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 تنفيذي موجز

 
تمهيدا لالحتفال بالذكرى الخمسين للمبادئ األساسية التي اعُتمدت في المؤتمر الدولي العشرين للصليب األحمر في 

هذه أهمية ب ءاالحتفابأال تكتفي بمجرد ، التزمت الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر 1965فيينا عام 
ل في التحديات المعاصرة السائدة في سياقات العم نحو حاسمعلى لتفكير لباستخدام المناسبة المبادئ. وتعهدت 

ي فالمبادئ في تقديم المساعدات اإلنسانية الضرورية والفعالة إلى َمن هم  اإلنساني اليوم والدور الذي تؤديه هذه
 أمس الحاجة إليها.

 
عة بشأن المبادئ األساسية تبعتها سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية  عملية تشاوروأكدت  أهميتها حركة ال داخلموسَّ
 .المذكورة عن نتائج العملية والمؤسسية. وترد في هذا التقرير تفاصيل   التشغيلية

 
 فيذ المبادئ.تن تعزيزيشكل اعتبارا أساسيا في الدول في ضمان احترام المبادئ األساسية  دور أنه ومن المسلَّم ب

 
يسود  لبوتبين االستنتاجات أن األجوبة ال تكمن في إعداد المزيد من التوجيهات أو تعديل ما هو موجود أصال. 

رات التدريبية الدو واستثمار المزيد في  الحوار مع الدول،تعميق شعور عام بأن الممارسات الجيدة المستمرة تستند إلى 
لجيدة تبادل الممارسات اوتشجيع  ،الجمهور الخارجي( صالحبشأن المبادئ )بما في ذلك ل والعملية المحددة السياق

 . وتشمل التوصيات الخاصة ما يلي:بين األقرانالخبرات وتبادل 
 

الحفاظ على استقالل عمل الجمعيات الوطنية  من أجل: سليم وتنظيميأساس قانوني  وجود أهمية -أ
الداخلية  التشريعاتأن تنص ادئ األساسية، يجب احترام المبعلى حمر والهالل األحمر وقدرتها للصليب األ

 . هابينفيما المساعدة  عالقاتل واضح عريفعلى ت
 أعمال عنفاستقطاب سياسي أو حدوث في حال  االحتراملشيوع في أوقات السلم  تمهيد الطريق -ب

 .  راتأفضل النتائج اإلنسانية في ذروة التوتتحقيق ن من إجراء مفاوضات بشأن بهدف التمك   أو نزاع مسلح
 سنابشأن المبادئ األساسية مع السلطات العامة وعامة ال والمستمران انالحوار والتواصل المتسق -ج

 .  ا ورعايتهماميجب تطويره
عن  من االستقالل الذاتي قدرتكتسب أهمية كبيرة في الحفاظ على التقييمات المستقلة والشاملة  -د

  .تطبيق هذه الشراكة وفقا لمبدأي اإلنسانية وعدم التحيز ، وضمانالشركاء الخارجيينالعامة أو السلطات 
بهدف تطبيق المبادئ  مكونات الحركةوالمزايا النسبية لمختلف االستفادة من الدور التكميلي  -ه

 حضورهابب متحيز بسالر نساني يياإلعمل تنفيذ الُتضفي الجمعيات الوطنية قيمة مضافة على األساسية: 
 ها من المتطوعين، في حين يمكن أن تخفف اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(واعدالمحلي وق
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 ميبمفهو المخاطر المحيطة  )االتحاد الدولي( واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر
  .معينة بالدور المساعد في ظروف ينالحياد واالستقالل المرتبط

بالنسبة إلى جميع الموظفين والمتطوعين  التدريب والتفكير بشأن تطبيق المبادئ استمرار وجوب -و
 .والقيادة في الجمعيات الوطنية

 وبينما. أو نهجا "مناسبا للجميع" بسيطةتطبيق المبادئ األساسية وصفة ال يشكل  التكيف مع السياق: -ز
فيدة وضرورية، م اموادُتعد وثائق التوجيه ووثائق السياسات العامة المتجذرة في المبادئ على مستوى الحركة 

 .المحلية تكييف المبادئ مع السياقات والوقائعمواصلة  وطنيةال الجمعياتيجب على 
 

مضاعفة تمام باالهعلى  ناز صب تركيأن ينوضعها. وينبغي منذ  اجيدالحركة إطار عمل  بالنسبة إلىالمبادئ  وشكلت
في الوقت نفسه لطموحة او والمناقشة والتكييف. ويستلزم إنجاز هذه المهمة الروتينية  نفيذجهودنا المبذولة في سبيل الت

 اللخ المعنية بالمبادئ األساسيةجلسة العامة المواضيعية للجنة تيح المكونات الحركة. وست وكلدعما من الدول 
     .هذا األمرمناقشة طريقة القيام بلفرصة ال المؤتمر الدولي الثاني والثالثين
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 مقدمة -1
 

 األساسيةبالذكرى الخمسين للمبادئ  2015تحتفل الحركة الدولية للصليب األحمر الهالل األحمر )الحركة( في عام 
التي اعُتمدت في ة و والخدمة التطوعية والوحدة والعالمي وعدم التحيز والحياد واالستقالل السبعة المتمثلة في اإلنسانية

حياًء ل. 19651المؤتمر الدولي العشرين للصليب األحمر في فيينا عام  هذه الذكرى الهامة، يشكل موضوع "قوة وا 
ط الضوء على دف تسليهمؤتمر الدولي الثاني والثالثين، بلل جوهريا" موضوعا األساسيةمبادئ تطبيق الاإلنسانية: 

وتجديد الدول ومكونات الحركة التزاماتها باحترام هذه المبادئ، لفائدة ككل للحركة  التشغيلية تهاأهمي استمرار
 ساعدهم.  ناألشخاص الذين 

 
طبيق ترسيخ تبغرض  خيرةهذا التقرير لمحة عامة عن العمل الذي اضطلعت به الحركة في األعوام األ ويعرض
ش هذه ، وسُتناقتهمضاعفااللتزام بهذه المبادئ و  مواصلةجل ا من االعتبارات من أطرح عدديألساسية و المبادئ ا

لثاني المؤتمر الدولي ا خالل انعقاد" األساسيةتطبيق المبادئ " بشأن للجنةاألمور في الجلسة العامة المواضيعية 
 والثالثين.

 
 لمحة عامة تاريخية عن المبادئ األساسية  -2

 األساسية هذه المبادئ نشأ، لم ت1965بادئ األساسية في عام ريم إضفاء الطابع الرسمي على الشكل الحالي للم
الحركة.  داخل ةالمعياريوالتطورات  ميدانيةالأكثر من قرن من الخبرة استغرقت بلورة عملية بين ليلة وُضحاها؛ فهي 

 خالل -مبدأ عدم التحيز منيشكل المفهوم األخير عنصرا أساسيا  -وكان مفهوما الخدمة التطوعية وعدم التمييز
وقد ارتكز مساعدة الجنود الجرحى، لهنري دونان" " بؤرة اهتمام تحمسفي  موجودين 1859معركة سولفرينو عام 

لمعقدة ا الميدانيةوفي مواجهة الوقائع ، وهو أساس مبدأ اإلنسانية. بالرأفةضرورة معالجة المعاناة  علىالحماس هذا 
بارها جهة لحركة أن النظر إليها باعت، أصبح من الواضح بالنسبة إلى اةقادمالمتعلقة بالتصدي لألزمات في العقود ال

اعدات لتمكن من تقديم مسل اضروري اأمر شكل يل سياسية أو دينية أو اقتصادية محايدة ومستقلة عن أي جداول أعما
  2الظروف األشد سوءا واستقطابا.إنسانية يير متحيزة حتى في 

 
بأنه "يجوز لهيئة إنسانية يير متحيزة، كاللجنة الدولية  1949وكرست الدول هذه الممارسة الناشئة عندما أقرت عام 

قبل  فعلبالوبرهانا على أن المبادئ كانت راسخة  3تعرض خدماتها على أطراف النزاع."للصليب األحمر، أن 
"يجوز للجمعيات الوطنية )...( المعترف أيضا على ما يلي:  1949اعتمادها رسميا، تنص اتفاقيات جنيف لعام 

                                                 

 .ةبهذا التقرير تعاريف المبادئ األساسية السبع ُتلحق 1 
وُأدرجت في النظام األساسي للجنة الدولية للصليب األحمر، وهي: عدم التحيز؛ واالستقالل  1921صيغت خطيا أربعة مبادئ ألول مرة في عام  2 

 السياسي والديني واالقتصادي؛ وعالمية الحركة؛ والتساوي بين أعضائها.
 .1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربعة لعام  3المادة  3 
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 4ألحمر."الدولية للصليب ابها، أن تباشر األنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب األحمر التي حددتها المؤتمرات 
القرار  تدإذ اعتمقدرة مكونات الحركة على االمتثال للمبادئ األساسية  احترامتأكيد التزامها بالحقا وأعادت الدول 

والنظام  51977والبروتوكولين اإلضافيين التفاقيات جنيف لعام  1965عام لفي المؤتمر الدولي العشرين  8رقم 
للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في المؤتمر الدولي الخامس والعشرين  األساسي والنظام الداخلي

 1986.6لعام 
 

عمل  -1986باجة النظام األساسي للحركة في عام يوقد ُأضيفت إلى د -ادهامنذ اعتم المبادئ األساسيةوتوجه 
خرى األئق وثاالقرارات و الس باستمرار في إلطارها المعياري، وُتكرَّ ودعمت التطور التدريجي . على الدوامالحركة 

  7.مباشرة وعمليةبصورة عن المبادئ  تعب رالتي أو التوجيه العامة خاصة بالسياسات ال
 

الحركة تأثيرا عميقا في األوساط اإلنسانية الدولية األشمل  نطاق وباإلضافة إلى ذلك، أث رت المبادئ األساسية خارج
قالل حياد واالستالتي اعتمدت على نطاق واسع المبادئ األربعة األولى المتمثلة في اإلنسانية وعدم التحيز وال

 8توجه العمل اإلنساني. باعتبارها مبادئ
 

يواجه العالم اليوم بيئة عمل إنساني تزداد تعقيدا، وفي سياق استمرار مشاورات مؤتمر القمة العالمي للعمل وبينما 
اإلنساني التي أطلقها األمين العام لألمم المتحدة، يشكل النظر في تفسير منظمات إنسانية لهذه المبادئ وتنفيذها 

  .أكبر فعاليةبومساعدتهم  اهالضعفاء تجاهاألزمات و أمرا مرحبا به كوسيلة لحماية المتضررين من 
 

 وبالنسبة إلى الحركة، تشكل مبادئ اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل وبعض التعاريف المحددة المساحةَ 
التي توجه عمل الحركة واألدوات التشغيلية الرامية إلى تقديم اإلياثة بأمان في جميع السياقات. وبالنسبة  األخالقيةَ 

نفاذ مهمتها إلإلى اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( بصورة خاصة، تكتسب هذه المبادئ أهمية كبيرة 
 وترات الداخلية.في النزاعات المسلحة وحاالت االضطرابات والت المحددة

                                                 

 .1949آب/أيسطس 12)أ( من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 63مادة ال 4 
: "تمنح أطراف النزاع التسهيالت الالزمة لجمعياتها الوطنية للصليب ما يلي( من البروتوكول اإلضافي األول تنص على 2)81ال سيما أن المادة  5 

 «البروتوكول»ضحايا النزاع وفقا ألحكام االتفاقيات وهذا اللحق  مر، األسد والشمس األحمرين" لممارسة نشاطها اإلنساني لصالحاألحمر "الهالل األح
 األساسية للصليب األحمر المقررة في مؤتمرات الصليب األحمر الدولية". والمبادئ

 جميع األوقات التزام كافة مكونات الحركة بالمبادئ األساسية". النظام األساسي على ما يلي: "تحترم الدول في( من 4)2تنص المادة  6 
والذي يكرر أن الحركة ال تستخدم الحماية المسلحة مسترشدا بما  1995الصادر عن مجلس المندوبين لعام  9انظر على سبيل المثال القرار رقم  7 

التي يتعين  "العناصر الدنياوالحياد وعدم التحيز واالستقالل". وانظر أيضا "يلي "الضرورة األساسية كي تجسد كل أعمال الحركة روحا من اإلنسانية 
الصادر عن مجلس المندوبين  10الملحقة بالقرار رقم و  تضمينها في االتفاقات التشغيلية المبرمة بين مكونات الحركة وشركائها التشغيليين الخارجيين

لين ". وهاتان الوثيقتان ال تشكالن سوى مثيجسد االتساق مع المبادئ األساسية للحركة جيين[أي اتفاق مع ]شركاء خار والذي يجزم بأن " 2003لعام 
 عن هذه الوثائق الخاصة بالسياسات العامة والتوجيه.

اد وعدم مبادئ اإلنسانية والحي 1991كانون األول/ديسمبر  19المؤرخ  46/182قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  اعتمدعلى سبيل المثال،  8 
 .58/114في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  2003عام في االستقالل ، واعُترف رسميا بالتحيز
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 ن خاللهاموُترسي مبادئ الخدمة التطوعية والوحدة والعالمية اأُلسس التي تكفل تنظيم الحركة بطريقة تستطيع 

 االضطالع بعمل إنساني يير متحيز ومحايد ومستقل
 وجودالعمل على . وتقوم بذلك بعلى نحو مستمر

جمعية وطنية في كل بلد لديها قاعدة متنوعة من 
المتطوعين وتعمل في كل أرجاء إقليم البلد. وعالوة 
على ذلك، تضمن هذه المبادئ أن تتلقى الجمعيات 
الوطنية الدعم والمؤازرة من المكونات األخرى للحركة، 

لبية ، سعيا إلى تلدوليومنها اللجنة الدولية واالتحاد ا
 االحتياجات اإلنسانية لكل المعوزين تلبيًة فعالًة.

   
 

هذا اإلطار األخالقي والتشغيلي في و وبناء على ذلك، 
والمؤسسي المنصوص عليه في المبادئ األساسية، 
ال ينبغي النظر في أي مبدأ بمعزل عن المبادئ 

 (.1ز بعضها بعضا )انظر الشكل عز   ياألخرى: فهي مترابطة و 
 

مكانيةمكين الحركة من اكتساب القبول و وتبقى المبادئ األساسية اليوم ضرورية لت للعمل مباشرة  نيلالزما الوصول ا 
 ،لمساءلة والفعالية والوجاهة بالنسبة إلى المحتاجين. وباإلضافة إلى ذلكا لمع المتضررين. ويشكل هذا القرب دافع

 المالطفهي م، "العالأرجاء لهوية الجماعية لكافة مكونات الحركة في كل بالنسبة إلى اُتعد هذه المبادئ عنصرا حيويا 
 .9"متينابنيانا مرصوصا و ل منها جعيل المثبت للبنات البناء

 
 الحركة بشأن المبادئ األساسيةعلى نطاق  المطروحة مبادرةال -3

ب الذكرى الخمسين العتماد المبادئ األساسية، أطلقت اللجنة الدولية واالتحاد الدولي والصليب األحمر اإلى اقتر  انظر 
ى . وترمي هذه المبادرة إلمبادرة على نطاق الحركة بعنوان "إعادة تأكيد المبادئ اإلنسانية" 2013عام  في البريطاني

 نسانيفي تطبيق الحركة لها في سياقات العمل اإل النقدير أهمية المبادئ األساسية ووجاهتها، بموازاة التفكير تذك  
 اليوم.  السائدة

 
عمل الفي حلقة  -جمعية وطنية 115 ضمت تشاورة مليععبارة عن  وهي –وبعد عرض نتائج المرحلة األولى

إطالق مبادرة مشتركة من دعا االجتماع إلى  2013،10بشأن المبادئ األساسية أثناء انعقاد مجلس المندوبين لعام 
                                                 

 ,Henry Dunant Institute, Geneva, The Fundamental Principles of the Red Cross: CommentaryJean Pictet , انظر: 9 

1979. 

 " المتاحة على الرابط التالي: 1انظر الوثيقة "لمحة عن حلقة العمل  المشاورات،هم استنتاجات هذه لالطالع على موجز أل 10 

ةاإلنساني  

 الهدف

 األدوات

 عدم التحيز

 التنظيم

 االستقالل الحياد

 الخدمة التطوعية الوحدة العالمية

: باالستناد إلى تعليق السيد "جان هرم المبادئ األساسية 1الشكل 

بيكتيه"، يمثل هذا العرض طريقة من الطرق لتصوير العالقة 

 بين المبادئ.
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 لراميةا وانطوى هذا األمر على عقد سلسلة من حلقات العمل اإلقليميةمواصلة المرحلة الثانية والشروع فيها. أجل 
ة وجمع اسيسالمبادئ األ تطبيقالتي تواجهها الجمعيات الوطنية في  المعاصرةإلى تحديد التحديات والمعضالت 

 11كون لتخطي هذه الصعوبات.هج بن اءة استخدمها المشار ممارسات جيدة ونُ 
 

، جمعت ما 2015يو وتموز/يول 2014وعليه، ُعقدت سبع حلقات عمل إقليمية في الفترة الممتدة بين آذار/مارس 
بناء على مبادرة الصليب األحمر النمساوي وبدعم من اللجنة الدولية و وأخيرا،  12جمعية وطنية. 127 مجموعه بلغ

لالحتفال بالذكرى  2015تشرين األول/أكتوبر  8و 7جمعية وطنية في النمسا في  52ت واالتحاد الدولي، اجتمع
  في مسؤوليات قيادة الحركة في مجال تعزيز هذه المبادئ. التفكير ومواصلةالخمسين للمبادئ األساسية 

 
 حلقات العمل اإلقليمية عدد الجمعيات الوطنية عدد ممثلي الجمعيات الوطنية

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا 10 14
 أفريقيا 39 50
 آسيا والمحيط الهادئ 17 22
 أوروبا 33 50
 أمريكا الالتينية 28 31
 المجموع 127 167

 
وبموازاة ذلك، ُأطلق عدد من المبادرات المرتبطة بالمبادئ األساسية في كل الحركة، مثل دراسة داخلية أجرتها اللجنة 

تغيير ل مبادرة وسطاءلمبادئ، ودراسة األثر العالمي بشأن مبادرة االتحاد الدولي في إطار ن تطبيقها لالدولية بشأ
 المبادئ".تطبيق "المعنون ومشروع الصليب األحمر البريطاني  ،السلوك

 
ومن  .نطاق الحركة اتجاوز م، 13بشأن مبدأي عدم التحيز والحياد 2015ُأجري استطالع للرأي في بداية عام وقد 

منهم على أن التركيز  %80العالم، اتفق أكثر من أنحاء كل  منبلدا  13شخص تمت مقابلتهم في  13000أصل 

                                                 
www.standcom.ch/download/cod2013/wo/CD13_WS1_FP_outline_30Sept_clean_EN.pdf 

 " المتاحة على الرابط التالي:انظر الوثيقة "تقرير حلقة العمل ،لالطالع على موجز لتوصيات حلقة العمل 11 
eng.pdf-pf-summary-ws1-ws/cod13-www.standcom.ch/download/cod2013/cod2013. 

ق كار(، وآسيا والمحيط الهادئ )كوااللمبور(، وأوروبا )عشاُعقدت حلقات العمل في الشرق األوسط وشمال أفريقيا )بيروت(، وأفريقيا )نيروبي ود 12 
 باد وبودابست(، واألمريكيتين )بويوتا(.آ
بلدا  13. وُأجري في 2015( هذا االستطالع العالمي للرأي بالنيابة عن اللجنة الدولية في الُربع األول من عام Ipsosأجرت شركة "أيبسوس" ) 13 

سرائيل واليابان والمكسيك وفلسطين  1000لية ضمت يعينة تمثمن خالل  ندونسيا وا  فرد من الكبار في كل بلد من البلدان التالية: البرازيل والهند وا 
 .األمريكية وجنوب أفريقا وتركيا والمملكة المتحدة والواليات المتحدةوروسيا والسعودية 

http://www.standcom.ch/download/cod2013/wo/CD13_WS1_FP_outline_30Sept_clean_EN.pdf
http://www.standcom.ch/download/cod2013/cod2013-ws/cod13-ws1-summary-fp-eng.pdf
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األساسي للمنظمات اإلنسانية ينبغي أن ينصب على تقديم المساعدات بصرف النظر عن الجنسية والعرق والمعتقدات 
 للمنظمات اإلنسانية.  إيجابيةً  صفةً  دَ يامنهم الح %71واعتبر  -مما يؤكد أهمية عدم التحيز - الدينية واآلراء السياسية

 
 إرساءن أجل على نطاق الحركة مالتي ُطرحت للمبادرة  الرئيسية تائجالنويرمي هذا التقرير إلى تسليط الضوء على 

 الجلسة العامة للجنة المعنية بالمبادئ األساسية.خالل أساس سليم للمناقشات 
 
 على نطاق الحركةالتي ُطرحت المبادرة  نتائج -4
 

 .على حد سواء في المشاورات وحلقات العمل بوجاهة العالمية واستمرار أهمية المبادئُأقرَّ 
 

قبل انعقاد  2013الحركة في عام  ضمنالمشاورات  نتائجواختيرت مواضيع حلقات العمل اإلقليمية على أساس 
يات الوطنية والتحديات التي عالفريد من نوعه الذي تؤديه الجم الدور المساعد( 1مجلس المندوبين في سيدني: 

تجاه ، والتوترات على حد سواء تنسيق( وخارجهاالالحركة ) داخل ،الشراكات( 2تطبيق المبادئ؛ أمام يطرحها 
مكانية الوصول ( العالقة بين 3المبادئ؛   دور القيادة ومسؤولياتها( 4؛ والمناصرة العامةإلى المحتاجين الحياد وا 

   في مجال تطبيق المبادئ.
 
 
 التي تواجه تطبيق المبادئ األساسيةالتحديات األساسية  4-1
 

 والمبادئ األساسية المساعدالدور 
 "يتمثل دورنا المساعد في إجراء مفاوضات دائمة مع السلطات". )مشارك، أفريقيا(

 
ت على ة السابقة، ركزت المناقشاناقشات التي دارت في المؤتمرات الدوليمحو ال يثير الدهشة وتماشيا مع العلى ن

حكومة في الجمعية الوطنية باعتبارها جهة مساعدة للبين دور ة الحال مبدأ االستقالل بيعبط فيهالذي يتسبب  توترال
 14.عمليبينهما في التطبيق التوازن الإقامة  وعلى كيفية ل الذاتي،الشرط االستقمجال العمل اإلنساني و 

 
تغذيته  نال بد مرصيد وهو  –ها في بلدان حكوماتالالقرب من بين  إقامة توازن مستمروأقر المشاركون بأنه يجب 

ستقالل بين ضرورة الحفاظ على االو  - تلبية االحتياجات بفعاليةلمميز ضع الجمعيات الوطنية في موضع ألنه ي

                                                 

وضع مفهوم "العالقة المتوازنة" بين الجمعيات الوطنية من بينها جملة أمور إلى لطالما ُأقر بهذا التوتر وُنوقش في المؤتمرات الدولية وأدى  14 
الواردة  21. وانظر أيضا الحاشية رقم 2007الصادر عن المؤتمر الدولي الثالثين لعام  3والسلطات العامة في بلدها، حسبما ورد في القرار رقم 

 أدناه.
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ها هذا األمر فيسبب يتالنتائج التي قد  التنبه إلىفي العمل بمقتضى المبادئ األساسية في جميع األوقات، مع  الذاتي
 عدم التحيز في العمل والحياد المتوخى من الجمعيات الوطنية. في مجال

 
سياسي، وال سيما في النزاعات المسلحة والقالقل الداخلية. الستقطاب االفي حاالت مداه هذا التوتر يبلغ تعقد و 
وطنية تحديات كبيرة في ذلك الصدد. ويجب على الجمعيات الفي يمكن أن تتسبب  مراحلاعُتبرت فترات االنتخابات و 

 ة.السياسي األحزابعلى مسافة مناسبة من  وكي تحافظسياسية إلى جداالت  كي ال تنجرَّ بذل جهود كبيرة 
 

وعالوة على ذلك، أثارت احتياجات إنسانية ناتجة عن ظواهر خاصة، مثل الهجرة أو انتشار العنف الحضري أو 
ي المجال بلدانها فجهات مساعدة للسلطات العامة في ها صفتلجمعيات الوطنية بلتحديات معينة  ،اميالعنف اإلجر 

يكا الوسطى، تينية، وال سيما أمر اإلنساني نظرا إلى درجة الحساسية السياسية المتصلة بهذه الظواهر. وفي أمريكا الال
ولكن  ،أن االحتياجات اإلنسانية حقيقةبما للغاية،  صعبة تحدياتفي تسبب العنف الحضري وعنف العصابات ي

 يجب على الجمعيات الوطنية أن تواجه الطابع اإلجرامي للعنف.  
 

على  ( الجمعيات الوطنية العاملةإلى مسألة استقالل )أو االفتقار إلى استقاللمرارًا التطرق  جرى وفضال عن ذلك، 
 .ي بلدانهاحكومات ف"( عن السياسات الخارجية للالمشاركة الجمعيات الوطنيةالصعيد الدولي )ما ُيعرف أيضا باسم "

ها حكومات كون فيدان أخرى تويفضي هذا األمر إلى تحديات كبيرة عندما تعمل الجمعيات الوطنية المشاركة في بل
   15مسلح.النزاع الضالع في طرفا متحاربا أو طرفا مؤيدا بصورة وثيقة لطرف آخر  نتلك البلدا

 
في مستوى رفيعة التولي مناصب لوفي نهاية المطاف، أدت مسألة "تسمية" السلطات سياسيين حاليين أو سابقين 

 في يتمثل أول داع إلى القلقفالتحديات في ذلك الصدد تأخذ شقين. الجمعية الوطنية إلى إثارة مناقشات حامية. 
لمشاركين معظم ا فجاء جوابي في جمعية وطنية، عما إذا كان يستطيع سياسي حالي تولي منصب قيادُيطرح سؤال 
 وبسيطةاضحة و  ليست. يير أن الروابط بين كبار أعضاء اإلدارة في الجمعية الوطنية وبين السياسات العامة سلبيا

عيا إلى ضمان سير سيتفي مجال الدائما وما زالت المسألة تشكل تحديا مستمرا بالنسبة إلى جمعيات وطنية كثيرة 
عي الثاني إلى القلق فيرتبط بإمكانية تدخل الحكومة ا ويير متحيزة. أما الد ةإليها عامة الناس كجهة محايدأن ينظر 

يات ن عموميين في إدارة الجمعيشكل وجود موظفيوبينما اإلدارة.  في تعيين كبار موظفي اإلدارة أو أعضاء مجالس
ا األمر السلطات، ال ينبغي لهذبلى عالقة عمل وثيقة وقد يساهم مساهمة إيجابية في الحفاظ ع ةعادي حالةالوطنية 

 16.ةمستقلالوطنية على اتخاذ قراراتها بطريقة  الجمعية ةأن يتدخل في قدر 
 

                                                 

دور الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل " 2005مجلس المندوبين لعام من أجل خضع هذا األمر لتحليل مفصل أجرته اللجنة الدولية  15 
 .2005"، جنيف، تشرين األول/أكتوبر دراسة بشأن حاالت النزاع المسلح – المجال اإلنساني األحمر بصفتها جهات مساعدة للسلطات العامة في

لموظفون أنه ال ينبغي أن يشكل ابات الوطنية عيم األساسية للجمظبشأن النالصادرة عن االتحاد الدولي  التوجيهاتعلى سبيل المثال، توصي  16 
 االنتخابات والتناوب واللمحات(. -القرارت أيلبية مسيطرة أو أقلية )انظر القسم السابعالعموميون المشاركون في أي هيئة معنية باتخاذ 
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 الشراكات الخارجية والمبادئ األساسية

أعمالنا" )مشارك، لعالقاتنا فضال عن عامة الناس  وجهة نظر الجماهير، أي تصور"علينا دائما مراعاة 
 األمريكيتان(

 
تفق على يُ بينما و موضوع الشراكات الخارجية. على الكثير من التحديات المتناولة في إطار الدور المساعد  ينعكس

ويع مصادر لالحتياجات وتن أوسعا تتيح تلبية ألنه ،ضروريا بالفعلو  تشكل عامال إيجابياأن الشراكات الخارجية 
 بالتصورصلة متمشاكل في  تتسببأيضا أن  هايمكنفابة، تحيز االستجأن ترسخ عدم بالتالي  هاويمكن ،التمويل
 والتبعية.

 
ن في حلقات العمل مسألة الشراكات مع وكاالت األمم المتحدة، وال سيما فيما يتعلق بإدارة يوأثار عدد من المشارك

عتبر فيها األمم تُ التي حالة الأو في  ،قتال مع أحد األطرافالفي  ةشاركمالُتنشر فيها قوات حفظ السالم التي  ةحالال
في االضطالع األمم المتحدة مع الحكومة  تعاون مجلس األمن أو صادر عن قرار  بسبب - المتحدة داعمة للحكومة

كونات مالحياد المتوخى من إلى تعريض باألمم المتحدة  االرتباط الوثيقيؤدي وفي هذه الحاالت، . إنمائية بأعمال
يمكن بالمثل، و الحركة و/أو استقاللها في اتخاذ القرارات للخطر، مما يضر بقدرتها على التقيد بمبدأ عدم التحيز. 

 يما يتعلقف سواء عامة،الالمناصرة مجال معبرة عن آرائها بشدة في النشطة و الحكومية المنظمات يير اللشراكات مع ل
أن تطرح  ،مسائل حقوق اإلنسانبانتهاكات القانون الدولي اإلنساني أو بإمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية أو ب

 .للجمعية الوطنيةأو المتصور من حيث الحياد الحقيقي تحديات 
 

يما في ، وال سالدور الذي تؤديه القوات المسلحة على نحو متزايد في أنشطة اإلياثةأن واعتبر عدد من المشاركين 
فوقة مشاركون بالقدرات اللوجستية المتالتحديا مستمرا. وأقر يشكل  ،الكوارث الطبيعية الناجمة عنمراحل الطوارئ 
يرة توزيع اإلياثة الضرورية للغاية بوتالستجابة العسكرية، مما يمكن أن يؤدي إلى التي تحظى بها اعلى األرجح 

ورة ر ضن ذكروا أيضا بالمشاركيحالة من حاالت الطوارئ. يير أن وقوع فور أسرع وبكميات أكبر على المتضررين 
ك في ع أي ارتباو وقعدم سعيا إلى ضمان بصورة شفافة  هافهمو  العمل سبلدوار و األة واضحة بين عالق تحديد

صفتها جهة بالجمعية الوطنية نتائج متصلة بالنظرة إلى  ن ُيفضي إلىاألمر الذي يمكن أأفكار السكان المحليين، 
 ومستقلة عن الحكومة. ةيير متحيزة ومحايد

 
ل ذات صلة ئمباشرًة في مبدأ عدم التحيز وفي مسا هذه الشراكات بإمكانية أن تؤثرأقر بعض المشاركين أخيرا، و 

نة، مثل يينطبق هذا األمر على الحالة التي ُتوجه فيها الشراكات نحو مجتمعات محلية مع. و بالفهم أو االستقالل
ضمن  لمثالعلى سبيل ا)إلحاحا الجمعية الوطنية على تلبية احتياجات أكثر  ةعلى قدر  بالتاليالنازحين، مما يؤثر 

الشراكات  متطلباتفيها  تكثرالمجتمعات المحلية الُمضيفة(. ويمكن أن ينطبق هذا األمر أيضا على الحالة التي 
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أنشطة الجمعيات الوطنية على االضطالع ب ةالموارد البشرية، مما يؤثر في قدر  اهتمام قدر كبير منل تحو  لدرجة أنها 
 أخرى.

 
 التنسيق في الحركة والمبادئ األساسية

 موقفنا تجاه الشركاء الخارجيين". )مشارك، أفريقيا( نعزز"بتعزيز التنسيق في الحركة، 
 

لجمعية الوطنية ا فمن وجهة نظر. ةمختلف زوايا منُنوقشت مطوال العالقة بين التنسيق في الحركة والمبادئ األساسية 
 يتعارض الاألخرى في بلدها  العمل األحادي الجانب الذي تضطلع به الجمعيات الوطنيةفإن  ،في البلد المتضرر

قدرة الجمعية الوطنية على تغطية كل  أيفحسب، بل يقو ض أيضا مبدأي الوحدة والعالمية،  17ةقواعد الحرك مع
ة على تقديم ق أن يؤثر بدوره في القدر يالتنس إلى. ويمكن لهذا االفتقار حدةً مت  تعمل الحركة على أنها  وظهورإقليمها 

تياجات االح ربما كانتى عدم تغطية مجاالت قد يؤدي إل المتحيزة، ألن العمل يير المنسق اإلياثة اإلنسانية يير
  .قد بلغت فيها أشدهااإلنسانية 

 
لبلد الجمعيات الوطنية في ا بعضلالنسبي الضعف  ُقدمت حجةقد ف ه نظر الجمعيات الوطنية المشاركةمن وجأما 

 انباألحادي الجالعمل  منما تبرير درجة ل، المتصورين من حيث القدرات أو الحياد واالستقاللسواء ، المتضرر
ي مبدأ فذي ُأدرج ال ،لحركةا داخلإلى أهمية التضامن الحالتين كلتا في تطرقت المناقشات . و حاالتبعض الفي 

ق. و حركة إلى دعم بعضها بعضا بواسطنات الو يدعو مكالذي و  العالمية  يشمل دعم الجمعياتهذا ة العمل المنسَّ
قدرتها على  زتعزيالمالية أو التقنية أو اللوجستية، واألهم أيضا من الناحية سواء قدراتها،  لتعزيزاألخرى الوطنية 

 الحياد واالستقالل. يااللتزام بمبدأ
 

مكانية الوصول  والمناصرة إلى المحتاجين إقامة توازن بين الحياد وا 
 يجب الخلط أبدا بين الحياد والالمباالة." )مشارك، أوروبا("ال 

 
أن كون ب. وأقر  المشار بصورة معمقةراء اآلتبادل إلى بين مبدأي عدم التحيز والحياد  تنشأ التي قدالتوترات  أدت

 تتسببقد  متىتنطبق هذه الحالة الحركة. و  في فهم حياد أحيانا تطبيق مبدأ عدم التحيز بصرامة يمكن أن يؤثر
 ،ئفينزاع طا وأفي ظروف تشوبها توترات بين جماعات عرقية  تمع محلي بحاجة ملحة إلى المساعدات،إياثة مج

بناء  رورةضاإلياثة عمال متحزبا ومنحازا. واعُتبرت في  رى تو استياء مجتمعات محلية أقل حاجة إلى المساعدة في 
     اتخاذ القرارات.عملية ثقة الجميع والحفاظ عليها، بصفتها عنصرا أساسيا في الحياد، عامال حيويا في 

 

                                                 

على أنه ينبغي للجمعيات الوطنية العاملة في بلد آخر أن تلتمس أوال موافقة  1921الصادر عن المؤتمر الدولي العاشر لعام  11ينص القرار رقم  17 
وطنية ( من النظام األساسي للحركة على أن المساعدات "ُتقدم ]...[ من خالل الجمعيات ال3)3الجمعية الوطنية في ذلك البلد، كما تنص المادة 

 "المعنية.
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تب على مع ما قد يتر المبادئ، واحترام  الموقف العامالتوتر بين المناصرة العامة أو تحديد ف وباإلضافة إلى ذلك،
بين لناشئ ايشكل هذا التوتر وبينما مناقشات. إثراء الإلى أدى ، إلى المحتاجين في إمكانية الوصولاآلثار ذلك من 
لوجيا تكنو مجال في  المحرز تقدميساهم ال، قديمةً  الجدال معضلةً علنا وتفادي المشاركة في إبداء الرأي مسألة 

ل، وفي كل حلقات العمالمعلومات الجديدة، وبصورة خاصة وسائل التواصل االجتماعي، في اشتداد هذا التحدي. 
يتهم في عن ذلك بين احترام حر  الناجماستخدام الموظفين والمتطوعين لوسائل التواصل االجتماعي والتوتر  أفضى

 لى مناقشات حيوية.بمبدأ الحياد إ مرتبطالتكتم ال معين متمثل في التعبير وواجب
 

     القيادة وفق المبادئ اإلنسانية
 

جري يفي العمل اإلنساني، عليَّ أن أتمكن من تأكيد هذه المبادئ ومن تحمل المسؤولية عندما  اً بصفتي قيادي"
 المحيط الهادئ( -)مشارك، آسيا ".االعتراض عليها

 
ُأحيط علما بالدور الرئيسي الذي تؤديه القيادة في ضمان التزام الجمعيات الوطنية بالمبادئ في جميع حلقات العمل. 

حسن تجهيز الجمعيات الوطنية من أجل احترام المبادئ على مستوى مؤسسي وتشغيلي كفالة ويتحمل القادة مسؤولية 
وتجسيد القيادة وفق  (18أو إطار الوصول اآلمنتقييم القدرات التنظيمية وتصديقها باستخدام  المثعلى سبيل ال)

بادرة مالمهارات السبع للمبادئ األساسية السبع و إطار )مثال بواسطة وعمليات اتخاذ القرارات  مالمبادئ في سلوكه
ذلك، تعتمد األهمية التشغيلية والفعالية المؤسسية للمبادئ األساسية على  وفضال عن(. 19وسطاء لتغيير السلوك

لمبادئ امقتضاها على نحو يتفق تماما مع ب همعمل والذين يشكل العاملين فيهانزاهة قادة الجمعيات الوطنية ونزاهة 
حمل ت الوطنية تتأن الهيئات اإلدارية للجمعياشير في بعض حلقات العمل إلى وأُ األساسية عنصرا أساسيا. 
ي أيلب ف المتعارضةموازنة القيود اليومية واألولويات  من أجلوذلك لمبادئ، ا حارسةمسؤوليات معينة، بصفتها 

 المساومة على المبادئ. إلى قد يؤدي في بعض األوقات مما، األحيان التي يتعين على اإلدارة مواجهتها
 

هم على أساس تبقائسمتمكنين وتحفيزهم واالمتطوعين قوة من الالتحديات المتعلقة بإعداد ُذكرت وفيما يتعلق بالقيادة، 
ج ريقيا واألمريكيتين. ووصف مشاركون كيف يمكن لنتائة، وال سيما في أفعد   حلقات عملروح الخدمة التطوعية في 
مكانية الوصول إلى الضعفاء. ويعمنهم جدا من حيث سالمة المتطوعين وأ ائسي تأثيراقرارات خاطئة أن تؤثر  مل وا 

ابها فهم المبادئ األساسية واستيعمن دعمهم و  ال بد  من، و في بيئات تزداد تعقيدا المتطوعون في ظل خطر شديد
 داخليا وتجسيدها في أعمالهم. 

                                                 

طار الوصول اآلمن الذي أعدته اللجنة الدولية في مختلف حلقات العمل  تقييم القدرات التنظيمية وتصديقهاُذكر  18  الذي أعده االتحاد الدولي وا 
ن علىاإلقليمية باعتبارهما مثالين جيدين  ين التاليين: دوات على الرابط" المبادئ األساسية. وُتتاح معلومات إضافية بشأن األتفعيل" من أدوات تمك 

building-2013/contents/capacity-report-www.ifrc.org/Global/rw/annual وwww.icrc.org/saferaccess 
 هو يوفرو وربط القيم والمبادئ اإلنسانية.  هابغرض زيادة المعرفة المبادئ األساسية وفهم المهارات السبع للمبادئ األساسية السبعُوضع إطار  19 
 بوسطاء تغيير السلوك. وهو ُمتاح على الرابط التالي:طار الذي يستند إليه برنامج االتحاد الدولي المعني اإل

FINAL.pdf-EN-747leafletwww.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201506/ 

http://www.ifrc.org/Global/rw/annual-report-2013/contents/capacity-building
file:///C:/Users/A517005/AppData/Local/Temp/notesF6A475/www.icrc.org/saferaccess
file:///C:/Users/A517005/AppData/Local/Temp/notesF6A475/www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201506/747leaflet-EN-FINAL.pdf
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 الممارسات الجيدة والتوصيات الرئيسية 4-2
 

في حلقات  التي ُعرضتاألمثلة الملموسة الكثيرة عن الممارسات الجيدة وضع قائمة شاملة ب ال يرمي هذا التقرير إلى
ارير حلقات إلى تقلهذا الغرض يمكن أن يرجع القراء و لتحديات. اسُتحدثت للتغلب على بعض هذه االعمل والتي 

ثقة والقبول بأن بناء المناقشات حلقات العمل في الفهم المشترك كل التوصيات و خيط مشترك بين ويكمن  20العمل.
ردي والمؤسسي على الف ينعلى الصعيدهذه البيئة  ءيجب بناُتحترم فيها المبادئ. و  تهيئة بيئة في أساسي  عنصر  
تطبيق اق في االتس برع ويتسنى هذا - بالطريقة نفسها مع المجتمعات المحلية والمتضررين والسلطات - حد سواء
  عدد من التوصيات المتكررة وهي تستحق الذكر.عن المناقشات صدر قد و المبادئ. 

 
 سليم وتنظيميأساس قانوني  وجود أهمية -أ

من أجل الحفاظ على استقالل عمل الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر وقدرتها على احترام المبادئ 
دة في التشريعات ة هيئك هالعالقتواضح تعريف أن ُيدرج األساسية، يجب  ألساسي وفي النظام ا ،الداخليةمساع 

ينبغي أن و وفي االتفاقات الرسمية المبرمة بين الجمعية الوطنية والسلطات العامة.  ،للجمعية الوطنية أو دستورها
دةة هيئكهذه الصكوك بصورة خاصة األدوار الموكلة إلى الجمعية الوطنية في إطار مهامها  تحدد تنص ن أ، و مساع 

تقديم لاتها الوطنية وامتياز  ةتؤكد قدرة الجمعيأن كي تؤدي هذه األدوار، و من الحكومة على إتاحة الموارد الالزمة 
 خدماتها اإلنسانية في كل األوقات طبقا للمبادئ األساسية.

 
 أعمال عنفحترام في حال حدوث استقطاب سياسي أو االلشيوع في أوقات السلم  تمهيد الطريق -ب
 نزاع مسلحأو 

ة المرتبطة بتطبيق  ستقطاب االأو  مسلحةالنزاعات ال خاللتظهر عادة ما  المبادئأقر  المشاركون بأن النتائج األشد حد 
شديد. وتستلزم القدرة على مقاومة طلبات السلطات في أوقات النزاعات حوارا متينا قائما على المبادئ السياسي ال

شخصيات الو  ةيعلى الجمعيات الوطنية أيضا التواصل مع كل األحزاب السياس في أوقات السلم. ويجب ترسى دعائمه
، مما يمكن أن يشكل عامال بغرض شرح أعمالها وأهمية المبادئوجماعات المجتمع المدني  مؤثرة في الرأي العامال

 مفيدا خالل فترات االنتخابات.
 

ن زن في أوساط الموظفين والمتطوعيواتإقامة تمثيل موأخيرا، شدد مشارك في إحدى حلقات العمل أيضا على أهمية 
لتشكيل اهذا  استحداثمبدأ الوحدة. يير أنه يجب االسترشاد ب، على أساس نزاع بين جماعات عرقية أي في سياق

 لعمل اإلنساني ييرلالذي يخول الجمعية الوطنية الحفاظ على درجة معينة من الحياد واالستقالل الالزمين  -
 نشوب نزاع مسلح. نه عادة ما يكون متأخرا جدا عندفي أوقات السلم، أل - المتحيز

 
                                                 

 .principles-http://rcrcconference.org/fundamentalترد التقارير عن حلقات العمل المختلفة على موقع المؤتمر الدولي الثاني والثالثين:  20 
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  إقامة حوار متسق ومستمر -ج
 مستمرتسق و معلى أهمية المشاركة بصورة استباقية في حوار بانتظام  كما جاء في التوصية السابقة، جرى التشديد

 بشأن المبادئ األساسية مع السلطات العامة وعامة الناس.
 

يتجذر في القانون  السلطات حوارا مستمرا ومستداماب 21ستلزم إقامة "عالقة متوازنة"يتعلق بالدور المساعد، توفيما 
في النظام األساسي والنظام الداخلي للحركة والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الدولية. و الداخلي والقانون الدولي 

ثراء على وجوب تنمية  على نطاق واسع، اُتفق وفي الواقع رف القادة السياسيين وموظفي الخدمة المدنية امعوا 
. ويشمل هذا األمر التعاون معهم على المستوى التقني أو مستوى العمل، وكذلك مع البرلمانيين واألحزاب ومداركهم

 في حال تغير الحكومة. تصعوبا ظهورالسياسية األخرى، األمر الذي يمكن أن يساهم في منع 
 

ين ووسائل والقادة الديني الشخصيات المؤثرة في الرأي العامالحوار والتواصل بشأن المبادئ مع إقامة ومن المهم أيضا 
 المناصرة وعامة الناس.المعنية بجماعات الاإلعالم واألوساط األكاديمية والطالب وقاعدة المتطوعين المتنوعة و 

 
 التقييمات المستقلة والشاملة -د

أهمية إجراء تقييمات شاملة خالل حلقات العمل. أوال، ينبغي إجراء تقييمات للمخاطر باستمرار  تكرر الحديث عن
حمالت مناصرة عامة، إطالق شراكات مع جهات فاعلة خارجية أو إقامة قبل المشاركة في أنشطة جديدة، مثل 

 .األساسيةفي ضوء المبادئ  عن ذلك توازن بين الفرص والمخاطر الناشئةتحقيق سعيا إلى 
 

ثراء كتسب تنمية و تثانيا،  القدرة على إجراء تقييمات مستقلة وشاملة لالحتياجات أهمية أيضا من أجل الحفاظ على ا 
قًا وف، وضمان إقامة هذه الشراكات الشركاء الخارجيينعن السلطات العامة أو  الذاتي االستقاللقدر معين من 

لطات بدوره مصداقية الجمعيات الوطنية تجاه الس الذاتي هذا االستقاللمبدأي اإلنسانية وعدم التحيز. ويرسخ صون ل
 فهم االستقالل والحياد. بالتالي ز يعز   ممانفسها،  محليةوالشركاء اآلخرين، وتجاه المجتمعات ال

 
 مكونات الحركةوالمزايا النسبية لمختلف االستفادة من الدور التكميلي  -ه

المزايا النسبية و لالستفادة من الدور التكميلي  انالحركة أساسي داخلالتضامن  فيوفكرته المتأصلة  إن مبدأ العالمية
الضطالع اتطبيق المبادئ األساسية. فالجمعيات الوطنية ُتضفي قيمة مضافة على  بهدفمكونات الحركة لمختلف 

ين يمكن في حها من المتطوعين، واعدقائم على االحتياجات بسبب حضورها المحلي وق متحيزبعمل إنساني يير 

                                                 

في دراسة بشأن "دور الجمعيات الوطنية بصفتها جهات مساعدة للسلطات العامة في  2003عام  في اسُتحدث مفهوم "العالقة المتوازنة ألول مرة 21 
(. ومنذ ذلك الحين، ُأشير 1999العمل اإلنساني" التي أُعدت بتكليف من االتحاد الدولي كإجراء لمتابعة المؤتمر الدولي السابع والعشرين )جنيف، 

الصادر عن المؤتمر الدولي الثالثين )جنيف،  2س المندوبين والمؤتمر الدولي، بما في ذلك القرار رقم إليها في عدد من القرارات الصادرة عن مجل
( بشأن "الطبيعة الخاصة لعمل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والشراكات ودور الجمعيات الوطنية بصفتها جهات مساعدة 2007

 للسلطات العامة في العمل اإلنساني".
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لمساعد في بالدور ا ينأن تخفف اللجنة الدولية واالتحاد الدولي المخاطر المحيطة بفهم الحياد واالستقالل المرتبط
لمسلحة القوات ابعالقة اللجنة الدولية  تمكنثال، النزاعات المسلحة. وعلى سبيل المفي ، وال سيما معينة ظروف
إلفراط االسلطات وتفادي خطر هذه على مسافة معينة من  ظالحفامن  لجمعية الوطنيةافي بعض السياقات الوطنية 

 بها.في إقرانها 
 

لى بناء قدرات الجمعيات الوطنية أن را على أنه ينبغي ألي مبادرة ترمي إالعمل مرا وشدد مشاركون في حلقات
 احترام دور الجمعية الوطنية. معوذلك مبدأ الحياد،  وفقا لما يمليه ،وتلتزم بهاالمبادئ األساسية  تجسد

 
 استمرار التدريب والتفكير بشأن تطبيق المبادئ وجوب -و
همية جلية أ يكتسب يد القادة في مجال المبادئ األساسية وبكل تأك تدريب موظفي الجمعية الوطنية والمتطوعينإن 

ز جمعيات وطنية، بأنه ينبغي تعزي في العمل، ومعظمهم قادة أقر  المشاركون في حلقاتعلى حد سواء. و  وأساسية
م على الذي يؤديه القادة في تمكين العمل اإلنساني القائ الرئيسي التوعية بالمبادئ في أوساط القيادة نظرا إلى الدور

 المبادئ.
 

 التكيف مع السياق -ز
ه ووثائق السياسات ُتعد وثائق التوجيبينما فأو نهجا "مناسبا للجميع".  بسيطةتطبيق المبادئ األساسية وصفة ال يشكل 

صلة مواالمجتمعات المحلية  يجب علىمفيدة وضرورية،  ي المبادئ على مستوى الحركة مواداالعامة المتجذرة ف
الجمعية  ةقدر لى يقع عالذي يمكن أن  التأثير فإنالمثال، وعلى سبيل  .المحلية تكييف المبادئ مع السياقات والوقائع

حقوق المهاجرين ل في المناصرة العامةبسبب مشاركتها ومواصلة تنفيذ أنشطتها  ثقة الجميععلى الحفاظ على  الوطنية
د. انفتاح السلطات وعامة الناس في ذلك الصدمدى حساسية المسألة في سياق معين و مدى على  كبيرااعتمادا يعتمد 

ن مأن يستلزم التدريب أو االتصاالت،  في السياق، بما في ذلك في موارد وضع المبادئ األساسيةومن شأن 
االستفادة  ايير أن بإمكانهسياقات عملها والناس الذين تتعامل معهم. ب أدرى الجمعيات الوطنية بذل جهود جبارة ألنها 

  من دعم اللجنة الدولية أو االتحاد الدولي أو الجمعيات الوطنية األخرى في هذا المجال.
 
 حلقات العمل اإلقليميةل الرئيسية ستنتاجاتاال 4-3
 

نشطة أت سلسلة حلقات العمل بوضوح على أن تطبيق المبادئ األساسية يشكل واقعا يوميا في ن، برهفي الختام
ليل  تعيشهامكونات الحركة  حيث إن، في حد ذاتها إعادة التأكيد على المبادئ"ما من حاجة إلى "الحركة. وعليه، 

ال يعني أنه ال ينبغي مواصلة بذل الجهود. بل على العكس، تواجه جميع مكونات الحركة تحديات هذا . و نهار
 ويوجد دائما مجال للتحسين. ،طبيعة المبادئ ، وهذا يرجع إلىيومية
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األمر  هذا يستلزم - الصدد عام بأن الحركة مجهزة جيدا في ذلكساد شعور  - ةإضافي اتتوجيه إعداد وبدال من
بشأن  ةوالعملي المحددة السياقالدورات التدريبية ستثمار في زيادة االو ، الحوار مع الدولبشأن تعميق التوعية 

دل تبادل الممارسات الجيدة وتبا تشجيع ولكن ليس آخرا اوأخير المبادئ )بما في ذلك لصالح الجمهور الخارجي(، 
ة قشلتفكير والمنالوفي الواقع، أشاد الجميع بالفرصة التي أتاحتها هذه السلسلة من حلقات العمل بين األقران. الخبرات 
 طبيق المبادئ األساسية.توتبادل اآلراء بين األقران بشأن  ةجماعيبصورة 

 
 فيينا بالمبادئ األساسية أبرز ما جاء في احتفال -5
 

 100حلقات العمل اإلقليمية بشأن المبادئ األساسية على أكثر من المستخلصة من ُعرضت االستنتاجات العامة 
في أثناء االحتفال بالذكرى الخمسين العتمادها  ، وذلكجمعية وطنية واالتحاد الدولي واللجنة الدولية 52قائد من 

 .2015تشرين األول/أكتوبر  8و 7في فيينا يومي  قيمأُ الذي 
 

أعاله(،  2-4)المذكورة في القسم وعندما نظر المشاركون في التوصيات السبع المنبثقة عن حلقات العمل اإلقليمية 
ير يتعزيز احترام المبادئ في إطار كل توصية )ترد قائمة اتخاذها لاقترحوا عددا من التدابير الملموسة التي يمكنها 

 حصرية بها مرفقة بهذا التقرير(.
 

صميم توبوجه عام، جرى التأكيد على أن للحوار والتواصل بين جميع مكونات الحركة أهمية حاسمة في ضمان 
 وبمزيد من التحديد، تندرج مختلف التدابير المقترحة تحت ثالث فئات واسعة نُهج وفقا للسياق في جميع الحاالت.ال

 تؤكد االستنتاجات الرئيسية للمبادرة التي أطلقت على نطاق الحركة:
 

  رفع وعي ف بالمبادئ األساسية والقيم التي يقوم عليها العمل اإلنساني: التوعيةالتشديد المستمر على
"، سانيةالتوعية اإلن، وهو ما يشار إليه عادة بعبارة "وفهمهانطاق عريض من الجماهير بالمبادئ األساسية 

عتبر مسألة على نفس القدر من األهمية البالغة التي يشغلها الترويج لزيادة احترام العمل اإلنساني والجهات ي
 الفاعلة في المجال اإلنساني.

 ادئبشأن تطبيق المب بين األقرانالخبرات ى تطبيق المبادئ وتبادل التوسع في التدريب الداخلي عل: 
ال ينبغي و على قيادة الحركة دور رئيسي تؤديه في ضمان زيادة احترام المبادئ وتطبيقها العملي الجيد. 

الوعي  ن على الترويج لزيادةينبغي تشجيع المشاركيو أمرا مسلما به،  معرفة قادة الحركة وفهمهم اعتبار
 داخل الحركة.

 :قامة حوار معها ينبغي تعزيز الحوار المتسق والمستمر مع  االستثمار في التواصل مع السلطات العامة وا 
 السلطات العامة بشأن المبادئ األساسية وخصوصيات دور الجمعيات الوطنية بوصفها جهات مساعدة.
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 الخاتمة والتوصيات )الُمضي ُقدما( -6
 

 50ومؤسسيا أساسيا للحركة منذ اعتمادها قبل  وتشغيلياأخالقيا  عمل األساسية السبعة إطارلقد وفرت المبادئ 
عاما، وتأكدت أهميتها المستمرة بكل وضوح من خالل المشاورات والمناقشات المتعددة التي ُعقدت في السنوات 

 األخيرة.
 

طبيقها في المبادئ ووضعها في سياقها وتوينبغي أن ينصب تركيز الحركة اليوم على مضاعفة جهودها لتنفيذ هذه 
ضوء تغير البيئات وتطور السياقات، لضمان استمرار المحتاجين في الحصول على المساعدة والحماية بطريقة 

 يعول عليها ومتسقة، ترتكز على الشايل اإلنساني وحده.
 

ا في جديد الدول لتعهدها بدعمهإلى تمكونات الحركة تحتاج بل  تفعل ذلك وحدها؛يير أن الحركة ال تستطيع أن 
فرصة ذهبية إلقامة حوار مع  في هذا الشأن ضمان احترام المبادئ. وستوفر الجلسة العامة المواضيعية للجنة

 إجراءات للترويج لزيادة االحترام والفهم.ما يمكن اتخاذه من النظر فيو مكونات الحركة والدول 
 لب وتبادوالتدري التوعيةيتيح المؤتمر الدولي الثاني والثالثون فرصة لعقد تعهدات ملموسة من أجل تعزيز و 
، الوطنية اهالدول وجمعياتالحوار بشأن المبادئ األساسية. وبصفة خاصة، يؤمل في أن تتعهد و ارسات الجيدة مالم

زيادة احترام يج لالترو من أجل التي يتعين اتخاذها تدابير البشأن  عمقمتحوار  بطرق منها التعهدات المشتركة، بإقامة
 .نقدم إليهم خدماتنا أولئك الذين لصالح اتحقيقكل من الحركة والدول للمبادئ األساسية، 
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 1رقم  الملحق
 

 المبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
 

 اإلنسانية
األحمر والهالل األحمر، التي انبثقت من الريبة في إياثة الجرحى في ميدان القتال إن  الحركة الدولية للصليب 

دون تمييز، تسعى، بصفتها حركة ذات طابع دولي ووطني، إلى تجنب المعاناة اإلنسانية وتخفيفها أينما وجدت. 
ع على التفاهم المتبادل الوتهدف إلى حماية الحياة و  ن والصداقة والتعاو صحة وضمان احترام اإلنسان، وتشج 

 وتحقيق السالم الدائم بين جميع الشعوب.
 

 عدم التحيز
ال تمارس الحركة أي تمييز على أساس الجنسية أو العرق أو المعتقدات الدينية أو الوضع االجتماعي أو اآلراء 

لى إعطاء األولوية  االت الضيق ألشد حالسياسية. وهي تسعى إلى تخفيف معاناة األفراد وفًقا الحتياجاتهم فقط، وا 
 إلحاًحا.
 
 الحياد

لكي تحتفظ الحركة بثقة الجميع، تمتنع عن تأييد أي طرف من األطراف في األعمال العدائية أو المشاركة، في 
 أي وقت، في الخالفات ذات الطابع السياسي أو العرقي أو الديني أو اإليديولوجي.

 
 االستقالل

مها  ،الحركة مستقلة وبالريم من أن الجمعيات الوطنية تعمل كهيئات مساعدة في الخدمات اإلنسانية التي تقد 
حكوماتها وتخضع لقوانين بلدانها، إال  أن  عليها أن تحافظ دائًما عل استقاللها الذاتي بحيث تكون قادرة على 

 التصرف في كل األوقات وفًقا لمبادئ الحركة.
 

 الخدمة التطوعية
 ظمة إياثة تطوعية ال تبغي الربح بأي شكل من األشكال.الحركة من

 
 الوحدة

ال يمكن أن تكون هناك سوى جمعية واحدة للصليب األحمر أو الهالل األحمر في البلد الواحد. ويجب أن تكون 
 الجمعية مفتوحة للجميع، وأن يمتد عملها اإلنساني إلى جميع أراضي البلد.

 
 العالمية

ب األحمر والهالل األحمر هي حركة عالمية تتمت ع فيها كل الجمعيات بوضٍع متساٍو وتتحم ل الحركة الدولية للصلي
 نفس المسؤوليات وعليها نفس الواجبات في مساعدة بعضها البعض.
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 2الملحق رقم 
 

  –تعزيز احترام المبادئ األساسية تدابير ملموسة وتوصيات تهدف إلى 
 2015تشرين األول/أكتوبر  8-7فيينا 

 
ذكرى التدابير التي اقترحها المشاركون في االحتفال بالتعرض  ،أليراض الداللةقائمة يير حصرية فيما يلي 

، بناء على التوصيات السبع المنبثقة 2015الخمسين للمبادئ األساسية في فيينا في تشرين األول/أكتوبر 
 عن حلقات العمل اإلقليمية بشأن المبادئ األساسية.

 
 سليم وتنظيميأساس قانوني  وجود أهمية -1
 
  مستمر  تعززها بإقامة حوارأن تستطيع الجمعيات الوطنية أن تنفذ قواعدها القانونية والتنظيمية و

لقانون ا في إطارومتسق مع السلطات العامة، لتحقيق أهداف منها إعادة النظر في وضعها القانوني 
 بما يتماشى مع المبادئ األساسية. أو مواصلة تحسينهالمحلي 

  ة الجمعيات الوطنية من أجل تعزيز قواعدها القانونيداخل بين األقران والدعم تبادل الينبغي تشجيع
 اإلقليمية.القانونيين والتنظيمية، بطرق منها شبكات المستشارين 

  ي تي يقع مقرها فال المؤسساتبإمكان الجمعيات الوطنية أن تستفيد من زيادة الدعم المقدم من
 من أجل تعزيز قواعدها القانونية والتنظيمية. جنيف

 
نف أعمال عحترام في حال حدوث استقطاب سياسي أو لشيوع االفي أوقات السلم  تمهيد الطريق -2

 أو نزاع مسلح
 
  شراكات مع السلطات العامة في بلدانها من في أوقات السلم  تقيمتستطيع الجمعيات الوطنية أن

 .العامأجل إدماج المبادئ في برامج التعليم 
  حوارا أكثر منهجية يتناول مجاالت من بينها المبادئ األساسية  تقيمينبغي للجمعيات الوطنية أن

مع السلطات العامة على المستويات كافة )وذلك مثال على كل من الصعيد المحلي واإلقليمي 
طني؛ وعلى جميع مستويات الحكومة؛ ومع البرلمانيين؛ إلخ.(. ويمكن تحقيق ذلك بإعداد والو 

 سياسات وتوجيهات لجميع الموظفين.
  هددقد تالتي زمات األحداث أو األ لمواجهةينبغي للجمعيات الوطنية أن تعد خطط طوارئ واضحة 

 دربة.وأن تكون لديها فرق تدخل مالفترات االنتخابية مثال(، من أجل قدرتها على تطبيق المبادئ )
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 مستمرالمتسق و الحوار ال -3
 
  ينبغي و  ر"منشاء أفرقة من "أصدقاء الصليب األحمر/الهالل األحإلبين البرلمانيين ينبغي الترويج

 النشرات اإلخبارية الدورية.مثل ، تستهدف ذلك خصيصاإعداد مواد تواصل 
  في المدارس بإدماج العمل اإلنساني والمبادئ اإلنسانية في مناهج  التوعية اإلنسانيةتطوير ينبغي

 .التربية المدنية
  على اإلنترنت في إطار الحركة لتبادل الممارسات الجيدة والخبرات واألفكار. مواقعإعداد ينبغي 

 
 التقييمات المستقلة والشاملة -4
 
 أجل  د إلى المبادئ األساسية منينبغي لمكونات الحركة أن تشترك في تصميم أو إعداد أدوات تستن

إجراء تقييمات لالحتياجات و/أو للمخاطر، من أجل جملة أمور من بينها تقييم التأثير المحتمل 
 للشراكات الجديدة أو مبادرات المناصرة المتصلة باحترام المبادئ.

  مضينبغي لمكونات الحركة أن تواصل دعم التواصل مع المجتمعات المتضررة بهدف ضمان 
 في تقييمات االحتياجات.بقوة والتعبير عنها أصوات المجتمعات 

 
 مكونات الحركةوالمزايا النسبية لمختلف االستفادة من الدور التكميلي  -5
 
  أن تحسن الخطط االستراتيجية العالمية الخاصة بالحركة استفادتها من خطط العمل التي ينبغي

 في ظل اإلطار الذي توفره المبادئ األساسية.تعدها الجمعيات الوطنية على المستوى المحلي، 
 واصل والحوار فيما بين مكونات الحركة باستمرار، بغية الترويج لزيادة احترام تيجب تحسين ال

سياق كل لوفقا  اتباع نهج مكيف ومصمملمختلف المكونات وضمان  والتكميليةاألدوار المختلفة 
 .الحاالتفي جميع 

 
 فكير بشأن تطبيق المبادئوجوب استمرار التدريب والت -6
 
  لحركة من أجل القيادات على الصعيدين لإلدماج في اتنظيم دورات تدريبية اإلكثار من ينبغي

مناء رؤساء الجمعيات الوطنية، واألأن تستهدف الدولي واإلقليمي، وكذلك على اإلنترنت، وينبغي 
ات هذه الدور  ينصب تركيزوينبغي أن . واإلدارة العليا كلها، اإلدارة العامين، وأعضاء مجالس

 على التطبيق العملي للمبادئ األساسية.بشدة التدريبية 



32IC/15/10  

   

21 

  استعراض األقران( لعملية تقييم القدرات  2في المرحلة رقم بالكامل المبادئ األساسية إدماج ينبغي(
 .واإلرشادها التدريب بين التنظيمية وتصديقها، فيما يتصل بأمور من

 تدريبية  داتوحية كاملة للفرص التي تتيحها شبكات التواصل االجتماعي إلعداد ينبغي إيالء عنا
 تطبيق المبادئ األساسية.وتحديثها بشأن  أسهل استخداما

 
 التكيف مع السياق -7
 

  ينبغي زيادة تبادل الخبرات بشأن التحديات والممارسات الجيدة في تطبيق المبادئ على مختلف
ي للمناقشة فإقامة منتديات عن طريق على سبيل المثال  المستويات. ويمكن القيام بذلك

 بادئ.من ساعتين تركز على الم منتظمةاالجتماعات اإلقليمية القائمة، وذلك مثال بتنظيم جلسات 
  ل تكييفها التي يسه تمارين القائمة على السيناريوهات،إعداد المزيد من تمارين المحاكاة/الينبغي

ع إعداد وحدات تدريبية مختلفة مكيفة حسب مختلفة الفئات لمختلف السياقات المحلية، م
 المستهدفة )بما فيها القيادات(.


