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  الملّخص التنفیذي

أفادت عدة جمعیات وطنیة بأنھا أحرزت تقدمًا في جھودھا الرامیة إلى اعتماد ُنظم إلدارة المخاطر األمنیة 
 إلطار الوصول اآلمن إلى عن طریق التكییف والتطبیق المحلیینفي المقام األول للعملیات اإلنسانیة 

ن والمتطوعین على اإلجراءات األمنیة وإعالمھم بھا، ووضع الضحایا، وكذلك عن طریق تدریب الموظفی
  .السیاسات والخطط والمبادئ التوجیھیة األمنیةأو مراجعة 

  
وتعمل اللجنة الدولیة . ھا، وھذا إنجاز مھموتفید الجمعیات الوطنیة بتزاید توفیر التأمین لموظفیھا ومتطوعی

ألحمر والھالل األحمر معًا على الصعید العالمي من للصلیب األحمر واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب ا
  .یھاتطوع موظفي الجمعیات الوطنیة ومغطيمین یأإیجاد تأجل مساعدة الجمعیات الوطنیة على 

  
فال بّد لّلجنة الدولیة ولالتحاد الدولي من  معینة، مناطقلّما كان التنسیق داخل الحركة الدولیة قویًا في و

لمواجھة الطوارئ أثناء النزاعات المسلحة وحاالت المتكامل السیاقي التخطیط تعزیز جھودھما في مجال 
  .العنف األخرى

  
 وأدوارھا ومسؤولیاتھا في الحاالت التي ال ترقى إلى مھماتھاوتستطیع الجمعیات الوطنیة مواصلة تحدید 

مواصلة العمل  ،یضًا أ لھذا الغرض،وتستطیع الجمعیات الوطنیة. مستوى تطبیق القانون الدولي اإلنساني
تستند إلیھا الُنظم األساسیة التشریعات الوطنیة التي تعزیز ل كومات بلدانھاوارھا الدائم مع ححفي إطار 

للجمعیات الوطنیة وتستند إلیھا سیاسات الجمعیات الوطنیة واتفاقاتھا وخططھا من أجل إیجاد اإلطار 
 المتضررین من النزاعات المسلحة وحاالت العنف من مساعدة السكانالالزم لتمكین الجمعیات الوطنیة 

  .األخرى وحمایتھم بصورة فعالة
  

على إعداد دلیل عملي لمساعدة وتواصل الجمعیات الوطنیة واالتحاد الدولي العمل مع اللجنة الدولیة 
  .ىرأثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخاإلنسانیة الجمعیات الوطنیة على التأھب واالستجابة 

  
  

  المقّدمة

تأھب الجمعیات الوطنیة للنزاعات المسلحة وحاالت العنف " بشأن ٧اعتمد مجلس المندوبین القرار رقم 
  .٢٠١١نوفمبر / تشرین الثاني٢٦في في جنیف بسویسرا " األخرى واالستجابة اإلنسانیة

  
مجتمعات المحلیة المتضررة توخیًا لتعزیز إمكانیة الوصول إلى الناس وال... : "وینّص القرار على ما یلي

وتلبیة احتیاجاتھم بفعالیة، من األساسي أن تعمل جمیع   األخرىمن النزاعات المسلحة وحاالت العنف
 في مراحل التأھب، معًا) الحركة الدولیة(مكونات الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر 

  ". إلى الحد األقصىتھاواالستجابة، واالنتعاش، من أجل زیادة قدراتھا وكفاءا
  

العمل من أجل تنفیذھا عند ویحتوي منطوق القرار على ثمانیة بنود ُطلب من مكونات الحركة الدولیة كافة 
 االضطالع بمھمتھا علىن ھذه البنود إذا ما ُنّفذت أن تعّزز قدرة الجمعیات الوطنیة أء، ومن شاالقتضا

 ومنھا ، الطوارئ األخرىحاالتالكوارث الطبیعیة وولنزاعات المسلحة  امساعدة ضحایاالمتمثلة في 
وُطلب من الجمعیات الوطنیة أخذ بنود ھذا القرار بعین .  األخرى العنفاالضطرابات الداخلیة وحاالت

  .وخططھا وأھدافھا عند االقتضاءاالعتبار في استراتیجیاتھا 
  

ذ بنود القرار الثمانیة ة الدولیة في تنفیلتوثیق التقدم الذي أحرزتھ مكونات الحرك وقد ُأعّد ھذا التقریر
 جمعیة ٢٨الواردة من معلومات الواستنادًا إلى من القرار " خامسًا"وفقًا لما یقتضیھ القسم  المذكورة
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اللجنة  مقّرمن و ١وطنیة، وكذلك من عدد من بعثات اللجنة الدولیة ومن مكاتب االتحاد الدولي الُقطریة
  .ليالدولیة ومقّر االتحاد الدو

  
في ھذا التقریر مع " النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى"یتوافق استعمال مصطلح : مالحظة
وتخّص المصطلحات الواردة في . ٢٠١١التي أتُّفق علیھا إّبان مجلس المندوبین لعام  ٧لقرار رقم صیغة ا

ویمكن . الجھة التي قّدمتھار كل المساھمات التي قدمتھا مكونات الحركة الدولیة ألغراض إعداد ھذا التقری
الذي  بالتقدم القسم الخاصفي في ھذه الوثیقة مزید من المعلومات عن ھذا الموضوع الاالطالع على 

  .التي واجھتھا في ھذا المجالوبالتحدیات من القرار  ٨ في تنفیذ البند أحرزتھ مكونات الحركة الدولیة
  
  

  والتحدیات التي واجھتھاالذي أحرزتھ مكونات الحركة الدولیة التقدم 

اعتماد نظم مناسبة وجھودھا الرامیة إلى  التزامھا كثیفالجمعیات الوطنیة على تیشجع ": ١البند 
إلى وصولھا اآلمن إمكانیات زیادة لالمخاطر، واتخاذ إجراءات ملموسة أخرى و/األمنقضایا إلدارة 

لمبادئ ا تطبیق حسینتضرورة ھذا یشمل و.  األخرىالنزاعات المسلحة وحاالت العنفالمحتاجین أثناء 
 والمتطوعین نموظفی التأمینو،  في میدان العملیاتاألساسیة وغیرھا من سیاسات الحركة الدولیة

، بما في ذلك صاباتتعرضھم لإلحال لكي یستفیدوا من تعویضات مالئمة في األزمات العاملین أثناء 
  ."تأدیة مھامھم خاللللموت  أو وحاالت اإلجھاد،/الصدمات النفسیة

  
المخاطر، ولكن بّین معظم /قضایا األمنأفادت جمعیتان وطنیتان بأنھما لم تعتمدا بعُد نظامًا إلدارة 

لى تعزیز سعیھا إلى اعتماد ُنظم مالئمة إلدارة قضایا  الرامیة إھاالجمعیات الوطنیة بأن جھود
األنشطة تضطلع في ھذا المجال بة بأنھا وأفادت ھذه الجمعیات الوطنی. المخاطر ما زالت متواصلة/األمن

؛ والجلسات اإلعالمیة الخاصة )األمن والسالمة والوصول اآلمن(التدریب :  تعزیزھایجبالتالیة التي 
مراجعة المبادئ التوجیھیة واألدوات والخطط واإلجراءات األمنیة؛ وتقییم العملیات /وإعدادبقضایا األمن؛ 

  .طنیة واستعراضھا وتحلیلھا من أجل الوقوف على الثغرات األمنیةللجمعیة الواإلنسانیة السابقة 
  

أّن القانون البریطاني یوجب علیھ، بصفتھ منظمة تطوعیة ولفت الصلیب األحمر البریطاني االنتباه إلى 
ع لمواجھة الكوارث وعلى التصدي لھا، وض في المملكة المتحدة على التخطیط الرسمیةتساعد السلطات 

 بحسب إمكانیة وقوعھا  على صعید األولویة مرتبةتملةحالوطنیة المكل المخاطر العاجل لللتصدي خطط 
صعید كل منطقة استنادًا ویستخدم الصلیب األحمر البریطاني ھذه الخطط ویفّسرھا على . ومدى تأثیرھا

في خاطر  وبالتعاون مع المجتمعات المحلیة، وقد ینظر في إعداد سجّل خاص بھ للمإلى الظروف المحلیة
  .إطار خطتھ المجتمعیة لمواجھة حاالت الطوارئ

  
الخاصة بعمل مكونات الحركة وتحتوي المعلومات الواردة من الجمعیات الوطنیة على عدد من األمثلة 

  .الدولیة معًا على تعزیز ُنظم إدارة الشؤون األمنیة كما تبّین الفقرات التالیة
  

بي واللجنة الدولیة واالتحاد الدولي اتفاقًا إطاریًا للتعاون فقد أبرمت جمعیة الصلیب األحمر الكولوم
ن تكووینّص أحد بنود ھذا االتفاق اإلطاري على إنشاء لجنة للشؤون األمنیة . في كولومبیاوالتنسیق 

مسؤولة عن ضمان تطبیق وتنفیذ االتفاق المتعدد األطراف بشأن التنسیق واألمن من أجل الحّد من 
  .لتي ینطوي علیھا العمل اإلنساني الذي تضطلع بھ الحركة الدولیة في كولومبیاالمخاطر األمنیة ا

  

                                                
ستبیانًا إلى كل الجمعیات الوطنیة وإلى جمیع بعثات اللجنة الدولیة ومسؤولي  ا٢٠١٣أبریل من عام /أرسلت اللجنة الدولیة في شھر نیسان  ١

  .االتحاد الدولي المعنیین، وطلبت اللجنة الدولیة تزویدھا بأحدث المعلومات عن التقدم المحرز في تنفیذ البنود الثمانیة لمنطوق القرار
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إلخطار األطراف الفاعلة المسلحة مرة كل أسبوعین بتحركات ویوجد في كولومبیا أیضًا نظام منّسق 
ي والصلیب األحمر الكولومبي والجمعیات الوطنیة األخرى المشاركة في العمل اإلنساني فاللجنة الدولیة 

  .كولومبیا
  

معنیًا باألمن وأنشأت اللجنة الدولیة وجمعیة الھالل األحمر األفغاني واالتحاد الدولي فریق عمل 
لخاصة بالتطورات المتعلقة باألمور وبالوصول إلى المحتاجین من أجل تبادل المعلومات والتحلیالت ا
ال یمكن الوصول إلیھا من أجل تقدیم األمنیة، وتحدید المناطق التي یمكن الوصول إلیھا والمناطق التي 

 للحوادث األمنیة، ساسیة، وإجراء عملیات تقییم مشتركة، والوقوف على األسباب األالمساعدات اإلنسانیة
وعلى بنفسھا مخاطر الد وإجراءات رسمیة لمساعدة جمعیة الھالل األحمر األفغاني على تقییم ووضع قواع

لدى اضطالعھا بعملیات إنسانیة یة وصولھا اآلمن إلى المحتاجین  من أجل تعزیز إمكانھا خطة عملذفیتن
  .العسیرةفي ظروف عملھا 

  
مبادئ توجیھیة للسالمة "صلیب األحمر الفلبیني، بالتنسیق مع اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي، ال وأعّد

ات اإلنسانیة إّبان القیام بالعملیوجیھیة عند وسُتستخدم ھذه المبادئ الت. لموظفیھ ومتطوعیھ" واألمن
  .النزاعات المسلحة في المنطقة

  
وأعّد الھالل األحمر السوداني، بفضل عمل لجنة مشتركة معنیة بالتأھب لحاالت الطوارئ ومواجھتھا 

مبادئ التوجیھیة لألمن المیداني ال مسودات ثالث وثائق ھيوبالتعاون مع اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي، 
، على أن یجري االنتھاء من إعداد ھذه الوثائق باللغة اإلنجلیزیة في ة ومدونة السلوكوسیاسة تحدید الھوی

  .٢٠١٣یونیو من عام /شھر حزیراننھایة 
  
دارة المخاطر األمنیة للعملیات اإلنسانیة في ما إالشواغل الخاصة ب اللجنة الدولیة أھمیة النظر في برزتوأ

في ا وكذلك الجمعیات الوطنیة العاملة على الصعید الدولي یخّص الجمعیة الوطنیة العاملة داخل بالدھ
وجود نھوج متكاملة ومنسقة على وأقّرت اللجنة الدولیة بمزایا . المناطق التي تعمل فیھا اللجنة الدولیة

بالمسؤولیات وااللتزامات صعید الحركة الدولیة إلدارة المخاطر األمنیة، مع اإلقرار في الوقت ذاتھ 
جمعیات الوطنیة وأمانة وتقّدمت المباحثات الجاریة مع ال . مكون من مكونات الحركة الدولیةالمختلفة لكّل

  .حدیات العمل معًا في ھذا المجالمن أجل مواصلة استكشاف مزایا وتاالتحاد الدولي 
  

، لالوسائجمعیات الوطنیة بھذه  جمیع العلى تزویدوجدیدة أمنیة  وسائلاد الدولي على إعداد وعمل االتح
  :وقام فضًال عن ذلك بما یلي

المتطلبات األمنیة  وھي الوثیقة التي تحدد - يطار األمناإلو المتطلبات األمنیة الدنیاوثیقة ترجمة    ١
  وإرسالھا إلى كل الجمعیات الوطنیة؛ باللغات الرسمیة لالتحاد الدولي -األساسیة لالتحاد الدولي 

ھمیة مواصلة التركیز على ة بشأن موضوع األمن تبرز أ إلى كل الجمعیات الوطنی٢إرسال رسالة   ٢
  .٣اإلجراءات التي تعّزز سالمة وأمن جمیع الموظفین والمتطوعین

  
عدد من إیجاد المذكورة آنفًا، بتبّین الرسالة اضطلع االتحاد الدولي خالل السنوات الماضیة، كما و

 الجمعیاتوتستطیع ". لمتطوعون وسالمتھما"بقضایا األمن في إطار مفھوم الخاصة  والوسائلالمبادرات 
  :مختلفةلغات الوسائل التي تضّم ما یلي بالوطنیة كافة الحصول على ھذه 

                                                
  .٢٠١٢نوفمبر / تشرین الثاني٢٠كل الجمعیات الوطنیة وأمنائھا العامین في أرسل األمین العام لالتحاد الدولي ھذه الرسالة إلى رؤساء   ٢
تعیین جھة تنسیق مسؤولة عن التدریب، ونشر وتعزیز التوعیة : تضم اإلجراءات اإلضافیة التي توصى الجمعیات الوطنیة باتخاذھا ما یلي  ٣

األمنیة في قواعد البیانات اإللكترونیة الخاصة باالتحاد الدولي وبالجمعیة األمنیة في جمیع المستویات داخل الجمعیة الوطنیة، وتسجیل الحوادث 
  .الوطنیة، وإدراج تأمین المتطوعین في ِعداد أولویات الجمعیة الوطنیة
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 وھو تدریب "المتطوعون وسالمتھم"في إطار مفھوم  عبر اإلنترنتاألمنیة جراءات اإلعلى التدریب ،
إلزامي لكل موظفي االتحاد الدولي؛

 المتطوعون "في إطار مفھوم   وللموظفین والمدراء المحلیینینللمندوب إلجراءات األمنیةاأدلة
  ؛"وسالمتھم

 في إطار مفھوم  والخطط التدریبیةللمتطوعین مع لوازم التدریب  إلجراءات األمنیةاكتّیب
؛"المتطوعون وسالمتھم"

قاعدة البیانات اإللكترونیة للحوادث األمنیة؛  

 الدولي الخاصة باالتحادلذاتيوسیلة التقییم اوالمتطلبات األمنیة الدنیا .  

  
، ومنھا وثیقة ٢٠١١منذ عام عددًا من الوثائق المھمة على الصعید العالمي،  ،وأصدر االتحاد الدولي

  ". في حاالت الطوارئالتطوع. الحمایة والتشجیع والتقدیر"
  

. تھا وأنشطتھافي كل عملیاتطبیق المبادئ األساسیة  تعزیز وأفادت جمعیات وطنیة كثیرة بأنھا أدمجت
الشریكة أھمیة امتثال الجمعیات الوطنیة الكامل للمبادئ وبّینت الجمعیات الوطنیة للحكومات وللوكاالت 

 بتوفیر تدریب ، على سبیل المثال،فقام الصلیب األحمر األسترالي.  اضطالعھا بأنشطتھاىاألساسیة لد
متطوعیھ، وللوكاالت الشریكة الرئیسیة، لجمیع موظفیھ وفي عملھ  المبادئ األساسیة  تطبیقعلىشامل 

  .وللحكومة ولعامة الناس
  

 ٢٨ ھ یوجد لدىوأفاد االتحاد الدولي، في ما یخّص تأمین موظفي الجمعیات الوطنیة ومتطوعیھا، بأّن
 جمعیة وطنیة حتى شھر ٥٨وقامت . ٤نظام خاص بھا لتأمین المتطوعینجمعیة وطنیة تقریبًا 

متطوعیھا بواسطة نظام االتحاد الدولي للتأمین العالمي للمتطوعین  بتأمین ٢٠١٣یونیو من عام /حزیران
  .٢٠١٢٦ منذ مطلع عام ٪٦٢، مّما یمثل زیادة قدرھا  متطوع تقریبًا٤٥٠٠٠ یغطيالذي ، ٥ الحوادثضد

  
 المترتبة على تأمین متطوعیھاتكالیف التأمین وقامت جمعیات وطنیة كثیرة بجمع األموال محلیًا لتمویل 

وتضم ھذه الجمعیات الوطنیة الجمعیة الوطنیة . بواسطة نظام االتحاد الدولي للتأمین العالمي للمتطوعین
لكّل من إكوادور والسلفادور وھندوراس وإندونیسیا ومالي ومنغولیا ومیانمار ونیبال ونیكاراغوا وبیرو 

. یداد وتوباغو، وأوروغوايوترین، وسانت فنسنت وجزر غرینادین،  وسانت لوسیاوسریالنكاوالفلبین 
على دعم لتمویل تأمین المتطوعین عن طریق مشاریع  الجمعیات الوطنیة في بلدان أخرى حصلتو

  .إلغاثة في حاالت الكوارثل الطوارئ صندوقاالتحاد الدولي أو من 
  

الجمعیة الوطنیة الشریكة ، ٢٠١٣یونیو من عام /وكان الصلیب األحمر الفرنسي، حتى شھر حزیران
  .الوحیدة المعروفة التي تمول جزئیًا تأمین المتطوعین في الكونغو وموریتانیا ومیانمار

  
بوجود نظام ھذا التقریر، إعداد   من أجلوأفاد معظم الجمعیات الوطنیة، في المعلومات الواردة منھا

م التأمین بأن نظاوأفادت الجمعیات الوطنیة في عدد من الحاالت .  موظفیھا ومتطوعیھایغطيتأمین لل
                                                

یة أیضًا یندرج معظم ھذه الجمعیات الوطنیة في عداد الجمعیات الوطنیة الشریكة في أوروبا وآسیا واألمریكتین، وتضم ھذه الجمعیات الوطن  ٤
  .الجمعیة الوطنیة لكّل من المكسیك وكولومبیا واألرجنتین

أنشأت أمانة االتحاد الدولي نظامًا لتأمین المتطوعین لمساعدة الجمعیات الوطنیة األعضاء على تأمین متطوعیھا عقب قیام الھیئة العامة لالتحاد   ٥
 الجمعیات الوطنیة على ضمان إیجاد نظام مالئم لتامین متطوعیھا ضد لتشجیع: ...  ینص على ما یلي٢٠٠٥الدولي باتخاذ قرار في عام 

وقد ُأنشئ نظام التأمین العالمي ضد الحوادث لكي تستخدمھ الجمعیات . الحوادث لدى اضطالعھا بأنشطة الصلیب األحمر والھالل األحمر
ویوفر ھذا . طوعین الذین یقومون بأنشطة لصالح جمعیتھم الوطنیةالوطنیة التي ال یوجد لدیھا نظام لتأمین المتطوعین، ویشمل ھذا التأمین المت

  .التأمین، الذي ال یكّلف سوى فرنك سویسري واحد سنویًا، بعض الضمانات األساسیة في حالة الوفاة أو اإلعاقة
  .٢٠١١م  في عا االتحاد الدولي للتأمین العالمي للمتطوعین جمعیة وطنیة بتأمین متطوعیھا بواسطة نظام٣٢قامت   ٦
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 نظام االتحاد الدولي للتأمین العالمي للمتطوعین یغطيبینما ال  ،لموجود لدیھا یقتصر على الموظفینا
وأفادت . الموظفینلتأمین أخر نظام لدیھا یوجد وال  موظفي الجمعیات الوطنیة التي تستخدم ھذا النظام فقط

وعزت إحدى ھاتین الجمعیتین . عین لدیھمابعدم وجود نظام لتأمین الموظفین والمتطوجمعیتان وطنیتان 
  .إلى تكلفة التأمینالوطنیتین ھذا األمر 

  
 موظفي جمعیة الھالل یغطيجمعیة الھالل األحمر الفلسطیني بأن نظام التأمین الموجود لدیھا وأفادت 

وقد استخدمت جمعیة الھالل األحمر . األحمر الفلسطیني، ویشتمل على ضمانات محدودة للمتطوعین
 جالفلسطیني نظام االتحاد الدولي للتأمین العالمي للمتطوعین لتأمین متطوعیھا المشاركین بنشاط في البرام

في عام  متطوع ٢٠٠٠وقامت جمعیة الھالل األحمر الفلسطیني بتأمین . التقنیة على وجھ الخصوص
  . بواسطة نظام االتحاد الدولي للتأمین العالمي للمتطوعین٢٠١٣

  
من أجل تشجیع المزید من  بالعمل معًا ، على الصعید العالمي،ة الدولیة واالتحاد الدوليوتلتزم اللجن

  .لموظفیھا ومتطوعیھاالجمعیات الوطنیة على توفیر التأمین 
  

  
 بشأن  المعنیةحكوماتجمیع الحوار مع إقامة لضرورة، على وفقًا لالجمعیات الوطنیة، یحث ": ٢البند 

 السعي،على و ، األخرىلمتضررین من النزاعات المسلحة وحاالت العنفإلى السكان ا الوصولضرورة 
جمیع أولئك الذین یستطیعون التأثیر في الوصول إلى المستفیدین لدفعھم إلى لدى متى أمكن ذلك، 

حسبما ورد (احترام دور الجمعیات الوطنیة في توفیر خدمات إنسانیة محایدة، وغیر متحّیزة، ومستقلة 
  ."وفق الحاجة، تھامشاركباللجنة الدولیة ومن ، بدعم )ساسیةفي المبادئ األ

  
 في تھاأفاد معظم الجمعیات الوطنیة بأنھا تستطیع إقامة حوار مع حكومات بلدانھا عن طریق مشارك

مختلف اللجان الوطنیة المعنیة بالقضایا اإلنسانیة، مّما یتیح لھا فرصًا لإلعراب عن ضرورة وصولھا إلى 
، ولبحث القضایا الرئیسیة المھمة على  المتضررةالمجتمعاتإلى كل المتضررین و األشخاصكافة 

  .الصعید اإلنساني
  
وطنیة معنیة بالقانون الدولي اإلنساني  لجنة ، على سبیل المثال،لدى الصلیب األحمر األستراليیوجد ف

ویمكن . ى عدد من األصعدةللحوار عللكل الدوائر الحكومیة الكبرى، مّما یتیح فرصة ممتازة تضّم ممثلین 
ومن أجل نشر القانون الدولي مبادئھا دولیة وبوجھ عام األخذ بھذا النھج من أجل التعریف بدور الحركة ال

  .اإلنساني
  

رالي ووزارة فقد تضّمن الحوار الجاري بین الصلیب األحمر األست. وقد تتیح ظروف أخرى فرصًا فریدة
تھدف إلى التأثیر في موقف أسترالیا من مؤخرًا إرسال رسائل  ،ثالعلى سبیل الم، الخارجیة األسترالیة

كالحّث على إتاحة (قضایا مھمة بصفتھا من األعضاء غیر الدائمین في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
النزاعات المسلحة وحاالت  من كافة األشخاص المتضررین وإلى كل المجتمعات المتضررةالوصول إلى 

موجود في (الذي أصدره الصلیب األحمر األسترالي بعدة لغات " دلیل البرلمانیین"وُیعّد ). العنف األخرى
أشكال الحوار وسیلة فعالة للمساعدة على إقامة ) موقع الصلیب األحمر األسترالي على شبكة اإلنترنت

  .ھذه
  

ویحاور مقّر الصلیب ، للصلیب األحمر البلغارين ویضّم أعضاء لجنة التنسیق الوطنیة البلغاریة ممثلی
 األشخاص األحمر البلغاري جمیع الھیئات الحكومیة المعنیة بشأن ضرورة إتاحة الوصول إلى كافة

النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى لألغراض  من المتضررین وإلى كل المجتمعات المتضررة
  .اإلنسانیة
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 القوات المسلحة الكندیة على األمور في عملیة تدریب مختلف فروعویشارك الصلیب األحمر الكندي 
مكوناتھا وبشأن الحركة الدولیة وتضم ھذه العملیة التدریبیة عقد جلسات تدریبیة . المتعلقة بالعمل اإلنساني

ویوفر الصلیب . المختلفة، وبشأن عالقة الحركة الدولیة بالقانون الدولي اإلنساني واھتمامھا بھذا القانون
برنامجًا یستغرق أربعة أیام لتدریب القوات المسلحة األسترالیة على  غرار ذلك، األحمر األسترالي، على

نشرھا في أیة منطقة، ویضطلع الصلیب األحمر القانون الدولي اإلنساني وتعریفھا بالحركة الدولیة قبل 
عسكریة ویشارك الصلیب األحمر األسترالي في أنشطة . األسترالي بھذا البرنامج التدریبي مرتین سنویًا

  .ختلفة تبّین دور الجمعیة الوطنیة في أیة منطقة أثناء النزاعم
  
للتأثیر على كل من یملك نفوذًا في مجال  الجمعیات الوطنیة بوجھ عام بأن الوسائل التي تستعین بھا تفیدو

لھالل لدور الحركة الدولیة للصلیب األحمر واتقوم على الترویج المنتفعین بالعمل اإلنساني الوصول إلى 
  .األحمر وعلى التعریف بھذا الدور وبأھمیة تطبیق المبادئ األساسیة

  
الوصول إلى مبادئ توجیھیة عملیة للدبلوماسیة اإلنسانیة تشدد على وقد أصدر الصلیب األحمر الدانمركي 

فضل بویستطیع الصلیب األحمر األسترالي، .  اإلنسانیةمعات باعتباره ھدفًا لدبلوماسیتھاألشخاص والمجت
كومیة وعلى سائر األطراف دوراتھ التدریبیة الخاصة باإلطار القانوني، التأثیر على المنظمات غیر الح

  .المنتفعین في مواقع عملھاالمعنیة التي تستطیع بدورھا التأثیر في إمكانیة الوصول إلى 
  

من أجل  ٢٠١١ذ عام مع اللجنة الدولیة منبمنطقة آیرلندا الشمالیة ویعمل الصلیب األحمر البریطاني 
 أثناءعلى وجھ أكمل تعزیز فھمھ لكیفیة تطبیق المبادئ األساسیة، وال سّیما مبدأ الحیاد ومبدأ عدم التحّیز، 

ویطّبق الصلیب األحمر البریطاني بمنطقة . إظھار امتثالھ لھذه المبادئتقدیمھ للخدمات اإلنسانیة لضمان 
 األشخاص األشد انتفاعوصول اآلمن الذي ساعده على ضمان آیرلندا الشمالیة، فضًال عن ذلك، إطار ال

  . بالخدمات اإلنسانیةضعفًا في آیرلندا الشمالیة
  
  

على مواصلة استكشاف وتحلیل واالتحاد الدولي اللجنة الدولیة و الجمعیات الوطنیة یحّث": ٣البند 
المسلحة وغیرھا من حاالت اإلنساني في النزاعات التي تواجھ العمل والتحدیات االتجاھات الناشئة 

 لحاالت الطوارئ سعیًا إلى ة منسقوضع خططأساسًا لالمتبادل تحلیل على أن یشكل مثل ھذا الالعنف، 
 والمجتمعات المحلیة شخاصاستجابة سریعة، وفعالة، ومتسقة لتلبیة االحتیاجات اإلنسانیة لألتوفیر 

  ".الصمودالمتضررة وتعزیز قدرة الناس والمجتمعات المحلیة على 
  

والتحدیات الناشئة  وتحلیل االتجاھاتأفادت الجمعیات الوطنیة بأنھا استعانت بالوسائل التالیة الستكشاف 
  :التي تواجھ العمل اإلنساني

 اجتماعات منتظمة تشارك فیھا كل مكونات الحركة الدولیة لتبادل المعلومات والوقوف على الحوادث
أطلعت من یعمل في  بأنھا ، على سبیل المثال،جنة الدولیةل وتفید ال.وتحلیل االتجاھات وتنسیق األنشطة

  البالد؛أذربیجان من الشركاء اآلخرین في الحركة الدولیة على تحلیلھا للوضع اإلنساني في 

أفاد بعض الجمعیات الوطنیة بأنھا تقوم بتقییم المخاطر بصورة متواصلة، بینما أفادت : تقییم المخاطر
  ؛بأن ضمان تقییم المخاطر بصورة منھجیة كان أمرًا عسیرًارى جمعیات وطنیة أخ

رصد الحوادث ومتابعة وسائل اإلعالم.  

  
 اإلنسانیة لتلبیة االحتیاجاتإنشاء فریق عمل دائم وأخذ الصلیب األحمر الكندي بنھج آخر یقوم على 

  .ت تحلیل سیاقیة متواصلة لكي یضطلع بعملیا الخاصةوتلبیة االحتیاجات اإلنسانیةالنزاعات  الناجمة عن
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 لتحلیل االتجاھات المتعلقة " لتغییر السلوككوسطاءمبادرة الشباب "وأفاد االتحاد الدولي بأنھ یستخدم 
لحوادث المرتبطة بالعمل اإلنساني وضع خرائط لبالعمل اإلنساني في أوساط الشباب، والدعوة إلى 

ه ، فضًال عن ذلك، بتضمین تقریراالتحاد الدولي ویقوم ."المتطوعون وسالمتھم"مفھوم بواسطة وسائل 
  .معلومات عن ھذه األمورفي العالم عن الكوارث السنوي 

  
بأن الخطط الخاصة وأفادت جمعیات وطنیة قلیلة بوجود خطة شاملة للطوارئ لدیھا، بینما أفاد معظمھا 

  .مرحلة متوسطة من عملیة اإلعدادبھا ما زالت في 
  

البلغاري بأموال مرصودة خصیصًا لحاالت الطوارئ یمكن استخدامھا عند ویحتفظ الصلیب األحمر 
إلتاحة التنسیق والتخطیط للطوارئ من أجل مواجھة حاالت الطوارئ مواجھة سریعة وفعالة الضرورة 

  .ومتسقة
  

ل ومنسق للتخطیط للطوارئ على صعید الحركة الدولیة، وجرى األخذ في حاالت قلیلة نسبیًا بنھج متكام
  .أخذھا بھذا النھج یذكر معظم الجمعیات الوطنیة التي رّدت على االستبیان مع ذلك ولم

  
ي والتخطیط للطوارئ، بأنھا تقیم حوارًا ، في ما یخّص التنسیق الخارجوأفاد بعض الجمعیات الوطنیة

 مختلف  من تلبیة ھذه السلطاتمتواصًال مع السلطات الحكومیة المعنیة، وبأنھا تمكنت بفضل تواصلھا مع
  .للمجتمعات المحلیة المتضررة تلبیة فعالةاالحتیاجات اإلنسانیة 

  
وأفادت جمعیات وطنیة كثیرة، في ما یخص استخدام التخطیط للطوارئ من أجل تلبیة احتیاجات الناس 

 إلى تحقیق ھذا الھدف عن طریق ىتسع، بأنھا وتعزیز قدرة المجتمعات المحلیة المتضررة على الصمود
متطوعین على العمل في مجتمعاتھم المحلیة، وإشراك المجتمعات المحلیة في عملیة اتخاذ تدریب ال

، وإعداد مشاریع الطوارئحاالت بوضع البرامج وإعداد األنشطة الرامیة إلى مواجھة القرارات المتعلقة 
  .تھدف إلى إكساب المجتمعات المحلیة القدرة على الصمود

  
 وعقد دورات تدریبیة في جمیع ،نھ قام بعملیات محاكاة وبتمارین نظریةوأفاد الصلیب األحمر الصربي بأ

  . بالتعاون مع فروعھ المحلیة ومع المجتمعات المحلیة،داخل الجمعیة الوطنیةالمستویات 
  

 في تنسیق زعمائھبإشراك المؤسسات المحلیة والمجتمع المحلي و نیكاراغويویقوم الصلیب األحمر ال
تخزین  األمر یجعل المنتفعین یساعدون على ضمان اتفید ھذه الجمعیة الوطنیة بأن ھذو. األنشطة المیدانیة

. إدارة عملیات تقدیم المساعداتالمساعدات وتوزیعھا بطریقة مأمونة؛ ویدعم األشخاص المشاركین في 
یة على وأفادت جمعیتان وطنیتان، في ما یخص تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة وتعزیز قدرة المجتمعات المحل

  .بأنھما استضافتا أنشطة متعلقة بمشروع الرعایة الصحیة في خطرالصمود، 
  
ین نھجھا الخاص بالتخطیط للطوارئ، وقد أدركت أھمیة إیجاد ممارسات تحس اللجنة الدولیة واصلوت

 من الشركاء اآلخرین  ھذه المنطقةبالمنطقة المعنیة ومن یعمل فيتقوم على إشراك الجمعیة الوطنیة 
االضطرابات والتوترات بوالنزاعات المسلحة ب ترتبط ارتباطًا خاصًالحركة الدولیة في عملیة جماعیة با

  . علیھابید أّنھا ال تقتصرالداخلیة 
  

 نسخة معدلة من دلیل التخطیط للطوارئ الذي یستند إلى تجارب الحركة الدولیةوقد أصدر االتحاد الدولي 
الممارسات الجیدة الممتدة لسنوات  البسیطة المبّینة في ھذا الدلیل من واسُتمّدت اإلجراءات. في ھذا الصدد

 سیناریوھاتوتساعد النسخة المعدلة من ھذا الدلیل العاملین في مجال إدارة الكوارث على وضع . طویلة
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تكون بسیطة وتشاركیة ومشفوعة تصورات مشتركة وإلى خطط لمواجھة الطوارئ إلى استنادًا  وحدةم
  . بفضل عملیة التخطیط للطوارئالمحددةلتأھب ابإجراءات 

  
، مواطن الضعف والقوةتستعمل وسائل االتحاد الدولي لتقییم بأن الجمعیات الوطنیة وأفاد االتحاد الدولي 

على تعزیز الجمعیات الوطنیة وویتعاون االتحاد الدولي . وتشارك في أنشطة الحّد من مخاطر الكوارث
  .برامج الوقایة من العنف

  
  

، وأدوارھا، ومسؤولیاتھا في النزاعات على تحدید أدق لمھامھاالجمعیات الوطنیة یشجع ": ٤البند 
، حسب االقتضاء والدستوریة قانونیةصكوكھا األساسیة الاألخرى ضمن المسلحة وحاالت العنف 

جیة الجھات الفاعلة الخارنفسھا ولدى الجمعیة الوطنیة داخل دورھا على نطاق واسع، التعریف بو
  ". على حد سواءة المحلیعاتوالمجتم

  
 قانون الصلیب األحمر والتشریع سّنوباستشھد بعض الجمعیات الوطنیة بإنجاز إعداد ُنظمھا األساسیة 

المحرز في مجال المساعدة على تنفیذ ھذا البند من القرار، بینما كأمثلة تدّل على التقدم الخاص بالشارة 
ھذه ة في المعلومات التي بعثت بھا ألغراض إعداد ھذا التقریر بأّن أفادت جمعیات وطنیة أخرى كثیر

  .زالت أعماًال جاریة لم ُتنجز بعدما المبادرات 
  

قیام اللجنة الدولیة بمساعدة الجمعیات الوطنیة على إعداد وذكرت الجمعیات الوطنیة في عدد من الحاالت 
فقد ساعدت اللجنة الدولیة في السودان الھالل . سیةووسائلھا القانونیة األساأو مراجعة ُنظمھا األساسیة 

وثیقة مرجعیة بشأن دور الجمعیة الوطنیة أثناء النزاعات المسلحة األحمر السوداني على إعداد وتنقیح 
  .وحاالت العنف األخرى

  
بأدوار الجمعیة الوطنیة جمعیة الصلیب األحمر لجنوب السودان باعتراف رسمي وتمّیزت عملیة إنشاء 

 وتتضمن اإلنجازات .أثناء النزاعات المسلحة وحاالت االضطرابات والتوترات الداخلیة ومھماتھا جدیدةال
الذي ، ٢٠١٢لعام المھمة للغایة في ھذا الصدد إصدار قانون جمعیة الصلیب األحمر لجنوب السودان 

یب األحمر لجنوب صلجمعیة الل الجمعیة العامة ، وقیام٢٠١٢مارس / آذار٩رئیس الجمھوریة في وّقعھ 
  .٢٠١٢٧أكتوبر / تشرین األول٥لجمعیة الوطنیة في النظام األساسي لالسودان باعتماد 

  
عات المسلحة وحاالت وأفادت عدة جمعیات وطنیة، في ما یخص تعزیز أدوراھا ومسؤولیاتھا أثناء النزا
لخارجي، بأنھا دّربت العنف األخرى والتعریف بھذه األدوار والمسؤولیات على الصعیدین الداخلي وا

ممثلو الحكومات، ووسائل (منتظمة مع األطراف المعنیة الموظفین والمتطوعین وعقدت اجتماعات 
توضیح مھمتھا وأدوارھا ومسؤولیاتھا في ھذه تعزیز ومن أجل )  المجتمعات المحلیةزعماءاإلعالم، و

  .الحاالت
  

على سبیل المثال، على تعزیز الوعي بدورھا فتعمل جمعیة الصلیب األحمر لجمھوریة أفریقیا الوسطى، 
، وكذلك لدى حاملي محددة أنشطة والقوات المسلحة عن طریقلدى عامة الناس ولدى السلطات المدنیة 

  .عملھا في مجال اإلسعافات األولیة عن طریق حالسال
  

وم واحد عدة  دورة تدریبیة مدتھا ی٢٠١٣  و٢٠١٢ في عامي عقدبأنھ وأفاد الصلیب األحمر األلماني 
العمل حلقات  أوالتدریبیة وكانت ھذه الدورات . مساعدة وبشأن المبادئ األساسیة كھیئة دورهبشأن مرات 

                                                
اعترفت اللجنة الدولیة بجمعیة الصلیب األحمر لجنوب السودان باعتبارھا الجمعیة الوطنیة التاسعة والثمانین بعد المائة في الحركة الدولیة   ٧

  .٢٠١٣یونیو / حزیران١٨للصلیب األحمر والھالل األحمر بموجب قرار صادر عن جمعیة اللجنة الدولیة في 
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دور الصلیب األحمر األلماني كھیئة مساعدة وتوضیح كیفیة تطبیق جزءًا من نھج واسع النطاق لتفسیر 
 من أجل تحدید مھمة حلقات العملعقد ولم ُت. العملیات اإلنسانیةالمبادئ األساسیة للحركة الدولیة أثناء 

ألّن ھذه  وحاالت العنف األخرى الصلیب األحمر األلماني وأدواره ومسؤولیاتھ أثناء النزاعات المسلحة
 من النظام ٣المادة في  النظام األساسي للحركة الدولیة، وال سّیما المھمة واألدوار والمسؤولیات محددة في

في مقّر الصلیب األحمر األلماني سبع وبلغ عدد حلقات العمل التي ُعقدت بنجاح . األساسي للحركة الدولیة
كبار الموظفین والخبراء وكانت ھذه الحلقات موجھة إلى . ٢٠١٣مارس من عام /حلول شھر آذارحلقات ب

 والمجلس الرئاسي، وإلى مدراء الجمعیة الوطنیة في جمیع الدوائر، وإلى أعضاء اللجنة الرئاسیة
 وتتواصل .ظفیھا المسؤولین عن نشر القانون الدولي اإلنساني والمبادئ األساسیة في مختلف المناطقومو

المضي قدمًا العملیات الرامیة إلى  ومنھا(في الوقت الحاضر اإلجراءات الرامیة إلى متابعة ھذه األمور 
األساسیة للحركة الدولیة وتوضیح كیفیة تطبیق المبادئ مساعدة فسیر دور الجمعیة الوطنیة كھیئة في ت

  ). وإدماج نتائج ھذه العملیات في البنیة االتحادیة للصلیب األحمر األلمانيأثناء العملیات اإلنسانیة
  

على القانون الدولي اإلنساني، ودور مختلف  شخص ١٣٦٠٠ودّرب الصلیب األحمر األسترالي أكثر من 
ومجاالت العمل اإلنساني الرئیسیة في عامي حمر، مكونات الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األ

وقام . في جمیع أرجاء البالد نشاطًا عامًا ٧٤تنظیم  دورة تدریبیة و٣١٢ عقد، عن طریق ٢٠١٢  و٢٠١١
كل موظفي الصلیب األحمر األسترالي ومتطوعیھ في جمیع بتدریب الصلیب األحمر األسترالي أیضًا 

ى مھمة الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر وأدوارھا علأرجاء البالد تدریبًا إلزامیًا 
  .وعلى القانون الدولي اإلنسانيومسؤولیاتھا 

  
  

تحدید كیف العمل بشكل وثیق مع الجمعیات الوطنیة لاللجنة الدولیة واالتحاد الدولي إلى یدعو ": ٥البند 
 مھامعكس على أفضل وجھ أن تنیة لجمعیات الوطل قانونیةلصكوك األساسیة الدستوریة والل مكنی

 وإسداء األخرى،الجمعیات الوطنیة، وأدوارھا، ومسؤولیاتھا في النزاعات المسلحة وحاالت العنف 
  ." وفقًا لذلكةاألساسیعدیل أنظمتھا  في تتي شرعتالمشورة للجمعیات الوطنیة ال

  
المشار  (٨ للجمعیات الوطنیةُنظم األساسیةالمعنیة بالالمشتركة لّلجنة الدولیة واالتحاد الدولي قامت اللجنة 

، خالل الفترة المشمولة بھذا التقریر ")اللجنة المشتركة المعنیة بالُنظم األساسیة"إلیھا في ما یلي باسم 
بالعمل ، ٢٠١٣یونیو من عام /لى شھر حزیران إ٢٠١١نوفمبر من عام /والممتدة من شھر تشرین الثاني

  . األساسیة والنظامیة القانونیةوثائقھا في مراجعة وتعزیز شرعت جمعیة وطنیة ٥٠مع زھاء 
  

النزاع منذ إنشائھا كجمعیة مستقلة وواجھت جمعیة الصلیب األحمر لجنوب السودان المعترف بھا حدیثًا 
وشاركت اللجنة . المستمرة في أرجاء مختلفة من جنوب السودان اإلثني وأعمال العنف  المتواصلالمسلح

 وثائقال، مشاركة كبیرة في إعداد اللجنة المشتركة المعنیة بالُنظم األساسیةاد الدولي، وكذلك الدولیة واالتح
 الخاصة بھذه الجمعیة الوطنیة الجدیدة والرامیة إلى تعزیز مھمتھا ودورھا القانونیة والنظامیة األساسیة

  .في مواجھة ھذه الظروف السائدة في بالدھا
  

وقد بذلت جمعیة الھالل األحمر . متضرر من النزاع المسلحفغاني في بلد وتعمل جمعیة الھالل األحمر األ
أقامت الجمعیة و.  وتعدیلھنظامھا األساسياألفغاني جھودًا كبیرة خالل العامین الماضیین لمراجعة 

الوطنیة من أجل ذلك عالقات وثیقة للعمل والحوار مع بعثة اللجنة الدولیة في كابل ومع اللجنة المشتركة 
                                                

 المعنیة بالُنظم األساسیة للجمعیات الوطنیة بمساعدة الجمعیات الوطنیة على االضطالع بالمھمة المسندة إلیھا عن طریق تقوم اللجنة المشتركة  ٨
وثائقھا القانونیة ضمان عمل الجمعیات الوطنیة بطریقة فعالة وضمان امتثالھا للمبادئ األساسیة في جمیع األحوال واألوقات عن طریق تعزیز 

وتستند اللجنة المشتركة المعنیة بالُنظم األساسیة في ھذه العملیة إلى المعاییر المتفق علیھا داخل الحركة الدولیة . ةوالنظامیة األساسی
والمنصوص علیھا في القانون النموذجي لالعتراف بالجمعیات الوطنیة وفي وثیقة المبادئ التوجیھیة الخاصة بالُنظم األساسیة للجمعیات 

  .الوطنیة



CD/13/11.5

١٠

نظامھا اعُتمد و وتعدیلھ مراجعة نظامھا األساسيالجمعیة الوطنیة فأنجزت لمعنیة بالُنظم األساسیة، ا
وتحاور جمعیة الھالل األحمر األفغاني في . ٢٠١٢دیسمبر من عام /الجدید في شھر كانون األول األساسي

عیة الھالل األحمر األفغاني اعتماد قانون جدید لجممن أجل تأیید  المعنیة العامة الوقت الحاضر السلطات
مھمة جمعیة الھالل األحمر األفغاني وتعزیز ُیرجى أن یساھم في تھیئة أجواء قانونیة مؤاتیة لتعزیز 

  .إمكانیة وصولھا اآلمن إلى المحتاجین
  

القانونیة والنظامیة األساسیة موجودة منذ زمن، بینما أفادت وثائقھا وبّینت جمعیات وطنیة قلیلة أّن 
بأن العمل في ھذا المجال ما زال جاریًا وبأن المكونات األخرى للحركة الدولیة ات وطنیة كثیرة جمعی

  . تشارك في ھذا العمل وتدعمھ في بعض الحاالتواللجنة المشتركة المعنیة بالُنظم األساسیة
  

كیفیة ادات بشأن یساعد الجمعیات الوطنیة في ھذا المجال عن طریق تقدیم اإلرشوأفاد االتحاد الدولي بأنھ 
 الصادر عن المؤتمر الدولي ٤والقرار رقم أجواء تمكینیة للمتطوعین استنادًا إلى سیاسة التطوع تھیئة 
. مجموعة أدوات للجمعیات الوطنیة: ، وكذلك إلى وثیقة المسائل القانونیة المرتبطة بالتطوع٢٠١١لعام 

مكاتبھ في م المباشر للجمعیات الوطنیة عن طریق وأفاد االتحاد الدولي أیضًا بأنھ یقّدم المشورة والدع
  .بواسطة الوسائل الموجودة حالیًامختلف المناطق وعن طریق بعثاتھ اإلقلیمیة والُقطریة 

  
لمراجعة القوانین واإلجراءات الوطنیة التي تنّظم  مشروعًا ٢٠١٣في عام  االتحاد الدولي ستھلسیو

 التي ال ترقى إلى مستوى النزاع المسلحالعملیات الدولیة لتقدیم المساعدات اإلنسانیة أثناء األزمات 
وُیعتزم عقد عدة حلقات عمل . بالتعاون مع خمس جمعیات وطنیة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

  . عمل على الصعید اإلقلیمي لمناقشة النتائج واإلجراءات الالحقة المحتملةعلى الصعید الُقطري وحلقة
  
  

، كجزء من حوارھا الدائم مع حكوماتھا، على تعزیز  بالعمل الجمعیات الوطنیةیوصي": ٦البند 
 من أجل توفیر اإلطار المطلوب لتمكینھا من تقدیم الوطنیةالتشریعات والسیاسات واالتفاقات والخطط 

  ." األخرىة والحمایة إلى السكان المتضررین من النزاعات المسلحة وحاالت العنفالمساعد
  

اإلجراءات ذاتھا التي اتخذتھا ذكر الكثیر من الجمعیات الوطنیة التي بعثت بمعلومات عن تنفیذھا لھذا البند 
الستبیان بأنھا  معظم الجمعیات الوطنیة التي رّدت على اأفادو. ٥  و٤  و٢تنفیذ البنود لمساعدة على ل

وضرب الصلیب األحمر . ز مسألة تحتاج إلى حّلرعندما تبتحاور السلطات الحكومیة المعنیة دائمًا أو 
 قال إنھ أدرج في حواره مع الحكومة مسائل مرتبطة بحملة الرعایة الصحیة ذإاألسترالي مثاًال على ذلك 

عات الخاصة بالذخائر العنقودیة، ونشر ، والقانون الوطني لمكافحة اإلرھاب، وتنفیذ التشریفي خطر
  . والنزاعاتالجنسانیةقضایا البشأن القرارات التي أصدرھا مجلس األمن التابع لألمم المتحدة المعرفة ب

  
مذكورة تضّم على محددة أمور  معلومات مفصلة عن ولم تقّدم الجمعیات الوطنیة التي رّدت على االستبیان

  .التفاقات والخططواالخصوص تعزیز السیاسات وجھ 
  
  

حاالت "من أجل توضیح أكبر لمصطلح  دلیل عمليوضع إلى مواصلة مكونات الحركة یدعو ": ٧البند 
األخرى للنزاعات المسلحة وحاالت العنف  وتعزیز قدرات كل الجمعیات الوطنیة للتأھب "العنف األخرى

 وسیاسات ،األساسي للحركة الدولیةالنظام  و، إلى المبادئ األساسیةًا، استنادوطریقة مواجھتھا لھا
 كإسھام قّیم تجاه بناء نھج للحركة في ھذا للجمعیات الوطنیة،الحركة ذات الصلة والخبرة الحالیة 

  ".المجال
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وأمانة االتحاد الدولي في إعداد الدلیل العملي المذكور الجمعیات الوطنیة في إشراك  اللجنة الدولیة شرعت
ُأجریت مشاورات ، ولھذا الغرضتیجیات اُوضعت استرو. ٢٠١١ي أواخر عام  ففي ھذا البند من القرار

رئاسة الجمعیة موجھة إلى  مباشرة رسائل جمعیة وطنیة عن طریق ٥٠ما یزید على مع مستفیضة 
ألنشطة الوطنیة، أو عن طریق بعثات اللجنة الدولیة، أو كنتیجة لحضور العدید من الجمعیات الوطنیة 

كذلك  و،وأفضت ھذه العملیات .٩د مناقشات خاصة بالوصول اآلمن إلى الضحایاتمّیزت بعقمحددة 
قرار یقضي بالتركیز في الدلیل المراد إلى اتخاذ  ،ھذا المشروعلالنصائح التي قّدمھا الفریق االستشاري 

وعة من  ویتكون الدلیل العملي حالیًا من مجم.إعداده على إطار الوصول اآلمن إلى الضحایا وكیفیة تنفیذه
المطبوعة واإللكترونیة  موادعدد من ال، وتشتمل ھذه الوسائل العملیة على الوسائل العملیة للوصول اآلمن

 وقد ُأنجز حتى اآلن بعض ھذه المواد، وما زالت المواد األخرى في طور اإلعداد .والسمعیة البصریة
والتزامھا  إلى تكمیل ھذه الوسائل سعیھاوستقوم اللجنة الدولیة، في إطار . ٢٠١٤الذي سینتھي في عام 

لتعزیز قدرة الجمعیات الوطنیة على ل بتعزیز قدرات الجمعیات الوطنیة، بتسخیر خبراتھا التقنیة المتواص
دعوة بعض الجمعیات الوطنیة المشاركة في بوالعمل أثناء النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى، 

الخبرة في مجال تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة أثناء طراف ذات تنفیذ عملیاتھا اإلنسانیة وغیرھا من األ
تعزیز قدرة الجمعیات الوطنیة على العمل لعمل معًا من أجل  لالنزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى

  .في ھذه الظروف
  
  

لوطنیة وأفادت الجمعیات ا. نھا واصلت مساھمتھا في إعداد الدلیل العمليأبوأفادت جمعیات وطنیة كثیرة 
الرامیة تمّثل في إعداد أو تنفیذ أو مراجعة اإلجراءات تبأن مساھمتھا في تنفیذ ھذا البند من القرار أیضًا 

مثًال تقییم (منھا جمعیة  بكّل السیاق الخاصفي إلى تطبیق عناصر إطار الوصول اآلمن إلى الضحایا 
  ).، وإعداد مبادئ توجیھیة أمنیة، إلخوإعداد خطط خاصة بكل سیاق لمواجھة الطوارئ والمخاطر، السیاق

  
للصلیب األحمر مشروع الوصول اآلمن إلى الضحایا، الذي یضّم ممثلین ل الفریق االستشاري تابعو

الكندي والصلیب األحمر الكولومبي والصلیب األحمر النیبالي والصلیب األحمر األوغندي والھالل 
إعداد الدلیل العملي واألمور التي یركز علیھا دم المحرز في األحمر الفلسطیني وأمانة االتحاد الدولي، التق

ویمّثل . من المسائل المرتبطة بإعداد ھذا الدلیلراء محددة بشأن مجموعة متنوعة آ، وأبدى عن كثبالدلیل 
سیاقات متنوعة، مّما ساعد على تنقیح إطار الوصول اآلمن ریق جمعیات وطنیة تعمل في أعضاء ھذا الف

  .الدلیل العملي الخاص بكیفیة تطبیق ھذا اإلطاروعلى إعداد 
  

في فریق الحركة الدولیة المرجعي المعني على نطاق أوسع،   جمعیة وطنیة تقریبًا،٢٠وشاركت 
ة  وقّدم ھذا الفریق الكثیر من النصائح بشأن عد.٢٠١١بالوصول اآلمن إلى الضحایا منذ إنشائھ في عام 

  .المشروعھذا مرتبطة بمسائل 
  

، وھي وثائق تتألف كل وثیقة "التجارب المنتقاة"م عدد من الجمعیات الوطنیة، فضًال عن ذلك، في وساھ
وشاركت . قت إطار الوصول اآلمن إلى الضحایامنھا من صفحتین تبّین فیھا الجمعیات الوطنیة كیف طّب

عداد إ في )یقیانیبال وجنوب أفرولبنان و أفغانستانالجمعیة الوطنیة لكّل من (جمعیات وطنیة أخرى 
ول اآلمن إلى الضحایا في تبّین فیھا الجمعیات الوطنیة كیف أدمجت إطار الوصالتي دراسات الحالة 

تعتزم جمعیة الصلیب األحمر الكولومبي  و).التطبیق المیداني للمبادئ في لبنان على سبیل المثال(أنشطتھا 
  .٢٠١٤ في عام حالةة دراستقدیم 

  

                                                
أوسلو في  والمكسیك ومصرفي ) حتى اآلن (٢٠١٣  و٢٠١٢الخبراء التي ُعقدت بشأن الرعایة الصحیة في خطر خالل عامي حلقات عمل   ٩

  .٢٠١١ لعام منتدى التواصل العالمي؛ و٢٠١٢وطھران؛ والحلقة الدراسیة بشأن اإلعالم لعام 
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من إطار الوصول اآلمن إلى الضحایا معّدلة ة، على الصعید الوطني، نسخًا وأصدرت عدة جمعیات وطنی
  .المحلیة للعملیات اإلنسانیة في بلدانھا التدریبیة المرتبطة بھ تالئم الظروف وسائلالمن و
  

دلیًال لتطبیق إطار الوصول اآلمن إلى الضحایا فقد أصدر الصلیب األحمر األرجنتیني، على سبیل المثال، 
ھذا الدلیل الوسائل اإلداریة ذات الصلة ویشمل . وإدارة شؤون المتطوعین بوجھ عام عملھ المجتمعي یالئم

وأعّد ).  باألطراف الفاعلة، واستمارات قبول المتطوعین، إلخواستمارات لالتصالنموذج تحلیل السیاق، (
آلمن إلى الضحایا الصلیب األحمر األرجنتیني وسائل للتدریب الداخلي تستند إلى إطار الوصول ا

ألغراض التدریب على الوصول اآلمن إلى الضحایا وعلى كیفیة تطبیق إطار الوصول اآلمن إلى 
ا وكیفیة إدماج عناصر ھذا  العملیات اإلنسانیة التي تشارك المجتمعات المحلیة في تنفیذھأثناءالضحایا 

على سیبل یذ العملیات اإلنسانیة، ومنھا اإلطار في النھوج القائمة على مشاركة المجتمعات المحلیة في تنف
  .للرعایة الصحیة واإلسعافات األولیة المجتمعیةنھج االتحاد الدولي المثال 

  
استعمال عبارة مسألة في  ١٠واسُتشیرت مجموعة صغیرة من المستشارین القانونیین للجمعیات الوطنیة

وأفضت ھذه . ر عملیة إعداد الدلیل العملي ھذا البند في إطاوفقًا لما ینّص علیھ" حاالت العنف األخرى"
في الدلیل العملي، إذ ُفّضلت " حاالت العنف األخرى"المشاورة إلى اتخاذ قرار یقضي بعدم اإلشارة إلى 

واتفق األشخاص الذین اسُتشیروا ". واالضطرابات والتوترات الداخلیةالنزاعات المسلحة "علیھا عبارة 
وجرى بعد ذلك إطالع . ي موحد لكل مصطلح من ھذه المصطلحاتواللجنة الدولیة على وصف قانون

فریق الحركة الدولیة المرجعي المعني بالوصول اآلمن إلى الضحایا على ھذه األوصاف القانونیة الموحدة 
 عن ، في الدلیل العملي، وسعیًا إلى التعبیر.إلبداء مالحظاتھ المحتملة بشأنھا، فوافق ھذا الفریق علیھا

التي قد ال تتمكن من تلبیة االحتیاجات اإلنسانیة لسیاقیة التي یواجھھا عدد من الجمعیات الوطنیة الوقائع ا
 إطار تواصل اعتبارتلبیة فعالة أثناء النزاعات المسلحة واالضطرابات والتوترات الداخلیة بید أنھا 

مشروع، اسُتعملت عبارة دلیًال مفیدًا، وبعد موافقة الفریق االستشاري للالوصول اآلمن إلى الضحایا 
في الدلیل " السیاقات الحساسة وغیر اآلمنة، ومنھا النزاعات المسلحة واالضطرابات والتوترات الداخلیة"

  .وطنیة كثیرة في الوقت الحاضر جمعیات ھاالعملي للتعبیر عن وقائع سیاقیة معّینة تواجھ
  

حاالت العنف "ال اللجنة الدولیة لعبارة استعموُیرجى من الراغبین في الحصول على معلومات عن كیفیة 
بعض التوضیحات : حاالت العنف األخرى"داخل اللجنة الدولیة االّطالع على الوثیقة المعنونة " األخرى

وأطلعت علیھا ، ٢٠١٣مایو / أّیار١٠، التي نشرتھا اللجنة الدولیة بجنیف في "بشأن المصطلحات
معیة وطنیة إّبان مشاركتھم في اجتماع المستشارین القانونیین  ج٨٠ ما یزید علىلقانونیین المستشارین ال

  .٢٠١٣یونیو من عام /للجمعیات الوطنیة في شھر حزیران
  

إنشاء نظام : وأفاد االتحاد الدولي بأنھ اضطلع باألنشطة التالیة للمساعدة على تنفیذ ھذا البند من القرار
داد وسائل لحمایة المتطوعین وتعزیز قدرة الجمعیات االتحاد الدولي لتأمین المتطوعین ضد الحوادث، وإع

  .ومّد ید العون لھم، والمشاركة في الفریق االستشاري للمشروعالوطنیة على إدارة شؤون المتطوعین 
  
  

والجمعیات الوطنیة من االتحاد الدولي على العمل على نحو وثیق مع اللجنة الدولیة یشجع ": ٨البند 
الدلیل  یأخذ في االعتبار  جمعیات وطنیة قویةلتنمیةالمتبع النھج ن أن تضمآلیات فعالة أجل وضع 

 لتأھب الجمعیات ةعمادالقدرات خبراتھا في مجال تعزیز الالمذكور أعاله، وبرامج اللجنة الدولیة و
خاص على إدراج بشكل  التشدید، مع األخرى ومواجھتھا لھاالوطنیة للنزاعات المسلحة وحاالت العنف 

                                                
الصلیب وجمعیة  ،الصلیب األحمر الكنديجمعیة  و، البریطانيالصلیب األحمر ةجمعییعمل المستشارون القانونیون الذین اسُتشیروا لدى   ١٠

  .الھالل األحمر التركيوجمعیة  ،الصلیب األحمر السویديوجمعیة  ،الصلیب األحمر األلمانيوجمعیة  ،األحمر الكولومبي
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مبادرات االستجابة، واالنتعاش، وفي طرق التأھب لحاالت الطوارئ، وخطط صلة في الذات عناصر ال
  ."التطویر التنظیمي

  
 في ةمفیداالتحاد الدولي مساھمة أفضى تمثیل االتحاد الدولي في الفریق االستشاري للمشروع إلى مساھمة 

  .إعداد الدلیل
  

، ٢٠١٣مایو من عام / في شھر أّیارري في كوااللمبوواالتحاد الدولوُعقد اجتماع بین اللجنة الدولیة 
وأفضت . من البالد ومن المنطقة ومن مقّر اللجنة الدولیة ومقّر االتحاد الدوليوشارك فیھ ممثلون 

من أجل المجاالت التي تستطیع اللجنة الدولیة واالتحاد الدولي العمل فیھا معًا المناقشات إلى استطالع 
الموجودة حالیًا والرامیة المقبل بالبرامج والوسائل والعملیات  والدلیل العملي ربط إطار الوصول اآلمن

إطار  ومن أجل إدماج ،الكوارثإلى مساعدة الجمعیات الوطنیة على التطویر التنظیمي وعلى إدارة 
وُتجري  . على أفضل وجھ ممكن،في ھذه البرامج والوسائل والعملیاتالوصول اآلمن والدلیل العملي 

جنة الدولیة واالتحاد الدولي مناقشات أخرى في الوقت الحاضر للوقوف على كیفیة عمل االتحاد الدولي الل
والجمعیات الوطنیة من أجل أخذ الدلیل العملي ومحتویاتھ بعین االعتبار في عمل االتحاد مع اللجنة الدولیة 

  .الدولي مع الجمعیات الوطنیة
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  ٢٠١١ن مجلس المندوبین لعام  الصادر ع٧القرار رقم : ١الملحق 
  
  

  ٧القرار رقم 

  اإلنسانیةواالستجابة  ١األخرىتأھب الجمعیات الوطنیة للنزاعات المسلحة وحاالت العنف 

  معلومات أساسیة -أوًال

وغالبًا ما . مكان، مثلما برھنت األحداث األخیرةكل وفي كل زمان مكن أن تتطور حاالت من العنف في ی
) الجمعیات الوطنیة(الجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر والھالل األحمر من ة تتطلب تثیر شواغل إنسانی

التي اندلعت منذ سنوات أو منھا ووباإلضافة إلى ذلك، تتطلب النزاعات المسلحة المزمنة . استجابة فوریة
نوعًا تشكل فالعنف  تؤدي إلىالمظاھرات التي أما . االستجابة اإلنسانیةمن عقود عدة أحیانًا أشكاًال مشابھة 

للمناطق في المقام األول تي صممت  ال، كي یكیف طرق عملھ-اإلنسانيأمام العمل تحدي آخر من ال
.أیضًاحضریة ال اتبیئلوفقًا لیفیة، الر

وتوخیًا لتعزیز إمكانیة الوصول إلى الناس والمجتمعات المحلیة المتضررة من النزاعات المسلحة وحاالت 
بیة احتیاجاتھم بفعالیة، من األساسي أن تعمل جمیع مكونات الحركة الدولیة للصلیب  وتل٢ األخرىالعنف

 في مراحل التأھب، واالستجابة، واالنتعاش، من أجل زیادة معًا) الحركة الدولیة(األحمر والھالل األحمر 
  . إلى الحد األقصىقدراتھا وكفاءاتھا

  
لدولیةالمھمات والقدرات المتقاربة والتكمیلیة للحركة ا

، ورد وصفھا في النظام األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل مھمة الجمعیات الوطنیة تنفذ
 بالتنسیق مع السلطات العامة، عملیات اإلغاثة في حاالت  ...تنظم"، تقضي بأن )النظام األساسي (األحمر

 اتفاقیات ھو منصوص علیھ في الطوارئ وغیرھا من الخدمات لمساعدة ضحایا النزاعات المسلحة كما
ویعزز عدد . ٣"جنیف، وضحایا الكوارث الطبیعیة وسائر حاالت الطوارئ من المحتاجین إلى المساعدة

 للصلیب األحمر والھالل األحمر مھمةمن القرارات التي اعتمدتھا مجالس المندوبین والمؤتمرات الدولیة 
توفیر  وإلى ٤سلطات العامة في المجال اإلنسانيبصفتھا جھات مساعدة للالعمل بالجمعیات الوطنیة 

ن من النزاعات المسلحة وتضررالمحتاجین ومن بینھم أولئك الذین یالمساعدة والحمایة اإلنسانیة إلى 
  .٥األخرى داخل بلدانھموحاالت العنف 

السعي في "ة مھمبموجب النظام األساسي ) اللجنة الدولیة(للجنة الدولیة للصلیب األحمر  اقد أوكلت إلىو
 باعتبارھا مؤسسة إنسانیة تقوم بعمل إنساني، خاصة في حاالت النزاعات المسلحة الدولیة ،جمیع األوقات

 إلى ضمان الحمایة والمساعدة للعسكریین -٦وغیرھا من النزاعات المسلحة وفي حاالت الصراع الداخلي

                                                
  . النظام األساسي للحركةحاالت العنف األخرى باعتبارھا عنصرًا من المھمة الشاملة للجمعیات الوطنیة على النحو الوارد في ١
  .في التقریر األساسي المكمل لھذا القرار"  األخرىحاالت العنف" وصف للجنة الدولیة عن یوجد٢
  . للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر من النظام األساسي ٢، الفقرة ٣المادة ٣
 الصادر عن مجلس المندوبین لعام ٣در عن المؤتمر الدولي الثالثین، والقرار  الصا٢القرار : من القرارات األخیرة نذكر القرارین التالیین٤

الطبیعة الخاصة لعمل حركة الصلیب األحمر والھالل األحمر والشراكات ودور الجمعیات الوطنیة بصفتھا جھات مساعدة " بشأن ٢٠٠٧
  ."للسلطات العامة في المجال اإلنساني

حالة ، النزاعات المسلحة غیر الدولیة، ١٩٢١ لعامعامة في القرار الرابع عشر للمؤتمر الدولي العاشر على سبیل المثال، تنص المبادئ ال٥
 . (...)ثوریة وأاضطرابات اجتماعیة  وأحقھ وواجبھ في تقدیم اإلغاثة في حال نشوب حرب أھلیة (...) یؤكد الصلیب األحمر : "الحرب األھلیة

كون الجمعیة الوطنیة للصلیب األحمر المسؤولة في المقام األول عن تلبیة احتیاجات اإلغاثة للضحایا وفي كّل بلد تندلع فیھ حرب أھلیة، ت
  ...".بأفضل طریقة ممكنة

 متواترة أعماًالاالضطراب الداخلي ال یعني بالضرورة عمًال مسلحًا بل "، )ب(، ٢، الفقرة ٥مثلما ُحدد في اتفاق إشبیلیة، الجزء الثاني، المادة ٦
رة طویلة أو حالة عنف كامن سواء كان مصدره سیاسیًا أو دینیًا أو عرقیًا أو اجتماعیًا أو اقتصادیًا، مصحوبًا بواحد أو أكثر من السمات لفت
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 ھذه الحاالت في عمل اللجنة الدولیةوت. ٧"والمدنیین من ضحایا مثل ھذه األحداث ونتائجھا المباشرة
ومشاركة االتحاد أخرى بشراكة وثیقة مع الجمعیة الوطنیة للبلد المتضرر، وبمشاركة جمعیات وطنیة 

من أجل التأھب لعملیات حاالت الطوارئ ) االتحاد الدولي(الدولي للصلیب األحمر والھالل األحمر 
.وتنفیذھا لصالح السكان المتضررین

  
حفز وتشجیع وتسھیل وتعزیز جمیع األنشطة اإلنسانیة : " الدستوریة لالتحاد الدولي ما یليھمةالم تشملو

سھم بذلك تبكل أشكالھا، التي تضطلع بھا الجمعیات الوطنیة من أجل تجنب المعاناة اإلنسانیة وتخفیفھا و
راسة ضمن الجمعیات العمل كجھاز دائم للربط والتنسیق والد" و. ..."في صون وتعزیز السلم في العالم

إغاثة ضحایا النزاعات المسلحة طبقًا لالتفاقات المبرمة مع اللجنة "و... ؛ "الوطنیة وتوفیر المساعدة لھا
.٨"الدولیة

  
 نحو تام، عند ى كّل مكونات الحركة الدولیة وقدراتھا ومكانتھا الفریدة بعین االعتبار علمھماتویجب أخذ 

أثر أقصى تحقیق ، سعیًا إلى الحتیاجات واالستجابة ل األخرىت العنفالتأھب للنزاعات المسلحة وحاال
وینبغي توزیع األنشطة مع . توفیر الحمایة والمساعدة إلى السكان الذین ھم بأمس الحاجة إلیھالدى  ممكن

وما إذا كانت  ، الذي تحظى بھ مختلف مكونات الحركةمستوى القبولھذه العوامل وخذ بعین االعتبار األ
ومن المطلوب تحسین . فضل لالستجابةاألموقع ال معًا في ثنتاناالنة الدولیة أو الجمعیة الوطنیة أو اللج

ما بین مكونات الحركة بشأن المسائل المحددة الناجمة عن  والمزید من المناقشة فيالحركة داخل التنسیق 
 ب، واالستجابة، واالنتعاشالتأھتوافق إجراءات ، األمر الذي سیسفر عن زیادة "حاالت العنف األخرى"

 خاصة بالسیاقالحتیاجات االظروف والعلى أساس و، تھا، وفقًا التفاقات الحركة الدولیة وآلیاالمطلوبة
واالستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة لألشخاص والمجتمعات إلى الضحایا ، بغیة تعزیز الوصول المعني

.المتضررة من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى
  

استجابة اللجنة الدولیة لطلب من الجمعیات الوطنیة

 في األعوام األخیرة من مھمة تنفك تتغیر، اتخذت جمعیات وطنیة كثیرة تدابیر ماسعیًا إلى التكیف مع بیئة 
. األخرىأجل تعزیز استجاباتھا في النزاعات المسلحة وحاالت العنف

  
إطار الوصول اآلمن إلى ة، استحدثت اللجنة الدولیة وباالستناد إلى أفضل ممارسات الجمعیات الوطنی

 ھذا اإلطار األعمال الكثیرة المتشابكة التي یجب أن تنفذھا الجمعیة الوطنیة كي تزید یفصِّـلو. ٩الضحایا
 وصول وتتمكن بذلك من ال بوجودھا،من قبول األفراد والمجتمعات المحلیة وحاملي السالح والسلطات

. األخرىمسلحة وحاالت العنفالنزاعات أثناء الى الناس والمجتمعات المحلیة أكثر أمنًا إلبطریقة 

 اللجنة إلى، طلبت الجمعیات الوطنیة ٢٠٠٩١٠وخالل إحدى الجلسات العامة في مجلس المندوبین لعام 
 للجمعیات الوطنیة العاملة في النزاعات المسلحة وحاالت العنفعملي مخصص الدولیة وضع دلیل 

                                                                                                                                                        
 الضمانات القضائیة، إعالن حالة الطوارئ، إعالن األحكام تعلیق االختفاء القسري، الحبس ألسباب أمنیة؛ ؛الجماعي التوقیفحاالت  :التالیة

  ".العرفیة
  .من النظام األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر) د(٢، الفقرة ٥المادة ٧
  .من النظام األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر) ط(٤ و٣، الفقرتان ٦المادة ٨
خالل عملیات یة للحركة الدولیة وغیرھا من سیاساتھا العامة لمبادئ األساساإطار الوصول اآلمن إلى الضحایا على مفھوم تطبیق یقوم ٩

وتشمل . من إلى المستفیدینبشكل آوصول القبول ویتیح لھا ضمان قدر أكبر من اللوطنیة الجمعیة لوضع تحدید التي تساعد على االستجابة و
لنزاعات  أثناء االستجابةفي الجمعیة الوطنیة ي تستند إلیھا االعامة التالسیاسة واألسس القانونیة والمخاطر، و/ تحلیل السیاق ھذا اإلطارعناصر

وكیفیة  الوطنیة والمتطوعین فیھا وأعضائھا، ةضمان القبول بالمنظمة، والقبول بموظفي الجمعیكیفیة ، و األخرىمسلحة وحاالت العنفال
المبادئ التوجیھیة (األمنیة القضایا اخلیة والخارجیة، وإدارة  التواصل الدأجھزةمرافقھا ومركباتھا، وب الوطنیة وةالعاملین في الجمعیالتعریف ب

  ).وتدابیر الحمایة
، والجلسة العامة ) والشراكاتجنا المشتركة بتعزیز المسؤولیة الجماعیةائتحسین نت(، ٥ العمل رقم ورشة، و٢٠٠٩مجلس المندوبین لعام ١٠

  . التكمیلیةتدابیرهمناقشة اتفاق إشبیلیة والمتعلقة ب
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إطار الوصول  استخدامن خالل عملیة استشاریة شاملة مع الجمعیات الوطنیة، جرى تحدید وم. األخرى
اآلمن إلى الضحایا والدروس المستقاة من الخبرات الحالیة للجمعیات الوطنیة كأساس لتطویر دلیل عملي 

 قروطاألخرى بغیة تعزیز قدرات كل الجمعیات الوطنیة للتأھب للنزاعات المسلحة وحاالت العنف 
  .مواجھتھا

  
 التكمیلیة، ال سیما من خالل دعم الجمعیات تدابیرهوسیعزز الدلیل أیضًا التطبیق العملي التفاق إشبیلیة و

لنزاعات في الحركة الدولیة منسقة لاستجابة ضمن دورھا أداء ا ومھامھالوطنیة الُمضیفة من أجل تحقیق 
. األخرى وحاالت العنفمسلحةال
  

 التحدیات-ثانیًا

 أمام استجابة غیرة باستمرارتحدیات جدیدة ومتاألخرى الیوم رح النزاعات المسلحة وحاالت العنف تط
.التحدیاتھذه وفي ما یلي عرض لعدد من أھم . الحركة الدولیة

 الوطنیة اتالھجمات المتكررة ضد موظفي الحركة الدولیة، ومنھم موظفو الجمعیثمة قلق تثیره 
. للمنتفعیناألذى الذي تسببھفقھا ومعداتھا، ووالمتطوعون فیھا، وضد مرا

  
 منبعض الجمعیات الوطنیة  جمیع الذین لدیھم قدرة التأثیر في إمكانیة الوصول إلى المستفیدین بمنع یقوم

، أو  أخرى عنفةحالفي مسلح أو  نزاعفي طراف األتقدیم الخدمات اإلنسانیة إلى المحتاجین من كل 
وفي ھذا الصدد، ھناك . تحدیات أو حتى مضایقات عندما تحاول القیام بذلكة ھذه الجمعیات الوطنیتواجھ 

حتى یتسنى لھا یة وطنحاجة ماسة في بعض البلدان إلى تعزیز الصكوك القانونیة والدستوریة للجمعیة ال
وینبغي لذلك مراعاة أحد . على نحو أفضلاألخرى النزاعات المسلحة وحاالت العنف في  دورھا أداء

من جھة ووضعھا  الوطنیة ةوازن بین استقالل الجمعیالذي ی االستقالل وھو مبدأ ئ األساسیةالمباد
. من جھة أخرى مساعدة للسلطات العامة في المجال اإلنسانيةجھ ودورھا كالقانوني

 استجابات منسقة جیدًا للحركة الدولیة خالل النزاعات المسلحة عنوثمة الكثیر من األمثلة الحدیثة 
لمجتمعات األشخاص ول تلبیتنا لالحتیاجات اإلنسانیة حسین یمكن تومع ذلك.  األخرىت العنفوحاال

مثل  في تي تنشأالتجاھات الوفھمنا لومن المھم ترسیخ معرفتنا المشتركة في الحركة . المحلیة المتضررة
ویجب . حد للحركة سعیًا إلى تحسین نوعیة استجابتنا واستحداث نھج مو،ھذه الحاالت وآثارھا اإلنسانیة

المتضررین تلبیة احتیاجات الناس ل استعدادھامن مستوى ن مكونات الحركة الدولیة عمومًا أن تحّس
وینبغي . ، مع مراعاة البیئات اآلخذة في التغیر التي تعمل فیھافاعلیة وبطریقة منسقة ومتكاملةسرعة وب

منسقة تكون حاالت الطوارئ لخطط  وضع لة خاصعنایةللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة أن تولي 
  . األخرىاستجاباتھا خالل النزاعات المسلحة وحاالت العنفوتوجھ   لبعضھا البعضكملةوم
  

 تحدیًا مستمرًا لجمیع اآلخرین اللتزامنا بھذه المبادئ عزیز احترامویشكل االلتزام بالمبادئ األساسیة وت
زیادة درجة القبول المطلوب لوصول أكثر أمنًا إلى في  أھمیة حیویةویرتدي ذلك مكونات الحركة الدولیة، 

 النظام یؤكدو.  األخرىالسكان والمجتمعات المحلیة المتضررة من النزاعات المسلحة وحاالت العنف
. ذات الصلة ھذه النقطة١١األساسي للحركة الدولیة وقرارات مجلس المندوبین

  

                                                
؛  األخرىالرعایة الصحیة في النزاعات المسلحة وحاالت العنفوحمایة ، احترام ٨، القرار ٢٠٠٩مجلس المندوبین لعام : ى سبیل المثالعل١١

معًا من أجل اإلنسانیة؛ مجلس المندوبین لعام : الملحق، اإلعالن ١، القرار ٢٠٠٧المؤتمر الدولي الثالثون للصلیب األحمر والھالل األحمر لعام 
، احترام التنوع ومحاربة ٩، القرار ٢٠٠٣، العالقات بین مكونات الحركة الدولیة والھیئات العسكریة؛ مجلس المندوبین لعام ٧، القرار ٢٠٠٥

  .القرارملحق من ) و(، ٤قرة ف ال-التمییز والتعصب
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 المتخذةقرارات ال-ثالثًا

ات الوطنیة كما ترد في النظام األساسي للحركة الدولیة والمتمثلة بالعمل في اعترافًا بمھمة الجمعی
 الطوارئ األخرى بما في ذلك االضطرابات الداخلیة حاالتالكوارث الطبیعیة ولنزاعات المسلحة وا

  العنفوحاالت  األخرى من أجل تعزیز استجابة الحركة الدولیة في النزاعات المسلحة العنفوحاالت
:٢٠١١إن مجلس المندوبین لعام ف ،األخرى

قضایا اعتماد نظم مناسبة إلدارة وجھودھا الرامیة إلى  التزامھا كثیفالجمعیات الوطنیة على تیشجع -١
إلى المحتاجین وصولھا اآلمن إمكانیات زیادة ل واتخاذ إجراءات ملموسة أخرى ،المخاطرو/األمن
لمبادئ ا تطبیق حسینتضرورة ا یشمل وھذ.  األخرىالنزاعات المسلحة وحاالت العنفأثناء 

 والمتطوعین نموظفیال ١٢تأمینو،  في میدان العملیاتاألساسیة وغیرھا من سیاسات الحركة الدولیة
، بما في ذلك صاباتتعرضھم لإلحال لكي یستفیدوا من تعویضات مالئمة في األزمات العاملین أثناء 

؛تأدیة مھامھمخالل للموت  أو وحاالت اإلجھاد،/الصدمات النفسیة

 بشأن  المعنیةحكوماتجمیع الحوار مع إقامة لضرورة، على وفقًا لالجمعیات الوطنیة، یحث -٢
على و،  األخرىإلى السكان المتضررین من النزاعات المسلحة وحاالت العنف الوصولضرورة 

دین لدفعھم جمیع أولئك الذین یستطیعون التأثیر في الوصول إلى المستفیلدى  متى أمكن ذلك، ،السعي
حسبما (احترام دور الجمعیات الوطنیة في توفیر خدمات إنسانیة محایدة، وغیر متحّیزة، ومستقلة إلى 

؛وفق الحاجة ،تھامشاركبو اللجنة الدولیةمن ، بدعم )ورد في المبادئ األساسیة

االتجاھات على مواصلة استكشاف وتحلیل واالتحاد الدولي اللجنة الدولیة و الجمعیات الوطنیة یحّث-٣
على  ،اإلنساني في النزاعات المسلحة وغیرھا من حاالت العنفالتي تواجھ العمل والتحدیات الناشئة 

توفیر  لحاالت الطوارئ سعیًا إلى ة منسقوضع خططأساسًا لالمتبادل تحلیل أن یشكل مثل ھذا ال
مجتمعات المحلیة  والشخاصاستجابة سریعة، وفعالة، ومتسقة لتلبیة االحتیاجات اإلنسانیة لأل

؛الصمودالمتضررة وتعزیز قدرة الناس والمجتمعات المحلیة على 

، وأدوارھا، ومسؤولیاتھا في النزاعات المسلحة على تحدید أدق لمھامھاالجمعیات الوطنیة یشجع -٤
التعریف ، وحسب االقتضاء والدستوریة قانونیةصكوكھا األساسیة الاألخرى ضمن وحاالت العنف 

 اتالجھات الفاعلة الخارجیة والمجتمعنفسھا ولدى الجمعیة الوطنیة داخل نطاق واسع، دورھا على ب
 على حد سواء؛ةالمحلی

 مكنتحدید كیف یالعمل بشكل وثیق مع الجمعیات الوطنیة لاللجنة الدولیة واالتحاد الدولي إلى یدعو -٥
 الجمعیات مھام أفضل وجھ عكس علىأن تلجمعیات الوطنیة ل قانونیةلصكوك األساسیة الدستوریة والل

 وإسداء المشورة األخرى،الوطنیة، وأدوارھا، ومسؤولیاتھا في النزاعات المسلحة وحاالت العنف 
 وفقًا لذلك؛ةاألساسیعدیل أنظمتھا  في تتي شرعتللجمعیات الوطنیة ال

یعات ، كجزء من حوارھا الدائم مع حكوماتھا، على تعزیز التشر بالعمل الجمعیات الوطنیةیوصي-٦
 من أجل توفیر اإلطار المطلوب لتمكینھا من تقدیم المساعدة الوطنیةوالسیاسات واالتفاقات والخطط 

؛  األخرىوالحمایة إلى السكان المتضررین من النزاعات المسلحة وحاالت العنف

حاالت العنف "من أجل توضیح أكبر لمصطلح  دلیل عمليوضع إلى مواصلة مكونات الحركة یدعو -٧
األخرى للنزاعات المسلحة وحاالت العنف  ز قدرات كل الجمعیات الوطنیة للتأھبوتعزی "األخرى

 وسیاسات ،النظام األساسي للحركة الدولیة و، إلى المبادئ األساسیةًا، استنادوطریقة مواجھتھا لھا
ي ھذا  كإسھام قّیم تجاه بناء نھج للحركة ف،للجمعیات الوطنیةالحركة ذات الصلة والخبرة الحالیة 

المجال؛

                                                
١٢

 ال سیما أولئك الذین یشاركون في عملیات االستجابة توفر الجمعیة الوطنیة تغطیة تأمینیة إلى جمیع المتطوعین،ینبغي، بالطریقة المثلى، أن 
 وضعت ،وفي حال عدم توفرھا. أثناء حاالت الطوارئ، من خالل شركة تأمین وطنیة تقدم التأمین المناسب للسیاق والمالئم لألوضاع المحلیة

.لرئیسیة لكل الجمعیات الوطنیةأمانة االتحاد الدولي تأمینًا عالمیًا ضّد الحوادث یمكن الحصول علیھ من خالل المقار ا
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والجمعیات الوطنیة من أجل وضع االتحاد الدولي على العمل على نحو وثیق مع اللجنة الدولیة یشجع -٨
الدلیل المذكور  یأخذ في االعتبار  جمعیات وطنیة قویةلتنمیةالمتبع النھج تضمن أن آلیات فعالة 

 لتأھب الجمعیات الوطنیة ةعمادالقدرات خبراتھا في مجال تعزیز الأعاله، وبرامج اللجنة الدولیة و
خاص على إدراج بشكل تشدید ال، مع األخرى ومواجھتھا لھاللنزاعات المسلحة وحاالت العنف 

، واالنتعاش، االستجابةفي طرق التأھب لحاالت الطوارئ، وخطط صلة في العناصر ذات ال
 .مبادرات التطویر التنظیميو

   التقریر األساسي والملحق-رابعًا

  .تقریر األساسي والملحق ألغراض تقدیم المعلومات فقط ولیس كجزء من القراراتوضع ال

   المتابعة-خامسًا

جیاتھا، ی المذكورة أعاله في استراتالقراراتإدراج النظر في المطلوب من جمیع مكونات الحركة الدولیة 
  . حسب االقتضاء،وخططھا، وأھدافھا

  
تنفیذ اتفاق إشبیلیة المتعلق بتقریر الرات المذكورة أعاله في القراتنفیذ وسُیدرج التقدم المحرز بشأن 

  .٢٠١٥ و٢٠١٣مجلس المندوبین في الذي سیرفع إلى دورتي  التكمیلیة تدابیرهو

 مع استمرار مشاركة الجمعیات الوطنیة وأمانة االتحاد ،الدلیل العمليإلى وضع  اللجنة الدولیة سعىوست
 وسُینجز في .غیرھا من القضایاثیر من التحدیات الواردة في ھذا القرار، والدولي، وسیتناول ھذا الدلیل الك

  .٢٠١٣ وُیقدم إلى شركاء الحركة الدولیة في العام ٢٠١٢نھایة العام 

  
  القرار رعایة الجھات المشاركة في 

  
  جمعیة الصلیب األحمر الكندي 

  الصلیب األحمر الكولومبي
  الصلیب األحمر الجامایكي

  ب األحمر النیباليجمعیة الصلی
  جمعیة الصلیب األحمر في بنما 

  الصلیب األحمر الباراغوایي
  جمعیة الصلیب األحمر في سانت لوسیا

  جمعیة الصلیب األحمر في ترینیداد وتوباغو
  الھالل األحمر التونسي

  جمعیة الصلیب األحمر األوغندي

  


