقاربة حكومة النروج   

•	راوول روزندي، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لدى األمم املّتحدة في اليمن- مدى مشاركة احلكومات واألمم املّتحدة في املبادرات  

مناقشة

11:30- 12:30 وضع استراتيجّيات لتحسني الشراكة بني املنّظمات االنسانّية والفاعلني املسّلحني من غير الّدول

الدفاع عن حقوق االنسان جتاه الفاعلني املسّلحني من غير الدول  -  
التزامات انسانّية محّددة، مبا فيها مدوّنة قواعد السلوك   -  

تدريب حول القواعد االنسانّية للفاعلني املسّلحني من غير الّدول   -  
املقاربات املتنّوعة مع األخذ بعني االعتبار احلساسّيات احمللّية والثقافّية والدينّية   -  
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•	باسكال بونغارد، نداء جنيف  
• كاثرين كرامير، نداء جنيف  

•	تيمور غوكسيل، مستشار سابق لدى قوات حفظ السالم التابعة لألمم املّتحدة ومحاضر في مشاكل األمن في الشرق األوسط   

12:30-14:00 غذاء

14:00- 15:30 وضع استراتيجّيات لتحسني الشراكة بني املنّظمات االنسانّية والفاعلني املسّلحني من غير الّدول )تكملة(

•	جاميس روس، منظمة هيومن رايتس ووتش 	
•	ساالر رشيد، قنديل 	

•	جيرارد ماكهيو، منّظمة دينامّيات الّصراع- احلفاظ على نزاهة املفاوضات االنسانّية  	

15:30- 16:00 استراحة 

16:00- 17:00 احلّصة األخيرة 

خامتة مع كرمي املفتي، حركة السالم الدائم 

مناقشة ختامّية مع محمد بالشي، نداء جنيف

توصيات وخطوات املتابعة 
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امللحق الثاني- الئحة املشاركني

املنصب  املنّظمة  ملنطقة/ مجال
 اخلبرة

الكنية االسم

الرئيس لبنان حركة السالم الدائم أبي عالّم فادي

محامي اليمن البخيتي علي

رئيس مكتب دياال 
وبغداد

قنديل العراق اخلزرجي  محمد عبداجلبار
محمد

منّسق مشاريع حركة السالم الدائم لبنان الصليبي  وسام
مدير برنامج نداء جنيف الشرق األوسط بالشي محمد

مستشار قانوني  هيومن رايتس ووتش الشرق األوسط بالدوين كاليف

نائب، رئيس  قسم  قسم السياسة االنسانّية
 والهجرة، قسم األمن االنساني،

 القسم الفدرالي للشؤون اخلارجّية،
سويسرا

الشرق األوسط بانغرتر   أوليفير

مدير  مركز راماهلل لدراسات حقوق
 االنسان

فلسطني برغوتي اياد

مديرة منتدى الشقائق حلقوق االنسان باشا اليمن  أمل
مدير  رئيس املركز العربي للتربية على 

القانون الدولي اإلنساني وحقوق 
اإلنسان )فرنسا(

الشرق األوسط بوجالل  بوطاهر

املنّسقة في غزّة  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
لدى األمم املّتحدة

غزّة بالنت  كريستينا

مدير برنامج نداء جنيف افريقيا بونغارد  باسكال
محّلل وطني- 

الشرق األوسط
مركز رصد التشرد الداخلي الشرق األوسط شارون  غييوم

محّللة رئيسية  شبكة التحليل األفغانّية أفغانستان كالرك كايت

رئيسة نداء جنيف ديكري وارنر اليزابيث

رئيس قسم البرامج 
الدولية

جمعية الهالل األحمر القطري الشرق األوسط دياب  خالد

مستشار حركة السالم الدائم لبنان املفتي كرمي

مستشار سابق لدى قوات حفظ السالم التابعة لألمم 
املّتحدة ومحاضر في مشاكل األمن في الشرق األوسط

لبنان غوسكيل تيمور

مدير  الوكالة املكلفة بتنسيق شؤون
اإلغاثة في أفغانستان

أفغانستان حاج ابراهيم وائل

مدير مركز كشف األلغام أفغانستان حكيمي محمد شهاب

ممثّل  جتّمع املنّظمات غير احلكومّية في
صيدا

لبنان حماتو ماجد

رئيسة مؤسسة املستقبل الشرق األوسط حمزة نبيلة

متعاونة 
ديبلوماسّية

 القسم الفدرالي للشؤون
اخلارجّية، سويسرا

الشرق األوسط هيغلي شارلوت

مساعد تنفيذي حركة السالم الدائم لبنان ابراهيم دعد

مدير برنامج للشرق 
األوسط

نداء جنيف الشرق األوسط كوهلي آرمن

نداء جنيف آسيا كرامير  كاثرين
مديرة برنامج دينامّيات النزاع مكهيو جيرارد
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امللحق الثاني- الئحة املشاركني

املنصب  املنّظمة  ملنطقة/ مجال
 اخلبرة

الكنية االسم

مدير برنامج 
للشرق األوسط

نداء جنيف الشرق األوسط كوهلي آرمن

مديرة دعم 
العملّيات

نداء جنيف آسيا كرامير  كاثرين

رئيس دينامّيات النزاع مكهيو جيرارد

منّسق البرامج في 
العراق

قنديل العراق رشيد ساالر

مديرة دعم 
العملّيات

أونروا لبنان ريتشاردز  كاثرين

منّسق  مكتب تنسيق الشؤون
 اإلنسانية لدى األمم املّتحدة في

اليمن

اليمن روزندي راوول

مدير السياسات  هيومني رايتس ووتش الشرق األوسط روس جاميس

ممثّلة لبنان مؤسسة املستقبل لبنان رهيب زينا

نائب مدير شؤون 
البرامج

 املركز الفلسطيني حلقوق
االنسان

فلسطني شقورة حمدي

ممثّل  ممثل احلكومة السويسرية لدى
السلطة الفلسطينية

 األراضي الفلسطينّية
احملتّلة

ستايننجر روالند

أمني السر األوّل  السفارة النروجّية امللكّية في
بيروت

لبنان تونهامي  ماي

نائب الرئيس  املعهد الدولي للقانون
االنساني

سويسرا فوثي  ميشال

مدير عام  مركز امليزان حلقوق االنسان فلسطني يونس  عصام
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