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يف قضية هولدر ضد هيومانيرتايان بروجكت لو )مرشوع 

الّرأي  العليا إبداء  القانون اإلنساين(، ٌطلب إىل املحكمة 

حول الدعاوى التي ٌرِفعت يف الفرتة ما بني عامي 1998 

و2003 من قبل عدد من املنظامت اإلنسانية ممن شعروا 

الواليات  قوانني  مجموعة  يف  املوجودة  املحظورات  أّن 

املتحدة األمريكية مبوجب قانون الدعم املادي )الباب 18 

املادة  األمريكية،  املتحدة  الواليات  قوانني  من مجموعة 

2339ب( كانت غامضة للغاية بل كانت مخالفة لحرية 

التعبري وإنشاء الجمعيات املحمية مبوجب التعديل األول 

للدستور األمرييك.

اإلنسانية  املنظامت  إدعاءات  العليا  املحكمة  رّدت  وقد 

قائلة إّن حظر املشاركة مع املنظامت »اإلرهابية«، حتى 

الدستور.   أحكام  مع  يّتفق  إنسانية،   ألغراض  كانت  لو 

وبهذا، تكون املحكمة العليا قد حرمت املاليني من ضحايا 

انتهاكات حقوق اإلنسان من املساعدة اإلنسانية التي قد 

تقديم  املثال،  تكون عىل عدة أشكال، منها، عىل سبيل 

املشورة لزعامء الجامعات امُلسلَّحة من غري الدول حول 

سبل تسوية النزاعات سلمياً، والتفاوض إلبرام اتفاقيات 

إنسانية مع تلك الجامعات كتلك التي ُأبرِمت بني حركة 

العدالة واملساواة يف دارفور، وهي من الجامعات امُلسلَّحة 

من غري الدول، واليونيسف يف متوز/يوليو 2010.

الجامعات  الدويل  القانون  مينع  الحاالت،  معظم  ويف 

املعاهدات  يف  أطرافاً  تكون  أن  الدول  امُلسلَّحة من غري 

اإلنسان.   حقوق  ومعايري  اإلنسانية  املعايري  تصوغ  التي 

الفنية مطلوب منها تطبيق  الناحية  الدول من  أّن  ومع 

املعاهدة  يف  دخولها  بحكم  عليها  الواقعة  االلتزامات 

الجامعات  فإّن  أقاليمها،  يف  االلتزامات  تلك  وإنفاذ 

بفعل  تفرض سيطرتها  ما  غالباً  الدول  غري  امُلسلَّحة من 

يف  متسببة  الدولة  من  عدة  مناطق  عىل  الواقع  األمر 

رفع غطاء التغطية القانونية، املتاحة من قبل مثل هذه 

الصكوك، عن املواطنني.  ويف هذا السياق، ُتعّد االتفاقيات 

اإلنسانية من الطرق املّتبعة من أجل تجاوز هذه العقبة 

القانونية حيث تتيح املجال أمام الجامعات امُلسلَّحة من 

غري الدول يف االمتثال لهذه املعايري.

ومثال ذلك االتفاقية املوقعة بني حركة العدالة واملساواة 

عىل  مبوجبها  املذكورة  الحركة  توافق  التي  واليونيسف 

حقوق  صكوك  من  عدد  يف  الواردة  بالرشوط  االمتثال 

وتؤّكد  األطفال  الجنود  استخدام  تحظر  التي  اإلنسان 

عىل رضورة تقديم الحامية لألطفال بصورة عاّمة.  ويف 

الجامعات  من  كثري  وقَّعت  وضوحاً،  أكرث  آخر  مثال 

من  تتضمن عدداً  التزام  وثيقة  الدول  امُلسلَّحة من غري 

عليها يف معاهدة  املنصوص  لألحكام   املشابهة  األحكام 

أوتاوا حول األلغام األرضية التي تحظر استخدام األلغام 

البدء  عىل  الجامعات  تلك  وافقت  كام  لألفراد،  املضادة 

بنشاطات إزالة األلغام وتسهيل تلك النشاطات.1   ومع 

تشري  حازماً،  إنفاذاً  القانون  إنفاذ  املحتمل  غري  من  أّنه 

)مرشوع  لو  بروجكت  هيومانيرتايان  هولدر ضد  قضية 

القانون اإلنساين( إىل أّن عامل اإلغاثة اإلنسانية ومنارصي 

الوصول  املفاوضات إىل  حقوق اإلنسان ممن شاركوا يف 

القانونية يف  للمالحقة  يتعرضون  قد  االتفاقات  تلك  إىل 

الواليات املتحدة األمريكية مبوجب قانون الدعم املادي.  

فام السبب يف ذلك؟

التبادلية

العليا  املحكمة  عليه  بنت  الذي  األول  السبب  يرتّكز 

بالتبادلية  استنتاجاتها يف »التبادلية« املفرتضة.  وُيقصد 

أشكال  لجميع  التحويل  أو  التجاري  التبادل  إمكانية 

»املساعدة« املقدمة إىل املنظامت »اإلرهابية« مبا يف ذلك 

املشورة والتدريب.  وتقول املحكمة يف سببها األول إنَّ 

أي مساعدة سيكون من شأنها تحرير املوارد التي ميكن 

استخدامهاً الحقاً لغايات تتعلق بالعنف.

والدراسة،  التمحيص  أمام  تثبت  ال  الحجة  هذه  لكن 

التزاماً من جانب  ما تستلزم  فاالتفاقات اإلنسانية غالباً 

االتفاقية  مبوجب  أّنه  ذلك  ومثال  وامل��وارد.   املوظفني 

املوقعة بني حركة العدالة واملساواة واليونيسف، وافقت 

الحركة عىل تعيني مسؤول رفيع املستوى لتويل مسؤولية 

الرقابة عىل التنفيذ، وتعيني مسؤول آخر ضابطاً لالرتباط 

مع املنظمة الدولية، وعدد من املسؤولني أيضاً لالتصال 

مع األمم املتحدة وغريها من الفاعلني الدوليني يف حاالت 

عملية رصد  تسهيل  الجانبان عىل  اتفق  كام  الطوارئ.  

التنفيذ.   عملية  حول  دوري��اً  التقارير  ورفع  االتفاقية 

وُيقّدر عدد الجنود املنتمني إىل الحركة بأقل من 5,000 

مقاتاًل، وبذلك يشّكل املسؤولون املعينون نسبة ال بأس 

بها من الكوادر رفيعة املستوى يف الحركة.  وباإلضافة إىل 

ذلك، قّدمت الحركة ضامناً لتوفري األمن والنفاذ الكاملني 

للموارد  آخر  استنزافاً  يعني  ما  اليونيسف  ملوظفي 

والكوادر البرشية.

وباملثل، أشارت منظمة نداء جنيف عام 2007 إىل أّنه من 

بني 35 موقعاً عىل وثيقة االلتزام الصادرة عنها، أوىف 29 

من الجهات املوقعة بالتزاماتهم املتعلقة برفع التقارير.  

وباإلضافة إل ذلك، عملت 20 جامعة عىل تسهيل مهام 

إزالة  العمل عىل  و/أو ساعد يف  توىل  الرصد، ومعظمها 

األلغام.2  وباملقابل، كل املساعدة التي ُقدمت إىل تلك 

الجامعات كانت مقترصة عىل العمل يف إزالة األلغام.  وال 

ميكن وصف أّي من هذه التدابري عىل أّنها تعني تحرير 

املوارد التي ميكن استخدامها الحقاً لغايات العنف.

ويف حني يبدي رئيس املحكمة العليا روبرتس قلقه من أّن 

املنظامت »اإلرهابية« سيسهل عليها أمر تجنيد األعضاء 

الجدد وجمع التربعات يف حالة متكنت من املشاركة مع 

ذلك  عكس  الواقع  يثبت  مشهورة،  إنسانية  منظامت 

متاماً.  فاالتفاقات املوقعة تعرّض الجامعات امُلسلَّحة من 

غري الدول إىل التمحيص والتدقيق فيها.  وهذا يعني أنَّ 

الجامعات التي ال تفي بالتزاماتها لن تتمكن من الظهور 

عىل أّنها منظامت إنسانية تتمتع باألخالق.  فاالنتهاكات 

مراقبة من قبل عامل اإلغاثة اإلنسانية الذين سيبّلغون 

عنها، ما سيعرض املخالفني إىل مخاطرة تدمري سمعتهم 

من خالل  وميكن  لذلك.   نتيجة  الدعم  عىل  وحصولهم 

الرصد املامرس من قبل املنظامت العاملة مع الجامعات 

تعزيز  عىل  أيضاً  يساعد  أن  ال��دول  غري  من  امُلسلَّحة 

يتبني من خالل القرار الذي توصل إليه رئيس املحكمة العليا روبرتس يف الواليات املتحدة عند فصله 
لقضية هولدر ضد هيومانيرتايان بروجكت لو )مرشوع القانون اإلنساين( تقصري املحكمة العليا يف 

تقدير املشاركة املحتملة مع الجامعات امُلسلَّحة من غري الحكومات.

هل التعامل مع حركة العدالة واملساواة يف دارفور 

أمر صائب؟
كريستوفر ثورنتون

مجموعة قوانني الواليات املتحدة األمريكية، الباب 

18، الجزء األول، الفصل 113ب، املادة 2339ب

للمنظامت  املادية  املوارد  أو  املادي  الدعم  إتاحة 

األجنبية املحددة عىل أّنها منظامت إرهابية

)أ( النشاطات املحظورة

ِعلم  ُيقّدم عن  القانوين- كل من  السلوك غري   )1(

دعاًم مادياً أو موارد ماّدية ملنظمة أجنبية إرهابية، 

مبوجب  يعاقب  ذلك،  لفعل  يتآمر  أو  يسعى  أو 

هذا الباب بالغرامة أو بالحبس ملدة ال تزيد عىل 

يف  تسبب  حالة  ويف  العقوبتني،  بكلتا  أو  عاماً   15

من  عدد  ألي  بالحبس  فيعاقب  شخص،  أي  وفاة 

السنوات أو مدى الحياة.
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الجامعة  أقدمت  حالة  يف  الدولية  الجنائية  املسؤولية 

املعنية عىل انتهاك رصيح لالتفاقية.

الرشعية وإساءة االستخدام

إذا كّنا قلقني إزاء منح بعض الرشعية القانونية أو الوضع 

أن  فعلينا  الدول،  غري  من  امُلسلَّحة  للجامعات  القانوين 

الجامعات  تربمها  التي  فالصكوك  املخاوف.   هذه  نزيل 

أو  الحكومية  املنظامت غري  الدول مع  امُلسلَّحة من غري 

الجامعات  تلك  وضع  تحّول رسمياً  ال  الدولية  املنظامت 

القانوين، بل تتضمن معظم االتفاقات إن مل يكن جميعها 

سبيل  فعىل  لها.   القانونية  الصبغة  تحويل  مينع  رشطاً 

املثال، تنص االتفاقية املربمة بني حركة العدالة واملساواة 

مذكرة  تؤثر  »ال  ييل:  ما  عىل   4.5 املادة  يف  واليونيسف 

التفاهم هذه عىل الوضع القانوين ألي من أطراف النزاع 

املسلح.«

املفاوضات  هذه  تضفي  أن  قلقنا  مصدر  كان  إذا  أأّما 

العكس  إّن  هنا  فأقول  الجامعة،  عىل  سياسية  رشعية 

هو الصحيح.  فهذه املفاوضات تنقل رسالًة واضحًة إىل 

هذه  أّن  ومفادها  الدول  غري  من  امُلسلَّحة  الجامعات 

الفاعلني  من  أّنها  عىل  ُتعامل  أن  أرادت  إن  الجامعات 

باملعايري  االلتزام  عىل  توافق  أن  إذن  فعليها  الرشعيني، 

إىل  ُينظر  فيكف  اإلنسان.   حقوق  ومعايري  اإلنسانية 

ال  إنني  أمر يسء؟!   أّنه  عىل  الرسالة  هذه  مثل  إيصال 

الغاية  لهذه  واإلرش��اد  النصح  فتوفري  ذلك.   مع  أتفق 

غري  من  امُلسلَّحة  الجامعات  إقناع  يف  واضحة  مساهمة 

الدول عىل التنديد »بتكتيكات اإلرهاب«.

الحجة الثانية التي اعتمد عليها القايض روبرتس تعارض 

العاملية  الحرب  الدولية منذ  العالقات  السائد يف  االتجاه 

هذه  إع��الم  أّن  أس��اس  عىل  قلقه  يبني  فهو  الثانية.  

سيكون  للنزاعات  السلمي  الحل  آليات  الجامعات حول 

للهجوم  الجامعات  لهذه  جديد  طريق  توفري  شأنه  من 

التسلح  لهم  تتيح  التي  الجديدة  التكتيكات  التخاذ  أو 

استخدام  إساءة  إمكانية  ننكر  ال  أننا  ومع  جديد.   من 

لتجريم  ذلك مربراً  نرى يف  أن  ُيعقل  فهل  اآلليات،  هذا 

الجهود الرامية إىل إعالم تلك الجامعات بوجود مثل هذه 

اآلليات؟  إّن املسؤولية تقع علينا نحن يف توضيح وجود 

جميع  عىل  يجب  التي  بالعامل  اإلنسان  لحقوق  معايري 

املساءلة  إىل  يخضعوا  أن  وجامعات  دول  من  الفاعلني 

بشأنها.

فائدة املشاركة.

قد يقول أحدهم إّن األمثلة التي أسوقها يف هذه املقالة 

قد اختريت عىل سبيل االنتقاء إلثبات وجهة نظري ال غري.  

مدرجة  ليست  واملساواة  العدالة  إّن حركة  أقول  لكنني 

عىل قامئة املنظامت »اإلرهابية« وقد أثبتت رغبة أكيدة 

وبالفعل،  اإلنسان.5   بحقوق  الخاص  سجلها  تحسني  يف 

فإّن هناك صعوبات أكرب مَتُثل أمام إقامة قاعدة للمشاركة 

منها  الحكومات  غري  من  امُلسلَّحة  الجامعات  بعض  مع 

عىل سبيل املثال جيش الرب للمقاومة. ومع ذلك، ال تضم 

نشاطات  مارست  التي  املنظامت  من  أياً  التالية  القامئة 

يف  الثورية  امُلسلَّحة  القوات  جامعة  وإنسانية:  سياسية 

كولومبيا، وحركة تحرير التاميل يف رسيالنكا، وحزب الله 

يف لبنان، وحزب العامل الكردستاين يف تركيا.  وباإلضافة 

إىل ذلك، ال ينبغي ملجرد عدم معقولية املشاركة مع بعض 

الجامعات غري امُلسلَّحة من غري الدول منع مبدأ املشاركة 

نفسه.

لقد أثبتت اللجنة الدولية للصليب األحمر مراراً وتكراراً 

اإلنساين  القانون  وتطبيق  اإلنسان  حقوق  تحّسن  أّن 

ويف  واالستنزاف.   اإلقناع  عملية  ضمن  زاال  ما  الدويل 

الدولية  تبنّي للحركة  الرب للمقاومة،  التعامل مع جيش 

للصليب األحمر أّن البدء مبعالجة قضية الجنود األطفال 

لن يكون مفيداً ألّن منهج اختطاف النَّاس كان من املناهج 

األساسية يف أساليب وعمل تلك الجامعة.  وبدالً من ذلك، 

الدولية من فرض احرتام شعارها كنقطة  متكنت الحركة 

لها ذلك إحداث تحسينات  التفاوضات وأتاح  البداية يف 

كبرية جذرية يف تقديم املساعدة لضحايا النزاع. 6    ومن 

هنا، ال يجب أن ُينظر يف رفض جامعة مسلحة ما من غري 

اإلنسان  حقوق  ومعايري  اإلنسانية  املعايري  لقبول  الدول 

ال  الجامعة  تلك  أنَّ  العتبار  كاف  مربر  أّنه  عىل  كافة 

ميكن أن تغرّي مواقفها مستقباًل.  فخطوات بسيطة اليوم 

مبقدورها تحقيق االمتثال األكرب غداً.

الجامعات  مع  االتفاقيات  إبرام  حظر  يشّكل  ولذلك، 

امُلسلَّحة من غري الحكومات التي ُتعد عىل أّنها منظامت 

إرهابية عقبًة أمام املكاسب العظمى التي ميكن تحقيقها 

أسوء  نجعل  أن  لنا  فكيف  اإلن��س��اين.   التفاوض  من 

املاثلة  الرئيسية  العقبة  هو  بالرشعية  »التذّرع 

كبري  مكامرا،  دينيس  اليوم«،  السالم  حفظ  أمام 

اإلنساين،  الحوار  مركز  يف  اإلنسانيني  املستشارين 

العدالة  حركة  بني  االتفاقية  إب��رام  يف  والوسيط 

واملساواة واليونيسف.3 

تتضمنها  قد  التي  الرشعية  الدول من  »قد تخىش 

مثل هذه االلتزامات، لكن إن نظرناً إىل األمور من 

وجهة نظر الضحية لوجدنا أنَّ هذه االلتزامات ال 

تقل أهمية عن الورق التي ُكتبت عليها.«  أندرو 

الدراسات  معهد  يف  الدويل  القانون  أستاذ  كالفام، 
العليا.4 
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ال تنشأ الغالبية العظمى من النزاعات املسلحة الحالية بني 

جيوش الدول املتصارعة، لكنها تقوم بني القوات الحكومية 

غري  من  املسلحة  الجامعات  من  أكرث  أو  وواحدة  للدولة 

املدنيني،  عىل  دامئاً  الحرب  ويالت  تقع  حني  ويف  ال��دول. 

يدل هذا النوع من النزاع ضمنياً عىل عدد من التحديات 

اإلضافية.  

الغالب  القرسي واملطّول يف  التهجري  ينتج  ويف يومنا هذا، 

عن عوامل تتجاوز مجرد النزاعات املسلحة والعنف. َفَخْلَف 

أعداد املاليني الواضحة ممن يجدون أنفسهم ُملقون عىل 

ناصية الطرقات أو يف ظروف معيشية محفوفة باملخاطر، 

بعيداً عن ديارهم وغالباً يف دولة أجنبية، هناك قصص حول 

الخسارة الفادحة واملعاناة والكفاح يف العيش.  ويطال تأثري 

التهجري بعدة صور ال ُتعّد وال ُتحىص، سواء أكانوا ضحايا 

كأسلوب  الجنيس  للعنف  )كالتعرض  املبارشة  للهجامت 

من  مبارشين  غري  ضحايا  أم  القرسي(  التهجري  أو  للحرب 

كانتشار  النزاعات  عن  الناشئة  الظواهر  يف  تزايد  خالل 

ا األلغام األرضية والذخائر  األمراض والجوع وسوء التغذية. أمَّ

العنقودية وغريها من مخلفات الحرب املتفجرة فتمّثل أيضاً 

دوراً مهاًم يف تلك القصص، حيث إنَّها تدفع األفراد إىل الفرار 

والتلكؤ يف طريق العودة، ما يقود إىل إطالة أمد التهجري 

الذي تعرضوا له.. فتلك  إذن بعض التبعات اإلنسانية غري 

املرغوب بها والتي يكون للجامعات املسلحة من غري الدول، 

فضالً عن الدول، يٌد فيها.

القانون الدويل واملساءلة

أطراف  حول  األمثلة  من  كثري  مشاهدة  اليوم  مبقدورنا 

النزاع التي ُتنّفذ عملياتها العسكرية دون مراعاة القواعد 

األساسية للقانون اإلنساين الدويل. وقد يكون غياب احرتام 

املدروسة، وقد  السياسية  القرارات  ناتج عن  القواعد  تلك 

تكون أيضاً نتيجة االفتقار للمعرفة بالقواعد أو فهمها بل 

حتى انعدام القدرة عىل تطبيقها. ويتضح ذلك يف مواقف 

الجامعات املسلحة من غري الدول وترصفات الدول أيضاً. 

والتحدي اآلخر الذي نواجهه فهو أنَّ عدد من هذه النزاعات 

ال ميكن تصنيفها ضمن الفئات التقليدية للنزاعات املسلحة 

الدولية أو غري الدولية. وتتعقد األمور أكرث مع عدم وجود 

فاصل دقيق يف أغلب األحيان بني حاالت النزاعات املسلحة 

السيايس  العنف  بني  تجمع  أخرى  وحاالت  الدولية  غري 

التي  املسلحون  الفاعلون  يساهم  حيث  معاً،  واإلجرامي 

يغلب عىل بواعثهم الطابع اإلجرامي يف انعدام االستقرار 

ويف االعتداء عىل السكان. 

فكيف يتعني علينا مواجهة هذه التحديات؟ أوالً، ال بد من 

الدولية  للقواعد  واحرتامهم  األطراف  مدارك  مستوى  رفع 

واجبة التطبيق. ورغم أنَّ االتفاقيات ُتعقد أساساً بني الدول 

فقط، فإنَّ مبدأ املسؤولية الجنائية الفردية ينطبق يف حاالت 

هذه املعايري األساسية الراسخة يف القانون اإلنساين الدويل، 

والتي ُتعد ملزمة أيضاً للجامعات املسلحة من غري الدول. 

وكذلك، ميكن للجامعات املسلحة من غري الدول أن تكون 

ملتزمة ومسؤولة أمام الدول عن املعايري األساسية املتكرّسة 

يف قانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئني. ومن هنا يتبني 

الدور الكبري والحاسم للتفويضات الخاصة بكل من اللجنة 

املتحدة  لألمم  العليا  واملفوضية  األحمر  للصليب  الدولية 

لشؤون الالجئني وغريها من الجهات األممية األخرى بصفتها 

راعية لهذا النظام. 

وتخضع الحكومات لاللتزامات االتفاقية الواضحة التي تفرض 

عليها ااتخاذ الخطوات املناسبة لضامن حامية املدنيني وفقاً 

انتهاكات حقوق  للتحقيق يف  أو  الدويل،  اإلنساين  للقانون 

للضحايا، يف حالة  االعتبار  اإلنسان ومعاقبة مرتكبيها ورد 

عدم متكن تلك الدول من منع االنتهاكات. 

وال بد أيضاً من إنفاذ مبدأ إخضاع املسؤولني عن انتهاكات 

املعايري الدولية للمساءلة من خالل الدعم الفّعال لألنظمة 

القانونية الوطنية وإعادة بنائها من خالل قرارات مجلس 

األمن يف األمم املتحدة وغريه من الكيانات املعنّية، وكذلك 

خاضت الرنويج يف سياستها الخارجية املتكاملة واملبنية عىل إرشاك األطراف األخرى تجربة يتبني من 
خاللها أن عىل الدول السعي لتحسني مستويات الوقاية والحامية واملساعدة من خالل القانون الدويل 

وكذلك من خالل إنشاء الحوار مع الجامعات املسلحة من غري الدول.

التعامل مع الجامعات املسلحة من غري الدول 

والتَّهجري: من منظور الدولة
إسنب بارث إيدي

اإلنسان  لحقوق  امتثالها  مستوى  من  تحسن  املنظامت 

لقد  أص��اًل؟   إليهم  نتحدث  مل  إال  اإلنسانية  وللمعايري 

نجحت االتفاقية بني حركة العدالة واملساواة واليونيسف، 

وكذلك وثائق االلتزام التي أطلقتها منظمة نداء جنيف، 

وهي كغريها من قصص النجاح األخرى تثبت أّن النجاح 

ممكن دون الحاجة ملواجهة مخاطر التبادلية، والرشعية 

املحكمة  رئيس  منها  يخىش  التي  االستغالل  وإس��اءة 

الناس رغم خطر تعرضهم  العليا.  وكيل أمل ان يستمر 

املشاركة  يف  خوف  أو  وجل  دون  القضائية  املالحقة  إىل 

باألساليب  التنديد  عىل  وتشجيعها  الجامعات  تلك  مع 

سلمياً.   النزاعات  حل  عىل  جاهدين  والعمل  الوحشية، 

العليا للواليات  وفضاًل عىل ذلك، آمل أن تعيد املحكمة 

املتحدة األمريكية والحكومة األمريكية النظر يف تعريفها 

»للدعم املاّدي«.

 كريستوفر ثورنتون 

 )christopher.thornton@graduateinstitute.ch(

طالب يف معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية 

)http://graduateinstitute.ch( واإلمنائية يف جنيف 

وقد عمل لدى مختلف املنظامت غري الحكومية ومنها 

  .)http://www.hdcentre.org( مركز الحوار اإلنساين

 A ويقوم هذا املقال عىل دراسة مستفيضة بعنوان

 Dangerous Precedent: The Consequences

 of Prohibiting Engagement with Non-State

Armed Groups )سابقة خِطرَة: تبعات حظر 

املشاركة مع الجامعات امُلسلَّحة من غري الدول« 

 ونرشت يف مجلة 

Conflict Trends 2010/3.  ميكن االطالع عىل املقالة 

http://www.accord.org.za :هنا

1.  أطلقت هذه املبادرة منظمة نداء جنيف.  أنظر املقال يف الصفحة
 Bongard, Pascal, ‘Engaging Armed Non-State Actors on  .2
 Humanitarian Norms: The Experience of Geneva Call and

 the Landmine Ban’ in Exploring Criteria and Conditions for
 Engaging Armed Non-State Actors to Respect Humanitarian

 Law and Human Rights Law. p114, 
 http://tinyurl.com/GenevaCallConf2007

بونغارد باسكال »مشاركة الفاعلني املسّلحني من غري الدول يف املعايري 
اإلنسانية: تجربة منظمة نداء جنيف ومنظمة حظر األلغام األرضية يف 

استكشاف املعايري والرشوط الخاصة مبشاركة الفاعلني املسلحني من غري 
الدول نحو احرتام القانون الدويل وقانون حقوق اإلنسان« صفحة 114 عىل 

 http://tinyurl.com/GenevaCallConf2007 :الرابط التايل
3. مقابلة شخصية مع دينيس مكنامارا، كانون ثاين 2010، جنيف.
 http://www.coricle.com/clapham/publications.html .4

راجع مذكرة التفاهم املوقعة بني حركة العدالة واملساواة واليونيسف عىل    .5
http://tinyurl.com/JEM-UNICEFmou

 Bangerter, Olivier, ‘The ICRC and Non-state Armed Groups’  .6
 in Exploring Criteria and Conditions for Engaging Armed
 Non-State Actors to Respect Humanitarian Law & Human

  Rights Law. p81
بانغريتر، أوليفري »اللجنة الدولية للصليب األحمر، والجامعات املسلحة 

من غري الدول« نحو استكشاف املعايري والرشوط الخاصة بإرشاك الفاعلني 
املسلحني من غري الدول يف احرتام القانون اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان. 

ص.81.


