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  إهداء
  
  
  
  
 

  
  دوما عونا وحافزا اإىل من سخرا نفسيهما من أجل جناحي، فكان

  والداي الكرميني أطال اهللا يف عمرمها إىل
  عرفانا و تقديرا

  . مصعب، ياسنيسنداي يف احلياة أخواي  إىل
  .إىل مجيع األصدقاء واألهل كل بامسه

  التقديرومين كل احلب  اتقبلو
  .كل طالب علم أقدم هذا العمل إىل

  .صفية
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  وتقدير شكر
 

 

،أتوجه بالشكر منه متكنت من اجناز هذه املذكرة بعد محد اهللا الذي بفضل وتوفيق

،وعلى كل نصائحه لقبوله اإلشراف على هذه املذكرة "صاحل زياين"اجلزيل لألستاذ الدكتور 

  .تقديري و احترامايت كل فله .متام هذا العملإلوتوجيهاته ومالحظاته الدقيقة  

أشرفوا على والشكر اجلزيل لكل األساتذة بقسم العلوم السياسية جبامعة باتنة الذين 
،لتمكيننا من وا دوما على تقدمي أجود ما لديهمحرصتدريسي يف مرحلة الدراسات العليا و

واألستاذ "جنديل عبد الناصر"وأخص بالذكر الدكتور  التكوين املنهجي والعلمي اجليد
      ".عادل زقاغ"واألستاذ "مرابط رابح"

قسم العلوم "كما أتوجه بالشكر للقائمني بأعمال مكتبيت كل من جامعة باتنة  
     .وجامعة قسنطينة" السياسية
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 البحث خطة
 مقدمة

 للدراسةاملفهومايت اإلطار النظري و :األول الفصل
  النقاشات النظرية حول مفهوم األمن اإلنساين :األول املبحث
 .بعد احلرب الباردةمفهوم األمن حتوالت : األول املطلب
  . موقع األمن اإلنساين ضمن مقاربات العالقات الدولية :الثاين املطلب

  .حنو بناء نظرية لألمن اإلنساين: املطلب الثالث
  مفهوم األمن اإلنساين وأهم مكوناته  :الثاين املبحث
 .اإلنساينإشكالية تعريف مفهوم األمن  .األول املطلب
 .مكونات األمن اإلنساين :الثاين املطلب

  .ذات الصلةاحلدود املختلفة بني األمن اإلنساين واملفاهيم : املطلب الثالث
 العالقة بني األمن اإلنساين واملنظمات الدولية غري احلكومية :الثالث املبحث
  .مفهوم املنظمات الدولية غري احلكومية :األول املطلب
  .األمن اإلنساينأمهية املنظمات الدولية غري احلكومية يف تفعيل  :الثاين املطلب

 .أمهية األمن اإلنساين بالنسبة للمنظمات الدولية غري احلكومية: املطلب الثالث
 غري احلكومية يف تفعيل األمن اإلنساين الدولية آليات عمل املنظمات :الثاين الفصل
 احلكومية يف الوقاية من ديدات األمن اإلنساين آليات املنظمات الدولية غري: األول املبحث
 .مفهوم آليات املنظمات الدولية غري احلكومية الوقائية: األول املطلب
    .مستويات وأمناط العمل الوقائي يف حاالت انعدام األمن :الثاين املطلب

  .ميةأمهية املعلومات يف العمل الوقائي للمنظمات الدولية غري احلكو: املطلب الثالث
  آليات املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية األمن اإلنساين :الثاين املبحث
  .تطور آليات املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية األمن اإلنساين :األول املطلب

   أنواع آليات املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية األمن اإلنساين :الثاين املطلب 
  .مناذج تفاعل آليات املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية األمن اإلنساين :الثالث املطلب
آليات املنظمات الدولية غري احلكومية التعويضية وجهودها يف بناء ثقافة األمن  :الثالث املبحث

 اإلنساين  
  .اإلنسانية الةاآلليات القانونية وجهود املنظمات الدولية غري احلكومية يف حتقيق العد: األول املطلب
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 .آليات متكني األفراد :الثاين املطلب
   .بناء ثقافة األمن اإلنسايناملنظمات غري احلكومية يف عملية جهود  :الثالث املطلب
يف تفعيل األمن اإلنساين وأهم املنظمات الدولية غري احلكومية مسامهات  :الثالث الفصل

  التحديات
  اإلنساين األمنالدولية غري احلكومية يف تفعيل  مناذج عن جهود املنظمات: املبحث األول

 .تطوير القانون الدويل اإلنساين مستوى على :األول املطلب
  .على مستوى توسيع شبكة املناصرين لألمن اإلنساين :الثاين املطلب

  .معاجلة ديدات األمن اإلنساينتطوير برامج على مستوى : املطلب الثالث
يات اليت تواجه جهود املنظمات الدولية غري احلكومية يف تفعيل األمن أهم التحد: ينالثا املبحث

 اإلنساين 
  .التحديات املالية: األول املطلب

  .حتديات القدرة التسيريية : املطلب الثاين
 .حتديات بيئة العمل: املطلب الثالث

 كفاءة آليات املنظمات الدولية غري احلكومية عزيزمتطلبات ت :لثالثا املبحث
 .أداء املنظمات الدولية غري احلكومية يفالشرعية املنظماتية أمهية  " :األول طلبامل

  .أمهية املساءلة والشفافية يف حتقيق كفاءة املنظمات الدولية غري احلكومية :الثاين املطلب
 .أمهية التخطيط االستراتيجي يف حتقيق كفاءة املنظمات الدولية غري احلكومية :الثالث املطلب
 .خامتة 
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   قائمة االختصارات
)Abbreviations( 

AIDS          Acquired Immune Deficiency Syndrome  
CARE Cooperative for Assistance and Relief Everywhere 

CAT Committee Against Torture 
CCPR Human Rights Committee 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination  
CCPR        International Covenant on Civil and Political Rights  

CCW          Convention on Certain Conventional Weapons 
CESCR       Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

CHS             Commission on Human Security 
CMC            the Cluster Munition Coalition   

CSS               Critical security studies 
CWC            Chemical Weapons Convention 

ECOSOC     Economic and Social Council (United Nations)  
ECOSOC Economic and Social FAO Food and Agriculture Organization 

 Council  
HD                 Human Development 

HDI                Human Development Index 
HIV               Human Immunodeficiency Virus  

HS              Human Security  
HSN          Human Security Network  

H5N1         Avian influenza virus, subtype H5N1  
HRW Human Rights Watch 
HCHR High Commissioner for Human Rights  

ICBL            International Campaign to Ban Landmines  
ICC                International Criminal Court 

ICISS              International Commission on Intervention and State 
Sovereignty  

ICRC             International Committee of the Red Cross  
IGO               Inter-governmental Organization 
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INGOs           International Non Governmental Organisations  
ICC International Criminal Court 

ICRC International Committee of the Red Cross  
ISCA International Save the Children Alliance  

MDGs        Millennium Development Goals  
MSF Médecins sans Frontières (Doctors without Borders)  

NGO         Non-governmental Organization  
Oxfam Oxford Committee for Famine Relief  

SARS        Severe Acute Respiratory Syndrome  
SIPRI      Stockholm International Peace Research Institute(Sweden)  

TB           Tuberculosis  
UNHCR     United Nations High Commissioner for Refugees 

UDHR        Universal Declaration of Human Rights. 
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املباشر يف إحداث تغيريات على  ردة األثركان للتحوالت الكربى اليت شهدا اية احلرب البا  
صعيد النقاشات الدولية،واالفتراضات اليت كانت ترتكز عليها حركية وسريورة العالقات الدولية،ويف 

فلقد اعترب العديد من . ظهور وتغري مضمون العديد من املفاهيم اليت كانت سائدة إبان احلرب الباردة
ترة ما بعد احلرب الباردة هي فترة للتدفقات املعرفية اجلديدة حنو إعادة احملللني والباحثني السياسيني أن ف

 ديداتته بروزفقد محلت هذه الفترة .هيكلة ما هو تقليدي وفقا ملا هو حديث على الساحة الدولية
رقابتها،كاإلرهاب  من واالنفالت الدول حدود جتاوز على العوملة بفعل قادرة أصبحت جديدة أمنية

اليت أصبحت  اجلديدة وأشكال الرتاع واملخدرات باألسلحة املتاجرة األوبئة، نظم،التلوث،امل واإلجرام
 النظامية اجليوش بني العسكرية املواجهات يف املتمثلة كالسيكيةال الصور ذات طابع داخلي يتجاوز

 تقرارهااس ضمان على الفعلية الدولة مقدرة حول كل هذا طرح العديد من التساؤالت.أكثر أو لدولتني
 .االقتصادية أو العسكرية اتهقدرا حدودها وتقوية حتصني مبدأ على فقط بالتركيز وأمنها

واليت  انعدام األمن، حاالت ومصادر من للتقليل الطرق يف أحسن والتفكري النظر إعادة إىل أدى كما
اليوم مل يعد يعين  خاصة وأن األمن.الدوليني واألمن السلم حتقيق إىل الوصول من الدويل متعلمجا متكن
خطرية متس  النتهاكات متعي هلا،يف ظل تعرض الفردلمجا التجانس على الدولة واحملافظة استقرار ضمان

 احترامها وجوب على الدويل القانون دولته،رغم تأكيد داخل حدود األساسية حىت أمنه وحقوقه
  .وضماا

ارد مفاهيم جديدة كاألمن األمين،حافزا لتو للواقع اجلديدة النظرة هذه بذلك أعطت
يف مدركات األمن،حبيث مت االنتقال من أمن الدول إىل  النظر اإلنساين،واليت عمقت أمهية التوسع وإعادة

العسكري إىل األمن  امليدان يف فقط أمن األفراد أي من مفاهيم األمن التقليدي الذي ينحصر
الثقافية،والذي  حىت أو االجتماعية أو منها يةسواء االقتصاد القطاعات بكل ويتأثر اإلنساين،الذي يشمل

جيسد أمن اإلنسان ككائن حي  يسعى إىل ضمان سالمته،حتقيق رفاهيته ورغباته املتزايدة واحلفاظ على 
  .كرامته

 بعدا إىل أن هذا املفهوم أصبح األمنية،يشري الدراسات يف جديد كمدخل األمن اإلنساين عن احلديث إن
 اإلنسان حبيث تنامت النقاشات حول ضمانات حقوق.الدويل للفعل جديدا ونفسا الدويل لألمن قياسيا
 على جلميع الفواعل دولته كمسؤولية ضد الفرد حىت محاية الثالث،وبضرورة باجليل منها املسماة خاصة
الدولية حيث يكتسي إشراك الفواعل غري الدوالتية إىل جانب الدولة أمهية بالغة يف إجناح  الساحة
ي تفعيل األمن اإلنساين واستدامة مضامينه،بالنظر إىل تعاظم دورها ضمن تفاعالت السياسة مساع
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العاملية سواء من حيث العدد وتنوع األنشطة ودرجات التأثري الذي متارسه يف ااالت احليوية املختلفة، 
  .امةكالتعليم،والصحة،ورعاية الطفولة،ومحاية البيئة وغريها من اخلدمات واملنافع الع

ويف هذه الدراسة سيتم التركيز على الدور الذي تلعبه املنظمات الدولية غري احلكومية يف األمن 
اإلنساين وذلك نظرا آلليات عملها املرنة،واتصاهلا املباشر باتمع وتأثريها الفعال يف توجيه الرأي 

نساين واملساعدة يف بناء األرضية العام،حيث تعترب من أهم الفواعل الذين يعول عليهم يف تفعيل األمن اإل
  .املالئمة لتنمية ومتكني الفرد وضمان سالمته 

 :أمهية وأسباب اختيار املوضوع *
ترجع أمهية أي دراسة إىل طبيعة املوضوع الذي تعاجله، واإلشكالية اليت تطرحها، إضافة إىل 

  .عام  أثرها يف النقاشات املهتمة ا واحلقل املعريف الذي طرحت ضمنه بشكل
حبيث تم هذه الدراسة ببحث موضوع دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف تفعيل مضامني األمن 
اإلنساين والذي يندرج ضمن الدراسات والنقاشات الفكرية والنظرية إلفرازات بيئة ما بعد اية احلرب 

غري الدوالتية كأطراف جديدة تعاظم  الباردة يف خمتلف أبعادها ،وأمهها تلك املتعلقة بتزايد أمهية الفواعل
دورها يف السياسة العاملية  والتحوالت اليت مست املفاهيم السائدة يف حقل العالقات الدولية 

  .والدراسات األمنية بصفة أساسية 
ومن هذا املنطلق تكمن أمهية هذه الدراسة كوا حتاول معرفة مدى مسامهة املنظمات الدولية غري 

- كمستوى من مستويات األمن-الفواعل غري الدوالتية يف تفعيل  األمن اإلنساين  احلكومية كإحدى
انطالقا من وصف وحتليل مظاهر العالقة بني التطورات املتزايدة لطبيعة أدوار املنظمات الدولية غري 
 احلكومية واألمن اإلنساين خاصة يف ظل توسع التهديدات واملخاطر اليت تستهدف أمن األفراد من جهة
ومن جهة أخرى مؤشرات عجز الدولة وما لذلك من تداعيات على أمن األفراد، وذلك باالستناد إىل 

فهذه الدراسة ويف بعد آخر حتمل رؤية .طبيعة  آليات عمل املنظمات غري احلكومية ومدى كفاءا 
امني األمن تقييمية لطبيعة الدور الذي تقدمه املنظمات غري احلكومية  وآليات عملها يف تفعيل  مض

  .اإلنساين كأولويات ملحة 
  : ومن هذا املنطلق ميكن حتديد أمهية الدراسة يف العناصر التالية 

معرفة السياق العام الذي حيكم األطر النظرية والتحليلية يف فترة ما بعد احلرب الباردة، مبا فيها  •
 .توسع مدركات األمن وتنامي أدوار الفواعل غري الدوالتية 

 .ليات اليت من خالهلا تساهم املنظمات الدولية غري احلكومية يف األمن اإلنساينتوضيح اآل •
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كشف العالقة بني طبيعة اآلليات اليت تعتمدها  هذه املنظمات وإمكانات التفعيل احلقيقي لألمن  •
، لذلك تربز األمهية النظرية هلذه الدراسة يف إثراء مكتباتنا العربية. اإلنساين مبضامينه املختلفة 

عن طريق املسامهة يف تأسيس طرح علمي منهجي ميكن أن يقدم إسهامات وإضافات جديدة 
 . يف جمال الكتابات املهتمة بدور املنظمات غري احلكومية ومفهوم األمن اإلنساين 

  :أما عن أسباب اختيار املوضوع فهي تنقسم إىل
تعاظم دور املنظمات الدولية غري وترجع إىل تنامي النقاش العاملي حول :  األسباب املوضوعية * 

احلكومية واألمهية امللحة لتفعيل  مفهوم األمن اإلنساين مبضامينه املختلفة كركيزة لضمان األمن والسلم 
الدوليني، خاصة يف إطار مقاربة احلوكمة العاملية وبناء الرشادة العاملية، اليت تؤكد على أمهية أدوار 

  .هوم األمن اإلنساينالفواعل غري الدوالتية، لدعم مف
الرغبة يف التخصص يف موضوع املنظمات الدولية  غري احلكومية وطبيعة األدوار  :األسباب الذاتية* 

  . اليت تقدمها يف ااالت املختلفة للسياسة العاملية، وتكوين رصيد معريف ومعلومايت حول هذا املوضوع
املنظمات الدولية غري احلكومية، واإلسهامات اليت   إضافة إىل الرغبة يف املقارنة بني طبيعة آليات عمل

  .ظمات غري احلكومية يف هذا االتقدمها يف تفعيل مفهوم األمن اإلنساين كترمجة عملية لطبيعة دور املن
   :إشكالية الدراسة* 

أصبح إشراك املنظمات الدولية غري احلكومية يف تفعيل األمن اإلنساين أمرا غاية يف 
ففي . لنظر إىل قدراا وإمكاناا يف مواجهة واحلد من مصادر انعدام األمن داخل وعرب الدولاألمهية،با

األساسية مل يعد األمن اإلنساين جمرد ضرورة  خطرية متس أمنه وحقوقه النتهاكات ظل تعرض الفرد
كالية أخالقية بل أفضل إستراتيجية لضمان األمن والسلم الدوليني، وعلى هذا األساس نطرح اإلش

  :التالية

ما هي حدود كفاءة اآلليات اليت تعتمدها املنظمات الدولية غري احلكومية  يف تفعيل مضامني األمن 
  اإلنساين ؟  

  :  وملعاجلة هذه اإلشكالية ميكننا طرح األسئلة الفرعية التالية
انات إرساء كيف تساهم اآلليات اليت تعتمدها املنظمات الدولية غري احلكومية  يف توفري ضم - 1

  وتفعيل  مفهوم األمن اإلنساين؟
هل تعكس آليات عمل املنظمات الدولية غري احلكومية يف جهودها لتفعيل األمن اإلنساين تكيفاً  - 2

 عمليا مع مصادر ديد أمن األفراد؟
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هل هناك متكني حقيقي  لدور املنظمات الدولية غري احلكومية وما هي طبيعة الصعوبات   - 3
 اليت تواجه دورها يف تفعيل األمن اإلنساين ؟  والتحديات

  :  فرضيات الدراسة 
يعمل اتساع مفهوم األمن اإلنساين وتنوع األبعاد املشكلة له على احلد من قدرة املنظمات الدولية  - 1

  .غري احلكومية يف حتويله إىل أطر عملية حمددة
ظمات الدولية  غري احلكومية،كلما زادت كلما كان هناك تنوع ومرونة أكرب يف آليات عمل  املن -2  

  .فرص وممكنات تفعيل األمن اإلنساين 
  :املقاربات املنهجية املعتمدة يف الدراسة  * 
تعترب املقاربة املنهجية واحدة من الوسائل الذهنية اليت يعتمد عليها الباحث يف حتليل الظاهرة     

البحث يف طبيعة الدور الذي تقدمه املنظمات الدولية  لذلك اقتضى. املراد دراستها والظواهر املتصلة ا
تفعيل األمن اإلنساين استخدام يف  املسامهةخالهلا من  تستطيعاليت  مدى كفاءة اآللياتغري احلكومية و
  :املداخل التالية

  : مدخل شبكات صناعة السياسة  •
يف مشاركة  مدخل شبكات صناعة السياسة أن عملية صناعة السياسات ال تنحصر فقط يعكس

) غري حكومية (اجلهات والقوى الرمسية، بل هناك جهات أخرى تصنف على أا غري رمسية 
تشارك هي األخرى حبظ وافر يف التأثري على صانعي السياسات ومنفذيها وعلى رأسها املنظمات 

ات الدولية غري احلكومية،وذلك يف إطار منط تفاعلي له القدرة على التجاوب السريع مع متغري
وحتديات الواقع الدويل، وهذا ما قد يساعد يف حتليل أمهية الدور الذي تقدمه املنظمات غري 

  .احلكومية يف تفعيل  مضامني األمن اإلنساين وقياس مدى كفاءة اآلليات اليت تعتمدها يف ذلك  

 : املدخل النيوليربايل  •
ع من التفاؤل حول النظام العاملي، حيث لقد محل  الطرح الليربايل والنيوليربايل على وجه اخلصوص  نو

أعطى  تفسري جديد حول مدركات األمن وجتاوز مستوى األمن التقليدي القائم على الدولة إىل 
مستوى آخر يعد الفرد فيه احملور األساسي، كما قدم  مقاربة جديدة قائمة على املؤسساتية،أي فتح 

 تعاظم دورها مع اية احلرب الباردة خاصة يف ظل اال أمام فواعل جديدة إىل جانب الدولة، واليت
تزايد مالمح  التعقيد والتداخل  يف العالقات الدولية، وعليه ميكن االستعانة بطروحات هذا املدخل 
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بشكل يساعد يف فهم موضوع الدراسة،وذلك يف إطار اآلليات املطروحة من طرف املنظمات الدولية 
  .ساين غري احلكومية لتفعيل األمن اإلن

 :مدخل اتمع اإلنساين العاملي واالحتياجات اإلنسانية •
يعترب مدخل اتمع اإلنساين العاملي واالحتياجات اإلنسانية العامل عبارة عن شبكات عاملية  

وتكون حمصلته إجياد .متعددة وعابرة للقارات ضمن نسق تفاعلي جيعل كل فاعل فيها يؤثر على اآلخر 
  فرد هو الفاعل األساسي فيه ـ حبيث يصبح الفرد وحدة حتليل للمجتمع الدويل ـ جمتمع دويل يكون ال

من جهة أخرى، ركز على طبيعة العالقة بني عدم تلبية االحتياجات اإلنسانية وحدوث الرتاعات الدولية 
من خالل ضرورة توفري جمموعة املستلزمات والضروريات اليت يتطلبها اإلنسان كأساس للبقاء والعيش 

  : وحتقيق الرفاهية اإلنسانية ،واليت خلصها يف
أي احلاجة لالستقرار واحلرية وعدم الشعور باخلوف،من خالل توفري احلماية الكافية : األمن •

 .لألفراد من أي خطر يهدد أمنهم وسالمتهم الشخصية 
تميز يف واليت عرفها بورتن بأا ضمان إحساس األفراد واجلماعات بال : اهلوية واألمن الثقايف •

 . عالقام مع العامل اخلارجي واحلاجة لالعتراف بلغتهم،دينهم ،أفكارهم وقيمهم الثقافية  
هي الشرط األساسي لعدم وجود قمع جسدي ونفسي، والقدرة على اختيار وتطبيق  :احلرية •

 .اخليارات املتاحة 
 فرد على آخر أو جلماعة على مبعىن عدم التمييز أو امليل يف التوزيع إىل:  العدالة يف توزيع الثروة •

 .أخرى 
وهي احلاجة ألن يكون الفرد قادرا على النشاط والتأثري يف جمتمعه، وذلك يف مجيع : املشاركة •

 .ااالت 

  :صعوبات الدراسة*
تتمثل أهم الصعوبات اليت واجهت الدراسة يف تركيز غالبية املراجع على معاجلة موضوع األمن 

نظرية،أي االهتمام باألطروحات النظرية النقدية اليت تستهدف توسيع مفاهيم اإلنساين يف سياقاته ال
األمن التقليدية وبالتايل نقص الدراسات حول اجلوانب املمارستية،أي االهتمام مبساعي تفعيل األمن 

  . اإلنساين باعتباره أجندة عملية قابلة للتطبيق 
  : الدراسات السابقة*

ة اليت مت اإلطالع عليها يف املراجع باللغة اإلجنليزية، مع قلّة  تركزت أغلب الدراسات السابق  
تعترب مراكز البحوث الغربية بريادة املدارس الكندية إحدى أهم الدراسات باللغة العربية حبيث 
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املراكز اليت اهتمت مبوضوع األمن اإلنساين،إىل جانب طروحات كل من مدرسة كوبنهاغن،ومعهد 
 وعلى رأسها.ت املنظمات الدولية مثل التقارير املنبثقة عن األمم املتحدة السالم بأوسلو،ومنشورا

،إذ يعد مبثابة اللبنة األوىل وحجر األساس ملفهوم 1994تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية لسنة 
األمن اإلنساين، فهو ميثل أول وثيقة سامهت يف تقدمي تعريف لألمن اإلنساين، حمددة يف نفس الوقت 

زيادة على هذا، فإن هذا التقرير هو أول من قدم تصورات للعالقة . امني وأبعاد هذا املفهوممض
التكاملية  بني مفهوم األمن اإلنساين والتنمية اإلنسانية،حبيث اعترب أن محاية الفرد من أي ديد،و 

  .ضمان حياة بعيدة عن احلاجة هي أوىل أولويات األمن اإلنساين
 Barryاسات السابقة حول موضوع األمن اإلنساين كتاب باري بوزان كذلك ومن أبرز الدر

Buzan  مشكلة األمن الوطين يف العالقات الدولية: األفراد،الدول واخلوف"بعنوان) "People, 
States and Fear: The National Security Problem in International 

Relations  1983الصادر سنة 
حيث أن مسامهته يف إعادة ساسي للدراسات األمنية لفترة ما بعد احلرب الباردة،والذي يعترب املرجع األ

توصيف األمن كقطاعات عسكرية،بيئية،اقتصادية ،جمتمعية وسياسية ساعدت على مراجعة مفهوم األمن 
   .ومنهج ترتيب خمتلف هذه القطاعات

 Criticalحول دراسات األمن اإلنساين النقدية Edward Newmanكما كان لكتاب 
human security studies  أمهية كبرية،حبيث فتح جماال واسعا للنقاش  2001الصادر سنة

حول الفرق بني األمن التقليدي  من منظور النظريات التقليدية واألمن اإلنساين الذي تدعمه النظريات 
فتقدميات .تمع الدويلالنقدية،وأسباب التعمق واختيار الفرد وحدة أساسية يف التحليل دون الدولة أو ا

إضافة إىل الدراسة املعمقة اليت .النظريات النقدية حول موضوع األمن اإلنساين سامهت يف تطوير املفهوم
شهربانو تاج باخ وأنورادها شينوي   Shahrbanouمن قدمها كل

TadjbakhshوAnuradha M. Chenoyما األمن اإلنسايناملفاهيم والتطبيقات : يف كتا
Human Security : Concepts and implications  مزجا فيه 2007الصادر سنة ،

بني األبعاد النظرية املفاهيمية لألمن اإلنساين يف سياق املقاربات األمنية التقليدية والنقدية،وبني األبعاد 
  .  التطبيقية اليت تعاجل هذا املفهوم يف سياق عملي

  :تربير اخلطة*
 النظري اإلطار األول الفصل يف فصول،تناولنا ثالث على باالعتماد الدراسة إشكالية معاجلة متت

يف املبحث األول احلديث عن النقاشات النظرية حول مفهوم األمن  مت حيث واملفهومايت لألمن اإلنساين
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 مالمح تطور مفهوم األمن يف فترة ما بعد احلرب الباردة،حملاولة أهم اإلنساين ،من خالل اإلشارة إىل 
وموقع األمن اإلنساين .مفهوم األمن والدراسات األمنية بشكل عام على طرأت اليت تحوالتال فهم

ضمن مقاربات العالقات الدولية بالنظر إىل االفتراضات األساسية للنظريات األمنية التقليدية وغري 
ليتم التطرق يف .نائيةالتقليدية وعلى رأسها النظرية الواقعية والنيوواقعية،النظرية الليربالية واملقاربة الب

ويف املبحث الثاين مت .يف سياق الدراسات األمنية النقدية  األخري إىل إمكانية بناء نظرية لألمن اإلنساين
إشكالية تعريف هذا التركيز على مفهوم األمن اإلنساين وأهم مكوناته،وذلك باحلديث عن 

املختلفة بني األمن اإلنساين واملفاهيم  احلدود املفهوم،واملضامني األساسية له،إىل جانب احلديث عن
   .املتقاربة وأمهها حقوق اإلنسان،التنمية اإلنسانية والتدخل اإلنساين

العالقة بني األمن اإلنساين واملنظمات الدولية غري  أما املبحث األخري هلذا الفصل فقد مت ختصيصه لضبط
ألمن اإلنساين واملنظمات الدولية غري احلكومية،ويساعد ذلك يف وضع تنميط ملظاهر التفاعل بني ا

  .احلكومية كفاعل من الفواعل غري الدوالتية من خالل إبراز أمهية كل منهما لآلخر
وملا كانت اإلشكالية تتعلق أساسا حبدود كفاءة آليات عمل املنظمات الدولية غري احلكومية يف 

ساسية اليت تعتمدها هذه املنظمات يف تفعيل األمن اإلنساين فسيتم يف الفصل الثاين عرض اآلليات األ
مساعيها لتفعيل األمن اإلنساين،حيث سيتم يف املبحث األول التركيز على آليات املنظمات الدولية غري 

اليت تعتمدها يف مواجهة التهديدات احملتملة اليت ميكن أن دد سالمة وأمن  احلكومية الوقائية
لدولية غري احلكومية يف محاية األفراد أثناء وقوع التهديد يف األفراد،وتبيان أمهية آليات املنظمات ا

آليات املنظمات الدولية غري احلكومية  املبحث الثاين، أما املبحث الثالث فسيتم التركيز فيه على
  .  التعويضية يف مرحلة ما بعد التهديد، وجهودها يف بناء ثقافة األمن اإلنساين

لعرض بعض مسامهات املنظمات الدولية غري احلكومية يف تفعيل األخري فقد مت ختصيصه  أما الفصل
األمن اإلنساين كمؤشرات عن أمهية الدور الذي تلعبه هذه األخرية يف هذا اال وأهم التحديات 

حبيث مت ختصيص املبحث األول للتعرف على أهم جهود  .اليت ميكن أن تؤثر على كفاءة آلياا
ري احلكومية يف تفعيل األمن اإلنساين خاصة مسامهاا يف جمال تطوير ومسامهات املنظمات الدولية غ

قواعد القانون الدويل اإلنساين بالتركيز على دورها يف صياغة معاهدة أوتاوا حلظر األلغام املضادة 
لألفراد،وجهودها يف توسيع شبكة املناصرين ملساعي تفعيل األمن اإلنساين،إىل جانب مسامهاا 

 تطوير برامج معاجلة ديدات األمن اإلنساين وأمهها برنامج املنظمات الدولية غري االجيابية يف
احلكومية يف مكافحة فريوس نقص املناعة املكتسبة أو االيدز وأنسنة برامج املنظمات الدولية 

  .والسياسات احلكومية
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تقييم  كفاءة آليات أما املبحثني الثاين والثالث فسيتم ختصيصهما ملسألة حيوية جدا بالنسبة ل  
املنظمات الدولية غري احلكومية يف تفعيل األمن اإلنساين،وتتمثل األوىل يف اإلشارة إىل أهم 
التحديات اليت تواجه املنظمات الدولية غري احلكومية يف دورها يف تفعيل األمن اإلنساين واليت 

تواجه أفراد املنظمات غري  تشمل التحديات املالية وحتديات القدرة التسيريية والتحديات اليت
احلكومية يف بيئات العمل غري اآلمنة،أما املسألة الثانية فستخصص للتركيز على العناصر أو املتطلبات 

  . األساسية الواجب توافرها لتعزيز كفاءة أدائها
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  اإلطار النظري واملفهومايت للدراسة: الفصل األول
مات غري احلكومية يف تفعيل مضامينه إن دراسة موضوع األمن اإلنساين ودور املنظ  

املختلفة،يقودنا أوال إىل تتبع مسار التحوالت اليت شهدا الدراسات األمنية،على مستوى الطروحات 
النظرية واملفهوماتية للوصول إىل األمن اإلنساين كمفهوم جديد تزايدت احلاجة إىل تفعيل مكوناته 

  .األساسية 
ات النظرية حول مفهوم األمن اإلنساين،بدءا بتوسع مفاهيم األمن إىل حبيث يتناول هذا الفصل النقاش

جهود البحث عن صياغة نظرية لألمن اإلنساين تدخل يف سياق ما يعرف بدراسات األمن اإلنساين 
  .النقدية

ليتم التركيز بعدها على اإلطار املفهومايت لألمن اإلنساين،مساعي تعريفه،حتديد مضامينه 
ان ما إذا كانت هناك متاثالت ميكن تسجيلها بني هذا املفهوم ومفاهيم أخرى متقاربة األساسية واستبي

  .يف مضموا أمهها حقوق اإلنسان،والتنمية اإلنسانية والتدخل اإلنساين
لنصل يف املبحث األخري إىل معاجلة طبيعة العالقة التفاعلية اليت تربط بني األمن اإلنساين والدور املتعاظم 

  .الدولية غري احلكومية للمنظمات 
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  النقاشات النظرية حول مفهوم األمن اإلنساين:املبحث األول
  بعد احلرب الباردةمفهوم األمن حتوالت : املطلب األول

ت األمنية،حول ضرورة توسيع مفهوم الدراسا بعد اية احلرب الباردة احتدم النقاش يف حقل
ولة يف محاية حدودها اإلقليمية ،وصيانة سيادا الوطنية يف مواجهة أي بعيدا عن أولوية الد" األمن"

فمن هيمنة الدراسات اإلستراتيجية كأداة مفهوماتية خالل .ديد خارجي كوا فاعال وحدويا وعقالنيا
احلرب الباردة،حمدودة يف املواضيع اليت تركز على األبعاد العسكرية لألمن،مع اهتمام خاص 

يف ) Mackinder(وإعادة العمل بالنظرية اجليوبوليتيكية اليت طرحها ماكيندر. ة النوويةباإلستراتيجي
برزت  أمهية دراسات السالم يف التعاطي مع ). 1904ماكيندر  (السياق اجلغرايف والوصول إىل االقوة 

ركزة حبثها على ،خاصة احلروب األهلية اليت ميزت فترة ما بعد احلرب الباردة،ماجلديدة املواضيع الرتاعية
،واليت فتحت اال حنو األفكار اليت تبحث عن أكثر من جمرد "العنف"و" األمن"،"السالم"مفاهيم 

 Galtung .(1(السالم االجيايب أو السليب الذي قدمه غالتونغ 
كبديل ) ’stable peace" (السالم املستقر"حالة  وضع)Boulding(ويف هذا اإلطار اقترح 

فاألمن احلقيقي حسب هؤالء جيب أال .2 )العنف املباشر(املتساوي مع غياب احلرب" للسالم السليب"
،أو على األقل تقليص حدة العنف بل جيب أن يتضمن القضاء) املباشرالعنف (يقتصر على غياب احلرب 

يف صورة تكريس تبعية دول اجلنوب لدول الشمال عرب املؤسسات الدولية ) العنف البنيوي(غري املباشر 
لى املستوى الدويل ،أما على املستوى الداخلي فهو يتجلى يف وجود اختالالت يف الدخل بني الفئات ،ع

سياسية يف خدمة مصاحلهم االقتصادية - االجتماعية حبكم استغالل فئة أو فئات جمتمعية للبيئة السوسيو
.3 

ات بديلة عن وقد تدعمت وجهة النظر الداعية إىل إعادة النظر يف مفهوم األمن وإجياد أدو
ملفوضية بامل  ) Bahr(الذي قدمه  1982من خالل  تقرير جهود احلد من التسلح النووي،الردع  و

the Palme Commission’s األمن املشترك"حول") Common Security(*  أو ما
 البقاء  الرتاعات،وضمان  بني الدول كوسيلة ملنعيسمى باألمن املتبادل الذي يركز على التعاون  

  4.بدال من خطر التدمري املتبادل املشترك 
                                                
1 Shahrbanou Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy.’Human Security:Concepts and Implications’ 
(1st ed.UK :Routledge,2007),p72. 

  2010أكتوبر 13:مت تصفح املوقع يوم. برامج البحث يف األمن اتمعي:إعادة صياغة مفهوم األمن .عادل زقاع 2
om/adelzeggagh/recom1.htmlhttp://www.geocities.c  

 .105،ص2011،جوان 5العدد : دفاتر السياسة والقانون ،"خطاب األمننة وصناعة السياسة العامة:املعضلة األمنية اتمعية "عادل زقاع، 3
4 Shahrbanou,Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,p.73 
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أو األمن " كاألمن اجلماعي"وأدى ذلك إىل تبين مفهوم أوسع لألمن أخذ تسميات متعددة 
  التعاوين

 )cooperative security( الذي يهتم بالتشاور ونقل السلطة إىل املنظمات الدولية مثل األمم،
قط الستعادة السالم بني الدول ولكن أيضا داخلها ليس ف) OSCE(ومنظمة األمن والتعاوناملتحدة 

يتجاوز القدرة العسكرية الذي  )Comprehensive Security" (األمن الشامل"مفهوم  ليأيت.
 تلك ديدات أخرى غريوالقتصادية لألمن وا ،الثقافيةالسياسية،األبعاد االجتماعيةكمتغري وحيد ليشمل 

) human security(وصوال إىل مفهوم األمن اإلنساين1.ام السياسيالمة اإلقليمية والنظاملدرجة يف الس
تعددية كوسيلة ضرورة ال ،رغم اشتراكها يفمقارنة باملفاهيم السابقة لألمن  مشويل منظور يعدوالذي 

 اجلرمية،هلجرة الدوليةا مثلاليت تتجاوز اجلانب العسكري،موعة  التهديدات املوسعة جمللتعاطي مع 
 .واإليكولوجية،األمراض وانتهاك حقوق اإلنسان البيئية التهديدات،وللحدود ةابية العابراإلره األنشطةو

والوقاية طويلة التحرر ،إلنسانية وتوجيهها  حنو العدالةعلى االحتياجات ا ألمن اإلنساينحبيث يركز ا
  2.الضرر املفاجئ للمجتمع اإلنساين مناملدى  

، من األمن املشترك إىل األمن اإلنساين، اليت أصبحت ويوضح الشكل التايل تطور مفاهيم األمن  
أكثر تعقيدا، بالنظر إىل توسع القضايا بعيدا عن االهتمام العسكري املنفرد،وجمموع الفواعل من غري 

   .الدولة

                                                                                                                                          
يف اجلوانب العسكرية التقليدية بني ) CBMs(مرتكزة على اآللية الدولية إلجراءات بناء الثقة . يف أوروبا الغربية، األمن املشتركبرزت فكرة  *

 :أنظر ذا الصدد إىل .الدول ، فقد أفرزت هذه الفكرة تدابري جدية تشمل ختفيف التوتر ، خفض خماطر احلرب واستقرار النظام الدويل
 .(UK.f International Security Studies’The Evolution O Barry Buzan and Lene Hansen.’

Cambridge University Press.2009).  
  2010أكتوبر 3: مت تصفح املوقع يوم. اإلنسان أوالً...حتوالت مفهوم األمن .خدجية عرفة 1

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2003/09/article01.shtml 
  

2 Hao Yang.’ Security Governance: An Analysis of ASEAN’s Strategies to Regional Security 
Dynamics’ (accessed12/11/2011) 
http://www.tno.nl/downloads/New%20Asian%20growth%20dynamics.pdf 
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  تطور مفاهيم األمن  -1-شكل رقم
 Hao Yang.’ Security Governance: An Analysis of ASEAN’s Strategies to Regional Security :املصدر

Dynamics’,p25  

هو عدم قدرته على شرح التهديدات أو املخاطر النامجة عن  املنطق يف توسيع مفهوم األمنإن 
 وإيضاحمن أجل رؤية شاملة ومتكاملة لألمن كانت هناك ضرورة لتفسري ف. الدول يف حد ذاا

ية الرفاهو،الكرامة عض القيم مثل احلريةفة إىل دمج بإضا،احلروب األهلية وانتهاكات حقوق اإلنسان
بسبب ي تعرضت له املنظورات التقليدية،إمنا أيضا وبالتايل توسيع األمن مل يكن نتيجة حتمية للنقد الذ،

  1.الظروف التارخيية والتغيري الذي شهدته  العالقات الدولية 
الكامنة وراء و املعطيات أالقوى  "ما أطلق عليه باري بوزان اإلشارة إىل جتدر اإلطاريف هذا و

هذا أسباب التحوالت واالضطرابات اليت شهدها  ،واليت حتاول معرفة"الدولية الدراسات األمنيةتطور 
سواء .السياسة العاملية  عسكري يفالتهديد ال استمرارية على الواقعية  االفتراضاترغم تأكيد املوضوع،

اية يف  ا هو احلال مع احلد من التسلح والردعكم(ع يضااملوبعض  أولوية تراجع ب تلك اليت تتعلق
كما هو احلال مع (مواضيع جديدة جزءا من املناقشات اجلارية أو يف احلالة اليت تصبح فيها ،)1980
  : على مخس قوى أساسية يف هذه العملية  ااعتماد وذلك )واالجتماعي،ياالقتصاداإلنساين،األمن 

  )  er politicsGreat pow:( كربىال ىسياسات القو-1

                                                
1Shahrbanou,Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,p.77 
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استقطاب (القائدة الدول القوة بني توزيع: ركة ما يلي حمقوة ك العظمى ىسياسات القوتتضمن 
درجة املشاركة والتدخل من قبل القوى العظمى ،هاأمناط الصداقة والعداوة بين،)النظام الدويل

ظام ثنائي القطبية حنو ناجته  على سبيل املثالإذ . وتوجهام االجتماعية اخلاصة حنو مستويات األمن
تظهر فعادة ما  درجة عالية من التدخلكما عكس ، لعداء بشكل أكرب من تعدد األقطابأمناط ا
   .التدخل يف السياسات العاملية يف العظمى رغبتها ىالقو

 )The technological imperative: (التكنولوجية احلتمية-2

إىل استمرارية استكشاف التكنولوجيات   يرجع اعتبارها كمحرك للدراسات األمنية الدولية
عدم استقرار العالقات اإلستراتيجية،  واستقرارواجلديدة واحلاجة إىل تقييم تأثريها على ديدات 

احلدث األساسي بالنسبة للدراسات  1940فعلى سبيل املثال كان صنع القنبلة الذرية يف منتصف 
،وهو  الصواريخ العابرة للقاراتالرؤوس النووية و صةبالنظر إىل قدرا التدمريية خا،اإلستراتيجية

  1 .حقيقية للكميات اهلائلة يف أدبيات الدراسات األمنية الدولية ما جعلها مرجعية 
على جمموعة العوامل التكنولوجية القطاع العسكري، توسع مفهوم األمن بعيدا عن انعكس ومع ذلك

 سببا يف ديد البيئة إذا كانت آثار التصنيعيل املثال سب ىفعل. النقاشات األمنية اليت ميكن أن توجه
 . تصبح التكنولوجيات املطبقة يف هذه التهديدات وحلها مركزية

  events:األحداث-3
والتنظري هلا لية دون تأثري األحداث الرئيسية من املستحيل أن نتخيل نشوء تطور الدراسات األمنية الدو

  فهم تلكولكن املنظورات األكادميية املستخدمة يفالقات بني القوى،تغري ليس فقط العأن  هاحبيث ميكن
  2 :تنقسم األحداث إىل ثالث أنواع  و.العالقات

تشري إليها النظرية كأحداث اليت هي تلك  Constitutive events : األحداث التأسيسية- )أ
يدها االفتراضات التحليلية إما لتأك،األساسية هابادئملة النظرية،أو اليت عززت ءمسارئيسية أدت إىل 

 Parmarوهو ما أمساه بارمار  من هذه األحداثهناك نوع خاص و. املركزية أو إلمكانية تفسريها
األحداث اليت ينتظرها السياسيني أو األكادمييني على  أي catalysing events'األحداث احملفزة'

ياسة اخلارجية خطيط لتحول جذري يف الستربر أفكارهم اليت ال حتظى بشعبية نسبيا والت'اعتقاد أا 
  .'لكسب صدى عام 

                                                
1Barry Buzan and Lene Hansen.’ The Evolution Of International Security Studies’.(UK. 
Cambridge University Press.2009),pp 54,65. 
2 Ibid,p.66. 
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هي تلك اليت تظهر لتحدي :  Significant critical events األحداث النقدية احلامسة-)ب
ل األعمال لضغوطات وسائل يف جدوها يرجع إدراجو . النظرية حمل السؤالجوانب رئيسية يف 

وقد تقود النظرية  للمساءلة  من أجل توسيع أجندا ،اتالنظرياملبادرات السياسية أو منافسة اإلعالم،
تعديالت جزئية مربرات،تقدمي ،أو "األسئلة واملوضوعات اجلديدة"ه البحثية كنوع من االستجابة هلذ
و أحسن مثال على األحداث النقدية اهلامة هو تصاعد ما يسمى . على االفتراضات األساسية للنظرية

  . ولةداخل الد باحلروب اإليثنية
تعترب هذه األحداث هامة،من ):deferred critical events( األحداث النقدية املؤجلة- )ج

أو تصنيفها  بعيدا  ظرية ختتار جتاهلهاولكن النطرف الفواعل السياسية،اإلعالمية واألكادميية األخرى،
   .)إدماج القضايا اجلنذرية(لدراسات األمنية الدولية املناسبعن جمال أو نطاق ا

 the internal dynamics of academic(الديناميات الداخلية للنقاشات األكادميية -4
debates(  اإلمجاع حول النموذج لتطور الدراسات األمنية الدولية إىل غياب  الدينامكيةترجع الطبيعة
ات الدولية الطبيعة السياسية املتأصلة يف قلب التخصص،إذ تتأثر أدبيات العالق ،وجيب تبنيه العلمي الذي

التحوالت النظرية  باألحداث اجلارية،كما تتأثر بشكل مبا فيها الدراسات األمنية الدولية
ويف هذا اإلطار ،،اليت قد يكون أو ال يكون هلا صلة مباشرة مبا حيدث يف العامل احلقيقياالبستيمولوجيةو

  : هناك أربعة أبعاد داخل هذه القوة احملركة
 حد كبري النقاشات هي وإىل يف ذلك الدراسات األمنية الدوليةمبا االجتماعية، ما يوجه العلوم: أوال  -

كانت الدعوة ملعايري موضوعية فعلى سبيل املثال .،االبستيمولوجية واختيار التركيز البحثيحول املنهجية
جية النقاشات املنهبينما نية الدولية مع بداية اخلمسينات،ومعرفة عقالنية جزءا من الدراسات األم

 .فكانت مع أواخر الثمانينات) جيةامليتودولو(
تتأثر  النقاشات األكادميية يف الدراسات األمنية الدولية بتطورات ااالت أو التخصصات : ثانيا-

يف على واردات هامة من ختصصات أخرى،وقد اعتمدت الدراسات األمنية الدولية . األكادميية األخرى
ظرية اللعبة ،مبا فيها نيف اجليل األول من االستراتيجيات النووية ذلك سدجتوغريها،واالقتصاد  الرياضيات

)Jervis, 1978 ( علم النفس املعريف)Snyder, 1978 (؛ اللغويات)Cohn, 1987( النظرية،
؛التنمية و دراسات ما بعد )Walker, 1990(،النظرية السياسية )Price, 1995(االجتماعية 
  .)Tickner, 2004(لنظرية النسوية ا،)Krause, 1996(االستعمار 
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 ميكن تلمس تأثري هذه التخصصات ونقاشاا يف الدراسات األمنية الدولية على حد سواء من  حبيث
 ماهية العناصر اليت تندرج يف خانة الدراسات األمنية الدولية ،خالل كيفية تعريف أو تصور األمن

  . كيفية حتليلهاو
لدراسات األمنية الدولية لالنقاشات األكادميية على ية والسياسية لباحثي األمن احلالة املعيارتأثري  :ثالثا -

 Mearsheimer( 2003الفترة اليت سبقت احلرب على العراق يف عام عن  نيالواقعيمثل كتابات 
andWalt, 2003(. 

 ،)meta-view(' الرأي املتعدد'تتأثر كذلك الدراسات األمنية الدولية مبا يعرف ب  : رابعا-
ويرجع هذا إىل نقاش كوهن حول املنظورات األكادميية وقابلية قياسها، حبيث يؤكد أن هناك آراء 

هل يضم هذا احلقل مقاربة  –أو ما ينبغي أن تكون عليه  -ماهية الدراسات األمنية الدولية خمتلفة حول 
لتشكيل  كانيةإمهل هناك تلفة؟وإذا كان كذلك،واحدة فقط أم أن تطوره يكون عرب مقاربات خم

املرجعية، التهديدات والسياسات  بالرغم من اختالف وجهات النظر حول املوضوعات 'تناسب متعدد'
  1.عي يستطيع ربط هذا احلقل املعريفمركز موضو أو
  )institutionalisation(املأسسة - 5

راغ، بل هناك اشات األكادميية مل تأيت من فلتحديد املأسسة كقوة حمركة جيب اإلشارة إىل أن النق
النظر إىل املأسسة  حبيث يتم .،البىن املؤسساتية الداعمة أو املمولة ألي موضوع جمموعة من اهلويات

شبكات ، نشر املعرفة  و، التمويلالتنظيميةاهلياكل أو البىن : كمركب يضم أربع عناصر متداخلة هي 
   2.البحث

ا الدراسات األمنية الدولية داخل جمموعة من الطريقة اليت توجه حتدد املأسسة  :البىن التنظيمية)أ
اموعات (،مراكز البحث إضافة إىل مجاعات التفكري تشمل اجلامعات األكادمييةالتنظيمية،اليت اهلياكل 

تتأثر الدراسات األمنية الدولية بشكل واضح ،على مستوى املؤسسات األكادميية حبيث). االبيستيمية
الفراغ  يف مواضيع أو مواقف حتليلية  ءلملتوجيه البحوث ات املمنوحة،الدرجبطريقة تعليم األقسام 

  .معينة
حمدودية  أوواليت ختتلف مبدى وضوح ،"اموعات اإلبيستيمية"التركيز على تأثري مراكز التفكري أو أما 

 أجندا،توجهها السياسي أو اإليديولوجي فيشري إىل صعوبة رسم حدود بني هذه األخرية والدراسات
  باحثي مركز راند إسهامات،مثل منها جزءا مل الذي تقوده مراكز التفكرياألمنية الدولية،فقد يكون الع

                                                
1. Barry Buzan and Lene Hansen , op.cit.,p. 67. 
2 Ibid,p.68. 
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)RAND (وبالتايل فإن النقاشات حول أمهية جمموعات التفكري . نظرية اللعبة والتفكري الردعي يف
ياسة  أو العامل األكادميي واملؤسسات يرتبط يف كثري من األحيان بقدرا على التأثري يف كل من عامل الس

 .ية الدوليةللدراسات األمن
أمهية مستوى ونوع التمويل الذي تقدمه احلكومات واملؤسسات،ففي البلدان اليت أي  :التمويل)ب

العام على التعليم والبحوث قد حتدث فارقا كبريا يف املوارد اليت  اإلنفاقتتسم مبستويات عالية من 
ولكن يف مراكز البحوث مثل معهد كوبنهاغن ألحباث اجلامعي والبحث، يف التعليمتستثمر ليس فقط 

  ا،فاملؤسسات تلعب دور(SIPRI)معهد ستوكهومل الدويل لبحوث السالم،)COPRI(السالم 
 .تشجيع أو تثبيط االجتاهات اجلديدةلربامج خاصة،يف استهداف دعمها املايل  اكبري
خالل  من،عنصرا حامسا يف املأسسةات األكادميية يعد تشكيل ونشر حبوث التخصص :نشر املعرفة)ج

إذن املأسسة ال تدور   .ب املنشورة ،إضافة إىل املؤمتراتاالت احملكمة، والكتاملناهج والكتب املدرسية،
متتد لتشمل أيضا العوامل بل ،أو احنسار التخصصات األكادميية فقط حول تأثري املوارد املادية يف فرض

سواء كفرع أكادميي،حقل أو كشكل من "شرعيا" يعترب فهي تركز على ما.  املعياريةوالرمزية الفكرية،
 .أشكال املعرفة

االجتماعات يف   ،يتم بناء هذه الشبكات من خالل مجعيات حمترفة :شبكات البحث)د
التواصل اليومي حول مشاريع  والربامج االستطالعية ،تبادل أعضاء هيئة التدريس والطالبواملؤمترات،

  1.على أشكال معينة من البحوث إضفاء الشرعيةدف  . لبحوثا

  
  .القوى اخلمسة احملركة لتطور الدراسات األمنية الدولية : -2-شكل رقم

 .Barry Buzan and Lene Hansen, op.cit,p.98 :املصدر

                                                
1 Barry Buzan and Lene Hansen , op.cit.,p. 67. 
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لق إذن اية احلرب الباردة عمقت النقاش حول مسألة توسيع مفهوم األمن،أو ما  ميكن أن نط  
  1.اليت تستوعب التحوالت اجلديدة اليت شهدها عامل ما بعد احلرب الباردة" املرونة املفاهيمية"عليه 

يف )Ole W ver(وايفر و أول)  Barry Buzan(باري بوزان كل منجهود وقد عملت 
على سياسية ،جمتمعية وتوصيف األمن كقطاعات عسكرية،بيئية،اقتصادية أوإعادة ترسيم يف 1998
 أو التوسع االمتداد اوميكن حصر هذا 2.ة مفهوم األمن ومنهج ترتيب خمتلف هذه القطاعاتمراجع

 horizontal(لألمن" التطور األفقي"ركز االجتاه األول على 3:اجتاهني  األمين اجلديد يف 
evolution(ذا االجتاه بتوسيع األجندة األ تم األدبيات املتعلقة اق منية املندرجة يف السي، حبيث

- على وجود رابطة أمن Christopher W. Hughes كريستوفر ،حيث أكد العاملي
ترتكز على التهديدات االقتصادية،العسكرية ،   globalization-security nexusعوملة

فقد  Kenneth Boutinكينث بوتنيأما ة أو االعتماد املتبادل العاملي،البيئية، واليت تفرضها العوملو
احلوكمة  التنموية، : ديدة مثلجقضايا تشمل  ،واليتنية املوسعة باألمن غري التقليديألمعرب عن األجندة ا

                                                                       .األمن اإلنساين" توليفة"و   ؛األمن البيئي اتمعات التعددية و احلركة اإلثنية ، األمن االقتصادي واملايل
،الذي يهتم )vertical evolution(لألمن " التطور العمودي"على فقد ركز  االجتاه الثاين  أما   

كينيث يف الدراسات األمنية،فعندما نشر   levels-of-analysisمستويات التحليل باستكشاف
 ,Man 1959نظري يف عام حتليل : كتابه الفرد،الدولة واحلربKenneth N. Waltz والتز

the State and War: ATheoretical Analysisت الدولية ،مل يهمل الباحثون يف العالقا
فقد قام باري بوزان بإعادة استخدام مستويات والتز بثالث صور،ودراستهم يف أمهية مستويات التحليل،

 اختاذ إمكانيةوبالتايل . والعاملي ،اإلقليميمبا يف ذلك املستوى الفردي،الوطينمخسة أبعاد  من التحليل 
واجلدول التايل يلخص عناصر التطور العمودي .مرجعية الدراسات األمنية من وحدات غري الدولة

واألفقي لألمن،و يبني املفاهيم البديلة والتهديدات األمنية اجلديدة،اليت مل تكن مدرجة من قبل ضمن 
 4.عتباره مسالة عاملية األجندة األمنية،كاحلديث عن املشكل البيئي وا

                                                
، )2003الدار البيضاء،املركز الثقايف العريب، الطبعة األوىل،"(دار برلني إىل سقوط بغدادالعرب وحتوالت العامل من سقوط ج"برهان غليون، 1

 .11ص
2 Wolfman Lacher,Actually Existing Security:The Political Economy Of The Saharan 
Threat,Security Dialogue,2008,p385. 
3Hao Yang , op.cit.,pp6,7. 
4  :  P. H. Liotta, Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security, Security 
Dialogue,vol. 33, no. 4, December 2002,p475. 
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  .املفاهيم البديلة والتهديدات اجلديدة لألمن: - 1-اجلدول رقم               

 P. H. Liotta, Boomerang Effect: The Convergence of National and Human :املصدر
Security,p475. 
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  .قات الدوليةموقع األمن اإلنساين ضمن مقاربات العال: الثايناملطلب 
سنحاول التعرف على موقع األمن اإلنساين ضمن مقاربات العالقات الدولية بالنظر إىل   

افتراضاا األساسية حول مفهوم األمن اإلنساين،سواء املقاربات األمنية التقليدية أوغري التقليدية،مثل 
  .مالمح التشابه واالختالف البنائية  واستخالصالنظرية الواقعية والنظرية الليربالية واملقاربة 

  :النيوواقعية/النظرية الواقعيةافتراضات األمن اإلنساين و/ 1
كمفهوم جديد افتراضات كل من  حتدى األمن اإلنساين،الدراسات األمنية النقديةعلى غرار 
 state-centric(عقيدة مركزية الدولةاملبنية على  الواقعية اجلديدة النظرية الواقعية و

orthodoxy ( ففي.1"اخلارجية"العسكري عن اإلقليم  ضد التهديدات  على الدفاعاليت ترتكز 
. هلم من العدوان اخلارجي توفرهاباحلماية اليت أن تتبادل والء مواطنيها  كن للدولةاإلطار الواقعي مي

وعلى . اتشكل ديدا ملواطنيها مل يكن متوقع ،أو حىت أن الدولة قدلذلك احتمال احلاجة إىل أمن الفرد
  2:انتقاداته يف النقاط التالية  األمن اإلنساين هذا األساس ركز 

على وجود تركيز مبالغ فيه  علىالكتابات حول األمن اإلنساين   جتمع أغلبية:  املوضوع املرجعي -)أ
ميكن أن يكون  انعدام األمن الشخصي ونقص احلرية ف. األفراد أمن الدولة  على حساب أمن ورفاه

 .احلروب األهلية اليت تعد اليوم الشكل الغالب يف الرتاعات املسلحةأو  الرتاعاتتفسري  سببا يف
السالمة وتشري العديد من قراءات األمن اإلنساين على أنه هناك تأكيد  أن السيادة :  القيم -)ب

ع من التجانس على اجلدد نو ونفقد أضفى الواقعي .للنظرية الواقعية ركزية امل  قيمالاإلقليمية مها  مبثابة 
التركيز املختزل ،وظروفها الداخلية،عن طريق الدول كجزء من املنظومة الدولية بغض النظر عن تارخيها

 .اليت تؤثر على سلوك الدولة يف حالة من الفوضى  على بىن النظام الدويل
ق النقاش حول املوضوعات تعمييف بوزان باري وجهة نظر  إضافة إىل: إدراك التهديد-)ج

يف الواقعيون اجلدد  ااختزهل اليت إدراك التهديدات يف توسيعدعاة األمن اإلنساين اعتمد املرجعية،
األمن ديدات  :برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  اأشار إليه التهديدات اليت على،لرتاعاتا
 . واألمن السياسي ي،اتمعيالبيئي،الصحاألمن ،األمن الغذائي،يالقتصادا
 قيق مصاحلهم من خالل فكرة القوةأكد دعاة األمن اإلنساين أن بإمكام حت:  احلمايةوسائل  -)د

 ن طويل املدى  مقابل عالقات الشك،التعاويف مقابل القوة العسكرية الصلبة )soft power(الناعمة
                                                
1 Edward Newman,‘ Human Security and Constructivism’, International Studies Perspectives, 
(2001),p2. 
2 Shahrbanou,Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,pp.84,86. 
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ري مباشرة فبطريقة غ .،والتدابري الوقائية يف مقابل استخدام اإلكراه االرتياب  يف ظل البيئة الفوضويةو
القوة استخدام كما عربوا عن قلقهم من أن ،انتقدوا القوة املفترضة اليت منحها الواقعيون للقوة العسكرية

األمن قدم وعلى هذا األساس .وأمن البشرية ككل العسكرية ميكن أن خيفض مستوى أمن املواطنني
 . ةواملادي ةلعسكريا الدالالت كل من العنف والتهديدات لتتجاوزلتعريف  إعادةاإلنساين 

  :الليربالية املؤسساتية/ يةالليربالالنظرية افتراضات األمن اإلنساين و/ 2
 على الرغم من وجود تقارب بني مفهوم األمن اإلنساين واالفتراضات األساسية للنظرية

ماد العالقات السياسية واالعت،إنشاء قيم مشتركةعلى دور املؤسسات، خاصة تلك اليت تركز الليربالية
احلد من عدوانية الدول  إمكانيةل،وبالتايل لتعزيز السالم والتعاون بني الدوكوسيلة  املتبادل االقتصادي

 اجلوانب التجارية،ولكن أيضا القدرات العسكرية واملادية فقطوعدم اختزال األمن يف  الطبيعية
وجهة نظر األمن اإلنساين  انتقد.والتفاوض بدال من الرتاع ثقافة التسوية ،السياسيةواالقتصادية و

رغم أمهية ية الدولة يف العالقات الدولية ،ضيقة حول مركز ،اليت ال تزال تعتمد رؤيةلألمن الليرباليني
العابرة العاملية التدفقات يف ظل ممثلي اتمع املدين وحلكومية املنظمات غري ا،املنظمات الدولية

ساهم لرتاعات،ل النتائج السلبيةيا التعاون والتأكيد على الضوء على مزا فبينما سلط الليرباليون.للحدود
 1.اليت جيب أن تأخذ بعني االعتبار ، والفواعلديداتاألمن اإلنساين يف توسيع الته

 :املقاربة البنائيةمرتكزات األمن اإلنساين و/ 3
و  يرباليةالل"قامت جمموعة من املنظرين بانتقاد النظريات التقليدية  مع اية احلرب الباردة،

يف هذه ،التركيز املعتاد على الدولة بوصفها الفاعل األمين الوحيد يف حماولة للتحرر وجتاوز"الواقعية 
العابرة للحدود  احلكومية  وفواعل اتمع املدين،املنظمات غري املقاربة  اجلديدة أصبح األفراد،اجلماعات

  .وحدات حتليل مركزية 
العوامل املوضوعية ية واملادالعناصر بسبب تركيزمها املفرط على  ليرباليةانتقدت كل من الواقعية والكما 

 وعلى هذا األساس.العناصر النفسية واإلنسانية األخذ بعني االعتبار  الذاتية و وفشلهما يف العقالنية
ة تنطلق ساهم منظرو البنائية يف جعل االنتقاد املوجه ملقاربات مركزية الدولة ممكنا ،فقد قدموا رؤية أمني

كما أشاروا إىل التأثري ، inter-subjective’ perceptionsوتصورام البينذاتانية األفرادمن 
 إعادة بناء و إعادة بناء القيم بواسطة األنظمة الدولية إمكانيةبه اهلوية الثقافية يف الرتاعات،الذي تلع

هو الشيء و األولويات األمنية، قمةيف  ،الفقر واملهانةووضع التخلف،األمن انعدامجذور حول تفسري 
البنائية يف العالقات إذن تكمن أمهية املقاربة .من اإلنساينالذي مت تطويره بصورة كبرية من خالل األ

                                                
1 Ibid,p.87. 
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 social(اجتماعياملصاحل  والعالقات هي بناء واألمن ، بأن السلوك الدولية يف افتراضها
construction( فاظ على القيم األساسية احل إىلل املثال قد يشري  األمن على سبيف ،ميكن تغيريه

ماهية لكن قد جند مفهوما  واسعا لألمن حياول النظر لألمن من زاوية  التساؤل  عن  ،للمجموعة
أو عن املكان الذي تأيت منه هذه  التهديدات  وكيف ،هذه القيم األساسية ةماهي،اموعة يف  حد ذاا

على اعتبار أنه وسع اض أمهية بالنسبة لألمن اإلنساين،االفتروقد كان هلذا .1تتم محاية هذه القيم 
  .عن طريق جلب فواعل أخرى من غري الدولة العالقات الدولية

  :النسويةاملقاربة   إسهاماتاألمن اإلنساين و / 4
 عديدة،تتراوح بني الليربالية اجتاهات إىل ري النسويةينتمي منظ

قعية يف طرح لواامقاربات التقليدية ،ساهم نقدهم للتة،ومع ذلك،الراديكالية،والنسوية البحواالجتماعية
 ضد خفية حتيزات على تنطوي غالبا ما  اعتقادهم يف اليت العاملية التفسرياتو منظورات بديلة لألمن

 طبيعتهاهب الواقعية للدولة استنادا إىل النسويون املذا حتدىحبيث . الرجال خربات على بناءا املرأة
تأييدهم  فقد انتقدوا الواقعيني على ".الرجل السيادي"لفاعل الرئيسي الذي تسميه بوا، املركزية

اختاذ قرار ل الذين هلم القدرة على القوة  ووضعيات الرجاالذي حسبهم خيدم  لذكورية فهم العامل،
رة غري مباش أو بطريقة،لنساء والسيطرة عليهن إما مباشرة،يف حني يتم ميش  اعقالين لشرعنة العنف

وحسب افتراضات هذه من جهة أخرى،.اليت تؤيد الفروق يف الدور يديولوجيةاإلمن خالل املفاهيم 
  .تعد الدولة متورطة أيضا من خالل قوانينها وسياسة عدم التدخل يف العنف املمارس داخليااملقاربة 

 بالفرد بدأي ،ألمنليات واملستو األبعاد متعدد اتعريف النسويون قدملألمن  التقليدية املفاهيم عكس علىف
 تصفويف هذا اإلطار . النقدية األمن دراساتو شىايتم مبا الدويل النظام أو الدولة من بدالً اتمع أو

 توفري فيها يتم الوجود من حالة" بأنه اإلنساين األمن )Caroline Thomas(توماس كارولني
 املفهوم هذاف اتمع، حياة يف الفعالة املشاركة فيها مبا فيها، اإلنسان كرامة تأمني وميكن األساسية املادية االحتياجات

 فئة حساب على حتقيقه إىل وحيدة فئة تسعى أن ميكن وال فقط، بعينها فئة أجل من حتقيقه ميكن فال ،للتجزئة قابل غري
  2."أخرى

 بنيهي من  "بالفئات املهمشة"املرأة و مجيع األقليات أو ما يعرف  إقصاء،يعد نفس الشيء
اعتمادا على األفراد ككل وليس املرأة يف إطار كلي،أي األمن اإلنساين  مقاربةعاجلها تالتحديات اليت 

دفاع عن املصلحة الوطنية كمعطى مسبق والالنسوية الرؤية العسكرية النظرية  ادانتقإىل جانب . فقط

                                                
1Paul D. Williams,’Security Studies: An Introduction’(London:Routledge,2008) p.61.  
2 Caroline Thomas,’ Global Governance, Development and Human Security’( London: Pluto 
Press Von Tigerstrom, 2000),p161.  
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ا،وبصفة خاصة ن املمنوح ألعضائهأن أمن الدولة ال يعين  تلقائيا األم،حبيث يؤكد إطار األمن اإلنساين 
  1.االستراتيجيات على أساليب  تفاوض غري العسكرية إضافة إىل  ضرورة اشتمال.املهمشني منهم 

بني األمن اإلنساين واملقاربات األمنية التقليدية ملخص الناقشات الرئيسية  عن احلديثيعكس   
 ،يف حتدي ونقدالتقليدية النقدية األمنية غري اتواملقارب األمن اإلنساينتوافق )النقدية(وغري التقليدية 

، تزال والترابط،تفضيلها للعقالنيةاالخ ركزت على ،اليتاجلديدة  والواقعية الرئيسية للواقعيةاالفتراضات 
ورؤيتها ،ل نظام فوضويواليت تقوم على أولوية القوة العسكرية يف ظ،النظرة الدولية ملركزية الدولة 

 universalisingما يعرف بتعميم املعرفة وبالتايل رفض، تارخيية الدولية كمرجعيةالبنيوية للسياسات 
knowledge اخلالية من القيمة  واحلقيقةvalue-free truth ،تأكيد أن املعرفة هي دائما  مقابل
  .مكون اجتماعي

ق العامة األخالواقترح مقاربة تعتمد أساسا على قوة القيم اإلنسانية فاألمن اإلنساين كمفهوم،  
تغيري طريقة تفكري كل من الدول واألفراد حول األمن من خالل و إعادة تضمينها يف النقاش الدويل ،

  2.وحتديد أساس احلقوق والكرامة اإلنسانية التوسيع التدرجيي لألمن
ري األمنية التقليدية وغ املقارباتوواجلدول التايل يلخص أهم التمايزات القائمة بني األمن اإلنساين 

  .التقليدية
 النظرية
 النسوية

 النظرية األمن اإلنساين
 الواقعية

 التركيز/التساؤالت البنائية النظرية لليرباليةالنظرية ا

نظام ذكوري، 
 .يقصي املرأة

خماوف -
الالمساواة 
  .والالعدالة

الفقر، -
األخطار 
الصحية 
  .والبيئية

إنكار حقوق -
اإلنسان 
  .والعدالة

 

الفوضى -
  التنافس

نظام العون -
  الذايت

توازن -
 .القوى

الفوضى 
والتنافس،لكن 

هناك جمال 
للتنظيم من خالل 

 .التعددية

الفوضى كبناء -
وبالتايل "  بينذاتاين"

  .ميكن إعادة بنائه
يقوم النظام -

الدويل على التفاعل 
 .االجتماعي

  
  
  

 حالة النظام الدويل

                                                
1 Shahrbanou,Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,p 91. . 
2 Edward Newman,‘Critical human security studies’,in Review of International Studies ,2010,p9. 
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املرأة والقيم 
 .النسوية

األفراد 
 .واتمعات

ة الدول
واملصلحة 
 .الوطنية

الدول،املؤسسات 
  .الدولية

املنظمات غري -
  احلكومية؛

اتمع املدين إىل -
جانب اجلماعات 

 .العابرة للحدود

  األفراد،
  .اجلماعات -
املنظمات غري  -

  :احلكومية
 .اتمع املدين-

  
املرجعيات املركزية  

 لألمن

أمن ومتكني 
املرأة ومجيع 

الطبقات 
 .الثانوية

الصحي  األمن
الغذائي 

  واالقتصادي
األمن البيئي -

الشخصي 
اتمعي 
 .والسياسي

األمن 
أمن (القومي
، )الدولة

واألمن 
 العسكري؛

أمن الدولة 
  .والسوق

 .أمن املؤسسات-

أمن اهلويات 
الثقافية، األفكار 

 .واملعايري

  
  
  

 حمددات األمن

خلق مساواة 
جندرية، 

العدالة كأساس 
الدولة احملبة 

  . للسالم
متثل املصاحل -

النسوية اتمع 
املدين ليعوض 
 .مصاحل الدولة

متكني ومحاية 
 .املواطنني

ضمان -
–االستقرار 
  تعظيم  القوة

مصاحل الدول -
احملددة 

بالشروط 
 . املادية

تقوية االعتماد 
املتبادل 

العسكري، 
االقتصادي 
  .والسياسي

تقوم مصاحل 
الدول على القيم 

 .واملؤسسات

تغيري رغبات 
راكات دإو

  .السكان
دد مصاحل حت -

الدول عن طريق 
 .الثفافةاهلوية و

  
  
  
  

 مصاحل/ األهداف

األمن من 
خالل احلقوق 

  اجلندرية
املساواة -

 .والتمكني

محاية ووقاية 
  األمن اإلنساين
 .متكني األفراد

  محاية الدولة؛-
اللعبة  -

 .الصفرية

  التعاون؛-
  .املأسسة -
االعتماد  -

 املتبادل

  السلمية؛املعايري  -
  )اإلدراك(التصورات

إعادة بناء األمن -
من خالل املنظمات 

 .الدولية

  
 وسائل حتقيق األمن

متكني املرأة 
بالتساوي مع 

املواطنني 

واجب متكني 
األفراد واتمع 

  املدين؛

 إجراءات -
  الدولة،

األوامر  -

الفواعل اليت تنشأ 
تستخدم 

  الدميقراطية؛

فواعل متعددة ، 
 .تعمل بقاعدة الثقة

 
  

دور الفواعل يف 
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املسؤولية  - .والفواعل
جتاه األمن 

 .اإلنساين

العسكرية 
وتعيني خرباء 

راقبة األمن مل
 .الوطين 

عملية بناء  -
 .الثقة

 األمن

حتتاج القوة إىل 
البعد  إدخال

النسوي 
  .والتفاوضي

القوة كمبدأ  -
  مجاعي؛

 .قوة األفراد -

متلك الدولة 
أقصى قوة 
املرتكزة على 

سلطة ال
الشرعية والقوة 

  .العسكرية
وجود توازن 
القوى بني 

 .الدول

تقاسم القوة 
يرتكز على القيم 
 .واإليديولوجيات

ترتكز القوة على 
التصورات 

 .'البينذاتانية'

  
  

 مفهوم ودور القوة

  
 ليديةاألمنية التقليدية وغري التق قارباتأهم التمايزات القائمة بني األمن اإلنساين وامل: - 2-رقم جدول

 .املتغريات األمنية  حتليل:
  .Shahrbanou Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit., pp.96.97 :املصدر
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  حنو بناء نظرية لألمن اإلنساين: الثالثاملطلب 
ضمن  هذا املفهوم مسامهاتتصنيف  ووجود نظرية لألمن اإلنساين،أ إمكانيةمناقشة  لقب

اليت تستهدف البحث عن القيمة  األسئلة،جيب علينا أوال طرح جمموعة من  النقديةمنية الدراسات األ
  :املضافة ملفهوم األمن اإلنساين يف الدراسات األمنية وتشمل ما يلي

  حتوالت السياسة الدولية اليوم ؟و املفهوم هناك عالقة بني هل / 1

 استجابة فقد مثلت مقاربة  األمن اإلنساين ، إن اإلجابة عن هذا السؤال تندرج يف االجتاه اإلجيايب  
املتبادل  االعتماد، إىل زيادة ات الكبرية يف العالقات الدولية، وقبل كل شيءللحاجة إىل مواجهة  التغري

)inter-dependency (اية احلرب الباردة  .بني الدول واألفراد عن فوائد السالم  فلم تسفر
درة على ضبطها،إضافة إىل ظهور ديدات دون أي قمرت الرتاعات بينما استو املرجوة املتوقعة، 

ويف هذا السياق أصبح األمن، يف حد ذاته موضع تساؤل بسبب . جديدة  تواجه الدول واألفراد
    .موضوعها  املساواة بني اجلنسني واليت ينبغي أن يكون األفراد واتمعاتتفشي الفقر غياب  استمرار

والتهديدات اجلديدة الناشئة مع اية نظام   باالحتماالتمن اإلنساين مرهونة نشأة األ كانتبذلك و 
فضت خماطر املواجهة العاملية وخمن جهة، طبيعة التهديدات ومفهومهاغريت ،اليت  الثنائية القطبية

فالتحول من .من جهة أخرى  )inter-state conflicts(ومؤشرات الرتاعات  البارزة بني الدول 
 intra-state(داخل الدولة  بالرتاعات ستقطاب إىل  حميط  معومل،يعين زيادة الوعييط االحم

conflicts(إقصاء  ،التهميش،اهلجرة والتهجري القسري،الفقر املدقع،اإلرهاب،ت العرقيةواملواجها
إذن وضمن التعريفات  ).HIV/AIDs" (اإليدز"فريوس نقص املناعة البشرية انتشار اجلماعات و

، فضال عن احلاجة امللحة ملعاجلة التهديدات اين اليت أقرت كل  هذه التهديداتلألمن اإلنساملختلفة 
أصبح  واقعي املهيمن لألمن يف توضيحهاالتصور الاليت تؤثر على املاليني من البشر،واليت فشل اجلديدة 

التعاطي ،أمن الالحتتاج  لإلعالن عن مصادر املبتكرة ،اجلديدة أو من الواضح أن  املقاربات الدولية 
  1.األعراض ومنع تكرار التهديداتمعاجلة ومعها  

  أسئلة جديدة؟  هل يطرح املفهوم/ 2
هو أن القيمة املضافة ملفهوم األمن اإلنساين، تكمن يف األسئلة ما حياول تأكيده هذا السؤال،      

إىل أمن األفراد يقدم  ثالث  فالتحول من أمن الدول،"األمن"حها يف ما يتعلق مبشكلة اجلديدة اليت يطر
   :إجابات جديدة عن األسئلة التالية 

                                                
1 Shahrbanou,Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,pp.29,30. 
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، األمن من )security from what(، األمن من ماذا؟ )security for whom(أمن من؟ 
  )security by what means (خالل ماذا أو بأي وسيلة ؟

  أمن من؟ - )أ
كموضوع "بدال من الدولة   الفرد، يف تعينيمن اإلنساين يف الدراسات األمنيةتتمثل مسامهة األ

اليت بدورها  ميكن أمن الدولة، يعلى الرغم من أن هذا ال يلغ،) referent object(" لألمن"مرجعي
 وسعأن األمن ت وهكذا فإن األمة  وغريها من اجلماعات تعد مرجعية  لألمن طاملا. أن حتمي أفرادها
لى أكثر من جمرد وضع الفرد كمركز ملركب أو ع،ينطوي هذا املنظور اجلديد كما ليشمل األفراد 

، الذي ال ميكن أن وبشكل كبري من  وضعية  الفرد غري،فقد الفواعل والربامج جمموع  التهديدات
 .اعل متساوي يف العالقات الدوليةيتجانس مع الدولة ولكن كموضوع وف

  األمن من ماذا؟-)ب
 تعترفأا  األمن اإلنساين ،هيمة املضافة ملقاربة فإن القيوكرامة األفراد، يةعلى  رفاهبسبب تركيزه 

ما يعين أن األمن اإلنساين .بالتهديدات  بعيدا عن العنف، لتشمل جمموعة كبرية من التهديدات األخرى
إذ حددت رى جديدة مترابطة مع بعضها البعض،أخ ال يفسر التهديدات ، ولكنه يعترف بتهديدات 

لوكالة اعلى ألسباب املركزة دام األمن، النع)structural(وية املقاربة فضال عن األسباب البني
)agency-based (، أو  ،أو اجلرائم املتعلقة باملخدراتاإلبادة اجلماعية،كمثل  تلك املدبرة عمدا

وعلى هذا .الكوارث الطبيعية والطبيعة ندرة تلك اليت تنشأ عن غري قصد، أو بنيويا مثل العنف املتأثر ب
األمنية انعدام األمن اإلنساين مزيج معقد من التهديدات املختلفة  بعيدا عن املخاطر  األساس ميثل

 .العسكرية أو التقليدية  
  األمن بأي وسيلة؟- )ج

ال العنف ال ميكن بأن أيا من هذه التهديدات وأشك إقرارهتكمن  يف ،قيمة مضافة أخرى لألمن اإلنساين
،األدوات واحللول املمكنة للتحديات املذكورة أعاله  لمعاجلتها فرديا،وأن كل التهديدات،الفواع

 دود  الوطنية والسيادة الكثري منمترابطة ومتداخلة بشكل عميق  يف السياق العاملي،الذي فقدت فيه احل
ولكن ل احللول العسكرية القصرية املدى،ال ينبغي معاجلة حالة انعدام األمن من خال وعليه.أمهيتها

عيدة املدى،تلتزم بأهداف التنمية وترقية حقوق اإلنسان، تعزيز السياسات العامة شاملة ب بإستراتيجية

.وجهود بناء الدولة 
1

 
 

                                                
1 Ibid,pp.30,31. 
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 هل يشكل املفهوم منظور جديد يف العالقات الدولية؟/ 3
تتكون ، 1962'بنية الثورات املعرفية 'يف كتابه و ، ,Thomas Kuhnوفقا لتوماس كوهن

مة املميزة العالف،كان مقبوال سابقايا يتحدى،حيبط ويف النهاية يغري رأمنظور  من ظهور الثورات املعرفية
 برازإل جاء األمن اإلنسايننفس الشيء،.املباشر على مركز املعرفة التقليدية ملنظور ناشئ هو هجومه

إذ ،على الدولة يف العالقات الدولية املرتكز األمنالقطيعة األخالقية واملنهجية للتصورات املوجودة يف 
ديدة حول مسلمات القطيعة األخالقية اليت تشكل تساؤالت ج "؟من بأي وسيلة األ"يناقش سؤال

ألمن بأبعاده طريقة خمتلفة لتحقيق التنمية وا منظور األمن اإلنساين يقترحكما .األهداف النهائية لألمن
واملمارسني يف تقييم جمموعة من القيم اليت توجه الباحثني ،ومن خالل الوكالةاملختلفة من خالل تعددية 

  .الترتيبات العاملية املعاصرة واألساليب اليت من شأا تصور ترتيبات أكثر إنسانية
  )The ethical rupture(:  القطيعة األخالقية/ 1

اهر كما هي وليس كما بتفسري الظولسائد لنظريات األمن على الوقائع،وليس القيم؛يقوم املفهوم ا      
 االجتماعيةاألمن اإلنساين إىل جمموع التحوالت اليت مشلت العلوم  ذا  يشري، ويف هجيب أن تكون

يدافع عن الفكرة األخالقية حول ،إطار معياري جديد لعامل السياسة،واليت تعرب عن وجود ∗والسياسية
  :وتتلخص يف ثالث حتوالت رئيسية .من األفرادأأفضل كيفية ميكن أن حيقق ا 

يستلزم هذا أن األمن اإلنساين يعطي األولوية ،فراد من الدولة إىل أمن األمن أ:  التحول األول - )أ
الذي يرى أن الدول ذات السيادة هي اموعة  التوجه التقليدي،األخالقية ألمن الفرد ويرفض 

اليت تعرب عن من القومي ،املعضلة األخالقية لأل وهو بذلك يتحدى.األخالقية العليا يف اتمع الدويل
 .ع  بني حقوق الدول وحقوق اإلنسانالرتا

يقترح جمتمع إنساين فوق جمتمع الدول،  ،حبيثاالستقرار العاملي بيربط الفرد : التحول الثاين-)ب
  .ووعي عاملي باالعتماد املتبادل بني مجيع الفواعل واملقاييس يف السياسة الدولية

البشر  املطالبة بعامل يكون فيه مجيع ،أيلقيم الوطنية إىل القيم العامليةمن ا :التحول الثالث  - )ج

  1.ساسية،الكرامة،سيادة القانون واحلكم الرشيد،عامل حتترم فيه احلقوق األمتحررين من احلاجة واخلوف

                                                
على األخالق ووضع القيم يف قلب العلوم  االقتصاد، يف إعادة فتح  )Amartya Sen('أمارتيا سني'لنظرية اليت قادها الثورة ا إسهاماتعلى غرار  ∗

وبشكل كبري ، األساس ملقاربة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ) Mahbub Ul Haq(االجتماعية ، كانت املبادرة العملية  للباكستاين حمبوب احلق
 .زيادة اخليارات املتاحة لألفرادواليت اقترح فيها أن الغرض من مجيع السياسات العامة هو  للتنمية اإلنسانية ،

1Ibid, pp20,21. 
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،قدم أخالقي كبري يف السياسة الدولية اهتمامل األمن اإلنساين ذه التحوالت الثالثة شكإذن 
احلجة باعتبارها غاية الدولة فمن ت،السياسا  تسعى إليها مجيعاليت للغاية النهائيةتعريفا من خالله 
فراد مربر يف أمن األفال يوجد ،توجيه التركيز حنو رفاه الشعوب أعاد األمن اإلنساينللواقعيني، األخالقية 

  .غاية الفرد  لغاية الدولة بعيدا عن
  )The methodological rupture(القطيعة املنهجية/ 2 

هو تأمني ) سواء بالنسبة للدولة والنظام الدويل(األمن  اإلنساين بأن أفضل وسيلة لتحقيق يفترض األمن
ليس فقط يف إعادة تعريف وسائل األمن،غريت  تصورات احلرب الباردة حول النظام الدويل،ف .األفراد

ربة األمن تنبين مقا إذ.أيضا،إجياد حل ألفضل تكريس لهفهم التهديدات الرئيسية للسالم الدويل ولكن 
فكل ديد للفرد يعترب  :اجلديد  الدويل على الروابط بني أمن األفراد واألمن العاملي يف النظام نسايناإل

  . ديدا لألمن الدويل
صمم ا االستراتيجيات األمنية،كفرصة حلماية اليت ينبغي أن ت كان هلذه القطيعة آثارا حول الكيفية

ع الذي من خالل عدم االخنراط يف الرتا(الدولة  توقف  انتهاك أمنواليت بدورها األفراد ومتكينهم ،
) جرة وعدوى األوبئةمن خالل اهل(ديد الدول والنظم الفرعية األخرى ،و)ميكن أن يزعزع استقرارها

ألمن الدولة  إستراتيجيةبل هو أفضل األفراد ليس جمرد ضرورة أخالقية، فضمان أمن .وما إىل ذلك

  1.والنظام الدويل
 عددرغم ما قدمته مقاربة األمن اإلنساين من إضافات جديدة للدراسات األمنية،إال أن هناك  

هذا األخري يف الدراسات   ودمجيف سياق نظري، اإلنساين األمن فهم ممن حياولون الباحثني من قليل
 Critical human security "(اإلنساين النقدية األمن دراسات"أو ما يعرف ب األمنية

studies( اإلنساين األمن بني تفسري غياب االرتباطسنحاول يف هذا املبحث،وعلى هذا األساس 
مت النظر للفرد  إذا فقط معىن يكون لألمن" كانت هذه األخرية تؤكد بأنه إذا،النقدية والدراسات األمنية

 نفس يتقاسم معها  الذي اإلنساين األمنتتناول مضمون  مل وملاذا  "أساسي موضوع أو كمرجع
 اهلدف؟

بني األمن اإلنساين والدراسات األمنية النقدية  االرتباط املفسرة لنقص العوامل من عدد هناكيف احلقيقة 
  2:أمهها

                                                
1 Ibid,p.87. 
2 Edward Newman,‘Critical human security studies’, op.cit.,p13. 
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-العسكرية القائمة على املركزية الدوالتية حتدي مناذج األمن التقليدية مثل،اإلنساين مسامهات األمن- 1
النقدية،وعلى هذا األساس كان من غري الضروري  األمنية الدراسات ضمن مت تصنيفها أو إدراجها

   .الدراسة يف متميز اعتبارها كحقل
 األمن كجزء منينظرون إليه اإلنساين، باألمن النقدية يهتم احملللني يف حقل الدراسات األمنية عندما- 2

نظرية أخرى  مقارباتتكون  املنطق هلذا ،ووفقاوالرتاع بني التنمية العالقة لتفسري بعدو كأاالقتصادي،
 .اإلنساين لألمن االهتمام من الكثري إلعطاء حاجة هناك هي أكثر مالئمة هلذا املنظور وبالتايل ليست

 اليابان احلكومات،مثل بعض قبل من سياسي كإطار اإلنساين،واعتماده لألمن السياسي التوجه- 3
 من قبل الدولةخمتار  منكخطاب مهي اإلنساين األمن أفرز عدد من الباحثني ممن يشككون يف وكندا

 .شكوك حول الدولة حتمل بطبيعتها وهو ما خيتلف مع بعض املقاربات النقدية اليت،
هذا النوع ،حبيث أن )problem-solving "(حل املشاكل" األمن اإلنساين حنو كثريا ما يتجه- 4

 معطى وحتمي إطارتنظمها ك اليت واملؤسسات،السائدة االجتماعية العالقاتيتعامل مع  قارباتمن امل
 واملصاحل املؤسساتهذه ا  املقابل،يتمحور سؤال املقاربات النقدية حول الكيفية اليت تنشأ يف. للعمل
 .به تقبلها كمعطى مسلم والمتثلها، اليت

 وعرب اخلارجية السياسة مبادرات يف إشراكه ،بسببإن انتقاد التوجه السياسي لألمن اإلنساين
 اإلنساين األمن التسليم بأن،يعزز التساؤل عن إمكانية والتنمية الدولية نظماتبامل الباحثني املهتمني

تفتقر  ةيسياس حركة معيارية جمرد،أو أنه يبقى األمنية الدراسات يف للتطبيق وقابلة أكادميية متميزة مقاربة
 الذي ألكادمييا االهتماميف الواقع إن  ؟ أنطولوجية و ابستيمولوجية القدرة على املشاركة يف نقاشات

،فقد انتقدت استبعاده ميكن ال األمنية النظرية الدراسات ضمن يكن مل وإن،اإلنساين األمن يف يوجد
 االنتقادات من كثري تكون أن ميكن،حبيث اإلنساين قصائي لألمناال يف حتليلها النقدية األمنية الدراسات
 الدراسة جمال حتديد أو األمنية تحدياتحول ال حدود رسم مشكلة مثل - اإلنساين األمن املوجهة إىل

 ،فجميع الدراساتعام بشكل التقليدية وغري النقدية األمنية للدراسات متساوية مع تلك املوجهة –
أكثر انفتاحا على خمتلف املقاربات  تكون أن التقليدية لذلك جيب على املقاربات غري. قابلة للنقد األمنية

الرفاه  حتسنييف  ،يعكس حماولة هذا املفهوماربة ذات توجه سياسياإلنساين  مق األمن كما أن تبين.
 ةالفرص منح ،ويف نفس الوقت"احلقيقي للعامل" والعملية السياسية،القانونية املعامالت اإلنساين داخل

على السياسة،وهذا ما جيب أن يثمن من طرف باحثي  تأثري هلا ليكون التقليدية غري األمنية لألفكار
  .النقدية منيةاأل الدراسات

 أجندة فكرية اإلنساين،باعتباره األمن اليت جيب معرفتها حولمن االجيابيات العديد  إذن هناك
 الوطنية،املنظمات يف الوزارات - واملمارسني السياسيني القادة لتشجيع سعت ذات توجه سياسي،واليت
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 األمنية الدراسات إال أن . البشرية االحتياجات حنو سياسام لتوجيه -احلكومية غري واملنظمات الدولية
 للمهتمني باملسامهات النظرية الكامنة يف األمن اإلنساين املالئمة البيئة توفر مل النقدية أو التقليدية سواء

.1  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Ibid,p.10. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  مفهوم األمن اإلنساين وأهم مكوناته:املبحث الثاين
  مفهوم األمن اإلنساين إشكالية تعريف: طلب األول امل

دائرة بني األكادمييني و احتالله صدارة النقاشات المفهوم األمن اإلنساين و م انتشاررغ
نه بقي أإال كمبدأ لسياستها اخلارجية، النرويجبنيه من طرف بعض الدول مثل كندا،اليابان وتالساسة،و

  .مداه التحليلي  وحتديد هموضوع جدل واسع خيص بالدرجة األوىل تعريفومفهوما غامضا 
يف  الباحثني إىل االنقسامإشكالية تعريف األمن اإلنساين،التعاطي مع مسألة  تعدفاس وعلى هذا األس

تعريف واسع املقاربة الواسعة اليت تبنت : لألمن اإلنساين مقاربتنيتقدمي حتديد مفهوم األمن اإلنساين،و
ى التعليم يتجاوز جمرد غياب الرتاع ليشمل حقوق اإلنسان،احلكم الراشد،احلصول عل لألمن اإلنساين

  1. املقاربة الضيقةو احلصول على الفرص واإلمكانيات والرعاية الصحية وضمان حقوق الفرد يف
   اإلنساين ألمنتعريفا واسعا ل:الواسعة قاربة امل:أوال

 تمشل،فقد ين إىل البحث يف عناصره األساسيةحتديد مفهوم األمن اإلنساهذه املقاربة يف حماولتها سعت 
 التنمية أمهية على فهي تعد مبثابة الدليل.واحلرمان الفقر،التخلف ذلك يف اإلنسان مبا ةسالم ديدات كل

تقرير يف  أول حماولة لتعريف األمن اإلنساين إلنساين،حبيث صدرتا األمن يف ظهور ونشأة تفكري
 من السالمة : أوال اإلنساين يعين األمن:" 1994لعام  البشرية لتنميةحول ا ∗اإلمنائي املتحدة األمم برنامج

 املفاجئة االضطرابات من احلماية يعين: والقمع ،ثانيا واملرض اجلوع  مثلchronic threats املزمنة التهديدات
  . 2" اتمعات الوظائف أو يف أو  املنازل يف سواء - اليومية احلياة يف أمناط واملؤملة

من جمموعة األخطار اليت دد حيام ،لدولمحاية األفراد و ليس ا علىلتقرير ا وهو ما يشري إىل تركيز
أمن :،متداخلة ومترابطة مع بعضها البعضلألمن اإلنساين أساسية سبعة مكونات واليت خلصها يفاليومية 

اقتصادي،أمن غذائي،أمن صحي،أمن بيئي،أمن شخصي،أمن سياسي وأمن جمتمعي،على اعتبار أا 

                                                
1 Mark Button,”Doing Security Critical Reflections and an Agenda for Change”( UK: Palgrave 
Macmillan, 2008) p6. 

 يتضمن معانيه أوسع يف اإلنساين األمن" :أن كويف عنان رأى،حيث اإلنساين لألمن تعريفا واسعا 2000 لعام املتحدة ألمما تقريرتضمن كذلك  ∗
 الفرص الصحية،وضمان والرعاية التعليم إىل والوصول الرشيد، واحلكم اإلنسان، حقوق ليشمل ميتد فهو .املسلحة الرتاعات غياب جمرد من بكثري أكثر

 ومنع االقتصادي النمو وحتقيق الفقر، تقليل اجتاه يف خطوة أيضا هي االجتاه هذا يف خطوة وكل.الكامنة قدراته أقصى يبلغ حىت فرد لكل واخليارات
  . "صحية طبيعية بيئة يرثوا أن يف قبليةاملست األجيال وحرية اخلوف من والتحرر احلاجة، من الرتاعات،والتحرر

2United Nations Development Programme Human Development Report 1994 (New York: 
Oxford 
University Press, 1994), p. 23. 
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تصر تركيزها على البعد السياسي اليت يق ،منالتصورات التقليدية لأل تجاوزت رهانات أمنية
  1.واحد مفهوم يف إلدماجها منسق منهجي إطار تقدمي خالهلا من ميكنووالعسكري،

 أوساط السياسة يف وعلى الرغم من القبول الكبري الذي القته هذه املقاربة  ذات التوجه اإلمنائي
والتحديات القابلة  القضايا يف توسيع جمموعة عيهاس اإلنساين،إال أن لرعاية األمن  اليابانية مثل اللجنة

 الربط صعوبة ،عمقصفها ديد أمينبو املناخي والتغري التغذية،األمراض الفقر،سوء ذلك يف مبا لألمننة
 أصحابومع ذلك برر .واحد حتليلي إطار يف ترتيبهاواإلنساين، منألل املختلفة واملضامني  األبعاد بني

ويأخذ يف ،حقيقة الوضع الدويل الراهناملفهوم،يف أنه يعكس  مشولية اإلنساينألمن ل املعىن الواسع
  2.املخاطر اليت دد مستقبل البشرية احلسبان مجيع املشكالت و

  . اإلنساين لألمنتعريفا ضيقا : املقاربة الضيقة :ثانيا 
اليت توجزه و،على خالف املعىن الواسع الذي يأخذ يف احلسبان مجيع مظاهر التنمية البشرية

 Freedom from "التحرر من احلاجة"العبارة اليت وردت يف تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية 
want ،و كذلك احلكومة الكندية ،جمموعة من األكادمييني املقاربة الضيقة لألمن اإلنساين بقيادة  تقدم

 اآلثار اإلنسانية للرتاعات على ز،والتركيتعريف ضيقا لألمن اإلنساين تقتصر أبعاده على مظاهر العنف
الفاشلة،اليت تؤدي إىل  املدنيني من احلكومات القمعية وحاالت الدولة دد اليت املسلحة،واألخطار

يقصد باألمن  هلذه املقاربة، وفقا3. واألطفال النساء وخباصة،الضحايا واملدنيني املشردين معدل ارتفاع
فعلى سبيل املثال تركز ،"حياة األفرادايدة حلقوق وسالمة وت املتزالتحرر من التهديدا: "اإلنساين

ءلة املساالراشد،احلكم  م السالم،الوقاية من الرتاعات عمليات دعكومة الكندية على محاية املدنيني،احل
 .   للتطبيقو قابلة و هي إجراءات تركز على الفرد ،السياسية و السالمة العمومية

جمموعة كبرية من القضايا اليت ال يوجد "أن التعريف الواسع هو جمرد  أصحاب هذه املقاربةيعتقد حبيث 
  4.إىل جهد حتليلي ضخم دون حتقيق النتائج املرجوة موهو ما يؤدي برأيه،"رابط ضروري بينها

                                                
1Gary King and Christopher Murray,’Rethinking Human Security’, May, 
2000.(accessed12/11/2011) 
http://heapol.oxfordjournals.org/content/13/4/345.full.pdf 
2Alex J. Bellamy and Matt McDonald, ‘The Utility of Human Security’: Which Humans? What 
Security?  
Security Dialogue,vol 33, (2002),p227 
3 Edward Newman,‘Critical human security studies’, op.cit.,p18. 
4 Andrew Mack, ‘A Signifier of Shared Values’, Security Dialogue, vol 35, (2004), p138. 
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 غريها من التهديداتو احلكم فحص الروابط بني احلرب،الفقر،على أن عملية ت حبيث يؤكدون
التابعة ومتييزها حتديد املتغريات املستقلة و ،ومن هذه العناصر على حداكل عنصر  التعامل مع تستوجب

الصرامة الوضوح املفهومي و ،فبالنسبة إليهم افتقار التصور الواسع لألمن اإلنساين للرباغماتية. بدقة
 بالتايل تبين تصورا ضيقاو التحليلية هو السبب الذي يدفع إىل تركيز التفكري على التهديدات العنيفة

 .اإلنساينلألمن 
ها الطبيعة اليت تفرض األولوياتألنه ال حيدد ،بشكله املوسع يصعب تطبيقه عمليا األمن اإلنساينف

  1.االستعجالية للتحديات
ن إف،نه احلماية ضد التهديدات العنيفةأتعريف األمن اإلنساين على أساس وبالرغم من حماولة 

جلسدية هل هو العنف املادي و األضرار اديد العنف،دامت هناك صعوبة يف حت البحث يبقى مفتوحا ما
 .أخرى من العنف شكاالأو أجتماعي واالقتصادي،التمييز، مثل عدم التكافؤ اال أو ميكن إدراج مظاهر

ويقدم الشكل التايل بعض التعريفات األساسية حول األمن اإلنساين ومقارنتها مع بعضها   
حبسب التهديدات اليت تشملها سواء  ∗يرتب التعريفات" لعمودياحملور ا."البعض،إلظهار العالقة بينها
فيحول هذا الترتيب إىل جمال لغة األمن اإلنساين كما شاع " احملور األفقي"مباشرة أو غري مباشرة ،أما 
) يف منتصف اال(،التحرر من احلاجة)يف البداية(التحرر من اخلوف :استخدامه يف مناقشة املفهوم

 ا الفواعل القضايا األمنية والكرامة يف ال،كما حياول هذا احملور قياس الكيفية اليت تطبقاية ا
  .املتضمنة يف كل تعريف،سواء الضيق أو الواسع 

فيمثل حدا للفائدة أو اجلدوى التحليلية ملفهوم األمن "احملور املركزي"أما اخلط غري املنتظم الذي يعرب 
التهديدات "هو يفصل نسبيا بني التعريفات الضيقة اليت تشمل اإلنساين وفقا لبعض املنتقدين، ف

  . ،والتعريفات الواسعة اليت جتعل التمييز بني املتغريات التابعة واملستقلة مستحيال"املباشرة

                                                
1 Ibid,p.13. 

 اليت التنمية ذلك يف ،مبا اخلارجية يف سياستها املبادئ ملتزمة جبملة من حكومة عشرة ثالث من واسع جتمع عن هي عبارة اإلنساين األمن شبكة ∗
 .انعدام األمن مصادر ومعاجلة ، األفراد حمورها
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  .خمطط مفاهيمي حول األمن اإلنساين والتهديدات األمنية: -3-الشكل رقم
  .Shahrbanou Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy , op.cit., p.53 :املصدر

يف مقابل هذه الصعوبات اليت تعيق مهمة حتديد مفهوم األمن اإلنساين ووضع إطار حتليلي 
ا معا ن يعملوأميكن للفاعلني فيها ،طر حتليلية أكثر مرونةأمالئم له يسعى بعض األكادمييني إىل إجياد 

 threshold "(باملقاربة احلدية"ا يعرف تندرج هذه اجلهود يف إطار م .اةعلى قضايا خمتلفة أو متش
approach ( .من معني حدأو  عتبة إىل تصل عندما أمنية التهديدات كتحدياتيتم إدراج  حبيث 

  .اإلنساين التأثري
التوفيق  إىلالذي يهدف  Taylor Owen وونأذي قدمه تايلور ال اإلطار،اإلسهاماتمن بني هذه و

ستويات اليت توفري املرونة الالزمة للتحليل و حتديد املو اإلنساين منلألبني التصورات املوسعة و الضيقة 
قد جنح هذا اإلطار إىل حد ما يف جتاوز و1.املخاطرو يصبح فيها األفراد حتت طائلة التهديدات

لة حتديد العالقات بني األبعاد و حتديد سأها مفهوم األمن اإلنساين خاصة مالصعوبات اليت يواجه
  . األولويات

                                                
1 Taylor Owen, ‘Human Security – Conflict, Critique and Consensus: Colloquium Remarks and 
a Proposal for a Threshold-Based Definition’, Security Dialogue, (2004),p138. 
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بساطة والدقة تعريفا لألمن اإلنساين يتميز بال )Murray(و موراي)King(جهتهما اقترح كينغ  من
األفراد خارج حالة الفقر العام يها ضعدد السنوات املستقبلية اليت يق : "،فهو يشري إىلوالقابلية للقياس

     1.اإلنسان حيدث عندما يقع الفرد حتت عتبة أي جمال أساسي من جماالت رخاءالفقر العام ف،"
معرفة املستويات مؤشرات متكن من قياس والذي يسعى إىل حتديد  النقاش بإثراء الباحثني كال قام فقد

 باملخاطر معرفة: عنصرين يتضمن األمن أن إىل أشارا عندماالال أمن،وضعية  األفراد يففيها  اليت يصبح
وذا .الكرمية احلياة،واليت تتحدى احلرمان من خطري حد حتت تقع اليت املخاطر على وتركيزا املستقبلية،

 قابلة اإلنساين أساسية لألمن مكونات ثالثة) Murray(و موراي)King(كينغ فقد حدد كل من 
  :تتمثل يف للقياس
 .بالكرامة اإلنسانية مستداما إحساسا •
  . بناءة واجتماعية عائلية شبكات •
 .العامليين والسالم األمن حتقيق من يتجزأ ال اجزًء باعتباره اإلنسان سالمة موضوع مع التعامل  •

 الذي املدنيني القتلى عدد"حيث من اإلنساين األمن النعدام كمي قياس) Roberts(وباملثل اقترح
فقد أكدا على ضرورة تبين األمن اإلنساين جمموعة  )Chenoy(و)Tadjbakhsh(أما ."جتنبه ميكن

  .ترابطية اليت جتمع هذه األخريةواسعة من التهديدات على أساس العالقة ال
  مكونات األمن اإلنساين: طلب الثاينامل

 التنمية اإلنسانية الصادر عن برنامج األمم املتحدة للتنمية  ريرتقارتبط مفهوم األمن اإلنساين ب
UNDP  احلائز على جائزة  الباكستاين حمبوب احلق و اهلندي الذي حرره كل من و، 1994سنة
باستخدام ترابط عضوي بني مصفوفة  ، )Amartiya Sen(أمارتيا سني  1998قتصاد نوبل يف اال

 : 2دة متغريات معقدة  ومنهاحتمل ع )normative matrix(      قيمية
نفعي حلقوق اإلنسان بشكل يؤسس حلركيات وظيفية ترفع من بناء منطق عاملي متكامل و- 1

  .احلاجات اإلنسانيةاعية من احلقوق والفردية و اجلم احتماالت انتفاع على املستويات
املبادرة السياسية حتقق لإلنسان حرية ،بناء منطق سياسي يقوم على دميقراطية مشاركاتية - 2

تلغي شروط التعسف ،املدنية و االنتخابية القادرة على خلق نظام جودة سياسية احلزبية 
السياسية حلكم ة والقانونية ومن توفري الضمانات الدستوري ،ومتكنالقهروالفساد و ،التجاوزو

                                                
1Gary king and Christopher Murray, op.cit.,p20. 
2 Roland Paris: "Human security: paradigm shift or hot air?", International Security, 26(2), 
2001, PP. 87_102 
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خاصة الفعالية يف االستجابة االجيابية ألكرب قدر ي يتميز بالرشادة  احلكمانية، العقالنية ودميقراط
 .قل تكلفة أن املطالب واحلاجات بأسرع وقت وم
جل تفعيل أمن ،نتاجية واالستثمارية للجميع بناء منطق اقتصادي يؤمن حقوق املبادرة اإل- 3

االسترزاق الضرورية لتمكني اإلنسان من املنتجة يف النهاية لفرص العمل وية الشخصية حق امللك
العيش باستقاللية ذاتية دون احلاجة للتضامن وال ( و الكرامة ) احلياة (حقوق الكينونة 

مية االقتصادية قوامها اإلنسان فبإمكان هذه احلقوق أن تؤسس لفلسفة جديدة للتن  ).لالستدانة
  .زدهار الدولة ورفاه اتمعفها اهدو
 .القانون بناء منطق لدولة احلق و- 4
الوالء املطلق و) األقليات (ات اهلوية الذاتية بناء فلسفة لتنمية سياسية توازن بني حاج- 5

 .للوطن 
 .املعتقد تفعيل حرية التفكري والتعبري و- 6
 . األمانةاء منطق حكم قائم على الشفافية وبن- 7
 .االستدامة موي قائم على مفاهيم اجليلنة وتنبناء منطق - 8
 .احلفاظ املستدمي على البيئة من خماطر التلوث و الكوارث البيئية - 9

-human coاملشترك اإلنساين عقلنة وترشيد احلكم العاملي باسم الذكاء -10
intelligence     
اللجوء للحرب و  ملنع دويل التزامبشكل ينتج قواعد ، co-solidarity والتضامن املشترك 

  1.زماتالستباقي لألااالحتواء 
حول  2"خارطة مضامنية"،حدد برنامج األمم املتحدة للتنمية ذه املصفوفة املركبة،بالنظر هلو       
  ∗:هيحركية متكاملة و غري مرتبة و مكوناتألمن اإلنساين يف سبعة حمتوى ا

  :األمن الشخصي  - )أ
                                                

  :،نقال عن موقع2011أكتوبر 13:مت تصفح املوقع يوم. معرفية-مقاربة ايتمو: األمن اإلنساين. أحمند برقوق 1
http://berkouk-mhand.yolasite.com 

2 Rob McRae: "Human security in a globalized world" ,in Rob McRae , Don Huber( eds), 
Human security and the New Diplomacy: Protecting people, promoting peace"( Montreal: 
McGill University Press, 2002), pp. 18,25. 

 من يضاعف الذي السكان للحدود،تتمثل يف منو العابرة العاملية خرىاأل التهديدات من جمموعة إىل الربنامج أيضا إىل جانب العناصر السبعة يشري ∗
 الصناعية؛ الدول وسياسات والفقر، السكان، منو بسبب املتزايدة الدولية اهلجرة العاملية، الدخول بني التفاوت اتساع  غري املتجدد املوارد على الضغط
 التنوع اخنفاض و األرض حرارة وارتفاع احلمضية األمطار تسبب واليت(البيئي للتدهوراملختلفة  ،األشكال الالجئني معدالت ارتفاع يف مما أسهم
  .ظاهرة عاملية أصبح الذي الدويل ،كذلك اإلرهاب) البيولوجي
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هم عناصر األمن اإلنساين،نظرا ملا هلذا املفهوم من أمهية أو الفردي من أ يعترب األمن الشخصي
إذ يتمحور حول كيفية تأمني احلماية لألفراد يف ظل وجود الرتاعات املسلحة ،وتزايد . على حياة البشر

معدالت اجلرمية املنظمة واملتاجرة باملخدرات وبالبشر كتهديدات كبرية ألمن األفراد ،فقد شهدت  
الدولية واإلقليمية "(الرتاعات املسلحة"لنساء وبيع األطفال مستويات مرتفعة ،كما تأيت عمليات االجتار با

كعامل آخر يهدد األمن الشخصي نظرا ملا حتمله هذه الرتاعات من أخطار دد حياة البشر، ) واحمللية
  1.وتلحق أضرارا فادحة باإلنسان 

كانت بني الدول، والباقي كان  نزاعا مسلحا ،ثالث فقط 61حصل  1998-1989فخالل الفترة 
حروبا أهلية ألسباب إثنية أو دينية أو قومية، وصار املدنيون ضحايا الرتاعات املسلحة أكثر من أي 

حصل ذلك مع انتشار األسلحة الفردية اخلفيفة،واالستخدام العشوائي لأللغام األرضية .وقت مضى 
  .والقنابل العنقودية املضادة لألفراد

كذلك و. اللغوية والثقافية،ديةيمتكني اإلنسان من حتقيق خصوصياته العقمن الفردي كما يشمل األ
  2.يف ظل نظام جمتمعي قائم على التساوي يف الفرص و العدالة يف التوزيع هطموححتقيق من  همتكين
  : األمن الغذائي -)ب

،من الناحيتني املادية  يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة يف مجيع األوقات بفرص احلصول
توازن يف منو البشكل حيقق .واالقتصادية على أغذية كافية،سليمة ومغذية تليب حاجيام األساسية

ويشري واقع األمن الغذائي اليوم إىل معطيات سلبية،تؤكد موت قرابة 3.يف بقائه يف صحة جيدةاإلنسان و
ثة أرباعهم يف البلدان النامية، يف إفريقيا مليون طفل كل عام ،قبل أن يكملوا عامهم اخلامس،ثال 11

جنوب الصحراء الكربى وجنوب آسيا ، ومها املنطقتان اللتان ترزخان حتت وطأة املعدالت األعلى 
جل منع أمن وتكثيفها توافر اجلهود الدولية  وهذا ما يستدعي ضرورة. للجوع وسوء التغذية والفقر

   4.سوء التغذيةوقوع كوارث ااعة و
  :األمن الصحي -)ج

توفر له أيضا  كما،العيش يف بيئة تؤمنه من األمراض األمن الصحي متكني اإلنسان منبيقصد 
حول كيفية محاية أفراد اتمع من مجيع  ،فهو يتمحورالوقاية منها احلق يف التداوي واالستشفاء و

  األخطار الصحية اليت 

                                                
  .55، ص)2001بريوت،مطبعة سيكو، الطبعة األوىل،"(العرب يف دائرة الرتاعات الدولية"عدنان السيد حسني، 1
  .53، ص)2008بريوت،جمد املؤسسة اجلامعية للنشر، الطبعة األوىل،"(لبشري وسيادة الدول األمن ا"إلياس أبو جودة، 2
 .25،ص)2000 مارس للنشر، الطبعة الثانية،بنغوين (لألحباث اخلليج مركز ترمجة:الدولية للعالقات بنغوين قاموس ، نوينهام وجيفري ايفانز غراهام 3
 46عدنان السيد حسني، مرجع سبق ذكره،ص 4
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ات الرعاية الصحية ،مثة أكثر من عشرين وعلى الرغم من التقدم الذي شهدته مستوي. تواجههم
،ومن أهم العوامل اليت تؤثر على األمن 1مليون إنسان ميوتون بسبب األمراض اليت ال ميكن تفاديها 

 2.الصحي جند سوء التغذية ،سواء يف حالة نقص كمية الغداء أو يف سوء نوعيته، التلوث البيئي والفقر
  .انتشارا وديدا حلياة األفراد على املستوى العاملي واجلدول التايل يقدم األمراض األكثر 

  
  أهم ديدات األمراض العاملية املعدية : -3-جدول رقم

              Peter Hough .2004),p.155Routledge :London(’Understanding Global Security’.                     ملصدرا          :                         
  

  :  األمن البيئي -)د
يركز األمن البيئي عل اختاذ سياسة بيئية على املستوى الوطين ،اإلقليمي والدويل حلماية الطبيعة والبشر 
من األخطار البيئية الرئيسية اليت دد الكرة األرضية ،كاالحتباس احلراري ،التلوث اهلوائي، النفايات 

                                                
 .12صاألهداف اإلمنائية لأللفية،:2000تقرير التنمية البشرية لعام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 1
 .66صحتديات أمن اإلنسان يف البلدان العربية،:2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ناقص طبقة األوزون وتلوث البحار واحمليطات واألار ، االكتظاظ الصناعية اخلطرية املطر احلمضي ،ت
و اآلليات و  خلق السياساتفهو يركز على .السكاين ،ظاهرة التصحر وتدمري الغابات االستوائية 

العقالين ضرورة محاية البيئة من التلوث كشرط أساسي  يالتسيريالقوانني اليت تدرج يف منطقها 
  1.الستمرار احلياة

  : األمن السياسي - )ه
ويتجسد هذا .السياسة يف ظل نظام دميقراطي مشاركايت املواطنني من حقوقهم املدنية والذي يعين متكني

النوع من األمن من خالل استقرار النظام السياسي ومشاركة املواطن يف ديناميات هذا النظام وانفتاحه 
  .على التطور 

  :األمن االقتصادي -)و
ادي من أهم دعامات األمن اإلنساين، نظرا ملا لعامل االقتصاد من أمهية وتداخل يف يعترب األمن االقتص
فال ميكن احلديث عن تنمية بشرية من صحة وغذاء وتعليم ،إال يف ظل اقتصاد قوي .شىت جماالت احلياة 

ففي ظل عوملة االقتصاد ،أصبحت اقتصاديات الدول مترابطة مع بعضها البعض على مجيع .
،وهذا ما جيعل أي خلل يصيب اقتصاد إحدى الدول سوف يؤثر بالضرورة على اقتصاد دولة املستويات

وبالتايل ضمان األمن اإلنساين يتطلب تأمني االستقرار يف االقتصاد على الصعيد الوطين .أخرى 
  .واإلقليمي والعاملي 

  :األمن اتمعي - )ي
ضرورة بناء منطق و) العرقية / لدينية اللغويةا/ ةالثقافي(الذي يعين خلق توازن فعلي بني اخلصوصية 

يقتضي الذي " األمن الثقايف"كما يشمل .عادل للمواطنني يف بناء جمتمع تعددي واالندماج القومي 
دولة أو ضرورات التجانس التمكني الفعلي لألقليات من حقوقها الثقافية دومنا استثناء باسم أمن ال

  2.ة القومية،وتأمني احلوار الثقايف واحلضاري على املستوى العاملي ،من خالل احلفاظ على اهلوياتمعي
يف ظل هذه املعطيات،يتبني أن األمن اإلنساين مبضامينه الشاملة االجتماعية واالقتصادية 
والتنموية البيئية والثقافية،مل يعد يقاس فقط مبدى مواجهة وتقليص التهديدات العسكرية،بل مبدى تأمني 

أي عية احلياة بعيدا عن جمرد البقاء،بسبب ارتباطه  بنوو.اسية والضرورية لوجود اإلنساناحلاجيات األس
  :حدد التقرير أربع خصائص مشولية ملفهوم األمن اإلنساينالوجود بكرامة 

فقد توحي طبيعة ديدات .،خيص كل البشر يف األمم الغنية والفقرية "كوين"األمن اإلنساين  •
بأن هذا األخري خيص دول اجلنوب ،لكن ...) ،ااعة ،الفقر،األوبئة  البطالة(األمن اإلنساين 

                                                
 .80،ص)2002لطبعة األوىل،الألحباث، اخلليج مركز :ديب("الدولية العالقات يف ساسيةاأل املفاهيم" ،أوكاالهان وتريي غريفيثس مارتن 1
 .57،59مرجع سبق ذكره ،ص ص ،إلياس أبو جودة 2
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فاحلق يف التربية،يف الصحة،يف مياه الشرب،يف بيئة صحية .يف احلقيقة يتعلق األمر بالبشرية كافة
قضايا ختص كل العامل ،وإن كانت ) العدالة االجتماعية(طبيعية،يف العمل،يف توزيع فوائد النمو 

.لبلدان الناميةأكثر حدة يف ا
1

 

 ،أو ديدات ذات األولويةبينها مفاضلةهناك ال ينبغي أن تكون تكامل مكوناته  وترابطها،ف •
حيث تتوقف كل واحدة منها على األخرى ،فلما يتعرض هذا األمن للتهديد فإن كل األمم 
معنية بذلك،ألن ااعة،األوبئة،الفقر،التلوث،ريب املخدرات عرب احلدود 

ب،الصراعات العرقية والتفكيك االجتماعي ليست أحداثا منعزلة أو معزولة وحمصورة ،اإلرها
فاألمن اإلنساين يتضمن مقاربة شاملة تؤكد احلاجة إىل استجابات تعاونية .يف حدود وطنية 

تؤكد على الترابط بني كل من التهديدات ) multi-sectoral(متعددة القطاعات 

.نعدام األمنواالستجابات عند التعاطي مع ا
2

 

 mutual ("املشترك  االنكشاف"ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل  مفهوم 
vulnerability( جورج نيف قدمه الذي)Jeorge Nef( واملتعلق بترابط التهديدات ،

االختالل يف جمال معني ينتقل هيكليا وبشكل متتايل إىل : "األمنية ذات الصلة بشكل منهجي 
األمن اإلنساين  يعد يف فؤدي إىل حلقة مفرغة من األسباب واآلثار، ي نظم فرعية أخرى و

، وبالتايل ال تنحصر ديدات األمن اإلنساين فقط يف "الوقت نفسه املتغري  التابع واملستقل
نتائجها وعاملية تتجاوز احلدود الوطنية  املستوى الشخصي،احمللي أو الوطين، بل هي ديدات

 3.عابرة للحدود 

 .ة املبكرة هي أسهل وأقل تكلفة  من التدخل الالحق يف صيانة األمن اإلنساينالوقاي •

األمن اإلنساين حموره اإلنسان وهو خيص نوعية حياة البشر،كيف يعيشون يف اتمع وكيف  •
،فاألمن اإلنساين يضع الفرد يف مركز التحليالت ،وذلك من ميارسون حبرية خمتلف خيارام

                                                
  10 .ص ، 2008 ماي-3 العدد، ،االستراتيجي العامل املتوسط، يف األمنية الترتيبات على وانعكاساته األمن مفهوم يف التحول خبوش، مصطفى 1
 .29، ص)2005، املكتبة العصرية للنشر،اجلزائر"(اجلزائر ،أوروبا واحللف األطلسي:البعد املتوسطي لألمن اجلزائري "،ور بن عنتر عبد الن 2

3 Shahrbanou,Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,p16. 
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عة من الظروف اليت دد بقاءه ورفاهيته،وحتديد العتبة اليت تكون فيها خالل حتديد جمموعة واس
 1 .احلياة اإلنسانية مهددة

  .والشكل التايل ميثل ترابط ديدات األمن اإلنساين 
  
  
  

  
  

  .شكل ميثل ترابط أسباب ديدات األمن اإلنساين: -3-الشكل رقم
  Shahrbanou Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy , op.cit., p.53 :املصدر

  احلدود املختلفة بني األمن اإلنساين واملفاهيم املتقاربة: طلب الثالثامل
فهوم مع حقول حبثية أخرى مثل التدخل هذا املتداخل و إىل تشابك األمن اإلنساينأدت مشولية 

حسب دانيال ف.وغريها من املفاهيم املترابطة حقوق اإلنسان،حل الرتاعات ،اإلنسانية اإلنساين، التنمية

                                                
 .29عبد النور بن عنتر،مرجع سبق ذكره،ص 1
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 الدميقراطيةو ر العالقات الدولية باجتاه دولة القانونيميكن أن يسمح مفهوم األمن اإلنساين بتطو كوالر
يعين أكثر من جمرد غياب الرتاع  العنيف انه ألمن اإلنساين يف أوسع معانيه،ا: "ما كويف عنان ،أالتنمية و

ة ، ضمان امتالك كل فرد ييم و الرعاية  الصحيشمل حقوق اإلنسان ، احلكم الصاحل، احلق يف التعل
ضمان أن أجيال املستقبل رر من احلاجة، التحرر من اخلوف والتح... خريات لتفجري طاقتهو لفرص

                                                                    1."سترث بيئة طبيعية صحية 
ولة إجياد إطار حتليلي واحد ايشكل حم الواسع لألمن اإلنساينفهوم نتساءل ما إذا كان امل ذا ما جعلناهو

فحص  حاولنا من خالل هذا املبحثبالتايل و. شرنا إليهاأاليت  واملفاهيم جيمع احلقول البحثية
األمن اإلنساين ومفهوم حقوق اإلنسان،التنمية اإلنسانية والتدخل التفاعل بني واستكشاف التشابك و

                                             . احلماية  مسؤولية/اإلنساين
  : األمن اإلنساين وحقوق اإلنسان/1

هناك عالقة وثيقة بني األمن اإلنساين وحقوق اإلنسان على اعتبار أن حمصلة تركيز كل من 
ية حقوق ، فما هي مظاهر التقارب بني املفهومني انطالقا من عامل2تحليلكمركز لل' الفرد'املفهومني هو 

  . )holistic concept(اإلنسان واعتبار األمن اإلنساين كمفهوم كلي
  األمن كحق إنساين : أوال 

،وهو ما 3فاألمن هو يف حد ذاته حق إنساين تبطت حقوق اإلنسان بأمن األفراد،لطاملا ار
األمن :"ن وهيانعكس يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان إذ يدعم هذا األخري ثالث مفاهيم أساسية لألم

، وهذا يف إطار رؤية حمدودة للتحرر من االعتقال بأشكاله )Personal security"(الشخصي
األمن اإلنساين كمفهوم أمشل، األمن يف الوقت نفسه بني هذا املفهوم واملختلفة تفصل 

 حبيث أن انعدام األمن اتمعي يعد جزء أساسي يف أجندة األمن) Social security(اتمعي
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  2املادة ):International’ security(اإلنساين واألمن الدويل

لكل فرد احلق يف التمتع بنظام اجتماعي دويل تتحقق مبقتضاه احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف (
  4).هذا اإلعالن حتققا تاما

                                                
1 Roland Paris, op.cit.,p5. 
2 Kat Moss, ‘Balancing Liberty and Security Human Rights, Human Wrongs’”( UK: Palgrave 
Macmillan, 2011),p10. 

 .25،ص)1998.اجلامعة املفتوحة منشورات :اإلسكندرية "(واملكان الزمان عرب اإلنسان حلقوق القانونية املفاهيم "،احلاج ساسي سامل 3
4 Kate Moss, “Balancing Liberty and Security Human Rights”( UK: Palgrave Macmillan, 2011) 
,p20. 
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حقوق اجليلنة أو حقوق و" حترر من اخلوف"ككما أن هناك ارتباط كبري بني مفهوم األمن اإلنساين 
احلقوق (،اندماج اجليل الثاين حلقوق اإلنسان)احلقوق املدنية والسياسية(اإلنسان الواردة يف اجليل األول 

لألمن اإلنساين،إىل جانب توافق حقوق اجليل "التحرر من احلاجة "مع مفهوم ) االجتماعية واالقتصادية
الكرامة "مع احلق يف التنمية،الصحة والبيئة واليت تدور حول ) والثقافية املطالب اجلماعية (الثالث 
  .يف سياق كلي" اإلنسانية
فكل هذه األمثلة هي مؤشر على الكيفية اليت ميكن للقانون الدويل حلقوق اإلنسان تبين مفهوم   

وقد تضمنت 1. هلا واسع لألمن بعيدا عن العالقة بني الدولة كطرف يف معاهدة معينة واألفراد املنتمني
معاهدات حقوق اإلنسان بعد احلرب العاملية الثانية اعترافا صرحيا بالفرد كموضوع للقانون الدويل، 

يبني مكونات األمن  أنظر إىل اجلدول الذي(2.وهذا ما انعكس بدوره على نقاش األمن اإلنساين
  .)اإلنسان املتضمنة يف إطار اتفاقيات حقوق اإلنسان

  :إلنسان كجوهر األمن اإلنساينا حقوق:ثانيا
إذا كان البحث عن مصطلح األمن يف اتفاقيات حقوق اإلنسان يعكس حقيقة أن األمن 

التحرر من " و" التحرر من اخلوف"، فإن األمن اإلنساين مبفهومه الواسع "حق إنساين"اإلنساين  هو 
دة األمن اإلنساين على حد سواء كمفاهيم إنسانية حتتل الصدارة يف نظام حقوق اإلنسان وأجن" احلاجة

.  
من جهة أخرى يطرح اعتبار نظام حقوق اإلنسان كمجموعة من احلقوق واحلريات املعترف ا دوليا 

كرامة،حاجيات،رفاه ،حرية وأمن الفرد إشكالية ،،أو كمفهوم ديناميكي واسع حلماية ، إعمال حقوق 
القيمة املضافة ملقاربة األمن اإلنساين، واليت  جدوى احلديث عن األمن اإلنساين، بعبارة أخرى ما هي

  3.جتعل من هذا األخري يتميز عن مفهوم حقوق اإلنسان؟ 
يتضمن األمن اإلنساين مبعناه الواسع احلقوق األساسية، القدرات واحلاجيات الرئيسية ،إىل جانب هذا 

ث الطبيعية، التهديدات من يشمل األمن اإلنساين التهديدات اليت مل تعن ا حقوق اإلنسان كالكوار
الدولة والفواعل غري الدوالتية على حد سواء، متجاوزا بذلك الفصل بني العام واخلاص املوجود يف 

                                                
1 Oberleitner, Gerd.  ’ Human Security and Human Rights’ ,European Training and Research 
Center for Human Rights and Democracy ,Human Rights and Security  – The Two Towers 
Centre for the Study of Human Rights Discussion group, issue no. 8 June 2002. 
pp.18,17.(accessed1/4/2011) 
http//: www.lse.ac.uk/Depts/human-rights/Documents/Security_and_human_rights.pdf 
2 Shahrbanou,Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,p125. 
3 Oberleitner, Gerd, op.cit.,p19. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.lse.ac
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


حقوق اإلنسان  فهذه األخرية هي جزء من األمن اإلنساين، وتوصف باعتبارها جوهره،إىل جانب 
احلريات واستدامة الكرامة  فكال املفهومني يركزان على.توفريها إطار معياري هلذا األخري

حبيث كثريا ما ينظر إىل ديدات األمن اإلنساين كما وردت يف التعريفات املختلفة لألمن .اإلنسانية
  .اإلنساين كانتهاكات حلقوق اإلنسان

فمثل العاملية اليت متيز حقوق اإلنسان يتمحور األمن اإلنساين حول االحتياجات األساسية   
التعليم، فضال عن توفري بيئة مالئمة لتحقيق إمكانيات :الغداء، الصحة-ن العامللألفراد يف كل جزء م

فعن طريق حتديد األمن اإلنساين .مجيع الناس، واليت أعيد صياغتها وقبوهلا كحقوق إنسان عرب التاريخ 
ة موع التهديدات والواجبات،مت وضع احلقوق على احملك يف حاالت معينة  وتوفري الطبيعة الوصفي

  1.العتبارات األمن يف احلياة اإلنسانية
إذن ميكن تلخيص حدود العالقة والتأثري احملتمل بني مفهوم حقوق اإلنسان واألمن اإلنساين يف النقاط 

  :التالية 
توفر األساس املعياري )rights-based approach(إن املقاربة املرتكزة على احلقوق  •

 .احلياة الكرمية،األمن والرفاهواملفهومايت لألمن اإلنساين،فهي أساس 
أو اجلذرية يف الرتاع ، ويف هذه  ةغالبا ما تكون انتهاكات حقوق اإلنسان األسباب الرئيسي •

احلالة يكون الألمن و الالستقرار العنصران األساسيان يف املقاربة اليت ترتكز على التهديدات 
)threat-based approache (بار أن األمن اإلنساين على اعت.لتفسري األمن اإلنساين

يوفر اإلطار التحليلي للصالت والروابط السببية بني خمتلف التهديدات واملخاوف يف حالة 
غياب حقوق اإلنسان ،وعلى هذا األساس فإن احترام حقوق اإلنسان يقلص احتماالت 

 .حدوث الرتاعات والال أمن 
متاسكها وبالتايل ضمان األمن يعزز احترام حقوق اإلنسان انسجام العالقات االجتماعية و •

 .اتمعي البيين
من جهة أخرى ميلك األمن اإلنساين مبضامينه املختلفة إضافات أخرى تساعد يف تعزيز وتكريس حقوق 

  :اإلنسان وهي كالتايل
ميكن لألمن اإلنساين املساعدة يف جتاوز الفجوة أو االنقسام بني األجيال املختلفة حلقوق  •

 .زع بينها اإلنسان وحل التنا

                                                
1 Shahrbanou,Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,p126. 
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ال يقتصر األمن اإلنساين على ضمان حقوق اإلنسان،بل حياول فهم مصادر التهديدات املختلفة  •
هلذه احلقوق ، وأنواع املؤسسات والترتيبات احلوكمية الالزمة الستدامتها ، مثل تركيزه على 

وسيع نقاش يف ت هإىل جانب مسامهت.أمهية دور الفواعل غري الدوالتية  يف تكريس هذه احلقوق 
حقوق اإلنسان وتقدمي قضايا جديدة مثل التدخل اإلنساين مبوجب االنتهاكات اخلطرية حلقوق 

 .اإلنسان ، واستخدام القوة
 .يرتبط األمن اإلنساين حبقوق اإلنسان على حنو أفضل ملنع الرتاع وبناء السالم ما بعد الرتاع •
اإلنساين إىل جانب أمن الدولة سيوفر جمال  إن منح االهتمامات األمنية األمهية واألولوية لألمن •

حقوق )" Seidensticker(أكرب لعدم إمهال حقوق اإلنسان ،وهو ما أشار إليه سايدنستيكر 
 ." اإلنسان ال ميكن أن تنتهك أو مل باسم األمن

ساهم األمن اإلنساين يف توسيع مفهوم حقوق اإلنسان عرب التهديدات اليت ال تنشأ فقط من  •
ولكن أيضا من التهديدات غري املباشرة النامجة عن الكوارث الطبيعية وهو ما أشار إليه الدول 

 structural violence .(1(بالعنف البنيوي أو الثقايف) Galtung" (جون غالتونغ"
يشكل األمن اإلنساين مقاربة جديدة لكيفية حتقيق اإلحساس بالطمأنينة وعلى هذا األساس 

بني االعتراف باحلقوق جتمع بل عن طريق حتقيق معادلة العقالنية للتسلح، دارةليس باستخدام منطق اإل
فاألمن اإلنساين . االنتفاع الفعلي او) لوطنيةيف النصوص الدولية أو اجلهوية أو ا( متكني اإلنسان منها و

و حق  تهمكراربطها مبفاهيم كينونة اإلنسان وولسفة ديناميكية حلقوق اإلنسان، قائم باألساس على ف
  .صحيوايكولوجي و    منآاألجيال يف البقاء يف عامل 

  
 

 

                                                
1 Seidensticker, E. ‘Human Security, Human Rights, and Human Development’, paper presented 
at Harvard Kennedy School, February (2002),p.23. (accessed 1/04/2011). 
http://www.humansecuritychs. org/activities/outreach/0206harvard.pdf 
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  .عدم كفاية التنمية اإلنسانية وحقوق اإلنسان: احلاجة لألمن اإلنساين: -4-شكل رقم 

 .Shahrbanou Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,p.55:املصدر

تنمية اإلنسانية وحقوق اإلنسان على التوايل،داخل كل حبيث متثل الدائرتني الكبريتني األجندة الكلية لل
  .من هذه الدوائر حددت جوانب أو أبعاد معينة من التنمية وحقوق اإلنسان بدوائر مركزية أصغر

كما يبني عدد الدوائر الدرجة اليت ميكن أن تعترب فيها هذه اجلوانب حامسة يف بقاء األفراد ورفاهيتهم 
لوسط فيشري إىل احلاجة إىل األمن اإلنساين كتهديدات نامجة عن غياب تنمية ،أما املربع املوجود يف ا

  1.ناجحة ،أو حقوق إنسان قابلة للتطبيق،يتوسع أو يضيق هذا املربع حسب مستوى إدراك التهديد
   التنمية اإلنسانيةاألمن اإلنساين و/2

ا ليشمل التهديدات غري أشارت فترة اية احلرب الباردة إىل ضرورة توسيع نطاق األمن أفقي
الدولة ،مع التركيز على  التقليدية وتعميقه عموديا ليشمل موضوعات مرجعية جديدة بعيدا عن أمن

،وسنحاول كري التنموي يف الدراسات األمنيةإرساء األرضية أو األساس إلدراج التف وبالتايلاألفراد،
يف حبيث  .نساين  إىل نقاش التنمية اإلنسانيةامللموسة اليت قدمها األمن اإلاجلديدة و اإلضافات معرفة 

طرح فكرة األمن مت ، 1994عام الصادر تقرير التنمية اإلنسانية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي السنوي 
                                                
1 Shahrbanou Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,p.55. 
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أولويات متغرياا األكثر الستمرارية التنمية اإلنسانية فضال عن دوره يف حتديد  اضامنباعتباره اإلنساين 
ولكن أيضا  ،ح بأن األمن اإلنساين ال يدور  فقط حول السالمة خالل الرتاعات فقد اقتر .إحلاحا

لغة األمن " بأن) Gasper( ويف هذا السياق أكد غاسرب.ماية و احلفاظ على مكتسبات التنميةاحل
،فإذا كان املوضوع األساسي األمن  اسية حتت تسمية جديدة مناإلنساين حتيي فكرة االحتياجات األس

 development( اإلنسانية هو الرفاه فإن األمن اإلنساين يركز على أمن مكاسب التنميةللتنمية 
gains .(1 فقد قدم هذا التصور لألمن اإلنساين عدد من العناصر اجلديدة يف إطار النقاش حول التنمية
  2:اإلنسانية

ركيز على املستويات املطلقة الت(تقوم التنمية اإلنسانية باألساس على حتسني أوضاع الفقراء يف العامل - )أ
األزمة االقتصادية (إال أا تفتقر إىل استراتيجيات العمل يف حالة تدهور األوضاع ، ) للحرمان
حبيث أن انعدام األمن لألسوأ،يركز األمن اإلنساين على خطر التغريات املفاجئة يف املقابل ). اآلسيوية

مبثابة إطار حلماية الفئات  األمن اإلنساينة، عندئذ يكون اإلنساين يكون نتيجة مباشرة لبىن القوة القائم
فهو بذلك ميثل ضمانا لوجود شبكة أمان اجتماعي لالستجابة والرد على الفقدان أو . األكثر ضعفا

  .االضطراب املفاجئ
األمن اإلنساين فإن إذا كان حمور التنمية البشرية حول الناس وتوسيع خيارام لعيش حياة قيمة ،  -)ب

بقاء ، استمرار احلياة اليومية  وكرامة اإلنسان ، مثل اإلفقار املدقع ، التلوث  الظروف اليت دديدرك 
 "شرط مسبق"وعلى هذا األساس يصبح األمن اإلنساين . وغريهاالبيئي ، التدهور الصحي واألمية 

ء ، ويشري على حد سوا. الستدامتها واستمرارهانا اإلنسانية ،ويف نفس الوقت ضام للتنمية
قدمة يف للسلع امل" املستدام االستقرار"اليت تم ب ىل أن األمن اإلنساين هو اإلضافةإ) Gasper(غاسرب

  .إطار التنمية اإلنسانية
 ن خالل تركيز السياسات على السلعيساعد األمن اإلنساين يف حتديد أولويات التنمية اإلنسانية م - )ج

فتقليص بعض ديدات . ميكن أن حتسن كال من الرفاه واألمن األساسية الالزمة للحد األدىن واليت
قائمة طويلة وإذا كانت التنمية البشرية حتمل . حيسن الرفاه أو األمن أو كليهما أناألمن اإلنساين ميكن 

                                                
1 Shahrbanou,Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,p105. 
2 Caroline Thomas, "Global Governance Development and Human Security" (London: Pluto, 
2000),p15. 
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أي  تلك املتعلقة بالبقاء وسبل العيش ،خيتار األكثر إحلاحا  اإلنسايناألمن فإن  من القدرات لتحقيقها
 .مةوالكرا

 "(احلريات من " يركز األمن اإلنساين على ) freedoms to" (احلريات يف "يف مقابل -)د
freedoms from (. واجلدول التايل ينب أهم التمايزات املوجودة بني مفهوم التنمية اإلنسانية واألمن

  .اإلنساين
  التنمية اإلنسانية  األمن اإلنساين

يهدف األمن اإلنساين إىل متكني 
راد ملمارسة اخليارات املمنوحة األف

أو املقدمة من طرف التنمية 
اإلنسانية  يف إطار من احلرية 

  .والسالمة
فاألمن اإلنساين يهدف إىل ضمان 
استمرارية واستدامة الفرص 

 .التنموية عرب األجيال

دف التنمية اإلنسانية إىل توسيع 
  .خيارات األفراد

عادلت أمارتيا -
)  Amartya Sen(سني
مع )choices(هوم اخلياراتمف

،فتوسيع ) freedoms(احلريات
حريات األفراد هي هدف وغاية 

  .التنمية
أكد حمبوب احلق أن التنمية -

اإلنسانية تتضمن توسيع مجيع 
اخليارات اإلنسانية سواء 
االقتصادية،االجتماعية ، الثقافية 

 .والسياسية

  
  
  
  

 مرجعية التعاريف 

 القيم الرفاه .الرفاهاألمن ،االستقرار، استدامة 
من خالل : التأكيد على الوقاية

توسيع آليات جتنب 
الفقر،احتماالت الرتاع واالستعداد 
للكوارث ، الضمان ضد املخاطر 

وهذا ما يتطلب حد أدىن من 
 .شبكات األمان االجتماعية 

حول األفراد، حول توسيع 
النمو،التوسع (اخليارات والفرص

 ).مع العدالة

 امةاألهداف الع

مزاوجة بني اإلجراءات قصرية   املدى الزمين  .مدى طويل
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املدى يف التعامل مع املخاطر 
وجهود الوقاية طويلة املدى 
،أعمال اإلغاثة يف حاالت 
الطوارئ،جهود حفظ السالم ملنع 

 .قيام دورات عنف جديدة
إىل جانب متكني األفراد يؤكد 

 .األمن اإلنساين على محايتهم
غاية ووسيلة على ينظر لألفراد ك

  .حد سواء
تؤكد على مشاركة ومتكني 

 .األفراد

 النظر إىل دور األفراد

التنمية للمجتمع ككل :رؤية كلية .التركيز على األفراد 
. 

 النظر إىل اتمع

بالرغم من عدم وجود مؤشر 
لألمن اإلنساين، إال أن هناك 
جمموعة من املؤشرات الكيفية اليت 

ت األمن ميكن أن حتدد مستويا
اإلنساين باعتباره شعور أو 

  إحساس
  .ذايت بالرضا واألمان 

تقيس مؤشرات التنمية اإلنسانية  
مستويات التنمية احملققة يف اتمع 
كميا بالتركيز على الدخل، 

  .التعليم، الصحة والرعاية

  املقاييس

: فهومني نفس االهتمامات،يتقاسم امل"اإلنسان"حمور كل من التنمية اإلنسانية واألمن اإلنساين هو 
فكالمها ضروري بالنسبة للحريات اليت ميكن أن يتمتع ا .حياة األفراد ،التعليم ،املشاركة 

الناس،إىل جانب أن التنمية اإلنسانية واألمن اإلنساين أساسيان يف عملية طرح األخالق على 
 .مستوى النقاشات األكادميية واخليارات السياسية

  .ارنة بني األمن اإلنساين والتنمية اإلنسانية مق: -5-جدول رقم
  .Shahrbanou Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy. pp107,108املصدر

  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   : التدخل اإلنسايناألمن اإلنساين و/ 3
يشكل الفرد العنصر األساسي يف فهم وحتليل مفهوم األمن اإلنساين ،ويؤسس على ذلك أن   

يس وحده الكفيل بتحقيق أمن األفراد،ففي بعض احلاالت تفقد الدولة مربرات أمن الدول وعلى أمهيته ل
وبالتايل ركز مفهوم األمن اإلنساين الذي يندرج يف إطار ما .وجودها وتتحول ضد أمن مواطنيها 

احلالة  يفعلى حمورين لدور اتمع الدويل Global Public Good" اخلري العام العاملي"يعرف ب
األساسية أو املناسبة،األول هو مسؤولية محاية  ا قادرة على االضطالع مبهامهريا الدولة غاليت تكون فيه

ه رفاه األفراد الذين تتعرض حقوقهم لالنتهاك،واحملور الثاين جتا يف بلد معني كمسؤولية أخالقية املدنيني
  1.يركز على مسؤولية الدولة يف محاية الناس من التخلف وتوفري متطلبات التمكني 

 duty toوعلى هذا األساس يربز األمن اإلنساين استخدامه كإطار لدراسة التحول من واجب التدخل
intervene إىل مسؤولية احلمايةresponsibility to protectنعكاسات هذا التحول على ، وا

 .إعادة التفكري يف ترتيبات األمن اجلماعي 
اين يثري األمن اإلنساين إشكالية مهمة،تتمثل ويف سياق عالقته مع مفهوم التدخل الدويل اإلنس

يف أن التدخل الدويل اإلنساين وإن كان حمكوم باعتبارات إنسانية باألساس تسعى لوقف االنتهاكات 
الشديدة حلقوق األفراد األساسية وهو ما يصب يف حتقيق األمن اإلنساين،إال أن املمارسة الفعلية 

ردة أثبتت أن التدخل الدويل اإلنساين أصبح اآلن حمكوم باعتبارات للمفهوم يف فترة ما بعد احلرب البا
سياسية واقتصادية وإستراتيجية،وبذلك فقد أضحى مفهوم األمن اإلنساين ميثل عنصرا مهما يف سياق 

    2.اجلدل الدائر حول فكرة التدخل الدويل اإلنساين
نساين فيمكن متييزها عرب حاالت أما عن حدود االختالف بني مفهوم األمن اإلنساين والتدخل اإل

التحرر "التدخل اإلنساين الذي تقوده املنظمات الدولية واإلقليمية ،والذي مييل إىل التركيز على تدعيم 
كريس حقوق اإلنسان،من خالل السعي ملنع أو وضع حد حلاالت فقدان احلياة ،اليت وت" من اخلوف

يف التقرير الذي صدر )just cause('عادلةقضية 'تدعمت من خالل املعايري اليت جاءت حتت عنوان 
التطهري العرقي "و"اخلسائر الكبرية للتدخل"يف  ∗،ووضع حدود للتدخل اإلنساين"مسؤولية احلماية"بشأن 

  1".الواسع النطاق

                                                
 .35، ص)2001، العربية النهضة دار ،القاهرة"(  الدولية للمسؤولية القانوين النظام يف الفرد مركز" ، علم وائل أمحد 1
، )2000مركز األهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ،،القاهرة"(بني االعتبارات اإلنسانية واألبعاد السياسية:التدخل الدويل"،عماد جاد 2

 .107ص
بنيجرييا خالل الفترة ما بني ) Brafia(فكرة التدخل اإلنساين ألسباب إنسانية أول مرة بسبب ما خلفته احلرب األهلية يف مقاطعة برافيا ظهرت ∗

،وكانت هذه السابقة سببا يف ظهور املنظمات غري احلكومية مثل منظمة أطباء بال حدود،اليت أكدت أن األوضاع الصحية االستثنائية 1967-1970
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 human securityإن الطريقة الرئيسية اليت ميكن أن يتجاوز ا إشراك األمن اإلنساين  
engagement (نساينالتدخل اإل)humanitarian intervention(  هي معاجلة جمموعة

واسعة من التهديدات ألمن األفراد، وبالتايل ميكن أن متنح مقاربة إشراك األمن اإلنساين دور أكرب يف 
يف حني ال يعاجل التدخل اإلنساين مشكل املسؤول عن محاية األمن اإلنساين ".التحرر من احلاجة"حتقيق 

كما أن .مبا فيها الفقر ،املرض،الكوارث الطبيعية أو االخنفاض االقتصادي" البنيويالعنف "من مظاهر 
التركيز على اإلشراك الواسع لألمن اإلنساين يكون وقائي بدل التعامل مع األزمات ،حبيث أن حتقيق 
األمن اإلنساين يستوجب التزام طويل املدى،وتوحيد قضايا التنمية،والوقاية من احلروب،وحقوق 

نسان يف إطار محلة أو إستراتيجية شاملة ومتكاملة فاألمن اإلنساين يركز على الوقاية وآليات اإلنذار اإل
شبكات السالمة االجتماعية ،احلماية من التغري (املبكر ،والبحث عن جذور األسباب،واحلماية

بني أهم الفروقات بني واجلدول التايل ي 2).التنمية ،التعليم والدميقراطية (،ومعايري التمكني )املفاجئ
  .إشراك األمن اإلنساين والتدخل اإلنساين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
من  24وهكذا يكون جملس األمن بصفته املسؤول الرئيسي عن السلم واألمن الدوليني عمال بنص املادة . مربر شرعي للحد من سيادة الدولهي 

 .ميثاق األمم املتحدة نقد طور من مفهوم األوضاع املهددة للسلم الدويل،ومل يعد حيصرها يف العدوان باملفهوم الكالسيكي
1 Shahrbanou,Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,p185. 
2 هل توريللي موريس،  ،الةاإلنساين التدخل إىل اإلنسانية املساعدة تتحول  .10،ص1992،ماي25،العدداألمحر للصليب الدولية   
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املدى   التهديدات  االلتزامات   األدوات  الوكالة  األعضاء  
  الزمين 

التدخل 
  اإلنساين

الدول أعضاء 
  األمم املتحدة

  عسكرية-  جملس األمن
  .عمليات حفظ السالم-

مسؤولية 
  .احلماية 

الفقدان -
 الواسع
النطاق 
/ للحياة

التطهري 
  .العرقي

أزمات 
قصرية 
  املدى

  
  
  
  

إشراك 
األمن 

  اإلنساين

الدول أعضاء -
األمم املتحدة، 

املنظمات -
  اإلقليمية،

املنظمات غري -
احلكومية،اتم

ع املدين 
  .واألفراد

جملس األمن 
شبكة -

الفواعل من 
أعضاء 

جملس األمن 
إىل الدول 
أين يتم 

  التدخل؛
مفوضية -
 بناء

-السالم، 
التعاون مع 

السكان 
  احملليني

عمليات دعم السالم 
  املساعدة اإلنسانية التنموية 
تدعيم األمن 

االتفاقيات، (اإلنساين
  ).العقوبات ،الفضح

التدخالت العسكرية 
  .كآخر حل

مسؤولية 
احلماية، 
الوقاية 

  .والتمكني

البقاء -
وديدات 

الرفاه 
  .والكرامة

التزام 
متوسط 

إىل بعيد 
دى امل

ملعاجلة 
جذور 
  .األسباب

  .مقارنة بني إشراك األمن اإلنساين والتدخل اإلنساين:- 6-جدول رقم
  .Shahrbanou Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy,p201املصدر
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 واملنظمات الدولية غري احلكومية  األمن اإلنساينالعالقة بني : ث الثالثاملبح
  لية غري احلكومية مفهوم املنظمات الدو:املطلب األول
لقد أفرزت اية احلرب الباردة مجلة من التغريات اليت تتسم بالعمق وسرعة الوترية،مما     

بنموذج السياسة   international politcs"استوجب ضرورة استبدال منوذج السياسة الدولية
ته كل من العوملة ما أفرزوقد  تدعمت أسس هذا النموذج األخري مع    "world politcs" العاملية

، 1إداراأصبحت يف ظلها الدول عاجزة وحدها عن   والالمساواة وانعدام األمن كاجتاهات عاملية 
دور العديد من الفواعل غري دوالتية كاملنظمات الدولية غري ،وتنامي  اال للعمل املدينفاسحة بذلك 

ا من الفواعل األخرى ، يف إطار احلكومية،الشركات متعددة اجلنسيات، جمموعات التفكري وغريه
تفاعلي شامل حياول اجلمع بني النشاطات الرمسية وغري الرمسية من جهة، ومن جهة أخرى يعمل على 
تأسيس جمموعة قواعد تعني األدوار وتوجه التفاعل لتمكني الدولة والفواعل غري الدوالتية من مواجهة 

  2.التهديدات األمنية العابرة للحدود
، اتمع املدين العاملي د التعاريف حول املنظمات الدولية غري احلكومية كأحد أعضاءورغم تعد   

 الشبكات األفقية العاملية العابرة للحدودب"  Mary Kaldor ماري كالدور  أو ما أمسته
horizontal transnational global networks الدويل البنككن اإلشارة إىل تعريف مي 

 هلا بأن رئيسيه بصورة وتتسم ,احلكومات عن كلياً أو جزئياً مستقلة خاصة منظمات" الذي عرفها بأا 
 تعزيز أو ,املعاناة ختفيف إىل عامه بصورة وتسعى ,جتارية أهدافا كوا من أكثر تعاونية أو ةإنساني أهدافاً
 بتنمية عاالضطال أو ,األساسية االجتماعية اخلدمات توفري أو ,البيئة محاية أو ,الفقراء مصاحل

  ."اتمعات
  :فمن هذا التعريف فإن مصطلح املنظمات الدولية غري احلكومية يشمل ما يلي 

أن ينشئ هذه املنظمات أشخاص طبيعيون ومعنويون خاصون،يسعون إىل التغيري ،هلم  •
 .اهتمامات مشتركة تكون مستقلة عن احلكومات كليا أو جزئيا

اا،وذات صفة تطوعية باعتبارها كيانات عرب قومية ال أن يكون هلا وضع التنظيم الدويل لنشاط •
تستهدف الربح، ومتحور نشاطها حول التغيري ،فهي تعمل من أجل تغيري أساليب احلياة 

 .وتقليص الثغرات القانونية من قبيل تغيري واقع قانون حقوق اإلنسان أو البيئة أو الصحة

                                                
 3،ص1992،جويلية 109العددالسياسة الدولية،أسامة اذوب،املتغريات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة الدولية، 1
  63،ص)2000عمان،دار وائل للنشر والتوزيع ،( "مبادئ العالقات الدولية"سعد حقي توفيق، 2
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لك فهي متثل الوجه اآلخر لكل من املنظمات أن يكون هلا نشاطاا يف عدد من دول العامل،ولذ •
احلكومية واتمع املدين،وأحد القوى اجلديدة القادرة على تغيري السياسات احلكومية يف اتمع 

 .الدويل
أن يكون هلا إطار مؤسسي ،يتضمن أجهزة يقوم كل منها بوظائف وأدوار خمتلفة اجتماعية  •

 .على املستوى اإلقليمي والدويلوإنسانية يف مواجهة عجز الدول وأجهزا 
حيث جيوز لألخرية أن توفد مراقبا ".صفة املراقب"أن يكون هلا امتيازات ال سيما احلاصلة على  •

  1.حلضور االجتماعات الدولية) ال يتمتع حبق التصويت(
ثر من وقد ترافق تزايد االهتمام العاملي بأمهية املنظمات غري احلكومية يف موضوع األمن اإلنساين أك 

باقي الفروع األخرى للمجتمع املدين وهذا بالنظر إىل السمات االجيابية أو ما ميكن أن يصطلح 
اليت تؤهل املنظمات غري احلكومية وجتعلها  Comparative Advantages" (املزايا النسيبة"عليه

  :األكثر مالئمة ملبادرات األمن اإلنساين وهي
إذ تتمتع املنظمات الدولية غري احلكومية : تها للتكيفمرونة املنظمات غري احلكومية وقابلي •

فضمان األمن .بالقدرة على التكيف مع العمل يف ظل موارد ،هياكل ومعلومات حمدودة 
اإلنساين يتجه أكثر حنو بناء مؤسسات سياسية اقتصادية واجتماعية فعالة ،أو حتدي سياسة 

 .حكومية أو أولويات التمويل 
اد للجفاف املفاجئ، وهو ما مينح هذه األخرية القدرة على لعب دور كما يعرب عن االستعد

 2.مهم يف التخفيف من حدة التهديدات املفاجئة لألمن اإلنساين
،وأخذ املخاطر يف براجمها وتنظيمها حبيث أن  "التجديد"قدرة املنظمات غري احلكومية على  •

ير نسبة كبرية من براجمها عدد من املنظمات غري احلكومية له القدرة على متويل وتطو
يف مقابل احلكومات اليت تعاين من مشاكل ضخامة .والتنويع بني املخاطر الكبرية والصغرية 

إذ ختتلف بنيتها الشبكية الكثيفة و الواسعة عن بنية الدولة و  .جهازها البريوقراطي
 .الشركات

ان حقوق اإلنسان ذا املعىن ،تقدمي االحتياجات األساسية للخدمة االجتماعية وضم
األساسية هي بالفعل التحديات اليت تستوجب موارد غري حمدودة ،على أساس أن التعاطي 

                                                
  .19، ص)2009، دار هومة للطباعة والنشر،اجلزائر"(املنظمات الدولية غري احلكومية يف القانون الدويل بني النظرية والتطور"،عمر سعد اهللا 1
 .14،ص)1999للماليني، العلم دار :بريوت (" 21 القرن مطلع يف العامل "،سامي رحيانا 2
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الفعال مع األمن اإلنساين يتطلب وجود منظمات تكون هلا القدرة الكافية على حتمل 
  1.املخاطر والتفكري يف طرق جديدة ملواجهه تنامي جمموع التهديدات احملتملة لألمن اإلنساين

بسبب التوسع العاملي املتنامي يف عدد ومدى املنظمات غري احلكومية مقارنة  : احلجم واملدى •
فهي اعتبارها ماحنة خلدمات التنمية،مع منظمات أخرى تنشط يف موضوع األمن اإلنساين ،وب

إذ تعمل على الوقاية من نشوء حة ملعاجلة قضايا األمن اإلنساين،تعد أكثر الفواعل املرش
األمن اإلنساين من خالل استجابتها السريعة حلاالت االخنفاض أو التوتر املفاجئة يف ديدات 

 .مناطق تواجدها
فال يوجد شك بأن املنظمات الدولية غري احلكومية تلعب دورا بارزا يف السياسات 
العاملية،وذلك بالنظر إىل قدرا يف التأثري على السياسات واملسامهة يف تطوير املعايري 

،فقد وصل عددها 2لية،وضمان االستجابة السريعة بالتعاون مع التنظيمات الدولية األخرى الدو
،فاليوم أصبحت املنظمات الدولية غري احلكومية 2004منظمة يف عام  6600إىل ما يقارب 

تعمل يف العديد من القضايا وتعمل على تطوير جمموعة من األهداف واملبادئ يف مواضيع 
يئة وحقوق املرأة ،املساعدة التنموية واإلنسانية،السلم والقضايا العائلية حقوق اإلنسان ،الب

   3.فالعديد منها يسعى لتشكيل خمرجات ومضامني املفاوضات الدولية.
فليس من الضروري أن تكون .وهو الطريق الثالث الذي من خالله ميكن للمنظمات غري احلكومية

ن اإلنساين ال يعد حتديا جديدا للقانون الدويل أكثر من كونه ديدات األمن اإلنساين ناشئة حديثا،فاألم
 .خطاب،أو إعادة صياغة جديدة حياول من خالهلا تقدمي تفسري أفضل وتفعيل مضامينه الشاملة

اليت تربز اإلسهامات اليت ميكن أن يقدمها العدد السياق تقدمي جمموعة من األمثلة، وميكن يف هذا
االيار أو مية يف تعزيز األمن اإلنساين،ففي حاالت الرتاع العنيف الكبري للمنظمات غري احلكو
نساين لألفراد الذين تتعامل ضمان األمن اإلاملنظمات غري احلكومية االقتصادي الوطين تستطيع 

  .تهديدات املختلفة لألمن اإلنساينيف التعامل مع ال غري احلكومية  نظمات،وهو ما يتيح الفرصة للممعهم

                                                
1 Sarah Michael, The Role of NGOs in Human Security, (Working Paper #12, November 
2002),(The Hauser Center for Nonprofit Organizations and The Kennedy School of Government 
Harvard University) ,pp.7,8 (accessed 9/11/2010). 
http://zunia.org/uploads/media/knowledge/NGOs_human_security.pdf 
2 .8،ص2001،جانفي 132العددالسياسة الدولية،عبد اهللا،السيادة الوطنية يف ظل التغريات العاملية،محد أ   
3 Kerstin Martens,“NGOs and the United Nations Institutionalization, Professionalization and 
Adaptation”( New York: Palgrave Macmillan, 2005), p4. 
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إىل التوسع الذي عرفته هذه املنظمات  يف جماالت عملها ،فهي تتحرك بني قطاعات  إضافة    
التنمية   وإدماج جماالت اهتمام جديدة يف قائمة اخلدمات اليت تقدمها،حبيث إىل جانب منظمات 

املنظمات غري احلكومية على جمموعة القضايا  تركز) advocacy NGOs(واملناصرةالبحث 
سية اليت تشمل القضايا اجلندرية، حقوق اإلنسان،الدميقراطية ،األمن الغذائي،املسؤولية االجتماعية والسيا
  1.االجتماعية والبيئة 

   األمن اإلنساينأمهية املنظمات الدولية غري احلكومية يف تفعيل :املطلب الثاين
التحديات ديدات السالم الدويل يف سياق سلسلة من  1994حلل تقرير التنمية البشرية لعام 

 ،التدهور البيئي،فريوسلى رأسها النمو السكاين املتزايد، تفاوت الفرص االقتصادية،وعللحدودالعابرة 
 الصغرية األسلحةوبالبشر  املتاجرة،املخدرات،اإلرهاب،)HIV/AIDS( اإليدز/ البشرية املناعة نقص

حيتاج إىل إطار جديد من التعاون  مؤكدا بذلك أن العامل 2لألفراد، املضادة األلغام مثل إنسانية الالو
  :تعمقت احلاجة إليه بسبب الدويل للتعاطي مع هذا النوع من التهديدات العاملية 

السلبية اليت تواجه اتمعات اإلنسانية،ففي حني  تتزايد الوعي بتنوع طبيعة املخاطر واالضطرابا/ 1
تأيت من الدول األخرى يف شكل ديدات افترض املنظور التقليدي ألمن الدولة بأن املخاطر الدولية 

عسكرية، ودف التوسع اإلقليمي،أخذت أعنف الرتاعات يف وقتنا احلايل شكل احلروب األهلية أو 
اإلرهاب الذي تقوم به فواعل غري رمسية،وباإلضافة إىل العنف املباشر أصبحت اتمعات اإلنسانية 

االيدز ،فضال عن الكوارث الطبيعية مثل /ناعة البشريةتواجه انتشار أوبئة خطرية مثل فريوس نقص امل
  .الفيضانات ،اجلفاف والزالزل وتقلبات السوق املفاجئة واألزمات االقتصادية 

الداخلية واإلقليمية استلزم ظهور  تفجائية نشوء املخاطر السلبية مثل الكوارث الطبيعية واالضطرابا/ 2
نسانية إىل تطوير قدراا اجلماعية على معاجلة املخاطر منظور أمين جديد يؤكد حاجة اتمعات اإل

  .ووضع نظم لإلنذار املبكر 
حمدودية الدور الذي تلعبه الدولة يف التعامل مع هذه التهديدات املتنوعة واملعقدة ،مقابل تعزيز أمهية / 3

  3.الدور الذي تقدمه املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية

                                                
1Gayle Allard, Candace Agrella Martinez,” The Influence of Government Policy and NGOs on 
Capturing Private Investment”( Working Paper ,march 2008),p.27,28. 
http://www.oecd.org/dataoecd/24/33/40400836.pdf 

 .18،ص )1999.األمنية العربية للعلوم نايف أكادميية :الرياض "(واالجتاهات واألمناط التعريف :املنظمة اجلرمية "،الفتاح عبد لطفي مصطفى 2
3 Yoichi Mine ,” Downside Risks and Human Security”, in Giorgio Shani and Makoto Sato (eds.) 
Protecting Human Security in a Post 9/11 World :Critical and Global Insights (New York: 
Palgrave Macmillan,2007), p70. 
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،جتعل من قالية للتهديدات األمنية اجلديدةن البديهي أن الطبيعة االنتموعلى هذا األساس 
متعددة شبكة تدرج معاجلتها بأسلوب انتقايل مماثل،من خالل وضع أهداف وجهود مشتركة  الضروري
على ومية،غري حكواملنظمات الدولية احلكومية وكوطنية  فوقالإىل الكيانات  الدولةمتتد من  األطراف،

نة بالتداخل رفاهية معظم الدول أصبحت مرهوف 1.العاملية الوطنية اإلقليمية و  احمللية : ددةمستويات متع
، ألنه ال ميكن مكافحة التهديدات ا على املسارات املتعددة األطراف،وبانفتاحهاملتبادل فيما بينها

  .املشتركة بني األمم بفعالية من داخل حدود دولة واحدة 
 قيمة مضافة جلهة منع ،تستطيع تقدمي تسعى لتشكيل منظمات غري حكوميةاملخاصة أن أغلبية مناطق الع

، حبيث أصبحت الفواعل غري الدوالتية جزء ضروري من موعة التهديدات األمنية املعقدةوجمالرتاعات 
فحسب كارولني توماس  يشري األمن اإلنساين إىل تلبية االحتياجات املادية 2.أي حل أمين شامل 

جهة، ومن جهة أخرى حتقيق الكرامة اإلنسانية،اليت تشمل االستقالل الشخصي،حتكم األساسية من 
املرء يف حياته واملشاركة بدون عوائق يف احلياة االجتماعية ، وذا فهي ترى أن األمن اإلنساين يرتكز 

  :على افتراضني أساسيني
رية ينظر األمن اإلنساين على عكس املفاهيم التقليدية لألمن، اليت تركز على التهديدات العسك •

على سبيل املثال الكيفية اليت ميكن أن تكون ا الكوارث (إىل األمن بطريقة موسعة ومتكاملة 
 ).الطبيعية سببا يف الرتاعات املسلحة

ال يعين األمن اإلنساين جمرد أجندة أمنية موسعة، لتشمل أبعاد األمن غري العسكرية، إمنا يشمل  •
ملشاركة يف تعزيز األمن اإلنساين وتفعيل مضامينه،وعلى هذا األساس كذلك توسيع الفواعل ا

جنبا إىل جنب  ،واليت تتعايشيست سوى جمموعة واحدة من الفواعلالقوات األمنية من الدول ل
 3.املنظمات غري احلكومية و، مبا فيها اتمع املدين مع الفواعل األخرى

ألنطولوجية اجلديدة ملحوظ يف حجم الفواعل ا شهدت فترة ما بعد احلرب الباردة تزايد حبيث
،حبيث أصبحت دراسة )الدول(يف تكوينها عن الشكل التقليدي للفواعل املركزية ،واليت ختتلف  

فرعية،عرب وفوق قومية ،يشارك يف هذه املستويات –العالقات الدولية متتد إىل مستويات قومية 
اثتهم ولكن ألمهية مستويات تفاعل وديناميكية  فاعلون جدد تركز االهتمام عليهم ليس نظرا حلد

                                                
 (آخرون و محود فادي :مجةتر. السالم الدويل ألحباث ستوكهومل معهد تقرير ،  2003السنوي الكتاب .الدويل األمن و السالح نزع و التسلح 1

 69، ص )2004،جانفياألوىل الطبعة العربية، الوحدة دراسات مركز بريوت،
 79نفس المرجع السابق، ص 2

3 Hussein Solomon,” Human Security in Sub-Saharan Africa: Conflict Resolution and the Role 
of Civil Society” in Giorgio Shani and Makoto Sato (eds.) Protecting Human Security in a Post 
9/11 World :Critical and Global Insights (New York: Palgrave Macmillan,2007), p131. 
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يف العالقات الدولية  هو كل سلطة أو جهة ،مجاعة أو حىت شخص قادر  أن الفاعل أدوارهم ،حبيث
فإضفاء صفة الفاعل يف العالقات الدولية مرتبطة مبدى .على أن يلعب دور فعال على املسرح الدويل

 1.يف التدفقات الدوليةته ومسامه هتأثري
وعلى هذا األساس متتلك املنظمات الدولية غري احلكومية هامشا واسعا من احلركة،من خالل النشاطات 
املتعددة واملتنوعة اليت تضطلع ا، واليت جعلتها تتمتع بقدرة كبرية يف التأثري على أمناط معينة من 

ىل مخسة أنشطة أساسية ، ميكن فغالبا ما يتم تقسيم أنشطة املنظمات غري احلكومية إ.التفاعالت الدولية 
للفئات احملرومة أو ) care and welfare "(الرعاية  والرفاه"حصرها يف نطاق األنشطة املوجهة إىل 

إما لالهتمامات  املوجهة) change and development" (التغيري والتنمية"، وأنشطة املهمشة
حبيث تسمح .لى رفاه األفراد أو اتمع ككل والقضايا اليت تؤثر على الفئات احملرومة ،أو اليت تؤثر ع

هذه التقسيمات اليت تصف توجهات عمل املنظمات غري احلكومية مبعرفة طبيعة العمل واألدوار اليت 
على أن هذين التصنيفني غري متعارضني أو متناقضني، إذ ميكن للمنظمات غري احلكومية أن .تقوم ا

-multi(فات غري احلكومية نفسها باملتعددة الوظائتدمج الوظيفتني،فكثريا ما تصف املنظم
functional.(  

ويشري اجلدول التايل إىل تنوع أنشطة املنظمات غري احلكومية احلديثة،بني أنشطة الرعاية والرفاه   
وهو ما يعكس املسعى الطوعي للمنظمات غري احلكومية .،وبني األنشطة املرتكزة على التغيري والتنمية 

مني األمن اإلنساين من خالل تركيزها على األفراد خاصة احملرومني والفقراء ،فهناك من يف تفعيل مضا
الناس من ال يزالون يفتقرون إىل القدرة على تلبية االحتياجات األساسية،يف حني يفتقر البعض اآلخر إىل 

درة على احلصول على الفرصة،املساواة يف املعاملة ،احلقوق الكرامة واالحترام الذايت، إىل جانب عدم الق
  .املعلومات واملوارد 

فقد أصبح نطاق عمل املنظمات غري احلكومية واسعا ومتنوعا،ميتد إىل أبعد من تلبية االحتياجات املادية 
للفقراء حنو جهود تطوير املهارات واالهتمامات السياسية،الوعي وخلق فهم أفضل بالقضايا والتهديدات 

  2.دية والبيئية اليت تستهدف أمن األفراد وسالمتهم اجلديدة االجتماعية ،االقتصا
 اإلنسانية املساعدات بتقدمي حكومية غري منظمة ألف من قامت أكثر ،1996 عام فانطالقا من

 مخسني من أكثرحيث مت إشراك ، )1993-1991( الصومال يف الطوارئ حالة املثال سبيل على

                                                
 .5،ص2002،أوت 282العدداملستقبل العريب،منصور حممد إبراهيم،الدولة القطرية ومستقبل العوملة، 1

2 Colin Ball, Leith Dunn, “Non-Governmental Organisations: Guidelines For Good Policy and  
Practice”   
(London: The Commonwealth Foundation,1995) ),p.19. 
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 1999 عام كوسوفو أزمة خالل حني ،يف اإلنسانية ةاملعونة أو املساعد أنشطة يف حكومية غري منظمة
  . اإلنسانية اإلغاثة حكومية يف جهود غري منظمة 400 من أكثر شاركت
،من خالل عمليات رصد  يعكس أمهية دور املنظمات غري احلكومية يف تفعيل األمن اإلنساين مثال آخر

و املعايري املنصوص عليها يف القانون اإلنساين امتثال اجلماعات املسلحة ملعايري األمن اإلنساين الناشئة ،أ
وذلك عرب مزيد من املصلحة املوجهة، بناء التحالفات املتخصصة بني الدول .وقانون حقوق اإلنسان 

 1.واملنظمات غري احلكومية  املنظمات ما بني احلكومية ،جمتمع األعمال وغريها 
من وما يرتبط به فظ السالم يف حاملتحدة  ألممومع األمهية اليت منحت ل ،اية احلرب الباردةفمع 

، حيوي فاعلك (NGOs) املنظمات غري احلكومية مناطق الصراع ،برزت  أشكال التدخل الدويل يف
 .مهام بناء السالمو املدى  ةطويليف الوقاية  أوسواء باالشتراك مع األشكال التقليدية حلفظ السالم ، 

، السياسية جماالت القضايا االجتماعية حاسم يفدور  ومية لمنظمات غري احلكل، أصبح حىت اآلنو
أو حتديث ال سيما يف جتديد ،الدويل الصراع االجتماعي مظاهر واالقتصادية الدولية اليت تشكل

، واقعفي الف. البنية التحتية وتوفري السلع االجتماعية األساسية إعادة بناء اتمعات املمزقة واملنقسمة 
لدول والوكاالت التابعة ل اليت ال ميكن ،أدوار حيويةتؤدي املنظمات غري احلكومية  ىل أنما يشار إ اكثري
أو ،  اليت م جماالت هذه القضايااملشاريع  يفاملشاركة املباشرة  سواء من حيث ويربز هذا. القيام اهلا 

اإلنسانية  وكمة العامليةاحلجزءا ال يتجزأ من  جعلهامما .املطالبةو  رصدعملية اليف  ها أدوارمن خالل 
  2.والقانون الدويل
 دور الترجع أمهية املنظمات الدولية غري احلكومية يف األمن اإلنساين ،بالنظر إىل طبيعة  كما
فوجود مؤسسات مهدد لألمن اإلنساين على حد سواء،قطاع األمن الوطين باعتباره مانح واملزدوج ل

أمن أو انعدام األمن اإلنساين وخباصة يف  احتماالت الال أمنية فاسدة غري خاضعة للمساءلة يزيد من
األمن  ملضامنيفبالنسبة .اليت أصبحت تعترب كتهديد حمتمل للسلمحاالت الدول املنهارة أو الفاشلة 

تبارمها املاحنان الوحيدان لألمن فاملنظمات اإلنساين املختلفة ،اجليش والشرطة ال ميكن اع
دين واملنظمات غري احلكومية ميكن أن تعترب فواعل أمنية مهمة إن مل تكن ،حركات اتمع املاإلنسانية

  3.متساوية خاصة يف حاالت األزمات اإلنسانية 
                                                
1Henry F.Carey and Oliver P.Richmond’, “Mitigating Conflict: The Role of NGO”( London. 
Frank Cass.2003),P.11. 
2 Ibid,p.11. 
3 Guillaume Devin,’ Making Peace The Contribution of International Institutions’(New York: 
Palgrave Macmillan,2011) ,p8. 
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  جمال نشاطات املنظمات الدولية غري احلكومية  :- 7-جدول رقم 

 :املصدر
 Colin Ball, Leith Dunn, op.cit.,p23. 
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  من اإلنساين بالنسبة للمنظمات الدولية غري احلكوميةأمهية األ:املطلب الثالث
جانب أمهية األمن اإلنساين يف تبنيه كعقيدة لتوجيه السياسات اخلارجية واملساعدة الدولية  إىل

التنموية تربز أمهية اعتماده كأرضية للعمل اإلنساين للمنظمات الدولية غري احلكومية بالنظر إىل العناصر 
  :التالية

  : اإلنساين بوصفه إطارا للحماية والتمكنياألمن / 1
حبيث يوفر األمن اإلنساين عرب سياقه املزدوج الذي يعتمد على احلماية والتمكني فرصا كبرية لعمل 

فتفعيل هذا املفهوم يقدم مقاربة ديناميكية تعزز دور املنظمات غري .املنظمات الدولية غري احلكومية
  :احلكومية يف

لقانون،احلكم الراشد،املساءلة وأدوات احلماية االجتماعية اليت تدعم أمهية عملية تأسيس قواعد ا •
  .دور األفراد واتمعات كفواعل يف حتديد وتنفيذ حريام األساسية 

املساعدة على حتديد ثغرات البنية التحتية األمنية القائمة ،والكشف عن طرق التخفيف من أثار  •
  .العجز األمين القائم

الربامج والسياسات،إذ تساعد املنظمات الدولية غري احلكومية يف  تقدمي احلماية  ضمان استدامة •
  .والتمكني بطريقة وقائية منهجية بعيدة املدى

  .تعزيز قدرة الناس على خدمة مصاحلهم اخلاصة •
  . ع عمليات املشاركة يشجتقوية تكيف األفراد واتمعات مع ظروف انعدام األمن  وت •

  :بوصفه مفهوم شامل األمن اإلنساين/ 2
حبيث يوفر األمن اإلنساين جماال للمنظمات الدولية غري احلكومية تتعامل فيه مع املخاوف والتهديدات  

  :اإلنسانية مبجاهلا الواسع وتساهم يف
،االقتصادية والثقافية واالجتماعية لألفراد والفئات ةتقدمي أمهية متساوية للحقوق املدنية،السياسي •

  .املهمشة
  . عتبات أولية كحد أدىن،واليت ال جيوز من خالهلا ديد حياة أي شخص وكرامته تعيني •
  .معاجلة التهديدات داخل وعرب احلدود على حد سواء •
  1.تشجيع التعاون اإلقليمي واملتعدد األطراف  •

  :بوصفه مفهوما متعدد القطاعات / 3
                                                
1  Shahrbanou Tadjbakhsh ,“Human Security in International Organizations: Blessing or 
Scourge?”, Human Security Journal, Volume 4, Summer 2007.p75. 
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لية غري احلكومية بتطوير أجندة متعددة لضمان التدخالت االجيابية،يسمح األمن اإلنساين للمنظمات الدو
   :القطاعات تعمل على 

تقدمي إطار عملي لتقييم العوامل االجيابية والسلبية للتدخالت واملشاريع اليت تكرس األمن  •
  .اإلنساين

  .التمكني حللول شاملة ومتكاملة من جماالت حقوق اإلنسان،التنمية واألمن على حنو مشترك •
  .نسجام والتنسيق بني جماالت خمتلفةاملساعدة على ضمان اال •

  : التأكيد على الوقاية/ 4
العنصر املميز يف األمن اإلنساين هو تركيزه على الوقاية املبكرة لتقليص واحلد من أثار انعدام 
األمن،ووضع حلول طويلة املدى وبناء القدرات اإلنسانية،واليت تسمح للمنظمات الدولية غري احلكومية 

  :ب 
 .العمل الوقائي ملعاجلة األسباب اجلذرية للتهديدات واملخاوف اإلنسانيةاالضطالع ب •
 .التأكيد على الوقاية املبكرة بدال من التدخل املتأخر الذي يكون أقل فعالية  •
توظيف االستراتيجيات املهتمة بتطوير آليات الوقاية والتخفيف من آثار الضرر يف حال حدوث  •

 .حايا على التعامل مع الوضع القائم االضطرابات،إىل جانب مساعدة الض

  : الشراكات والتعاون/ 5
بتركيزه على ترابط التهديدات يسمح األمن اإلنساين للمنظمات الدولية غري احلكومية بتطوير شبكة 
مترابطة من الشركاء وأصحاب املصلحة،مع االستفادة من خربام ومواردهم على املستويات 

فاألمن اإلنساين ذه الصورة ميكن أن يساهم يف خلق تعاون . الدوليةاحمللية،الوطنية،اإلقليمية و
وشراكات تستفيد من املزايا النسبية لألعضاء املشاركني فيها واملساعدة يف متكني األفراد واتمعات 

  1.للعمل ملصلحتهم اخلاصة 
املشاركة يف اإلجابة عن أسباب اهتمام املنظمات غري احلكومية بحماولتها  من جهة أخرى،ويف

ثالث أسباب رئيسية ),Sarah Michael(،حددت سارة ميشال املسائل املتعلقة باألمن اإلنساين
  :وتتمثل يف لتعاطي  مع مسائل األمن اإلنساينلتفسر توجهات أنشطة املنظمات غري احلكومية  

                                                
1 Ibid,p.78. 
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  :املربر األول
ه األمن حنو األفراد،ونشأة معايري على وجود مسؤولية أخالقية يف إعادة توجياألمن اإلنساين تأكيد ن إ

 احلكومية  املنظمات غريحمور توجهات األحيان  يهتم بقضايا تكون يف كثري من عابرة للحدود،جيعله 
املنظمات غري احلكومية لديها اخلربة فعدد كبري من . وبناء السالمالتنمية االقتصادية التعليم،الصحة  مثل

لألفراد الذين  من اإلنسايناألجمموعة التهديدات اليت تؤثر على  فةفهي تسعى إىل معر. يف هذه ااالت
وأوجه القصور املوجودة يف برامج التخطيط من أجل ضمان األمن  تستهدفهم يف عملها

 إىلمتيل  أهدافها اليتتميزة يف عامل السياسة هو مالذي جيعل املنظمات غري احلكومية الشيء ف.اإلنساين
هذه الغايات من املكافآت املادية اليت  ما تتحرر عادة إذ.األخالقيةواإلنسانية عايري املعلى  سبقاملالتأكيد 

د اإلطار العملي لألمن اإلنساين من جهة أخرى يساع .املنظمات غري احلكومية نفسها ميكن أن تفيد
   1.اإلنساين األمنخماوف ملعاجلة إبداعية  تطوير أفكارخمتلفة يف   منظمات غري حكومية

   :ثاينر الاملرب
عالقات  ت غري احلكومية على احلصول علىسيساعد املنظما"مبادرات األمن اإلنساين "االشتراك يف 

يف بادرات تساعد هذه املالوطين، ستوىعلى املف. عملية بناء مسعتها وكسب مؤيدين إضافينييف أساسية 
سبية تم التعرف على اخلربات النيث يحب،ة واملنظمات غري احلكوميةزيادة التفاعل بني الوكاالت احلكومي

من ،األمن اإلنساين مساعيمن أيضا  تستفيد املنظمات غري احلكوميةا كما واحترامه لكل من املنظمات
يساعد املؤسسات األكادميية باالرتباط ،حبيث أن على االتصاالت الدولية زيادة فرص حصوهلا خالل

حباثهم املنشورة ، وكذلك ألواحلصول على نتائج  تطوير قدراا البحثيةاملنظمات غري احلكومية يف 
حيث مت اعتماد العديد من املنظمات غري احلكومية العابرة للحدود يف .تثقيف العاملني لديهاتدريب و

لتحالفات مع كذلك ميكن ل .املؤسسات الدولية ،كجزء من النخبة الدولية إىل جانب املنظمات الدولية 
ت غري احلكومية،تقدمي املنظما مشاريعيف متويل  املساعدةعددة اجلنسيات لشركات متاملنظمات الدولية وا

تساعد العالقات مع من ناحية أخرى  .حلمالااخلربات املهنية والتقنية والدعم الدويل ،التجهيزات
 good(اجليدةيف اكتساب السمعة  لدوليةوا وسائل اإلعالم الدولية املنظمات غري احلكومية احمللية

reputation (ما عرب عنه  وهو)Bourdieu( 'بالقوة الرمزية ')symbolic power( أو
الذي حيسن صورا ،فيتم النظر إليها كسلطات أخالقية أو ماحني معلومات ذات " رأس املال الرمزي"

فمن خالل مشاركتها املتعاظمة يف تفاعالت السياسة الدولية أصبح للمنظمات غري احلكومية .مصداقية
قط كفواعل أخالقية وإمنا كخرباء موثوق م،خاصة تلك اليت اكتسبت مزيدا من املهنية عرب مسعة،ليس ف

                                                
1Sarah Michael, op.cit., pp.25,26.  
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كأحسن مثال على املنظمات غري احلكومية اليت حتولت من  "العفو الدولية"السنوات وتعد منظمة 
،ترتكز على دعم  فردي ألعضائها إىل منظمات عاملية حمترفة يف )قاعدي(منظمات ذات توجه حملي 

يف  العاملنيالتعريف بنشاطاا كما  تساعد أيضا يف ضمان سالمة قوق اإلنسان باإلضافة إىل ح
  1.دين يف أوقات الصراع مع احلكومةاملنظمات غري احلكومية واملستفي

  :املربر الثالث
عامل حبيث يتطلب الت. الطريقة اليت تعمل ا  منظمات غري احلكومية فرصة لتغيري للمن اإلنسايناألقدم ي 

 ،طويلة  املدى الطويل وأقل تنظيما، ووضع خطط تدابري وقائيةالتركيز على  اإلنساينقضايا األمن  مع 
الستفادة املنظمات غري احلكومية فرص ا وهذا ما مينح. ةاملفاجئ لتغرياتلباالستجابة السريعة  تسمح هلم

   2.يةلربامج كاملة وليس فقط ملشاريع فردمتويل ودعم  متعددة صادر ممن 
برامج املساعدة للمنظمات غري احلكومية   وكاالت األمم املتحدة

  .أو اتمع املدين
ت غري متويل املنظما: 1948منذ  -  )اليونيسيف(متويل األمم املتحدة لألطفال-

احلكومية كمنفذي برنامج  األمم املتحدة 
  .لألطفال

العمل مع املنظمات غري احلكومية :1889-
فل،تشغيله،األطفال يف يف جمال محاية الط

  .الرتاعات املسلحة واألطفال العاجزين
 الالجئني السامي لشؤون املتحدة األمممفوض -

(UNHCR) 
  

 املنظمات غري احلكومية متويل :1951منذ عام 
 .األمم املتحدة لشؤون الالجئني برامجمنفذي ك

املساعدة و شاورات،املالشراكة يف العمل : 1993
للمنظمات غري  القدرات برامج بناء،التقنية

 .احلكومية
أمريكا  يالجئلاملؤمتر الدويل :1994- 1989

                                                
1 Kristina Hahn and Anna Holzscheiter.”The Ambivalence Of Advocacy: International NGOs 
and their discursive power of attributing identities’,( Istanbulm Bilgi University,August 
2005),p.26. 
2 Sarah Michael, op.cit.,p27. 
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 الوسطى
للمنظمات  نظمة غري حكوميةم متويل :1997

ورابطة الدول  يف شرق أوروبا غري احلكومية
  .املستقلة

  
 / إدراج املنظمات الدولية غري احلكومية -      (WFP) برنامج الغذاء العاملي

كمنفذين وشركاء  كوميةاملنظمات غري احل
 . أساسيني لربنامج األغذية العاملي

  
   )الفاو(الزراعةمنظمة التغذية و-

، برنامج املشاركة الشعبية :1980منذ -
  للمنظمات غري احلكوميةصندوق متويل و

  
   حلقوق اإلنسان مفوضية األمم املتحدة-

املنظمات غري  مشاركة األموال لتمكنيتوفري -
ماعات األمم املتحدة  ومشاريع يف اجت احلكومية
 :اإلنسان حقوق

 للتربعات لضحايا صندوق األمم املتحدة: 1981
 .التعذيب
لصاحل  للتربعات صندوق األمم املتحدة:  1985

 السكان األصليني
 للتربعات بشأن الستئمايناالصندوق :ا 1991

 .أشكال الرق املعاصرة
 املساعدة اجلماعية  للمجتمعات احمللية :1998

  
 األمم املتحدة للتنمية برنامج-

(UNDP)  
 
املنظمات غري برامج  متويلدعم و:1980 أواخر-
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األول التنموي  يف الربنامجالشركاء (احلكومية 
مؤمتر القمة العاملي لربنامج التنمية  )والثاين

 الجتماعية
 والبيئة  التنمية برنامج
 التمكني واملشاركة؛ تعليمفريق 

 االستدامة البيئيةنامج العاملي، وبر الربنامج
 .واالجتماعية

 نازحني والالجئنيالتنمية لل برنامج:1990
 املستدامة شبكة التنمية برنامج:1992
أفريقيا  يف للحد من الفقر اتمع املدين: 1996

  .جنوب الصحراء 
  

وارد مالية املتحدة للمنظمات غري احلكومية واستفادا من م متويل وبرامج دعم األمم -8- اجلدول رقم 
  .وبرامج دعم األمم املتحدة هلا

 Richard Jolly and Deepayan Basu Ray,”The Human Security :(املصدر 
Framework and National Human Development Reports,p50  

  
  

  :خالصة الفصل األول
ا أدى ، وهو مة لتغري املشهد الدويل بشكل نوعييعد التحول يف مفهوم األمن نتيجة منطقي
،فمن ناحية مل يعد الفعل دلة األمنية يف العالقات الدوليةإلعادة النظر يف كافة االفتراضات األساسية للمعا

 مثل ني دوليني من غري الدولدولية حكرا على الدولة القومية ،إذ أصبح هناك فاعلوالتأثري يف العالقات ال
، ومن ناحية أخرى حدث حتول يف احلكوميةوالدولية واملنظمات غري املنظمات احلكومية اإلقليمية 

طبيعة مصادر التهديد إذ مل يصبح التهديد العسكري اخلارجي هو مصدر التهديد الوحيد ألمن األفراد 
،فلقد ظهرت أمناط عدة من مصادر التهديد واليت ليست بالضرورة مصادر عسكرية منها جتارة 

عجز انتشار الفقر والتلوث البيئي،مقابل  االيدزل حلدود،انتشار األمراض واألوبئة مثاملخدرات عرب ا
فنشأة مفهوم األمن .القوة العسكرية عن التعامل مع تلك األمناط من مصادر التهديدواملنظور التقليدي 
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اإلنساين تعكس تأثري القيم واملعايري يف العالقات الدولية،كما أا تتضمن سلسلة من التحالفات،الفواعل 
  .فهمها بعيدا عن اال التقليدي لألمن الدواليت واألجندات اليت مت

فقد أصبحت مسألة األمن اإلنساين تشكل اآلن مسألة جوهرية،يكرسها الواقع الدويل بصورة 
حتتم إعادة النظر يف مفهوم األمن وجتديده وفق هذه املتغريات،وذلك بتضمينه قيما جديدة تستجيب 

الربط بني أمن األفراد واألمن العاملي،فكل ديد للفرد يعترب ملتطلبات املرحلة ومتغرياا ،تعمل على 
فاألمن اإلنساين مل يعد جمرد ضرورة أخالقية،بل هو أفضل إستراجتية ألمن الدولة .ديدا لألمن الدويل 
  .والنظام الدويل ككل
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  آليات عمل املنظمات غري احلكومية يف تفعيل األمن اإلنساين : الفصل الثاين
يف الفصل األول عرض اإلطار النظري واملفهومايت لألمن اإلنساين،والذي كانت له األمهية  مت  

يف الكشف عن التحديات أو اإلشكاليات اليت تواجه مفهوم األمن اإلنساين، على املستوى النظري 
  .والعملي التطبيقي

ية العملية،أو املستوى وسنحاول يف هذا الفصل إلقاء الضوء على تطبيقات األمن اإلنساين من الناح
املمارسايت للمفهوم باعتباره ضمانا ألمن وسالمة الفرد من التهديدات األمنية اجلديدة،وتلبيةً الحتياجاته 

وذلك من . املادية األساسية وحتقيق كرامته اإلنسانية وضمان مشاركته بدون عوائق يف احلياة االجتماعية
احلكومية،اليت أصبحت جزءا من بيئة العمل الدويل،خاصة ملا خالل التركيز على املنظمات الدولية غري 

أثاره النظام احلوكمي من نقلة نوعية وجدل يف النظام الدويل احلايل،من حيث  عدم وجود سلطة 
  .مركزية قادرة على التنظيم ومعاجلة القضايا العاملية 

لتفعيل األمن اإلنساين إن سعي املنظمات الدولية غري احلكومية يف توفري األرضية املالئمة 
واستدامة مضامينه املختلفة يقودنا إىل التركيز على إدراك األدوار،الترتيبات واآلليات اليت تعتمدها هذه 

  . املنظمات يف عملها 
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  آليات املنظمات الدولية غري احلكومية يف الوقاية من ديدات األمن اإلنساين: املبحث األول
حول إشكالية تعريف األمن اإلنساين  املسامهات األساسية اليت اشات اليت دارت أظهرت النق

قدمها أصحاب املقاربة احلدية يف حماولتهم تقليص حدة النقد الذي تعرض إليه األمن اإلنساين باعتباره 
  ."عملية"مفهوم واسع يثري العديد من التساؤالت حول الكيفية اليت يتم ا التعاطي معه كمقاربة 

الكيفيات اليت ميكن  مشكلة حتديد خمتلف اإلنساين األمنيواجه مفهوم ضبط تعريفه،مشكلة  إىل فإضافة
مل يتم تطبيقه يف  إذا  فائدةبالنسبة للعديد من الباحثني ليس هلذا املفهوم أي إذ ، يطبق من خالهلا أن

لكيفية اليت تتم ا تعبئة احتديد مة ومالئ األكثراختيار الفواعل وذلك من خالل  .مليالعالواقع 
  .اإلمكانيات اإلجيابية هلذه الفواعل ضمن اتمع األمين واالستفادة من مهاراا 

ويف هذا اإلطار تعتمد املنظمات الدولية غري احلكومية كإحدى أهم فواعل األمن اإلنساين على   
، وذلك واستدامة مضامينهإلنساين وع اآلليات اليت تعمل على توفري األرضية املالئمة لتفعيل األمن امجم

 risk(اخلطرالوقاية وتقييم : من خالل تقدمي أجندة عمل ترتكز على ثالث جهود أساسية وهي 
assessment and prevention(احلماية،)protection ( والتعويض

)compensation.(1   
مات الدولية غري احلكومية وعليه سريكز هذا املبحث على اآلليات الوقائية كمستوى أول  ملساعي املنظ

  .يف تفعيل األمن اإلنساين 
  مفهوم آليات املنظمات الدولية غري احلكومية الوقائية : األول املطلب

ترتكز مقاربة األمن اإلنساين على التهديدات غري التقليدية،املتصلة بالعوامل االقتصادية،الغذائية   
رات ،اإلرهاب ،اجلرمية املنظمة واأللغام املضادة لألفراد والصحية والبيئية،إضافة إىل تلك املتصلة باملخد

فهي مقاربة دف إىل اقتراح بعد تعددي للمسائل األمنية، ميثل فيه األمن اإلنساين اعترافا بأمهية .
حاجات البشر األمنية إىل جانب حاجات الدول، واحلد من املخاطر باختاذ اإلجراءات الوقائية للتخفيف 

  2.اع اإلنسانية واللجوء إىل اإلجراءات العالجية عند فشل العمل الوقائيمن هشاشة األوض
وعلى هذا األساس تعتمد املنظمات غري احلكومية يف املستوى األول لضمان تفعيل األمن   

، اليت دف إىل احليلولة دون حدوث انتهاكات " اآلليات الوقائية" اإلنساين على ما يعرف ب
وذلك يف (فة الوقت الذي يكون فيه الناس أو األفراد عرضة خلطر ماديوشيكة،حبيث تعمل على معر

                                                
1Gary King and Christopher Murray, op.cit.,p.23 

مت تصفح . 2005املؤمتر الدويل لألمن اإلنساين يف الدول العربية،: إعادة النظر يف استراتيجيات األمن اإلنساين يف املنطقة العربية.غادة علي مرسي 2
  26/12/2011:املوقع يوم
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،أوعندما تواجه جمموعة ما خطر فقداا ...) األحوال اليت يتم فيها تقييد حرية احلركة،حق العمل
وتستهدف . لصوا املسموع داخل اتمع،أو عندما يبدأ شكل من أشكال احلياة األصلية باالختفاء

فاعتماد آليات وقائية جيعل من املنظمات .ل املنهارة أو املعرضة للسقوط يف هاوية الفقربشكل كبري الدو
الدولية غري احلكومية ال تتعامل فقط مع نتائج أو تداعيات انعدام األمن،وإمنا التعمق يف التعاطي مع 

   1 .عها أو احلد منهاالرئيسية اليت تؤدي إىل انعدام أمن األفراد ومن املخاوف اإلنسانيةجذور العوامل أو 
ولتتجاوز املنظمات الدولية غري احلكومية مشكل صعوبة قياس األمن اإلنساين ركزت يف آليات 
 ∗عملها الوقائية  على قياس مؤشرات تزايد الال أمن أو انعدام األمن بالنظر إىل توافر شرطني أساسيني

يعرف .الناجتة عن التهديد vulnerability2 "القابلية للتضرر"أو " اهلشاشة"و threat "التهديد:"
  :التهديد بأنه ذلك العمل أو تتابع األحداث الذي  "أوملن"

 ).األفراد(يهدد بصورة عنيفة منط العيش الذي يتبناه سكان الدولة  •
 .أو الذي من شأنه أن حيد من البدائل املطروحة أمام األفراد داخل الدولة  •

 ئدة إىل آثار سلبية على اإلنسانية،أو عند املساس باجلوهرفالتهديد يظهر،عندما تشري الظروف السا
 البقاء بإمكانية رتبطةامل اإلنسان حقوقأي جمال حريات و،(Vitalcore) حلياة اإلنسان احليوي
  .الكرامة وبقاعدة

 حماولته دراسة العالقة بني األمن اإلنساين وبناء السالم يف)Morgan(ان ويف هذا اإلطار قدم مورغ
  :صادر للتهديد وانعدام األمن اإلنساين صنفها يفثالث م
 Individual sources of human(املصادر الفردية النعدام األمن اإلنساين •

insecurity(وتشمل بنتائج ملموسة  تاملنشآارة املوجهة ضد األفراد أو أي األنشطة الض
ا النمط هم أعمال اللصوصية،النهب،االضطرابات بني االثنيات،واألكثر تضررا يف هذ

 .األطفال،النساء وكبار السن
 Institutional sources of human(املصادر املؤسساتية النعدام األمن •

insecurity( أي األنشطة الضارة وإمهال املؤسسات اليت تقوض حقوق اإلنسان واألمن،

                                                
 .41، ص)2008لبنان،األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل ،"(التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان"عماد عمر،ممدوح عبد اجلواد ، 1
 ستجابةقدرة األفراد املتضررين لال/التهديد×االنكشاف=اخلطر ،معادلة للعناصر اليت يتضمنها وجود خطر) Bonwick(قدم باونيك ∗
يتم استخدام هذا املصطلح للداللة على الطبيعة اهلشة وغري اآلمنة ،وتبلور إدراك جديد باخلطر وأشكال التهميش وهو مصطلح التيين مشتق :اهلشاشة  2

  . ارتبط بالتهديدات اليت يتعرض هلا اإلنسان مثل الكوارث الطبيعية ) wound’: vulnus(من الكلمة 
2 Barbara A. Misztal,” The Challenges of Vulnerability In Search of Strategies for a Less 
Vulnerable Social Life         ( UK: Palgrave Macmillan, 2011), p12. 
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ساد ،فاإلنساين،وتشمل عجز أنظمة الرعاية االجتماعية،التسييس ،خفض األجور،تسريح العمال
 .اخلدمة املدنية

 Structural and cultural sources of(املصادر البنيوية والثقافية النعدام األمن •
human insecurity( األعمال الضارة والنتائج املرتبطة بأمناط التفكري واإلدراك يف،

  1.مع ككل، تشمل الفقر ااعة والبطالةات
،أو درجة التهديد اليت "العتبة"ديد الباعثة على التحرك ومع ذلك تبقى صعوبة يف حتديد درجة الته

وهنا تظهر حماولة املنظمات الدولية غري احلكومية اعتماد مقاربة . تشكل خطرا أساسيا على الفرد
شاملة،وعتبة متحركة تربط بني مستويات األمن اإلنساين واجتاهات التنمية اإلنسانية يف حاالت 

ات املتحركة لألمن اإلنساين والتنمية اإلنسانية من خالل مؤشرات األزمة،وميكن تصور هذه العتب
واجلدول التايل .تدرجية مركبة،مرتبطة مبستويات التحرر من اخلوف واحلاجة،وحرية العيش بكرامة

يوضح عتبات متحركة ملؤشرات األمن اإلنساين كمية كيفية مثل ما يتضمنه برنامج األمم املتحدة 
  .انية ملؤشرات التنمية اإلنس

فآليات املنظمات الدولية غري احلكومية الوقائية جيب أن تضم ليس فقط  حجم التهديدات القائمة أو 
  .احملتملة ولكن أيضا طبيعة اهلشاشات ونقاط الضعف املوجودة وكيف يتم النظر إليها 

                                                
1 Earl Conteh-Morgan,”Peace Building and Human Security: A Constructivist Perspective” 
,International Journal of Peace Studies, Volume 10, Number 1( Spring/Summer 2005):p70. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
  

  -1-العتبة
  الكبرياخلوف 

  -2-العتبة
  احلاجة الكبرية

  - 3-العتبة 
  ة احلاجة املوسع

  -4-العتبة
  الكرامة

  مواجهة العنف-
  معدل وفيات عنيف  -
  
  
  معدل وفيات األطفال-
  
  إحصائيات-

  السكان النازحني
  مستويات العنف -

.                 اجلندري 

  صعوبات كبرية مواجهة 
قضايا الوصول إىل 
املوارد والعدالة يف 
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   مستويات التغذية 
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  القضايا الصحية،املاء
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  معدالت البطالة   
  

  توزيع الدخل 
  التضخم،معايري

  . القدرة الشرائية 

  العيش يف بيئة آمنة 
مستويات الفساد 

  .واحلكم اجليد
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  واألمن القضائي 

  القضايا البيئية 
  

مستويات 
  الرضا،املساواة

  .والرفاه
  
  

 مقاربة حدية ملؤشرات األمن اإلنساين-9-جدول رقم
  Shahrbanou Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy,p121 :املصدر

ة دد حياة فقد أصبحت هناك حاجة لفهم األسباب اليت جتعل من هذه املؤشرات الديناميكي
  .اإلنسان،ومعرفة الكيفية اليت يتم من خالهلا التكيف مع هذه التهديدات واحلد منها

أما بالنسبة للعنصر الثاين الذي ركزت عليه آليات املنظمات غري احلكومية الوقائية،أي 
فيكون موجودا عندما يتعرض األفراد لتطورات ميكن أن تكون ضارة،إىل جانب نقص " االنكشاف"
  1.وسائل ملنعها بشكل فعال واحلد أو مواجهة الضرر الذي ميكن أن حيدث هلم ال

                                                
1 Marvin S. Soroos,” Approaches to Enhancing Human Security”, in Richard A . Matthew, Jon 
Barnett (eds.) Global Environmental Change and Human Security :An Introduction (Cambridge: 
MIT Press,2010),p.178. 
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األمن اإلنساين واالنكشاف " فقد مت تطوير جمموعة من الدراسات تقوم على عالقة االرتباط بني 
  :،فاألمن اإلنساين يتحقق عندما يتمكن األفراد أو اتمعات من العيش يف الظروف التالية"اإلنساين
الالزمة للحد والتخفيف،أو التكيف مع ديدات حقوقهم اإلنسانية،البيئية ) احللول(اتاخليار •

 . واتمعية
 .احلرية والقدرة على ممارسة هذه اخليارات  •
 .فرصة املشاركة بفعالية لتحقيق هذه اخليارات •

بصورة  وعلى هذا األساس يعكس األمن اإلنساين قدرة التغلب على الضعف أو االنكشاف،واالستجابة
  .إجيابية للتغري البيئي،الرتاعات وغريها من التهديدات 

التفاعل بني بعدين،البعد اخلارجي من االنكشاف "بأنه) Bohle(فقد عرفه بول االنكشاف اإلنساينأما 
الذي غالبا ما يشري إىل التهديدات ذات الطبيعة غري بنيوية،واليت تعد إىل حد كبري خارجة عن سيطرة 

مثل التغري املناخي العاملي والعوملة االقتصادية،والبعد الداخلي الذي يركز على األعمال مجاعة معينة،
الداخلية للمجتمعات واألفراد وقدرم على اإلدراك واالستجابة للضغوطات املرتبطة بالبعد اخلارجي 

  ".من االنكشاف
،حملاولة )double structure" (جةالبنية املزدو"هذا التعريف من خالل تقدمي منوذج ) Bohle(وقد بلور بول

فهم التفاعل بني البعد اخلارجي والداخلي لالنكشاف،معتمدا باألساس على فرضية أنه كلما كانت 
قدرات التأقلم والتكيف أكرب،كلما كان اتمع أو األفراد قادرين على إقامة حالة آمنة،وبالتايل االنتقال 

  . اإلنساين اإلنساين إىل األمن ) الضعف(من االنكشاف
يف أا تسمح للمنظمات الدولية غري احلكومية باختبار  االنكشاف- التهديدوتكمن أمهية ثنائية 

،االجتماعية ةاالدراكات أو التصورات اإلنسانية للخطر،وطبيعة العالقة بني أسباب االنكشاف االقتصادي
حنو فهم أسباب الضعف،بدال من والسياسية،وبالتايل حماولة إعادة ترتيب أولويات اآلليات الوقائية 

  1.احللول التكنوقراطية اليت تعزز استمرارية الوضع الراهن وتعميق االنكشاف اإلنساين 
يف فهم التفاعل بني بعدي االنكشاف ) Bohle(والشكل التايل يوضح النموذج الذي اقترحه بول 

اإلنساين إىل حالة األمن  الداخلي واخلارجي وتأثريه على إمكانيات االنتقال من حالة االنكشاف
  .اإلنساين 

                                                
1 Mike Brklacich and Hans-Georg Bohle,” Human Security, Vulnerability, and Global 
Environmental Change”  in Richard A . Matthew, Jon Barnett (eds.),pp37,38. 
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  منوذج البنية املزدوجة لبول:اهلشاشة اإلنسانية: -5-شكل رقم
  Mike Brklacich and Hans-Georg Bohle,p38 :املصدر
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  مستويات وأمناط العمل الوقائي يف حاالت انعدام األمن   : الثايناملطلب 
ملنظمات الدولية غري احلكومية الرامية لتفعيل األمن اإلنساين التحول من جهود ا تقترح

،اليت غالبا ما تكون مؤقتة أو عفوية التكيف مع التهديدات )reactive responses(استجابات رد الفعل
 القدرة ،مبعىن)anticipatory(املوجودة واحملتملة ألمن  األفراد إىل ما يعرف باالستباقية أو القدرة التوقعية 

على التحرك قبل الوصول إىل املرحلة اليت تكون فيها الظروف املهددة موجودة فعال،حبيث توجه هذه 
اجلهود االستباقية إما حنو منع أو تقليص مهددات األمن اإلنساين،أو احلد من هشاشة اتمعات واألفراد 

  . نتيجة لتأثري هذه التهديدات
بعد النظر لتحديد التهديدات ،اليت ميكن أن تنشأ آثارها اخلاصة  فهذا النوع من اآلليات حيتاج إىل

وهي يف نفس الوقت تقدم ختطيط وتنفيذ اإلجراءات اليت من شأا التقليل من . بصورة تؤثر على األفراد
التهديدات والقابلية للتضرر،وتشمل أنظمة اإلنذار املبكر،تعليمات اإلجالء،إمدادات اإلغاثة اليت ميكن 

 يوهذا ما أكدته كارثة تسونام1.لل من عدد الضحايا يف حال وقوع كارثة طبيعية أو نزاع معني أن تق
حول ضرورة وجود رؤية عاملية حول التعامل مع الكوارث الطبيعية حبيث تكون رؤية  2004يف عام 

أكثر ألف شخص،وتشريد  125مسبقة ال تأيت الحقة للكارثة اإلنسانية اليت أودت حبياة ما يزيد عن 
  2.ماليني شخص 5من 

وعلى هذا األساس ترتكز حمددات عمل املنظمات غري احلكومية يف الوقاية من التهديدات األمنية 
  :اجلديدة من التغريات البيئية، الفقر،ااعة وانتهاكات حقوق اإلنسان على

،من خالل )manage threats* (إلدارة التهديداتاآلليات اليت تعتمدها املنظمات غري احلكومية  •
منع نشوءها،تقليصها أو إزالتها بصورة عامة،فمثال بالنسبة للمشاكل البيئية يكون ذلك عن 

امللوثات اليت ميكن أن تشكل خطرا على صحة اتمع،خاصة طريق املطالبة باحلد من انبعاث 
 .تكون نتيجة للنشاطات اإلنسانية  تلك اليت

،من خالل جتنب التعرض ) reduce vulnerabilities(االنكشافالضعف وآليات التقليص من  •
لظروف التهديد،إذ حتاول املنظمات غري احلكومية عرب هذه اآلليات التركيز على اخلطوات اليت 

فاألفراد هلم القدرة على تقليص .يقوم ا األفراد يف حد ذام لضمان سالمتهم وكرامتهم
لعيش يف املناطق املعرضة للزالزل ،أو احتماالت التعرض للتهديد كأن خيتاروا مثال جتنب ا

                                                
1 Ibid,p.179. 

  .26ص،2008تقرير التنمية البشرية لعام برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2
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املناطق اليت تكون فيها الرباكني أو الفيضانات نشطة،كما ميكن يف هذه احلالة تقليص 
االنكشاف من خالل وضع حواجز محائية، تعزل اتمع عن أضرار وشيكة،أي بناء ما يعرف 

باين املقاومة باجلدران البحرية للحماية من ارتفاع مستويات احمليطات وتعزيز امل
للزالزل،الصدمات أو األعاصري إىل جانب برامج التلقيح اليت ميكن أن حتد من انتشار األمراض 

أقل عرضة للتهديدات بالنظر إىل توسيع قدرم على التعاطي مع آثار فاألفراد يكونون  .املعدية 
 :والعمل على التطورات املدمرة

 .التقليل من التهديدات •
 .القابلية للتضرر التقليل من عوامل •
 .زيادة قدرات احلماية •

واألفراد القدرة على التكيف تعكس مدى مرونة اتمع ف،التكيف مع التهديدات احملتملة •
1 .واستعادة حالة األمن اإلنساينعلى امتصاص اآلثار  موباألخص قدر 

("تقييم املخاطر"إىل جانب اعتماد هذا النوع من اآلليات الوقائية على   Risk 

Assessment ،عن طريق اإلنسانميكن من توفري املعرفة اجليدة بطبيعة املخاطر اليت دد أمن ،الذي )
2.استخدام ما يعرف بأنظمة اإلنذار املبكر  

( اإلنذار املبكرمفهوم  برز استخداملقد ف        early warning يف ميدان ،خالل احلرب الباردة)
كأداة للتنبؤ ليتم تطويره احملتملة،  لقدرة على التنبؤ  باهلجماتاالستخبارات العسكرية الوطنية لتعزيز ا

.لكوارث الطبيعية والصراعات العنيفةباية ، أو االستجابة على حنو مبكر بالكوارث الطبيع  
(ألكسندر أوستني يعرف  Alexander Austin أي مبادرة تركز على مجع " بأنه اإلنذار املبكر) 

أو صياغة التوصيات مبا يف ذلك تقييم املخاطر وتبادل املعلومات بغض  املعلومات بصورة منهجية،حتليل
3". النظر عن املوضوع،سواء كان كمي أو نوعي أو مزيج على حد سواء  

حبيث تكمن أمهية اإلنذار املبكر يف إمكانية تطوير خيارات إستراتيجية لالستجابة،وليس جمرد مجع 
: األساسية التالية املعلومات وحتليلها فقط،فهو يشمل العناصر  

                                                
1  Marvin S. Soroos, op.cit.,p178. 

 .إدارة التهديدات هي عملية حتديد،قياس ،السيطرة وتقليص املخاطر األمنية *
2 Gary King and Christopher Murray, op.cit.,p17. 
3 Alexander Austin," Early Warning and The Field:A Cargo Cult Science?  " , (Berghof Research 
Center for Constructive Conflict Management , Aug 2004) p.3. 
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 .تقدير حجم وتوقيت املخاطر النسبية للتهديدات الناشئة  •
 .حتليل طبيعة هذه التهديدات، ووصف سيناريوهات حمتملة •
  1 .إيصال حتليالت التحذير لصناع القرار •

حبيث يتم " شامل"وعلى هذا األساس تتطلب فعالية نظام اإلنذار املبكر أن يكون شامل وعملي ،
بع مجيع جوانب،أو مؤشرات انعدام األمن العسكرية،والسياسية،واالقتصادية ،البيئية حتليل وتت
   :بني أهم هذه املؤشرات جندومن ثقافية ،-والسوسيو
  .ارتفاع مستويات الفقر -
تزخر  بزيادة هيمنة مجاعة عرقية على املناطق اجلغرافية اليت:املناطق اجلغرافيةاختالل التوزيع ب -

  .احليويةباملوارد الطبيعية 
  .االقتصادي وضعف البنية التحتية تدين النمو -
  .الشعيب الرضاتزايد مستويات الفساد اليت تعكس عدم  -
  .اهلوة يف توزيع املوارد االقتصادية و اإلمكانياتواليت تزداد حدة بسبب ضعف ،التوترات اإلثنية -
  .ائم تزايد معدالت اجلربارتفاع عدد الصفقات العسكرية و زيادة نسبة التسلح، -
  .اهلجرة والناجتة عن ضعف األطر الرقابية لتنظيم حركة املواطنني داخل الدولة املعنية -

 .الدولة إقليمتزايد مستويات عدد الالجئني يف  -
2 

، من خالل حتديد نوع وطبيعة األدوات اليت سيتم توظيفها يف معاجلة حاالت معينة من انعدام "عملي"و
لوقائي من الرتاعات اليت دد أمن األفراد، على أنواع الرتاعات اليت العمل ا األمن فمثال جيب أن يركز

  لديها القدرة على

حبيث يقوم التخطيط الوقائي عرب آليات اإلنذار املبكر .1خلق حالة العنف والال أمن بالنسبة لإلنسانية 
القدرة على خلق  الفعال مبسح واسع وشامل موعة املؤشرات والعوامل السببية احملتملة، اليت لديها

                                                
1 Herbert Wulf and Tobias Debiel, “Conflict Early Warning And Response Mechanisms : Tools 
For Enhancing The Effectiveness Of Regional Organisations ?”( Working Paper no. 49, May 
2009),( Crisis States Research Centre,London),p.5. 
2  Bipasha Choudhury," Historical Background Of Conflict ", (Carleton University, October, 
2002),pp.3-4. 
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االعتراف باهلوية والثقافة،الوصول إىل (الرتاع وتصعيده عرب السعي التنافسي لالحتياجات اإلنسانية
من طرف الفئات احملرومة أو املهمشة ...) العملية السياسية واملشاركة الفعالة يف االقتصاد احمللي وذلك  

:دف  
دابري وقائية تأجل الشروع يف اختاذ  ع يف وقت مبكر، منرتاالكشف عن عالمات تصعيد ال -

 .) ، أو العمل املبكراالستجابة املبكرة(
 .تصعيد العنف وبالتايل منعللتأثري على مسار الصراعات  -

.التنمية يف املستقبل  ، دف  الكشف عن اجتاهاتحتليل حالة معينة و حتديدها -
2

 
  :بني ثالث مستويات للوقاية ميكن التمييز  ويف هذا اإلطار،

،تستخدم الوسائل تشمل جهود قصرية املدى): operational prevention(الوقاية العملية/ 1
  .السياسية،أو العسكرية ملنع الرتاع أو منع احتماالت تصعيد العنف

تعتمد على الوسائل االقتصادية والتنموية،ملعاجلة ): structural prevention(الوقاية البنيوية/ 2
  .،ودف إىل تقليص أو احلد من اخلطر،والدعوة إىل حتسني األطر التنظيمية األسباب اجلذرية للرتاع

واليت حتاول تقليص الرتاع على أساس عاملي،بعيدا : )systemic prevention(الوقاية الشاملة/ 3

.عن اآلليات اليت تركز على دولة معينة
3

  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
1 Hussein Solomon,” Human Security in Sub-Saharan Africa: Conflict Resolution and the Role 
of Civil Society”, in Giorgio Shani and Makoto Sato (eds.) Protecting Human Security in a Post 
9/11 World :Critical and Global Insights (New York: Palgrave Macmillan,2007), p135. 
2 John G. Cockell,” Human Security and Preventive Action Strategies”, in Edward Newman and 
Oliver P. Richmond,The United Nations and Human Security (New York: Palgrave, 2001) ,p17. 
3 Herbert Wulf and Tobias Debiel, op.cit.,p4. 
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    .منظمات الدولية غري احلكومية أمهية املعلومات يف العمل الوقائي لل:الثالث املطلب
إن اعتماد املنظمات الدولية غري احلكومية على آليات الوقاية من ديدات األمن اإلنساين ال 
يعين بالضرورة حتقيق واقعا بشريا خال من التهديد،وإمنا أن ينجح األفراد واتمعات يف اكتساب املعرفة 

فدورها يتمحور حول رفع .1هديد مبرونة ووعي كبريينواملهارات اليت متكنهم من التعامل مع الت
مستويات الوعي،وجعل االنتهاكات مكشوفة وظاهرة للعيان على املستوى احمللي،الوطين والدويل،أمام 

 :وميكن تقسيمهم إىل ثالث فئات رئيسية .ناظري املتأثرين واألشخاص الذين لديهم إمكانية تغيريها 

وهي ما تسعى املنظمات الدولية غري احلكومية إىل التأثري : )targets(املستهدفون/املستهدف •
 .فيهم 

وهم األشخاص أو املنظمات الذين يدعمون عمل ) :active allies(احللفاء الفاعلون •
 .املنظمات الدولية غري احلكومية  بنشاط وفعالية 

اف هم األشخاص أو املنظمات الذين يدعمون أهد):passive allies(احللفاء السلبيون •
املنظمات غري احلكومية يف الوقاية من التهديدات املستمرة، إال أم ال يشاركون يف حتقيق 

  .التقدم 
القوة األساسية اليت تعتمد عليها املنظمات الدولية غري احلكومية،حبيث أن إمكانيات  "املعلومات" وتعد 

نع االنتهاكات احلصول على معلومات ذات مصداقية ميكنها من الذهاب بعيدا باجتاه م

  2.والتهديدات،وحتقيق مستويات أفضل لتفعيل األمن اإلنساين واستدامته

فلقد استفادت املنظمات الدولية غري احلكومية من ثورة املعلومات،وتقنية االتصاالت ووسائل 
اإلعالم،اليت أصبحت تعين يف أحد أهم أبعادها أنه بات لدى هذه املنظمات املزيد من املعطيات 

عرب استعمال الترويج اإلعالمي  الدول أداة لسلطة يب العمل اإلضافية بعدما كانت املعلوماتوأسال
وعلى هذا األساس ساهم انتشار تكنولوجيا املعلومات .املقنع،وحجب املعلومات أو جتميد تدفقها

                                                
1 Nayef R.F. Al-Rodhan, ” The Politics of Emerging Strategic Technologies Implications for 
Geopolitics, Human Enhancement and Human Destiny”( UK: Palgrave Macmillan, 2011),p16. 

 .150عماد عمر،ممدوح عبد اجلواد،مرجع سبق ذكره،ص 2
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،مما أدى  1ان والزمانوالسهولة املتزايدة يف تداوهلا،جتاوز القيود اليت كانت تفرضها املتغريات املتعلقة باملك
إىل تعزيز التواصل بني األفراد واملنظمات الدولية غري احلكومية يف طابع غري رمسي،على شكل مكاملات 
هاتفية،رسائل الكترونية،رسائل عرب الفاكس،وتداول الكتيبات والنشرات من جهة أخرى،ومتكني 

   2.ولية،الرأي العام وصانعي القراراملنظمات الدولية غري احلكومية من التأثري على السياسات الد
فراتوف :ت يسمح للمنظمات الدولية غري احلكومية بللمعلوما فعال نظام   

 املعلوماتو البيانات كانت كلماف ،أسرع بصورة املهام أداء إىل الكفاءة تشري :الكفاءة حتقيق •
 ،حتسني عملها يف أكرب فرصا منحت املنظمات الدولية غري احلكومية كلما دقة، بأكرب متوفرة
 .عملها برامجاآلليات اليت تعتمدها و  بني واالنسجام  التفاعل ضمان وكذلك

 حتقيقاملنظمات الدولية غري احلكومية يف  جناح  مدى إىل الفعالية تشري :الفعالية إىل الوصول •
 . هاأهداف

 اتخدم ميتقدعلى  املنظمات الدولية غري احلكومية املعلومات نظمتساعد :مةاخلد أداء حتسن •
 .الفواعل األخرى بني التعاون جهود تنسيقو املستويات، مجيع على فرادلأل عايل مستوى ذات

 تكيفلتحقيق  ةيضرور املعلومات وسيلة أنظمةتعد : استغالهلاو  الفرص على التعرف  •
 ملساعدةاو ها حتديد ،اليت تطرأ على حياة األفراد التغريات معاملنظمات الدولية غري احلكومية 

 .بأحسن صورة ااستغالهلوالفرص خلق   احللول إجياد يف
املنظمات الدولية غري احلكومية عرب سهولة تدفق  مكنحبيث تت :الفواعل وبناء الشبكات ربط •

الذين قد يكونوا اليت تتكون من النشطاء واجلماهري  ،املعلومات من إنشاء شبكات املناصرة
 3.متباعدين جغرافيا أو اجتماعيا 

آخر وإىل جانب قوة املنظمات الدولية غري احلكومية يف االستخدام االستراتيجي للمعلومات  ويف بعد
وقدرا على جعل مجيع الناس يف خمتلف أحناء العامل يدركون أم يتشاركون العديد من املصاحل والقيم 

احلكومية يف زيادة تعتمد املنظمات الدولية  غري  4.ومتكينهم من العمل معا لتحقيق األهداف املشتركة 

                                                
1 Paul Frissen ,” The virtual state: Post-modernisation,Information and Public Administration”, in 
Brian D. Loader and Thomas.Day (eds.) The Governance Of  Cyber Space,Politics,Technology 
and Global Restructuring(London: Routledge,1997), p112. 

دار  ،لبنان( لينا محدان البالونة: ،ترمجة"شبكات املناصرة غري احلكومية يف السياسة الدولية:نشطاء بال حدود  "، مارغريت كيت،كاترين بكنك 2
 .37، ص)2005،،  البشري

 .37، ص)2000الطبعة األوىل ،، دار الثقافة العلمية ،اإلسكندرية( "علومات االتصاالت وامل"،حممد سعد اهلجرسي  3
، )2005الطبعة األوىل ،، دار الساقي للنشر ،لبنان(تانيا بشارة : ،ترمجة"املؤسسات العاملية عرب احلدود القومية :القوة الثالثة"،آن فلوريين  4
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 Securitisation(مستويات الوعي مبصادر انعدام األمن على املفاهيم األساسية لنظرية األمننة 
Theory(وذلك من خالل اعتماد عملية خطابية لغوية،)speech act ( تستهدف مدركات األفراد

املخاطر النامجة عن وصناع القرار حول التحديات اليت تطرحها التهديدات األمنية اجلديدة،تضخيم 
  1.استمرارها وإحالتها إىل حيز القضايا الطارئة  وهذا ما يساهم يف جعل األمن اإلنساين قضية حيوية 

،اليت كانت  Copenhagen Schoolمدرسة كوبنهاغن ويعود الفضل يف تطوير هذه النظرية إىل 
، ن لبحوث السالم يف الدمناركبنهاغيف معهد كو األكادميينيمثرة أجندة البحوث اجلماعية لعدد من 

 و أول Barry Buzanباري بوزان،Jaap de Wilde جاب ديفيلد  وباألساس حول أعمال
 "إطار جديد للتحليل: األمن "مع كتاب  1998يف   تتوج واليت. Ole W verوافري 

Security :A New Framework For Analysis ، حبيث طرحوا فيه جمموعة من
كيف مينح نفسه معىن من خالل واألمن يف السياسة العاملية؟ يعمل  حول  كيف التساؤالت،متركزت
ة من املخاوف املهملة أو تسعى لتضمني جمموعة واسع  intersubjectiveعمليات تذاتانية 

  2.ة يلدولاوق اإلنسان يف  األجندة األمنية تزايد ضغطها مثل التغري البيئي والفقر وحقاليت ،املهمشة
 Securitization and "يف مقاله  أول ويفرإلسهامات  اليت قدمها اعلى  ابناءو

Desecuritization ا األمننة ب توصفعملية استطرادية "أ Discursive process   تربز من
 اتربر اإلجراءات خارج احلدود الطبيعية ديد وجودي يتطلب تدابري طارئة،وخالهلا القضية على أ

   3".للعملية السياسية
ملوضوع ' ديد موجود'، أو ديناميكية أو فاعل ليكون قضية معينة فاعلالالعملية اليت يعلن ا  أي

يح تعليق أو وقف ، فإن ذلك  يتعملية من قبل اجلماهري ذات الصلةهذه  المت قبول وإذا . مرجعي معني
على .لك األزمة املتصورةاالستجابة لتاستخدام تدابري أو إجراءات  طارئة  يف حماولة  و السياسة العادية

  .مسألة ديد األمن تتطلب األولوية عن باقي املسائل األخرىاعتبار أن 
أحسن مثال على جهود املنظمات "فريوس نقص املناعة البشرية أو االيدز"ويعد العمل يف جمال مكافحة 

إلفريقية حيث ال يزال الدولية غري احلكومية يف رفع مستويات الوعي بأمهية الوقاية،وخاصة يف البلدان ا

                                                
1David Roberts,” Global Governance and Biopolitics: Regulating Human Security"(New York: 
Zed Books, 2010) ,p21. 
2 Paul D. Williams ,op.cit.,p68. 
3 - Aline Leboeuf and Emma Broughton," Securitization of Health and Environmental 
Issues:process and effects",IFRI,Bruxelles,2008.(accessed 28/10/2011)  ) ,p4.  
http://www.ifri.org/downloads/securitization health environment.pdf 
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، حبيث تقوم بتوعية الناس حول طرق انتقال ∗هذا املوضوع حمل تضليل على مستوى النقاشات العامة
  .املرض،القيام حبمالت من أجل حقوق املصابني باملرض 

وعلى هذا األساس تعد املنظمات غري احلكومية من اجلماعات األوىل اليت طالبت بتكريس فهم االيدز 
،فال يكفي التعاطي مع هذا املرض من منظور ) multi-sector issue(تعددة القطاعات كقضية م

صحي فقط  وإمنا التركيز على الزوايا االجتماعية االقتصادية والسياسية اليت جيب أن تواجه ا 
   1.املشكلة
  األمن اإلنساين  محايةآليات املنظمات الدولية غري احلكومية يف : الثايناملبحث 
يستهدف هذا املبحث معرفة دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية األمن   

اإلنساين،بالتركيز على اآلليات اجلديدة اليت تطرحها املنظمات الدولية غري احلكومية كقوة يف محاية أمن 
ة يف وذلك بالتطرق إىل رصد تطور اآلليات اليت تعتمدها املنظمات غري احلكومي.األفراد وسالمتهم 

محاية األفراد يف احلالة اليت يتعرضون فيها للتهديد أو انتهاك حقوقهم وسالمتهم الشخصية،واإلشارة إىل 
  .طبيعة مناذج تفاعل هذه اآلليات مع حاالت انعدام األمن اإلنساين

  األمن اإلنساين محايةاملنظمات الدولية غري احلكومية يف  تطور آليات :املطلب األول
ت ركزت املنظمات الدولية غري احلكومية بصورة مبدئية على التنديد قبل عشر سنوا  

باالنتهاكات السابقة أو احلالية ألمن األفراد وكرامتهم، وكانت األداة الرئيسية يف صندوق أدوات هذه 
' الفضح'،حيث كانت املنظمات غري احلكومية تعتمد على سياسات 'املطرقة'املنظمات هي ما يعرف ب 

إال أن صندوق األدوات توسع بشكل كبري،فاملنظمات .،بالنظر إىل وجود انتهاكات موثقة'ارإحلاق الع'و
غري احلكومية ال تقوم بتوجيه االنتقادات فقط بل تتوىل تشكيل شراكات مع مؤسسات حكومية وغري 

  2.حكومية من أجل املساعدة يف محاية أمن األفراد 

واجهها اإلنسانية كالتدهور البيئي،الفقر،ااعة،املأسسة ففي ظل تعدد وتعقد التحديات األمنية اليت ت
السياسية للتمايزات الثقافية والتطلعات االثنية،اإلرهاب،الرتاعات املسلحة واجلرائم ضد اإلنسانية،واليت 

                                                
 .بوباء اإليدز ،بعد أن أصبح مخس سكان زميبابوي مصابني بالفريوس) Mugabe(اعترف الرئيس الزميبابوي موغاب  1999حىت عام  ∗

1 Sarah Michael, op.cit.,p23. 
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اإلدارة 'تشكل ديدا لألمن اإلنساين احملور والركيزة األساسية لألمن والسلم الدوليني برز مفهوم 
كتعبري عن تعاون دويل من منظمات دولية حكومية ومنظمات إقليمية،مؤسسة الدولة  'الدوليةاجلماعية 

واتمع املدين واملنظمات غري احلكومية من أجل تفعيل األمن اإلنساين مبضامينه اجلديدة ومفهومه 
  1.الشامل 

) Chadwick Alger( ويف دراسته حول اتمع املدين كقوة للسلم طور شادويك أجليز
منوذج يضم جمموعة من األدوات اليت يتم استخدامها يف عملية بناء السلم والتعامل الفعال مع ديدات 
األمن اإلنساين،حبيث مت استبدال املفهوم الواستفايل للدبلوماسة بنمط تعاون عابر للقوميات،يتضمن نسق 

املتفاعلة بطريقة تتجاوز نظام  واسع من األدوار املشتركة لكل من الدولة والكيانات غري الدوالتية،
 .مركزية الدولة،وتشمل هذه اآلليات التشبيك وبناء التحالفات والشراكات، احلمالت العاملية،املؤمترات

ويتم استخدامها من أجل احلماية والتدخل يف حاالت تتضمن انتهاكات وديدات مستمرة ألمن 
ن خالل وقف انتهاكات فعلية أو احلد من تعرض األفراد وسالمتهم،فهي حتاول قلب األوضاع القائمة م

  2 .األفراد للخطر وتقليص النتائج واآلثار
  ):الفضح/اإلقناع (آلية التخجيل / 1

غري احلكومية آليات على عدة مستويات للضغط أو إقناع األفراد واحلكومات الدولية توفر املنظمات 
ة لألفراد البيئة ،إنشاء حظر لأللغام املضاد محاية،دولية لتحسني سجالت حقوق اإلنسانواملنظمات ال

 تعند التعاطي مع احلكوما آلية التخجيلومعاجلة قضايا الفساد وتعتمد املنظمات الدولية غري احلكومية 
املنتهكة حلقوق وسالمة األفراد،يف هذه احلالة دف هذه اآللية إىل إبالغ احلكومة املعنية بأن أعماهلا 

األسرة الدولية،حبيث يتضمن التخجيل إقناع القادة بأن سلوكهم ال يتوافق ستؤدي إىل وضعها خارج 
  .مع اهلوية اليت يطمحون إليها 

أي أن املنظمات الدولية غري احلكومية ميكن أن تؤثر يف الدول وحثهم على محاية أمن األفراد من 
 soft(∗' مةالقوة الناع'بالتهديدات املتنوعة اليت ميكن أن تضر سالمتهم عرب ما يعرف 

power(اليت تعتمد على اإلقناع واجلذب،)persuasion and attraction.(  

                                                
 .28مرجع سبق ذكره ،ص،إلياس أبو جودة 1

2 Roger A. Coate, ‘Civil Society As  A Force For  Peace , May, 2000.(accessed12/11/2011) 
http://heapol.oxfordjournals.org/content/13/4/345.full.pdf 
∗ ديع  أول ناي جوزيف  الطريق' اإلقناع أو القوة الناعمة يف كتابه قوة مصطلح صاغ من  ،وعرف'القيادة إىل   القدرة التأثري بوصفها/اإلقناع قوة ناي 
باستخدام سواء املكافأة، أو بالتهديد ا ليقوموا يكونوا مل بأفعال القيام إىل اآلخرين دفع على فهي تعرب  العسكرية، التهديدات أو االقتصادية الوعود 
 . اإلكراه من واإلقناع بدالً اجلذب خالل من األهداف حتقيق على عن القدرة
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ترتكز القوة الناعمة للمنظمات غري احلكومية على سلطتها األخالقية  )Florini(آن فلوريينفوفقا ل 
  .واملعلومات املوثوقة اليت توفرها 

  :ة تتضمن أربع مستويات قوة الناعمتصنيف لسياسات ال) Sikkink(وقد قدمت كيك سيكنيك
 information (أو املعرفة استخدام املنظمات الدولية غري احلكومية سياسات املعلومات  •

politics.( 
 ).symbolic politics(استخدام املنظمات الدولية غري احلكومية السياسات الرمزية  •
،اليت تعين ) leverage politics(سياسات النفوذاستخدام املنظمات الدولية غري احلكومية  •

اجتاه هذه املنظمات إىل دعوة فواعل أكثر قوة،إما عن طريق ممارسة الضغط أو ربط القضايا 
 ).مثل حقوق اإلنسان والعقوبات االقتصادية (

 accountability(لسياسات املساءلة استخدام املنظمات الدولية غري احلكومية  •
politics(1.واالتفاقيات اليت وافقت عليها مسبقا  ،اليت حتمل احلكومات مسؤولية املبادئ 

وعليه فإن استخدام املنظمات الدولية غري احلكومية لسياسات املعلومات،جيعلها تتمتع بآليات قوة 
  :إضافية تدعم أدوارها يف

o املنظمات الدولية غري احلكومية كوسطاء  :  
ات احمللية والعاملية، إذ حبيث كثريا ما ينظر إىل املنظمات غري احلكومية كوسطاء بني املستوي

  .أو جتارب الناس وخربام يف اال الدويل "املعرفة احمللية "تتمثل مهمة هذه األخرية يف تقدمي 
o املنظمات الدولية غري احلكومية كخرباء:  

حيث أصبحت املنظمات الدولية غري احلكومية أكثر ختصصا يف معاجلة بعض املواضيع من ممثلي 
ظمات غري احلكومية غالبا ما يعملون لفترة طويلة بشأن قضية معينة،وعلى الدول فممثلي املن
  .أهم املوارد ذات القيمة بالنسبة للعديد من ممثلي الدول' املعرفة اخلبرية'هذا األساس تعد

o الدعاية جمال مبدعني يفات الدولية غري احلكومية كاملنظم :  
قط بتقدمي املعلومات حول ما حيدث يف حيث أن املنظمات الدولية غري احلكومية ال تكتفي ف

الساحة الدولية،أو حول القضايا املطروحة للجمهور على نطاق واسع،وذا فهي جتعل 

                                                
1 Kristina Hahn and Anna Holzscheiter,” The Ambivalence Of Advocacy: International NGOs 
and their discursive power of attributing identities”,pp9,10(accessed 15/07/2011) 
http://www.bigsss.uni-bremen.de/fileadmin/gsss/macht/Paper_HahnHolzscheiter.pdf 
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املفاوضات الدولية أكثر شفافية،إىل جانب قدرا على ممارسة بعض الضغط يف منحها 
  1).التوبيخ والتشهري(املعلومات حول الدول اليت مل تف بوعودها 

   :)بناء الشبكات العاملية(آلية بناء دوائر املناصرين لألمن اإلنساين/ 2
،وإشراكهم يف النشاطات اليت تسعى إىل محاية األفراد من لوصول إىل أطراف جدددف هذه اآللية ل

،وتعزيز اجلهود اليت وير شراكات فعالة من أجل التغيري،وذلك من خالل تطاألمن اإلنساين ديدات
،وإجياد مرونة يف نفس الوقت مزيدا من املصداقية، وهو ما يضفي فعون عن األمن اإلنساينا املدايبذهل

   .أكرب يف العمل 
شكل ثالث من أشكال املنظمات "الشبكات العاملية بأا ) Walter Powell(ويعرف 

االقتصادية خيتلف بشكل مميز عن األسواق وعن التسلسل اهلرمي،حبيث تكون أكثر خفة يف 
ا،حيث أن اموعات ضمن الشبكة الواحدة جتمعها قيم مشتركة،وتقوم بتبادل املعلومات فيما حركيته

  " .بينها بشكل منتظم
و يتألف أعضاء الشبكات من جمموعة من اخلرباء يسعون من خالل عالقام املهنية التأثري يف 

يم املشتركة يطلق السياسة العاملية،أو من نشطاء تربطهم جمموعة من األفكار املنسجمة والق
 شبكات املناصرة العاملية"أو ما يعرف ب)transnational advocacy networks(عليها

،واليت دف إىل تغيري سلوك الدول واملنظمات الدولية،كما يضطلع أولئك األعضاء أيضا مبهام ابتداع "
  .األفكار وأمناط جديدة من اخلطاب حلماية األفراد وأمنهم 

محاية على دور املنظمات غري احلكومية يف ) Harold Sibanda( ارولد سيبانداهلويف دراسة     
  :يفتلك املنظمات  آلياتحدد  األفراد

الة توافق وتناغم مع اليت تكون فيها املنظمات غري احلكومية يف حاآللية وهي :  التعاون •
ىل الشفافية الثقة املتبادلة وهي تدعو إمبنية على احلكومات، والعالقات بينهما جيدة 

 .داخل اجلانبني املتعاونني
البدائل ء احلكومة الكثري من املعلومات والتحاليل واليت دف إعطا آلليةاوهي : التعليم •

  .السياسية
حيث تتصرف املنظمة غري احلكومية كمجموعة ضغط لتغيري السياسة وإبداء : اإلقناع •

رشات العمل ني التجمعات ووالشعيب وتتراوح وسائل اإلقناع ب الدعم 
 ؛املناهضةاحلمالت وبني الضغط والتظاهر و،واملؤمترات

                                                
  .12،مرجع سبق ذكره ،صمارغريت كيت،كاترين بكنك 1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


حيث تستخدم املنظمات غري احلكومية احملاكم للضغط من أجل : رفع الدعاوى •
 .تدافع عنها            القضايا اليت 

   .1ةوتتضمن التكتيكات الراديكالية مثل املظاهرات العنيف:   املواجهة •
 :اآلليات  و اجلدول التايل يلخص هذه

جماالت    التكتيكات  اآلليات 
  املهارات

الصفات   املوارد
اإلنسانية 
  املطلوبة

التجمعات   التعليم 
ورشات  .اإلعالم
  العمل

حتليل  البحث
 املعلومات

  االتصالو

موارد وجتهيزات 
  ثابتة ومتنقلة

  .اإلبداع ،الصرب
  املظهر اجليد

  بناء العالقات  التعاون
التعاون مع و 

  احلكومة

التجهيزات   التنظيمو تصالاال
املكتبية 
  التمويلو،النقل

  الشفافية 
   االنفتاح 
  الرتاهةو

ورشات و اللقاءات  اإلقناع
 التحالفات .العمل

 الضغط اإلعالمو
  التظاهرو

 االتصال ،التنظيم
التحفيز و 

  التفاوض

التجهيزات 
  النقلو املكتبية

  .اإلبداع،الوضوح
املساومة و الرؤية
  .االلتزام

 التشريع  احملاكم استخدام  دعاوىرفع ال
  االتصالو

رجال احملاكم و
  .القانون

  اإلنصاف .العدالة
  .الوضوحو 

التظاهر   املواجهة
التجمعات و

الشعبية 
  .اخلطاباتو

 االتصالالتعبئة و 
  التحفيز و القيادة

رأس والقادة  
  .املال

ومتحدثون 
  جيدون

  التضحية
  املساومة

  .االلتزامو 

  
  آليات املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية األمن اإلنساين  - 10-:جدول رقم       

                                                
1 Harold Sibanda, “NGO Influence On National  Policy Formation In  Zimbabwe”,  IDR 

Reports 
Vol. 11, N. 2 ( UK: Institute for development research,1994),p.6,7. 
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  Harold  Sibanda, op.cit.,p7 :املصدر 
  ألمن اإلنساين املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية ا آليات أنواع: املطلب الثاين 

ومية تطوير تتطلب االستجابة الفعالة ملصادر انعدام األمن من املنظمات الدولية غري احلك
  .عالقات قدرات وأدوار خمتلفة حلماية األفراد من مصادر انعدام األمن

هو مركزي يف األجندة اإلنسانية،وهذا  فحماية ومساعدة املتضررين من األزمات وحاالت انعدام األمن
بغي على يعين أنه باإلضافة إىل أنشطة املساعدة اليت ميكن أن يكون هلا أثر اجيايب على محاية الناس،ين

املنظمات غري احلكومية املشاركة أيضا يف أنشطة احلماية املختلفة اليت دف إىل تشجيع اجلهات 
  :من خالل) Ann Marie Clark(حسب  املسؤولة على االلتزام مبسؤولياا،ويتم ذلك

د ،فق1ةمات واملؤمترات الدولية احلكوميهلا لدى املنظ االستشاريالتمثيل املمأسس أي  الوضع   - 1
على أن للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن "من ميثاق األمم املتحدة ) 71(نصت املادة 

جيري الترتيبات املناسبة للتشاور مع اهليئات غري احلكومية اليت تعىن باملسائل الداخلة يف 
اختصاصه،إذا رأى ذلك مالئما مع هيئات أهلية، وبعد التشاور مع أعضاء األمم املتحدة يف 

 2".نهذا الشأ
والذي يعد الوسيلة اليت تتيح للمنظمات غري احلكومية التأثري على ، )lobby(الضغط   - 2

اليت من شأا محاية أمن األفراد   دوليةالعاهدات املو تفاقياتاالصياغة ،وعملية وضع املعايري
 .وسالمتهم

 3.املنظمات الدوليةوتنفيذ ومراقبة سياسات الدول واملساعدة على صياغة   -3
مستويات احلماية اليت تعتمدها ) Susanne Jaspars(ا اإلطار حددت سوزان جاسربسويف هذ

،بناء )advocacy(املطالبة: املنظمات غري احلكومية يف دفع الدول لاللتزام مبسؤولياا كالتايل
،واليت غالبا ما تسمى بأنشطة أو املساعدةأنشطة الدعم ) Capacity-building(القدرات

  ). activities support / substitution(حالل االستبدال أو اإل

                                                
1 Ann Marie and Kathryn Hochstetler, “The Sovereign Limits of Global Civil Society: A 
Comparison of NGO Participation in UN World Conferences on the Environment, Human 
Rights, and Women”(USA: The Johns Hopkins University Press, 1998), p 4. 

 411، ص)2006، الطبعة األوىل،دار الشروق للنشر ،األردن"(حقوق اإلنسان وحرياته األساسية "،هاين سليمان الطعيمات 2
3 Ann Marie and Kathryn Hochstetler, op.cit.,p4 
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  :املطالبة/ 1
حبيث تتضمن املطالبة إقناع أو الضغط على السلطات لاللتزام مبسؤولياا يف محاية مواطنيها  

التعبئة للتأثري على األطراف األخرى،وتسليط الضوء على التجاوزات واالنتهاكات وضمان أمنهم،
حتالف مكافحة  اعتمدفقد  .الضرر اإلنساين عنمجع األدلة و يف القضية اجلانب اإلنساينبالتركيز على 

 يف وإشراكهم. ينفراد املتضرراألعلى إدراج الناجني ومحلته ضد الذخائر العنقودية  يفالذخائر العنقودية 
  . هم بشكل اجيايب االستفادة منيف  اليت جنحتاحلملة 

اليت متنحها املنظمات الدولية غري احلكومية التقنية  اعدة املادية أويتضمن املس: بناء القدرات/ 2
  .يف محاية األفراد أو اتمعات للحد من تعرضها للخطر ،ملساعدا يف اجناز وتنفيذ مسؤوليااللسلطات

حبيث ال تكتفي املنظمات الدولية غري احلكومية  مبجرد تقييم شامل للهشاشات وعناصر الضعف 
ى تقدمي تقييم لآلليات املطلوبة للمساعدة يف منع واحلد من تكررا انعدام األمن اإلنساين، وإمنا العمل عل

واجلدول التايل . بصورة تضمن فعالية أكرب يف الربط بني آليات عملها والتهديدات والقدرات املطلوبة
    1.لوبةيلخص آليات املنظمات الدولية غري احلكومية يف تعزيز محاية ومتكني األفراد وفقا للقدرات املط

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 1 Ann Marie and Kathryn Hochstetler, op.cit.,p5 
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املنظمات الدولية غري آليات   مكونات األمن اإلنساين

تعزيز احلماية احلكومية يف 
  والتمكني

  القدرات املطلوبة

  
  
  
  
  

  األمن االقتصادي

ضمان احلصول على اجر -
  .قاعدي

التوظيف يف القطاع العام -
  .واخلاص

  .العمل املأجور والعمل احلر-
م يف احلاالت الضرورية تقو-

املنظمات غري احلكومية بتمويل 
شبكات احلماية 

  ) .شبكات األمان(االجتماعية
  .تنوع الزراعة واالقتصاد-

  .رأس املال االقتصادي -
  .رأس املال البشري -
  .الدعم العام -
  .املدخرات املالية  -
  .تنوع االقتصاد والزراعة-
  

  
  األمن الغذائي

احلق يف احلصول على الغذاء -
ة على شرائه،أو من وضمان القدر

خالل نظام عام لتوزيع املواد 
  .الغذائية 

  .تنوع االقتصاد والزراعة -
  .أنظمة توزيع حملية ووطنية -

  
  األمن الصحي

احلصول على الرعاية الصحية -
  .األساسية واخلدمات الصحية

ترتيبات تقاسم اخلطر اليت جتمع -
أموال األعضاء وتعزز نظم 

  .مني االجتماعي التأ
ظمة رقابة مترابطة لتحديد أن-

يع مجانتشار املرض على 
  املستويات 

تعليم عاملي أساسي ومعرفة -
  .باملسائل املرتبطة بالصحة 

  .املمارسات الصحية التقليدية-
  .احلصول على املعلومات-

  .ع احلواجز الطبيعيةوض-ممارسات مستدامة تأخذ بعني -  
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  األمن البيئي

االعتبار املوارد الطبيعية والتدهور 
  .البيئي

اإلنذار املبكر آليات -
واالستجابة للمخاطر الطبيعية أو 
الكوارث اإلنسانية على مجيع 

  .املستويات

  .التغطية البيئة الطبيعية
  .التنوع البيولوجي-
املمارسات التقليدية اليت حتترم -

  .البيئة
  

  .سيادة القانون-  األمن الشخصي
محاية واضحة وملزمة حلقوق -

  .واحلريات املدنيةاإلنسان 

  .آليات التكيف
  .ترسيخ األحداث املاضية-

  
  
  

  األمن اتمعي

محاية واضحة وملزمة -
  .للجماعات واهلوية اتمعية

احلماية من املمارسات القمعية -
التقليدية،املعاملة القاسية جتاه 
املرأة أو التمييز العنصري بني 
اجلماعات االيثنية ،الالجئني أو 

  .صلينيالسكان األ

  .رأس املال االجتماعي-
آليات التعامل مع الواقع -

  .والتكيف معه
ترسيخ األحداث واالنتهاكات -

  .املاضية 
التعاون مع منظمات غري  -

  .حكومية حملية
  
  

  األمن السياسي

  .محاية حقوق اإلنسان -
احلماية من االنتهاك -

  .والديكتاتورية العسكرية 
احلماية من التعسف السياسي أو 
الدواليت ،التعذيب واملعاملة 

  .السيئة
. االعتقال والسجن غري القانوين-
.  

  .احلكم الراشد-
  .املعايري األخالقية-
  .القيادة احمللية-
  .آليات املساءلة-

  .يلخص آليات املنظمات الدولية غري احلكومية يف تعزيز محاية ومتكني األفراد  :-11-جدول رقم
  :املرجع

Human Security In Theory and Practice, op.cit.,p13  
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   :مستويات اإلحالل أو االستبدال/ 3
واليت تشري إىل قيام املنظمات غري احلكومية بتوفري املساعدة أو اخلدمات يف مكان السلطات غري 

مثل " احلماية اجلسدية"القادرة أو املؤهلة للقيام مبسؤولياا يف احلماية،ويتضمن هذا النوع من األنشطة 
  1.ء األفراد من مناطق اخلطر، املساعدة القانونية والطبيةإجال

  .والشكل التايل يبني مستويات آليات احلماية اليت تعتمدها املنظمات الدولية غري احلكومية 
  
  

 
 

 مستويات آليات احلماية :  -6-شكل رقم 
  .Susanne Jaspars and Sorcha O’Callaghan,p19 :املصدر

  األمن اإلنساينيف محاية تفاعل آليات املنظمات الدولية غري احلكومية  مناذج: املطلب الثالث
 

                                                
1 Susanne Jaspars and Sorcha O’Callaghan ,'Challenging choices: protection and livelihoods in 
conflict : 
Case studies from Darfur, Chechnya, Sri Lanka and the Occupied Palestinian Territories” 
Humanitarian Policy Group Report, (31 ,May 2010),pp.19,20pg 
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ركزت دراسات خمتلفة على دور املنظمات غري احلكومية يف كيفية حتركها ملمارسة الضغط   
على احلكومات لضمان محاية أمن األفراد وسالمتهم يف حاالت ديدات ناشئة أو انتهاك حلقوقهم 

  .األساسية 
) Kathryn Sikkink(وكاترين سيكنيك (Margaret Keck)كيكريت وقدمت مارغ

منوذجني حاولتا من خالهلما معرفة دينامكيات تفاعل آليات املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية 
النموذج "و " األثر املرتد"انعدام األمن أو تعرض حقوقهم لالنتهاك،ومها منوذج  األفراد يف حاالت

  1".اللوليب
  :ذج  األثر املرتدمنو/ 1

ينشأ هذا النموذج يف احلالة اليت تكون فيها القنوات ما بني الدولة واألفراد،أو اجلهات احمللية 
الفاعلة مسدودة ففي حال انتهاك احلكومة للحقوق،ـورفضها االعتراف ا على حنو يهدد سالمة 

لدا .ين السياسية أو القضائية احملليةاألفراد،تنعدم جدوى جلوء األشخاص أو اجلماعات احمللية إىل املياد
يصبح مالذهم الوحيد هو اللجوء إىل املنظمات غري احلكومية لضمان محاية أمنهم،وبالتايل تتجاوز 
املنظمات غري احلكومية الدولة لتبحث مباشرة عن حلفاء دوليني،دف الضغط على هذه الدولة من 

  .اخلارج 
لى آليات اإلقناع،أو ممارسة املنظمات الدولية نفوذها عن وعلى هذا األساس يرتكز هذا النموذج ع

طريق اإلقناع حبيث تقوم املنظمات غري احلكومية بإنشاء الصالت مع أعضاء جدد مثل املنظمات 
الدولية،املؤسسات املاحنة أو القوى العظمى الذين يقومون بدورهم بالضغط على الدول املنتهكة 

 2 .راد للمعايري،من أجل محاية أمن األف

                                                
1 Wolfgang H. Reinigke and Francis Deng.” Critical choices : the United Nations, networks, and 
the future of global governance” (Canada: Better World Fund, United Nations Foundation, 
2OOO ),p.31. 
 
 

 29،مرجع سبق ذكره ،صمارغريت كيت،كاترين بكنك 2
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  .والشكل التايل ميثل رسم توضيحي للنموذج املرتد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .رسم توضيحي ألعضاء منوذج األثر املرتد: -7-شكل رقم
  216آن فلوريين،ص: املصدر

  : النموذج اللوليب/ 2
 حياول هذا النموذج أن يكشف تفاعل آليات املنظمات الدولية غري احلكومية  اليت تعتمدها يف محاية
األفراد،عن طريق تتبع مسار استجابة احلكومات وردها على الضغط الذي متارسه هذه املنظمات، ويف 
نفس الوقت الكشف عن أمهية الدور الذي تلعبه املنظمات الدولية غري احلكومية  يف إحداث التغيري يف 

  .ممارسات الدول على حنو يكرس ضمان أمن األفراد وسالمتهم 
 Kathryn(وكاترين سيكنيك)Margaret Keck(ريت كيك واعتمدت كل من مارغ

Sikkink"( كمثال توضيحي لكيفية عمل املنظمات الدولية غري احلكومية "تغيريات حقوق اإلنسان،
 الرتاعات معاجلة يف أیضا دور هلا اإلنسان حقوق أن بيد. يف خلق املعايري اليت تضمن محاية أمن األفراد

  1 . لرتاعا بعد ما مرحلة يف السالم بناءوعملية 
  القمع وإطالق املنظمات الدولية غري احلكومية : املرحلة األوىل

يبدأ اللولب بوضع قَمعي يف دولة ما ،يكون يف غالب األحيان السبب األساسي النعدام األمن 
ة وانتهاكات حقوق اإلنسان،ويف هذه املرحلة تعد جهود املنظمات الدولية غري احلكومية يف عملية التعبئ

                                                
 222آن فلوريين،مرجع سبق ذكره،ص 1

         

المنظمات 
غیر 

الحكومیة 

المنظمات 
 الدولیة

القوى 
 الغربیة 

 دولة ما
 الحكومة

المعارضة 
/ المحلیة

المنظمات غیر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


شرطا ضروريا لدفع العملية إىل األمام،كما يتم فيها تبادل املعلومات كأداة  أساسية يف إنشاء الصالت 
  .بني املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية وأعضاء اتمع املدين العاملي األخرى 

  إنكار املعايري : املرحلة الثانية
كة للمعايري على جدول األعمال الدويل،حبيث يبدأ الضغط تضع املرحلة الثانية من اللولب الدولة املنته

على احلكومة القمعية كي حتسن حقوق اإلنسان لديها،وغالبا ما يرد منتهكو املعايري على الفور بإنكار 
التهم األساسية املتعلقة خبرق حقوق اإلنسان،ويتعدى اإلنكار جمرد االعتراضات على اامات 

ملنتهكة للمعيار بأن االنتقاد يشكل تدخل غري شرعي يف شؤون الدولة معينة،حبيث تزعم احلكومة ا
الداخلية،ويف هذا اإلطار قد يبدو أن الرمية املرتدة أو املرحلة األوىل ال حتقق النتائج املرجوة مبا أا تتيح 

تدرك  للنظام القمعي تعزيز الدعم احمللي،عرب تقوية مشاعر اخلطر واخلوف احمللية، لكن يف نفس الوقت
احلكومات اليت تنكر علنا سلطة قانون حقوق اإلنسان الدويل كتدخل يف الشؤون الداخلية ضمنا على 

  . األقل أا ستواجه مشكلة تتعلق بسمعتها الدولية 
قد تدوم مرحلة اإلنكار لوقت طويل،وقد تعمد أيضا إىل إاء املعارضة احمللية أو استمالتها عندما تكون 

فرض حتد كبري على النظام،وبالتايل فإن االنتقال إىل املرحلة الثالثة يشكل حتدي  ضعيفة وعاجزة عن
  .أكرب،ويعتمد يف األساس على قوة حترك املنظمات غري احلكومية الدولية

  التنازالت التكتيكية: املرحلة الثالثة
معيار ستسعى على إذا جنحت املنظمات غري احلكومية الدولية يف زيادة الضغط،فإن الدولة املنتهكة لل

األرجح إىل دئة االنتقاد الدويل،ويف هذه املرحلة تقدم احلكومة القمعية التنازالت الستعادة املساعدة 
  .االقتصادية أو للتخفيف من العزلة الدولية 

وعلى الرغم من أن احلكومة قد تسعى إىل حتسني الوضع مؤقتا،إال أن التحسينات الطفيفة تعطي 
ة اليت مت انتهاك حقوقها شجاعة جديدة، وتؤمن هلا فسحة إلعداد محلتها اخلاصة من املعارضة احمللي

  1. االنتقادات املوجهة ضد احلكومة 
إن األثر األهم يف جهود املنظمات الدولية غري احلكومية يف التعبئة ضد حكومة معينة ليس تغري 

احمللي للدولة القمعية،ومن املرجح يف  سلوك حكومة بقدر ما هو تسهيل التعبئة االجتماعية على املستوى
هذه املرحلة أن يتحول تركيز األنشطة اآلن من املستوى العاملي إىل املستوى احمللي،حبيث تتجه حتركات 
املنظمات الدولية غري احلكومية حنو منح مطالب املعارضة احمللية القوة الشرعية،كما تعمل على محاية 

  :ق هذه األهداف عرب اآلليات التالية السالمة اجلسدية للناشطني وتتحق
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 .نشر املعلومات عن الوضع الداخلي للبالد يف أحناء العامل •
الضغط على احلكومات الغربية األساسية،والربملان واملنظمات الدولية لتشديد موقفها حيال  •

 .احلكومة املنتهكة للمعيار
نظمات غري احلكومية احمللية تأمني املوارد املالية،والتدريب يف مسائل حقوق اإلنسان للم •

 .وجمموعات املعارضة األخرى 
 1.مواجهة احلكومة املنتهكة للمعيار يف نقاش مستمر،يتعلق مبمارسات حقوق اإلنسان لديها  •

  الوضع التقادمي: املرحلة الرابعة 
ق تتجسد هذه املرحلة عندما تقبل احلكومات القومية بشكل كامل الصالحية األخالقية ملعايري حقو

  .اإلنسان وتبدأ بتأسيس هذه املعايري ضمن اإلطار القانوين احمللي 
  :وتقبل احلكومات بصحة معايري حقوق اإلنسان إذا 

 .صدقت على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية املختلفة،مبا يف ذلك الربوتوكوالت االختيارية •
 .أضفت طابعا مؤسساتيا على املعايري يف الدستور أو القانون احمللي  •
أنشأت جلنة مستقلة، أو أمنت آلية ما للمواطنني لتقدمي الشكاوى حول انتهاكات حقوق  •

 .اإلنسان 
وتبلغ احلكومات هذه املرحلة بعد مواجهتها جمموعات معارضة حملية وحتالفات غري حكومية عاملية معبأة 

  .بشكل كامل 
  السلوك املتطابق مع القانون :املرحلة اخلامسة 
اإلنسان هذا الوضع التقادمي،يبقى على املنظمات الدولية غري احلكومية تأدية دور  عندما تبلغ حقوق

  2.هام للتأكد من أن تطبيق التزامات الدولة 
واجلدول التايل يلخص املراحل اخلمسة لتحركات املنظمات الدولية غري احلكومية يف محاية األفراد 

  .وضمان سالمتهم

                                                
1 Wolfgang H. Reinigke and Francis Deng, op.cit.,33. 
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  غري احلكوميةاملنظمات الدولية   الدول  اتمع
  قوية /املعارضة احمللية ضعيفة -
  
  
إذا حصلت التعبئة وتقوية -

اموعات املعنية مبعايري حقوق 
  .اإلنسان

  
أطراف حملية جديدة وصالت -

مستمرة باملنظمات الدولية غري 
  .احلكومية 

  
  مناشدات معيارية؛-
  معلومات؛ -
توسع يف الفسحة السياسية  -

  .اجلديدة 
حقوق اإلنسان مركزا احتالل -

حموريا يف اخلطاب االجتماعي إذا 
  .استمرت التعبئة احمللية 

إذا تلقت املنظمات الدولية  -  القمع - 1
غري احلكومية املعلومات من 

  .املعارضة احمللية 
  
تطرق إىل معايري حقوق -

  اإلنسان الدولية؛
  
ضغط على املنظمات الدولية -

  .والدول الليبريالية 
  
واصل الضغط الثنائي إذا ت-

  .واملتعدد األطراف
  

  .تزايد مستويات التعبئة --
  
  .سلوك متوافق مع القانون-

تنكر الدول القمعية : اإلنكار- 2
حجية معايري حقوق اإلنسان 
كاجتهاد دويل ،وتتذرع مبعيار 

  .عدم التدخل 
  : تنازالت تكتيكي- 3
تنازالت لشبكة حقوق -

  اإلنسان؛
  ورة؛هامش ضئيل للمنا-
  .تغري يف السياسة أو النظام-
  :وضع قيادي  - 4
  تقبل الدولة املعيار الدويل؛-
تصادق على املعاهدات -

  الدولية؛
تضفي طابعا مؤسساتيا على  -

  املعايري حمليا؛
  .ممارسات منطقية-
  .سلوك متوافق مع القانون- 5

  النموذج اللوليب لتغيريات حقوق اإلنسان : -11-جدول رقم
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األمن  التعويضية وجهودها يف بناء ثقافةملنظمات الدولية غري احلكومية اآليات : لثالثااملبحث 
   اإلنساين 
تعتمد املنظمات غري احلكومية يف جهودها لتفعيل األمن اإلنساين،استخدام هذا النوع من   

اإلفالت من العقاب،ومن بينها  تلك اليت  اآلليات لتقوية جمتمعات معطوبة،وإسقاط التجاوزات أو
تسلط الضوء على أمهية اإلطار القانوين يف معرفة هوية الضحايا وحماسبة مرتكيب اجلرائم وحتقيق 
العدالة،وذلك  من خالل التقاضي والتعويضات،توثيق سجالت االنتهاكات وتشكيل جلان تقصي 

إىل جانب آليات .ن اإلنسان واالعتراف ا احلقائق للتحقيق يف االنتهاكات الصارمة حلقوق وأم
  .تستهدف إعادة تأهيل ومتكني اتمعات واألفراد، بناء دوائر املناصرين ألجندة وثقافة األمن اإلنساين 

  القانونية وجهود املنظمات الدولية غري احلكومية يف حتقيق العدالة اإلنسانيةليات اآل: املطلب األول

من خالل  املعاصر، الدويل القانون يفالفرد  لكبرية اليت يتمتع اعلى الرغم من األمهية ا 
 حقوق إليها تستند اليت واألسس املبادئ، دالقواعك قانونيةتكريس مجلة من الضمانات واآلليات ال

ذات  األفراد وحريات قوقحل الواجب االحترام كفالة أجل من أساسا مراعاا جيب واليت اإلنسان،
احلاالت اليت يتعرض فيها أمن األفراد وحقوقهم إىل  انتفاء احلال بطبيعة يعين ال ذلك أن الإ ،البعد العاملي

 التدخل من الدول ومتنع احلقوق هذه تنتهك الدول من الكثري تزال ،فالمظاهر االنتهاك وانعدام األمن
نظمات الدولية وبذلك أصبح دور امل .1الداخلي اختصاصها نطاق يف تدخل أا بذريعة األفراد حلماية

،إذ تسعى هذه تغري احلكومية حموريا يف معاجلة قضايا األمن اإلنساين بعد وقوع التهديد  واالنتهاكا
األخرية عرب اعتماد جمموعة من اآلليات القانونية إىل حتقيق شكل من أشكال العدالة بعد حدوث 

ية واملؤسسية اليت تتيح للمجرمني انتهاكات حقوق اإلنسان واملساس بأمن األفراد،  وهدم البىن الثقاف
اإلفالت من العقوبة،سواء من خالل السعي حنو معاقبة املسيئني أو تعويض الضحايا وإعادة 

 مرحلة من لتوها خرجت جمتمعاتحبيث تركز املنظمات غري احلكومية عرب هذه اآلليات على 2.تأهيلهم
 الظلم صور بعد فيها تحسم مل اليت ىاألخر البلدان جانب إىل املسلح، الصراع أو القمعي احلكم

 اتكواالنتها التارخيي
 وإجراء التوثيق وسياسية، قانونية وحتليالت مقارنة معلومات الشديدة لسالمة األفراد،عن طريق تقدمي

 البحوث
                                                

 .7،ص،)1990دار الكتاب للنشر،الطبعة األوىل ، :القاهرة(،،قانون العالقات الدوليةأمحد سرحال   1
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 بإرساء إال إلنساينا األمن حتقيق یمكن الف،احلقائق وحتري بالعدل املعنية للمؤسسات اإلستراتيجية
  .قانونال سيادة

 ساسيةوتشتمل اآلليات القانونية اليت تعتمدها املنظمات غري احلكومية الدولية على العناصر األ
   :وهي عناصر مخسة من تتألف اليت، )transitional justice"*(االنتقالية العدالة"ملفهوم 
  .جلناةا على القضائية الدعاوى إقامة •
 . املاضي اتكانتها عاجلةم دف ،وذلكاحلقيقة جلان خالل من اتكاالنتها توثيق •
 .،واليت تتزايد فيها مؤشرات انعدام األمناإلنسان حقوق و أمن انتهكت اليت املؤسسات إصالح •
 .للضحايا التعويضات تقدمي •
  .املصاحلة تعزيز  •

 وقوع ملنع الالزم التغيري وإحداث املاضي، من مستفادة دروس لتعلم األمهية ةبالغ وهي مستويات
  1 .املستقبل يف تاكاالنتها

  :وهوية  الضحايا تتسليط الضوء على طبيعة االنتهاكا آلية تقصي احلقائق و/ 1
الواقعة،من خالل مجع املعلومات وتوثيقها توثيقا  تحبيث تقوم املنظمات غري احلكومية مبراقبة االنتهاكا

  دقيقا  
الدولية اليت التزمت  توفقا لالتفاقياللتأكد من احلماية الواجب تقدميها لألفراد  وإرسال بعثات ميدانية

 االنتهاك أمناط يف رمسية بتحقيقات تقوم جلان وهي ،"جلان تقصي احلقائق"ا الدول إىل جانب تشكيل 
،ومساعدة املنظمات الدولية غري األحداث من وقع ملا دقيق تارخيي سجل لوضع املاضي يف وقعت  اليت

مثل  إنشاء يعودحبيث  ،2الناجتة عن التهديد (Human Coste)احلكومية يف تقييم التكلفة اإلنسانية 
  : التالية األسباب إىل هذه اللجان

 . ياملاض نأبش احلقيقة إثبات •
 . اإلنسان حقوق انتهاكات مرتكيب حماسبة •
 .للضحايا عاما منربا توفر •

                                                
  26/11/2011:مت تصفح املوقع يوم. 2003/2004لة االنتقالية،املركز الدويل للعدالة االنتقالية،التقرير السنويالعدا.رضوان زيادة 1

Ar.pdf-https://www.aswat.com/files/Transitional%20Justice%20Sur   
سيمة اجل االنتهاكاتمن أجل معاجلة املنظمات غري احلكومية ،و تشري العدالة االنتقالية إىل جمموعة التدابري القضائية وغري القضائية اليت تطبقها الدول *

 .وتتضمن هذه التدابري املالحقات القضائية، وجلان احلقيقة، وبرامج جرب الضرر وأشكال متنوعة من إصالح املؤسسات. حلقوق اإلنسان
 

2 David P. Forsythe,‘ Human Rights in International Relations’(New York: Cambridge 
University Press.2006),p89. 
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 . وتثريه العام النقاش على حتفز •
 . للضحايا بتعويضات توصي •
 . الالزمة واملؤسسية ونيةالقان باإلصالحات وصيت •
 . االجتماعية املصاحلة تعزز •
نزاعا  61،واليت أشارت إىل أنه من بنياملسلحة بالرتاعات املتعلقة املتحدة األمم تقارير ىلإ فبالنظر

-تقريبا% 95أي بنسبة –منها صراعا داخليا  58شهدها عقد التسعينات من القرن العشرين كان 
. من املدنيني وليسوا عسكريني،ومعظمهم من النساء واألطفال  من ضحايا تلك الرتاعات% 90و

 أكثر تيتيموإعاقة  املسلحة، الرتاعات يف طفل مليوين حوايل قتل أكدت املنظمات الدولية غري احلكومية 
 األطفال ىعل الصراعات هذه ملثل املدمرة واالجتماعية النفسية اآلثارى عل عالوة ،طفل ماليني أربعة من
هي  اال هذا يف عملت املنظمات الدولية غري احلكومية على توثيقها اليت األخرى عطياتامل ومن.

 املدنني من مليوناً وثالثني سبعة حوايل جري  مت 1995عام منذف ، نسبة الالجئني واألفراد املهجرين
  1.وسرياليون أجنوال الشرقية وتيمور كوسوفو، البوسنة، أفريقيا، يف العظمي البحريات مثل:مناطق يف
 :القضائية الدعاوى رفعآليات التقاضي و/ 2

بعد جناحها يف إرساء دعائم احملكمة اجلنائية الدولية،أصبح بإمكان املنظمات الدولية غري 
احلكومية إدراج قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان اليت دد أمن األفراد لدى املدعي العام،وكذا مجع 

ثوق ا والتحدث نيابة عن الضحايا،وهو ما أعطاها مسؤولية رئيسية يف املعلومات،تقدمي األدلة املو
  .    احملكمة اجلنائية الدولية 

 والتهديدات لالنتهاكات املتكامل التصدي عناصر من أساسيا عنصرا اجلنائية العدالة إقامةإذ تعترب  
  . الضحايا كرامة استعادةو وأمن األفراد، حلقوق النطاق الواسعة

  :واحدة أو أكثر من اجلرائم التالية  املتهمني واملعاقب عليها  إىلاجلرائم املنسوبة  وتشمل
 ) crimes against peace: ( جرائم ضد السلم -1

باحلرب ، وتتمثل يف التخطيط والتحضري والقيام يت يهدد ارتكاا السلم العامليوهي تلك اجلرائم ال
ملواثيق الدولية األخرى املوجهة ضد سالمة واستقالل األمم املتحدة وا العدوانية املخالفة لنصوص
  .دولة أو جمموعة من الدول

 )  crimes against humanity: ( اجلرائم ضد اإلنسانية -2
                                                
1 Peter R. Baehr,” Non-Governmental Human Rights Organizations in International Relations”( 
UK: Palgrave Macmillan,2009),p65. 
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،و كل ثل يف القتل واإلبادة واالسترقاق، وتتمنطوي على عدوان صارخ على اإلنسانوهي جرائم ت
  .رب احل وأثناءيرتكب ضد املدنيني قبل  إنساينفعل غري 

 ) war crimes: ( اجلرائم املرتبطة باحلرب -3
   1. وتشمل اجلرائم اليت ترتكب خمالفة لقوانني وعادات احلرب

وقد تدعمت هذه اآلليات على املستوى الدويل ضمن نظام األمم املتحدة،حبيث تستطيع املنظمات غري 
  :احلكومية واألفراد اإلبالغ عن انتهاكات وخمالفات حقوق اإلنسان ،عرب

 :مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان •
دولة،يتم اختيارها من قبل الس االقتصادي واالجتماعي التابع  53تتكون هذه املفوضية من 

لألمم املتحدة،وتقوم املفوضية بإعداد الدراسات املتعلقة بتقصي احلقائق واملناقشات حول قضايا 
إذ تستطيع .ىل موافقة احلكومات ذات الصلةحقوق اإلنسان اليت تلفت االنتباه،دون احلاجة إ

املفوضية بناءا على إجراءات حمددة جرى وضعها من قبل الس االقتصادي واالجتماعي، 
التابع لألمم املتحدة النظر يف حاالت االنتهاك الشاملة حلقوق اإلنسان،اليت يتم لفت االنتباه 

اد،وإذا قررت املفوضية النظر يف القضية،فإنه إليها من قبل املنظمات الدولية غري احلكومية واألفر
يتم توجيه الدعوة إىل الدولة اليت صدرت ضدها التهمة من أجل املشاركة يف املداوالت 

  .واملناقشات 
 : جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان •

خبري من أجل مراقبة تطبيق وتنفيذ امليثاق الدويل للحقوق  18تأسست هذه اللجنة اليت تضم 
دنية والسياسية،تقوم اللجنة بفحص ودراسة تقارير سري العمل من الدول،وتتعامل مع امل

  .الشكاوى املقدمة من قبل املنظمات الدولية غري احلكومية 
 : جلنة األمم املتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية •

احلكومية،وتقوم بتنظيم  تتلقى هذه اللجنة التقارير الرمسية واإلفادات الشفوية للمنظمات غري
املناقشات مع اخلربات فيما يتعلق حبقوق اإلنسان اسدة واملعرب عنها يف امليثاق الدويل للحقوق 

  .االقتصادية واالجتماعية 
 :جلنة األمم املتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة •

                                                
 .129، ص ) 2007دار النهضة العربية  للنشر ،: القاهرة (  " مقدمة لدراسة القانون الدويل العام"صالح الدين عامر ،  1
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طبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال تقوم جلنة األمم املتحدة بتقدمي التقارير واملراقبة حول ت 
التمييز ضد املرأة حيث يتوجب على الدول املوقعة اليت صادقت على هذه االتفاقية تقدمي تقارير 
حول تقدمهم وسريهم يف هذا اال،ومن هنا تستطيع املنظمات الدولية غري احلكومية االتصال 

.القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة باللجنة،وتقدمي تقارير حول التزام الدول باتفاقية 
1

  
 African human"املبادرة اإلفريقية لألمن اإلنساين"أما على املستوى اإلقليمي فتربز أمهية

security initiative   اليت تشكلت من خالل شبكة مكونة من سبع منظمات إفريقية غري
يقية غري احلكومية املعنية بدراسات األمن والسلم أثناء مؤمتر األمن الذي عقدته املنظمات اإلفر ∗حكومية

واليت دف إلجياد آلية حملاسبة احلكومات والقادة األفارقة على 2000جبنوب إفريقيا،وذلك يف نوفمرب 
ما يعلنونه من التزامات وتعهدات بتحسني أوضاع الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان ومدى 

الدميقراطية،وحقوق :ألمن اإلنساين يف سبعة قضايا هيوقد حددت املبادرة قضايا ا.تنفيذها
اإلنسان،والفساد،والتحكم يف انتشار األسلحة،وإدارة الرتاعات،ومتكني اتمع املدين،واإلرهاب واجلرمية 

.املنظمة
2

     
  
  
  
  
  
  

                                                
1 Edward Newman and Oliver P. Richmond,”The United Nations and Human Security” , 
op.cit.,p.110. 

املعهد اجلنوب إفريقي للشؤون الدولية ومقره جنوب إفريقيا،ومعهد :كومية السبع على التوايل وفقا الهتمامها بتلك القضايا فهياملنظمات غري احل ∗
ومقرها يف زميبابوي،ومنتدى السلم اإلفريقي ومقره يف  اقوق اإلنسان يف إفريقيا ومقره يف جامبيا،وأمانة حقوق اإلنسان يف جلنويب إفريقيالتنمية وح

 .  اغانا،وشبكة غريب إفريقيا لبناء السلم جبنوب إفريقيا،ومعهد دراسات السلم جبنوب إفريقي
، الطبعة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض"(فهوم والتطبيق يف الواقع العريب والدويل امل:األمن اإلنساين"،خدجية عرفة حممد األمني 2

 .191، ص)2009األوىل،
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  آليات متكني األفراد: الثاين  املطلب
فرص نظمات الدولية غري احلكومية بقدرا على زيادة يعكس اهتمام امل ∗إن اعتماد آليات متكني األفراد
اليت متكنهم من تلبية احتياجام االجتماعية،املادية  وتنمية القدراتاألفراد يف التطوير املستدام،

 واتمعات األفراد إىل النظر من بدالً، استعادة حالة األمن اإلنساينوإشراكهم يف عملية واالقتصادية 
  .والدعم لمساعدةل سلبيني كمتلقني

، تعد املنظمات غري يز على استراتيجيات لدول بأكملهاففي حني جيب على احلكومات الترك
استخدام التقنيات  ، وذلك عن طريقالتركيز على األفراد واتمعات احلكومية األكثر قدرة على

ملهارات الالزمة للمطالبة التعليمية غري الرمسية لتزويد األفراد املعرضني للخطر أو الفئات املهمشة با
ملمارسة حبقوقهم يف حياة آمنة تضمن استقرارهم وسالمتهم،ومتكينهم من استخدام النظام القانوين 

  1 .حقوقهم
 مراحل توجهاا بثالث مرت يف احلكومية غري الدولية املنظمات أن املقارنة الدولية الدراسات تشريو

ية األفراد وضمان أمنهم حلما ابة اإلستراتيجيةستجاال Korten "كورتن" ل وقفا شكلتأجيال 
 :،وتتمثل يفوسالمتهم

 :الرعاية و اإلغاثةجيل  •
 والفئات املهمشة، للفقراء الرعاية خدمات تقدمي على بدايتها يف األول اجليل منظماتكزت ر

 كما احلروب،و ااعاتو الفيضاناتمثل  الطبيعية الكوارثب املتصلة الالجئني أوضاع وكذلك
  . املأوى توفري و الصحية الغرف وإرسال الغذاء كتوزيع الظرفية احلاجيات بتوفري هتمتا

 :احلجم صغرية و الذات على املعتمدة احمللية التنميةجيل  •
 بتنفيذ احلكومية غريالدولية   املنظمات من العديد تقام املاضي القرن من السبعينيات أواخر يف

 أعمال عن األسلوب هذا متيز متنوعة،حيث جماالت يف لياحمل اتمع تنمية أسلوب وفق مشاريع
 منافع تستمر أن تعمد ،معتالذا على االعتماد تأكيد وهي أساسية، مبيزة والرعاية اإلغاثة
 العامل بدأ هذا إىل إضافة.للمساعدة احلكومية غري املنظمة تقدمي فترة بعد ملا املشروع

 األعمال شبكة" عليها يطلق كان يثح املنظمات هذه أعمال ضمن يدخل االقتصادي
 تؤدي اليت املشاريع على ركز اإلطار هذا يف احلكومية غري املنظمات نشاط أن أي ،"الصغرية

                                                
التمكني مفهوم حديث ظهر يف اية تسعينات القرن العشرين وأصبح األكثر استخداما يف سياسات وبرامج معظم املنظمات غري احلكومية ،وهو  ∗

يهدف إىل خلق سياق تنموي موات للمشاركة والتفاعل يعتمد على تطوير املهارات والقدرات .افا بالفرد كعنصر فاعل يف التنمية أكثر املفاهيم اعتر
 وفرص التطوير

1  Sarah Michael, op.cit.,p15. 
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 لتحقيق الضرورية املوارد على االحتياجات،والسيطرة مواجهة على احمللية القدرة زيادة إىل
 .املستدامة التنمية

  :املستدامة األنظمة تنميةجيل  •
 يف تعمل اليت املؤسسية والنظم السياسات وتطوير طرح على احلكومية غري نظماتامل عملت

 اإلمنائية اإلستراتيجية فإن" كورتن"ل  ،ووفقا اإلنسان على ترتكز واليت التنمية، لتحقيق إطارها
 اتمع،وهذه يف فقرا األكثرالفئات  وحقوق األفراد احتياجات على تقوم األفراد حمورها اليت

 صياغة يف األفراد جانب من الكاملة واملشاركة،القرار صنعمقرطة د تتطلب اتيجيةاإلستر
 احلياة دعم شأا من اليت البيئة حلماية أمهية اإلستراتيجية هذه تعطي اإلمنائية،كمااحتياجام 
   .لألفراد املستدامة
  :جماالت التمكني

  : يف جمال تقدمي اخلدمات االجتماعية •
،واتمعات عدات اإلنسانية يف حاالت الكوارثت اإلغاثة واملساإىل جانب تقدمي خدما

مستويات اخلدمات االجتماعية  املتضررة من احلرب تربز أمهية آليات التمكني يف حتسني
م يف احلكومات اليت تواجه إفرازات عامل ما األساسية،برامج التدريب،الرعاية الصحية والتعلي

، أي احلكومات اليت ) post-structural adjustment world(بعد التكيف اهليكلي
فعلى سبيل املثال، قلة .ختضع لضغوط من قبل املؤسسات املالية لتقليص عجزها يف التسديد 

أكرب مانح جعلت من املنظمات غري احلكومية  االستثمارات احلكومية يف جمال الرعاية الصحية
  .للخدمات الصحية يف العديد من هذه احلكومات 

يف تقدمي اخلدمات،ساعد املنظمات غري ) credit activities(اعتماد أنشطة االئتمان كما أن 
) microcredit(مصغرةاحلكومية بشكل اجيايب يف متكني األفراد،وذلك عن طريق تقدمي قروض 

 التهم االقتصاديةحلمحايتهم من خماطر التدهور املفاجئ ، دف ضمان احلرة للفقراء أو أصحاب األعمال
  . الوطنية الربامج يف وتضمينها احلقوقية السياسات دمج فاع عن حقوقهم يف العمل، وعربوالد

  : يف جمال التمكني السياسي •
ال ميكن إغفال حقيقة أن العديد من ديدات األمن اإلنساين تكون نتيجة غري مباشرة  

بذلك الفرصة لسياسات حكومية،وعدم فعالية املؤسسات السياسية أو األطر التنظيمية،متيحة 
لألمن اإلنساين،للمطالبة بتغيريات على السياسة "كوكالء "أمام املنظمات الدولية غري احلكومية 
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ويربز هذا .احلكومية، توفري معارضة فعالة ملسارات العمل اليت تزيد من خماطر انعدام األمن 
  .ضعيفة أو غائبة الدور خاصة يف البلدان اليت تكون فيها أحزاب املعارضة أو مؤسسات اإلعالم

كما تقوم املنظمات الدولية غري احلكومية بتشجيع املشاركة السياسية الشعبية، إذ تعد مبثابة 
املخرج الذي من خالله ميكن هلؤالء األفراد إجياد صوت سياسي،ووسائل حتدي مصاحل النخبة 

  . والترتيبات القائمة 
 متثل توجهات آليات املنظمات واجلدول التايل يوضح كيف يتم جتميع املستويات اليت  

يف عملية متكني األفراد، واليت تتجسد يف جمموعة واسعة من املنظمات ) مىت ،من وكيف(غري احلكومية 
منظمات الرعاية،منظمات التنمية،املنظمات البيئية،املنظمات األهلية،املنظمات النسوية،منظمات حقوق :

خلق فرص العمل، كما تشمل تنوع الفئات والتخصصات  اإلنسان اجلماعات املدافعة عن البيئة،برامج
  .املستهدفة،مثل املنظمات اليت تركز على مرض معني مثل منظمات مكافحة االيدز 
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الفئات 'تعمل مع و ألجل األفراد: ملن
  :وتشمل اموعات التالية'  املهمشة

معاجلة الضرر من خالل املشاريع أو : ماذا
  :أو كل منالربامج اليت تنطوي على أي 

 .األطفال •
 .النساء •
 .الشباب •
 .األفراد املشردين/الالجئني •
 .العمال املهاجرين/اطلني عن العملالع •
 .املرضى •
 .الفقراء  •
 .املعرضني للجوع •

  :أو املناطق اجلغرافية أو اتمعات املهددة ب
 .الكوارث الطبيعية •
 .األمراض •
 .التغري االقتصادي •
 .ضعف احلصول على املوارد •

  

 ).الرمسي وغري الرمسي(التعليم •
 .خدمات الرعاية االجتماعية •
 .توفري السكن •
 .اخلدمات الصحية •
 .توفري الغذاء وتوزيعه •
اخلدمات الزراعية،خدمات النقل  •

 واالتصاالت 
 .فرص العمل خلق •
 .االئتمان واخلدمات املالية •

العام /أو من خالل السعي لتأمني العمل احلكومي
  :عرب أنشطة مثل 

 .لاإلعالم واالتصا •
 .البحث والتدريب •
 .احلمالت واملطالبة •
 .رفع الوعي ومستوى اإلدراك •
 .التشبيك والعمل اجلماعي •

أو اختاذ اإلجراءات بشأن القضايا اليت تضر ودد 
رفاه ظروف ومستقبل األفراد أو اتمع بشكل 

  :خاص مثل
 .الرتاع والسلم •
 .حقوق اإلنسان واألمن اإلنساين •
 .البيئة •
 .القضايا اجلندرية •
 .التكيف اهليكلي االقتصادي •
  

  
  .تدابري غري مباشرة   .تدابري و إجراءات مباشرة: كيف
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  توجهات آليات املنظمات غري احلكومية يف عملية متكني األفراد 11-جدول رقم

 Colin Ball, Leith Dunn, op.cit.,p24 :املصدر
  ة األمن اإلنساين جهود املنظمات غري احلكومية يف عملية بناء ثقاف: الثالث املطلب

تتمحور جهود املنظمات الدولية غري احلكومية يف بناء ثقافة األمن اإلنساين حول عملية تثقيف 
ليمية بشكل عام و إدراج اجلانب املتعلق بترسيخ ثقافة األمن اإلنساين يف املناهج التعاألجيال        

قررات والربامج املدرسية،والتعاون مع الل امل،اليت يتوخى كل منهاج حتقيقها من خضمن منظومة القيم
احلكومات يف التعريف بالقانون الدويل اإلنساين،نشر املواد اليت من شأا تيسري تعليم القانون الدويل 

وامللحقني اإلضافيني وتنظيم " جنيف"اإلنساين،العمل على تداول مجيع املعلومات ادية لنشر اتفاقيات 
  1.ضامني هذا القانونحلقات دراسية وحماضرات عن م

 Human Security(اإلنساين األمن شبكةوإىل جانب الدور الكبري الذي لعبته 
Network( العملية التدابري بعض وبلورة اإلنساين األمن ثقافة نشر يف 1999 عام تأسيسها مت اليت 

 املسلحة الرتاعات خالل املدنيني محاية علي التركيز ،مثلاإلنساين األمن دد اليت القضايا ملواجهة
،سامهت جهود اللجنة الدولية للصليب األمحر يف السالم حفظ عمليات فاعلية زيادة والعمل على

االهتمام باحلالة اليت يكون فيها اللجوء إىل احلرب والسالح نتيجة حلوادث مل تفلح مساعي األطراف 
 اإلنساين وتطويره،بعبارة أخرى أحكام واليت دفعت إىل إقرار أحكام القانون الدويل. املتنازعة يف جتنبها 

  .قانون احلرب،أو قانون الرتاعات املسلحة الدولية والداخلية 
وهو مبثابة قواعد عامة للسلوك يهتدي ا املتحاربون يف عالقام مع بعضهم البعض ومع السكان 

ية كانت أو غري دولية املدنيني لتسوية املشكالت اإلنسانية النامجة مباشرة عن الرتاعات املسلحة دول
واليت حتد ألسباب إنسانية من حق أطراف الرتاع يف استخدام وسائل القتال وطرقه،وحتمي األعيان 
الثقافية واملدنية والبيئية واملنشآت احليوية واألشخاص الذين يلحق م الضرر،خاصة األشخاص 

املتهم يف مجيع األحوال معاملة العاجزين عن القتال بسبب املرض أو االحتجاز أو ألي سبب آخر،ومع
إنسانية،دون أي متييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين كما حيظر االعتداء على احلياة والسالمة 
البدنية،وخباصة القتل جبميع أشكاله،التشويه،املعاملة القاسية والتعذيب واالعتداء على الكرامة الشخصية 

                                                
الطبعة األوىل ، ورات احلليب احلقوقية منش،لبنان( "القانون الدويل اإلنساين آفاق وحتديات "إبراهيم حممد العناين وآخرون،،مصطفى أمحد فؤاد  1
 .31، ص)2005،
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حلاطة بالكرامة ،وإصدار األحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء حماكمة وعلى األخص املعاملة املهينة وا.
  1.سابقة أمام حمكمة مشكلة قانونيا،تكفل مجيع الضمانات القضائية الالزمة

كعنصر أساسي  الدويل اإلنساين القانون ولعل أن ما  جيعل املنظمات الدولية غري احلكومية تركز على
 وعملية مفصلة قواعد خالل من،املسلحة الرتاعاتامله الرباغمايت مع هو تع  يف محاية األمن اإلنساين

 أمن األفراد تستهدف
على حنو يساهم يف بناء السالم يف  بواحلر تسببها اليت املعاناة نطاق تضييقواإلنسانية، الكرامة صون 

  .املصاحلة إمكانيات زیادة خالل من الرتاع بعد مرحلة ما 
دولية غري احلكومية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب األمحر وتستهدف جهود املنظمات ال  

نشر القانون الدويل اإلنساين لألطراف الذين يناط م حتديد مصري ضحايا الرتاعات املسلحة كأفراد 
  .القوات املسلحة،إضافة إىل املدنيني الذين حيتمل أن يكونوا ضحايا للحرب 

  :أفراد القوات املسلحة/ 1
قاتلني يف الرتاع املسلح خماطبون بالعديد من قواعد القانون الدويل اإلنساين،كتلك اليت تدعو املحبيث أن 

إىل احلد من وسائل وأساليب القتال،أو إىل محاية واحترام ضحايا الرتاعات املسلحة ومعاملتهم معاملة 
  .إنسانية 

ناء إدارم للعمليات العسكرية هي فمن أهم القواعد اليت جيب أن يعلمها القادة واجلنود على السواء أث
  .مبدأ التمييز بني املقاتلني وغري املقاتلني 

أما عن طريقة النشر اليت تعتمدها املنظمات الدولية غري احلكومية بني القوات املسلحة 
فتختلف،لكن عادة ما يتم تدريس القواعد اإلنسانية يف الكليات العسكرية،مع تنظيم برامج للتدريب 

من حماضرات حول القانون الدويل اإلنساين،ينشطها أفراد اللجنة الدولية للصليب العسكري،
األمحر،وذلك بتوزيع منشورات تتضمن القواعد اإلنسانية بشكل مبسط،يساهم يف ترسيخ املبادئ 

  . اإلنسانية يف أذهان املقاتلني 
  :السكان املدنيني/ 2

املدنيني ذات أمهية بالغة إىل جانب تلك املوجهة إن عملية نشر القانون الدويل اإلنساين بني فئات 
للقوات املسلحة،ذلك أن دور املدنيني يف الرتاعات املسلحة املعاصرة مل يعد كما كان عليه من قبل،بل 

املسلحة غري  تتداخلت االختصاصات املدنية والعسكرية ،فاملدين قد يكون مقاتال يف حاالت الرتاعا
د ضد احلكومة القائمة ،إىل جانب الدور االعتيادي للمدين يف الرتاع الدولية،أو جزء من حركة متر
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فكل هذه املعطيات جعلت من املدنيني طرفا هاما يف .املسلح كأحد أبرز الضحايا احملتملني هلذا الرتاع 
معادلة احلماية اإلنسانية،مما يستوجب عملهم بالقواعد اإلنسانية على خمتلف املستويات الوظيفية 

مية،ويعد األطفال أحد أهم عناصر فئة املدنيني،وذلك من خالل تعليمهم االبتعاد عن مناطق والتعلي
  1.القتال،واألهداف العسكرية وعدم االقتراب من خملفات األسلحة والذخائر ومناطق األلغام 

ومن هذا املنطلق نستنتج أن اللجنة الدولية للصليب األمحر كمنظمة دولية غري     
ر مزدوج يف عملية نشر ثقافة األمن اإلنساين،وتطبيق قواعد القانون الدويل اإلنساين حكومية،تقوم بدو

  .،والذي حناول معاجلته على املستوى القانوين وامليداين 
  :دور اللجنة الدولية للصليب األمحر على املستوى القانوين/ 1

ن الدويل اإلنساين،وذلك عرب تقوم اللجنة الدولية للصليب األمحر بدور بارز يف إقرار قواعد القانو
  :الوظائف املترابطة التالية 

أي املتابعة املستمرة للقواعد اإلنسانية،لضمان أا توجه لتتناسب مع تطور : وظيفة الرصد •
 .أشكال الرتاع،وإعداد ما يلزم ملواءمتها وتطويرها عندما يكون ذلك ضروريا 

إطار جمموعات اخلرباء احلكوميني ملناقشة أي التنشيط،ويتم ذلك بصفة خاصة يف : وظيفة احلفز •
املشاكل الناشئة واحللول املمكنة،سواء كانت هده احللول تنطوي على إجراء تغيريات يف 

 .القانون أو غري ذلك 
وتعين بالضرورة تشجيع الدول على التصديق على الصكوك املتعلقة بالقانون : وظيفة التعزيز •

 .الدويل اإلنساين
ي تعين الدفاع عن القانون الدويل اإلنساين ضد التطورات القانونية اليت وه: وظيفة احلارس •

  2.تتجاهل وجوده أو اليت تسعى إىل إضعافه
  :دور اللجنة الدولية للصليب األمحر على املستوى امليداين/ 2

  :يتتمثل أهم أدوار اللجنة الدولية للصليب األمحر على املستوى امليداين فيما يل
يعد تذكري أطراف الرتاع حبقوقهم وواجبام مبوجب :  ف باحلقوق والواجباتتذكري األطرا/ 1

االتفاقيات أمرا ضروريا،وإجراءا تقليديا،وتتضمن عملية التذكري عادة القواعد اخلاصة بالتمييز بني 
  .املقاتلني وغري املقاتلني والقواعد اخلاصة حبماية ضحايا الرتاعات املسلحة
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لقد لعبت اللجنة بوصفها حامية القانون الدويل اإلنساين دورا نشطا يف  :دويلنشر قواعد القانون ال/2
جمال نشر القانون الدويل اإلنساين،للحيلولة دون انتهاكه وتشجيع عملية البدء يف تنفيذ القانون الدويل 
ية اإلنساين على الصعيدين الدويل والداخلي،وذلك من خالل التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليم

ألا تعترب النشر إحدى وسائل التحرك الوقائي اليت تستعملها يف مساعيها لتفعيل األمن .
اإلنساين،ومساعدة الدول يف التزود بأدوات قانونية مطابقة ملتطلبات االتفاقيات اإلنسانية،ويتم ذلك عن 

ميم اتفاقيات القانون طريق اخلدمات االستشارية التابعة للجنة الدولية للصليب األمحر،والسعي إىل تع
الدويل اإلنساين وإنشاء جلان وطنية تعمل على تطوير هذا القانون، وتتمثل أنشطة اخلدمات االستشارية 

  :يف
إقليمية ووطنية للتعريف باملبادئ العامة للقانون الدويل اإلنساين،فعلى سبيل : احللقات الدراسية •

ر القانون الدويل اإلنساين،وتقدمي حلقات املثال نظمت اللجنة يف أواخر التسعينات برامج نش
دراسية خمتلفة للدبلوماسيني واملوظفني يف منطقة األمن والتعاون األوروبية،واإلحتاد األورويب 
ومنظمة احللف األطلسي على حنو يعزز محاية املدنيني وغريهم من الضحايا يف الرتاعات 

 .ليت جيري يف إطارها العمل اإلنساين املسلحة،ويسهل الوصول إليهم،وحيسن الظروف األمنية ا
للخروج بالدراسات املعمقة والوصول إىل صياغة تقارير ومبادئ إرشادية : اجتماعات اخلرباء •

 .بشأن املوضوعات املطروحة
 .اليت تتم من خالل ترمجة االتفاقيات ،ودراسة نظم املواءمة للتشريعات:  املساعدة الفنية •
 .لوطنية والدولية،للتعريف باملواثيق واملمارسات العملية مع اهليئات ا:تبادل املعلومات •
وذلك لتلبية احلاجات املعرفية بصور واضحة ووجيزة تكون متاحة للجميع،وهذا : املطبوعات  •

 1.ما يساهم يف تقليص أشكال الغموض بشأن قواعد القانون الدويل اإلنساين 
للجنة ذا العمل عن طريق لفت انتباه تقوم ا:  العمل على محاية ضحايا الرتاعات املسلحة/ 3

األطراف إىل التزامها جتاه معاملة الضحايا والوسائل املستخدمة يف احلرب،واإلشارة إىل أي إخفاق يف 
مراعاة هذه االلتزامات حيث تقوم جبمع معلومات أولية بفضل وجودها يف امليدان،وتواصلها مع 

ت الفعلية للعمل على تطبيق مبدأ التمييز بني  املقاتلني الضحايا،مما يساعدها على التدخل لدى السلطا
  .وغري املقاتلني 
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غري احلكومية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب األمحر يف نشر ثقافة  تفأمهية جهود املنظما
األمن اإلنساين تربز يف استمرار نشاطها حىت يف أوقات السلم،حبيث تقوم بدعوة الدول إىل اختاذ 

  1.والتدابري الضرورية لكفالة احترام وتطبيق القانون الدويل اإلنساين  اإلجراءات
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  :الثاينخالصة الفصل 
  

 إعادة بناء بالضرورة إىلاألمنية اجلديدة  التهديداتتحول يف طبيعة املخاطر الدولية وأدى ال
احلكومية مع جمموع هذه  املنظمات الدولية غريتعامل  ،حبيث أصبحلعمليايت لألمنااحملتوى املعريف و

األسلحة اخلفيفة، و اإلرهاب املتاجرة باملخدرات،التهديدات البيئيةنظمة،املرمية كاجلالالمتاثلية التهديدات 
أو لتسيري  هاستباقية معاللتعامل بصفة وقائية  آلياتيقتضي تبين  النامجة عن الفشل احملتمل للدولو تلك أ

حبيث يتجاوز عمل  وء إىل آليات احلماية والتعويض يف حالة فشلها،، واللجمن اإلنسانأتداعياا على 
آليات املنظمات غري احلكومية جمرد وقف ديدات األمن اإلنساين،إىل معاجلة التغريات املؤسساتية 
وعمليات التغيري االجتماعي وفق تأثري طويل املدى على األمن اإلنساين، واليت تندرج يف إطارها 

  .ة الشعبية، الشفافية وبناء القدراتاحلوكمة،املشارك
 فإحداث التغيري وبناء األساس اخلاص بتفعيل األمن اإلنساين هي عملية متعددة األبعاد، 

،باإلضافة إىل محلة تثقيف واسعة تستهدف فعالة ،إذ حتتاج إىل توظيف آلياتوتستغرق فترة زمنية طويلة
  .ألمن اإلنساين رفع مستوى وعي األفراد واتمع الدويل بأمهية ا

من جهة أخرى تتطلب أجندة األمن اإلنساين ليس فقط ارتباط املنظمات الدولية غري احلكومية ببعضها 
ولكن دخول هذا النوع من املنظمات يف عالقات وشبكات تعاون مع جمموعات .البعض بطرق خمتلفة 

،والتركيز على آفاق عيل األمن اإلنساينتف أخرى من ممثلي اتمع املدين والدول اليت بإمكاا املسامهة يف
بعيدة املدى قصد االستفادة على حنو أمثل من دورها واستغالل مسامهتها على الوجه الكامل يف وضع 

فهي إحدى اآلليات الفعالة اليت متكن املنظمات غري . معايري دولية يف جمال األمن اإلنساين وتطبيقها
  .ن اإلنساين العابرة للحدوداحلكومية من التعاطي مع ديدات األم
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 يف تفعيل األمن اإلنساين وأهم التحدياتاملنظمات الدولية غري احلكومية مسامهات : الفصل الثالث
 اتتوافر هل املنظمات الدولية غري احلكوميةإذا كنا قد انتهينا فيما تقدم إىل إثبات حقيقة أن 

كفاءة األمر الذي يتعني علينا التوقف عنده هو التساؤل عن مدى  فإن،قيقيعىن احلبامل الفاعلمقومات  
على آلليات اليت تعتمدها هذه األخرية يف سعيها لتفعيل األمن اإلنساين واستدامة مضامينه املختلفة،ا

هناك ن أخاصة و،غري احلكوميةالدولية  دراسة دور املنظماتتشكل حجر الزاوية يف الكفاءة اعتبار أن 
نذكر  جمموعة أسئلةمن  نيمنطلق كفاءة آليات هذه املنظماتيف  ونيشكك وامازالالباحثني من عددا 
  :منها

كيف تتم تعبئة جهود حقيقة للمنظمات الدولية غري احلكومية على مجيع مستويات  •
 النظام العاملي؟

ن كيف يتم ضبط مسؤولية املنظمات الدولية غري احلكومية يف عملها والتأكد م •
 استجابتها الحتياجات األفراد األساسية؟

كيف يتم التأكد من أن آليات املنظمات الدولية غري احلكومية تعمل بكفاءة ملنفعة  •
 الفئات املهمشة يف العامل؟

االعتماد على بعض األمثلة االجيابية عن مسامهات وجهود املنظمات وعليه سنحاول يف هذا الفصل 
دور ليأيت بعدها احلديث عن أهم التحديات اليت تواجه يل األمن اإلنساين،الدولية غري احلكومية يف تفع

ويف األخري  بصورة قد حتد من كفاءة آلياا وأدوارهااملنظمات الدولية غري احلكومية يف هذا اإلطار 
الدولية غري  تكفاءة املنظما اليت تساهم يف تعزيزسنركز على مناقشة املتطلبات األساسية 

 تاولة قياس مدى قدرة آليات املنظمات غري احلكومية على االستجابة بفعالية الحتياجا،حملاحلكومية
  . األفراد األساسية 
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   اإلنساين األمنمناذج عن جهود املنظمات الدولية غري احلكومية يف تفعيل  :املبحث األول
  .تطوير القانون الدويل اإلنساين على مستوى: املطلب األول
تطاعت املنظمات الدولية غري احلكومية املسامهة يف الدفع بعملية تطوير القانون الدويل نظرا اس

باألسلحة واأللغام األرضية املضادة  املتاجرة،والرتاعات املسلحة، كثرة اجلرائم ضد اإلنسانيةلتزايد أعداد 
الت الدولية املتخصصة لألفراد وديدها املباشر ألمن األفراد، فقد قامت األمم املتحدة والوكا

واملنظمات اإلنسانية الدولية غري احلكومية وعلى رأسها منظمة الصليب األمحر واهلالل األمحر الدوليني 
وجلنة مراقبة حقوق اإلنسان بالعديد من األعمال لتطوير أحكام القانون الدويل اإلنساين ومحاية حقوق 

.وقوحماسبة املسؤولني عن انتهاك هذه احلق ،اإلنسان
1
غري  الدولية املنظماتمسامهات على غرار ف

 جمرمي حماكمة دف الدولية اجلنائية احملكمة تأسيس ،عن طريقحقوق اإلنسان قضايااحلكومية يف 

وأمنه اإلنسان حلقوق خطرية بانتهاكات يتسببون الذين احلرب
2

تطوير أحكام يف جمال مسامهاا تربز .
من خالهلا إىل واليت تسعى  املوجهة ضد  األفراداأللغام  م استخدامالقانون الدويل، خاصة تلك اليت تنظ

األلغام األسلحة و انتشار يسببهاالدولية للمشاكل اليت  االستجابةاألمن الدوليني كنوع من حتقيق السلم و
  . سالمتهوما ينجم عنها من أخطار على أمن اإلنسان و.املضادة لألفراد على نطاق العامل 

الذي يدخل يف إطار حماوالت ،على اجلانب الكمي مل يعد يركزسألة استخدام األسلحة التعاطي مع مف
التركيز على اجلانب  وإمناختفيض األسلحة من خالل العمل على تقييد اإلنفاق العسكري الوطين، 

، ويظهر حة تقليدية إىل أسلحة أكثر خطورة، أي االهتمام بنوعية األسلحة اليت تطورت من أسلالنوعي
،إىل جانب وضع ومعاهدات األسلحة الكيميائية ،ات احلظر الشامل للتجارب النوويةا يف إطار معاهدهذ

، على حتديد األبعاد اإلنسانية ابناءوذلك 3.قيود تصديرية تنظم أو حتظر تطوير أو نقل أسلحة معينة

                                                
 .67إلياس أبو جودة،مرجع سبق ذكره ،ص 1

2 Jan Wouters and Ingrid Rossi, “Human Rights NGOs : Role, Structure AND Legal Status”( 
Working Paper no. 14, November 2001),( Institute for International Law,London),p.6. 
http://www.Law.kuleuven.be/iir/n1/onderzoek/wp/wp14e.pdf 
 

  .اجد أو اقتراب شخص ماعبارة عن ألغام صممت كي يتم وضعها حتت أو فوق األرض،ويتم تفجريها عن طريق تو:األلغام املضادة لألفراد * 
،ص )2004اإلمارات العربية املتحدة، مركز اخلليج للنشر،( ترمجة مركز اخلليج لألحباث ،: "عوملة السياسة العاملية"جون بيلس و ستيف مسيث ،  3

711. 
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ونية تعمل بدورها تشكيل أطر قانالدور الذي تلعبه يف خلق وو،األسلحةهلذه  االجتماعيةو االقتصادية
  .اإلنساين  الدويلوبالتحديد القانون ،لدويلعلى تطوير مبادئ القانون ا

 اللجنة الدولية للصليبفبعد أن جنحت املنظمات الدولية غري احلكومية وعلى رأسها  
يف وغريها من املنظمات اإلنسانية ) ICBL(احلملة الدولية حلظر استخدام األلغام األرضية األمحر،و

خاصة املصابني خارج فترات . ق أعداد هائلة من املدنيني املصابني يف حوادث انفجار األلغام توثي
 Ottawa("1معاهدة أوتاوا"مت تبين اتفاقية حظر األلغام  أو بعد انتهاء األعمال العدائية ،القتال

Convention ( واالجتار  دة لألفراد إنتاجها، واليت حتظر استخدام األلغام األرضية املضا1997يف
 :تنص املعاهدة على ما يليو.،وتكديسها والعمل على تدمريها ا

  :تتعهد كل دولة طرف بأال تقوم حتت أي ظرف باآليت
( سواء بني الدول ،ويشمل هذا كل حاالت الرتاع املسلح : استخدام األلغام املضادة لألفراد •

وكذلك االضطرابات األقل  ،)لداخلي الرتاع املسلح ا( أو الرتاع املدين ) الرتاع املسلح الدويل
كما حتظر كل أشكال . اليت يشار إليها عادة بالتوتر الداخلي أو االضطرابات الداخلية شدة و

، فال واللجوء إىل السالح وقت السلم .*لألفراداالستخدام اهلجومي والدفاعي لأللغام املضادة 
ني حدودها كوسيلة ملنع األشخاص غري ينبغي ألي دولة أن تنشر األلغام املضادة لألفراد لتحص

 2.املرغوب فيهم من عبور هذه احلدود أو لوقاية منشآت عسكرية 
أو على حنو آخر حيازة أو ختزين أو إبقاء األلغام األرضية املضادة لألفراد أو : هاتطوير أو إنتاج •

وال ،دواتغي ألي دولة أن تصنع هذه األفال ينب ،نقلها ألي طرف بشكل مباشر أو غري مباشر
أن تبدأ مشروعات دف إىل حتسني األنواع الراهنة أو تطوير أنواع جديدة أو إنتاج مثل هذه 

 .األسلحة يف املستقبل
إضافة . فتمنع هذه املعاهدة ختزين األلغام، وال يسمح للدولة حياز هذه األسلحة،أما حظر التخزين 

سنوات من تاريخ نفاذ املعاهدة  أربعخالل إىل ذلك  جيب تدمري املخزون املوجود لدى الدولة يف 
  .هذا ما يسمح للدولة باالحتفاظ بكمية حمدودة من األلغام   .بالنسبة هلا

                                                
 Convention on the prohibition of the(االسم الكامل للمعاهدة هو معاهدة منع استخدام واالجتار ونقل األلغام وآثارها املدمرة 1

use,stockpiling,production and transfer of Anti-Personal Mines and on their destruction   
2 عمر سعد  :اجلزائر"(اإلنسان حلقوق الدويل القانون يف مدخل "،اهللا  1993. اجلامعية املطبوعات ديوان  .25ص،)   
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سواء  ،روف مبساعدة أو تشجيع أي شخص كانتوافق كل دولة على أال تقوم حتت أي ظ •
  1 .على أن يشارك يف أي أنشطة حمظورة  اً باملعاهدة أو غري ملتزمٍ ا كان ملتزم

 25يف تدمري ما يتجاوز اتفاقية أوتاوا جناح املنظمات الدولية غري احلكومية من خالل   وإىل جانب

مليون لغم من األلغام املخزنة،تناقص إنتاجها وتقدمي املساعدة للضحايا 
2
دورا  هذه األخريةلعبت  ،

ركز حتالف  2005 إىل 2003، فمن الذخائر العنقوديةاالستجابة للمعاناة اليت تسببها  حامسا يف
كبري على بناء  حد إىل The Cluster Munition Coalition العنقوديةمكافحة الذخائر 
واالعتراف ،وقف استخدام القنابل العنقوديةامللتزمة بالعمل على  والدول املنظمات،شبكة من األفراد

ارد أكثر ملساعدة مو،وتوفري ي مع مشاكل الذخائر غري املتفجرةمبسؤولية املستخدمني يف التعاط
  . املتضررين 

يف إجناح عملية املنظمات غري احلكومية واملتوسطة ى حتالفات القوأمهية  اإلطار برزتويف هذا 
.  واملنظمات الدولية غري احلكومية املزايا النسبية لكل من الدولحظر الذخائر العنقودية اعتماد على 

، اايرلندا،املكسيك ونيوزالندويج، النمسا،كندا،النر مثل *فليس من املستغرب أن القوى املتوسطة
) high-impact partnerships(واملنظمات غري احلكومية قد شكلت شراكات ذات تأثري كبري 

تطوير القانون كيف أعقاب اية احلرب الباردة ألا غالبا ما تتقاسم أهدافا مشتركة يف الساحة الدولية 
    .توسيع الوصول إىل التنميةوترام حقوق اإلنسان ومحاية البيئة ، تعزيز العدالة العاملية احالدويل

 لعملية حظر الذخائر العنقودية جتمع بنيستويات متعددة املمسح بتعبئة  العمل يف إطار شراكة حبيث أن
ء باستخدام املنظمات غري احلكومية لبنا ،"املسار الثاين " والقنوات الدبلوماسية التقليدية للدولة املركزية 

من ) the Oslo Convention "(أوسلو " اتفاقية توجت بتوقيع الروابط مع املواطنني واتمع، 
روسيا (إقناع القوى العظمى يف العامل  فشلها يف من على الرغم- 2008دولة يف ديسمرب  100طرف 

واليت   -1997على االنضمام كما كان احلال مع حظر األلغام األرضية عام )الصني والواليات املتحدة،
الدول لتطهري  ىكما تقوم بوضع االلتزامات عل.ختزين واستخدام القنابل العنقودية حتظر إنتاج،نقل،

                                                
1 Kim D. Reimann, “ A View from the Top: International Politics, Norms and the Worldwide 
Growth of NGOs”  
International Studies Association, (2006),p47. 

  .67مرجع سبق ذكره ،ص،إلياس أبو جودة 2
ت املتفجرة أو القنيبالت اليت تسقط عبارة عن قنابل يتم إطالقها لتفتح يف اهلواء ،وتقوم بدورها بإطالق أعداد كبرية من الذخريا:الذخائر العنقودية* 

 .على مناطق شاسعة وهي تعمل مثل األلغام األرضية ،إذ ميكنها أن تنفجر عند مالمسة أي شخص هلا
 .دول صغرية إىل متوسطة احلجم ،غنية نسبيا  مع عدم امتالكها لألسلحة النووية ، وملقعد دائم يف جملس األمن هي:  القوى املتوسطة*
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،وتدمري املخزون خالل مثانية أعوام واملساعدة الشاملة للناجني ملناطق املتأثرة خالل عشرة أعواما
  1 .وجمتمعام 
ل املغلق بني جمموعة مهمة من الدوهذه املعاهدة عرب ومن خالل التعاون متت صياغة قد ف

حتالف مكافحة وايرلندا،املكسيك ونيوزالند متوسطة القوة برئاسة النرويج، وبدعم من النمسا ،كندا،
  .الذخائر العنقودية 

للتفاوض وإقناع الدول األخرى، من خالل هياكل  اجيد اجسدت القوى املتوسطة كدول موضعحبيث 
من االتصاالت والقنوات  افقد أسسوا مزيدامج املساعدات اخلارجية، فارات وبروزارات اخلارجية، الس

  مع الدول األخرى 
 ، رغم قلة عددبة لعملية حظر القنابل العنقوديةكانت النرويج القوة املتوسطة األكثر أمهية بالنسو

كان  )pro-ban(أنشأت جمموعة أساسية مؤيدة للحظر حبيث ، السكان وحمدودية القوة العسكرية
تمويل املنظمات غري احلكومية لفضح الدول وقامت ب،البريوو يك ونيوزالندا،ايرلندا املكسالنمسا هاأمه

  أو)anti-ban states(املعادية للحظر 
، كما أجرت وزارة الدفاع النروجيية جمموعة متنوعة من االختبارات العسكرية على الدول املترددة 

.منفردة ا املنظمات غري احلكومية الذخائر العنقودية اليت ال ميكن أن تقوم 
2
   

وميكن تلخيص بعض ااالت الرئيسية لتدخل  ومشاركة حتالف مكافحة الذخائر العنقوذية يف 
  : العملية على النحو التايل 

غري احلكومية يف إطار حتالف مكافحة الذخائر  وهذا هو الدور احلاسم للمنظمات:  مجع املعلومات• 
نشر دراسة عاملية حول االنعكاسات  ذيال(ا يف ذلك حتالف اإلعاقة الدولية،، مب)CMC(العنقودية 

دراسات ما بعد  ركزت علىاليت (،منظمة مراقبة حقوق اإلنسان ومكافحة األلغام )اإلنسانية لألسلحة
 حيث كان، )لبنان و ، العراقدام األسلحة يف أماكن مثل كوسوفو، أفغانستانأثر استخوالرتاع 

،حتليلها ونشرها ل يف قدرا على الوصول للبيانات احلكومية أفضلية على العديد من الدوللمنظمات غري
وقد شاركت مجعية املساعدات الشعبية النروجيية . بسرعة يف العديد من احلاالت  دون قيود

                                                
1 Matthew Bolton and Thomas Nash,”The Role of Middle Power–NGO Coalitions in Global 
Policy: The Case 
of the Cluster Munitions Ban “,Global Policy, Volume 1 . Issue 2 ( May 2010),p 174. 
 
 
2 Kenneth Anderson,”The Ottawa Convention Banning Landmines: The Role of International 
Non –Governmental Organizations”,EJIL(2000), vol.11 No .01,91-120,p95. 
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)Norwegian People’s Aid ( يف صياغة حتليل هام ألداء ذخرية أو قنبلةM85  يف لبنان
  .برية من قبل بعض الدول إلقامة استثناء هلذا النوع من األسلحة يف املعاهدة اجلديدةوتقويض جهود ك

تقضي املنظمات غري احلكومية واملنسقة  :   إرسال رسائل مشتركة مباشرة إىل احلكومات• 
 إرسالوقتا طويال يف صياغة واختبار و) the CMC(حتت مظلة حتالف مكافحة الذخائر العنقودية 

اإلحاطات اليومية شبكة خدمة الربيد اإللكتروين واعتمادا على . اع املعارضني واملشككنياحلجج إلقن
  .خالل املؤمترات

على وجه اخلصوص بذل حتالف و)the Dublin negotiations(خالل مفاوضات  دبلن ف 
ى جهد كبري للحفاظ على وحدة احلملة، بينما كان هناك تركيز دائم عل مكافحة الذخائر العنقودية

،  حجج الذين يتخذون مواقف معارضة ومواجهة التوجهاتاستخدام هذه الرسائل املشتركة لتغيري 
تاجوا من حياملعلومات واحلجج اليت ) يف احلكومة والربملانات(كما ركز التحالف على منح حلفائه 

.خالل حمادثام اخلاصة مع غريهم من الدولاغة النقاش يف إطار  املؤمترات وأجل صي
1

  
ساعدت املنظمات غري احلكومية وحتالف مكافحة : التفاهم والعمل مع صانعي القرار السياسي• 

، ولكن وعلى الرغم من أن يف بعض  الدول واتمعات الذخائر العنقودية  يف رفع مستويات الوعي
منهجي  إال أنه  كان هناك استهداف ،الواسع لالتصال اجلماهريي العام احلملة مل تتميز باالنتشار

  .، باستخدام وسائل اإلعالم واستخدام التعبئة القرار يف الربملانات واجلمعياتلصانعي 
على اجلانب اإلنساين يف   حتالف مكافحة الذخائر العنقودية ركز:  التركيز على األثر اإلنساين• 

ائر االستخدام العسكري للذخمربرات قادرا على االستفسار حول القضية، فقد  كان التحالف 
ة  عن استخدام وطلب أمثلة ملموسة عن الفوائد العسكرية النامج ة الدولالعنقودية كسبب حلماي

  . مجع األدلة على الضرر اإلنساين يف حماولة، الذخائر العنقودية
على إدراج الناجني وأفراد آخرين من اتمعات إسهامات حتالف حظر الذخائر العنقودية استندت كما 

حنو إجياد  هعلى توجيه نفس درا اكان التحالف قل االستماع إليهم وإشراكهم، فقد من خال،املتضررة
للمشكلة املطروحة واالستفادة من أقوى املساعدين واملدعمني ألولئك املتضررين  مالئمةحلول أكثر 

.مباشرة من املشكلة
2

 

                                                
1Matthew Bolton and Thomas Nash , op.cit.,p180. 
2  Ibid,p.181. 
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نشاء صندوق األلغام وذا جنح حتالف املنظمات الدولية غري احلكومية والدول متوسطة القوى يف إ
وذلك لتمويل األنشطة املتعلقة مبحاربة انتشار األلغام األرضية ) land mines fund(األرضية 

،والتدريب على خطورا ومساعدة ضحاياها،إىل جانب الضغط على الدول بغية التنفيذ الكامل 
 .للمعاهدة 
  .من اإلنساينتوسيع شبكة املناصرين لألعلى مستوى : الثايناملطلب 

من خالل إعالن إىل الدور الكبري الذي قدمته األمم املتحدة يف محاية األمن اإلنساين  إضافة
 واحلروب الرتاعات خالل املدنيني السكان حلماية املستمرة احلاجة على الذي أكد 1999األلفية لعام 

 ذلك يف مبا العالقة، ذات الدولية واالتفاقات باملواثيق االلتزام ضرورةو السالم بناء وعملية الداخلية
سامهت املنظمات الدولية غري احلكومية من خالل آلياا يف 1.املختلفة وبروتوكوالا "جنيف اتفاقية"

بناء دوائر املناصرين لألمن اإلنساين يف خلق وتوسيع شراكات فعالة تضع األمن اإلنساين ضمن أولوياا 
فتحت مات الدولية غري احلكومية بالدول متوسطة القوى حبيث الرئيسية،خاصة تلك اليت تربط املنظ

للمساعدات  سياساااألساسية يف  كأحد األهداف مفهوم األمن اإلنساين اال أمام استخدام
وشروط وأوجه توظيفها ليتم توجيهها ملشروعات بناء القدرات الذاتية لألفراد ،واملعونات اخلارجية

مقومات األمن اإلنساين مبا ينعكس على حتسني نوعية احلياة للبشر يف مسارام واتمعات احمللية لتوفري 
خاصة بعد تأكيد الدولتني على أمهية إشراك املنظمات  ،نداكو اليابان ومن أهم هذه الدول جند.اليومية

  .الدولية غري احلكومية يف التعامل مع احتياجات األفراد
نب املتعلق بتقدمي املساعدات التنموية الرمسية اليت تساعد يف اجلا احلكومة اليابانيةويربز دور   

،فال ميكن ألي دولة مبفردها أن "املسئولية اإلنسانية"على حتقيق األمن اإلنساين الذي ربطته مبفهوم 
  .حتقق أمن مواطنيها يف ظل تعقد وتشابك مشاكل األمن اإلنساين

 نلبعد التنموي ملفهوم األمن اإلنساين، ضموبالنظر إىل طبيعة هذه املساعدات جندها تركز على ا
على التعليم من خالل إنشاء كل من جلنة األمن  قمشروعات اإلنفاق على قضايا الالجئني، واإلنفا

الذي يسعى إىل ترمجة مفهوم األمن اإلنساين إىل أنشطة ملموسة  ∗اإلنساين،وصندوق األمن اإلنساين
                                                
1 Richard Jolly and Deepayan Basu Ray,”The Human Security Framework and National Human 
Development Reports: A Review of Experiences and Current Debates”, United Nations 
Development Programme (May 2006),p4 
 

مليون دوالر،سامهت من خالهلا يف إعادة اعمار  4.63مبسامهة أولية بلغت  1999أنشأت اليابان صندوق األمن اإلنساين يف مارس عام  ∗
، معلنا فيه اإلنساينحوار فكري يف جنوب شرق آسيا حول األمن ) Keizo Obuchi(بوشيافتتح رئيس الوزراء كيزو أوكوسوفو،وذلك بعد أن 

االحتباس العاملي، اجلرمية العابرة للحدود الوطنية،الالجئني،انتهاكات  مثل اإلنساينألمن لقضايا ااستئماين لألمم املتحدة صندوق دعم اليابان إنشاء 
 .واستخدام اجلنود األطفال كتهديدات حالية رائجة ضيةحقوق اإلنسان،اإليدز،اإلرهاب،األلغام األر
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 تتعامل مع التهديدات املرتبطة باألمن اإلنساين،خاصة تطبق من خالل وكاالت لدعم املشروعات اليت
  .قضايا الفقر وإعادة االعمار 

اليت مت ) The Commission on Human Security(جلنة األمن اإلنساين وتعد     
األمم  ةفوضمو عنان كويف املتحدة لألمم العام نياألم بني طوكيو يف مت لقاء بعد، 2001يف إنشائها 

واحلائز على جائزة نوبل أمارتيا  Sadako Ogata  اتأوغا كوادصالالجئني لشؤون  بقةاملتحدة السا
دول واتمعات يف عملية لدراسة املسؤوليات اجلديدة للأساسية حماولة  Amartya Senسني
 :ىلتعمل ع،فهي واخلوف احلاجة من اإلنسان حرييت تأمني هلديفكبرية  أولوية إعطاء،مع التنمية
 .ومتطلباته اإلنساين األمن دعم أجل نم الوعي نشر •
 .وتنفيذها السياسات صياغةل عملية كأداة اإلنساين األمن مفهوم تطوير •
 1.اإلنساين لألمن اخلطرية التهديدات ملواجهة أساسي عمل برنامج تقدمي •

اسة  مظاهر وعوامل انعدام ،يتعلق األول بدرألساس مت تقسيم عملها إىل جمالنيوعلى هذا ا 
قدمت اللجنة تقريرها  2003ففي سنة .واال الثاين خيتص بالعالقة بني األمن اإلنساين والتنمية،األمن
نفيذ توصيات جلنة األمن ،تعمل على نشر وتارية لألمن اإلنساين،وقررت تأسيس جلنة استشالنهائي
 the trustاإلنساين،ودف إىل وضع اخلطوط العريضة لسري صندوق اعتمادات األمن اإلنساين

fund of the UN باألمم املتحدة لتمويل مشاريع األمن اإلنساين بالتنسيق مع جهود  اخلاص
   2.وكاالت األمم املتحدة ومنظمات اتمع املدين يف املطالبة مبفاهيم بديلة لألمن 

 A global( "املبادرة العاملية اخلاصة باألمن اإلنساين:"إضافة إىل ذلك أطلقت جلنة األمن اإلنساين 
initiative for human security(اليت تشمل جمموعة من املبادئ واالستراتيجيات يتعلق و

بعضها حبماية األفراد يف أوقات األزمات والصراعات،يف حني يتعلق البعض اآلخر بتمكني األفراد مبا 
  : يؤهلهم ملواجهة التحديات املستقبلية وذلك على النحو التايل

،ووضع نسقة ملعاجلة مشاكل انعدام األمنجتميع جهود املؤسسات املوتتطلب : محاية األفراد •
 .راد من كل أشكال العنف والتهديد املعايري والعمليات اليت حتمي بشكل منهجي األف

                                                
1 Gerd Oberleitner, Human Security:” A Challenge to International Law?”, Global Governance 
11 ,(2005),p185.  
2 Emma McClean,” Security Council Reform: The Case for Human Security?” 
(accessed12/02/2012) 
http://www.nottingham.ac.uk/shared/shared_hrlcpub/HRLC_Commentary_2006/McClean.pdf. 
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،وتنمية إمكانات األفراد منح وسائل التصرف للجميععرب : )empowerment(التمكني •
 1.القرار اليت تؤثر على حيام وتدعيم دورهم للمشاركة بشكل كامل يف عمليات صنع 

يتعلق بالرتاعات ترى اللجنة أن على اإلستراتيجيتني السابقتني استهداف األفراد  اوفيماملثال،فعلى سبيل 
  :واجلماعات األكثر عرضة للخطر والذين مت جتميعهم يف ثالثة فئات

 .ناطق املتأثرة بالرتاعات العنيفةاألشخاص الذين يعيشون يف امل •
 .ملهجرونص الالجئون وااألشخا •
 .األشخاص الذين يعيشون يف مناطق خارجة من نزاع عنيف  •

، تفترض عملية ترقية األمن اإلنساين اختاذ اإلجراءات الوقائية للحد من االنكشاف،أو فحسب اللجنة
لبها ويف هذا اإلطار وضعت اللجنة قائمة باألولويات اليت يتط.اختاذ أعمال عالجية يف حالة فشل الوقاية 

  :العمل الفوري
 .األفراد املعرضني لرتاعات عنيفة وقاية  •
 .ألفراد املعرضني النتشار األسلحةمحاية ا •
 .تقدمي املساعدة لألفراد املهجرين •
أن تكون ذات  ىنساين يف مناطق ما بعد الرتاعات علإنشاء صندوق انتقايل لصاحل األمن اإل •

ها،حبيث تساهم يف عملية إعادة بناء الدولة بعد طبيعة مؤقتة تنشأ ملواجهة أزمات إنسانية بعين
 .توفري االحتياجات األساسية لألفراد 

 .تجارية،واألسواق لصاحل األفراد الدعوة إىل عدالة واسعة يف املبادالت ال •
 .حلد األدىن للحياة يف كل املناطقخلق شروط ا •
 .القاعدية ول على الرعاية الصحية إيالء أولوية عالية لقدرة اجلميع على احلص •
خالل تعليم عام أساسي وتطوير اجلهود العاملية والوطنية يف  ن، ممنح اجلميع القدرة على الفعل •

 2.هذا االجتاه

                                                
1 Karim Hussein and Julia Wanjiru,” Security and Human Security: An Overview of  Concepts 
and Initiatives, 
What Implications For West Africa?” ,December 2004,p16,(accessed02/03/2012). 
http://www.oecd.org/dataoecd/32/2/38826090.pdf. 
2 Keith Krause ,”Towards a Practical Human Security Agenda”, Geneva Centre For The 
Democratic Control Of 
Armed Forces (DCAF), 2007,p15. 
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،وذلك على اإلنساين على رأس األولويات كما اقترحت اللجنة يف مبادرا العاملية وضع األمن
سئولة اإلنساين يف العمل العادي للمؤسسات املحملاولة إدماج األمن ات القومية اإلقليمية والعاملية،املستوي

  :املبادرة الوسائل التالية اقترحت،وألجل بلوغ هذه األهداف عن األمن على كل املستويات
وتتضمن تأسيس آليات اإلنذار : الوقاية من الرتاعات،ترقية حقوق األفراد والتنمية اإلنسانية •

،اهتمام لنشر الوقائي لعمليات حفظ السالما،املهمات الدبلوماسية والتحقيق،قوباتاملبكر،الع
،احلد من الفقر،حتقيق أمن اقتصادي قاعدي،رفع مستويات املعيشة أكرب بالتربية والتعليم والعدالة

 .ة قدرات اتمع املدينواألمن الصحي وتقوي
كثر وتتضمن تطوير بنية حتتية للوقاية من التهديدات األ: احلماية والتكفل باألفراد واجلماعات •

من خالل نظم الشرطة، تنظيم البيئة،شبكات الصحة،نظم التعليم  اجدية واألكثر شيوع
 1.)مثل احلماية االجتماعية وبرامج التلقيح (واستعدادات تابعة لألمن

وتتضمن ترقية نظام سياسي مدعوم من طرف األمن : تقوية املبادئ واملمارسات الدميقراطية •
هلم بالتكفل  ح، والسماساعد على محاية األفراددي الذي ياملادي والنمو االقتصا

لقانون وتشجيع ممارسات ،ضمان دولة االعمل على تطوير مؤسسات متينة وبالتايل.بأنفسهم
 2 .املواطنة 

 ر، نشر الوعي مبسائل األمن يف اتمعوذلك من خالل تطوي:ترقية ثقافة األمن اإلنساين •
 3.ة لتشجيع بناء مقاربة أكثر تكامالاملعلومة حول املبادرات والشبكات املوجود

  :كما اقترحت املبادرة جمموعة وسائل لدعم أمن األفراد املتأثرين برتاعات عنيفة تتمثل يف
 .ة للرتاعات ،واألسباب العميقحماربة الفقر •
 .قيق أهداف األلفية لألمم املتحدةالعمل على حت •
 .مراقبة تدفق األسلحة •
 .ن سني حماربة النازحني واملهجريحت •
 . محاية األطفال يف مناطق الرتاعحتسني •
 .ضمان احترام حقوق اإلنسان  •
 .من خالل دعم احلكومات االنتقالية  : طية دعم الدميقرا •

                                                
1 Matthew Bolton and Thomas Nash , op.cit.,p180. 
2 Sandra J. MacLean and Timothy M. Shaw, “A Decade of Human Security: Global Governance 
and New Multilateralisms” (USA : Ashgate Publishing,2006),p.54. 
3 Ibid,p.17. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 .قرارات من خالل املنظمات احملليةدعم قدرة اتمع املدين على املشاركة يف اختاذ ال •
اإلقليم وبناء مؤسسات كامل عن طريق حماربة الفساد،ضمان سالمة : تدعيم قدرات الدولة  •

 .دميوقراطية
) تقوية الالمركزية والسلطات احمللية(ضمان احلصول على اخلدمات األساسية جلميع املواطنني  •

.1 
بالدور القيادي  تارتبطيف مساعي تفعيل األمن اإلنساين فقد  كنداسهامات إلبالنسبة أما 
والنظام األساسي لروما للمحكمة اجلنائية غام،التفاوض على معاهدة حظر األلخالل مسار الذي لعبته 

ل ما يعرف وتشكي "املبادرة الكندية لبناء السالم" 1996إىل جانب املبادرة اليت طرحتها يفالدولية،
ليود  تهاارجيخوزير  ويعد .Human Security Network "اإلنساين شبكة األمن"ب
أنه ب وم األمن اإلنساين حيث يرىمن أبرز املدافعني عن مفه  Lioyd Axworthy  وريت سأك
طريقة بديلة لرؤية العامل،جتعل األفراد حمو االهتمام بدال من التركيز على أمن األراضي "

من التهديدات سواء كانت مرفوقة بالعنف أم ال، فاألمر يتعلق بوضعية أو حبالة  واحلكومات،ومحايته
  ".وحىت حبيام بأمنهماألساسية لألشخاص،تتميز بغياب املساس باحلقوق 

قانونية العايري امل ،إىل جانباإلنسايناالستراتيجيات الرئيسية لتعزيز األمن  كندا حددتوقد 
ت أجندا األمنية يف جمال السياسة اخلارجية وتتمثل يف مخسة ضمن أولوياوذلك ،تعزيز وبناء القدراتل

سالم،والعمل على منع واملشاركة يف عمليات حفظ ال،حماور أساسية تشمل محاية املدنيني
  :الرتاعات،وإجياد آليات للحكم الرشيد واحملاسبة،وحتقيق األمن العام وذلك كما يلي

عن طريق وجود إطار قانوين حلماية املدنيني أثناء عمليات التدخل :محاية املدنيني •
قدرة األمم املتحدة  ةالرتوح واهلجرة، وتقوي تاإلنساين يف مناطق الرتاعات، وعمليا

 .نظمات غري احلكومية لالستجابة السريعةوامل
من خالل تقدمي دورات تدريبية للمشاركني يف عمليات :تطوير مهام حفظ السالم •

حفظ السالم حول املناطق حمل الرتاع،ومميزات سكاا مبا يسهل مهمة التعامل معهم 
 .وتفهم احتياجام

سبان كافة مراحل من خالل صياغة برنامج عمل شامل يأخذ يف احل:منع الرتاعات •
 .الرتاع وأبعاده االجتماعية

                                                
1 Keith Krause ,”Towards a Practical Human Security Agenda”, Geneva Centre For The 
Democratic Control Of 
Armed Forces (DCAF), 2007,p15. 
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من خالل العمل على تطوير املؤسسات األمنية احمللية :حتقيق احلكم الراشد واحملاسبة •
كالشرطة وإلغاء القيود عل حرية التعبري،وإجياد آليات ملعاقبة املسؤولني عن انتهاكات 

 .حقوق األفراد
اجلرمية املنظمة،وجتارة املخدرات،وانتشار ملواجهة حتديات انتشار :حتقيق األمن العام •

   1.اإلرهاب الدويل
  
 

  .معاجلة ديدات األمن اإلنساينتطوير برامج على مستوى : املطلب الثالث
بوصفه مفهوما شامال مسح األمن اإلنساين للمنظمات الدولية غري احلكومية بتطوير أجندة 

اإلنساين مبنعها  كة  ملواجهة مصادر ديد األمنمشترصياغة إستراتيجية تعمل على ،القطاعاتددة متع
جماالت حقوق  كن حللول شاملة ومتكاملة يفيف إطار عملي مي  أو على األقل التقليص من حدا

  2.اإلنسان،التنمية واألمن على حنو مشترك
نساين  قد تعززت إسهامات املنظمات الدولية غري احلكومية يف عملية معاجلة مصادر ديد األمن اإلو

رين إضافيني يف جهودها لتوضيح وحتديد ديدات يقدمت األمم املتحدة تقر بعد أن  2004مع اية 
يف التقرير الصادر عن  يتمثل األول.ويل يف االستجابة هلا ومواجهتهااألمن اإلنساين وإجراءات اتمع الد

 the UN High-Level Panel(اهليئة رفيعة املستوى لألمم املتحدة حول التحديات والتحول
on Threats, Challenges and Change (مسؤوليتنا املشتركة: اعامل أكثر أمان":بعنوان)" 

More Secure World: Our Shared Responsibility(شمل توسع ذي ي،وال
االهتمامات بعيدا عن جمال األمن التقليدي،فبعد حرب العراق كان من الضروري حتديد القضايا 

ها يف تثل اإلرهاب،عقيدة التدخل الوقائي والتدخل اإلنساين باسم األمن اإلنساين،واليت مجعاجلديدة م
العنف الداخلي مثل ،مثل الفقر،األمراض املعديةية واالجتماعية التهديدات االقتصاد:ست جمموعات

ظمة العابرة ،األسلحة البيولوجية والنووية واجلرمية املناحلرب األهلية،اإلبادة اجلماعية،فشل الدولة
،ومن جهة أخرى حتديد الدور املناسب الترابطية بني هذه التهديدات تللحدود،مع التأكيد على العالقا

   .لألمم املتحدة يف مواجهة إفرازات وحتديات العوملة

                                                
1 Ibid,p17. 
 
2 Sarah Michael, op.cit., p.25 
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، املقترحة من )the reform agenda(املؤسسايتحول أجندة اإلصالح  التقرير الثاين فكانأما 
 ،ودف هذه اإلصالحات إىل استعادة مصداقيةاألشكال املختلفة للحرياتان حول طرف كويف عن
مؤسسات  وإنشاءشكالت ومصادر ديد أمن األفراد،لتصبح مهيأة للتعامل مع م1.األمم املتحدة 

  .جديدة كفيلة ذا األمر
تشكيل جملس األمم املتحدة لألمن  اإلمنائيبرنامج األمم املتحدة يف هذا اإلطار اقترح و
على غرار جملس األمن  United Nations Economic Security Council االقتصادي
 اإلنساينصبح جملس األمن لي بالتعاون مع املنظمات غري احلكومية هميكن تطويرالذي و الدويل،

United Nations Human Security Council  دف وذلك:  
تطوير شبكات األمان  تدعيم جهود املنظمات الدولية غري احلكومية يف عملية •

 .االجتماعي وتقدمي اخلدمات االجتماعية كاستجابة حلالة غياب األمن الوظيفي
تدعيم التعاون مع املنظمات غري احلكومية دف متكني املواطنني خاصة يف املناطق  •

 .الريفية،وذلك ملواجهة حتديات األمن اإلنساين
 ةت الدولية غري احلكومية، واالستفادبناء روابط بني املراكز البحثية وخربات املنظما •

  2 .منها يف مناقشة مصادر ديد األمن اإلنساين وتطوير آليات اإلنذار املبكر
يف تطوير برامج معاجلة مصادر ديد األمن  احلكومية غري الدولية املنظماتوبالتركيز على جهود 

 نقص فريوس يفرضها اليت املتعددة ياتلتحدا مواجهة  اإلنساين تربز أمهية إسهاماا الكبرية يف جمال
 :على أمن وبقاء األفراد،وذلك من خالل  املكتسب املناعة

حبيث تعمل املنظمات الدولية غري :ةنقص املناعة املكتسب فريوسمسامهتها يف إعداد برامج التوعية ب/ 1
  :احلكومية على

 يف حقيقيا إشراكا.باملكتس املناعة نقص بفريوس واملصابني املتضررة اتمعات إشراك •
  .له التصديو عمليات مكافحته مجيع

 . عنه املترتبة واآلثار املكتسبة املناعة نقص بفريوس اإلصابة قابلية أسباب التركيز على فهم •
 املناعة نقص بفريوس لإلصابة عرضة أكثر هم من عمل وقائية تستهدف برامجتصميم  •

  .العدوى من واآلخرين همأنفس حلماية الالزمة املهارات تنميةو املكتسبة
                                                
1 Gareth Evans,” From Humanitarian Intervention To The Responsibility To Protect”, 
Wisconsin International Law Journal, Vol. 24, No. 3,p713. 
 
2 أليكس  .دووال  اعةلمجا  ختلفةامل اجلديدة  2011أكترب 13:مت تصفح املزقع يوم.اجلنوبية إفريقيا يف الغذائية واألزمة اإليدز :  

http://www.sahims.net/doclibrary/Sahims_Documents/050613_och1.pdf 
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 ومرض املكتسبة املناعة نقص بفريوس املصابني حقوق حتمي داعمة بيئة وجود ةناصرم •
  اإليدز

  .عهايوتشج املتضررة واتمعات
 .والدعم والرعاية للعالج الشاملة الربامج ميقداملسامهة يف ت •
بإدماجهم يف  ةاملكتسب املناعة نقص بفريوس واملصابني املتضررة اتمعات مساعدة •

 .عليه يترتب وما التمييز ومواجهة حقوقهم فهماتمع،و
 القانونية واخلدمات اإلنسان حقوق منظمات مع الشراكات العمل على دعم وترقية •

 املناعة نقص بفريوس باملصابني اخلاصة اإلنسان قوقتطوير ح أجل من واالحتادات
 . املكتسبة

 من يتجزأ ال جزءاً اتمعات تكون أنعلى  ميةاحلكو غري الدولية املنظماتإذ تعمل 
 . 1ا قومت اليت واألعمال تهاهوي

  :واإلنسانية اإلمنائيةز يف الربامج اإليد مرض إدماج/2
 لفريوس الفعال اإلدماج تدعم بيئة توفري حماولتهايف  املنظمات الدولية غري احلكوميةحبيث جنحت 

 الدول من لعديديف ا املكتسبة املناعة نقص فريوسار السلبية لاآلث بالنظر إىل .املكتسبة املناعة نقص
 وخماطبة التنمية أهداف بني الصلة تعزيزملحة ل اجةح صبحت هناكأ األخرية السنوات يف النامية
 تبقى فريوسهذا ال من الوقاية ربامجف.وآثاره املكتسبة املناعة نقص بفريوس لإلصابة القابلية أسباب
عرفة أسبابه اجلذرية حبيث جيب إشراك عوامل انعدام األمن األخرى، واليت متلك غري كافية مل وحدها

،انتهاك حقوق الفرص تكافؤ عدمو مثل الفقر.تأثري مباشر على تعميق انتشار فريوس نقص املناعة
 :اإلنسان وسوء اخلدمات االجتماعية،وهي بذلك تساهم  يف

 مدى لتقييم مها الدول واملنظمات الدولية اليت تقد واإلنسانية اإلمنائية الربامج مراجعة  •
 اآلثار السلبية  مع والتعامل املكتسبة املناعة نقص بفريوس اإلصابة قابلية بتقليل صلتها وثاقة

 . فريوسذا ال اإلصابةالناجتة عن 
 من املكتسبة املناعة نقص بفريوس املصابنيو املتضررة اتمعاتالعمل على متكني  •

 .احتياجام تليب اليت املتكاملة امجالرب من االستفادة
 بفريوس اإلصابة قابلية مناليت تستهدف التقليل  اإلمنائية الربامج أجندات ميصمصياغة وت •

 .به املصابني احتياجات وتلبية املكتسبة املناعة نقص

                                                
 .28مرجع سبق ذكره ،ص،إلياس أبو جودة 1
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 املتضررين واألطفالخاصة النساء  ،العمل على توجيه الربامج اإلمنائية حنو الفئات املهمشة •
 . املكتسبة املناعة نقص فريوس جراء نم

 املناعة نقص فريوس على اإلنفاق وقد جنحت املنظمات الدولية غري احلكومية يف رفع معدالت
 املكتسبة

  1. واملتوسط املتدين الدخل ذات الدول يف
واجلدول التايل يلخص أهم برامج املنظمات الدولية غري احلكومية وجهودها يف مكافحة فريوس 

  :ملناعة املكتسبةنقص ا
  

املنافع الرئيسية   النهج  اهلدف  الربنامج اإلستراتيجي
  املتوقعة

 االستراتيجي الربنامج
 يف االخنراط-1-رقم
 القيادة :مع حوار

 وصانعي السياسية،
 بالسياسات،وأصحا

 املعنيني احلقيقية املصلحة
 وذلك املعين، البلد يف

 واألولوية الوعي لزيادة
 مكافحة امجلرب املعطاة
 يف اإليدز ومرض فريوس

 الوطنية أجندة التنمية
  .واإلقليمية،والدولية

 خبطر الوعي زيادة •
 خلق ومساندة الوباء
 تنفيذ تسهيل بيئة

 فريوس مكافحة برامج
 .اإليدز ومرض

 االلتزام حشد •
 واالجتماعي السياسي
 االستجابة وإجراءات
 يف للوباء التفاعلية
  .مبكّرة مرحلة

  

 اإلعالم أنشطة ةمساند•
 والتحليالت، والدعوة
 ذا الوعي وزيادة
 لدى واملرض الفريوس
 السياسية القيادات
 وأصحاب
 احلقيقية املصلحة
 .اآلخرين الرئيسيني

 لتقييم بتحليالت القيام •
 اإلجراءات خمتلف فعالية

 برامج إطار يف التدخلية
 ومرض فريوس مكافحة
 االستثمار وتربير اإليدز

 مكافحة برامج يف
 .اإليدز ومرض فريوس

 إضافية موارد تعبئة •

 التزام ازدياد •
 بربامج احلكومات
 فريوس مكافحة
 .اإليدز ومرض

 قضايا نيتضم •
 ومرض فريوس مكافحة
 يف اإليدز
 السياسات بشأن احلوار

 املساعدة استراتيجياتو
 استعراض ،الدولية
 وثائق العام، اإلنفاق

 ختفيض استراتيجيات
 .الفقراء،اخل أعداد

 التسهيلية البيئة •
 احلكومية والسياسات

 أنشطة تصعيد ملساندة

                                                
1 1 Sarah Michael, op.cit., p.27 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 تصميم عملية ملساندة
 ذات برامج وتنفيذ
 مكافحة يف أولوية
 .اإليدز ومرض فريوس

 بشأن احلوار •
 يف النظراء مع السياسات
 مع املتعاملة البلدان

املنظمات الدولية غري 
 أثناء ،احلكومية
 استراتيجيات:مناقشة

 ،الدولية املساعدة
 اإلنفاق عراضاتواست
 وثائق وإعداد العام،

 ختفيض استراتيجيات
 مع الفقراء، أعداد
 الندوات تضمني

 الصلة ذات واملؤمترات
 فريوس مكافحة قضاياب

 .اإليدز ومرض
 بأمهية وعيال زيادة •

 فريوس مكافحة قضايا
  .اإليدز ومرض

  

  .اإليدز فريوس مكافحة
  

 االستراتيجي الربنامج
 مساندة-2- رقم

 أنظمة حتديث يف البلدان
 لديها واملراقبة الرصد
 وتدعيم

  
 تطوير مساندة•

 املؤسسية القدرات
 مجع يف واحمللية

 البيانات واستخدام

 على حبوث إجراء •
 لإلصابة عرضةامل الفئات

 ومنها القيود حتديد مع
 االجتماعية الوصمة
 اليت السلوكية والعوامل

 أنظمة نوعية حتسني•
 مرض ةومراقب رصد
 املؤدية والبيانات اإليدز
 قرارات إلثراء

 .السياسات

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 اجلوانب وتقييم البحوث
 واالقتصادية الوبائية

 لفريوس والسلوكية
 فعالية لتعزيز اإليدز

 وبرامج سياسات
  .تلك املكافحة

  

 ضروريةال واملعلومات
 برامج وتنفيذ لوضع

 فريوس مكافحة
 .اإليدز

 خطط وضع مساندة •
 شاملة وتقييم رصد

 .تنفيذها وقدرات
 وتشجيع مساندة •

 وتبادل التعاون
  املعلومات

  

 .العدوى طرق يف تؤثّر
 لنقاط حتليالت إجراء •

 بفريوس لإلصابة التعرض
 اخلاصة اإليدز مرض
 وأثر اجلنسني من بكل

 على اإليدز فريوس
 مع وأُسرهن، النساء
 املالئمة السياسات حتديد

 على والتعديالت
 واللوائح القوانني
 القائمة التنظيمية
 تلك معاجلة دف
  .القيود

  

 ملكافحة برامج •
 اإليدز ومرض فريوس
 تتضمن

 الرئيسية االهتمامات
 من بكل اخلاصة
 .اجلنسني

 الضعف نقاط حتديد •
 احملفوف والسلوك

 اطرملخبا
 املعرضة والفئات
 دف للمخاطر
 إليها الوصول
 موجهة بربامج

 مكافحة تستهدف
 سفريو

 .اإليدز ومرض
  

 االستراتيجي الربنامج
 مساندة-3- رقم

 وضع يف البلدان
 وبرامج استراتيجيات

 اإليدز فريوس مكافحة
 األوضاع إىل استناداً
 واالجتماعية الوبائية

 يف احملددة واالقتصادية
 .املعين البلد

  

 بالطبيعة الوعي زيادة•
 هلذا القطاعات املتعددة
 وتدعيم الوباء

 ملشتركةا اإلجراءات
 القطاعات بني

 .له للتصدي
 كافة أن من التأكد •

املنظمات  مشروعات
 الدولية غري احلكومية

 هذه يف الصلة ذات
 املنطقة

 كافحةنشاط م إدماج•
 خطط يف اإليدز فريوس
 وإطار املعين دلالب تنمية

 يف مبا موازناته،
 واألنشطة الربامج ذلك
 .القطاعات بني تركةاملش

 الربامج مساندة •
 فريوس ملكافحة الوطنية
 اإليدز
 أنشطة جعل على

 ال جزءاً هذه املكافحة

دولية و وطنية خطط•
 ومرض فريوس ملكافحة
 وإجراءات اإليدز،
 قطاعات كافة تشمل
 التنمية

 .الرئيسية
 رصد أنظمة تطوير •

 انتشار ملدى وتقييم
 يف اإليدز فريوس
 .البلدان

 مكافحة جعل •
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 ملكافحة تستجيب
 .اإليدز ومرض فريوس

  

 أنشطة من يتجزأ
 ذات الرئيسية القطاعات

 .الصلة
 والتقييم الرصد إجراء •

 لربامج املنهجيني
 اإليدز فريوس مكافحة

 البلدان، صعيد على
 أثرها قياس دف وذلك
 .يتهافعال وحتسني

  

 اإليدز ومرض فريوس
 من يتجزأ ال جزءاً

 واملهام املشروعات
 .الصلة ذات

  

 
م برامج املنظمات الدولية غري احلكومية وجهودها يف مكافحة فريوس نقص أه :-12 -جدول رقم

 .املناعة املكتسبة
 Human Security In Theory and Practice, op.cit.,p15 : املصدر      
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أهم التحديات اليت تواجه جهود املنظمات الدولية غري احلكومية يف تفعيل األمن : الثايناملبحث 
  اإلنساين 

مناقشة أهم التحديات اليت تواجه املنظمات الدولية غري احلكومية املبحث ول يف هذا سنحا
التحديات ،وبالتايل سيتم التركيز على لضمان املشاركة الفعالة يف مساعيها حنو تفعيل األمن اإلنساين

من اإلنساين، املالية كأهم العوائق اليت تواجه متويل املنظمات الدولية غري احلكومية لربامج تفعيل األ
ئة يباملنظمات الدولية غري احلكومية يف  موظفي سالمةحتديات القدرة التسيريية والتحديات اليت تواجه 

  . عملهم
  التحديات املالية:املطلب األول

،مراقبته والشروط املرتبطة به من املواضيع املشتركة يف النقاشات حول العالقات التمويل يعد  
حبيث أن طبيعة املساعدات . احلكومية واجلهات املاحنة أو املمولني الدولينيبني املنظمات الدولية غري

املالية كأمناط التمويل قصري املدى أو القائم على التعاقد، واليت حتول دون حصول املنظمات الدولية غري 
دولية غري احلكومية على التمويل األساسي هي أحد أهم العراقيل اليت تؤثر على قدرة ومرونة املنظمات ال

احلكومية يف تبين استراتيجيات وآليات مبتكرة ملواجهة مصادر انعدام األمن واالستجابة السريعة 
  .للتهديدات الناشئة 

 املالية اإلدارة جناح على كبرية بدرجة يعتمد املنظمات غري احلكومية وعمل وجود استمرار نإف هنا ومن
 ألسبابيف ا لتمويلوميكن حتديد أمهية ا. عملها وتطوير الستمرار الالزم التمويل توفري على  وقدرا
  :التالية

هذه  تستطيع ال املال فبدون ،غري احلكومية املنظمات عمل الستمرار األساسي العنصر هو املال •
 .أو الفئات املستهدفة للمستفيدين خدماا وتقدمي براجمها تنفيذ األخرية 

 ،خدماته مستوى ارتفاع يف املساعدة العوامل أهم من للمنظمة املايل املركز استقرار يعترب •
 نوعية وحتسني بالتوسع هلا يسمح الذي املايل مركزها لزيادة وفقا القائمة آليات العمل وتطوير
 .اخلدمات

 .معها للعاملني األجور ودفع ،وجتهيزها املنشآت إقامة منها متعددة غراضأ يف األموال تستخدم •
1 
 سيادية وسائل لكمت ال أا كما،رحبية استثمارية أنشطة ارسمت ال وميةاملنظمات غري احلك أن وحيث
غري  املنظمات يف التمويل مهمة نإف ،واملشاريع الربامج لتنفيذ الالزمة اإليرادات حتصيل من امتكنه

                                                
1 Sarah Michael, op.cit.,p20. 
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 يف يتمثل متويلها مصادر من األكرب اجلزء إن حيث .صعوبة وأكثر تعقيدا أكثر تبدو قداحلكومية 
املنظمات الدولية غري  متويل مصادر حصر وميكن،املاحنة اجلهات من عليها حتصل اليت واهلبات التربعات

  :التالية ساسيةاأل صادراحلكومية يف امل
 : الذايت التمويل/1

 التمويل مصادر همتتمثل أو،التمويل لتوفري الذاتية جهودها علىاملنظمات غري احلكومية  تعتمد وفيه
 : يف الذايت
للمنظمات غري  الداخلية واللوائح النظم عليه تنص والذي ،األعضاء من شتراكاتواال الرسوم •

 .احلكومية
،وتقوم للدخل مدرة إنتاجية ومشاريع مرافق إقامة إىل املنظمات غري احلكومية  بعض أتلج  •

 من إيراداا يف حمتمل اخنفاض أي ملواجهة ،وذلك نفقاا من جزء تغطية يف باستغالله
 .التربعات

 تديراملنظمات غري احلكومية  من الكثري أن حيث للمستفيدين، تقدمها اليت اخلدمات يرادإ •
 ومراكز الصحية العيادات كإدارة خمفضة رسوم مقابل للجمهور خدماا تقدم خريية مرافق
 االحتياجات ذوي تأهيل

 1 . الثقافية واملراكز اخلاصة
 :النقدية والتربعات املنح/2

 علىا نفقا حجم لكرب نظرا املنظمات غري احلكومية، متويل مصادر أهم من عاتوالترب املنح تعترب
 .األخرى التمويل مصادر من النفقات تلك تغطية إمكانية تفوق بصورة ،اليت تقدمها ربامجالو دماتاخل

 قدميت يف املاحنني وترغب تقنع اليت املناسبة والوسائل األساليب إتباع من بد ال التربعات على وللحصول
 : الوسائل تلك أهم ومن املطلوبة، التربعات
 .ومبادئ املنظمة أهداف مع يتناسب ومبا، وسليم علمي بشكل والربامج املشاريع إعداد •
 وإرفاقملنظمات غري احلكومية،ا وبرامج مشاريع جمال ضمن العاملة املاحنةاجلهات ب االتصال •

 الفئات وعدد نفذا، اليت واملشاريع وأهدافها عملها وجمالملنظمة ا عن وتقارير منشورات
 .ومصداقيتها وكفاءا جبديتها املاحنة املؤسسات إلقناع وذلك خدماا من املستفيدة

 ونشاطات أهداف توضح االنترنت شبكة على باملنظمات غري احلكومية خاصة مواقع إقامة •
 .ومشاريعها افهاأهد لنشر األخرى اإلعالم وسائل استغالل وكذلك،املنظمات غري احلكومية

                                                
 .30، مرجع سبق ذكره،صسعد اهللاعمر  1
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 االتصال التربعات،ويف مجع محالت يف واملصداقية السمعة ذات العاملية الشخصيات إشراك •
باملنظمات غري  املمولني ثقة من تزيد الشخصيات تلك ،كون املاحنةأو اجلهات  باملؤسسات
 .احلكومية

 املمولني ثقة تدعيمل املنفذة وبراجمها ألنشطتها توثيق وسائل ات غري احلكوميةاملنظم استخدام •
 .أخرى برامج لدعم معهم عالقات لبناء ىتسع آخرين ممولني ثقة صداقيتهاولكسبمب

 :اجلمركية واإلعفاءات احلكومية اإلعانات /3
 وتشجيع دعم أنظمتها يف تراعي بدأت األخرية السنوات يف والسيما العامل يف احلكومات معظم

 املنظمات يف الثقة الغربية،جتد احلكومات من ثريفك -حبيةالر غري -املنظمات الدولية غري احلكومية
 استثمارها وكفاءة احلكومات مصداقية يف تشكك أا حني يف براجمها، لتمويل احلكومية غري الدولية
 عن اليبد تعمل احلكومية غري املنظمات فغالبا ما أصبحت براجمها حتقيق يف هلا املقدمة لألموال

  .الطوارئ حاالت يف واإلغاثة يةللتنم الدولية الوكاالت
 :القروض/4

 نتيجة ذلك وجاء التمويل، مصادر كأحد القروض املنظمات الدولية غري احلكومية تستخدم حبيث
  .1 اإلقراض سياسة إيل التربع سياسة من املاحنة املؤسسات بعض لتحول

تفعيل األمن  حلكومية يفوعلى هذا األساس ومن أجل تشجيع مساعي املنظمات الدولية غري ا
البد من توافر اقتناع اجلهات املاحنة بأمهية تقدميها املساعدات املالية للربامج اليت ترتكز  كان،اإلنساين

على األمن اإلنساين،هذا من جهة،ومن جهة أخرى ضرورة االقتناع بأمهية متويل املنظمات غري احلكومية 
ويف هذا اإلطار اقترحت سارة .كن أن تقدمها كوكالء لألمن اإلنساين وباملسامهات املتميزة اليت مي

أثريات السلبية جمموعة من اإلجراءات اليت ميكن أن ختفف من الت) Sarah Michael(ميشال 
  :،و أمجلتها يف للتحديات املالية

من أجل ضمان متكني املنظمات الدولية غري احلكومية من تقدمي مسامهات حقيقية لألمن  •
،وفترا القصرية اليت غالبا ما متتد إىل ري العدد الصغري لعقود التمويلغياإلنساين جيب أن يتم ت

يف أحيان كثرية إىل خفض سنة واحدة،وهو ما يعين جلوء املنظمات غري احلكومية 
 .،لتتناسب مع أمناط التمويل والتخلي عن مزيد من املشاريع الطموحةاملشاريع
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كومية بناءا على مزاياها لدولية غري احلجيب أن تقوم اجلهات املاحنة بتشجيع املنظمات ا •
،تستطيع التعاطي مع مبتكرة ومتعددة القطاعات ،دف تطوير آلياتالنسبية،وزيادة خربم
 .للحدود لتهديدات األمن اإلنساين الطبيعة املفاجئة والعابرة

خرية ،وهو ما يعين أن هذه األوجاهزة لتقدمي املساعدة جيب أن تكون اجلهات املاحنة مستعدة •
ستمنح املنظمات الدولية غري احلكومية إمكانية مجع املدخرات وتوظيفها يف حاالت انعدام 

إىل جانب االنتقال من التمويل القائم على املشاريع .األمن اليت تنشأ بصورة ملحة وطارئة 
 1.قصرية املدى إىل التمويل القائم على الربامج طويلة املدى 

 على هذه األخرية قدرةعلى  املنظمات غري احلكوميةو املمولني بني ةالعالق عتمدت ،ويف نفس الوقت
أو   املمولني جمتمع وخصائص لطبيعة فهمها من خالل. ومشاريعها براجمها لتنفيذ الالزم التمويلكسب 

 عالقات إقامة املنظمات غري احلكومية  من ذلك يستلزم حيث ،معه التعامل وإمكانيةاجلهات املاحنة 
 تنفيذها،ودورها على تعمل اليت واملشاريع الربامج وضرورة بأمهية وإقناعهم املمولني مع دبلوماسية
 Alnoor(ويف هذا اإلطار ركز من جهته النور إبراهيم .يف ضمان واستدامة األمن اإلنساين االجيايب

Ebrahim(واملمولني التفاعالت التنظيمية لعالقات االعتماد املتبادل بني املنظمات غري احلكومية  على
االقتصادي فإىل جانب مركزية التفاعالت املالية أو ما يعرف برأس املال .أو التمويل بصفة عامة 

)economic capital (توجد التفاعالت الرمزية أو رأس املال يشمل املوارد املادية مثل املال الذي،
فحسب 2. ،اهليبة والسمعةنةاملوارد غري املادية مثل املكا،الذي يتضمن  symbolic capital(الرمزي 

مدخل مهم للمنظمات غري  أن األموال هي)Alnoor Ebrahim(النور إبراهيم الشكل التايل يعترب 
،خاصة وأن مساعي هذه املنظمات يف تفعيل األمن اإلنساين حتتاج بصورة كبرية إىل التمويل احلكومية

املشورة  ،الفين الدعم من أخرى شكاالإىل جانب مدخالت أخرى تشمل أ.اخلارجي ألنشطتها 
 على تدريب،برامج ال األجانب اخلرباء خالل من القدرات، وتطوير التقنية،معلومات بشأن بيئة التمويل

 واليت يتم ترمجتها يف شكل خمرجات ناجتة. املنظمات هذه بنشاطات مرتبطة خمتلفة، وإدارية فنية مهارات
إىل اجلهات املاحنة يف شكل تقارير ودراسات تقييمية ها مي،يتم تقدعن أنشطة املنظمات غري احلكومية

حبيث تصبح هذه املعلومات مدخالت للممولني أو اجلهات املاحنة ملساءلة عمل املنظمات غري احلكومية 

                                                
1 Sarah Michael, op.cit.,p20. 
2 Alnoor Ebrahim,” NGOs and Organizational Change: Discourse, Reporting, and Learning”( 
New York: 
Cambridge University Press, 2003),p.52. 
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فلكي تضمن املنظمات غري احلكومية احلصول على التمويل جيب أن تربهن على . والتحقق من عملها
  .الناجتة عن أنشطتها جناح وكفاءة عملها أو املخرجات

حبيث أن جناح هذه األخرية ميكن املمولني أو اجلهات املاحنة من بناء مسعة لتمويل ودعم املشاريع اليت 
إذن املصدر األساسي الذي حيتاجه املمولون الستمرار دعمهم للمنظمات غري .تشكل استثمارات جيدة 

ة واملكانة املرتبطة بتلك أكثر حتديد اهليب،وبشكل ) good reputation(احلكومية هو السمعة اجليدة
ة ومصداقية ،فاستخدام مصطلح السمعة ليس فقط لإلشارة إىل التطورات العامة حول مكانالسمعة

  1.،ولكن أيضا القوة املستمدة من تلك املكانة املنظمة غري احلكومية
 على املاحنة ؤسساتامل مع التعامل على غري احلكومية املنظمات قدرة توقفعلى هذا األساس تو

  :أمهها كثرية اعتبارات
 .املاحنني لدىاملنظمات الدولية غري احلكومية  ا تتمتع اليت واملصداقية الثقة مستوى •
 .املاحنة اجلهات وأجندة أهداف مع املنظمات الدولية غري احلكومية ومشاريع برامج توافق •
من اجلهات  العديد أن حيث ،حلكوميةللمنظمات الدولية غري ا املالية اإلدارة وكفاءة فعالية •

 املعدة واإلدارية املالية التقارير دراسة املاحنة تعتمد يف عالقاا مع املنظمات غري احلكومية على
 إىل واملشاريع الربنامج تقسم أصبحت املاحنة اجلهات من العديد أن كماهذه املنظمات  قبل من

 للمرحلة واإلدارية املالية التقارير على للمشروع ةالتالي املرحلة دعم يتوقف حبيث زمنية، فترات
 باقي دعم الستمرار شرطا تعترب الدولية غري احلكومية اتاملنظم ومصداقية كفاءةف. التنفيذ حمل

  .املشروع مراحل
 زيادةل وسائل اإلعالمو  احلديثة التقنياتاملنظمات الدولية غري احلكومية يف استخدام  كفاءة •

 وقد سلبية، تكون قد للمنظمات غري احلكومية  صورة يصنع أن يستطيع اإلعالمف املالية رااقد
  2.عليها  ويركز يطرحها اليت اجلوانبطبيعة   حسب إجيابية، تكون

  
 
 
  
  

                                                
1 Ibid,p.71. 
2 Sarah Michael, op.cit.,p20. 
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  حتديات القدرة التسيريية :املطلب الثاين
املنظمات بغض النظر عن ما أن القدرة التسيريية هي مبثابة العمود الفقري جلميع  على الرغم من  

إذا كانت كيانات خاصة،وكاالت عامة أو أنواع غري حكومية ذات أهداف غري رحبية،إال أن أغلبية 
،بعيدا عن دراسة دولية غري احلكومية يف سياق وصفياألدبيات ركزت على تنامي دور املنظمات ال

،واستكشاف التحديات التسيريية اليت وميةي للمنظمات الدولية غري احلكالتسيري الداخلي والتطور التنظيم
  .أمناط األدوار واآلليات اليت تعتمدها هذه املنظمات علىباألساس  تنعكستواجهها،واليت 

  :وميكن تلخيصها يف ثالث عناصر أساسية هي
 .ئات اتمع احملرومة أو املهمشةتقدمي خدمات جديدة أو حمسنة لف •
،االقتصادي والسياسي على مستوى العمل اجلماعي أو حتفيز عمليات التغيري االجتماعي جهود •

 .كومية الفردي للمنظمات الدولية غري احل
،من خالل بناء بني خمتلف الوكاالت واملبادرات" التساند أو التعاضدية "حماوالت خلق •

 .الشراكات والشبكات 
ع ظهور التسيري العمومي وقد تعمقت أمهية معاجلة التحديات التسيريية للمنظمات غري احلكومية تزامنا م

  .اجلديد
فعالية وأصبح مسألة جوهرية للتحول التنظيمي املوجه حنو زيادة كفاءة  هذا األخرييبدو واضحا أن إذ 

 new public(مفاهيم التسيري العمومي اجلديدوتطبيق  .املنظمات الدولية غري احلكومية
management ( يكون من خالل إحداث التغريات  ،غري احلكوميةعلى مستوى املنظمات الدولية

  1 .يف اهلياكل واإلجراءات 
الرئيسية إلعادة  العناصر (Michael Edwards and Tina Wallace) كل من حيث قدم

اليت والتسيري العمومي حتت مظلة للمنظمات الدولية غري احلكومية   restructuringالتنظيمية اهليكلة
  :يلي ما تشمل

  : ظام الشبكيالتفكيك أو اعتماد الن/1

                                                
1 David Lewis, “The Management of  Non-Governmental Development Organizations: An 
introduction”( New York: Routledge,2001),p.2. 
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 الوظيفيةوالنظم املالية على  deinstitutionalisationالذي يتضمن تطبيق الالمركزية 
أن " Brunsson" و برانسن"olsen "يعتقد كل من  أولسن،حبيث للمنظمات الدولية غري احلكومية

ة املالية املنظمات، أدى من الناحيهذا النوع من ميكانيزمات التسيري العمومي اجلديد إىل  إدخال
على التسلسل اهلرمي  القواعد التقليدية املبنية مت حتديالوظيفية إىل  إضفاء الطابع املؤسسي،حيث  و

 أماوجودة املخرجات،اجليد األداء عناصر  إدخال عربمبراجعات ثقافية جديدة االستمرارية الدميومة و 
وإعادة النظر يف  ،ودرجة االستحقاقالنظم احملاسباتيةحتسينات على  فتشمل إدخالاإلصالحات املالية 

عمليات التدقيق للسيطرة على  إدخال للفئات املستهدفة ،إىل جانبجمموع تكاليف تقدمي اخلدمات 
   .استخدام املوارد

  :تغيري األدوار/ 2
تطلب حتقيق كفاءة املنظمات الدولية غري احلكومية تغيري تدرجيي يف األدوار بعيدا عن التنفيذ ي

،واالجتاه حنو النفوذ وتصميم معايري أخرى لدعم مشاريع اخلدمات حنو بناء القدراتتوزيع املباشر أو 
،أخذ مكانة اشات حول أولويات األمن اإلنساينمشاركة الدول واملنظمات الدولية غري احلكومية يف النق

ظمات غري دور املن،مثل يف األنظمة العاملية والعمل بنجاح كمحرك للتغيري يف األنظمة االقتصادية
احلكومية يف تشكيل عمليات الرأمسالية العاملية املتطورة حبيث يتسىن للجميع االستفادة من مزايا التطور 

،أي املساعدة على مراجعة النظام كشبكة متنامية من يفقدوا معىن املساواة يف حيام االقتصادي دون أن
  .العالقات غري االستغاللية 

  :القدرات /3
قات واألدوار حتتاج املنظمات غري احلكومية لتطوير جمموعة من املهارات لدعم هذه العال 

إذ حتتاج املفاهيم التقليدية مثل ممارسة .،الوساطة احلوار والتأثري كفاءات اجلديدة يف التعلم،الربطوال
لى التعلم والعمل مع ع،تشمل القدرة على االستماعالضغط إىل تعويضها بقاعدة وقدرات واسعة 

يف كل املستويات احمللية والعاملية، حتقيق فهم استراتيجي أكثر للكيفية  اليت يتم ا وضع  اآلخرين
   1 .القضايا العاملية يف أجندة املنظمات الدولية غري احلكومية

 
 

                                                
1 Michael Edwards and Tina Wallace,” NGOs In A Global Future: Marrying Local Delivery To 
World Wide Leverage”,p17. (accessed28/02/2012). 
http://www.futurepositive.org/docs/futures.pdf 
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اهلرم التايل ميثل العناصر األساسية للقدرات الواجب توافرها وتطويرها قبل تدخالت أو حتركات 

  .الدولية غري احلكومية املنظمات 
العناصر األساسية للقدرات الواجب توافرها وتطويرها قبل تدخالت أو حتركات : -8-شكل رقم

  .املنظمات الدولية غري احلكومية 
 ,Boston: Institute Establishing and Running an Advocacy NGO‘ Pact Lusaka Richard Holloway)’:املصدر

for Development Research.1998),p.148  
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  بيئة العملحتديات : املطلب الثالث
إن استهداف آليات عمل املنظمات الدولية غري احلكومية الدول واملناطق اليت يواجه فيها 

،خاصة الدول اليت متر أمنهم وسالمتهم الشخصيةوالتهديدات اليت متس  العنف من تلفةخم أشكالاألفراد 
يزيد من احتماالت تعرض األفراد الناشطني فيها  ريالتغي سريعةحل انتقالية أو تعيش مرا معقدةبأزمات 

 .للخطر،وجلميع أنواع العنف 
املنظمات غري والعاملني بنشطاء التزايد مؤشرات انعدام أمن  إىل كثرية إحصائيات أظهرت فقد 

للمتضررين يف الكوارث خاصة يف فترات تقدميهم اخلدمات م يف البيئات غري اآلمنة أثناء عمله احلكومية
للمضايقات، واالعتقال، والتعذيب، وتشويه السمعة، والفصل فكثريا ما يتعرضون  ،الطبيعية أو الرتاعات

 بعض ويف. واحلرمان من حرية التنقل، وصعوبة احلصول على اعتراف قانوين مبؤسسام ،من العمل
وعلى من الفئات الضعيفة،  ملستفيدينا بصورة تؤثر مباشرة على.االختفاءالبلدان يتعرضون للقتل أو 

  1.محتركا وعرقلةفاعلية دور العاملني يف املنظمات الدولية غري احلكومية 
 القائمة يتصدر ، العاملني ضد احلوادث من %  75 وقع ،2009 العام وحىت 2007 العام منذف 

 أو القتل عند االنتهاكات تتوقف ملو .والعراق والصومال والسودان وسريالنكا وأفغانستان باكستان
 ففي.اإلغاثة وسائل وسرقة اإلنسانية املساعدات وإمدادات ألصول للتعرض تعدا بل اخلطف

 املعونة مرافق من 48 و اإلنسانية للمعونة قافلة 40 من أكثر 2008 عام يف عرضتت أفغانستان،
وتأزم حاالت  اإلنسانية عمالاأل تعليق إىل األحيان من كثري يف هذا أدى وقدبها  مت أو للهجوم،

  .الالجئنياملشردين و
نظمات غري احلكومية يف امل عاملي على الكربى اهلجمات حوادث أعلى ذات الدولوالشكل التايل ميثل 

 ،أو طويلة فترة منذ داخلية صراعاتواليت تنطوي على  ،جمال األمن اإلنساين وتقدمي املساعدة اإلنسانية
  2.والسرقة اجلرائم من بريةك مستويات يواجه أيضا وبعضها االنشقاق؛ من ةمتفاوت بدرجات مسلح مترد
  
  
  
  

                                                
1 عبد  مسعد، الرمحان  اسمق  "زيدان  ( "الدويل الطابع ذات غري املسلحة الرتاعات يف املتحدة األمم تدخل  ندريةاإلسك   اجلديدة اجلامعة دار :

.13،ص)2003،للنشر  
 .120مرجع سبق ذكره ،صأحسن كمال، 2
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أفراد املنظمات على  اهلجمات يف املتفجرات واستخدام اخلطف عملياتارتفاع  : -9-رقم الشكل

   2010-2000،الدولية غري احلكومية 
  .122مرجع سبق ذكره ،صأحسن كمال،:املصدر

استخدام استراتيجيات أمنية شاملة ومتطورة يف ملنظمات الدولية غري احلكومية أفراد ا وهو ما فرض على
 عملهم 

 بيئة يف تقع اليت واحلوادث احملتملة والتهديدات اهلامة األمنية التطورات وفهم إدراكعلى أساس أن 
 أو موظفيها يهدد الذي اخلطر من احلد احلكومية غري املنظمات أرادت إذا ضروري، أمر العمليات
 ثركأ يف للعملاملنظمات الدولية غري احلكومية جمموعة  اطوراليت  ملمارساتمن بني أهم او.براجمها

 :جند حتديا األمنية الظروف
  .القبول على تعتمد اليت املناهج •
 .املنقولة أو املوضعية اإلدارة إستراتيجية •
 .املنخفض الظهور مناهج •
  1.الوقائية التدابري •
  :القبول على القائمة اإلجيابية املناهج/ 1

ألنشطتها والعاملني ا  القبول على القائم لألمن احلكوميةالدولية غري  املنظمات تسعى أن كنمي  
 فاعلة جهات مع ارتباط أي جتنب ثلليب ،مالس القبول من االفتراضي الوضع بني تتراوح بطرق خمتلفة

 استراتيجيات على ينطوي الذي اإلجيايب القبول ضعو إىل ،أخرى دولية هيئات أو عسكرية أو سياسية
  :وتتضمن هذه املناهج العناصر التالية.أمن األفراد العاملني فيها لضمان استباقية توعية

                                                
1 Richard Holloway, Pact Lusaka ‘Establishing and Running an Advocacy NGO’(Boston: 
Institute for Development Research.1998),p.148 
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 نكاألما يف توعية فريق الدولية احلكومية غري املنظمات تستخدم :اتمع تفاهم راتكمذ •
 توقيعها سيتم اليت التفاهم رةكملذ العمل سأسا إلرساء ،ا العمل بدء يف ترغب اليت اجلديدة

 أدوار على التفاهم رةكمذ وتنص .الربنامج إلعداد مسبق شرطك اتمعات مجيع مع
 .الطرفني الك ومسؤوليات

املنظمات الدولية غري احلكومية  لبعض القبول تدابري تعتمد :املنشورة واملواد احمللية اإلذاعة •
 على

 ما توضيح مع وواضحة، بسيطة بطريقة األشرطة ونشر إذاعية، رسائل وبث املنشورات، توزيع        
 .املنظمة به تقوم

 :العمليات توطني إستراتيجية :بعد عن الربامج إعداد/2
  ةكحر من احلد أو لتقليلل اآلمنة غري البيئات يف الربامج إلعداد بعد عن اإلدارة ترتيباتحبيث تعد 

 العاملني إىل الربنامج تقدمي عن املسؤوليات نقل معلدولية غري احلكومية األفراد العاملني يف املنظمات ا
ن أفراد أم انعدام ملواجهة الربامج إعداد يف شيوعا ثركاأل تعديالتال أحد هو احملليني اءكالشر أو احملليني،

 وذلك ةاملساءل تعزيز طرقاملنظمات الدولية غري احلكومية،ويتم تدعيم هذه اإلستراتيجية من خالل  
  :عرب

 .احملظورة األمنية للبيئات استجابة،كاإلنترنت عرب بعد عن املشروع مراقبة •
 ذوي الوطنيني العاملني من الفريق أعضاء ويتكون ،بعد عن اإلدارة ملساءلة اجلودة ضمان فريق •

 على تعتمد مرجعية لشروط وفقًا منظما، املختلفة التقنية القطاعات من العالية املهارات
 .والتقييم للمراقبة هادفة وسائل لضمان ؤشراتامل

 الوطنيني للعاملني بالنسبة مستحيلًا إليها الوصول يكون اليت املناطق يف ،احمللية املثلثية املراقبة •
 احلكومة مسئويل الدولية احلكومية غري املنظمات ،حيث تستخدمسواء حد على والدوليني
 1.واملساءلة نامجالرب جودة لضمان اتمع وأفراد احمللية،

 :املنخفض الظهور مناهج/3
 الظهور منخفضة تدابري على االعتمادغري احلكومية  للمنظمة ميكن القبول، مناهج مع األمر هو ماك

 عالمات وأي واألعالم، والعالمات، الشعارات، مجيع إزالة يتم .العالمات إلزالة البسيطة التدابري:مثل

                                                
 
1 Pierre Krahenbuhl ,” The ICRC’s approach to contemporary security challenges: A future for 
independent and neutral humanitarian action”, IRRC September, 2004 Vol. 86 No 855,p506. 
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 العاملني ومالبس إقامتها، نكوأما ومكاتبها، ،غري احلكومية نظماتامل سيارات على من أخرى تعريفية
ا.   
 ":يةكالذ احلماية"احلماية تدابري/4

أفراد املنظمات الدولية غري  تعرض إمكانية لتقليل وقائية وإجراءات أجهزة احلماية منهج يستخدم
 1.متس أمنهم وسالمتهم لتهديدات احلكومية 

يف تقليص معدالت  األمين عرب مبادرات التعاون والسالمة األمن معلومات فقتد حتسنيإىل جانب أمهية 
 :اخلطر اليت يواجهها أفراد املنظمات الدولية غري احلكومية يف بيئات العمل غري اآلمنة،ونذكر منها 

 عام انطلقت اليت ،احلكومية غري املنظمات لعمل اإلنسانية واحلماية األمن شبكةمبادرة  •
 برنامج إنشاء طريق عن الوكاالت، بني املعلومات تبادل وسائل توفري إىل دف2000
  .فيها واملشاركة وترتيبها احلوادث معلومات عن لإلبالغ اآليل للحاسب

 تؤكد 2005انطلقت عام  ،املتحدة بالواليات السالم معهد مع بالتعاون األزمات إدارة مبادرة •
 معلومات يف للمشاركة آلية اخلدمة هذه تقدم نية،األم املعلومات تبادل حتسني إىل احلاجة على

 غري للمنظمات التهديدات ومراقبة والتقارير احلوادث لتخطيط نظاما توفر اليت السالمة
  .امليدان يف احلكومية

 القدماء احملاربني مؤسسة تقدمها اليت العمليات ألنشطة األمنية املعلومات خدمةمبادرة  •
 واالستشارات املعلومات إدارة خدمات تقدمي إىل املؤسسة ففيتنام،ود يف األمريكيني
 2.امليدان يف احلكومية غري املنظمات وسالمة أمن معلومات متطلبات دعم وأدوات

  
  
  
  
  
  

 

                                                
1 Pierre Krahenbuhl, op.cit.,p507. 
2 ، العاملون"، األهايل ،سوریة "(خطر يف اإلنسانیون  الطبعة ،والتوزيع للنشر  2010،األوىل  16،ص)   
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  كفاءة آليات املنظمات الدولية غري احلكومية  تطلبات تعزيزم: لثث الثااملبح
 تهاوجتديد حيوي آلياا، ةكفاءضمان حتقيق  يفجهود املنظمات الدولية غري احلكومية ستلزم ت

اليت متكنها من ذلك،خاصة  توفري املتطلبات األساسية  لعمل علىا يف مساعيها لتفعيل األمن اإلنساين
إذ سيتم التركيز يف هذا املبحث .تلك اليت تستهدف مسعتها كإحدى الفواعل األساسية لألمن اإلنساين 

كاساا على أداء املنظمات الدولية غري احلكومية،أمهية املساءلة والشفافية إىل على الشرعية املنظماتية وانع
  .جانب التخطيط االستراتيجي يف حتقيق كفاءة هذه األخرية 

  أداء املنظمات الدولية غري احلكومية  يفالشرعية املنظماتية أمهية : األول املطلب
يف احلوكمة العاملية ،جعلها من الفواعل  إن الدور املتعاظم للمنظمات الدولية غري احلكومية  

األكثر قدرة على التأثري وتشكيل السياسات املتعلقة بالقضايا األخالقية واالجتماعية،وبالتايل اعتبارها 
األكادميية مبسألة عمق اهتمام البحوث  )the conscience of the world(مبثابة ضمري العامل 

،على اعتبار أن أساس جناح هذه طي معها بنوع من احليطةية والتعاشرعية املنظمات غري احلكوم
بيلة،اليت تدفع بقضايا يف أهدافها الن) social actors(املنظمات كفواعل اجتماعية عاملية

حمافظتها يعتمد على مصداقية صوا األخالقي ومدى قبول الرأي العام ا،و،املساواة والدميقراطية العدالة
متضمنة يف هياكلها وأنظمتها  )الدميقراطية والشفافية(ن هذه اخلصائصعلى مسعتها بصورة جتعل م

  1.اخلاصة 
كما تعترب الشرعية أساسية يف عمل املنظمات الدولية غري احلكومية ،بالنظر إىل حمدودية نفوذها 

 ويرجع ذلك إىل جمموعة من ،العامليةمقارنة بنفوذ الدول رغم أا تقوم بدور هام يف الساحة الدولية 
األسباب املتداخلة  بدءا بإشكالية مستوى التفويض أي مدى انتقال السلطة من الدولة إىل هذه الفواعل 
 .إىل مسألة استقالليتها فحىت اآلن مازالت الدولة املسؤول املباشر عن تنفيذ القرارات وصناعة السياسات

لكنها ال تتخذ قرارات ملزمة فقد تقوم املنظمات الدولية غري احلكومي بدور جمموعات الضغط القوية 
قانونيا للمجتمعات بأكملها ،فهي ال متلك النفوذ القانوين أو السياسي أو العسكري الذي متلكه الدول 

.2  
                                                
1 Jens Steffek and Kristina Hahn,” Evaluating Transnational NGOs: Legitimacy, Accountability, 
Representation” 
(UK: Palgrave Macmillan,2010),p17. 

حبوث برغهوف لإلدراة البناءة  مركز(يوسف حجازي:،ترمجة"التجاذبات واإلمكانيات والتحديات:اتمع املدين ومعاجلة الرتاعات " مارتينا فيشر، 2
  .23/03/2011،مت تصفح املوقع يوم )2009للرتاعات ،

http://www.berghof-handbook.net/documents/publications/arabic_fischer_cso.pdf 
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ء إىل تقييم مجيع جوانب أدا) organisational legitimacy(وتشري الشرعية املنظماتية  
ويف هذا .بىن الداخلية وسلوك هذه املنظمات ،مبا فيها أمناط تقييم الاملنظمات الدولية غري احلكومية
ر لشرعية بني ثالث مصاد)Logister(ولوجستري) Collingwood(اإلطار مييز كل من كولينوود

  :املنظمات غري احلكومية 
أربعة مبادئ  يف ريشارد ماكلني حددها  مبادئ وأهداف املنظمات الدولية غري احلكومية،واليت - 1

 : أساسية
الشخص الذي يتم تعيينه كمسؤول يف ،حبيث جيب على لسلطةحديد الواضح لالتاملسؤولية و •

 .املنظمة غري احلكومية أن يعرف العمل الذي ينبغي القيام به للحصول على أفضل النتائج
 توفري التدريب املناسب  جانبينبغي تقدمي التوجيه السليم والدعم إىل الشخص املسؤول،إىل  •

 .أكثر جناحاآلليات اواملعلومات ذات الصلة جلعل 
يتعني على املنظمة رصد وتقييم العمل مبجرد أن يعهد إليها، و أن تكون هناك آلية لتقييم  •

 .النتائج
 .اآلليات املعتمدةفشل  يتعني على املنظمة اختاذ التدابري املناسبة يف حالة  •

 .لقرارات مشاركة مجهور ودوائر املناصرين للمنظمات غري احلكومية يف عملية صياغة ا - 2
 1.سياسات املنظمات الدولية غري احلكومية وتأثريها على اآلخرين - 3

وإىل جانب اعتماد الشرعية املنظماتية كمطلب أساسي يف حتقيق كفاءة أدوار و آليات املنظمات 
الدعم  على اعتبار أن الشرعية متكن املنظمات غري احلكومية من كسب -الدولية غري احلكومية

متانة القاعدة اجلماهريية وتنظيم املساندين للمنظمة وإميام بأهدافها ف تعبئة الناجحة والاجلماهريي 
ترجع أمهيتها إىل االفتراض الذي  -واستمراريتهاضمانا لدميومتها يعد ومشاركتهم التطوعية يف براجمها، 

 املواطنة بني) transmission belts(وصليرى أن املنظمات الدولية غري احلكومية تعمل كحلقات 
غري احلكومية الدولية ،وهذا ما يعين أن املنظمات اقع صنع السياسة ما بني احلكوميةالعابرة للحدود ومو

وعلى هذا األساس مت اقتراح . ،املدعمني واملستفدين يف عملية صناعة القراراتستشري أعضائهاجيب أن ت
 احلكومية على العمل كحلقات ية غريجمموعة تضم مخسة معايري أساسية لتحليل قدرة املنظمات الدول

                                                
1 Brijesh Nalinakumari and Richard MacLean, “NGOs: A Primer on the Evolution of the 
Organizations That Are Setting the Next Generation of Regulations”, Summer 2005 
.(accessed22/02/2011) 
http://www.environmental-expert.com/Files%5C8707%5Carticles%5C4629%5C4629.pdf 
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املشاركة ،الشمولية،االستجابة،الشفافية واالستقاللية وتوضيح العالقة االرتباطية :،واليت تتلخص يف وصل
  1 .بينها

تبين قواعد السلوك ،جعلها تتجه حنو ة غري احلكومية يف حتقيق شرعيتهاإن سعي املنظمات الدولي
codes of conductعشر منظمة غري  إحدىاقترحت 2006ان وجليدة ،ويف ج،أو املمارسة ا

ميثاق -على رأسها أوكسفام ومنظمة العفو الدولية،السالم األخضر–حكومية ناشطة يف اال اإلنساين 
حبيث تلتزم املنظمات غري احلكومية املوقعة ) joint accountability charter(املسؤولية املشترك

،املطالبة املسؤولة ة عن حكومات معينة والقطاع اخلاصاالستقاللي يت تشمل،والعليه باملبادئ املقررة فيه
   2.،احلكم الراشد والشفافية 

  :هي كاآليتوملنظمات غري احلكومية اليت توجه عمل او القوانني األساسية   املبادئ كما تضم بعض
ساعدة احلق يف تلقي املأي :« The Humanitarian imperative» الضرورة اإلنسانية . 1

  .أحناء العاملمجيع  يفمجيع املواطنني  هو مبدأ إنساين أساسي جيب أن يتمتع بهواإلنسانية ومنحها ، 
يتم و. دون أي متييز من أي نوعو،نسية املتلقني جعرق أو  ،املعونة بغض النظر عن عقيدة يتم منح. 2

  .حساب أولويات املعونة على أساس احلاجة وحدها
إمنا وفقا حلاجة األفراد واألسر واتمعات سياسية أو دينية معينة و ألغراضنة عدم استخدام املعو. 3

  .ليس من حق الوكاالت اإلنسانية غري احلكومية تبين آراء سياسية أو دينية ف.احمللية
،فالوكاالت اإلنسانية غري احلكومية هي أدوات للسياسة اخلارجية للحكوماتعدم العمل ك. 4

  .قل عن احلكومات وكاالت تعمل بشكل مست
  .،أعراف وهياكل اتمعات والبلدان اليت تعمل ا املنظمات غري احلكوميةاحترام ثقافة. 5
  .إجياد السبل إلشراك املستفيدين من الربامج يف إدارة معونات اإلغاثة . 6
عدة يف خلق واملسا التهديدات احملتملة،تنفيذ برامج اإلغاثة اليت تقلل من هشاشة املستفيدين إزاء . 7

  3.احلياة املستدامة  أمناط
   

                                                
1 Anton Vedder,” Questioning the legitimacy of non-governmental organizations”, in Anton 
Vedder, Vivien Collingwood(eds.), NGO Involvement in International Governance and Policy: 
Sources of Legitimacy (Boston: Martinus Nijhoff, 2007 )p14. 
 
2 Jens Steffek and Kristina Hahn, op.cit.,p18. 
3 Anton Vedder, op.cit.,p58. 
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 أمهية املساءلة والشفافية يف حتقيق كفاءة املنظمات الدولية غري احلكومية: املطلب الثاين
دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف جمال األمن اإلنساين قد بينت الدراسات اليت عاجلت ل

ليس فقط كضرورة قانونية أو أخالقية ،وإمنا كخيار أمهية إخضاع هذه املنظمات إىل املسؤولية 
الذي يوفر  يا يعرف باملثلث اإلستراتيجم) David Brown(فبعد أن طور دافيد براون. إستراتيجي

األساس لنجاح تكيف املنظمات غري احلكومية مع الظروف املتغرية ،أشار إىل أمهية تطوير ميكانيزمات 
  :يجي العناصر الثالثة  التاليةاملساءلة ،ويشمل املثلث االسترات

يمة األساسية اليت تعمل على تذكري قادة املنظمات الدولية غري احلكومية بالق): value(ةالقيم •
مثل حتسني حياة األطفال  ،عرب حتقيق بعض األهداف العامةاليت أوجدت منظمتهم

 .الفقراء،التخفيف من التلوث البيئي،مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان
واليت تستهدف جعل قادة املنظمات ):legitimacy and support( الدعمية والشرع •

،فهي تركز لقانوين والسياسي لتحقيق أهدافهمغري احلكومية قادرين على تعبئة الدعم املايل،ا
 .ود للعمل على حتقيق أهداف معينة على االعتراف السياسي واالجتماعي حبق املنظمة يف الوج

ة غري رة املنظمات الدوليتركز على قد): operational capacity( القدرة العملية •
 1.توزيع الربامج اليت تتوافق مع أهدافهااحلكومية يف خلق اآلليات و

  

  
                                                
1 L. David Brown and Mark H. Moore ,”Accountability, Strategy, and International Non-
Governmental Organizations”( Working Paper No. 7, April 2001),( The Hauser Center for 
Nonprofit Organizations, Harvard University),p.12. 
http://www.hks.harvard.edu/hauser/PDF_XLS/workingpapers/workingpaper_7.pdf 
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تقدمي يف املنظمات غري احلكومية  نيلاملوظفني العاماألعضاء أو واجب "بأا  "املساءلة"عرف وت 
م، ومدى جناعتهم يف تنفيذها، حىت يتم التأكد من تقارير دورية عن نتائج أعماهلم، وتفسريهم لقرارا

،أي ضرورة "أن عملهم يتفق مع القيم الدميقراطية وأحكام القانون وأصول وقواعد العمل السليم
ا للمساءلة القانونية واإلدارية واألخالقية إزاء قرارا املنظمات الدولية غري احلكوميةخضوع 
  :يتم ذلك من خاللو1.اوأعماهل

املنظمات الدولية بأنشطة وبرامج  األفرادمدى معرفة  أي: د درجة الشفافية يف بنائها وعملهارص - 1
وهل تقوم هذه ،وكيفية احلصول على خدماا، وهل هناك نظام يوفر املعلومات عنها غري احلكومية

ات مؤشروتشمل  ،املنظمة بتنسيق أنشطتها وبراجمها مع شركاء حمليني، أو مع اجلمهور املستهدف
  :العناصر التالية الشفافية
، يف تفعيل األمن اإلنساين توفر وثائق واضحة حول أهداف املنظمة، وفلسفة عملها، وبراجمها •

  .وإتاحتها للجمهور
توفري معلومات للجمهور حول النظام األساسي واهليكل التنظيمي للمنظمة، وكذلك نظام  •

 .املوظفني وميزانية املؤسسة
يف صياغة هذه اخلطط والتعليق  هلالطالع على خطط املنظمة، وإشراك إتاحة الفرصة للجمهور •

 .عليها
 .قيام املنظمة بتنسيق أنشطتها وبراجمها مع شركاء حمليني، أو مع اجلمهور املستهدف •
 .نشر تقارير دورية حول نشاطات املنظمة ومتويلها وعالقاا •
 .ملعينوجود سياسة عامة للنشر واإلفصاح عن املعلومات للجمهور ا •

يل ،طورت املنظمات الدولية غري احلكومية منظومة من التقارير عن التموفإىل جانب قواعد السلوك
لى مواقعها اخلاصة ،وعملعلومات للعامة يف تقارير سنوية،كما تنشر هذه اووضعها املايل تتسم بالشفافية

ليات اختاذ القرارات داخل ،كما عززت منظمات كثرية ممارسة الشفافية فيما يتعلق بعمعلى االنترنيت
تلك املنظمات عرب تطوير أدوات تقييم متكنها من خوض نقاشات فيها مراجعة للذات وإلمكاناا 

  .2دف حتسني آليات عملها وأدائها لدى معاجلة ديدات األمن اإلنساين .وحدودها 

                                                
1 Lisa Jordan and Peter van Tuijl,” NGO Accountability Politics, Principles and Innovations”( 
London: Earthscan,2006),p.21. 
2 Jem Bendell,” Debating NGO Accountability United Nations”( New York: UN Non-
Governmental Liaison, 2006),p19. 
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 لدولية غري احلكومية،ا املساءلة مبصادر شرعية املنظمات يتم ربطويف هذا اإلطار : املساءلة - 2
  :، حبيث تثار األسئلة التاليةإلطار القانوين الذي تعمل يف ظلهباو

  ؟الدولية غري احلكومية،وما هو مضموااذا املساءلة يف املنظمات مل •
 املساءلة؟ أسسما هي  •
 من هي اجلهات املخولة باملساءلة؟ •
  ما هي آليات املساءلة؟ •

يف عملهم  املنظماتي هل يتوفر دليل للعمل يرشد موظفي هذه أ: األخالقيات واملعايري املهنية - 3
من عمل منظمتهم؟ وهل يتم االلتزام  ينواألطراف املستفيد األفرادوحيدد سلوكهم جتاه زمالئهم وجتاه 

  1.؟التجاوزات  آليات الرقابة واحملاسبة إذا حصلت هي  ا، ومبه
بني فاعلني أو أكثر ،فعلى سبيل " ليةكعالقة مسؤو"إذن فمن الطبيعي أن نفكر يف املساءلة   

املثال ميكن القول أن املنظمات الدولية غري احلكومية مسؤولة عن حتقيق بعض القيم األخالقية السامية، 
،أو االستجابة الفعالة س نشاطاا خلدمة الفئات املهمشةمثل تعزيز حقوق اإلنسان، استمرارية تكري

اجلوع،اإلبادة اجلماعية ،بشكل مستقل عن مطالب املمولني أو  لبعض احلاجات اإلنسانية العاجلة مثل
  .الشركاء أو حىت عمالئها 
  : وتتم مساءلتها من طرف 

 .جل ضمان االستخدام اجليد للمواردمن أ: اجلهات املاحنة •
 .أجل تقدمي خدمات ذات جودة عالية من : نالعمالء أو املستفيدي •
 .مت رمسها للمنظمة  م املهام اليتلضمان استمرار دع :األعضاء •
  2.لالرتقاء بالتزامات العمل على تطوير وإجناح مشاريعها املشتركة  :لشركاء أو احللفاءا •

  
  
  
  
  
  

                                                
1 Ibid,p.20. 
2 L. David Brown and Mark H. Moore, op.cit.,p2. 
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  املنظمات الدولية غري احلكوميةآليات أمهية التخطيط االستراتيجي يف حتقيق كفاءة : الثالث املطلب
كومية يف حتقيق مساعيها وأهدافها إن احلكم على كفاءة آليات املنظمات الدولية غري احل

  :اإلنسانية يتم بالنظر إىل العناصر األساسية التالية
على التكيف مع تطورات  نظمات الدولية غري احلكوميةيقصد ا قدرة املو: القدرة على التكيفالقدرة على التكيف/ / 11

  :التكيف على ثالث مستويات هي ويتم ا،هواليت تتفاعل معالبيئة املتواجدة ا، 
إجراء تعديالت على  املنظمات الدولية غري احلكومية يفوهو قدرة : ظيفيالتكيف الو •

  .أنشطتها                              ووظائفها
، واستدامة وظائف املنظمات الدولية غري احلكوميةأي استمرار : التكيف الزمين •

  .قدرا التنظيميةلقياس ، ومؤشر وكفاءا فالدميومة عنصر مهم لفاعليتها
عضاء والناشطني يف املنظمات األويشمل عملية تعاقب وجتديد : تكيف اجليليال •

  .الدولية غري احلكومية
لغريها من  وتشمل ضمان مبدأ عدم خضوع املنظمات الدولية غري احلكومية: االستقاللــيةاالستقاللــية  //22

  .األهدافاستقالل القرارات و إحدى ضماناتاملؤسسات أو اجلهات أو األفراد، ويعد االستقالل املايل 
، وبالتايل توسيع على أداء وظائف متعددة، لكن مع التخصص يف العمل القدرةأي : التعقــدالتعقــد  //33

 وتوفري والتعليم كالصحة األساسية اإلمنائية األنشطة إىل فباإلضافة،أدوار املنظمات غري احلكومية
 والعدالة البيئة مثل جديدةحيوية  بقضايا تم املنظمات هذه أصبحت األساسية اإلنسانية احلاجات

  .انتشارها اجلغرايف على أوسع نطاق ممكن من ناحية أخرى،و االجتماعية
،لتفادي املنظمات غري احلكوميةانقسامات داخل وويعين عدم وجود صراعات : التجانــسالتجانــس  //44

  1.اا على نشاط التأثري السليب 
املنظمات الدولية  تستخدمها إدارية أساسية أداة االستراتيجي التخطيط يعدوعلى هذا األساس 

 .البيئية للتغريات استجابة آليااوظائفها و وتعديل أفضل، بصورة بعملها القيام أجل من غري احلكومية 
 على يركز وشامل منظم نشاطعلى أنه  )Strategic Planning(االستراتيجي التخطيطويعرف 
 اليت اإلستراتيجية واملوضوعات القضايا وحتديد ةنظمللم واخلارجية الداخلية البيئية املتغريات وفهم تفسري

                                                
 .246آن فلوريين، مرجع سبق ذكره،ص 1
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فهو يساعد املنظمات غري .1معها للتعامل املالئمة السياسات ووضع،املنظمات غري احلكومية تواجه
 :احلكومية على

 على والعمل احملتملة التهديدات على والتعرف ،استثمارها على والعمل املتاحة الفرص على التعرف•
 .آثارها من التقليل أو تفاديها

  .ةاجلديد املتغريات مع التكيف ،وبالتايل إمكانية لاملستقب احتماالت معرفة مساعدا يف •
 .احلقيقية إمكانااأهدافها و معرفة مساعدا على •
 .املوارد لتوزيع أفضل طريقة يوفر •
 .وقواعد السلوك اليت توجه املنظمات غري احلكومية الضبط نظام يبين •
 .الفعل رد جمرد وليس، ات املنظمات غري احلكومية يف عمليات االستجابة الوقائيةآلي يشجع •
-self(الذايت،أو آليات التقييم أو التنظيم األداء لتقومي أفضل بنظام املنظمات غري احلكومية يزود •

regulation.(2 
لألمن اإلنساين برنامج وإعدادها فعلى سبيل املثال مير ختطيط املنظمات الدولية غري احلكومية 

  :كل مرحلة تتطلب جمموعة من األهداف واملهاموباملراحل التالية،
  :التحليل ،التخطيط والتنظيم :املرحلة األوىل

تؤكد بأن برنامج األمن  احتظى مرحلة التخطيط والتحليل والتنظيم األويل بأمهية كبرية ،أل
اهلشاشات احلالية، وقدرات /سيعاجل االحتياجاتاإلنساين الذي ستعتمده املنظمات الدولية غري احلكومية 

ركة اتمعات املتأثرة  وتقدمي االستراتيجيات اليت ترتكز على إطار احلماية والتمكني ،إىل جانب املشا
  .الفعالة للمجتمعات املتأثرة 

  التنفيذ: املرحلة الثانية
مج األمن من برناإحدى أهداف مرحلة التنفيذ هو ضمان مدى استفادة الفئات املستهدفة 

  .اإلنساين وبناء القدرات
  تقييم أثر برنامج األمن اإلنساين : املرحلة الثالثة

  1.،وتكييفها وفقا للظروف املتغرية لية غري احلكومية بتقييم النتائجتسمح هذه املرحلة للمنظمات الدو

                                                
1 John M. Bryson,’ Strategic planning for public and nonprofit organizations : a guide to 
strengthening and sustaining organizational achievement’(United States of America: Jossey-
Bass,2004),p. 34. 
 
 
2 Ibid,p.36. 
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  :واجلدول التايل ينب عناصر املراحل الثالثة السابقة 
   

  ف واملهاماألهدا  املرحلة
  
  
  
  
  
  

التحليل ،التنظيم : املرحلة األوىل 
  والتخطيط

وضع عمليات مشاركتية ،وحتديد مجاعي  -
اهلشاشات ،وقدرات اتمعات /لالحتياجات 

  املتأثرة ؛
تنظيم التهديدات على أساس القدرات  -

  واهلشاشات احلالية؛
وضع األولويات من خالل ثنائية  -

قدرة اتمعات اهلشاشات ،وحتليل /احلاجات
  املتأثرة؛

حتديد األسباب اجلذرية للتهديدات وعالقاا  -
  املتبادلة؛

جتميع التهديدات على أساس تنظيم شامل  -
  ومتعدد القطاعات ؛

االستجابات اليت تتضمن /وضع االستراتيجيات  -
معايري التمكني واحلماية ،وتكون قصرية ،متوسطة 

  يذها ؛وطويلة املدى ،حىت وغن مل يتم تنف
وضع ختطيط متعدد الفواعل لتعزيز االنسجام   -

  .يف األهداف،املهام واملسؤوليات
  

  التنفيذ: املرحلة الثانية
  التنفيذ بالتعاون مع الشركاء احملليني ؛ -
بناء قدرات اتمعات املتأثرة واملؤسسات  -

  احمللية؛
                                                                                                                                          
1 ,”Human Security In Theory and Practice: Application of the Human Security Concept and 
the 
United Nations Trust Fund for Human Security”,( Human Security Unit, Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs),pp.13,19, (accessed28/04/2012) 
http://hdr.undp.org/en/media/HS_Handbook_2009.pdf 
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املراقبة كجزء من الربنامج ، وكأساس للتعلم  -
  .والتكيف

  
  

  تقييم األثر: املرحلة الثالثة
هل ساهم الربنامج يف حتديد التهديدات  -

  األساسية والعمل على ختفيفها ؟
استخالص الدروس املستفادة من حاالت الفشل  -

  .وحتسني الربنامج
  

  .برنامج لألمن اإلنساين مراحل ختطيط:-13 -جدول رقم
  .Human Security In Theory and Practice, op.cit.,p13 : املصدر

  :خالصة الفصل الثالث
 

بعض األمثلة عن مسامهات املنظمات الدولية غري احلكومية يف حاول هذا الفصل اإلشارة إىل 
تطوير أصبحت حمورية يف مساعي بناء و اإلنساين األمن أجندة أن تؤكد اليتو تفعيل األمن اإلنساين،

،وتأثريها ختلفة للتهديدات األمنية اجلديدةاط املجهود متكاملة حلل ومواجهة املشاكل الناجتة عن األمن
  .على سالمة  وأمن األفراد 

سياسات ودجمه  يف تضمني مفهوم األمن اإلنساين  جهودها يفذلك من خالل تلمس و
تطوير الشراكات  املنظمات الدولية ويف عملية صياغة وتطوير قواعد القانون الدويل اإلنساين إىل جانب

اليت تضع األمن اإلنساين ضمن أولويات أجنداا األمنية  وغري احلكومية  املية احلكوميةاملبادرات الع مع 
  .واجتاهات سياستها اخلارجية
 آلياا، ةكفاءضمان حتقيق  جهود املنظمات الدولية غري احلكومية يفستلزم من جهة أخرى ت

اليت متكنها من  املتطلبات األساسية  توفري لعمل علىا يف مساعيها لتفعيل األمن اإلنساين تهاوجتديد حيوي
ما يتعلق بالشرعية  و.ذلك،خاصة تلك اليت تستهدف مسعتها كإحدى الفواعل األساسية لألمن اإلنساين

املنظماتية وانعكاساا على أداء املنظمات الدولية غري احلكومية،أمهية املساءلة والشفافية إىل جانب 
 املتنوعة التحدياتهذه األخرية ،واليت أصبحت ضرورية يف ظل  التخطيط االستراتيجي يف حتقيق كفاءة

 التحديات املالية كأهم العوائق اليت تؤثر على قدرة ومرونة املنظمات الدولية غريخاصة  هااليت تواجه
آليات مبتكرة ملواجهة مصادر انعدام األمن واالستجابة السريعة احلكومية يف تبين استراتيجيات و
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إضافة إىل حتديات القدرة التسيريية والتحديات اليت تواجه أمن أفراد املنظمات .ئة للتهديدات الناش
  . بيئة عملهاالدولية غري احلكومية يف 
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 اخلامتة:
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لربوز مفاهيم جديدة تضع الفرد كوحدة حتليل و كأساس حافزا  محلت اية احلرب الباردة  
 أمن الذي يركز على التقليدييف التصور ألمن ا فهومم الواقعية حصرت ن،فبعد أللتفاعالت الدولية 

 كومسوبوليتاين قطيعة تصورك اإلنساين األمن مفهوم حدثومحايتها من التهديدات اخلارجية أ الدولة
 أساسية مرجعيةك الدولة منبدال  الفرد بوضع ومنهجية على مستوى الدراسات األمنية  بستيمولوجيةا

 . واحلدود املصلحة كالسيادة، به الصلة ذات أخرى مفاهيم يف التحول ،حمدثا منيةاأل للدراسات
 مفهوم بذلك خلق،و سالمتهو  اإلنسان أمن بضمان هي واملصلحة مسؤولية، سيادة السيادة فأضحت

 تاالعتباراو احلدود تجاوزت اليتالعاملية، املواطنة أساس على العاملي، القيمي التجانس اإلنساين األمن
 .العاملي باإلنسان تسميته ميكن ملا لتأكيده راظن واإلثنية، الدينية لثقافية،ا

 يف األمن تعريف إعادة على ساعدت عوامل، ثالثة عن األمين التصور يف التحول هذا نتجقد و
  :وهي العسكرية، التهديدات يف حصره جمرد من أوسع حمتوى
 استحداث تستدعي نزاعات داخلية، أكثرها أصبحت اليت اعاترتوال احلروب طبيعة يف تحولال •

  .الدولة من بدال هلا هدفا الفرد من ،تتخذ جديدة ووسائل سياسات
 املتبادل االعتماد ظاهرة تزايدخاصة مع  الدويل، واألمن الوطين األمن بني التمييز ختفاءا •

 .املختلفة بأبعادها العوملة وإفرازات
 ضمان و البيئة محاية املوارد أمنو التنمية وظيفة على القوة الناعمة اليت تستند تنامي تأثريات •

  .اإلنسان حقوق
 القومي األمن مفهوم حدييت ،اإلنساين الضعف لفهم اجديد امنوذج اإلنساين األمنحبيث يعكس 

 أكثر أصبحت حبيث نفسها، اإلنسانية قاءبب وإمنا الدول ببقاء تتعلق األمنية املسألة تعد لمف التقليدي
 فيها ويتواجد يعيش اليت احلالة من و الدول، داخل من تنبع مستوياته خمتلف يف األمن على التهديدات

 واخلوف احلاجة من اإلنسان حتريريشري إىل فكرة  اإلنساين األمن مفهوم عن احلديثف لذا .األفراد
 قوميال لالستقرار كضرورة اإلنسان حموره أمن اإلنساين فاألمن األمنية للسياسات مركزاوجعله 
 .والدويل واإلقليمي

الفواعل يف مواجهة التحديات  خمتلف بنيمن جهة أخرى مسحت أمهية تعزيز منطق التعاون 
 محاية يف أساسي كفاعل مهامها من جبزء القيام عن عجزها و الدولة ضعف األمنية العاملية ،إضافة إىل

 األمن اإلنساين 
املنظمات الدولية غري احلكومية كفاعل يتمتع مبزايا ن بفتح اال لدور اإلنسا حقوقمعايري  وتطبيق

  .نسبية متنوعة تأهله للعب دور كبري يف مساعي تفعيل األمن اإلنساين واستدامة مضامينه املختلفة 
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فمحاولة حتقيق استجابات متكاملة ملواجهة ديدات األمن اإلنساين  تقتضي استجابة دولية متعددة 
 الذين األفراد  محاية يعين اإلنساين األمن فيه أصبحرار سالم مستدمي األوجه دف باألساس إىل إق

 املقومات هلم توفر اليت النظم وتطلعام،وحتديد قدرام ببناء وذلك اخلطرة؛ واملواقف للتهديد يتعرضون
  .الكرامةو والبقاء العيش لسبل األساسية

  :هم النتائج التاليةبناء على ذلك، ومن خالل دراستنا السابقة مت التوصل إىل أ

من ، تفعيل األمن اإلنسايندورا كبريا يف  للمنظمات الدولية غري احلكوميةلقد كان : أوال
بأمهية األمن اإلنساين ليس كمجرد ضرورة أخالقية وإمنا كخيار يف عملية التعريف خالل تنوع آلياا 

بتعقد لعاملية، واجلماهري ات األمنية ايف إقناع صناع السياس، واستراتيجي لضمان األمن الوطين والعاملي
ملناسبة، ومراقبة والبدائل ااالستجابية السريعة  تقدمي احللول التهديدات األمنية اجلديدة ويف ضرورة

تثبت فعاليتها بشكل أكرب يف مواقف  تنفيذها، فقد كان بإمكان املنظمات الدولية غري احلكومية  أن
  :متعددة وذلك من خالل

قياس مؤشرات  ،اعتمادا على اليت دف إىل احليلولة دون حدوث انتهاكات وشيكة ائيةآلياا الوق •
 تزايد 
أمهية االستخدام االستراتيجي للمعلومات يف رفع مستويات الوعي و، وآليات اإلنذار املبكر أمن الال

للتعامل مع هذه فتحقيق األمن اإلنساين يتطلب تنسيقا عامليا مسبقا  بتهديدات األمن اإلنساين العاملي
  .التهديدات،حبيث ال يأيت التحرك الحقا للكارثة اإلنسانية

توفر عدة مستويات آليات محاية أمن األفراد ،اليت تعتمد على مقومات مفهوم القوة الناعمة اليت  •
 احلقوق محايةوبناء الشبكات والتحالفات اإلستراتيجية اليت تعمل على قناع للضغط        واإل

 من متييز دون لألفراد والثقايف واجلسدي النفسي واألمن االقتصادية واملصاحل االحتياجاتو األساسية
 القانون، سيادة على والتأكيد اإلنساين، العمل وتعزيز الرشيد، حلكما قواعد تكريس خالل

 الصرف مقابل التسلح على اإلنفاق ومراقبة مستويات احلكومية املؤسسات يف ةاسباحملو شفافيةالو
   .اإلنساين األمن لتفعيل كأساس املواطنة حقوق واحترام اإلنساين األمن احتياجات على

إعادة تأهيل ومتكني  اليت دف إىل إسقاط التجاوزات أو اإلفالت من العقاب،اآلليات التعويضية  •
 املوارد، يف والتحكم والوصول والوعي، ، املشاركة، على لتأكيدااتمعات واألفراد،من خالل 

إىل جانب جهود بناء دوائر املناصرين ألجندة وثقافة األمن  واختاذه القرار وصنع التأثري على قدرةوال
 .اإلنساين 
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 به املنظمات الدولية غري احلكومية أكدت هذه الدراسة أيضا أن الدور الكبري الذي قامت  :ثانيا
راهنة وتراجع دور الدولة القومية، كان كنتيجة للتطورات العاملية ال مساعيها لتفعيل األمن اإلنساينيف 

تزايد اهتمام املنظمات الدولية والفواعل غري الدوالتية األخرى وعلى رأسها ذلك من خالل  ويربز
 قيام منع على دورها يقتصر كان بعدما للدول الداخلية باملشاكلاملنظمات الدولية غري احلكومية 

  :خالل من ذلك ويالحظ .اجلماعي األمن ضمان و الدول بني احلروب
 .الدول بعض يف مراقبتها أو عليها اإلشراف أو العامة االنتخابات بتنظيم قيامها -
 . املضطهدة اجلماعات أو األقليات لبعض محايتها إعالن-
 .استعماله أو السالح ختزين فيها رظحي أمنية مناطق إنشاء -
 .اهلدنة فرض أو احلربية العمليات إيقاف أو السالح، نزع على إشرافها-
 .اإلنسانية للقوافل ومحايتها اإلنسانية املساعدات وصول لضمان سعيها -
  .واالعمار البناء إعادة يف األهلية احلروب انتهاء بعد إسهاماها-

اعتماد آليات  يف أمهية دور املنظمات الدولية غري احلكومية يف تفعيل األمن اإلنساين، تتمثل :ثالثا
،واليت  املستدامةاإلنسانية  التنميةو اإلنسان حقوقبني  الربط مسألة ز علىوأهداف واقعية عملية،ترتك

والضغط باجتاه تشكيل  .احلاجة ومن اخلوف من الفرد أمن ضمان على التركيز حنو العاملي التوجه كدتؤ
 العمل أمهية علىوالتأكيد  .منظومة من القيم واملعايري الضابطة، والعمل على تفعيل قواعد السلوك

  .الوقاية تفشل عندما املوقف ملعاجلةيتم اعتمادها  اليتواآلليات  للخطر التعرض نسبة من للتقليل وقائيال
بالنظر إىل ما يواجهه تنوع آليات عمل املنظمات الدولية غري احلكومية ومرونتها  ضرورةتربز :رابعا

صادية،أو حىت إذا كانت أمن األفراد من حتديات خطرية سواء نتجت عن كوارث طبيعية أو لعوامل اقت
الدولة ذاا مصدرا لتهديد أمن األفراد على أن يترك ترتيب األولويات وفقا لألحوال السياسية، 
واالقتصادية، واالجتماعية وخصوصيات البيئة األمنية،ففي حاالت معينة تصبح األولوية للتركيز على 

ة واحلروب،على أن يركز يف مرحلة  للمفهوم وذلك يف حاالت الصراعات املسلح ةاألبعاد السياسي
  .الحقة على األبعاد االقتصادية واالجتماعية للمفهوم

ا، العديد من أثناء قيامها بأدوارها ونشاطا املنظمات الدولية غري احلكوميةتواجه : خامسا
مل غري العأمن أفرادها والعاملني ا يف بيئات تستهدف والتحديات اليت ، التنظيمية التحديات املالية

إىل جانب التحديات اليت يطرحها مفهوم األمن اإلنساين يف حد ذاته فرغم احملاوالت اجلادة .اآلمنة
لدراسته إال أنه ال يزال يف طور التبلور،حبيث مل يتفق بصورة ائية حول األبعاد املختلفة املشكلة له،كما 

ا يفرض حتديات عند حماولة تطبيق أن أغلب ما طرح من تعريفات للمفهوم يتسم باالتساع الشديد مب
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املفهوم وحتويله إىل أطر عملية حمددة تتباين يف أولوياا وفقا للظروف السياسة واالقتصادية 
  .  واالجتماعية

مرهون  مساعيها لتفعيل األمن اإلنساينيف  كفاءة املنظمات الدولية غري احلكومية وبذلك فإن 
ن توفري األرضية املالئمة واملتطلبات األساسية اليت تعزز وضمابقدرا على جتاوز تلك التحديات، 

متطلبات كامنة متعلقة ذه املنظمات يف حد ذاا، مثل توظيف مفاهيم التخطيط  وتشمل،دورها
  .االستراتيجي وضمان املساءلة والشرعية املنظماتية 
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 املالحق
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  اإلنساين الدويل القانون حمتوى:امللحق األول
 حلماية يهدف كان فإن يستهدفها، اليت احلماية حبسب فرعني من اإلنساين الدويل القانون يتشكل
 األفراد

 املعارك إجراء كيفية حتديد يستهدف كان وإن جنيف، قانون عن احلديث بصدد فنكون واألعيان،
 والوسائل
  .الهاي قانوين بصدد فنكون آنذاك، ابه املسموح

  
 :جنيف قانون
 املعركة، ساحة خارج املتقاتلني محاية يستهدف وهو األدق، باملعىن اإلنساين القانون البعض يعتربه
 ال والذين

 اتفاقيات، أربعة على القانون هذا يشتمل و .املدنيني خاصة منهم و العداءات يف يشاركون
 وبروتوكولني

 : يف وتتمثل سبقتها اتفاقيات عدة هناك غريان إضافيني،
 اتفاقية أول وهي امليدان، يف اجليوش جرحى حال بتحسني تتعلق : 1864 لعام جنيف اتفاقية -أ

 وتنعت احلروب أثناء اإلنسان معاناة وختفيف واملرضى اجلرحى محاية جمال يف عملية قواعد تضمنت
 باالتفاقية"
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 ويف نساين،اإل القانون قواعد تدوين اجتاه يف حماولة أول انهوكو اإلنساين، القانون ميالد يف ملكانتها "األم
 جمال
 .املسلحة املنازعات أثناء اجلرحى و املرضى العسكريني محاية
 اتفاقييت مضمون يف اإلنساين القانون مراجعة سياق يف جاءت : 1929 لعام األوىل جنيف اتفاقية -ب

 يف املسلحة القوات أفراد من واملرضى اجلرحى حال بتحسني املتعلقتني 1906 و 1864 لعام جنيف
 .امليدان

 جمال يف األوىل وهي احلرب، أسرى مبعاملة األخرية هذه تتعلق ، 1929 لعام الثانية جنيف اتفاقية -ج
 .متييز ودون إنسانية معاملة مبعاملتهم وااللتزام األسرى محاية
 اليت اإلضافيني والربوتوكولني األربعة، جنيف اتفاقيات احتوته ملا مقدمات االتفاقيات هذه عدت وقد
 : يف وتتمثل اإلنساين والقانون جنيف لقانون الفعلية املشكلة انهكو على إليها يشار ما غالبا

 التفاقيات باإلعداد األمحر للصليب الدولية اللجنة قامت: 9194 :سنة األربعة جنيف اتفاقيات- أ
 املؤمتر يف عليها التوقيع مت وقد م، 1977 سنة ابه امللحقني اإلضافيني والربوتوكولني األربعة جنيف

 خبصوص م 1977 يف الثاين املؤمتر يف و األربعة، االتفاقيات خيص فيما م 1949 يف األول الدبلوماسي
 :الربوتوكوليني

 ؛امليدان يف املسلحة القوات أفراد من واملرضى اجلرحى محاية حول اتفاقية 1-
 ؛البحار يف املسلحة بالقوات والغرقى واملرضى اجلرحى حال حتسني حول اتفاقية 2-
 ؛احلرب أسرى مبعاملة مرتبطة اتفاقية 3-
 .احلرب وقت املدنيني األشخاص محاية اتفاقية 4-
  :يف ويتمثالن1977 لسنة اإلضافيني الربوتوكولني- ب
 .الدولية املسلحة اعاترتال ضحايا حبماية ويتعلق األول اإلضايف الربوتوكول -1 -ب
 .الدولية غري املسلحة اعاترتال ضحايا األشخاص حبماية يتعلق الثاين،و اإلضايف الربوتوكول -2 -ب

 احلماية متديد أوهلا :غايات ثالث حتقيق الهاي قانون لنصوص مراجعتها وراء من اللجنة واستهدفت
 لتشمل
 تزويد وثالثتها األهلية، احلروب لضحايا احلماية متديد ثانيها العدو، سلطة حتت يقعون الذين املدنيني

 االتفاقات
  .بنفسها فيها اللجنة تشارك للرقابة بآلية اجلديدة
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 املطبوعات ديوان :اجلزائر"(اإلنسان حلقوق الدويل القانون يف مدخل "،اهللا سعد عمر :املصدر
 .30ص،) 1993 .اجلامعية
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  جذور مفهوم األمن اإلنساين يف فترة احلرب الباردة :امللحق الثاين
شهدت فترة احلرب الباردة بعض احملاوالت احملدودة لدراسة املشاكل اإلنسانية أو القضايا ذات   

السبعينيات والثمانينيات من القرن خالل ،فمفهوم األمن اإلنسايناألبعاد اإلنسانية اليت طرح من خالهلا 
العشرين أثري احلديث عن مفهوم األمن اإلنساين من خالل مناقشة أبرز حتديات ومصادر ديد أمن 

نادي "ضمن أعمال وتقارير بعض اللجان املستقلة املعنية بدراسات األمن والتنمية،ومنها األفراد،وذلك 
رن العشرين الذي أصدر جمموعة من التقارير وذلك يف السبعينات من الق) Rome club"(روما

هناك جمموعة كبرية من  أن،اليت قامت على فكرة )world problematic(بعنوان اإلشكالية العاملية
املشاكل اليت يواجهها البشر يف كل من الدول الفقرية والغنية على حد سواء ومنها مشاكل 

ات،وغياب األمان الوظيفي،وغريها من املشاكل،إذ الحظ الفقر،واملشاكل البيئية،وافتقاد الثقة يف املؤسس
 تتطلب االنتباه والتحرك كل شخص يف العامل يواجه جمموعة من الضغوط واملشاكل اليت أنالتقرير 

وقد أكدت تلك التقارير على  .الفعال،نظرا للتأثري املتزايد لتلك املشاكل على كافة جوانب حياة األفراد
معقدا يؤثر على الفرص املتاحة أمام األفراد وحىت على بقاءهم،وأن هناك طرقا أن هناك نظاما عامليا 

بديلة حنو إعادة تعريف التنمية العاملية واألمن اإلنساين مبا يساعد على حتسني اخليارات املتاحة أمام 
  .األفراد 

اللجنة املستقلة حول قضايا التنمية "متثلت يف  األخرىأحد اللجان   
برئاسة  Independent commission on international development"الدولية

بناءا  1977اللجنة يف عام  وتشكلت "بلجنة براند"،كما عرفت اللجنةWilly Brandtفيلي براند 
روبرت مكنمارا،رئيس اللجنة البنك الدويل األسبق،حبيث ركزت اللجنة باألساس يف /على اقتراح السيد

وقد أصدرت اللجنة تقريرين،األول .مال واجلنوب وسبل تقليل الفجوات بينهماأعماهلا على قضايا الش
 North-South Report : a program forاجلنوب برنامج للقاء-هو تقري الشمال

survival  إذ أكدت اللجنة من خالله على أن املشاكل اليت تواجهها البشرية 1980وذلك يف عام،
تقليدية املرتبطة باألساس مبشاكل السلم واحلرب،إذ يوجد جبانبها مل تعد مقصورة على تلك األمناط ال

وقد .أمناط أخرى أكثر خطورة من جوع وفجوات متزايدة بني الفقراء واألغنياء وبني الشمال واجلنوب 
اقترح التقرير أن احلل يكمن يف توافر اإلرادة للتغلب على تلك الفجوات املتزايدة بني األفراد والدول 

  . نه حتقيق األمن اإلنساينأر الذي من شوهو األم
تعاون الشمال اجلنوب للتعايف العاملي :أما التقرير الثاين فقد كان بعنوان األزمات املشتركة

Common crisis :North-South cooperation for world recovery  وذلك
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وقد ركز التقرير باألساس على متطلبات حتقيق األمن الغذائي،وتوفري الطاقة األمنية  1983يف عام 
وإصالح نظام املساعدات الدولية،كما أسهمت أعمال بعض اللجان املستقلة يف طرح مفهوم األمن 

فيما بعد اليت عرفت Bruntland "جلنة برونتالند"اإلنساين خالل فترة احلرب الباردة ومنها 
،وقد انبثقت هذه commission on global governance" احلكم الرشيد العاملي"بلجنة

اليت دعت إىل مسؤولية  1991األخرية عن مبادرة استكهومل لألمن العاملي واحلكم الرشيد لعام 
مشتركة،والتركيز على التحديات اليت يواجهها العامل أمنيا بدال من التنافس السياسي وسباقات 

ت التنمية،والتلوث التسلح،كما دعت ملفهوم واسع لألمن ليتعامل مع التحديات املرتبطة مبشكال
 Ourبعنوان مستقبلنا املشترك  1987البيئي،والزيادة السكانية كما أصدرت اللجنة تقرير يف عام 

common future  ركز هذا األخري على البحث عن سبل إجياد بيئة مالئمة ميكن من خالهلا حتقيق
  .ة على بلوغ احتياجاا اخلاصة احلالية دون التأثري على قدرة األجيال املستقبلي  احتياجات األفراد

  :وخيلص التقرير إىل أن حتقيق التنمية املستدامة يتطلب ما يلي
ü ضرورة إجياد نظام سياسي يسهم يف حتقيق املشاركة الفعالة للمواطنني يف عملية صنع القرار. 
ü  إجياد نظام اقتصادي قادر على توفري املعرفة التقنية. 
ü  يوفر حلوال للمشكالت والتوترات اليت تنبع من البيئة غري العمل على إجياد نظام اجتماعي

 .املتوازنة
ü إجياد نظام إنتاجي يلتزم باحلفاظ على البيئة يف عملية التنمية. 
ü العمل على إجياد نظام دويل حيقق أشكال مستدامة من التجارة. 
ü ضرورة إجياد نظام إدارة مرن لديه القدرة على تصحيح األخطاء ذاتيا. 

" املفهوم والتطبيق يف الواقع العريب والدويل:األمن اإلنساين"،خدجية عرفة حممد أمني :املصدر
 .24،25،ص ص )2009،جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةالرياض،(
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يف  اليت أطلقتها املنظمات الدولية غري احلكوميةاحتياجات التمويل اإلنساين :لثامللحق الثا
 2011عام

دف رفع  2010يف عام النداءات اليت أطلقتها املنظمات الدولية غري احلكومية البيانيةمتثل األعمدة 
  . لألزمات اإلنسانية ملساعداتاو لالتمويمستويات 

  ).2010تقرير صادر عن األمم املتحدة يف (عملية النداء املوحد: 2010النداء اإلنساين : صدرامل
http://ochadms.unog.ch/quickplace/cap/main.nsf/h_Index/CAP_2010_Humanitarian_Ap
peal/$FILE/CAP_2010_Humanitarian_Appeal_SCREEN.pdf 
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  2011لعام  بعض اإلحصائيات عن حالة األفراد يف الدول الفاشلة أو املتأثرة بالرتاع: الرابعامللحق 
  

 
  .املتأثرة بالرتاعمعاناة الدول : - 2-الشكل رقم 

 world development report2011 Conflict, Security, and:املصدر
Development(The International Bank for Reconstruction and Development 
/ The World Bank2011),p 62.  
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  مكونات األمن اإلنساين املتضمنة يف إطار اتفاقيات حقوق اإلنسان: اخلامسامللحق 
مكونات األمن اإلنساين 

حسب تقرير التنمية 
1994البشرية  

املواد واحلقوق من خالل  حقوق اإلنسان
االتفاقيات الدولية حلقوق 

.اإلنسان  
دخل =األمن االقتصادي-

.أساسي مضمون  
العمل البطالة،:التهديدات-

املؤقت، العمل اخلطري،دخل 
منخفض وغري امن مما يؤدي إىل 

.الفقر  

 
 

احلقوق االجتماعية 
 واالقتصادية 

اإلعالن العاملي حلقوق -
(اإلنسان UDHR املادة )* 

احلق يف :(17
احلق يف األمن (22،م)التملك
) احلق يف العمل(23،م)اتمعي

احلق (25،م)احلق يف الراحة(24م
 )االجتماعيةيف اخلدمات 

).احلق يف التعلم(26م  
عهد احلقوق االقتصادية -

(فيةاالجتماعية والثقا CESCR *( 
شروط (7،م)احلق يف العمل(6م

احلق يف (8،م)العمل العادل
تشكيل احتادات عمالية 

احلق يف األمن (9،م)اإلضرابو
محاية (10،م)اتمعي
احلق يف (14-13،م)العائلة
).التعليم  

احلصول  =األمن الغدائي-
املادي واالقتصادي على الغداء 

.األساسي  
التوزيع،انعدام سوء  :التهديدات

.القدرة الشرائية  

 
 احلق يف الغداء

)UDHR احلق يف (25م)
الغداء،السكن،امللبس والرعاية 

).الصحية  
)CESCR احلق يف مستوى (11م) 

).عيش مناسب،احلق يف الغداء  
األمن الصحي-   )UDHR احلق يف (25م)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


األمراض املعدية :التهديدات
الناجتة عن سوء التغذية، البيئة غري 

.اآلمنة  
التهديدات أكرب وتكون هذه 

.على الفقراء،النساء واألطفال  

الغداء،السكن،امللبس والرعاية  احلق يف الصحة
).الصحية  

)CESCR احلق يف مستوى (12م) 
).عايل من الصحة  

.بيئة صحية =األمن البيئي-  
تدهور النظام :التهديدات-

اإليكولوجي،نقص 
املياه،التصحر،تلوث 

الطبيعية وانعدام  اهلواء،الكوارث
.نظام اإلنذار  

 

 
 

 احلق يف بيئة صحية

)CESCR احلق يف مستوى (12م) 
).عايل من الصحة  

األمن من  =األمن الشخصي-
 العنف اجلسدي

من  :التهديدات-
)التعذيب(الدولة  

، من )احلرب(الدول األخرى
)التوتر اإليثين(مجاعات األفراد  

األفراد أو 
مكان ).اجلرمية(العصابات

العمل،حوادث املرور،ضد النساء 
.أو األطفال  

 
 
 
 
 

 احلقوق املدنية

)UDHR احلق يف (3م) 
منع (4،م)احلياة

منع (5،م)االسترقاق
احلق يف الشخصية (6،م)التعذيب
منع االحتجاز أو (7،م)القانونية

مبدأ (11،م)النفي التعسفي
الشرعية وافتراض 

محاية (12،م)الرباءة
).حرية التنقل(13،م)اخلصوصية  

هربا من حق اللجوء (14م
 حرية الفكر( 18،م) االضطهاد
حرية ( 19،م ) والدين ،الضمري
حرية تكوين ( 20،م) الرأي

) .اجلمعيات  
 ة العهد الدويل للحقوق املدني 
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(والسياسية CCPR  2 م )*
) القانون على قدم املساواةمحاية (

حظر ( 7م،)احلق يف احلياة( 6،م 
) حظر الرق( 8،م ) التعذيب

، )واألمن يف احلرية احلق( 9،م
 11،م)معاملة السجناء( 10م
) الديون بسبب االعتقالحترمي (
 عدم الترحيل( 13،م

مبدأ ( 15،م)القسري
شخصية ال( 16،م)الشرعية
محاية ( 17،م) القانونية

احلق يف ( 18م  )اخلصوصية
،م ) الفكر ،الضمري والدينحرية 

اعتناق احلق يف ( 19
ية الدعاحظر ( 20،م)اآلراء

احلق ( 21،م) واحلرب العنصرية
 حرية( 22 ،م) يف التجمع

محاية ( 23،م)تكوين اجلمعيات
، )محاية األطفال( 24،م) األسرة

).التمييزحظر ( 26  
 
 

انتساب امن  =األمن اتمعي-
.للمجموعة  

من : التهديدات-
،بني )املمارسات القمعية(اموعة

،من )العنف اإلثين(اموعات

 
 

 احلقوق الثقافية

 
-) UDHR املساواة بني ( 1 م) 

حظر ( 2، م)الرجل واملرأة
أمام  املساواة(7، م ) التمييز
م  ،)ومنع التمييز القانون

 املشاركة يف احلياة احلق يف(27
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السكان (املهيمنةاموعة 
).األصليني  

).الثقافية  
-) CCPR ) التمييزحظر ( 2 م)

بني الرجل  املساواة(3م      
  ) واملرأة

-) CESCR املساواة بني ( 3 م)
حق ( 15و  )الرجل واملرأة

.)يف احلياة الثقافيةاملشاركة   
 
 
 

العيش يف = األمن السياسي-
جمتمع حيترم حقوق اإلنسان 

.األساسية  
انتهاكات حقوق :التهديدات-

.اإلنسان  

 
 احلقوق السياسية والدميقراطية

-) UDHR احلق يف (21م)
)السياسيةاملشاركة   

-) CCPR 1م) تقرير حق ( 
)املصري  املشاركة( 25م  

).السياسية  
-) CESCR تقرير حق 1(م )

).املصري  
 
 

  .Shahrbanou Tajbakhsh and Anuradha M.Chenoy, op.cit.,pp128,129 :املصدر
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 قائمة املراجع:
. 
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   :املراجع العربیة 
  :الكتب -1

جمد املؤسسة اجلامعية :بريوت.الطبعة األوىل."األمن البشري وسيادة الدول ".بو جودة، إلياسأ - 1
  للنشر

2008.  
 النهضة دار :القاهرة ."الدولية للمسؤولية القانوين النظام يف الفرد مركز ". علم وائل، أمحد - 2

  .2001 العربية،
  1999 .احلديث الكتاب دار :اجلزائر ".؟يفكو ملاذا : التدخل مبدأ ."فوزي ،أوصديق - 3
شبكات :نشطاء بال حدود ". لينا محدان البالونة: ترمجة .،مارغريت كيت ،كاترين، بكنك - 4

 .2005،  دار البشري :لبنان ."املناصرة غري احلكومية يف السياسة الدولية
وروبا واحللف اجلزائر ،أ:البعد املتوسطي لألمن اجلزائري ".بن عنتر، عبد النور - 5

 .2005، املكتبة العصرية للنشر:اجلزائر."األطلسي
 ."العاملية السياسةعوملة ."مركز اخلليج لألحباث  :ترمجة .مسيث ،جون و ستيف  ،بيلس - 6

  .2004مركز اخلليج للنشر، :العربية املتحدة اإلمارات
دار الثقافة :ةاإلسكندري. الطبعة األوىل. "االتصاالت واملعلومات ".اهلجرسي ،حممد سعد  - 7

 .2000، العلمية
  .2000دار وائل للنشر والتوزيع ،:عمان".مبادئ العالقات الدولية."سعد توفيق،حقي  - 8
مطبعة :بريوت. الطبعة األوىل ."يف دائرة الرتاعات الدوليةالعرب ".السيد حسني، عدنان  - 9

   .2001،سيكو
لدويل بني النظرية املنظمات الدولية غري احلكومية يف القانون ا".سعد اهللا، عمر  -10

  .2009، دار هومة للطباعة والنشر:اجلزائر."والتطور
  .1993 .اجلامعية املطبوعات ديوان :اجلزائر".اإلنسان حلقوق الدويل القانون يف مدخل ."عمر، اهللا سعد -11
دار الكتاب للنشر ، :القاهرة.الطبعة األوىل . "قانون العالقات الدولية."أمحد  ،سرحال -12

1990.  
 :اإلسكندرية ".واملكان الزمان عرب اإلنسان حلقوق القانونية املفاهيم ."احلاج ملسا،ساسي  -13

 .1998 .اجلامعة املفتوحة منشورات
  .199 للماليني، العلم دار :بريوت ." 21 القرن مطلع يف العامل ."رحيانا ،سامي - 14
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دار :ناألرد.الطبعة األوىل."حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ".الطعيمات،هاين سليمان -15
  .2006 الشروق للنشر 

. "املؤسسات العاملية عرب احلدود القومية:القوة الثالثة".تانيا بشارة : ترمجة. فلوريين ،آن  -16
  .2005، دار الساقي للنشر :الطبعة األوىل لبنان

دار النهضة العربية  : القاهرة  . "مقدمة لدراسة القانون الدويل العام" .صالح الدين ،عامر -17
 .2007للنشر 

الطبعة ."التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان".عمر، عماد ،ممدوح ،عبد اجلواد  -18
 .2008، األهلية للنشر والتوزيع:لبنان. األوىل

الطبعة األوىل . "القانون الدويل اإلنساين آفاق وحتديات ".العناين ،إبراهيم حممد  وآخرون -19
  .2005منشورات احلليب احلقوقية ،:لبنان

 :الرياض ".واالجتاهات واألمناط التعريف :املنظمة اجلرمية ."لطفي مصطفى ،الفتاح عبد -20
  1999 .األمنية العربية للعلوم نايف أكادميية

 
 الطبعة."العرب وحتوالت العامل من سقوط جدار برلني إىل سقوط بغداد".برهان،غليون -21

  .2003املركز الثقايف العريب، :الدار البيضاء.األوىل

املفهوم والتطبيق يف الواقع العريب والدويل :األمن اإلنساين".ة عرفة حممد األمني، خدجي -22
  .2009، الطبعة األوىل،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية:الرياض."

 ذات غري املسلحة الرتاعات يف املتحدة األمم تدخل ."زيدان ،اسمق ، الرمحان عبد ،مسعد -23
  .2003،للنشر يدةاجلد اجلامعة دار :اإلسكندرية . "الدويل الطابع

24- ،،"الطبعة ،والتوزيع للنشر األهايل :سوریة ".خطر يف اإلنسانیون العاملون 
  .2010،األوىل

 :االت والدوريات -2

1-  أمحد ،عبد اهللا،"السيادة الوطنية يف ظل التغريات العاملية"،السياسة الدولية،العدد132،جانفي 
2001.  

2-  أسامة، اذوب،"املتغريات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة الدولية"،السياسة الدولية ،العدد 
     .1992،جويلية 109
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 توجهات آليات املنظمات غري احلكومية يف عملية متكني األفراد 11-جدول رقم 100

أهم برامج املنظمات الدولية غري احلكومية وجهودها يف مكافحة فريوس  :-12 -جدول رقم . 129
 نقص املناعة املكتسبة

 برنامج لألمن اإلنساين مراحل ختطيط:-13 -جدول رقم 136

  رسم ختطيطي يوضح العالقات بني املنظمات الدولية غري احلكومية : -6-رقم شكل 
 .واملمولني 
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