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لماذا نحتاج المبادئ الأ�صا�صية؟

مولد المبادئ الأ�صا�صية

واقع الحروب والأزمات

تحديات جديدة

المبادئ اأ�صا�س عملنا: الوجوه 

المتعددة لالإن�صانية

المبادئ اأ�صا�س عملنا: عدم 

التحيز في بلد منق�صم

مبداأ الإن�صانية
الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر هي حركة 

ذات طابع دولي ووطني نبعت من الرغبة في تقديم الم�صاعدة 

للجرحى في ميدان القتال دون تمييز، وتبذل كل ما اأوتيت 

اأينما  منها  والتخفيف  الإن�صانية  المعاناة  لتفادي  جهد  من 

وجدت. وتهدف الحركة الدولية اإلى حماية الحياة وال�صحة 

واإلى �صمان احترام الب�صر، وتعزيز التفاهم المتبادل وال�صداقة 

والتعاون وال�صالم الدائم بين كافة ال�صعوب.

مبداأ عدم التحيز
اأو  جن�صياتهم  اأ�صا�س  على  الأ�صخا�س  بين  الحركة  تميز  ل 

عرقهم اأو معتقداتهم الدينية اأو طبقتهم الجتماعية اأو اآرائهم 

اإليه هو التخفيف من معاناة هوؤلء  ال�صيا�صية. فكل ما ت�صعى 

احتياجاتهم،  مدى  هو  واحد  بمعيار  م�صتر�صدة  الأ�صخا�س، 

مع اإعطاء الأولوية لأ�صد حالت المعاناة اإلحاًحا.

مبداأ الحياد
تتجنب  فاإنها  الجميع،  بثقة  التمتع  في  الحركة  ت�صتمر  كي 

العدائية  العمليات  اأثناء  الأطراف  من  طرف  اإلى  النحياز 

طابع  ذي  جدل  اأي  في  الم�صاركة  عن  بنف�صها  وتناأى 

�صيا�صي اأو عن�صري اأو ديني اأو اأيديولوجي في اأي وقت من 

الأوقات.
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المبادئ اأ�صا�س عملنا: توفير 

الرعاية للجميع في ال�صومال

المبادئ اأ�صا�س عملنا: الحياد 

والمجتمع المحلي

المبادئ اأ�صا�س عملنا: »اإذا 

تطوعت مرة �صوف ت�صتمر في 

العمل التطوعي دائًما«

الوحدة اأ�صا�س ال�صتقالل

المبادئ اأ�صا�س عملنا:

ق�صة �صوارتي: التطبيق العملي 

لمبداأ العالمية 

الربط بين المبادئ

الموارد وم�صادر المعلومات

مبداأ ال�صتقالل
الحركة م�صتقلة. ورغم اأن الجمعيات الوطنية تعمل ب�صفتها 

الخدمات  مجال  في  العاملة  لل�صلطات  م�صاعدة  هيئات 

الإن�صانية التي ت�صطلع بها تلك ال�صلطات وتخ�صع للقوانين 

على  دوًما  تحافظ  اأن  عليها  يجب  بالدها،  في  ال�صارية 

ا�صتقاللها كي يت�صنى لها الت�صرف بموجب مبادئ الحركة 

في جميع الأوقات.

مبداأ الخدمة التطوعية
تعتمد الحركة على الخدمة التطوعية ول تدفعها باأي حال 

من الأحول الرغبة في تحقيق المكا�صب.

مبداأ الوحدة
لل�صليب  واحدة  وطنية  جمعية  �صوى  توجد  اأن  يمكن  ل 

اأن  ويجب  الواحد،  البلد  في  الأحمر  الهالل  اأو  الأحمر 

تكون مفتوحة اأمام الجميع واأن ت�صطلع باأن�صطتها الإن�صانية 

في جميع اأرا�صي ذلك البلد.

مبداأ العالمية
هيئة  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  الحركة 

مت�صاوية  ومكانة  حقوق  فيها  الوطنية  وللجمعيات  عالمية 

بع�صها  م�صاعدة  وواجب  م�صوؤولية  عاتقها  على  ويقع 

البع�س.



لماذا نحتاج المبادئ الأ�صا�صية؟

هب اأنك اأحد متطوعي ال�شليب الأحمر اأو الهالل الأحمر واأن بلدك يعاني حرًبا 

تنقل  لكي  ولكن  جريح.  اأو  مري�ص  �شخ�ص  اأي  عالج  هي  ومهمتك  �شعواء  اأهلية 

على  ومر�شاك  اأنت  التي  الإ�شعاف  ب�شيارة  تمر  اأن  لبد  الم�شت�شفى  اإلى  المر�شى 

متنها خالل �شل�شلة من نقاط التفتي�ص التي ت�شرف عليها قوات حكومية ومعاِر�شة. 

وطلب منك جندي في اأول نقطة تفتي�ص التعّرف على هوية من هم على متن �شيارة 

ا من بين من تنقلهم ينتمي اإلى منطقة خا�شعة  الإ�شعاف. وعندما اكت�شف اأن مري�شً

ل�شيطرة المعار�شة، رف�ص اأن ي�شمح لك بالمرور واتهمك باأنك »ت�شاعد العدو«. 

الم�شاعدة لكل  تقديم  باأن وظيفتك هي  اإقناعه  يت�شنى لك  له؟ وكيف  تقول  فماذا 

المت�شررين من جراء الحرب بغ�ص النظر عن الجانب الذي يوالونه؟

وتخيل الآن اأن كارثة في�شان حلت بالبالد واأنك م�شوؤول عن تنظيم فرق تو�شيل 

الغذاء للناجين، واأن ال�شا�شة وو�شائل الإعالم يمار�شون �شغوًطا �شديدة الوطاأة على 

ا بتحديد من يحق  موؤ�ش�شتك كي تحرز نتائج ملمو�شة و�شريعة. وهم يطالبون اأي�شً

له تلقي الإ�شعافات الأولية. فكيف تقرر من الذي يكون له الأولوية في الح�شول 

على الم�شاعدة؟ وما هي الأ�ش�ص التي ي�شتند اإليها قرارك؟ هذه المواقف ال�شعبة اأمور 

األف موظفو ومتطوعو ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر مواجهتها في جميع اأنحاء 

العالم. وح�شًنا فعلت الحركة الدولية لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر اأن و�شعت 

اأدوات را�شخة ومحكمة للم�شاعدة على مواجهة تلك المواقف.
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وال�شتقالل  والحياد  التحيز  وعدم  الإن�شانية   - ال�شبعة  الأ�شا�شية  المبادئ  وُتعّد 

والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية - هي اأهم الأدوات. فهي بمثابة م�شدًرا لالإلهام 

ا خطوات عملية ينبغي اتخاذها  والتحفيز - ومثاًل اأعلى ُيحتذى به- وهي ت�شّكل اأي�شً

الكوارث  اأو  الم�شلحة  النزاعات  واأثناء  ال�شلم  اأوقات  في  الأعلى  المثل  هذا  لبلوغ 

الطبيعية. وتحثنا المبادئ الأ�شا�شية على م�شاعدة من هم في اأم�ص الحاجة اأوًل، بغ�ص 

النظر عن انتماءاتهم ال�شيا�شية اأو العرقية اأو الدينية، وتي�شر ال�شطالع بهذه المهمة 

عن طريق تقديم التوجيه الالزم ب�شاأن ك�شب ثقة النا�ص في تلك الظروف.

وعندما ُتفهم المبادئ على حق وُتتََّبع، يجد متطوعو الحركة وموظفوها عادة اأن 

النا�ص ي�شمحون لهم بمزاولة عملهم في م�شاعدة المحتاجين حتى اأثناء النزاعات. 

التفتي�ص وُيعّطلون ويقعون  فاإنهم في بع�ص الأحيان يوقفون عند نقاط  ومع ذلك، 

�شحية لالحتجاز اأو حتى القتل.

في  الأ�شخا�ص  كافة  من  بالفهم  الأ�شا�شية  المبادئ  تحظى  اأن  ال�شبب  لهذا  ويتعين 

جميع اأنحاء العالم، ول محي�ص من اأن ي�شبح الجميع على بينة اأننا نقدم الم�شاعدات 

من  جماعة  اأي  تثق  اأن  يجب  المثال،  �شبيل  فعلى  �شرط.  اأو  قيد  دون  الإن�شانية 

الجماعات الم�شلحة اأن مندوبي اللجنة الدولية يرغبون في دخول الأرا�شي الواقعة 

واأنهم  الح�شر  �شبيل  على  اإليها  يحتاجون  لمن  الم�شاعدة  لتقديم  �شيطرتها  تحت 

لن ينحازوا لأي جانب. وعلى غرار ذلك، وينبغي لمن يتبرعون بوقتهم اأو مالهم 

لجمعية وطنية في اأي مكان في العالم اأن يكونوا على دراية باأن الدعم الذي يقدمونه 

�شوف يذهب لم�شاعدة الفئات الأ�شد �شعًفا على �شبيل الح�شر.

�شفوف  تتوحد  التي  العليا  والمثل  للقيم  تج�شيًدا  ا  اأي�شً الأ�شا�شية  المبادئ  وُتعّد 

الحركة حولها. فالمبادئ هي اأوًل وقبل كل �شيء دعوة لمتطوعي الحركة وموظفيها 

من اأجل العمل، وهي تحثنا – ح�شبما ين�ص مبداأ الإن�شانية- على »تفادي المعاناة 

الإن�شانية والتخفيف من وطاأتها اأينما ُوجَدت«. 

IC
RC

المبادئ الأ�صا�صية اأداة مهمة تمّكن 

الحركة من الو�صول اإلى الأ�صخا�س 

المت�صررين من النزاع والكوارث 

وت�صمن معرفة الجميع بالطابع الإن�صاني 

البحت لمهمتنا. )في ال�صورة( اإحدى 

قوافل اللجنة الدولية تمر عبر نقطة 

تفتي�س وهي في طريقها لإجالء ال�صحايا 

من بلدة دّماج في اليمن.

�صيدة تحمل مواد غذائية وزعتها جمعية الهالل الأحمر الباك�صتاني في اأعقاب الفي�صانات المو�صمية.
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لماذا ُتعتبر المبادئ اأ�صا�صية؟

تف�شر المبادئ الأ�شا�شية �شبب وجود الحركة. ورغم اأنها تعك�ص روؤيتنا، اإل اأنها لي�شت 

المثل  كثيرة  نواٍح  في  تبرز  فهي  ال�شامية؛  المعتقدات  من  مجموعة  مجرد  ول  عقيدة 

بديهية  معايير  ا  اأي�شً ولكنها  ال�شامخة.  الإن�شانية  تطلعاتنا  وتعك�ص   - للب�شرية  العليا 

اإليها.  الحاجة  ت�شتد  وقتما  للنا�ص  ال�شرورية  الم�شاعدات  تقديم  من  تمّكننا  وواقعية 

العالم. وهي  اأنحاء  التي ن�شبت في جميع  اأثناء الأزمات  وثبتت فعاليتها مراًرا وتكراًرا 

ف�شاًل عن  المجال  يوم في هذا  بعد  يوًما  نتخذها  التي  التنفيذية  القرارات  اأبعاد  ت�شّكل 

في  ننتهجه  الذي  الأ�شلوب  على  الأ�شا�شية  المبادئ  وتوؤثر  الأجل.  طويلة  ا�شتراتيجيتنا 

هيكلة موؤ�ش�شاتنا، وفي العمل مع الآخرين والتوا�شل معهم ب�شاأن العمل الذي ن�شطلع 

به. واإذا نظرنا اإلى المبادئ في مجملها، نجد اأنها تعزز القبول الالزم لأن�شطتنا الإن�شانية 

العاجلة لدى اأولئك الذين قد يتقاع�شون خالف ذلك عن �شمان هذا القبول اأو يبدون 

موقًفا عدائًيا اإزاءه.

الإن�شانية، ويعترف بها  الخبرة  يربو على قرن من  الأ�شا�شية ح�شيلة ما  المبادئ  وُتعتبر 

لعام  جنيف  اتفاقيات  على  وقعت  التي  الدول  وافقت  فقد  الإن�شاني.  الدولي  القانون 

1949 ب�شفة ر�شمية مثاًل على اأن الجمعيات الوطنية »يجب اأن تكون قادرة على متابعة 
تلك  اإلى  الإ�شافيان  البروتوكولن  وُيلزم  الأحمر«.  ال�شليب  لمبادئ  وفًقا  اأن�شطتها 

مكونات  لجميع  بال�شماح  الأطراف  الدول   ،1977 عام  في  وقّعا  اللذان  التفاقيات 

 - الدولي  والتحاد  الأحمر  لل�شليب  الدولية  واللجنة  الوطنية  الجمعيات   - الحركة 

للحركة  الأ�شا�شي  النظام  اأكده مجدًدا  التزام  المبادئ، وهو  لهذه  وفًقا  اأن�شطتها  بتنفيذ 

الدولية في عام 1986.

ول ترتبط المبادئ بعمل الحركة الدولية فح�شب. فقد ثبتت فعاليتها بمرور الوقت، ومن 

ا منها. فقد اأ�شدرت الجمعية العامة لالأمم المتحدة في  ثم اعتمدت منظمات كثيرة بع�شً
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يتعين على الجمعيات الوطنية اللتزام 

بالمبادئ الأ�صا�صية ب�صفة دائمة.

)في ال�صورة( متطوعون من ال�صليب 

الأحمر المك�صيكي ي�صاعدون �صيدة 

عقب الإع�صار الذي �صرب البالد عام 

.2013
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7

كانون الأول/ دي�شمبر من عام 1991 قرارها رقم 182/46 الذي يدعو منظومة الأمم المتحدة اإلى 

تقديم م�شاعداتها الإن�شانية »وفًقا لمبادئ الإن�شانية والحياد وعدم التحيز«. وُتعتبر مبادئ الإن�شانية 

لل�شليب  الدولية  للحركة  ال�شلوك  قواعد  مدونة  من  ا  اأي�شً يتجزاأ  ل  جزًءا  وال�شتقالل  التحيز  وعدم 

الأحمر والهالل الأحمر والمنظمات غير الحكومية في مجال اأعمال الإغاثة في حالت الكوارث، 

التي اعتمدتها اأكثر من 500 منظمة غير حكومية. ورغم اأن بع�ص المنظمات تف�ّشر المبادئ الأ�شا�شية 

بل  الحركة فح�شب  لمكونات  لي�ص  اإلهام وتحفيز  اأنها كانت م�شدر  اإل  ب�شكل مختلف،  وتطبقها 

وللقطاع الإن�شاني باأ�شره.

الإن�صانية

عدم التحيز

جان بيكتيه �شخ�شية من ال�شخ�شيات الرئي�شية التي �شاركت في و�شع المبادئ الأ�شا�شية، 

ُت�شتخدم  مازالت  1979، وهي  عام  المبادئ  تلك  التعليقات على  ب�شياغة  قام  الذي  وهو 

حتى وقتنا الراهن. واأ�شار بيكتيه اإلى اأن المبادئ الأ�شا�شية يمكن ترتيبها في �شكل هرمي، 

يحتل مبداأ الإن�شانية قمته، باعتباره المبداأ ال�شامل والأ�شا�شي، جنًبا اإلى جنب مع مبداأ عدم 

ا على كافة المبادئ الأخرى. التحيز الذي يوؤثر اأي�شً

ال�صكل الهرمي الذي و�صعه بيكتيه

ال�صتقالل الحياد    

ي�شاعد الحياد وال�شتقالل وفًقا لبيكتيه على تحويل مبداأي

الإن�شانية وعدم التحيز اإلى واقع ملمو�ص في هذا المجال.

العالمية الوحدة  الخدمة التطوعية   

تمثل الخدمة التطوعية والوحدة والعالمية الركيزة التي تاأ�ش�شت عليها منظمات ال�شليب 

الأحمر والهالل الأحمر والتي تمكنها من الدفاع عن كافة المبادئ الأخرى.



18551856185718581859186018611862

فرن�شا  جيو�ص   :1859 حزيران/يونيو   24
النم�شاوية  القوات  مع  ت�شتبك  �شردينيا  ومملكة 

اإيطاليا.  �شمال  في  �شولفرينو  قرية  من  بالقرب 

دونان  هنري  ال�شوي�شري  الأعمال  رجل  ي�شهد 

تنظيم  في  ويعاون  للمعارك  الدموية  العواقب 

الأطراف.  جميع  من  الجرحى  للجنود  الإغاثة 

على  العزم  عاقد  وهو  جنيف  اإلى  دونان  ويعود 

اللتزام بتح�شين م�شير الجرحى اأثناء المعارك.

�شولفرينو،  تذكار  كتابه،  ين�شر  دونان   :1862
ويبداأ حملة �شغط مكثفة لك�شب التاأييد لفكرته؛ 

اإن�شاء هيئة منظمة دولية من المتطوعين لم�شاعدة 

الجنود الجرحى اأثناء الحرب.

بعد معركة �صولفرينو، هنري دونان ب�صحبة

ن�سوة من مدينة كا�ستيليوني ديلي �ستيفييري

يتولون مًعا رعاية الجرحى.

مولد المبادئ الأ�صا�صية

)واأُطلق  الجرحى  لإغاثة  اأن�شئت حديًثا  التي  الدولية  اللجنة  1864 ممثالن عن  عام  �شتاء  في  انطلق 

اأبيا،  ولوي  فيلد  دي  فان  �شارل  هما  الأحمر(،  لل�شليب  الدولية  اللجنة  ا�شم  في وقت لحق  عليها 

الدنماركية  القوات  بين  اآنذاك  الدائر  النزاع  جانبي  على  الطبية  الرعاية  تنظيم  كيفية  ل�شتك�شاف 

قبل عام واحد فقط  تاأ�ش�شت  اإذ  اآنذاك  الن�شاأة  اللجنة حديثة  النم�شاوية-البرو�شية. وكانت  والقوات 

على يد خم�شة رجال �شوي�شريين، اأبرزهم رجل الأعمال هنري دونان، الذي تعر�ص ل�شدمة �شديدة 

من هول ما راآه خالل معركة �شولفرينو في �شمال اإيطاليا عام 1859 )انظر الجدول الزمني(.

ولقد كانت معركة �شولفرينو بمثابة مختبًرا لفكرة جديدة – هي توفير الرعاية الطبية لكافة اأطراف 

الع�شكرية.  القوات  مع  جنب  اإلى  جنًبا  يعملون  متطوعين  بوا�شطة  الحياد،  جادة  التزام  مع  النزاع 

ولم تكن درجات الحرارة �شديدة النخفا�ص التي ت�شل اإلى حد التجمد هي الم�شقة الوحيدة التي 

الع�شكريون �شراحة  الم�شوؤولون  اأعلن  الدنماركية كما  وال�شحافة  ال�شلطات  اأعلنت  فقد  كابدوها. 

عن ت�شككهم في الطابع »المحايد« لتلك المهمة التي اأتت في خ�شم نزاع كانوا يواجهون فيه قوات 

جدول زمني للمبادئ الأ�صا�صية
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اللجنة  اإن�شاء   :1863 �صباط/فبراير   17
تاأ�شي�ص  باكورة  وهي  الجرحى،  لإغاثة  الدولية 

اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر والحركة الدولية 

وتاأ�ش�شت  الأحمر.  والهالل  الأحمر  لل�شليب 

في  الأحمر  لل�شليب  وطنية  جمعية  اأول 

فورتمبيرغ التي ت�شكل حالًيا جزًءا من األمانيا.

اآب/اأغ�صط�س 1864: �شاغت اللجنة حديثة 

على  وطرحتها  الأولى  جنيف  اتفاقية  الن�شاأة 

عليها  واأُطلق  دولة.   16 وقعتها  حيث  الدول، 

حال  لتح�شين  جنيف  »اتفاقية  ا�شم:  ر�شمًيا 

وت�شمنت  الميدان«،  في  الجيو�ص  من  الجرحى 

الإن�شاني  العمل  ركيزة  اأر�شت  وقد  مواد.   10
التفاقية  وحثت  المتحيز.  وغير  المحايد 

الطواقم  اأفراد  احترام  على  المتحاربة  الأطراف 

الجرحى  »جمع  على  ا  اأي�شً ون�شت  الطبية، 

بغ�ص  بهم،  والعتناء  المقاتلين  من  والمر�شى 

النظر عن الدولة التي ينتمون اإليها«.

9

وقد ا�صتُخدمت  �صارة ال�صليب الأحمر 

لأول مرة عام 1864 اأثناء الحرب

بين الدنمارك والقوات النم�صاوية 

البرو�صية: حيث ارتدى ممثالن لما 

يُعرف الآن باللجنة الدولية لل�صليب 

الأحمر عالمتي ذراع مو�صومتين ب�صارة 

ال�صليب اأثناء تنظيم عملية تقديم الرعاية 

الطبية للجنود الجرحى.
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1880189019001910

1875

تعلن عن  اأن  اللجنة يجب  اأن  اإلى  الدنماركية  ال�شحافة  واأ�شارت  القتالية.  القدرة  في  بكثير  تفوقهم 

اإدانتها العدوان النم�شاوي- البرو�شي الم�شترك، ل اأن تعر�ص الم�شاعدة على كال الجانبين.

و�ُشمح للمندوبين في نهاية المطاف بتنظيم عملية توفير العالج للجنود على جانبي خطوط المعركة. 

اأن  برهاًنا عملًيا مع ذلك على  فقد قدمت  ال�شحايا،  بعدد  مقارنة  الإغاثة  نطاق عملية  ورغم �شاآلة 

الم�شاعدات يمكن اأن ُتقّدم دون تمييز حتى اأثناء الحرب. وكانت هذه الحالة غير م�شبوقة، بيد اأن 

فان دي  لطبيعتها. وكتب  المتحاربة  الأطراف  اإدراك  لعدم  نظًرا  كانت محدودة  المندوبين  جهود 
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ن�صاأت الحركة الدولية لل�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر وبداأت عملها في اأوروبا 

الغربية، ولكن �صرعان ما انت�صرت على 

م�صتوى العالم. ففي عام 1876، على 

�صبيل المثال اعتمدت الإمبراطورية 

العثمانية �صارة الهالل الأحمر. وت�صاعد 

جمعيات الهالل الأحمر الوطنية في 

الوقت الراهن الأ�صخا�س المحتاجين 

للم�صاعدة في جميع اأنحاء العالم. 

)في ال�صورة( اأحد موظفي الهالل الأحمر 

التركي يح�صر الطعام لأ�صخا�س نزحوا 

من جراء النزاع في �صورية.

مونييه  غو�شتاف  الحركة  موؤ�ش�ص   :1875
يجب  للعمل  اأ�شا�شية  مبادئ  اأربعة  عن  يتحدث 

على جمعيات الحركة مراعاتها وهي: ُبعد النظر 

الق�شة  )انظر  والتبادلية  والمركزية  والت�شامن 

لالطالع على الن�ص الكامل(.

الأولى  العالمية  الحرب  اأعقاب  في   :1921
اأُدرجت اأول مجموعة من المبادئ الأ�شا�شية في 

النظام الأ�شا�شي للجنة الدولية لل�شليب الأحمر، 

ال�شيا�شي والديني  التحيز وال�شتقالل  وهي عدم 

بين  والم�شاواة  الحركة  وعالمية  والقت�شادي، 

اأع�شائها. 

1939-1945: الحرب العالمية الثانية
اإن�شانية  م�شاعدات  العالمي  النزاع  هذا  تطلب 

الحرب  وت�شببت  م�شبوق.  غير  نطاق  على 

�شفوف  بين  الأرواح  في  خ�شائر  اأ�شخم  في 

للمبادئ  تهديد  اأكبر  وطرحت  قاطبة،  المدنيين 

فظيعة  اأفعال  اإطارها  في  وارُتكبت  الإن�شانية. 

النازية،  األمانيا  يد  على  الجماعية  الإبادة  منها 

اأ�شرى  مع�شكرات  في  ال�شجناء  معاملة  و�شوء 

الحرب في اأوروبا والمحيط الهادئ، والق�شف 

النووية  الأ�شلحة  وا�شتخدام  ال�شامل  الجوي 

للمرة الأولى.

10
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وراء �شرورة  ال�شبب  يو�شح  اأن هذا  الموؤكد  الجديدة: »من  للقواعد  لإبداء دعمه  بعد  فيما  فيلدي 

و�شع القرار الخا�ص بحياد مقدمي الم�شاعدات من المتطوعين محل التنفيذ«.

و�صع اللبنات الأولى

اجتمع في وقت لحق من عام 1864 ممثلو 16 دولة للتوقيع على اتفاقية جنيف الأولى لتح�شين حال 

الجرحى من الجيو�ص في الميدان، حيث دعت جميع الدول الموقعة اإلى احترام حياد العاملين في 

المجال الطبي الذين ي�شعون اإلى تقديم الرعاية والم�شاعدة للجرحى من الجنود.

 1949 لعام  الأربع  جنيف  باتفاقيات  ُتوجت  التفاقيات  من  �شل�شلة  بتعاقب  الوثيقة  هذه  واأذنت 

والبروتوكولت الإ�شافية اإليها لعام 1977 وعام 2005 على التوالي. وو�شعت اتفاقية جنيف الأولى 

– هذه الحركة التي  ا حجر الزاوية لمجموعة من المبادئ التي ا�شتر�شدت بها الحركة الدولية  اأي�شً

ت�شم في الوقت الراهن جمعيات وطنية في اأكثر من 189 دولة – لما يربو على 150 عاًما.

وخالل ال�شنوات الأولى من عمر الحركة الدولية، تمكنت من الحفاظ على توافق الآراء حول هذه 

المبادئ بف�شل ال�شعور بالم�شعى الم�شترك. ولكن لم ُيبذل �شوى جهد قليل لتعزيز تلك المبادئ اأو 

لو�شع مجموعة محددة من القيم الإن�شانية في �شورة اتفاق مكتوب.

الثانية،  العالمية  الحرب  اأعقاب  في   :1946
الأحمر  ال�شليب  جمعيات  رابطة  اأكدت 

الأحمر  ال�شليب  لجمعيات  الدولي  )التحاد 

والهالل الأحمر في الوقت الحا�شر( اأن مبادئ 

في  الوطنية  الجمعيات  على  تنطبق   1921 عام 

جميع اأنحاء العالم.

الثانية  العالمية  الحرب  تجربة  اأ�شفرت   :1949
وفي   .1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  و�شع  عن 

حين اأن التفاقيات ال�شابقة كانت ت�شبغ الحماية 

على الجنود الجرحى واأ�شرى الحرب فح�شب، 

ن�شت هذه التفاقيات وللمرة الأولى على توفير 

حماية خا�شة للمدنيين اأثناء النزاعات الدولية.
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ومع ذلك، ذكر غو�شتاف مونييه موؤ�ش�ص الحركة في عام 1875 اأربعة مبادئ اأ�شا�شية للعمل يجب 

على الجمعيات الوطنية العاملة في اإطار الحركة مراعاتها وهي: »ُبعد النظر، بمعنى ال�شتعداد الم�شبق 

في وقت ال�شلم لتقديم الم�شاعدة حال اندلع الحرب؛ والت�شامن، حيث تتعهد الجمعيات باإقامة 

عالقات م�شتركة واإ�شداء الم�شاعدة لبع�شها البع�ص؛ والمركزية، التي تعني وجود جمعية واحدة فقط 

ا امتداد اأن�شطتها لتغطي جميع اأرجاء التراب الوطني؛ والتبادلية، بمعنى تقديم الرعاية  في كل بلد واأي�شً

لجميع الجرحى والمر�شى بغ�ص النظر عن جن�شيتهم«.

المبادئ لي�صت اأفكاًرا مجردة فح�صب

لم يكن هو و�شع  منها  الغر�ص  اأن  تبين  فاإنما  �شيء  اإن دلت على  للمبادئ  المبكرة  ال�شياغة  اإن هذه 

عملية  خطوات  تحديد  هو  بالأحرى  المق�شود  كان  بل  فح�شب  نبيلة  مفاهيم  اأو  مجردة  عليا  مثل 

لك�شب احترام وثقة النا�ص اأثناء الحروب - عندما يكونون في حالة ا�شتعداد طبيعي لالرتياب وتكون 

المجتمعات عر�شة للتمزق. ورغم النمو الكبير الذي �شهدته الحركة وتغيرها ال�شريع خالل العقود 

التي تلت تلك الحقبة، فاإنها لم تقنن المبادئ اأو تقرها حتى عام 1921، عندما �شيغت المجموعة 

الأولى من المبادئ ر�شميًا في �شورة مكتوبة )انظر الجدول الزمني(، واأُدمجت في النظام الأ�شا�شي 

المنّقح للجنة الدولية. 

واأكدت رابطة جمعيات ال�شليب الأحمر )التي يُطلق عليها حاليًا ا�شم التحاد الدولي لجمعيات ال�شليب 

كافة  على  تنطبق   1921 عام  مبادئ  اأن  الثانية  العالمية  الحرب  اأعقاب  في  الأحمر(  والهالل  الأحمر 

الجمعيات الوطنية في جميع اأنحاء العالم. ولكن حتى حلول العقد الخام�ص من القرن الما�شي لم تكن 

م بهدف �شياغتها في �شكل ن�ص نهائي يُعتمد عالميًا. وبداأ  مبادئ الحركة قد خ�شعت لأي تحليل منظَّ
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1955: جان بيكتيه، �شخ�شية من ال�شخ�شيات 
الدولية  اللجنة  عمل  في  �شاركت  التي  الرئي�شية 

النور  اإلى  جنيف  اتفاقيات  خروج  اإلى  الرامي 

والمبادئ  القيم  يعتبره  ما  يبرز   ،1949 عام 

كتابه  ن�شر  وعقب  الحركة.  مالمح  تحدد  التي 

اأن�شاأت   ،1955 عام  الأحمر  ال�شليب  مبادئ 

اللجنة الدولية بالت�شافر مع التحاد الدولي لجنة 

من  محددة  مجموعة  و�شع  بغر�ص  م�شتركة 

مبادئ العمل.
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هذا التجاه عام 1955 بعد اأن قام جان بيكتيه، النائب ال�شابق لرئي�ص اللجنة الدولية والمحاِم الذي �شارك 

بالتعاون مع التحاد  الدولية  اللجنة  المبادئ. و�شّكلت  اتفاقيات جنيف، بو�شع كتاب عن  في �شياغة 

الدولي اآنذاك لجنة م�شتركة لو�شع مجموعة من المبادئ التوجيهية كان الهدف منها هو خلق نوع من 

الترابط والتالحم والوحدة داخل الحركة. واعُتمدت المبادئ الأ�شا�شية ال�شبعة ب�شيغتها المعروفة لنا اليوم 

بالإجماع اأثناء الموؤتمر الدولي الع�شرين لل�شليب الأحمر المنعقد في فيينا بالنم�شا عام 1965.

وتعر�شت المبادئ الأ�شا�شية منذ ذلك الحين لختبارات م�شتمرة اأثناء مجموعة وا�شعة من النزاعات 

والكوارث في كل ركن من اأركان الب�شيطة. ومازالت بعد مرور اأكثر من 50 عاًما على اعتمادها، 

ال�شعفاء  الأ�شخا�ص  تلقي  ل�شمان  م�شى  وقت  اأي  في  كانت  مثلما  الفعالية  من  نف�شه  بالقدر  تتمتع 

الم�شاعدة والحماية التي يحتاجونها.
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ت�صطلع مكونات الحركة حاليًا 

بمجموعة وا�صعة من الأن�صطة، تتراوح

بين م�صاعدة المجتمعات المحلية 

وتقديم الم�صاعدات العاجلة.

)في ال�صورة( متطوعو ال�صليب الأحمر 

اليوناني ي�صاعدون المهاجرين على 

الو�صول باأمان اإلى ال�صاطئ، حيث 

يقدمون لهم الإ�صعافات الأولية، 

ويزودونهم بالبطانيات والمواد الغذائية 

وما اإلى ذلك.

موؤتمرها  اإطار  في  الحركة  اجتمعت   :1965
واعتمدت  بالنم�شا،  فيينا  في  الع�شرين  الدولي 

اإعالًنا اأر�شى المبادئ ال�شبعة الأ�شا�شية: الإن�شانية 

والخدمة  وال�شتقالل  والحياد  التحيز  وعدم 

التطوعية والوحدة والعالمية.

المبادئ  ُتطبَّق  اإلى الوقت الحا�صر:   1965
النزاعات  من  وا�شعة  مجموعة  على  الأ�شا�شية 

حروب  من  الطبيعية،  الكوارث  وحالت 

اإلى  ال�شتعمارية،  الحقبة  عقب  ال�شتقالل 

في  العظميين  القوتين  بين  بالوكالة  الحروب 

الأهلية  والحروب  الباردة،  الحرب  �شياق 

الم�شتعرة في كل ركن من اأركان العالم.
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واقع الحروب والأزمات

كي ندرك ال�شبب وراء الأهمية الحا�شمة لهذه المبادئ بالن�شبة لعمليات الإغاثة اأثناء 

الحروب والكوارث الكبرى، من المفيد اأن نفهم البيئة المحيطة بالعمل الإن�شاني. 

فالم�شاعر تكون جيا�شة للغاية في خ�شم النزاعات: حيث ت�شت�شري م�شاعر الغ�شب 

المتاأجج اأو الكراهية ال�شديدة تجاه الأعداء. ويرى المقاتلون الجميع في كثير من 

الحالت باعتبارهم اإما »في �شفنا« اأو »�شدنا«. وُينظر لأي �شخ�ص يقدم الم�شاعدة 

لكال الطرفين دون تمييز بعين الريبة والعداء.

وعندما تحّل الكوارث الطبيعية اأو تحدث حالت الطوارئ ال�شحية، ل يثق الأ�شخا�ص 

المكروبون ثقة كاملة في دوافع العاملين في المجال الإن�شاني، وكثير منهم غرباء عن 

بغرب  ت  األمَّ التي  اإيبول  اأزمة مر�ص  فاأثناء  الم�شاعدة.  لها  يقدمون  التي  المجتمعات 

اأفريقيا خالل عامي 2014-2015 على �شبيل المثال، كان لزاًما على متطوعي الجمعية 

الوطنية اأن يعملوا بكل ما اأوتوا من جهد لك�شب ثقة المجتمعات المحلية المت�شررة 

التي  المعلومات  الكثيرون  ي�شّدق  ولم  الثقة.  بتلك  والحتفاظ  المر�ص  تف�شي  من 

كان اأفراد الرعاية ال�شحية القادمون من خارج البالد يخبرونهم بها عن هذا المر�ص. 
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ولح�شن الحظ اأن متطوعي ال�شليب الأحمر في بلدان مثل ليبيريا و�شيراليون يتمتعون 

الحياد  يلتزمون  باعتبارهم  اأزمات �شابقة وذاع �شيتهم  ب�شمعة طيبة اكت�شبوها خالل 

وال�شتقالل في عملهم الإن�شاني. ونتيجة لذلك، وثق النا�ص بهم في اأداء مهام �شعبة 

و�شديدة الح�شا�شية، مثل دفن �شحايا اإيبول على نحو ماأمون وكريم. 

ولبد في مثل هذه الحالت من اللتزام بمجموعة وا�شحة من المبادئ من اأجل بناء 

الثقة وتعزيز القبول و�شمان الو�شول اإلى من يحتاجون الم�شاعدة. 

 قواعد الحرب

ل ي�شمن القانون الدولي الإن�شاني و�شول الهيئات الإن�شانية دون قيود اإلى مناطق 

والهيئات  النزاع  اأطراف  بين  مفاو�شات  بالأحرى  الو�شول  ي�شتلزم  بل  الحرب؛ 

العاملة في المجال الإن�شاني. ويقع على كاهل الأطراف المتحاربة م�شوؤولية اأ�شا�شية 

عن �شمان تلبية الحتياجات الأ�شا�شية لالأ�شخا�ص الخا�شعين ل�شيطرتها. ولكن اإذا 

كانت تلك الأطراف غير راغبة اأو غير قادرة على القيام بذلك، فاإن القانون يتطلب 

منها اأن ت�شمح بجهود الإغاثة ذات الطابع الإن�شاني والمحايد واأن تي�شرها.

A
. G

re
co

/IC
RC

متطوع من ال�صليب الأحمر ال�صيراليوني ي�صرح مخاطر مر�س اإيبول عقب تف�صيه. ويُعتبر بناء الثقة م�صاألة حيوية من اأجل ال�صطالع 

بالمهام الدقيقة الالزمة للحد من انت�صار المر�س. 

قد يكون للنزاع تداعيات طويلة الأمد على ال�صكان وعلى الموؤ�ص�صات التي تحميهم وتقدم لهم الرعاية الالزمة. )في ال�صورة( �صبي 

�صغير من مدينة غزة يقف و�صط اأنقا�س مباٍن حكومية.
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تحديات جديدة

المبادئ  واجهت  فقد  التنفيذ.  محل  الإن�شانية  القيم  و�شع  دائًما  ال�شهل  من  لي�ص 

الأ�شا�شية منذ ن�شاأتها تحديات متكررة، وُو�شعت على المحك في نزاعات عديدة 

من بينها حربين عالميتين ومواجهات في اإطار حرب باردة و�شل�شلة من الحروب 

اأو  الطبيعية  الكوارث  من  متزايد  عدد  عن  ف�شاًل  العظميين،  القوتين  بين  بالوكالة 

الكوارث الناجمة عن الأن�شطة الب�شرية.

ومنذ اأواخر القرن الع�شرين، اندلعت النزاعات على نحو متزايد داخل البلدان ولي�ص 

الم�شلحة  القوات  ت�شارع  هو  النزاعات  في  ال�شائد  التجاه  وكان  الحدود.  عبر 

الوطنية وجماعات المعار�شة، اأو الجماعات المتناف�شة المختلفة فيما بينها.

ا وتيرة النزاعات ب�شبب الهوية اأو الطائفية والتي اأف�شت في اأغلب  وت�شاعدت اأي�شً

الأحيان اإلى انت�شار اأعمال العنف واإلى نزوح اأعداد كبيرة من الأ�شخا�ص. وتت�شم 

الجماعات المتورطة في اأعمال العنف بالفتقار اإلى التنظيم الجيد مقارنة بالقوات 

الع�شكرية التقليدية اأو الجماعات الم�شلحة النظامية.

محفوفة  مهمة  بها  والتم�شك  المبادئ  و�شرح  الثقة  بناء  مهمة  اأ�شبحت  وقد 

جمهورية  في  دارت  التي  النزاعات  واأثناء  التجاهات.  لتلك  نظًرا  بال�شعوبات 

الدولية مع عدد كبير من  اللجنة  تعاملت  المثال،  �شبيل  الديمقراطية على  الكونغو 

اإقامة  40 جماعة مختلفة. واإن  اإلى  الجماعات الم�شلحة و�شل في بع�ص الأحيان 

عالقات مثمرة في مثل هذه الحالت ي�شتغرق وقًتا طوياًل، ولكنه ياأتي بالتدريج يوًما 

بعد يوم، من خالل تطابق الأقوال مع الأفعال.
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في النزاعات المعا�صرة،

ي�صطلع العاملون في الحقل 

الإن�صاني باأن�صطتهم في كثير 

من الأحيان و�صط مجموعة 

كبيرة من حملة ال�صالح، 

من الجيو�س ال�صخمة 

اأو الجماعات الم�صلحة 

ال�صغيرة. ومن ثم ت�صرح 

اللجنة الدولية با�صتمرار 

لحملة ال�صالح نهجها غير 

المتحيز والمحايد والم�صتقل 

في م�صاعدة الأ�صخا�س الذين 

يحتاجون اإليها. 
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عواقب اإن�صانية وخيمة

كان القرن الحادي والع�شرين حقبة مليئة بالتحديات بالن�شبة للوكالت الإن�شانية. فقد 

تغيرت مالمح الحرب اإلى حد كبير عقب هجمات الحادي ع�شر من اأيلول/ �شبتمبر 

عام 2001، وبدء النزاع العالمي بين الدول والجهات الفاعلة الم�شلحة من غير الدول 

بالعمل  ال�شطالع  اإمكانية  على  ذلك  واأّثر  الإرهاب"(  "الحرب على  بـ  )المعروف 

الإن�شاني – ما ترتب عليه عواقب وخيمة كثيًرا ما دفع المدنيون ثمنها غاليًا.

اأو الأيديولوجيات المتطرفة. وبينما  فات�شحت �شورة جديدة من �شور ال�شتقطاب 

ا�شتخدمت  فاإنها  اإرهابية،  جماعات  اعتبرتها  ما  اإزاء  مت�شدًدا  موقًفا  الدول  اتخذت 

اأحيانًا تدابير تخطت حدود الممار�شات المقبولة في اإطار القانون الدولي الإن�شاني 

الدول  المتطرفة من غير  المعار�شة  الكيانات  اأما  الإن�شان.  الدولي لحقوق  والقانون 

فلجاأت اإلى اأ�شاليب غير تقليدية للقتال ت�شمنت �شن هجمات متعمدة �شد المدنيين 

و�شد ما يُ�شمى بالأهداف غير الع�شكرية، مثل المنظمات الإن�شانية.

الأطراف،  ال�شتقطاب احتمالت النحياز لأحد  �شديدة  البيئة  وتتزايد في ظل هذه 

في�شبح الجميع اإما اأ�شدقاء اأو خ�شوم. ويزيد هذا الو�شع من �شعوبة موقف المنظمات 

التي تعمل على اأ�شا�ص مبداأي ال�شتقالل والحياد.

وثمة تحٍد رئي�شي اآخر يواجه العمل الإن�شاني وهو نزوع الدول منذ ثمانينات القرن 

الما�شي لتبرير العمليات الع�شكرية بم�شوغات اإن�شانية، وا�شتغاللها الجهود الإن�شانية 

ا كجزء من ال�شتراتيجية الع�شكرية وال�شيا�شية. اأي�شً

ولالأ�شف، اأ�شبحت المعونة جزًءا مكماًل ل�شتراتيجيات مكافحة التمرد، حيث ت�شعى 

بع�ص الحكومات اإلى دمج العمل الإن�شاني في الحمالت الع�شكرية وفي جهود بناء 

الدولة وتحقيق ال�شتقرار ،  في حين تعمد بع�ص الجماعات الم�شلحة اإلى ا�شتخدام 

الإغاثة كو�شيلة لك�شب تاأييد ال�شكان المحليين.

ول يعني ذلك اأن الأطراف المتحاربة ل ينبغي اأن ت�شعى اإلى حماية اأو م�شاعدة ال�شكان 

الذين يعي�شون في مناطق �شيطرتها. بل اإن القوات الم�شلحة لديها التزام قانوني بتنفيذ 

تلك المهمة اأثناء القتال، وبحيث ت�شمل اإجالء الجرحى من المدنيين. ولكن الم�شكلة 

تكمن في ا�شتخدام العمل الإن�شاني على نطاق اأو�شع لك�شب التاأييد، وهو ما يمكن اأن 

يوؤدي اإلى العتقاد باأن جميع العاملين في المجال الإن�شاني لديهم برنامج �شيا�شي اأو 

ع�شكري. وعندما ي�شبح العمل الإن�شاني جزًءا من ا�شتراتيجية ترمي اإلى هزيمة العدو، 

ي�شاعف ذلك المخاطر التي تحيق بهيئات المعونة العاملة في الميدان.
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اإنها م�صاألة مبداأ: التجربة الأفغانية

الحياد في عالم يت�صف بال�صتقطاب

رغم اأن تجربتنا تبرهن لنا اأن الحياد نقطة انطالق �شرورية، فاإن هذه الفكرة تعر�شت لتحديات عديدة 

في ال�شنوات الأخيرة. فقد رف�شت منظمات اإن�شانية كثيرة تعمل في اأفغان�شتان مبادئ عدم التحيز والحياد 

وال�شتقالل عقب هجمات 11 اأيلول/�شبتمبر 2001 في الوليات المتحدة. وف�شلت بدًل من ذلك منح 

م�شاعدات �شريحة الق�شد اأكثر ت�شب في الجهود الدولية الرامية اإلى اإعادة بناء الموؤ�ش�شات الديمقراطية.

بين  معركة  في  فاعلة  اأطراًفا  باعتبارها  الحالت  من  كثير  في  دورها  الإن�شانية  المنظمات  وتقّبلت 

جانبين اأحدهما »خيِّر« والآخر »�شرير«، ح�شبما ذكرته فيونا تيري في مقالها المن�شور عام 2011 

في المجلة الدولية لل�شليب الأحمر.

وتطورت فل�شفة جديدة بين اأو�شاط عدد من المنظمات الإن�شانية اعتبرت تقديم الم�شاعدات ل�شكان 

بمثابة  الجماعات  تلك  مع  حوار  اأي  واإجراء  الإرهابية،  الجماعات  �شيطرة  تحت  الواقعة  المناطق 

العتيق« بل وحتى »مثير  الطراز  المحايد »م�شتحيل« و»من  النهج  باأن  اعتقاد  للعدو. »و�شاد  م�شاعدة 

للجدل« من الناحية الأخالقية في تلك النزاعات الجديدة. وحظى النهج المتكامل ال�شيا�شي والع�شكري 

و»الإن�شاني« بالقبول واعُتمد في بناء الدولة باعتباره ال�شبيل نحو الم�شتقبل«، كما كتب تيري.

وُطم�شت الخطوط الفا�شلة واأ�شبحت ال�شورة اأكثر �شبابية عندما ا�شتخدم اأفراد القوات الم�شلحة في 

بع�ص الأحيان الأن�شطة الإن�شانية ك�شتار للعمليات الع�شكرية، وارتدوا مالب�ص مدنية وقادوا �شيارات 

بي�شاء للتخفي والتمويه باأنهم يعملون في مجال الإغاثة. وفي حالت اأخرى، اأُلقيت من�شورات من 

الجماعات  الإبالغ عن مكان  ب�شرورة  ال�شكان  تخبر  اأفغان�شتان  مناطق في جنوب  الطائرات على 

الم�شلحة اإذا كانوا يرغبون ال�شتمرار في تلقي الم�شاعدات »الإن�شانية«.

واأدى ذلك في اأجزاء كبيرة من اأفغان�شتان اإلى رف�ص �شريح للم�شاعدات الإن�شانية الخارجية. ووفًقا 

]ت�شاءلت[  اأبعد حد[  ]اإلى  الإن�شانية  المح�شلة: »عندما زادت الحتياجات  لما كتبه تيري، كانت 

قدرة منظمات الإغاثة على ال�شتجابة لها اإلى اأدنى حد«.

وتمّكنت اللجنة الدولية عن طريق الحوار والبرهنة على حيادها مراًرا وتكراًرا، من بناء الثقة مجدًدا 

اإلى مناطق من البالد كانت مغلقة في وجه العاملين في  ولكن ببطء ومن تو�شيع نطاق عملها ليمتد 

مجال الإغاثة. وبالمثل ا�شتمر الهالل الأحمر الأفغاني في تنفيذ مجموعة وا�شعة من اأن�شطة الرعاية 

ال�شحية  العيادات  اإدارة  اإلى  وو�شوًل  الأطفال  �شلل  مر�ص  �شد  التطعيم  حمالت  من   - ال�شحية 

المتنقلة - في معظم اأقاليم البالد بف�شل �شمعته المعروفة بالحياد وعدم التحيز بين مجموعة وا�شعة 

من الجماعات الم�شلحة.
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قطاع اإن�صاني اآخذ في النمو

ارتفع عدد المنظمات التي تقدم الم�شاعدات الإن�شانية على نطاق وا�شع في ال�شنوات الأخيرة. ولهذا 

اأكثر  التنوع في بع�ص الأماكن وتقديم م�شاعدات  اإيجابية كثيرة، وهو يعني مزيًدا من  نتائج  التو�شع 

لمن يحتاجون اإليها. 

بعيد  حد  اإلى  الإن�شانية  للمبادئ  مختلفة  تاأويالت  من  تحمله  بما  الإن�شانية  الهيئات  انت�شار  ولكن 

وتطبيقها المتفاوت لتلك المبادئ اأدى اإلى التبا�ص في مفهوم الإن�شانية، واأف�شى هذا التجاه في بع�ص 

الأماكن اإلى رف�ص الم�شاعدات الإن�شانية كلية ومن ثم تفاقم معاناة النا�ص.

اأو  اأو دينية  �شيا�شية  تت�شامن مع جماعة  التحيز بل  اأ�شا�ص عدم  المنظمات مثاًل ل تعمل على  وبع�ص 

عرقية معينة. وهذه الظاهرة لي�شت جديدة تماًما ولكنها �شاعت على نحو متزايد مع اإن�شاء عدد اأكبر 

من هيئات الإغاثة ذات الأهداف المحددة.

كبير  المتحدة وعدد  الأمم  اعتماد  بف�شل  الإن�شاني  العمل  يقوم عليها  التي  بالمبادئ  الوعي  وانت�شر 

من المنظمات مبادئ اإن�شانية م�شتوحاة من المبادئ الأ�شا�شية للحركة الدولية، ولكنه زاد من حالة 

اللتبا�ص التي تحيط بمدلول تلك المبادئ وكيفية تطبيقها.

وُتعتبر الأمم المتحدة اأو ُينظر اإليها في بع�ص المناطق باعتبارها طرًفا في نزاعات معينة ب�شبب ن�شرها 

قوات حفظ ال�شالم اأو ا�شت�شدار مجل�ص الأمن قراًرا يجيز لدولة اأو اأكثر من الدول الأع�شاء ا�شتخدام 

القوة، اأو لأن الأمم المتحدة تعمل مبا�شرة لدعم حكومات توجد معار�شة م�شلحة �شدها. وكثيًرا 

ومدى  المتحدة  لالأمم  التابعة  الإن�شانية  الوكالت  حياد  ب�شاأن  الحالت  هذه  في  ال�شكوك  ُتثار  ما 

اإلى  اأثناء اأي نزاع، وهي كلها اأمور قد توؤدي  اإلى الأمم المتحدة  ا�شتقاللها، والكيفية التي ُينظر بها 

تداعيات غير مرغوب فيها بالن�شبة للمنظمات الإن�شانية الأخرى.
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الأمم المتحدة هي الجهة الرئي�صية لتقديم 

الم�صاعدات الإن�صانية،ولكنها تن�صد 

في بع�س الأحيان اأهداًفا �صيا�صية معينة 

في حالت النزاع. ويجب على الحركة 

لهذا ال�صبب، حتى اأثناء عملها مع هيئات 

الأمم المتحدة، اأن تناأى بنف�صها اإلى حد 

ما عن عملياتها. )في ال�صورة( تدريبات 

عملية لقوات حفظ ال�صالم التابعة لالأمم 

المتحدة.
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و�صع المبادئ محل التنفيذ العملي

ا  ت�شفي هذه التجاهات اأهمية حا�شمة وم�شاعفة على �شرورة تاأكيد الحركة بل وبرهنتها فعلًيا اأي�شً

على طبيعة العمل الإن�شاني المحايد وغير المتحيز والم�شتقل وما يمكن اأن يحّققه.

وحتى في الظروف التي يكتنفها ال�شتقطاب ال�شديد، كانت اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من 

بين المنظمات الإن�شانية القليلة - وفي بع�ص الحالت المنظمات الوحيدة - القادرة على الو�شول اإلى 

الأ�شخا�ص الذين األمت بهم الكروب وباتوا في اأم�ص الحاجة للم�شاعدة على جانبي خطوط المواجهة. 

وحتى في البلدان التي لي�شت طرًفا في الحرب، ت�شاعد المبادئ الأ�شا�شية الجمعيات الوطنية في اأغلب 

الأحيان على تقديم العون والدعم للفئات الأ�شد �شعًفا التي تمر بظروف ع�شيبة. وحيثما ترتفع وتيرة 

العنف المنظم - الذي ينطوي على ن�شاط الع�شابات الم�شلحة في المدن، على �شبيل المثال – يتمكن 

العاملون في مجالي الإغاثة والرعاية الطبية الذين يلتزمون بالمبادئ الأ�شا�شية من ك�شب ثقة جميع من 

ي�شاركون في اأعمال العنف اأو يت�شررون منها. ويُعتبر ال�شليب الأحمر المك�شيكي مثاًل في ال�شميم، فهو 

قادر على تقديم مجموعة وا�شعة من الخدمات في مناطق ت�شررت من ارتفاع معدلت العنف، بف�شل 

�شمعته التي ُعرف بها من حياد وا�شتقالل. وهذا لي�ص من قبيل ال�شدفة: فوفًقا للبحوث التي اأجريت من 

خالل اإطار الو�شول الآمن )انظر المربع اأدناه(، بذل ال�شليب الأحمر المك�شيكي جهًدا كبيًرا للبرهنة على 

هذه المبادئ في الواقع العملي من خالل خدمات الإ�شعاف وال�شتجابة لحالت الطوارئ التي يوفرها. 
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بعد اأن �صرب الزلزال المدّمر نيبال عام 2015، تاأهب متطوعو الجمعية الوطنية وموظفوها لتقديم الإغاثة العاجلة على وجه ال�صرعة 

في المناطق النائية، موؤكدين، من ثم، اأهمية مبداأي الخدمة التطوعية والوحدة. واألهم ال�صعور بالت�صامن العالمي المتج�صد في مبداأ 

العالمية الحركة الدولية في الوقت نف�صه على النطالق في العمل.
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ن�صر المبادئ

برز الإعالم العام الذي ي�شلط ال�شوء على المبادئ الأ�شا�شية ب�شفته ملمًحا مميًزا من مالمح اأن�شطة 

المثال،  �شبيل  للنازحين على  لتوزيع مواد غذائية داخل مخيم  اعتيادية  اأي عملية  تبداأ  الحركة. فقد 

الم�شاعدات  تلك  اإي�شال  من  الق�شد  اأن  على  المخيم  �شكان  يتعرف  بحيث  للمبادئ  موجز  ب�شرح 

هو م�شاعدة من يعانون اأ�شواأ الأحوال اأو الظروف واأنها توزع وفق تقييم للفئات التي هي في اأم�ص 

الحاجة اإليها.

وتنظم اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية على حد �شواء، في اأثناء الحرب وفي وقت ال�شلم، دورات 

والمبادئ  الإن�شاني  الدولي  القانون  اأهمية  ب�شاأن  الم�شلحة  والقوات  الم�شلحة  للجماعات  موجهة 

الأ�شا�شية.

وت�شارك الحركة اأي�شا في تدريب �شبه ثابت وم�شتمر وفي مناق�شات وتحليالت لمو�شوع المبادئ 

الأ�شا�شية وكيفية تطبيقها في هذا المجال. ويتعين على موظفي الحركة اتباع مدونات �شارمة لقواعد 

ال�شلوك ت�شتند اإلى تلك المبادئ. 

اإطاًرا للو�شول  اإلى ذلك وبف�شل دعم عدة جمعيات وطنية،  الدولية بالإ�شافة  اللجنة  وقد و�شعت 

الآمن م�شتقٍى من تجربة الحركة المكثفة وممار�شاتها الجيدة، بهدف م�شاعدة الجمعيات الوطنية 

تقليل  نف�شه  الوقت  وفي  بالمخاطر،  ومحفوفة  دقيقة  �شياقات  في  العمل  تحديات  مواجهة  على 

المخاطر وك�شب ثقة من يتحكمون في اإمكانية الو�شول اإلى الأ�شخا�ص المحتاجين للم�شاعدة.

ا اإلى و�شع مجموعة من الأدوات التي  وخل�ص التحاد الدولي بالتعاون مع الجمعيات الوطنية اأي�شً

تهدف اإلى م�شاعدة الجمعيات الوطنية والمتطوعين الأفراد العاملين في محيط �شديد الإجهاد والتوتر 

على تح�شين قدرتهم على الت�شرف ب�شكل اأخالقي ومن خالل اإبداء التعاطف الالزم ووفًقا للمبادئ.

متطوعون من ال�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر ي�صاركون في تدريب عن عوامل 

تغيير ال�صلوك، في اإطار مبادرة لالتحاد 

الدولي والجمعيات الوطنية تهدف اإلى 

م�صاعدة الأفراد على تنمية مهارات 

و�صفات الم�صاركة الوجدانية 

والتفكير النقدي والقدرة على طرح 

التحيز جانبًا، والتوا�صل غير العنيف - 

الالزمة لو�صع المبادئ الأ�صا�صية محل 

التنفيذ العملي.
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الإن�صانية

طابع  ذات  حركة  هي  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  الحركة 

ميدان  في  للجرحى  الم�صاعدة  تقديم  في  الرغبة  من  نبعت  ووطني  دولي 

القتال دون تمييز، وتبذل كل ما اأوتيت من جهد لتفادي المعاناة الإن�صانية 

الحياة  اإلى حماية  الدولية  اأينما وجدت. وتهدف الحركة  والتخفيف منها 

وال�صداقة  المتبادل  التفاهم  وتعزيز  الب�صر،  احترام  �صمان  واإلى  وال�صحة 

والتعاون وال�صالم الدائم بين كافة ال�صعوب.
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الإن�صانية

لم�شاعدة  الطبيعي  الدافع  العمل، هو  الحركة على  الذي يحفز  ال�شامل  المبداأ  هذا 

اإخواننا من بني الب�شر، وهو موجود في جميع الثقافات.

ويج�شد هذا المبداأ ويعبر عن قيم اإن�شانية م�شتركة: من تراحم وتعاطف وم�شاركة 

وجدانية وم�شاعدة متبادلة، ورغبة في الو�شول اإلى الآخرين للتخفيف من معاناتهم 

اأ�شا�ص مجموعة  التعّر�ص لمزيد من ال�شرر. وت�شّكل هذه المفاهيم  وحمايتهم من 

القوانين والمبادئ الأخالقية والأعراف في جميع الثقافات تقريًبا.

العالم في كثير من  التي ي�شهدها  ا �شارًخا مع الوح�شية  ويتناق�ص هذا المبداأ تناق�شً

الأحيان، عندما ُيطاح بف�شائل الرحمة والتعاطف والمحبة ل�شالح رذائل الغ�شب 

والحقد والطمع والنتقام والتعط�ص لل�شلطة.
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يُعتبر مبداأ الإن�صانية م�صدر اإلهام وتحفيز لي�س على العمل الفعلي فح�صب، مثل الرعاية الطبية المنقذة للحياة 

ا على اإبداء لفتات �صغيرة تدل على التراحم، كما يبرهن عليها هذا الم�صتجيب  في حالت الطوارئ، ولكن اأي�صً

الأول من ال�صليب الأحمر الفرن�صي.
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دعوة اإلى العمل

منها  والتخفيف  المعاناة  تفادي   – الإن�شانية  مبداأ  بها  و�شع  التي  ال�شيغة  ُتعتبر 

والحماية و�شمان الحترام – دعوة اإلى العمل.

وهذا المبداأ هو في الواقع م�شدر اإلهام للمتطوعين في جميع اأنحاء العالم، وحافًزا 

النا�ص  وتثقيف  الطوارئ،  األوية  اإلى  والن�شمام  الأولية  الإ�شعافات  تعلم  على  لهم 

ب�شاأن الأمرا�ص الفتاكة اأو حثهم على التبرع بالدم اأو زيارة كبار ال�شن. ويدفع هذا 

المبداأ الأطباء على منح وقتهم والمخاطرة بحياتهم من اأجل عالج اأنا�ص موجودين 

في اأماكن خطرة وي�شعب الو�شول اإليها. وهو الذي يحث الأ�شخا�ص على التبرع 

بوقتهم واأموالهم لم�شاعدة اأ�شخا�ص غرباء وبعيدين عنهم.

مبداأ  جوهر  ت�شّكل  التي  الأ�شا�شية  المفاهيم  من  عدد  على  الدولي  القانون  وين�ص 

اتفاقيات  الإن�شانية، ل �شيما باعتبارها و�شيلة للحماية من �شوء المعاملة. وتت�شمن 

جنيف لعام 1949 والبروتوكولت الإ�شافية اإليها في الواقع قواعد للحرب وافقت 

جميع بلدان العالم تقريًبا على اللتزام بها. 

 – نف�شه  الإن�شانية  لمبداأ  بالن�شبة  حتى  اأو   - الحماية  تلك  حيال  الت�شاوؤم  وي�شهل 

خا�شة في ع�شر انت�شرت فيه �شنوف العنف والق�شوة على نطاق وا�شع. ومع ذلك 

القانون  بف�شل  والراأفة،  بال�شجاعة  يتحلون  اأنا�ص  فيها  تمكن  عديدة  اأمثلة  توجد 

الدولي الإن�شاني والمبادئ الأ�شا�شية، من م�شاعدة وحماية اأ�شخا�ص �شعفاء للغاية، 

ومن اإنقاذ اأرواحهم. 
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في جمهورية الكونغو الديمقراطية التاأم 

�صمل رجل بابنة اأخيه البالغة من العمر 

ت�صعة اأعوام بعد انف�صال الفتاة عن 

عائلتها ب�صبب النزاع الدائر هناك.
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البقاء على مقربة ممن يحتاجون للم�صاعدة

تتلخ�ص الم�شاعدات الإن�شانية الكبرى في اأفعال �شغيرة بين اثنين من بني الب�شر. فرغم اأن التعامالت 

بين العاملين في مجال الإغاثة ومن يتلقون الم�شاعدة قد تكون �شريعة ومتواترة، يجب على هوؤلء 

العاملين اأن ي�شعوا كرامة الأ�شخا�ص الآخرين ن�شب اأعينهم؛ وينبغي اأن يتحلوا بالقدرة على ح�شن 

الإ�شغاء اإليهم والتعاطف معهم وفهمهم. ولهذا ال�شبب فاإن متطوعي الحركة وموظفيها يبقون على 

م�شلح  نزاع  من  المت�شررين  الأ�شخا�ص  اإلى  التحدث  ُيعتبر  ول  م�شاعدتهم.  يحاولون  ممن  مقربة 

و�شيلة  ذلك  مع  ولكنه  لهم،  الم�شاعدة  لتقديم  �شبيل  اأف�شل  رواياتهم  اإلى  وال�شتماع  وم�شافحتهم 

لحفظ كرامتهم عندما يكونون في اأ�شد م�شتويات ال�شعف.

ولكن هذا ل يعني اأن تطرح المنظمات الإن�شانية جانًبا الأ�شاليب التكنولوجية الجديدة والأدوات 

وو�شائل  المحمولة  الهواتف  ف�شبكات  بعد.  عن  بالأفراد  بالت�شال  لها  ت�شمح  التي  الم�شتحدثة 

التوا�شل الجتماعي والإنترنت كلها و�شائل توفر للعاملين في المجال الإن�شاني اأ�شاليًبا جديدة ومهمة 

�شاعدت  المثال،  �شبيل  فعلى  والنزاعات.  الطبيعية  الكوارث  تطرحها  التي  للتحديات  لال�شتجابة 

الم�شاركات عبر و�شائل التوا�شل الجتماعي من خالل الهواتف المحمولة على تحديد المواقع التي 

بلغت فيها الحتياجات اأق�شى حد، ما اأف�شى اإلى اإنقاذ الأرواح. و�شاعدت في بع�ص الحالت على 

الإبالغ عن وقوع انتهاكات واأعمال وح�شية والتحقيق فيها.

ولكن توافر التكنولوجيا على نحو متزايد قد يكون مدعاة للقلق. فهل توجد مخاطر ب�شبب اعتماد 

الهيئات والوكالت الإن�شانية على الت�شالت الرقمية والأجهزة الآلية؟ وهل يدفع ا�شتخدام الو�شائل 

التكنولوجية البع�ص على العتقاد باأن المنظمات الإن�شانية لم تعد بحاجة للو�شول المبا�شر اإلى اأولئك 

الذين ت�شعى لم�شاعدتهم؟ تلك اأ�شئلة ينبغي اإمعان النظر فيها في اإطار مبادئنا مع تطور التكنولوجيا.
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متطوعون من الهالل الأحمر 

الفل�صطيني وموظفون في اللجنة 

الدولية ي�صاعدون رجاًل م�صنًا على 

الو�صول اإلى الم�صت�صفى.
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الحماية

اإن البقاء على مقربة ممن يحتاجون اإلى الم�شاعدة هو �شرط �شروري لتحقيق ركن اآخر متاأ�شل في 

مبداأ الإن�شانية وهو الحماية. فقد ي�شبح الأ�شخا�ص عر�شة لال�شت�شعاف ال�شديد نتيجة النزاع الم�شلح 

ديارهم  لترك  ُي�شطروا  اأن  ويجوز  الطبيعية.  والكوارث  وا�شع  نطاق  على  المنت�شرة  العنف  واأعمال 

فيها  تتوفر  ول  الطبيعية  المجتمعات  في  المعتادة  العالقات  فيها  تنهار  موؤقتة  مخيمات  في  والعي�ص 

خدمات ال�شرطة ول ال�شالت بالجيران والأ�شرة. وتعمل الحركة في مثل هذه الحالت على جعل 

الظروف المعي�شية لتلك الأفراد اأكثر اأماًنا.

وقد تنطوي حماية الحياة وال�شحة في زمن ال�شلم على الوقاية من الأمرا�ص والكوارث والحوادث اأو 

الحد من اآثار الفقر المدقع اأو الجريمة، حيث يقوم اأحد م�شعفي الجمعية الوطنية مثاًل بعالج الجرحى 

اأو الم�شابين اأو ي�شارك في جهود الوقاية من الأمرا�ص عن طريق ن�شر معلومات �شحية مهمة.

ول يمكن للمنظمات الإن�شانية ول ينبغي لها اأن ت�شطلع بوظيفة قوات ال�شرطة اأو الجي�ص التي ت�شطر 

في حالة الحرب لحماية ال�شكان المدنيين. واللجنة الدولية لديها تفوي�ص في حالة النزاعات الم�شلحة 

بال�شعي لمنع انتهاكات القانون الدولي الإن�شاني من خالل اإذكاء وعي الدول والجماعات الم�شلحة 

بالتزامها بالحفاظ على اأمن الأفراد و�شالمتهم البدنية وكرامتهم، وتوفير التدريب على القانون الإن�شاني. 

وتبذل اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية جهوًدا للمنا�شرة لدى الحكومات من اأجل تطبيق قوانين 

وطنية جديدة لإنفاذ المعايير الإن�شانية الدولية وتمكين عمال الإغاثة من م�شاعدة الفئات ال�شعيفة من 
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موظفون من اللجنة الدولية يتحدثون مع �صجينات في �صجن ماركال المركزي بهندورا�س.
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ال�شكان وحمايتها. وعالوة على ذلك، ت�شطلع اللجنة الدولية بدور خا�ص ل�شمان تلقي الأ�شخا�ص 

المحتجزين اأثناء اأي نزاع م�شلح معاملة مالئمة وفق ما ين�ص عليه القانون الإن�شاني.

الوقاية والتخفيف من وطاأة المعاناة

اأو  النزاعات  اأثناء  غالًبا  النا�ص  وُيحرم  المعاناة.  من  والتخفيف  الوقاية  مع  بيد  يًدا  الحماية  ت�شير 

الكوارث الطبيعية من العنا�شر ال�شرورية الالزمة لل�شعور بال�شعادة والحفاظ على الكرامة الإن�شانية، 

كالماأوى والمياه النظيفة والغذاء و�شبل ك�شب العي�ص. ويعتبر الكثيرون اأعظم خ�شارة يمنون بها هي 

فقد اأحبائهم.

ولذا تقوم الحركة بتوفير الغذاء والماء والماأوى؛ وبم�شاعدة الأفراد على ا�شتعادة ا�شتقاللهم القت�شادي 

واإيجاد �شبل جديدة لك�شب لقمة العي�ص. وت�شعى الحركة جاهدة لتح�شين م�شتوى الرعاية ال�شحية 

المقّدمة )�شاملة جراحة الحرب وتوفير الرعاية الطبية للمحتجزين(؛ وت�شاعد ال�شكان في العثور على 

اأحبائهم المفقودين، اأو على الأقل معرفة ما حدث لهم.

ولبد للحركة في ظل النزاعات طويلة الأمد والأزمات الدورية ال�شائدة حالًيا األ تتوقف عند تلبية 

التي  ا في ما �شياأتي لحًقا، وكيف يمكن لالأن�شطة  اأي�شً التفكير  ينبغي لها  العاجلة، بل  الحتياجات 

في  الحركة  ت�شاهم  الم�شاعدة؟ وهل  لهم  تقدم  لمن  اأف�شل  م�شتقبل  اإلى  تقود  اأن  بها حالًيا  ت�شطلع 

و�شع حجر الأ�شا�ص لنتعا�ص ال�شكان بالكامل بحيث يت�شنى لهم فرادى وجماعات العتماد على 

اأننا نجعل النا�ص يعولون اأكثر من الالزم على المعونة ونتركهم اأكثر عر�شة  اأنف�شهم مرة اأخرى؟ اأم 

لال�شت�شعاف خالل الأزمات الالحقة؟
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�صبي �صغير يزرع �صجرة بمعاونة 

متطوع من ال�صليب الأحمر الإثيوبي في 

اإطار برنامج لت�صجيع العمل التطوعي 

والتخفيف من اآثار تغير المناخ.
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 بناء الكتفاء الذاتي والقدرة على ال�صمود

ينبغي للعاملين في الحقل الإن�شاني اإمعان النظر في هذه الق�شايا الحا�شمة اليوم. وت�شعى الحركة لهذا 

ال�شبب لم�شاعدة اأفراد المجتمع على العي�ص حياة �شحية وطبيعية ومثمرة وم�شتقلة. ويت�شمن مبداأ 

الإن�شانية فر�شية محورية هي »�شمان احترام الب�شر«، اأي تقديم الم�شاعدة على نحو ل ينال من قوة 

الب�شر ويحترم كرامتهم المتاأ�شلة في ذاتهم. ويعني ذلك اأن تلك الم�شاعدة ينبغي اأن تف�شي اإلى قوة 

النا�ص وتعزيز اأمنهم و�شالمتهم وقدرتهم على مواجهة ال�شدمات في الم�شتقبل.

وا�شتمرت الحركة ل�شنوات عديدة في و�شع برامج ت�شاعد ال�شكان على اإيجاد اأو اإعادة تاأ�شي�ص �شبل 

ا  لك�شب العي�ص عن طريق تقديم منح �شغيرة وقرو�ص متناهية ال�شغر وبرامج تدريبية. ويمكنها اأي�شً

تدابير  تتخذ  اأن  اأو  للما�شية  والتح�شينات  للمزارعين  والأدوات  البذور  توّفر  اأن  اأخرى  حالت  في 

اأخرى ت�شمح لل�شكان المحليين باإطعام اأنف�شهم و�شراء اأو تبادل ال�شلع بحرية اأكبر.

وجه  في  ال�شمود  على  قدرتها  تعزيز  في  المحلية  المجتمعات  ذلك  غرار  على  الحركة  وت�شاعد 

ال�شكان  لإعداد  والمحلي  الوطني  الم�شتوى  على  العمل  اإلى  واإ�شافة  الق�شوة.  �شديدة  الأحداث 

اأف�شل، ي�شارك كل من  الب�شري على نحو  الن�شاط  الناجمة عن  اأو تلك  الطبيعية  لمواجهة الكوارث 

الأكثر  المحلية  المجتمعات  على  المناخ  تغير  اآثار  مناق�شة  في  الدولي  والتحاد  الوطنية  الجمعيات 

عر�شة للعوا�شف وموجات الجفاف والأزمات الأخرى ذات ال�شلة بالمناخ. 
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عقب موجة الجفاف، لم يكتِف كل 

من جمعية الهالل الأحمر الموريتاني 

والتحاد الدولي بمجرد منح 

الم�صاعدات الغذائية العاجلة. فقد 

�صاعدا المجتمعات المحلية في

موريتانيا على التاأهب لنق�س الغذاء 

بتوفير الأدوات الزراعية والبذور 

المقاومة للجفاف وم�صاعدة ال�صيدات 

على تاأ�صي�س تعاونيات لبيع المح�صول.
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المبادئ اأ�صا�س عملنا

الوجوه المتعددة لالإن�صانية

عندما ُمنيت �شيراليون في عام 2014 باأزمة مر�ص اإيبول، اأم�شى العاملون في مجال الرعاية 

والأقنعة  الواقية  النظارات  وراء  متخفون  اأياًما عديدة وهم  العالجي  كينيما  بمركز  ال�شحية 

الجراحية. ومع ذلك كان عملهم بالفعل تج�شيًدا حًيا لمبداأ الإن�شانية في وجه مر�ص رهيب 

متف�ٍص اأودى بحياة ما يربو على 5,000 ن�شمة. 

اأنا�ص مثل ممر�ص ال�شحة المجتمعية بريما مومودو الإبن البالغ من العمر 28 عاًما من  وتمكن 

توفير الرعاية باأمان ومنح المر�شى اأف�شل الفر�ص للبقاء على قيد الحياة، بف�شل ارتدائه هو ومقدمي 

الرعاية �شترات واقية كانت تغطي اأج�شادهم من الراأ�ص اإلى اأخم�ص القدمين. ورغم الحواجز التي 

كانت ت�شعها تلك المالب�ص الواقية بين مومودو ومر�شاه، اإل اأنه بذل كل ما في و�شعه لتخفيف 

معاناتهم، في مهمة كانت محفوفة بمخاطر �شديدة وبالغة ال�شعوبة والإجهاد وال�شتنفاد العاطفي.

ويقول مومودو: »كنت اأُطعم مر�شاي لمنحهم بع�ص الطاقة. وكان لبد اأن اأحممهم وهم 

في الأ�شّرة كي ي�شعروا بالنتعا�ص والمعافاة«.

اأخرى حا�شمة في مركز كينيما  تنفيذ مهمة  24 عاًما  العمر  البالغ من  �شانوه  اإدوارد  وتولى 

لوقف انت�شار فيرو�ص اإيبول، وهي الدفن الالئق وال�شائن لكرامة المر�شى الذين لقوا حتفهم. 

مركز  في  الموتى  جثث  بجمع  يقوم  والكريم  الآمن  الدفن  فريق  في  ع�شًوا  باعتباره  وكان 

العالج واإعدادها لُتنقل اإلى الم�شرحة.

مومودو  ال�شيد  مثل  متطوع   5,000 من  اأكثر  تلقى  المر�ص،  فيها  تف�شي  التي  الفترة  وطوال 

المجتمع  ال�شحية داخل  التوعية  بدًءا من  المهام،  العديد من  اإنجاز  تدريبًا على  �شانوه  وال�شيد 

المحلي ب�شاأن كيفية تجنب التلوث وتعقب الأ�شخا�ص الذين ربما احتكوا ب�شخ�ص مري�ص اأو 

تعاملوا معه، وو�شوًل اإلى دفن الموتى بطريقة اآمنة وكريمة. وان�شم خالف ذلك اإلى �شفوف 

تدريب  على  وبعد ح�شولهم  العالم،  اأنحاء  من جميع  الأ�شخا�ص  من  مئات  ب�شع  المتطوعين 

مكثف واأ�شا�شي من التحاد الدولي - اأم�شوا �شهوًرا في رعاية المر�شى وتقديم الم�شاعدة وتتبع 

حالت الإ�شابة واأداء العديد من المهام الحيوية الأخرى في البلدان المت�شررة من مر�ص اإيبول.

بمبداأ  اأهتم  لأنني  المهمة  هذه  واأوؤدي  الأحمر.  ال�شليب  في  متطوع  »اأنا  �شانوه:  ويقول 

الإن�شانية واأريد اأن اأنقذ حياة اإخواننا واأخواتنا«.

 2015-2014 اإيبول خالل عامي  اأفريقيا المت�صررة من تف�صي مر�س  ج�ّصد متطوعو الجمعيات الوطنية في بلدان غرب 

مبداأ الإن�صانية حتى في الوقت الذي كانوا يعملون خالله في ظل ظروف بالغة ال�صعوبة – وهم يرتدون في معظم الأحيان 

�صترات تغطيهم من اأعلى الراأ�س اإلى اأطراف القدم لحماية اأنف�صهم من العدوى. )في ال�صورة( متطوع في الجمعية الوطنية 

لل�صليب الأحمر الليبيري.
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عدم التحيز

معتقداتهم  اأو  اأو عرقهم  اأ�صا�س جن�صياتهم  على  الأ�صخا�س  بين  الحركة  تميز  ل 

الدينية اأو طبقتهم الجتماعية اأو اآرائهم ال�صيا�صية. فكل ما ت�صعى اإليه هو التخفيف 

الأ�صخا�س، م�صتر�صدة بمعيار واحد هو مدى احتياجاتهم، مع  من معاناة هوؤلء 

اإعطاء الأولوية لأ�صد حالت المعاناة اإلحاًحا. 
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عدم التحيز

قبل ب�شع �شنوات، كان اأحد المتطوعين ال�شباب من جمعية وطنية للهالل الأحمر 

في جنوب �شرق اآ�شيا يقود فريًقا من المتطوعين �شوب قرية دمرتها الفي�شانات.

ع النا�ص  وعندما و�شل المتطوعون ترافقهم 25 �شاحنة محّملة بطرود غذائية، تجمَّ

حول القافلة لتلقي الإمدادات التي كانوا في اأم�ص الحاجة اإليها. ولكن بينما كان 

اأحد  ب�شفته  لهم  نف�شه  وقّدم  رجل  اقترب  ال�شاحنات  حمولة  بتفريغ  يقوم  الفريق 

الزعماء المحليين. وقال اإنه يعرف من الذين يحتاجون اإلى م�شاعدة اأكثر واأراد اأن 

يتولى هو توزيع المواد الغذائية.

ففي  تماًما.  منطقية  م�شاألة  العرو�ص  من  النوع  هذا  قبول  اأن  للكثيرين  يبدو  وقد 

المتطوعين  من  المحلي  بمجتمعه  اأف�شل  دراية  على  ربما  الرجل  الأمر، هذا  واقع 

الأحمر من واقع خبرتهم والتدريب  الهالل  يعرف متطوعو  الزائرين. ومع ذلك، 

الذي تلقوه اأن قبول هذا العر�ص من �شاأنه اأن ينال من مبداأ عدم التحيز الذي ي�شترط 

تقديم الم�شاعدات لمن هم في اأ�شد الحاجة اإليها بغ�ص النظر عن انتماءاتهم العرقية 

اأن هذا ال�شخ�ص يقّدر  ن من  التيقُّ الثقافية. واأّنى لهوؤلء المتطوعين  اأو  اأو ال�شيا�شية 

احتياجات النا�ص بمو�شوعية واأنه لن يوّزع المواد الغذائية ح�شب عالقاته وارتباطاته 

ال�شخ�شية اأو وفق اعتبارات �شيا�شية؟ ولذا كان لزاًما عليهم رف�ص هذا العر�ص.

يو�شح هذا المثال اأهمية عدم التحيز باعتباره �شرورة عملية واأخالقية على حد �شواء 

– اإذ ما هي جدوى الم�شاعدة الإن�شانية اإن لم تذهب اإلى من هم في اأ�شد الحاجة 
اإليها؟ وهذا المبداأ يوؤخذ على محمل الجدية حًقا على كافة م�شتويات الحركة. فهو 

و�شيلة لتطمين المنتفعين والمانحين وجميع المعنيين بالأزمات اأو المت�شررين منها 

اأن المعونة ُتقّدم على اأ�ش�ص اإن�شانية مح�شة.
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متطوعون من جمعية الهالل الأحمر 

البنغالدي�صي يقدمون الإ�صعافات 

الأولية لمتظاهرين واأفراد من قوات 

الأمن اأ�صيبوا اأثناء اأعمال العنف 

ال�صيا�صي.
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ومع ذلك، فاإن التم�شك بالمبادئ ل ياأتي غالًبا دون تكلفة. فاإجراء التقييمات المو�شوعية ي�شتغرق 

اإليهم وا�شتيعاب احتياجاتهم وتتبع ما ُيمنح على  النا�ص وال�شتماع  اإلى  وقًتا طوياًل: وقت للتحدث 

وجه الدقة ولمن ُيمنح. وقد يكون هذا الم�شار محبًطا؛ وقد يعتر�ص عليه ال�شكان في بع�ص الحالت، 

ولكنهم في الأغلب الأعم يحترمون هذا النهج لأنه يقوم على الإن�شاف في نهاية المطاف. وحتى 

عندما ل يح�شل النا�ص على الم�شاعدات في يوم معين، فاإنهم يدركون اأن حاجتهم اإذا ا�شتدت �شوف 

ياأتي العاملون في المجال الإن�شاني المتم�شكون بمبادئهم لم�شاعدتهم.

عدم التمييز جوهر عملنا

ُيعتبر عدم التمييز جزًءا ل يتجزاأ من مبداأ الإن�شانية وهو يعترف اعتراًفا كاماًل بكل فرد ب�شفته كائًنا 

ب�شريًا وي�شّكل جزًءا اأ�شياًل من مبداأ الحياد. وقد تج�شد هذا المبداأ في اتفاقيات جنيف منذ البداية، 

حيث ن�شت اتفاقية جنيف لعام 1864 على وجوب جمع المقاتلين الم�شابين اأو المر�شى والعتناء 

بهم، بغ�ص النظر عن جن�شيتهم. وقد و�شعت اتفاقيات جنيف لعام 1949 نطاق ا�شتراط عدم التمييز 

الآراء  اأو  الدين  اأو  الجن�شية  اأو  العن�شر  اأو  الجن�ص  على  يقوم  �شار  تمييز  »اأي  ي�شمل  اأ�شبح  بحيث 

ال�شيا�شية اأو اأي معيار مماثل اآخر«.

ويعني ذلك اأن ال�شديق والعدو يحق لهما على قدم الم�شاواة الح�شول على الم�شاعدة اأثناء النزاعات 

الم�شلحة اأو ال�شطرابات الداخلية. فال يمكن لم�شت�شفٍى اأن يرف�ص قبول جريح من طرف لإف�شاح حيز 

اأكبر للم�شابين من الطرف الآخر. وبالمثل، في بلد يمزق القتتال الداخلي اأو�شاله، ل يمكن للجمعية 

الوطنية اأن تمنح الطعام ل�شحايا فئة واحدة فقط ول تقوم باأي محاولة لتقديم الإغاثة للفئات الأخرى.

اأو  الأع�شاء  اختيار  في  التمييز  عدم  للحركة  المكونة  المنظمات  على  يتحتم  نف�شه،  المنوال  وعلى 

المتطوعين اأو الموظفين. ويجب اأن تكون الجمعيات الوطنية مفتوحة للجميع في بلدانها واأن ت�شمح 

بتمثيل جميع الفئات الجتماعية وال�شيا�شية والدينية )انظر مبداأ الوحدة(. وي�شاعد اللتزام بهذا المبداأ 

على �شمان احترام التنوع والتركيز على الطابع الإن�شاني الم�شترك في اأن�شطة الجمعيات الوطنية بدًل 

من التاأثر باعتبارات الموالة لفئة ما اأو منا�شرة فئة اأخرى.
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يتطلب منا مبداأ عدم التحيز م�صاعدة 

الجرحى على اأ�صا�س �صدة الحاجة على 

وجه الح�صر. وي�صمل ذلك المقاتلين 

الذين لم يعودوا قادرين على القتال. 

ا بالن�صبة للجنة  وقد يعني هذا المبداأ اأي�صً

الدولية تدريب كافة اأطراف النزاع على

الإ�صعافات الأولية الأ�صا�صية.

)في ال�صورة( موظفون من المديرية 

الوطنية الأفغانية لالأمن يتلقون تدريبًا.
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ا مهمة �شمان عدم التمييز �شد الأ�شخا�ص المحتجزين لأ�شباب تتعلق  ويقع على عاتق اللجنة الدولية اأي�شً

بنزاع اأو ا�شطراب داخلي. وعندما يزور مندوبو اللجنة الدولية مركًزا لالحتجاز، فاإنهم يحثون �شلطات 

الحتجاز على معاملة جميع المحتجزين بطريقة اإن�شانية على قدم الم�شاواة، ويتحققون من عدم تعّر�ص 

اأنماط  ال�شيا�شية. ومع ذلك، ل ت�شكل كل  اأو معتقداته  ب�شبب جن�شيته  اأي محتجز لو�شع غير مواٍت 

التفرقة تمييًزا: فطلب بطانيات اإ�شافية لمن ل يتحّملون البرودة القار�شة نظًرا ل�شنهم اأو لحالتهم ال�شحية 

هو تمييز على اأ�شا�ص الحاجة المو�شوعية وهو يمثل الوجه الآخر لعدم التحيز، اأي التنا�شب.

الم�صاعدة بالتنا�صب مع المعاناة

ل يعني عدم التمييز المعاملة المتطابقة، بل يعني اأن المعاملة غير المتحيزة تاأخذ في الح�شبان مدى 

المعاناة التي يكابدها الأفراد ومدى حاجتهم الملحة. وتوّزع الم�شاعدات بالتالي على من هم في 

اأ�شد الحاجة اإليها اأوًل على وجه ال�شرعة.

ا على وجوب منح معاملة تف�شيلية لبع�ص الفئات الم�شت�شعفة من  وين�ص القانون الدولي الإن�شاني اأي�شً

اإيالء القدر نف�شه من الرعاية والحماية  الأ�شخا�ص ب�شفة خا�شة، مثل الأطفال وكبار ال�شن. وينبغي 

للمر�شى والجرحى، وتحديد الأولوية في منح الرعاية على اأ�شا�ص الدواعي الطبية العاجلة وحدها. 

اإليها.  الحاجة  ح�شب  الإغاثة  م�شاعدات  تقديم  العملية  الممار�شة  في  بمكان  ال�شهولة  من  ولي�ص 

فالهتمام الذي تمنحه و�شائل الإعالم والجهات المانحة في كثير من الأحيان للكوارث الماأ�شاوية 

وا�شعة النطاق يفوق بكثير الدعم الممنوح للكوارث الأ�شغر »التي يطويها الن�شيان« ومع ذلك قد 

تح�شد عدًدا مماثاًل من الأرواح وتت�شبب في القدر نف�شه من الأ�شرار والمعاناة. وعلى غرار ذلك، 

فاإن الم�شكالت التي تتراكم ببطء - كالت�شحر والجفاف والعنف في المدن وارتفاع منا�شيب المياه 

و�شعت  وقد  التمويل.  من  بكثير  اأ�شغر  على ح�شة  وتح�شل  ن�شبًيا  قلياًل  اإعالمًيا  اهتماًما  تح�شد   -

الحركة اآليات تمويل لمجابهة تلك النزعات ودح�شها، ولكنها لزالت ت�شكل تحديًا.
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توزيع مجموعات من م�صتلزمات الإيواء

عقب الزلزال الذي اأ�صاب نيبال، بعد 

اإجراء جمعية ال�صليب الأحمر النيبالي 

تقييًما مو�صوعيًا ل�صمان توفير 

الم�صاعدات بدون تحيز.
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عدم التحيز: تجنب المحاباة ال�صخ�صية

ا طرح اأي محاباة اأو انتماءات �شخ�شية جانًبا. فاإذا قام اأحد متطوعي اأو  يتطلب مبداأ عدم التحيز اأي�شً

موظفي جمعية وطنية في �شياق عمله بمنح �شديقه معاملة اأف�شل من تلك التي يمنحها لالآخرين، فاإنه 

يخالف بذلك مبداأ عدم التحيز.

ويعني عدم التحيز بالتالي �شرورة بذل الجهد لتخطي جميع الأحكام الم�شبقة ومقاومة تاأثير العوامل ال�شخ�شية 

- بوعي اأو بغير وعي - واتخاذ القرارات على اأ�شا�ص الحقائق وحدها، من اأجل العمل دون محاباة اأو تحامل.

الإن�شانية  الطبيعة  تدفع  بينما  وهكذا،  وبتجرد.  بمو�شوعية  الحتياجات  تقدير  التحيز  عدم  ويعنى 

ينحوا  اأن  ذلك  مع  منهم  ُيتوقَّع  النزاع،  اأطراف  لأحد  وجدانًيا  للتحيز  وطنية  جمعية  اأي  متطوعي 

م�شاعرهم جانًبا عند تقديم الم�شاعدات - من خالل تخفيف معاناة جميع ال�شكان المت�شررين - 

واأثناء توزيع م�شتلزمات الإغاثة – عن طريق عدم التمييز بين اأطراف النزاع.

�صرورة مهنية

يتطلب مبداأ عدم التحيز من ثم جهًدا �شاًقا، ومع ذلك، ل ُيترك موظفو ومتطوعو الحركة والوكالت 

والأ�شاليب  النظم  من  مجموعة  و�شعت  فقد  المهارات.  هذه  لتنمية  دعم  دون  الأخرى  الإن�شانية 

المبداأ. ويتلقى موظفو  اأف�شل م�شتوٍى ممكن من المتثال لهذا  المهنية ل�شمان  والقواعد والمعايير 

اللجنة الدولية تدريًبا دقيًقا ل�شمان اكت�شابهم ال�شمات ال�شخ�شية والمهنية الالزمة للعمل بدون تحيز 

الأحمر  ال�شليب  متطوعو وموظفو  بالمثل  ويتدرب  ال�شديد.  للتوتر  والمثيرة  الع�شيبة  المواقف  في 

والهالل الأحمر - بدعم من اللجنة الدولية والتحاد الدولي - على اتباع قواعد ال�شلوك المحددة 

الخا�شة بالحركة وعلى ا�شتيعاب تف�شير الحركة للمبادئ. وعالوة على ذلك، و�شع التحاد الدولي 

للعمل وفق  الالزمة  وال�شفات  المهارات  تنمية  ي�شاعد على  منهًجا  الوطنية  الجمعيات  بالتعاون مع 

المبادئ الأ�شا�شية اأثناء اأداء المهام اليومية وفي الحياة ب�شفة عامة - اأي الم�شاركة الوجدانية والتفكير 

النقدي والقدرة على طرح التحيز والمحاباة جانًبا، ونبذ العنف في التوا�شل. 
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ويعنى عدم التحيز اأحيانًا �صبر العوامل 

المحركة للمجتمع المحلي بغية الو�صول 

اإلى اأف�صل ال�صبل لم�صاعدة المحتاجين 

و�صمان م�صاركتهم في تحديد نوع 

الم�صاعدات التي يرغبون في الح�صول 

عليها.

)في ال�صورة( مندوب من التحاد الدولي 

يتحدث مع �صيدات من الأ�صر التي 

ت�صت�صيف النازحين الفارين من القتال في 

�صمال مالي.
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المبادئ اأ�صا�س عملنا

عدم التحيز في بلد منق�صم

يحظى ال�شليب الأحمر اللبناني باحترام وثقة جميع الأطراف في بلد منق�شم ب�شدة على اأ�ش�ص �شيا�شية وطائفية. 

ويُعزى الجانب الأكبر من هذا الحترام اإلى عمل الخدمات الطبية للجمعية الوطنية في حالت الطوارئ، 

فهي الجهة المعنية الرئي�شية في البالد بتوفير �شيارات الإ�شعاف وتقديم الرعاية قبل دخول الم�شت�شفى. 

لتفاني الم�شعفين المتطوعين لديه وعملهم الدوؤوب،  اللبناني ب�شمعة طيبة  ويتمتع ال�شليب الأحمر 

الم�شاعدة  تقديم  ينطوي عليه  الذي  اليومي  التحدي  تماًما  27 عاًما. فهي تعي  البيروتي،  بيرنا  مثل 

بطريقة محايدة وغير متحيزة في بلد يتحمل وطاأة الحرب الدائرة عبر حدوده في �شورية.

في  كانوا  األف لجئ  مليون و100  يربو على  ال�شوري عدد  النزاع  اندلع  منذ  لبنان  اإلى  وقد وفد 

حاجة ما�شة للم�شاعدات الطبية والماأوى والم�شتلزمات الأ�شا�شية. وتقول بيرنا: "في البدء، كنا نعالج 

الم�شابين باإ�شابات طفيفة مثل الخدو�ص والجروح الناجمة عن ال�شظايا. ولكن مع احتدام القتال، 

بداأنا نتلقى م�شابين باأعيرة نارية في �شدورهم وروؤو�شهم ي�شارعون الموت. ونحن لدينا باع طويل 

في التعامل مع اإ�شابات الحرب، وفرقنا تتميز بمهارة تقنية بالأخ�ص في الإجراءات ال�شرورية مثل 

الفرز والإ�شعافات الأولية والإجالء الطبي".

ولكن التحديات لم تقت�شر على تقديم الرعاية الطبية فح�شب. تقول بيرنا: "طرحت الأزمة ال�شورية 

تحديًا جديًدا بالن�شبة لنا وكانت بمثابة اختبار ل�شجاعتنا ولقدرتنا على التم�شك بالمبادئ الأ�شا�شية، 

ربما اأكثر من اأي وقت اآخر". 

"كيف يمكن للمرء اأن يظل قويًا بينما يُجبر �شكان محليون غا�شبون �شيارة الإ�شعاف على التوقف بجانب 
الطريق وي�شحبون المري�ص منها اإلى قارعة الطريق؟ وكيف يت�شنى لك ال�شتمرار في العمل التطوعي وفي 

م�شاعدة الآخرين عندما تتهمك عائلتك وجيرانك بكل ق�شوة باأنك "تقدم الم�شاعدة للعدو"؟"

"هذه اإحدى التحديات التي نواجهها يومًيا، وتعد اختبار اأ�شا�شي لل�شمات ال�شخ�شية وللقدرة على 
بالحياد  ترتبط  تحيز  بدون  العمل  على  القدرة  اأن  م�شيفة  تقول،  ح�شبما  الخالفات"،  فوق  ال�شمو 

بالن�شبة لل�شليب الأحمر اللبناني ومتطوعيه. 

ويُعتبر تطبيق مبداأ الوحدة �شرورة ل غنى عنها للعمل بدون تحيز في بلد يت�شف بهذا القدر من التنوع 

ا. ويتطلب مبداأ الوحدة وجود جمعية وطنية واحدة في كل بلد تمثل الجميع.  ويعاني من النق�شام اأي�شً

وتقول بيرنا في الختام: "ت�شم الجمعية الوطنية اللبنانية مزيًجا متنوًعا من الجماعات ال�شيا�شية والدينية 

التي ت�شكل مالمح بالدنا. ولم ن�شمح لالنق�شامات في مجتمعنا اأن ت�شبب وقيعة بيننا ". 
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متطوعون في جمعية ال�صليب الأحمر اللبناني ينقلون اأحد جرحى الحرب ال�صوريين من المجتمع المحلي الحدودي في وادي خالد اإلى 

م�صت�صفى في طرابل�س عام 2013.
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الحياد

كي ت�صتمر الحركة في التمتع بثقة الجميع، فاإنها تتجنب النحياز اإلى طرف من 

اأي جدل ذي  الم�صاركة في  بنف�صها عن  العدائية وتناأى  العمليات  اأثناء  الأطراف 

طابع �صيا�صي اأو عن�صري اأو ديني اأو اأيديولوجي في اأي وقت من الأوقات. 
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الحياد

ربما يكون الحياد المبداأ الذي ُي�شاء فهمه اأكثر من بين المبادئ الأ�شا�شية الأخرى، 

رغم اأنه اأحد المبادئ الأ�شا�شية ال�شرورية. 

ويخطئ البع�ص اأحياًنا كثيرة في فهم الحياد اإذ ُيعتقد اأنه يعني ال�شلبية اأو الالمبالة. 

ولكن عدم النحياز لأي طرف في النزاع ل يعني عدم المبالة. ويمكن مبداأ الحياد 

الحركة في الواقع من و�شع مبداأي الإن�شانية وعدم التحيز محل التنفيذ العملي.

ولكن لماذا ُي�شاء فهم الحياد؟ اأوًل وقبل كل �شيء، الحياد هو ال�شبب الرئي�شي وراء 

�شعور الجميع على كافة جوانب النزاع باإمكانية الثقة في الحركة. فالحياد هو الذي 

ال�شجناء،  الدولية من زيارة  اللجنة  الذي يمّكن مندوبي  الأبواب، وهو غالًبا  يفتح 

وي�شمح لقوافل الإغاثة التي ترفع اأحد �شعارات الحركة بالدخول اإلى مناطق النزاع 

وي�شاعد على �شمان عدم تعّر�ص متطوعي الجمعيات الوطنية للهجوم.

ويقاوم المتطوعون ب�شدة ال�شغوط الهائلة التي ُتمار�ص عليهم لالنحياز اإلى جانب 

دون الآخر، رغم مخاطر هذا الموقف. ول ت�شتوعب القوات الم�شلحة اأحياًنا في 
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موظفو الهالل الأحمر العربي ال�صوري واللجنة الدولية اأثناء عبورهم خطوط المواجهة في �صورية لتنظيم 

خدمات اإمدادات المياه والخدمات ال�صحية التي ت�صتد الحاجة اإليها. واأ�صدر قادة الجماعات الم�صلحة 

اأوامرهم لأكثر من 50 من القنا�صة المنت�صرين في المنطقة بوقف نيرانهم وال�صماح للبعثة الإن�صانية المحايدة 

بموا�صلة م�صيرتها.
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التي  الم�شلحة  اأن�شطة الجماعات  الوطنية  اإدانة الجمعية  التي ت�شهد نزاًعا داخلًيا �شبب عدم  البلدان 

تعتبرها تلك القوات اإجرامية، ناهيك عن �شبب رغبة الجمعية في تقديم الرعاية الطبية لمن اأ�شبحوا 

بين  ارتباًطا  تعتبره  ما  تنتقد  اأن  يمكن  الأخرى  الم�شلحة هي  والجماعات  القتال.  قادرين على  غير 

الجمعية الوطنية وال�شلطات. ولالأ�شف ي�شبح المتطوعون في بع�ص الأحيان هدًفا للهجوم وي�شابون 

ال�شليب  �شارة  ارتدائهم  رغم  يحتاجونها،  لمن  الم�شاعدة  تقديم  يحاولون  هم  بينما  ُيقتلون  وحتى 

الأحمر اأو الهالل الأحمر للحماية.

ويقّدم متطوعو الهالل الأحمر العربي ال�شوري مثاًل رائًعا على التم�شك بمبداأي الحياد وعدم التحيز 

 :2013 حزيران/يونيو  في  تايمز  نيويورك  �شحيفة  ذكرت  فقد  حزبية.  اأ�ش�ص  على  منق�شم  بلد  في 

قلب  وفي  ال�شيا�شية.  انتماءاتهم  عن  النظر  بغ�ص  المحتاجين  م�شاعدة  في   )...( مهمتهم  »تتلخ�ص 

النزاع ال�شوري �شديد ال�شتقطاب، يرقى هذا الموقف اإلى حد الإمعان في الحياد«.

ومن الم�شلم به اأن تطبيق مبداأ الحياد لي�ص �شهاًل على الدوام، على اأقل تقدير لأن جميع النا�ص لديهم 

حركة  اأع�شاء  جميع  من  ُيتوقع  النفعالت،  وُت�شتثار  التوترات  تت�شّعد  وعندما  �شخ�شية.  قناعات 

اآرائهم ال�شخ�شية  ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر ممار�شة �شبط النف�ص والمتناع عن التعبير عن 

له  اإن�شان يحق  اأن يكونوا محايدين - فكل  المتطوعين  ُيطلب من  بمهامهم. ولكن ل  قيامهم  اأثناء 

تكوين راأي- لكن المطلوب منهم بب�شاطة هو الت�شّرف ب�شورة محايدة.

و�شول  �شمان  بغر�ص  النزاع  اأطراف  جميع  مع  بالتحاور  الدولية  للجنة  الحياد  مبداأ  وي�شمح 

الم�شاعدات الإن�شانية لالأ�شخا�ص المت�شررين من جراء القتال. وتبدي اللجنة الدولية دائًما ا�شتعداًدا 

للتحدث اإلى اأي طرف لديه �شلطة على ال�شكان المدنيين. وهذا ل ُي�شكل اإعالًنا ر�شمًيا ل�شرعية تلك 

الأطراف، كما اأنه ل يمنحها اأي مكانة معينة.

واإن الفهم الدقيق والمتمر�ص للعوامل المحركة لأي نزاع – اأي �شلوك المجتمعات المحلية والقوات 

الم�شلحة والجماعات الم�شلحة- م�شاألة �شرورية. وي�شتلزم الحياد عدم الت�شرف بطريقة من �شاأنها 

اأن ت�شهل �شير العمليات العدائية ل�شالح اأي من الأطراف المعنية.
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يمّكن الحياد اللجنة الدولية من 

الو�صول اإلى جميع اأطراف النزاع. 

)في ال�صورة( مندوب من اللجنة 

الدولية يتحدث مع اأع�صاء جماعة 

من جماعات المعار�صة الم�صلحة 

في كولومبيا حول القانون الدولي 

الإن�صاني.

43



In
te

rn
at

io
na

l F
ed

er
at

io
n 

an
d 

Pa
le

st
in

e 
Re

d 
Cr

es
ce

nt
 S

oc
ie

ty

ا عدم الم�شاركة في اأي جدل، خ�شية فقد ثقة اأي قطاع من ال�شكان. فاإذا اأعرب  ويعني الحياد اأي�شً

فرع من فروع الجمعية الوطنية مثاًل عن تعاطفه مع �شخ�شية �شيا�شية معينة اأو مع ق�شية ما، قد يتوقف 

التي  العيادات  اإحدى  اأبرزت  واإذا  ل�شالحها.  اأو  فيها  العمل  اأو  الوطنية  الجمعية  الكثيرون عن دعم 

تديرها جمعية وطنية رموًزا دينية في بلد ُمني بعنف طائفي، فاإن العديد من المر�شى �شوف يحجمون، 

اأو ربما لن توجد لديهم الجراأة، على زيارة تلك العيادة لتلقي العالج.

مبداأ  تتعار�ص مع  معينة  اإجراءات  اتخاذ  اأو  ببيانات  الإدلء  باأن  ثم  الوطنية على دراية من  والجمعيات 

الحياد قد ي�شر باأن�شطة الحركة في مكان اآخر من العالم. وحتى في زمن ال�شلم، يجب على الجمعيات 

الوطنية مراعاة مبداأ الحياد دائًما واأبًدا. واأحد الأ�شباب وراء ذلك هو اأنه في حالة ن�شوب نزاع في البالد، 

�شوف تحظى الجمعية الوطنية بثقة الجميع وتكون قادرة على م�شاعدة النا�ص من كافة الطراف.

خطيرة.  اإن�شانية  �شواغل  تثير  التي  الق�شايا  حيال  ال�شمت  تلتزم  الحركة  اأن  يعني  ل  الحياد  اأن  بيد 

النزاعات  اأثناء  تن�شاأ  التي قد  الق�شوة والتجاوزات  بن�شاط لمنع  الأولى والحركة ت�شعى  ن�شاأتها  فمنذ 

العدائية،  الأعمال  في  مبا�شرة  ت�شارك  التي  الأطراف  جميع  اإلى  ر�شائل  الحركة  وتبعث  الم�شلحة. 

لتذكيرها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإن�شاني. 

ويجوز للحركة اأن تدعو اإلى حظر اأ�شلحة معينة، كالأ�شلحة النووية اأو الألغام الأر�شية التي تخالف 

بحكم طبيعتها جوهر القانون الإن�شاني. ولم ي�شارك قادة كل بلد من البلدان الحركة في م�شاندتها 

اعتماد اتفاقية حظر الألغام الم�شادة لالأفراد �شنة 1997 على �شبيل المثال؛ ول يزال الكثيرون يعتبرون 

ا�شتخدام الأ�شلحة النووية اأمًرا مقبوًل. ولكن لأن هذه الأ�شلحة ل يمكن ا�شتخدامها في الواقع على 

نحو يميز بين المقاتلين وغير المقاتلين – ومن ثم تخالف قاعدة مهمة من قواعد القانون الإن�شاني – 

فاإن الحركة يمكنها اأن تتخذ موقًفا علنًيا �شدها.

ل يعني التم�صك بمبداأ الحياد التزام 

ال�صمت اإزاء ق�صايا تحظى باهتمام 

ُملح. )في ال�صورة( موؤتمر �صحفي 

يدعو فيه اأع�صاء الحركة كافة

الأطراف اإلى تعزيز القانون 

الدولي الإن�صاني وتوفير دعم اأكبر 

لالأ�صخا�س المت�صررين من اأعمال 

العنف.
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و اأثناء النزاعات، تنا�صد اللجنة الدولية جميع الأطراف علنًا تعزيز القانون الدولي الإن�صاني والتم�صك بمبادئه.

I. 
M

al
la

/S
yr

ia
n 

A
ra

b 
Re

d 
Cr

es
ce

nt

نهج اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر في الخروج اإلى العلن

تدلي اللجنة الدولية دائًما ببيانات علنية تطالب فيها جميع الأطراف المنخرطة في نزاع ما بالمتناع 

عن اأي عمل ُيعتبر انتهاًكا للقانون الإن�شاني.

وما ل تفعله اللجنة الدولية عموًما هو اإدانة جانب واحد علًنا. وتلجاأ بدًل من ذلك اإلى اإجراء محادثات 

ثنائية مبا�شرة مع الأطراف تعر�ص خاللها بياًنا بالوقائع الخا�شة بكيفية �شير الأعمال العدائية. واإذا 

النزاع  اأطراف  من  اأكثر  اأو  بانتهاك طرف  تفيد  موؤكدة  معلومات  من جمع  الدولية  اللجنة  تمكنت 

القانون الدولي الإن�شاني - على �شبيل المثال وجود حالت اختفاء ق�شري، اأو اإ�شاءة معاملة ال�شجناء 

اأو تلك الأطراف  اأو �شن هجمات على نحو ي�شر بالمدنيين دون تمييز – فاإنها تحيط هذا الطرف 

علًما من خالل تقارير �شرية واجتماعات مبا�شرة، باأن هذا ال�شلوك غير م�شروع ويجب اأن يتوقف.

وعندما تالحظ اللجنة الدولية حدوث انتهاكات ج�شيمة ومتكررة للقانون الإن�شاني – واإن ذهبت 

المحاولت ال�شرية التي بذلتها عبًثا – عندها فقط تعرب عن �شواغلها على المالأ.

الدولية  اللجنة  اأن  هو  ب�شيط،  ذلك  في  وال�شبب  القاعدة،  ولي�شت  ال�شتثناء  هي  الحالة  هذه  ولكن 

من  اأو  المحتجزين  اإلى  الم�شتمر  و�شولها  �شمان  في  وترغب  ال�شعيفة  الفئات  حماية  اإلى  تهدف 

يعانون تجاوزات اأخرى. وعالوة على ذلك، تريد اللجنة الدولية اأن ت�شمن عدم ا�شتخدام تقاريرها 

كاأدوات للدعاية ال�شيا�شية اأو اعتبارها كذلك على نحو يقو�ص حيادها وينال من م�شداقيتها.

الحماية  قواعد  نطاق  تو�شيع  اإلى  الرامية  الجهود  في  ذلك  اإلى  بالإ�شافة  الدولية  اللجنة  وتنخرط 

المن�شو�ص عليها في القانون الإن�شاني جنًبا اإلى جنب مع �شركائها في الحركة، بغية تعزيز الحترام 

الواجب لحياة الب�شر وكرامتهم. 
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اأي جمعية وطنية 

تكون مفتوحة للجميع ولديها 

اأع�شاء ومتطوعون من جميع مناحي 

الحياة هي جمعية تلتزم بمبداأي الوحدة 

والعالمية، لأن القوة العاملة بها تمثل 

اأو�شع نطاق ممكن من الفئات ال�شكانية، 

و�شوف تكون اأقدر بكثير على اللتزام 

بمبداأي الحياد وعدم التحيز.

اأي منظمة ُينظر اإليها 

باعتبارها تدعم طرًفا واحًدا من 

اأطراف النزاع، ومن ثم تخالف مبداأ 

الحياد، لن تتمكن من م�شاعدة �شكان 

المناطق الخا�شعة ل�شيطرة طرف اآخر، 

ما ُيعّد انتهاًكا لمبداأ عدم التحيز على 

ال�شعيد الوطني.

اإن اأي جمعية 

وطنية تقت�شر في تقديم 

خدماتها على مجموعة قومية اأو 

عرقية محددة، ومن ثم تخالف مبداأ 

عدم التحيز، �شرعان ما ُينظر اإليها 

باعتبارها متحيزة، ومن ثم 

غير محايدة.

اإذا كان معظم 

اأع�شاء اأجهزة الحكم في 

جمعية وطنية معينين من قبل 

الحكومة، فاإن تلك الجمعية تفقد 

ا�شتقاللها وت�شادف �شعوبة في 

الحفاظ على حيادها.

الإن�صانية

ال�صتقالل

الخدمة التطوعية

الحياد

الوحدة

عدم التحيز

العالمية

مبادئ مترابطة:
كيف يرتبط مبداأ الحياد بالمبادئ الأ�صا�صية الأخرى؟
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تدعو الحركة في اأوقات ال�شلم اإلى اإدخال تح�شينات على الأ�شاليب التنظيمية التي توؤثر على التاأهب 

في  اإن�شانية  اأكثر  �شيا�شات  اتباع  اإلى  الحركة  اأع�شاء  يدعو  قد  وبالمثل،  لها.  وال�شتجابة  للكوارث 

بال�شحة وال�شالمة.  تتعلق  ق�شايا مهمة  ب�شاأن  يتخذون موقًفا  اأو  الالجئين والمهاجرين،  التعامل مع 

عدم  على  الحر�ص  مع  ما  حد  اإلى  ال�شيا�شية  العملية  في  ي�شاركوا  اأن  بذلك  القيام  اأثناء  لهم  وينبغي 

النحياز لأي جانب في المناق�شات ال�شيا�شية التي تقع خارج حدود الهتمامات الإن�شانية.

تكلفة الحياد

ل ياأتي الحياد بدون تكلفة. فلكي ل ُت�شتغل الم�شاعدات الإن�شانية في دعم الخطط ال�شيا�شية لجماعة 

ُتعتبر الحركة جزًءا من اأي حملة ع�شكرية، ل يمكن لأع�شاء الحركة دائًما قبول الخدمات  ما ول 

المقدمة لهم حتى واإن كانت �شتمنحهم مزايا فورية، لأن الحكومات والأمم المتحدة والمنظمات 

غير الحكومية والجماعات الدينية قد ل تلزم الحياد في نزاع معين اأو قد ل تطّبق المبادئ الأ�شا�شية 

بطريقة تتفق مع نهج الحركة.

على �شبيل المثال، يجب على الحركة اأن تحتفظ بالم�شافة ال�شرورية بينها وبين الدعم ال�شيا�شي الذي 

توفره قوات حفظ ال�شالم التابعة لالأمم المتحدة لحكومة معينة. وينبغي لها من ثم ترتيب كيفية نقل 

الأفراد والب�شائع باأ�شلوبها الخا�ص. ولكن ي�شعب هذا الأمر في البلدان التي تكون فيها طائرات الأمم 

المتحدة الو�شيلة الوحيدة المتاحة ب�شهولة غالبًا. وفي ال�شياق نف�شه، يجب على الحركة اأن تنتبه، واأن 

تدخل اأحيانًا في مفاو�شات طويلة حول ال�شعارات التي يمكن طباعتها على الم�شاعدات التي تتولى 

هي ت�شليمها اأو تلك التي ترفعها و�شائل النقل التي ت�شتخدمها. وكل هذا يزيد التكلفة المالية للعمليات. 

ولكن على الرغم من �شعوبة قيا�ص اأثر مبداأ الحياد من الناحية الكمية، فقد ثبت اأنه الأداة الأكثر موثوقية 

وفعالية بالن�شبة لنا في الو�شول اإلى المناطق التي ل يمكن للعديد من المنظمات الدولية دخولها.

العمل الإن�صاني: قوة من اأجل ال�صالم؟

من  و�شبب  ال�شالم.  �شنع  اأن�شطة  في  اإن�شانية  انخراطنا كحركة  عدم  ب�شاأن  �شوؤال  ا  اأي�شً علينا  ُيطرح 

ال�شالم ب�شورة  الحركة في عمليات  ت�شارك  النزاع، ل  الحيادي. ففي حالت  الأ�شباب هو موقفنا 

مبا�شرة. كما اأنها ل تبدي راأيًا اأو انحياًزا في المناق�شات ال�شيا�شية التي تدور حول ما اإذا كانت حرب 

ال�شيا�شي وبالتالي  اأو »غير عادلة«، لأن م�شاركتها في مناق�شات كهذه يم�ص حيادنا  معينة »عادلة« 

قدرتنا على م�شاعدة ال�شكان المت�شررين من النزاع. واإن قرار خو�ص الحرب اأو عدم خو�شها يكون 

قراًرا م�شي�ًشا في كثير من الأحيان. ولذلك فالأمر متروك لأطراف اأخرى لإقناع الأطراف المتحاربة 

ببدء المفاو�شات من اأجل ال�شالم. ومع ذلك، فقد يهدف العمل العام للحركة الذي ي�شتند اإلى م�شاعر 

اإلى تعزيز روح ال�شالم واإلى تحقيق الم�شالحة بين الخ�شوم. وهذا ما يعبر عنه  الت�شامن والوحدة، 

مبداأ الإن�شانية الذي ين�ص على اأن الحركة »تعزز التفاهم المتبادل وال�شداقة والتعاون وال�شالم الدائم 

بين جميع ال�شعوب‹‹. 
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المبادئ اأ�صا�س عملنا:

توفير الرعاية للجميع في ال�صومال

ا�شتمر م�شت�شفى كي�شاني بمقدي�شو في توفير الرعاية الطبية دون اأي تحيز لأكثر 

الهالل  �شمعة  اإلى  اإلى حد كبير  الف�شل في هذا  الزمن. ويعود  من عقدين من 

اأثناء الحرب الأهلية الدامية، وفًقا  الأحمر ال�شومالي وما عرف عنه من حياد 

لدرا�شة اأجراها ال�شليب الأحمر البريطاني عام 2013. 

وفي عام 1991 تم تق�شيم مقدي�شو وانقطعت ال�شلة بين الجرحى من المدنيين 

والمقاتلين في �شمال مقدي�شو وبين الم�شت�شفى في جنوب المدينة. وقرر الهالل 

الأحمر ال�شومالي بالتعاون مع اللجنة الدولية تحويل ال�شجن القديم في �شمال 

ما  �شرعان   1992 عام  الم�شت�شفى  افتتاح  وبعد  م�شت�شفٍى.  اإلى  مقدي�شو  �شرق 

�شرع في عالج المر�شى بمعدل بلغ اأكثر من 100 مري�ص جديد كل يوم.

الألفية  خالل  وتكراًرا  مراًرا  المنطقة  على  ت�شيطر  التي  ال�شلطات  تغّير  ومع 

الأطراف  جميع  ثقة  اكت�شاب  من  الم�شت�شفى  لموظفي  لبد  كان  الثانية، 

للجميع.  العالج  تقديم  في  وال�شتمرار  اأمان  في  البقاء  في  يرغبون  كانوا  اإذا 

وا�شتطاع م�شت�شفى كي�شاني بف�شل حياده اأن يظل مفتوًحا وعاماًل، بغ�ص النظر 

عن الجماعة التي كانت ت�شيطر على المنطقة.

وتمكن الم�شت�شفى منذ تاأ�شي�شه من تقديم العالج لأكثر من 200,000 �شخ�ص، 

من بينهم اأكثر من 30,000 جريح من جراء الأ�شلحة. ويقول مدير الم�شت�شفى 

في هذا ال�شدد: »فقط لأننا نتوخى الحياد بمنتهى ال�شرامة، ونحن معروفون 

بذلك، يمكننا اأن نقوم بعملنا في هذه البيئة ال�شائكة«. 

»فقط لأننا نتوخى �لحياد بمنتهى �ل�صر�مة، ونحن معروفون بذلك، يمكننا �أن 

نقوم بعملنا في هذه �لبيئة �ل�صائكة«.

مدير م�شت�شفى كي�شاني في مقدي�شو بال�شومال

مبداأ الحياد هو اأحد الأ�صباب التي تمكن العاملين في مجال الرعاية الطبية بهذا الم�صت�صفى في مقدي�صو من 

تقديم الخدمات ال�صحية الأ�صا�صية للجميع، بمن فيهم الم�صابون اأثناء القتال.



المبادئ اأ�صا�س عملنا:

الحياد والمجتمع المحلي

من  للعديد  بالن�شبة  �شرورية  هي  بل  فح�شب،  والنزاعات  بالأزمات  الأ�شا�شية  المبادئ  ترتبط  ل 

الجمعيات الوطنية من اأجل الحتفاظ بثقة الجمهور وبناء عالقات قوية مع المجتمعات المحلية.

وقد تو�شل ال�شليب الأحمر الأ�شترالي على �شبيل المثال اإلى ا�شتنتاج مفاده اأن المبادئ قامت بدور 

توري�ص.  م�شيق  و�شكان جزر  الأ�شليين  ال�شكان  في مجتمعات  الإن�شانية  اأن�شطته  تعزيز  في  حيوي 

ويالقي مبدئا الحياد وعدم التحيز مردوًدا قويًا ل �شيما لدى المتطوعين والموظفين المنتمين لتلك 

المجتمعات، وفًقا لدرا�شة ال�شليب الأحمر الأ�شترالي.
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وموظفوه مجموعة  الأحمر  ال�شليب  متطوعو  يقدم  ال�شميم، حيث  في  مثاًل  ورابيندا  حالة  وُتعتبر 

الندماج  وتحقيق  للكوارث  والتاأهب  المحلي  المجتمع  �شحة  لتح�شين  الخدمات  من  وا�شعة 

الجتماعي. وقد تاأ�ش�ص هذا المجتمع المحلي المكون من حوالي 1000 �شخ�ص عام 1927 عندما 

اأجبرت الحكومة الأ�شترالية كثيًرا من ال�شكان الأ�شليين و�شكان جزر م�شيق توري�ص ق�شًرا على العي�ص 

هناك. 

وقد كان لهذا التاريخ اإلى جانب �شيا�شات ومواقف اأخرى، تاأثير �شار ودائم على الحياة الجتماعية 

والقت�شادية والثقافية والروحية لل�شكان الأ�شليين و�شكان جزر م�شيق توري�ص.

وت�شاعد المبادئ الأ�شا�شية النا�ص على فهم طبيعة ال�شليب الأحمر ومهمته في م�شاعدة اأي �شخ�ص 

محتاج، بغ�ص النظر عن خلفيته الدينية اأو الثقافية اأو حتى �شالته الأ�شرية. وقال اأحد الأ�شخا�ص الذين 

اأُجريت معهم مقابالت �شخ�شية في اإطار الدرا�شة: »نظًرا لكوننا نت�شف بالحياد وال�شتقالل يمكننا 

مزيد  اإلى  الفهم  هذا  ويقود  �شخ�ص«.  لأي  ننحاز  هنا كي  ل�شنا  اأننا  المحلية  للمجتمعات  نف�شر  اأن 

من القبول والحترام المتبادل، ما يوؤدي بدوره اإلى م�شاركة اأعمق من جانب المجتمع المحلي في 

الجمعية الوطنية وخدماتها.

وقد اأكد العمل مع اأنا�ص ينتمون لمجموعة متنوعة من البيئات الحاجة ل�شرح الأمور باأ�شاليب مفهومة 

المبادئ من خالل  اأحياًنا  ي�شرحون  المحليين  والموظفين  المتطوعين  فاإن  ولذا  ثقافي.  �شياق  لكل 

ر�شومات ت�شتخدم رموًزا وت�شورات م�شتمدة من ثقافة ال�شكان الأ�شليين ومن الق�ش�ص المروية.

ت�شور  الأحمر من ورابيندا، في ر�شم جدارية  ال�شليب  �شويني، وهي متطوعة في  تالي�شا  و�شاركت 

المبادئ الأ�شا�شية على ال�شور الخارجي لمقر الفرع المحلي لل�شليب الأحمر. وهي تقول اإن هذا 

العمل والأن�شطة التي على �شاكلته ت�شاعد على تغيير المواقف تجاه خدمات الجمعية الوطنية.

ال�شباب  عليها  عّلق  المحلي،  المجتمع  اأفراد  بين  م�شكالت  ثارت  »عندما  بقولها:  ذلك  وت�شرح 

قائلين: »ل يمكنكم اأن تنحازوا لأحد لأنكم تعملون في ال�شليب الأحمر«، ما يدل على تطور مذهل 

الجميع  تجعل  ا  اأي�شً المبادئ  اأن  واأ�شافت  المحلي«.  المجتمع  في  الأحمر  ال�شليب  دور  فهم  في 

ي�شعرون باأنهم مو�شع ترحيب في فرع ال�شليب الأحمر وتمنحهم �شعوًرا بالنتماء. واأردفت قائلة: 

الحيز الآمن  النا�ص، وجمعهم �شويًا في هذا  اإليه  يلجاأ  اآمن  تتلخ�ص في خلق حيز  الم�شاألة كلها  »اإن 

حيث ل يحكم اأي منهم على الآخر ويمكنهم الجلو�ص وتجاذب اأطراف الحديث عن اأي �شيء«.

متطوع في ال�صليب الأحمر الأ�صترالي من جزر طيوي ي�صتخدم اأ�صلوب التعبير الج�صدي لت�صوير مبداأ العالمية.
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ال�صتقالل

الحركة م�صتقلة. ورغم اأن الجمعيات الوطنية تعمل ب�صفتها هيئات م�صاعدة 

تلك  بها  ت�صطلع  التي  الإن�صانية  الخدمات  مجال  في  العاملة  لل�صلطات 

تحافظ  اأن  عليها  يجب  بالدها،  في  ال�صارية  للقوانين  وتخ�صع  ال�صلطات 

الحركة في  مبادئ  الت�صرف بموجب  لها  يت�صنى  ا�صتقاللها كي  دوًما على 

جميع الأوقات. 
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ال�صتقالل

عندما تاأ�ش�شت اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية الرائدة منذ اأكثر من 150 عاًما، 

اأقر موؤ�ش�شوها بمدى اأهمية ا�شتقاللها.

اإذ يجب اأن تكون الجمعيات الوطنية في موقف يمكنها من اتخاذ قراراتها بتقديم 

الم�شاعدة على اأ�شا�ص الحاجة المح�شة ل اأن تكون تابعة لقوى �شيا�شية اأو ع�شكرية 

اأو لأي قوى اأخرى.
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تعمل الجمعيات الوطنية ب�صفتها هيئات م�صاعدة لحكوماتها في المجال الإن�صاني، ولكنّها منظمات م�صتقلة 

تتخذ قراراتها بنف�صها فيما يخ�س مكان وزمان تقديم الم�صاعدة المطلوبة. )في ال�صورة( متطوع يتحدث اإلى 

�صيدة تنتظر خارج ماأوى موؤقت للمهاجرين غير ال�صرعيين، اأقامه ال�صليب الأحمر النرويجي بالتعاون مع 

�صريك محلي ا�صتجابة لالحتياجات الما�صة.
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الوطنية،  الراهن وفي كل وقت، لأن الجمعيات  الوقت  وال�شتقالل مبداأ مهم في 

اتخاذ  على  قادرة  تكون  اأن  يجب  الدولي،  والتحاد  الدولية  اللجنة  �شاأن  �شاأنها 

العام  للراأي  ت�شمح  اأو  ال�شيا�شية  لل�شغوط  ت�شت�شلم  األ  ويجب  بنف�شها.  قراراتها 

بالتاأثير عليها، لأن هذا الراأي قد يتاأثر بالإعالم المتقّلب.

اأع�شاء الحركة ينبغي لهم مقاومة اأي تدخل  اأن  اأ�شمل  ويعني ال�شتقالل على نحو 

– �شواء �شيا�شي اأو اإيديولوجي اأو اقت�شادي- من �شاأنه اأن يمنعهم من الت�شرف وفًقا 
للمبادئ الأ�شا�شية من اإن�شانية وعدم تحيز وحياد.

ال�صتقاللية في اتخاذ الإجراءات

ل يجوز لأي جمعية وطنية، على �شبيل المثال، قبول تبرعات مالية ُتمنح للم�شاعدة 

تكون  قد  اأنا�ًشا  وت�شتبعد  دينية،  اأو  عرقية  اأو  �شيا�شية  معايير  اأ�شا�ص  على  فقط 

اأكبر. ولكي يكون اأع�شاء الحركة جديرين بثقة الجميع وكي  اأو  اأ�شد  احتياجاتهم 

من  حال  باأي  ُي�شتغلوا  اأن  يجب  ل  مهمتهم،  لتنفيذ  الالزمة  بالم�شداقية  يتمتعوا 

الأحوال وتحت اأي ظروف كاأدوات لتنفيذ �شيا�شة الحكومة.

وقد ينتهي المطاف باأي جمعية وطنية تقرر ال�شطالع بعمليات لالإغاثة ا�شتجابة 

اأو  مالئمة  غير  م�شاعدات  تقديم  اإلى  الخا�شة  لمعاييرها  وفًقا  ولي�ص  العام  لل�شغط 

الجمعية  لتلك  عامة  انتقادات  بدوره  الو�شع  هذا  يجلب  اأن  ويمكن  �شارة.  حتى 

الوطنية ويف�شي اإلى فقدانها ثقة الجمهور.
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دور الهيئات الم�صاعدة: الحفاظ على التوازن ال�صليم

ا اأن تعي ال�شلطات العامة وتحترم ا�شتقاللية الجمعيات الوطنية ومركزها  ومن الأمور الحا�شمة اأي�شً

التي  والقرارات  للحركة  الأ�شا�شي  والنظام   1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  بموجب  المميز  القانوني 

اتخذها الموؤتمر الدولي لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر.

في  العامة  لل�شلطات  الم�شاعدة«  »الجهات  بدور  القيام  الوطنية  الجمعيات  المواثيق  تلك  وتخول 

اعُترف  عندما  الأحمر،  لل�شليب  الأولى  الن�شاأة  من  جذوره  ي�شتقي  دور  وهو  الإن�شاني،  المجال 

الع�شكرية.  الطبية  للخدمات  م�شاعدين  باعتبارهم  مرة  لأول  الطبية  الرعاية  مجال  في  بالمتطوعين 

الداعمة  الإن�شانية  الأن�شطة  من  وا�شعة  مجموعة  ي�شمل  واأ�شبح  الوقت  بمرور  المفهوم  هذا  وتغير 

لل�شلطات العامة في وقت ال�شلم واأثناء الأزمات على حد �شواء.

ول يعني ذلك اأن الجمعيات الوطنية تابعة لحكوماتها، بل قد ُيعهد اإليها ا�شتكمال الأن�شطة الحكومية 

اأو الخدمات العامة التي ل تتمكن الحكومات من توفيرها.

ومع ذلك، ينبغي من اأجل الحفاظ على ا�شتقالل الجمعيات الوطنية في العمل تحديد معالم العالقة 

الم�شاعدة ب�شكل وا�شح في القانون الوطني وفي النظام الأ�شا�شي للجمعية الوطنية اأو د�شتورها وفي 

التفاقات الر�شمية بين الجمعية الوطنية والحكومة. وينبغي لهذه القوانين وتلك التفاقات اأن تحدد 

الأدوار الموكلة اإلى الجمعية الوطنية، واأن تن�ص على توفير الحكومات الموارد الالزمة للجمعيات 

الوطنية كي ت�شطلع بهذه الأدوار واأن توؤكد قدرة تلك الجمعيات وحقها في تقديم خدماتها الإن�شانية 

في جميع الأوقات وفًقا للمبادئ الأ�شا�شية.
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تعمل عدة جمعيات وطنية حول العالم 

بالتعاون مع الحكومات من اأجل تعزيز

القوانين واللوائح التي تنّظم تقديم 

الم�صاعدات الإن�صانية في اأعقاب 

الكوارث. وقد تعوق القوانين الخا�صة 

با�صتيراد ال�صلع مثاًل جهود الإغاثة اإن 

لم تُطبق عليها ا�صتثناءات اأثناء حالت 

الطوارئ. )في ال�صورة( موظفو ال�صليب 

الأحمر في جزر كوك يتحدثون مع 

م�صوؤولي الحكومة وممثلي المجتمع 

المدني ب�صاأن كيفية تعديل القوانين 

المحلية التي تنظم عملية ال�صتجابة 

للكوارث.
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ويقع على عاتق الجمعيات الوطنية ب�شبب مركزها كهيئات م�شاعدة واجب النظر بجدية في اأي طلب 

توجهه لها الحكومة لتنفيذ اأن�شطة اإن�شانية. ويمكن للحكومة اأن ت�شتفيد ا�شتفادة كاملة من خدمات 

نظم  وو�شع  الطوارئ  لحالت  والتاأهب  العامة  الجتماعية  الخدمات  ل�شتكمال  الوطنية  الجمعية 

لال�شتجابة لها.

المبادئ  مع  تتعار�ص  اأن�شطة  تنفيذ  الوطنية  الجمعيات  من  تطلب  األ  الحكومات  يتعين على  ولكن 

الأ�شا�شية اأو مع النظام الأ�شا�شي للحركة. وتلتزم الدول، باعتبارها اأطراًفا في اتفاقيات جنيف ل�شنة 

1949 واأع�شاًء في الموؤتمر الدولي لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر، بتعزيز قدرة الجمعيات الوطنية 
على اللتزام بالمبادئ الأ�شا�شية في جميع الأوقات، وعدم التدخل في ا�شتقاللية عملها وكيفية اتخاذ 

قراراتها.

ويعني ذلك في بع�ص الأحيان اأن الجمعيات الوطنية اأو اللجنة الدولية اأو التحاد الدولي قد يرف�شون 

بع�ص المقترحات اإذا كانت ل تتفق مع المبادئ الأ�شا�شية.

ويجوز للجمعية الوطنية في الوقت نف�شه اأن تقرر ا�شتناًدا اإلى مبداأ الحياد ال�شطالع باأن�شطة الرعاية 

الجتماعية لم�شاعدة الفئات الم�شت�شعفة ب�شكل خا�ص )كالالجئين وال�شجناء المفرج عنهم ومدمني 

المخدرات وغيرهم(، حتى واإن لم تطلب منها الدولة تنفيذ تلك الأن�شطة.

التحديات التي تواجه ال�صتقاللية

ولكن الحفاظ على ال�شتقالل لي�ص �شهاًل على الدوام. على �شبيل المثال، قد تت�شمن اأجهزة الحكم 

في الجمعية الوطنية ممثاًل عن الدولة في بع�ص الحالت. وقد يفيد هذا التمثيل التن�شيق مع ال�شلطات 

ممثلو  كان  اإذا  فقط  يحدث  اأن  يجب  هذا  ولكن  والدفاع(،  والتعليم  ال�شحة  وزارات  )مثل  العامة 

الأع�شاء المنتخبين عن طريق القتراع الحر ي�شكلون دائًما اأغلبية في اأجهزة الحكم بالجمعية. وهذه 

القاعدة يجب اأن ُتحدد بو�شوح في النظام الأ�شا�شي للجمعية الوطنية.

وت�شون الجمعية الوطنية ا�شتقاللها اأكثر من خالل ا�شتقدام متطوعين من كافة القطاعات الجتماعية 

والثقافية والقت�شادية في المجتمع، ومنحهم الفر�شة للم�شاركة في اتخاذ القرارات المهمة وانتخابهم 

لتقّلد منا�شب قيادية.
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�صغوط اأخرى

قد يوؤثر م�شدر التمويل على النظرة اإلى العمل الإن�شاني باعتباره م�شتقاًل اأم ل. وكلما تنوعت م�شادر 

التمويل فاإن المنظمات الإن�شانية تكون اأكثر ا�شتقالًل.

وقد اأثار العديد من الأ�شخا�ص في البلدان ذات الدخل المرتفع ت�شاوؤلت حول ميزانيات الم�شاعدات 

من  العديد  طالبت  لذلك،  ونتيجة  العالمية.  المالية  الأزمة  اأعقاب  في  �شيما  ل  لدولهم،  الخارجية 

دعم  في  الرغبة  قلت  نف�شه،  الوقت  وفي  الإن�شانية.  للمنظمات  الم�شاءلة  من  بمزيد  المانحة  الدول 

»الميزانيات الأ�شا�شية« للمنظمات وتحول التركيز بدًل من ذلك اإلى تمويل م�شاريع معينة اأو مجالت 

محددة تحظى بالهتمام. واأ�شبح اأمام الجهات المانحة خيارات اأكثر لتوجيه تمويلها، مع تزايد عدد 

الوكالت الإن�شانية وانت�شارها في ال�شنوات الأخيرة. 

بالم�شاءلة  المتزايدة  المطالبة  اأجبرت  حيث  عديدة،  اإيجابية  تطورات  اإلى  ذلك  كل  اأف�شى  وقد 

ال�شليمة  القنوات  الم�شاعدات في  اأموال  تنفق  اأنها  اأكثر  تبرهن بفعالية  اأن  الإن�شانية على  المنظمات 

واأن تلك الأموال تعود بفوائد ملمو�شة – وهي اإجراءات �شرورية لالحتفاظ بثقة الجمهور و�شمان 

و�شول الم�شاعدات اإلى من هم في اأم�ص الحاجة اإليها.

ومع ذلك، يثير هذا التجاه تحديًا بالن�شبة ل�شتقالل المنظمات الإن�شانية، خا�شة اإذا قبلت ب�شكل 

متزايد تموياًل موجًها لم�شاريع محددة فقط. وربما يقو�ص قدرتها على تحديد الفئات الأ�شد احتياًجا 

هذا  اأن  ورغم  التحيز.  عدم  مبداأ  مكانة  من  ا  اأي�شً ي�شعف  ما  مجتمعاتها،  في  غيرها  من  للم�شاعدة 

التمويل قد يمّكن الجمعيات الوطنية على المدى الق�شير من اإحداث تغيير على م�شتوى المجتمعات 

المحلية، وتعتبره بع�ص الجمعيات و�شيلة للو�شول اإلى ا�شتقالل مالي اأكبر عن حكوماتها، فاإن هذه 

ال�شتقاللية قد تعاني �شعًفا �شديًدا عندما يجف نبع التمويل الموّجه لم�شاريع محددة. 
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ال�صليب الأحمر في بيرو، يوزع بطانيات 

على �صكان جبال الأنديز خالل مو�صم 

ال�صتاء القار�س البرودة، بدعم من 

�صندوق الطوارئ لالإغاثة في حالت 

الكوارث الذي اأ�ص�صه التحاد الدولي 

لتمكين الجمعيات الوطنية من ال�صتجابة 

ا تلك التي ل  ب�صرعة لالأزمات، وخ�صو�صً

تحظىباهتمام دولي على نطاق وا�صع.
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ورًدا على ذلك، ت�شعى الحركة با�شتمرار لم�شاعدة الجمعيات الوطنية على خلق وتطوير عالقات مع 

في  للتمويل  اعتماًدا على م�شدر واحد  اأقل  يجعلها  ما  القريبة،  المانحة  الجهات  وا�شعة من  مجموعة 

اأن�شطة مولدة للدخل( قد  اأن�شطتها )وُتدمج فيها  المقابل. وبالمثل، فاإن الجمعيات الوطنية التي تنوع 

تكون اأقل عر�شة لل�شغوط المالية التي يمكن اأن تهدد ا�شتقاللها المالي. ويعني احتفاظ الجمعية الوطنية 

بم�شداقيتها لدى عامة النا�ص اأن باإمكانها العتماد على الدعم ال�شعبي اإذا تعر�ص ا�شتقاللها للخطر. 

الوطنية  فالجمعية  الأ�شا�شية:  المبادئ  واحترام  التنظيمي  التطوير  بين  وثيقة  �شلة  توجد  واأخيرا، 

التي تعاني بنيتها الإدارية والمالية من عدم الكفاية تكون اأقل ا�شتعداًدا لدعم ا�شتقاللها في مواجهة 

التدريب  ذوي  المتطوعين  من  داعمة  قاعدة  ح�شد  ويمكنها  �شليمة  بنيتها  كانت  لو  مما  ال�شلطات 

الجيد والحافز القوي.

التعاون مقابل ال�صتقالل

ال�شتقالل له اأهمية حا�شمة في العمل مع �شركاء من الهيئات الحكومية واتحادات التمويل الدولية 

ب�شكل  هذا  وينطبق  المحلي.  المجتمع  م�شتوى  على  والجماعات  الأخرى  الإن�شانية  والمنظمات 

خا�ص عند ال�شتجابة للكوارث وا�شعة النطاق التي لبد من التن�شيق والتعاون في اإطارها لتحقيق اأكبر 

اأثر في وقت محدود وبا�شتخدام موارد محدودة.

وبينما ت�شعى الحركة للعمل مع �شركاء اآخرين لم�شاعدة من يعانون تداعيات النزاعات اأو الكوارث 

الطبيعية، فاإنها توؤكد ا�شتقاللها في اأغلب الأحيان عندما تتداخل خطط اقت�شادية اأو �شيا�شية اأو حتى 

ع�شكرية مع العمل الإن�شاني.
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ل يعني مبداأ ال�صتقالل اأننا ل يمكن اأن نعمل مع منظمات اأخرى ت�صعى لم�صاعدة ال�صعفاء؛ طالما اأن ذلك ل يوؤثر على قدرتنا على 

تطبيق المبادئ.



ويكت�شي مبداأ ال�شتقالل اأهمية خا�شة اأثناء العمل في مناطق ت�شطرم فيها النزاعات اأو اأعمال العنف 

الخطيرة. وينبغي للعمل الإن�شاني كي يحقق الفعالية المطلوبة اأن يكون متميًزا، واأن ينظر اإليه باعتباره 

وا�شح  م�شتقل  ب�شكل  العمل  في  الرغبة  وراء  وال�شبب  والع�شكرية.  ال�شيا�شية  الم�شالح  عن  متميًزا 

ومبا�شر، وهو اأن الأطراف المنخرطة في اأي نزاع تنزع اإلى رف�ص التعاون مع منظمات اإن�شانية ت�شتبه 

في اأن لديها دوافع خفية.

واإن اتباع النهوج المتكاملة التي تجمع بين العنا�شر ال�شيا�شية والع�شكرية واإعادة التعمير والعنا�شر 

الإن�شانية، كما ينادي عدد من الدول، يتعار�ص مع مبداأ ال�شتقالل.
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تقوم القوات الم�صلحة وهيئات الدفاع المدني غالبًا بدور 

رئي�صي في ال�صتجابة للكوارث الطبيعية. ويجوز لمكونات 

الحركة اأن تعمل معها، ب�صرط األ يوؤثر عملها تاأثيًرا �صلبيًا على 

النظرة اإلى الحركة ككل، واأل يخالف على نحو فعلي اأو مت�صور 

مبدئي ال�صتقالل والحياد. )في ال�صورة( اأفراد من الجي�س 

الفرن�صي ي�صلمون م�صتلزمات الإغاثة في فانواتو.
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المثال  �شبيل  على  الدولية  فاللجنة  الجيو�ص:  مع  التحاور  عن  بنف�شها  تناأى  الحركة  لأن  هذا  ولي�ص 

ترغب وتنجح في معظم الأحيان في اإقامة حوار ن�شط مع الجيو�ص والجماعات الم�شلحة الأخرى. 

الع�شكرية  الحمالت  من  ت�شّكل جزًءا  اأن  ينبغي  ل  الإن�شانية  الأن�شطة  اأن  هو  الحركة  موقف  ولكن 

تتواكب معه.  اأو  النظام  تغيير  لتعزيز  ُت�شتخدم  اأن  ينبغي  القلوب والعقول«، ول  اإلى »ك�شب  الرامية 

اأو الع�شكرية قد يحول في نهاية  واإن عدم و�شوح الخط الفا�شل بين الأن�شطة الإن�شانية وال�شيا�شية 

المطاف دون تقديم الحماية والم�شاعدة الإن�شانية على نحو غير تمييزي لجميع �شحايا النزاع.
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الخدمة التطوعية

تعتمد الحركة على الخدمة التطوعية ول تدفعها باأي حال من الأحول الرغبة في 

تحقيق المكا�صب. 
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الخدمة التطوعية

الآخرين دون مقابل  لم�شاعدة  العالم وقتهم وطاقتهم  اأنحاء  اأفراد في جميع  يمنح 

كل يوم. فهم يزورون كبار ال�شن في دور رعاية الم�شنين، وي�شاركون في حمالت 

التبرع بالدم ويقومون بتوزيع البطانيات على �شحايا حرائق المنازل. اأما في حالت 

الطوارئ، فيتولى المتطوعون توفير الإ�شعافات الأولية ويوؤدون اأحياًنا مهاًما تتطلب 

الأيام والأ�شابيع بل وال�شنوات في بع�ص الأحيان  �شجاعة �شخمة. وهم يكر�شون 

لبناء اأماكن الإيواء ووقاية المجتمعات من الأمرا�ص المعدية.

متطوع.  مليون   17 بحوالي  عددهم  يقدر  متطوعين  �شفوفها  في  الحركة  وت�شم 

وقّدرت درا�شة اأجراها حديًثا التحاد الدولي القيمة القت�شادية لخدمات المتطوعين 

بما يفوق 6 مليارات دولر �شنويًا. ولكن العمل التطوعي ل يتعلق بالمال فح�شب.

S.
 R

ya
n/

In
te

rn
at

io
na

l F
ed

er
at

io
n

U
kr

ai
ne

 R
ed

 C
ro

ss

متطوع في جمعية ال�صليب الأحمر الهندي يتحدث اإلى رجل م�صاب بمر�س ال�صل، في اإطار برنامج لم�صاعدة 

المر�صى على مداومة العالج.
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تفاني  هو  عملنا  وراء  الدافع  يكون  اأن  ويجب  الحركة.  مبادئ  من  اأ�شا�شي  مبداأ  التطوعية  فالخدمة 

مكانة  اأو  هيبة  اأو  مالية  مكا�شب  تحقيق  في  الرغبة  ولي�ص  الإن�شانية  بالأهداف  والتزامهم  الأفراد 

اجتماعية اأو اإنجازات على الم�شتوى ال�شخ�شي. وينطبق ذلك على العمل مقابل اأجر والعمل بدون 

اأجر على حد �شواء: فعلى الرغم من اأن موظفي الحركة يتلقون راتًبا، فاإن دافعهم للعمل هو الرغبة 

المتجردة والمنزهة عن كل م�شلحة �شخ�شية لم�شاعدة المحتاجين.

وت�شاعد روح نكران الذات والإيثار المرتبطة بالعمل التطوعي على تعزيز اللتزام بالمبادئ الأخرى 

المنظمات  تكون  ول  �شخ�شية  مكا�شب  لتحقيق  الأفراد  ي�شعى  ل  فعندما  بها.  والتم�شك  للحركة 

عن  النظر  بغ�ص  بعملنا  �شنقوم  اأننا  في  يثقوا  اأن  المجتمع  لأفراد  يمكن  الربح،  في  بالرغبة  مدفوعة 

ا في تعزيز الترابط الجتماعي و�شالمة المجتمع باأ�شاليب  ال�شغوط المالية. وقد ي�شاهم التطوع اأي�شً

قّيمة للغاية ولكن من ال�شعب قيا�شها من الناحية الكمية.

من�صاأ الخدمة التطوعية

لقد كانت معركة �شولفرينو عام 1859 والأهوال التي خلفتها وما �شهده هنري دونان راأى العين في 

�شاحة القتال من عدم كفاية الخدمات الطبية وعدد الجنود الذين لقوا حتفهم ب�شبب نق�ص الرعاية، 

هي الدافع الذي حثه على ت�شكيل »لجان لالإغاثة بغر�ص تقديم الرعاية للجرحى في زمن الحرب على 

يد متطوعين متحم�شين ومكر�شين وموؤهلين تماًما«.

ورغم اأن المتطوعين الأوائل في ال�شليب الأحمر عملوا في �شاحات القتال اأو على مقربة منها، فاإن 

المتطوعين في الوقت الحالي ي�شطلعون بمجموعة من المهام الطبية والجتماعية في الحياة اليومية 

وفي اأعقاب الكوارث الطبيعية.
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لأن متطوعي ال�صليب الأحمر والهالل 

اأحمر غالبًا ما ينتمون لبلدان ومجتمعات

ت�صررت من الأزمات، فاإنهم يكونون 

في الأغلب الأعم اأول الموجودين في 

الم�صهد عندما يحتاج النا�س اإليهم. 

)في ال�صورة( اأع�صاء في جمعية ال�صليب 

الأحمر الأوكراني يعتنون ب�صخ�س 

اأ�صيب بجروح خالل ال�صطرابات 

المدنية.
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هل ما زال التطوع مهًما؟

هل مازال التطوع نموذًجا مهًما لمواجهة عواقب النزاعات والكوارث الطبيعية، ناهيك عن الق�شايا 

الحديثة؟ نحن  المجتمعات  وتوؤثر على  ُتح�شى  تُعد ول  التي ل  وال�شحية  الجتماعية والقت�شادية 

نعتقد اأنه مهم. فبينما ل يمكن ول ينبغي النظر اإليه باعتباره الو�شيلة الرئي�شية لمعالجة تلك الق�شايا، 

قد يكون له تاأثير كبير عليها. اأوًل، لأن الحكومات في العديد من الدول تفتقر اإلى الموارد والبنية 

التي توفر  البلدان  الق�شايا. وحتى في  ال�شيا�شية الالزمة لال�شتجابة لكثير من هذه  اأو الإرادة  التحتية 

يتوفر  التي  البلدان  اأو في  للجمهور،  الرفاهية  ال�شحية وو�شائل  الخدمات  اأو كلًيا  الدولة جزئًيا  فيها 

لدى جمعياتها الوطنية اأعداد كبيرة من الموظفين المدربين الذين يتمتعون باأعلى م�شتويات الكفاءة 

ويتقا�شون رواتب، توجد فجوات في الخدمات ينبغي ملوؤها.

وبغ�ص النظر عن م�شتوى كفاءة العاملين في مجال الرعاية ال�شحية وتفانيهم في العمل، توجد دائًما 

اأنماط من المعاناة ل يمكن �شوى للمتطوعين ذوي الدراية بالظروف المحلية الك�شف عنها. وفي 

اأو تكون بدياًل عن الخدمات  اأن تحل محل العمل مقابل اأجر  حين ل ُيق�شد من الخدمة التطوعية 

الحكومية، فاإن اأعداًدا كبيرة من الأ�شخا�ص لن تح�شل على الم�شاعدة في العديد من الأماكن اإذا كان 

لبد من دفع مقابل للعمل الذي يقوم به المتطوعون.

ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر موظفين عموميين  فاإن عدم كون متطوعي  اإلى ذلك،  وبالإ�شافة 

اأنه هو الذي يجعلهم يك�شبون ثقة الرجال والن�شاء الذين ي�شعون  يعملون وفق الأوامر من المرجح 

لم�شاعدتهم.
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يج�صد هذا المتطوع في جمعية ال�صليب الأحمر الت�صيلي روح التطوع وهو يبحث عن الناجين عقب الزلزال. 
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قاعدة قوية

ت�شّكل �شبكة المتطوعين ال�شخمة اإحدى نقاط القوة التي تتمتع بها الحركة، حيث 

بال�شتقالل  يتمتعون  ذلك  ومع  المحلية  مجتمعاتهم  في  متر�شخة  جذورهم  اأن 

المحلي  بال�شياق  لدرايتهم  ونظًرا  ال�شيا�شية.  والعتبارات  المحلية  ال�شلطات  عن 

وللقبول الذي يحظون به داخل مجتمعاتهم فاإنهم يقومون بدور حا�شم باعتبارهم 

الم�شتجيبين الأوائل والمي�شرين في حالة حدوث اأزمة. ولول دعم المتطوعين من 

الوطنية  ال�شيا�شية والدينية والجتماعية، ما كان يمكن للجمعيات  الخلفيات  كافة 

اأن تكت�شب ثقة جميع الأطراف، تلك الثقة التي ل غنى عنها من اأجل الو�شول اإلى 

جميع ال�شحايا في النزاعات الم�شلحة.

ا في بقاء الجمعيات الوطنية على  اأي�شً وي�شاعد وجود �شبكة ن�شطة من المتطوعين 

ات�شال وعلم دائمين بهموم وتطلعات جميع �شرائح المجتمع: ال�شباب وكبار ال�شن 

والأغنياء والفقراء.

ويمثل العمل التطوعي لل�شباب م�شدر اأمل متجدد في التمتع بمجتمع اأكثر �شالًما 

وترابًطا، لأنه يح�شد اأنا�ًشا من مختلف النتماءات والم�شارب وراء ق�شية م�شتركة. 

ويمكن للمتطوعين المحليين اأن ي�شاهموا م�شاهمة اإيجابية في المجتمعات المحلية 

المت�شررة من اأعمال العنف ومن الفقر وتردي الرعاية ال�شحية. 

واأخيرا، فاإن البرامج التطوعية في العديد من البلدان ُتعتبر تدريًبا مهنًيا فعلًيا، وتوفر 

للتعّلم والتثقيف ومنبًرا لتعزيز التالحم الجتماعي في بلدان تندر فيها هذه  و�شيلة 

النوعية من الفر�ص.
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النا�س  يلهم  التطوعية  الخدمة  مبداأ  اإن 

المدى  على  اليومي  العمل  في  لالنخراط 

المجتمعات  �صحة  تح�صين  بغية  البعيد 

المحلية و�صالحها، في اأوقات الهدوء اأو 

اأثناء الأزمات على حد �صواء.

)في ال�صورة( متطوعو ال�صليب الأحمر

م�صتوطنة  في  المحلية  القرى  و�صكان 

غينيا  في  ال�صحي  الحجر  تحت  و�صعت 

مرفاأ  منطقة  تنظيف  في  ي�صاعدون  وهم 

القرية، في اإطار حملة للنهو�س بم�صتوى 

النظافة وتقليل حالت الإ�صابة بالأمرا�س 

المعدية.
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المبادئ اأ�صا�س عملنا:

»اإذا تطوعت مرة
�صوف ت�صتمر في العمل التطوعي دائًما«.

ُيلّقب ناريان كومار »عم الإ�شعاف« – اعتراًفا بعمله الإن�شاني في حالة الطوارئ التي األمت بنيبال. 

فاأثناء الزلزال الذي �شرب البالد عام 2015، اأنقذ كومار اأكثر من 100 �شخ�ص، حمل معظمهم على 

ظهره. وقدم الدعم النف�شي والجتماعي لالأ�شخا�ص الم�شابين ب�شدمات نف�شية من جراء الزلزال.

وهو يقول: »التطوع هو اأ�شا�ص الحركة، وعملي هو لبنة اأخرى ت�شاعد على بناء القلعة. ويرتبط ال�شليب 

اأن الدعم النف�شي  اأ�شعر بالمكافاأة عندما يقول النا�ص  اأذهان النا�ص بروح التطوع... واأنا  الأحمر في 

والجتماعي �شاعدهم على بناء ثقتهم باأنف�شهم من جديد وعلى ا�شتعادة الم�شار الطبيعي لحياتهم«.

• بجمهورية 	 بانغي  في  تعمل  متدربة  ممر�شة  مارينا  اإيدويج 

الدعم  مجال  في  الرئي�شية  المتطوعة  وهي  الو�شطى،  اأفريقيا 

اأفريقيا  في  الأحمر  ال�شليب  بجمعية  والجتماعي  النف�شي 

الو�شطى. وهي تعلم مدى معاناة العائالت ب�شبب النزاع. فقد 

ُقتل �شقيقها الأ�شغر ونزحت اأ�شرتها بعد نهب منزلها وتدميره. 

وكانت على و�شك التخلي عن العمل في المجال الإن�شاني بعد 

تعر�ص مخيم النازحين الذي كانت تعمل به للهجوم. 

وت�شف تجربتها قائلة: »نظرت اإلى النا�ص حولي و�شعرت بالتعاطف معهم. فقد نزحوا مرتين، وكانوا 

يحتاجون لم�شاعدتي اأكثر من اأي وقت م�شى. ومنذ ذلك الحين، لم اأتردد قط ولم اأنظر ورائي. واأعتقد اأن 

العمل التطوعي هو ا�شتجابة لدعوة، وبمجرد اأن يتطوع المرء، �شوف ي�شتمر في العمل التطوعي دائًما«.

• رغم اأن عالء �شهيم كان موظًفا ميدانيًا ملحًقا بالفريق الجراحي المتنقل للجنة الدولية في عدن اأثناء 	

النزاع في اليمن عام 2014، اإل اأن تفانيه يج�شد روح العمل التطوعي. فقد كان يعمل في م�شت�شفى 

الجمهورية على مدار ال�شاعة لت�شغيله على اأف�شل وجه رغم القتال والق�شف المحيط به في كل مكان.

وكنت  الطرق،  على  الموجودة  الحواجز  ب�شبب  منزلي  اإلى  الو�شول  من  اأتمكن  »لم  يقول:  وهو 

اإلي. وكانت م�شوؤولية  اإليه حيث ت�شتد الحاجة  اأتمكن من العودة  األ  اإذا تركت الم�شت�شفى  اأخ�شى 

اإدارة الم�شت�شفى وبرنامج ال�شتجابة لحالت الطوارئ و�شط القتال العنيف تحديًا كبيًرا. واأنا فخور 

للغاية باإنجازاتنا، فقد تمّكنا من عالج 800 جريح من جرحى الحرب خالل �شهر واحد«.

العمل التطوعي يمنح النا�س اأماًل و�صعوًرا بالهدف. )في ال�صورة( متطوعو ال�صليب الأحمر الكيريباتي

يحتفلون مع معلمهم بعد انتهاء دورة التدريب على الإ�صعافات الأولية. 
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الوحدة

ل يمكن اأن توجد �صوى جمعية وطنية واحدة لل�صليب الأحمر اأو الهالل الأحمر 

باأن�صطتها  ت�صطلع  واأن  الجميع  اأمام  مفتوحة  تكون  اأن  الواحد، ويجب  البلد  في 

الإن�صانية في جميع اأرا�صي ذلك البلد. 
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الوحدة

ما  بكثير  تفوق  اأهميته  ولكن  ًما  نوعا  ب�شيًطا  الأولى  للوهلة  الوحدة  مبداأ  يبدو  قد 

الحياد  بمبادئ  اللتزام  ل�شمان  �شروري  المبداأ  فهذا  الأولى.  للوهلة  للعيان  يبدو 

وعدم التحيز والعالمية وال�شتقالل. ويعني �شرط وجود جمعية وطنية واحدة تغطي 

كافة اأرا�شي دولة معينة اأن تلك الجمعية يجب اأن يكون لها فروع في جميع اأرجاء 

البالد. ويعني �شرط اأن تكون مفتوحة اأمام الجميع اأن تمثل القوة العاملة لديها جميع 

الفئات التي ت�شكل مجموع ال�شكان. وتزيد هذه العوامل اإلى حد كبير من احتمال 

على  تن�شب  التي  والخالفات  المنازعات  اأثناء  بحيادها  الوطنية  الجمعية  احتفاظ 

فعالية وحياد في جميع  الم�شاعدة بكل  تقديم  قدرتها على  الوطني، ومن  ال�شعيد 

اأنحاء البالد عند الحاجة.
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اإلى  اأيرلندية  ان�صم �صجناء من عدة �صجون  المثال،  اأن الحركة مفتوحة للجميع. على �صبيل  يعني مبداأ الوحدة 

ال�صليب الأحمر الأيرلندي. وت�صكل المبادئ الأ�صا�صية �صميم عملهم حيث ي�صاعدون زمالءهم من المحتجزين 

للح�صول على كافة الخدمات ال�صحية ولدرء العنف.
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الجمعية الوطنية الوحيدة في البالد

الوطنية  اأن الجمعية  الوطنية على  بالجمعية  الذي يعترف  المر�شوم الحكومي  اأو  القانون  ين�ص عادة 

التراب  على  اأن�شطتها  تنفيذ  يمكنها  التي  الوحيدة  الهيئة  هي  الأحمر  الهالل  اأو  الأحمر  لل�شليب 

الوطني.

واإلى جانب مخاطر اختالط الأمور في اأذهان الجمهور اإذا قامت عدة جمعيات بتنفيذ نف�ص المهام، 

ا خطر اآخر هو اأنها �شتمّثل طوائف مختلفة داخل البالد، ما يقّو�ص قدرتها على الحتفاظ  يوجد اأي�شً

بعدم تحيزها وحيادها وا�شتقاللها. 

عدم التمييز في تعيين الأع�صاء

تنبع قوة الجمعية الوطنية من التزامها بالتنوع وتو�شيع قاعدة ع�شويتها. ولذا فمن ال�شروري اأن تكون 

الأ�شا�شي  النظام  وين�ص  فيها.  الحكم  اأجهزة  على  ذلك  ينعك�ص  واأن  الجميع  اأمام  مفتوحة  الجمعية 

متطوعيها  »ا�شتقطاب  �شرط  ت�شتوفي  اأن  ينبغي  الوطنية  الجمعيات  من  جمعية  اأي  اأن  على  للحركة 

وموظفيها دون تمييز قائم على العرق اأو الجن�ص اأو النتماء الطبقي اأو الدين اأو الآراء ال�شيا�شية«.

ويجب على الجمعية الوطنية اأن ت�شتقطب اأع�شاءها من كافة الفئات العرقية والجتماعية في البالد 

اإذا كانت ترغب في التمّتع بثقة �شاملة. وبدون تلك الثقة �شيكون من الم�شتحيل عليها اإنجاز مهمتها 

اأن  اأن�شطتها حكًرا على الطبقات الأكثر تميًزا. ويجب  اأن ل يكون ت�شيير  على نحو فعال. ويجب 

الوطنية  الجمعية  كانت  واإذا  �شواء.  حد  على  والح�شرية  الريفية  المجتمعات  اأمام  مفتوحة  تكون 

تحظى بدعم كامل من اأنا�ص ينتمون لكافة مناحي الحياة فاإنها �شتكت�شب الو�شائل وال�شلطة الالزمة 

لمقاومة ال�شغوط الخارجية التي قد تقو�ص ا�شتقالليتها خالف ذلك اأو تنال من مهمتها الإن�شانية غير 

المتحيزة. 

ويكت�شب عدم التمييز في ا�شتقطاب العاملين اأهمية خا�شة في البلدان التي تنت�شر فيها الخالفات بين 

فئات المجتمع لأ�شباب �شيا�شية اأو عرقية اأو دينية. ويجب على الجمعية الوطنية اأن تناأى بنف�شها عن 

الميل مع اأي هوى �شيا�شي اأو اأيديولوجي، وينبغي اأن تت�شم �شعبيتها والعوامل المحفزة على ا�شتقطاب 

متطوعيها بال�شمول.
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العمل في جميع اأرا�صي البالد 

ُيعتبر �شرط عمل الجمعية الوطنية في جميع اأرا�شي البالد مفيًدا لأنه ي�شمن عدم اإهمال مناطق معينة 

ل�شالح مناطق اأخرى – ما قد ي�شكل مخالفة لمبداأ عدم التحيز. 

الجمعية  على  يتعذر  حيث  الداخلية،  النزاعات  بع�ص  اأثناء  ال�شرط  بهذا  اللتزام  �شعوبة  تثبت  وقد 

الوطنية الو�شول اإلى اأجزاء كبيرة من التراب الوطني. وبينما توؤثر ظروف كهذه في بع�ص الحالت 

على قدرة الحركة على منح اعتراف ر�شمي للجمعية الوطنية، فاإنها ل ينبغي اأن تمنع الحركة من اإقامة 

عالقات عمل فعلية مع المنظمة المعنية ومن تقديم الم�شاعدة لها في عملها الإن�شاني.
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يتطلب مبداأ الوحدة من الجمعية الوطنية اأن تعمل في جميع اأنحاء البالد. )في ال�صورة( متطوعون من ال�صليب الأحمر للجبل الأ�صود 

ي�صاعدون �صكان المناطق النائية في درجات حرارة �صديدة النخفا�س خالل موجة من البرد القار�س.
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يرتبط مبداأ الوحدة 

بمبداأ العالمية لأن الجمعية 

الوطنية من خالل تغطيتها اأرا�شي 

البالد بالكامل ت�شاهم في المتداد 

والنت�شار العالميين للحركة.

يرتبط مبداأ الوحدة 

بمبداأ ال�شتقالل لأن الجمعية 

الوطنية من خالل تمثيل مواطني 

بالدها على اأو�شع نطاق يمكن اأن 

تكت�شب احتراًما كاماًل لأنها تقوم بدور 

اإن�شاني بحت وتبقى م�شتقلة عن 

حكوماتها.

يرتبط مبداأ 

الوحدة بمبداأ عدم التحيز 

لأن الجمعية الوطنية ل يمكنها 

رف�ص ع�شوية اأي �شخ�ص على اأ�شا�ص 

انتمائه لجماعة عرقية اأو لطبقة 

اجتماعية اأو لديانة معينة اأو 

لحزب �شيا�شي معين.

الإن�صانية

عدم التحيز

الحياد

ال�صتقالل

الخدمة التطوعية

الوحدة

العالمية

75

الترابط بين المبادئ:
كيف يرتبط مبداأ الوحدة بالمبادئ الأ�صا�صية الأخرى؟

المبادئ الأ�شا�شية مترابطة ارتباًطا وثيًقا، ويعتمد كل مبداأ منها على المبادئ الأخرى

من اأجل تحقيقها بالكامل.
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المبادئ اأ�صا�س عملنا:

الوحدة اأ�صا�س ال�صتقالل

بعد مرور فترة وجيزة على ا�شتقالل جنوب ال�شودان، ن�شب بها نزاع مدمر. ومع تزايد حدة التوتر 

برزت تحديات حقيقية حيال تقديم الم�شاعدة الإن�شانية لماليين المدنيين المحا�شرين بين الف�شائل 

المتحاربة.

اإقرار حكومة  بف�شل  العمل  في  ال�شتمرار  من  تمكن  ال�شودان  في جنوب  الأحمر  ال�شليب  اأن  بيد 

جنوب ال�شودان قانونًا اعترفت فيه بالجمعية الوطنية كهيئة اإن�شانية م�شتقلة وغير متحيزة ومحايدة. 

ووافقت الحكومة على اأن تعمل الجمعية الوطنية وفًقا للمبادئ الأ�شا�شية وعلى تمتعها بال�شتقالل 

في تقرير كيفية اإدارة عملياتها. وكان العتراف با�شتقاللها اأداة حا�شمة بالن�شبة لها من اأجل م�شاعدة 

النا�ص في جميع اأنحاء البالد.

ال�شودان  الأحمر في جنوب  لل�شليب  العام  الأمين  ويقول 

الجماعات  اأو  الحكومة  حاولت  »عندما  لوبور:  ال�شيد 

الموظفون  اأ�شار  الإغاثة،  عمليات  في  التدخل  الم�شلحة 

والمتطوعون اإلى قانون تاأ�شي�ص الجمعية الوطنية الذي وقعه 

جميع اأع�شاء البرلمان الممثلين لكافة الأقاليم والجماعات 

يعني  ل  هذا  »ولكن  بقوله:  وي�شيف  البالد«.  في  العرقية 

الذين  للمتطوعين  بالن�شبة  ب�شال�شة  دائًما  ت�شير  الأمور  اأن 

ال�شديدين.  والتوتر  العنف  ي�شودها  مناطق  في  يعملون 

ولكنه يمنحهم قاعدة قوية لإثبات اأحقيتهم«.

قد تتمزق اأوا�شر الجمعيات الوطنية نتيجة للنزاع، ولكن هذا لم يحدث في جنوب ال�شودان. فقد 

اتحد الأع�شاء والموظفون والمتطوعون مًعا من اأجل تقديم الم�شاعدة الالزمة على وجه ال�شرعة.

مختلف  من  ممثلين  فروعنا  اإدارة  ومجال�ص  اإدارتنا  مجل�ص  يت�شمن  اأن  »لبد  لوبور:  ال�شيد  ويقول 

�شعوًرا  يخلق  فهذا  ممثل-  الجميع  واأن   - ممثلون  اأنهم  النا�ص  يرى  وعندما  العرقية.  الجماعات 

بالنتماء. وعندئذ ي�شعر الجميع اأن هذه الجمعية الوطنية هي جمعيتهم«.

وي�شاعد هذا ال�شعور بالوحدة الجمعية الوطنية على العمل ككيان متما�شك ويتيح لها فر�شة تقديم الم�شاعدة 

الإن�شانية لمن هم في اأ�شد الحاجة دون تحيز وبغ�ص النظر عن الجماعة العرقية التي ينتمون اإليها.

متطوعون من ال�صليب الأحمر في جنوب ال�صودان ي�صاركون في تدريب على الإ�صعافات الأولية.
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العالمية

الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر هيئة عالمية وللجمعيات 

مت�صاوية ويقع على عاتقها م�صوؤولية وواجب  فيها حقوق ومكانة  الوطنية 

م�صاعدة بع�صها البع�س.
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العالمية

»اأينما  الإن�شانية  المعاناة  لتخفيف  فالدعوة  بداأنا.  اإلى حيث  الأخير  المبداأ  بهذا  نعود 

ُوجدت« يتطلب ا�شتجابة عالمية. ونحن ل يمكن اأن ندعي اأننا مكر�شون حًقا للتخفيف 

من المعاناة الإن�شانية اإذا تجاهلنا اأجزاًء معينة من العالم اأو قطاعات من المجتمع.

والدينية.  والعرقية  ال�شيا�شة  الحواجز  فوق  الإن�شاني  التزامنا  ي�شمو  اأن  يجب 

والت�شامن العالمي جزء اأ�شيل من مبداأ الإن�شانية، ومبداأ العالمية هو خير تعبير عنه. 

ولهذا ال�شبب، فاإن كل جمعية من الجمعيات الوطنية في الحركة تلتزم بواجب دعم 

الجمعيات ال�شقيقة ومد يد العون لها عند الحاجة.

في  توجد  التي  الوطنية  جمعياتنا  خالل  من  للعيان  وا�شحة  الحركة  عالمية  وتبدو 

كل بلد من بلدان العالم تقريًبا. وبينما ل توجد بعد في بع�ص البلدان جمعية وطنية 

تح�شل  لم  ولكنها  جمعيات  بها  يوجد  اأو   - الأحمر  الهالل  اأو  الأحمر  لل�شليب 

على اعتراف ر�شمي بها ب�شفتها اأع�شاء كاملة الع�شوية في الحركة – فقد بلغ عدد 

الجمعيات الوطنية في العالم 189 جمعية في عام 2015.

فاإنهما  الدولية،  اللجنة  اأو  الدولي  العالمية ل يذكر �شراحة التحاد  اأن مبداأ  ورغم 

المنظمتان اللتان تج�شدان الطابع العالمي للحركة. فالتحاد الدولي هو الذي يي�شر 

اإبان  الدولية  الإغاثة  تن�شيق جهود  الوطنية ويتولى  الجمعيات  بين  التعاون  وي�شّجع 

م�شلح  نزاع  فيه  ين�شب  بلد  اأي  في  تعمل  الدولية  واللجنة  طبيعية.  كوارث  وقوع 

واأعمال عنف خطيرة تتطلب ا�شتجابة اإن�شانية.
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تبرز عالمية الحركة كل عام عندما

مختلف  من  المتطوعون  يجتمع 

اأنحاء العالم في �صولفرينو باإيطاليا. 

لقد كانت معركة �صولفرينو 

م�صدر الإلهام وراء اإن�صاء الحركة 

منذ اأكثر من 150 عاًما.
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ويت�شح الت�شامن بين مكونات الحركة ل �شيما في اأعقاب الكوارث المفاجئة وا�شعة النطاق اأو اأثناء 

الحروب عندما تح�شد الدعم من اأجل اأفراد المجتمعات والجمعيات الوطنية في البلدان المت�شررة. 

ا على  اأي�شً ولكن الت�شامن العالمي ل يقت�شر على الأزمات. فحتى في اأوقات ال�شلم، تعمل الحركة 

البلدان  في  الموجودة  الجمعيات  اأو  ال�شباب  الوطنية وتعزيزها، خا�شة قطاعات  الجمعيات  تطوير 

ذات الدخل المنخف�ص التي تت�شاءل مواردها. ويعود القرار في نهاية المطاف اإلى الجمعيات الوطنية 

الأكثر ثراء اأو خبرة لمنح الدعم لتلك الجمعيات في ظل روح من الحترام المتبادل والم�شاواة.
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مع  بالتعاون  الدولي  التحاد  يعمل 

اأثناء  الدولية  واللجنة  الوطنية  الجمعيات 

الأزمات، وي�صاهم كل مكون منها ح�صب 

ال�صورة( مندوب من  حدود مهمته. )في 

التحاد الدولي يتحدث مع رجل نزح من 

اأوكرانيا ب�صبب القتال.

الدولية  اللجنة  من  موظفون  ال�صورة(  )في  �صعًفا.  الأ�صد  الأ�صخا�س  لم�صاعدة  مًعا  تعمل  اأن  برمتها  الحركة  من  العالمية  مبداأ  يتطلب 

وال�صليب الأحمر الفلبيني يجرون تقييًما لأثر النزاع بين المتمردين الم�صلحين والقوات الحكومية في زامبوانغا.
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مكانة مت�ساوية

الإن�ساني  للعمل  �سرورية  الم�ستركة  بالم�س�ؤولية  وال�سع�ر  المتبادل  والحترام  الم�ساواة  قيم  ُتعتبر 
العالمي الحق، فهي التي ت�سمح في النهاية ل�سبكتنا الدولية �سديدة التن�ع بالعمل على نح� فعال وفًقا 

لمبادئ الإن�سانية وعدم التحيز وال�حدة – تحت �سغط �سديد في كثير من الأحيان. 

والتن�ع مظهر �سروري له�ية الحركة ور�سالتها، وه� نابع من الأ�س�ل الثقافية لمك�ناتها في جميع 
اأنحاء العالم - الجمعيات ال�طنية والتحاد الدولي واللجنة الدولية - ومن تقا�سم الم�س�ؤوليات بين 

ولياتها المختلفة.

وت�ستر�سد الحركة بنظام داخلي يمنح مك�ناتها راأيًا في قراراتها الرئي�سية التي ت�ؤثر على �سير اأن�سطتها 
الإن�سانية، وذلك ل�سمان الم�ساواة. فكل جمعية وطنية على �سبيل المثال لديها �س�ت واحد في الهيئة 
العامة لالتحاد وفي مجل�س مندوبي الحركة وفي الم�ؤتمر الدولي لل�سليب الأحمر والهالل الأحمر.

ولكن  الحركة  تاأتي من خارج  التي  والق�انين  الإن�سانية  المبادئ  على  ا  اأي�سً العالمية  تلك  وتنعك�س 
يمكن تتبع اأ�س�لها اإلى مبادرات الحركة )كما ورد في المقدمة(.

وُتعد الحماية القان�نية الدولية الممن�حة لالأ�سخا�س المحا�سرين في نزاع مثال على ذلك. فالقان�ن 
الدولي الإن�ساني وخا�سة اتفاقيات جنيف الأربع ل�سنة 1949 – التي وقعت عليها كافة الدول في واقع 
الأمر- يتجاوز الخ�س��سيات ال�طنية والختالفات الأيدي�ل�جية. ولهذا ال�سبب ل بد للجمعيات 
ت�ساعد  اأن  معينة،  بم�س�ؤوليات  �سراحة  الإن�ساني  القان�ن  اإليها  يعهد  التي  الدولية،  وللجنة  ال�طنية 
الدول على ن�سر المعرفة بتلك الم�اثيق العالمية المهمة وتعزيز المتثال لها، �سيما واأنها ت�فر الحماية 

ل�سحايا الحرب.
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تهدف الحركة اإلى التخفيف 
من المعاناة الإن�سانية »اأينما ُوجدت«.

والجمعيات الوطنية لها ح�سور
في كل مكان في العالم تقريبًا 

وتعمل بالت�سامن مع بع�سها البع�ض، 
وتعك�ض عالمية الحركة.
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التحديات التي تواجه العالمية

اإلى الحركة اأو تحتفظ  ا تحديات للحركة. فلكي تن�شم الجمعيات الوطنية  اأي�شً يطرح مبداأ العالمية 

بع�شويتها فيها على �شبيل المثال، يجب عليها جميًعا التم�شك بالمبادئ الأ�شا�شية. ولكن هل يمكن 

للحركة اأن ت�شمح بحيز �شغير من المرونة كي تحتفظ بطابعها الدولي والمفتوح قدر الإمكان؟ اأم 

ينبغي ا�شتبعاد الجمعيات الوطنية التي ل تلتزم بالمبادئ على نحو مثالي، حتى ولو انتق�ص ذلك من 

قدرة الحركة على العمل في بع�ص البلدان؟ يجب على الحركة اأن تدر�ص كل حالة على حدة وبعناية 

�شديدة كي تتو�شل اإلى الم�شار ال�شحيح الذي ينبغي اتباعه. 

وفي حين اأن الثمن الذي ينبغي دفعه ل�شون الطابع العالمي للحركة يقت�شر على ال�شماح بدرجة معينة 

جمعية  فاأي  مقبولة:  لي�شت  التنازلت  بع�ص  فاإن  المتبادل،  والتفاهم  بال�شبر  والتحلي  المرونة  من 

وطنية ت�شر على ال�شتمرار في مخالفة مبداأ الإن�شانية، اأو تعمد اإلى التحيز ب�شكل متعمد في اأن�شطتها، 

تق�شي نف�شها بت�شرفاتها تلك عن الحركة.

ويتطلب مبداأ العالمية من الجمعيات الوطنية اإبداء ت�شامنها وتقديم دعمها على نحو ل يقو�ص مكانة 

المكونات الأخرى للحركة - وخا�شة الجمعيات الوطنية في البلدان التي تمر باأزمات. ورغم النوايا 

الح�شنة، فاإن تدخل اأي جمعية وطنية من جانب واحد في اإقليم جمعية اأخرى دون موافقتها قد يوؤدي 

اإلى الرتباك وربما يوهن وحدة وعالمية وا�شتقالل الجمعية الوطنية لهذا البلد.

»الأ�شرة«  على  يوؤثر  قد  الحركة  مكونات  من  واحد  مكون  في  التق�شير  اأو  الخلل  اأوجه  اأن  وكما 

باأكملها، فاإن نجاح كل مكون وم�شداقية وقوة ال�شبكة الدولية يمكن اأن ي�شمو بنا جميًعا. اإن العالمية 

به من  للب�شرية جمعاء يجب حمايته والتعلق  ثمين  ال�شبكة مورد  بها هذه  تتميز  التي  النظير  منقطعة 

خالل التم�شك بمبادئنا الأ�شا�شية ال�شبعة.
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كل بلد من البلدان تقريبًا ممثل في 

الموؤتمرات الدولية للحركة وفي مجل�س 

مندوبيها.
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المبادئ اأ�صا�س عملنا:

ق�صة �صوارتي: التطبيق العملي لمبداأ العالمية 

لل�شحفي:  قالت  ثم  م�شعوقة.  تحّدق  وهي  رهيًبا،  يبدو  بمنظر  محاطة  �شوارتي  جل�شت 

»اإنها �شدمة مروعة. اأنا عاجزة عن الكالم«. كانت اأطر المباني المدمرة من حولها تتخلل 

م�شهد �شفحة الأر�ص التي يعلوها الركام والمعادن الملتوية وال�شيارات المقلوبة والقوارب 

المحاطة بالياب�شة. 

�شمال  اإلى  �شافرت  حيث  الياباني،  الأحمر  ال�شليب  زي  ترتدي  ال�شابة  الممر�شة  وكانت 

�شرق اليابان ب�شحبة خم�شة من زمالئها لم�شاعدة الناجين من زلزال بلغت قوته 9.0 درجات 

�شاحل  الممتدة على طول  بالمنطقة  الياب�شة واأطاحت  �شاهقة �شربت  ت�شونامي  اأثار موجة 

توهوكو في عام 2011.

فقد  راأ�شها.  م�شقط  اإندوني�شيا  في  تجربتها  عن  �شوارتي  مخيلة  اإلى  الذكريات  الدمار  اأعاد 

و�شلت اآنذاك اإلى باندا اآت�شيه مع فريق الإغاثة عقب كارثة ت�شونامي التي طم�شت البلدة في 

26 كانون الأول/دي�شمبر عام 2004. 

ال�شليب  مع  الممر�شين  لتبادل  برنامج  اإلى  الآن  �شوارتي  وان�شمت  �شنوات،  �شبع  ومرت 

الأحمر الياباني، وعادت �شوارتي من جديد لم�شاعدة �شحايا ت�شونامي. وعززت تجربتها 

كانت  »عندما  ذلك:  على  معلقة  وقالت  الناجين.  م�شاعدة  على  ت�شميمها  اآت�شيه  باندا  في 

بالدي في حاجة للم�شاعدة، مدت بلدان ومنظمات مختلفة يدها بالعون لنا، ومنها ال�شليب 

الأحمر الياباني«. 

واأ�شافت: »من الممكن اأن تحل الكوارث في اأي وقت، واأن توؤثر على اأي �شخ�ص، لذلك 

فاإنني اأ�شعر ب�شفتي ع�شًوا في ال�شليب الأحمر، اأن من واجبي اأن اأ�شاعد اأي �شخ�ص يت�شرر 

من كارثة - بغ�ص النظر عن انتمائه العرقي اأو الديني اأو عن جن�شيته«.

�صوارتي ممر�صة اإندوني�صية متطوعة تعمل في م�صت�صفى ال�صليب الأحمر الياباني في طوكيو.
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الربط بين المبادئ

قد تكون الحرب الأهلية اأ�شعب تحدٍي يمكن اأن ي�شادفه العمل الإن�شاني، فهي 

توؤجج م�شاعر الكراهية؛ وتق�ّشم المجتمعات وتوؤلب الجار على جاره. ومع تزايد 

الهجمات يلوذ اأفراد بع�ص الجماعات بالفرار حفاًظا على �شالمتهم، وتفقد اأحياء 

كانت مثاًل ي�شت�شهد به على التنوع هذا المتزاج بين الثقافات.

عن  الدفاع  غالًبا  الظروف  هذه  مثل  في  يعملون  الذين  المتطوعين  على  ويتعين 

حيادهم وعدم تحيزهم وا�شتقاللهم في مواجهة من يريدون اأن يعرفوا لماذا ي�شاعد 

المتطوعون »العدو«.

ولبد من تحقيق توازن دقيق في هذه الحالة. وخالل نزاع طال اأمده في �شورية، 

بقي الهالل الأحمر العربي ال�شوري على مقربة من المجتمعات من خالل فروعه 

�شمان  بغية  الحكومة  مع  عالقته  على  الحفاظ  في  ا  اأي�شً نجح  ولكنه  المحلية، 

الوطنية  الجمعية  اتُّهمت  التفتي�ص. وقد  نقاط  والمرور عبر  ال�شحايا  اإلى  الو�شول 

تارة بم�شاعدة المتمردين وتارة اأخرى بالتقارب ال�شديد مع الحكومة.

»نحن  عارف:  المال  زكي  ال�شوري  العربي  الأحمر  الهالل  متطوعي  اأحد  ويقول 

نواجه مخاطر كبيرة ولكننا ملتزمون بالحياد«. وي�شيف مف�شًرا اأن معظم الجمعيات 

تعتاد فكرة  لم  النا�ص  فاإن  اآخر، ولذا  اأو  ت�شاعد طرًفا  المنطقة  المحلية في  الخيرية 

من  مجموعة:  ت�شاألنا  »عندما  ويقول  والم�شتقلة.  المحايدة  الإن�شانية  الم�شاعدة 

اأنتم؟ فتلك م�شكلة. علينا اأن نقول لهم نحن الهالل الأحمر العربي ال�شوري ونحن 

ل�شنا مع هذه الفئة اأو تلك«.

جمعية وطنية في وقت ال�صلم 

قبل انطالق طلقات الر�شا�ص الأولى اأثناء الحتجاجات التي ماجت بها ال�شوارع 

عام 2011، كان الهالل الأحمر العربي ال�شوري جمعية وطنية نموذجية تربطها اإلى 

حد ما عالقة وثيقة بحكومتها. ولكن المتطوعون كانوا متاأهبين بالفعل. فالجفاف 

وتدفق الالجئين من العراق عّر�ص المتطوعين لتجربة العمل في حالت الطوارئ. 

و�شاعد التدريب الذي تلقته الجمعية الوطنية من جمعيات وطنية اأخرى ومن اللجنة 

وغير  المحايدة  لال�شتجابة  الأ�شا�ص  حجر  و�شع  على  الدولي  والتحاد  الدولية 

المتحيزة عندما اندلعت الحرب الأهلية.

87

يجب على المتطوعين اللتزام بالمبادئ الأ�صا�صية. )في ال�صورة( متطوعو الهالل الأحمر العربي ال�صوري 

يقدمون الم�صاعدات الإن�صانية اأثناء النزاع في البالد.



واأكد الهالل الأحمر العربي ال�شوري ا�شتقالله من خالل هذا المنحى. فقد �شعى من اأجل العمل وفًقا 

اإليها، �شواء في  تعّن الحاجة  اأينما  الم�شاعدة  يقّدم  يلتزم جادة عدم النحياز واأن  اأن  لمبداأ الإن�شانية 

المناطق التي ت�شيطر عليها الحكومة اأو تلك الواقعة في قب�شة جماعات المعار�شة. وال�شيء الوحيد 

تمثل  البالد  اأنحاء  جميع  في  المنت�شرة  فروعه  اأن  هو  ال�شوري  العربي  الأحمر  الهالل  �شاعد  الذي 

مجموعة وا�شعة من المجتمعات المحلية المت�شررة من القتال، لذلك ا�شتطاع الهالل الأحمر العربي 

ال�شوري اأن يوؤدي عمله بكفاءة من خالل التم�شك بمبادئ الوحدة والعالمية والخدمة التطوعية.

ول ي�شكل اأي م�شتوى من التاأهب اأو التم�شك بالمبادئ الأ�شا�شية درًعا مثالًيا في زمن الحرب. فرغم 

ا�شتجابة الهالل الأحمر العربي ال�شوري وفًقا للمبادئ اأثناء النزاع، لقي كثير من المتطوعين حتفهم 

اأو احُتجزوا. ومع ذلك، فاإن تاأهب الهالل الأحمر العربي ال�شوري وتدّربه  اأو اختطفوا  اأ�شيبوا  اأو 

وخبرته والدعم الذي ح�شل عليه جعله الم�شدر الرئي�شي لإي�شال الم�شاعدات الإن�شانية في �شورية.

T.
 E

le
w

i/S
yr

ia
n 

A
ra

b 
Re

d 
Cr

es
ce

nt

يبني متطوعو الهالل الأحمر العربي ال�صوري ج�صور الثقة بينهم وبين المجتمعات المحلية والف�صائل ال�صيا�صية من خالل اللتزام 

بمبداأي الحياد وال�صتقالل. وبالتالي يمكنهم توفير خدمات �صحية مهمة، مثل التطعيم �صد مر�س �صلل الأطفال )في ال�صورة(.
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الإن�صانية

عدم التحيز

ال�صتقالل

الوحدةالحياد

الخدمة التطوعية

العالمية

اأي  التحيز-  عدم  على  القدرة  ولكن  المبادئ.  بجميع  التم�شك  الإن�شانية  مبداأ  وفق  العمل  يتطلب 

مبداأ عدم  اأمر �شروري. ولإعمال  واأينما كانوا -  اأيًا من كانوا  الحاجة،  اأم�ص  في  م�شاعدة من هم 

الرغم من  النزاع على  اأثناء  للبرهنة على حياده  ال�شوري بحاجة  العربي  الأحمر  الهالل  التحيز كان 

ا بحاجة للخدمة التطوعية على م�شتوى الفروع لتطبيق مبداأ الإن�شانية  عمله مع الحكومة. وكان اأي�شً

التي كانت  البالد  اأنحاء  ال�شوري في جميع  العربي  الهالل الأحمر  في عمله. ونظًرا لنت�شار فروع 

تعاني انق�شاًما عميًقا، ولأنه كان مفتوًحا اأمام جميع ال�شوريين – ح�شبما ي�شترط مبداأ الوحدة – نجح 

الهالل الأحمر العربي ال�شوري في تاأكيد ا�شتقالل عمله الميداني عن اأي طرف من اأطراف النزاع، 

ما �شمح بدوره للمتطوعين بالعمل بحيادية وبدون اأي انحياز على كافة الجوانب اأثناء المعارك. ولأن 

الهالل الأحمر العربي ال�شوري يرتبط ب�شبكة عالمية، ا�شتطاع اأن يبرهن على �شلته بالأهداف والمثل 

الإن�شانية العالمية، ولي�ص باأي خطة �شيا�شية محلية. وبهذا المعنى، هيئ مبدئا الوحدة والعالمية ظروًفا 

م�شبقة مواتية للعمل الإن�شاني غير المتحيز والمحايد والم�شتقل الذي يمكن لجميع اأطراف النزاع 

الوثوق به. 

الترابط بين المبادئ:
كيف يعتمد كل مبداأ من المبادئ الأ�صا�صية على الآخر؟ 



الموارد وم�صادر المعلومات

اإليه  ا�شتندت  الذي  الأ�شا�ص  الإنترنت  وروابط  والمقالت  التقارير  هذه  ت�شكل 

الن�شو�ص الواردة في هذه الوثيقة، وهي م�شادر ممتازة للمعلومات لمن يرغبون في 

معرفة المزيد عن المبادئ الأ�شا�شية في التطبيق العملي. 

بيكتيه،  جان  تعليق  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�شليب  الأ�شا�شية  المبادئ   )1(
و�شع  في  الم�شاهمين  واأحد  الأحمر  لل�شليب  الدولية  باللجنة  المحامي 

اتفاقيات جنيف ل�شنة 1949.

www.ifrc.org/PageFiles/40669/Pictet%20Commentary.pdf

الأحمر،  لل�شليب  الدولية  المجلة  الإن�شاني«  العمل  توجه  التي  »المبادئ   )2(
المجلد 97، العدد 898-897، 2015.

www.icrc.org/en/international-review
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ت�صتر�صد الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر بمبادئنا وهي على ا�صتعداد للذهاب اإلى اأبعد مدى 

للو�صول اإلى المحتاجين. )في ال�صورة( ع�صو من فريق الطوارئ التابع لجمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني يقدم 

الإ�صعافات الأولية والبطانيات وم�صاعدات اأخرى اأثناء عا�صفة ثلجية وقعت في غزة وال�صفة الغربية.
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الأحمر  لل�شليب  الدولية  للحركة  الأ�شا�شية  للمبادئ  المخ�ش�ص  الموقع   )3(
 www.fundamentalprinciples.today:والهالل الأحمر

التاأكيد  اإعادة  اأفغان�شتان:  في  الأحمر  لل�شليب  الدولية  »اللجنة  تيري،  فيونا   )4(
على حياد العمل الإن�شاني«، المجلة الدولية لل�شليب الأحمر، العدد 881.

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/review-2011/irrc-

881-terry.htm

ال�شليب الأحمر البريطاني واللجنة الدولية لل�شليب الأحمر وال�شليب الأحمر   )5(
اللبناني، »مبادئنا اأ�شا�ص عملنا في لبنان« 20-12-2012، المطبوعة 4128.

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4128.htm

»مبادئنا  البريطاني،  الأحمر  ال�شليب  باخور�شت،  اأوكالغان وجين  �شور�شا   )6(
ال�شليب الأحمر  بالتعاون مع  ال�شومال«، مطبوعة �شدرت  اأ�شا�ص عملنا في 

ال�شومالي في اإطار م�شروع المبادئ الأ�شا�شية. وللمزيد من المعلومات يرجى 

www.redcross.org.uk:اأو زيارة موقع HP@redcross.oeg.uk :الت�شال

المعا�شرة:  الأمنية  التحديات  اإزاء  الأحمر  ال�شليب  »نهج  كريهانبول،  بيير   )7(
في  مقال   ،2004-9-30 والمحايد«  الم�شتقل  الإن�شاني  العمل  م�شتقبل 

المجلة الدولية لل�شليب الأحمر، العدد 855.

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6lljd7.htm

»اإطار الو�شول الآمن« هو و�شيلة عملية لت�شجيل ومعالجة الحواجز والمخاطر   )8(
اأثناء ا�شطالعها بعملها الإن�شاني،  والتحديات التي تواجه الجمعيات الوطنية 

ا�شتناًدا اإلى الحالة والخبرة الحديثة وال�شيناريوهات المحتملة في الم�شتقبل.

https://www.icrc.org/ar/what-we-do/cooperating-national-societies/

safer-access-all-national-societies

التحاد الدولي لجمعيات ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر، تعزيز المبادئ والقيم.  )9(
http://www.ifrc.org/ar/what-we-do/principles-and-values/

http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201506747/leaflet-EN-

FINAL.pdf

مجلة ال�شليب الأحمر والهالل الأحمر  )10(
http://www.rcrcmagazine.org/?lang=ar
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المهمة

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�شليب  لجمعيات  الدولي  التحاد 

ي�شم  العالم. وهو  في  التطوع  على  قائمة  اإن�شانية  �شبكة  اأكبر  هو 

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�شليب  جمعيات  من  ع�شًوا   189
ويتمكن  محلي  مجتمع  كل  في  وجود  فله  ثم  ومن  العالم  حول 

من الو�شول اإلى 160,7 مليون �شخ�ص �شنويًا من خالل خدمات 

من خالل  ن�شمة  مليون   110 واإلى  تنموية،  وبرامج  الأمد  طويلة 

المبكر. ونحن نعمل قبل  برامج ال�شتجابة للكوارث والنتعا�ص 

واأثناء وبعد الكوارث وحالت الطوارئ الطبية لتلبية الحتياجات 

وتح�شين حياة الأ�شخا�ص الم�شت�شعفين. ونوفر العون والم�شاعدة 

بدون تمييز على اأ�شا�شي الجن�شية اأو العرق اأو الهوية الجن�شية اأو 

المعتقدات الدينية اأو الطبقة الجتماعية اأو الآراء ال�شيا�شية. 

ومحايدة  متحيزة  غير  منظمة  الأحمر  لل�شليب  الدولية  اللجنة 

اأرواح  حماية  في  تتمثل  بحتة  اإن�شانية  مهمة  توؤدي  وم�شتقلة 

الأخرى  العنف  وحالت  الم�شلحة  النزاعات  �شحايا  وكرامة 

تفادي  اإلى  ا  اأي�شً الدولية  اللجنة  لهم. وت�شعى  الم�شاعدة  وتقديم 

المعاناة عن طريق ن�شر وتعزيز القانون الدولي الإن�شاني والمبادئ 

1863 وهي  الدولية عام  اللجنة  اأن�شئت  العالمية. وقد  الإن�شانية 

الدولية  والحركة  جنيف  اتفاقيات  عنه  انبثقت  الذي  الم�شدر 

الأن�شطة  لل�شليب الأحمر والهالل الأحمر. وهي توجه وتن�شق 

الم�شلحة  النزاعات  حالت  في  الحركة  تنفذها  التي  الدولية 

وحالت العنف الأخرى.



05
13

/0
04

 0
6.

20
16

 9
50

االتحاد الدولي

لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر


	الإنسانية
	الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر هي حركة ذات طابع دولي ووطني نبعت من الرغبة في تقديم المساعدة للجرحى في ميدان القتال دون تمييز، وتبذل كل ما أوتيت من جهد لتفادي المعاناة الإنسانية والتخفيف منها أينما وجدت. وتهدف الحركة الدولية إلى حماية الحياة و
	عدم التحيز
	لا تميز الحركة بين الأشخاص على أساس جنسياتهم أو عرقهم أو معتقداتهم الدينية أو طبقتهم الاجتماعية أو آرائهم السياسية. فكل ما تسعى إليه هو التخفيف من معاناة هؤلاء الأشخاص، مسترشدة بمعيار واحد هو مدى احتياجاتهم، مع إعطاء الأولوية لأشد حالات المعاناة إلحاحًا. 

	الحياد
	كي تستمر الحركة في التمتع بثقة الجميع، فإنها تتجنب الانحياز إلى طرف من الأطراف أثناء العمليات العدائية وتنأى بنفسها عن المشاركة في أي جدل ذي طابع سياسي أو عنصري أو ديني أو أيديولوجي في أي وقت من الأوقات. 

	الاستقلال
	الحركة مستقلة. ورغم أن الجمعيات الوطنية تعمل بصفتها هيئات مساعدة للسلطات العاملة في مجال الخدمات الإنسانية التي تضطلع بها تلك السلطات وتخضع للقوانين السارية في بلادها، يجب عليها أن تحافظ دومًا على استقلالها كي يتسنى لها التصرف بموجب مبادئ الحركة في جميع ا
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