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 2013لعام  مجلس المندوبين

 1 حلقة العمللمحة عامة عن 

 للصليب األحمر والهالل األحمر المبادئ األساسية

 شارك في تنظيم حلقة العمل: االتحاد الدولي واللجنة الدولية والصليب األحمر البريطاني

 : يؤكد الحقاالجلسة رئيس

 المقرر: يؤكد الحقا

 

 مقدمة

بالذكرى السنوية الخمسين إلعالن المبادئ األساسية لحركة الصليب  2015عام  استعداداً لالحتفال في
األحمر والهالل األحمر، شرعت الحركة في تنفيذ "مبادرة المبادئ األساسية". والغرض من هذه المبادرة 

قت هو االحتفال بأهمية وجدوى المبادئ األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر، والقيام معا، في الو
 ذاته، بالتفكير من منظور نقدي في جوانب تطبيق هذه المبادئ في ظل الظروف الحالية للعمل اإلنساني.

وتنتهي لدى انعقاد  2013وتمثل المرحلة األولى من هذه المبادرة مرحلة 'استطالع' بدأت في أوائل عام 
تُختتم هذه المرحلة بحلقة عمل تُعقد بمناسبة  . وسوف2013مجلس المندوبين في تشرين الثاني/ نوفمبر 

جموعة من ، م2013اجتماع مجلس المندوبين في سيدني. وفد أجريت، خالل النصف األول من عام 
المشاورات والمناقشات المنظمة في داخل الحركة بهدف إقامة حوار عن جدوى وجوانب تطبيق المبادئ 

تنطلق من منظور فرادى الموظفين، والمتطوعين، ومن األساسية عبر الحركة من وجهات نظر مختلفة 
على مدخالت ل الهدف من ذلك أيضاً في الحصول منظور الحركة، ومن منظور العمل التنفيذي. ويتمث

 .2015و  2014 في عامي مشتركة للحركة بشأن المبادئ األساسيةالمبادرة لمرحلة الثانية من الودعم ل

 أهداف حلقة العمل
جمعية  115، وهي مشاورات شاركت فيها بشأن المبادئ األساسية ورات الحركةعرض نتائج مشا •

  وطنية. 
بشأن المبادئ المشتركة مبادرة القياس وتحديد مستوى االهتمام على نطاق الحركة بمواصلة  •

 األساسية، وخصوصاً مستوى اهتمام مختلف األقسام بها على صعيد الجمعيات الوطنية
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(المرحلة الثانية  بشأن خيارات مختلفة تتعلق بمشروع عن المبادئ األساسية قيباتالحصول على تع •
 .2015يُعرض في المؤتمر الدولي في عام  من المبادرة المشتركة للحركة)

 السياق

العتماد الحركة الدولية للصليب  هو العام الذي تحل فيه الذكرى السنوية الخمسين 2015سيكون عام 
المبادئ األساسية عن قيم معينة  تعبّر هذه وإذلمبادئ األساسية، بصورة رسمية. األحمر والهالل األحمر ل

تشكل أيضاً إطاراً لعمل  اوخبرات متراكمة مستخلصة من عمل الحركة على مدى القرن الماضي، فإنه
 وعنصراً أساسياً من عناصر هويتها المشتركة ومقصدها العام. الحركة وتنظيمها

هم حتفالفي إطار ا ،أن تقوم الجمعيات الوطنية واالتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر قترحيُ ف
في أيضاً بل و ،الهامهذا الحدث باالشتراك معاً ليس فقط في االحتفاء ب، بهذه الذكرى السنوية الخمسين

هذه مبادئهم األساسية تبادل الخبرات والتعلم بعضاً من بعض، وفي التأكيد مجدداً على جدوى وأهمية 
وال شك أن المتطوعين والموظفين العاملين في إطار الصليب األحمر . بالنسبة إلى أوضاع العصر

أن هذه المبادئ األساسية هذا العمل المشترك، نتائج ستناد إلى باال، والهالل األحمر ومنظماتهم يدركون
 هويتنا الجماعية وعملنا المشترك. همية وعنصر أساسي من عناصرغاية األ أمور هامة

الغرض من هذه الوثيقة هو دعم حلقة عمل تنظم خالل اجتماع مجلس المندوبين في سيدني في تشرين إن 
يقات المستمدة من مجريات في تشاطر التعلهذه . وتتمثل أهداف حلقة العمل 2013الثاني/ نوفمبر 

نتائج الاقتراح مبادرة جديدة للحركة تستند إلى ، وفي  التي جرت خالل األشهر القليلة الماضية المشاورات
التي تم استخالصها حتى اآلن وتسهم في العمل الذي يقوم به الصليب األحمر والهالل األحمر على أساس 
المبادئ، كما تسهم في االحتفال بالذكرى السنوية الخمسين العتماد المبادئ األساسية، بما في ذلك العمل 

. وسيجري في ختام حلقة العمل بيان 2015ل االجتماعات النظامية التي ستعقد في عام الذي سيجري خال
 ما ستدور فيه من مناقشات.

وتقدم هذه الوثيقة لمحة خاطفة عن نتائج المشاورات والمحادثات التي جرت في الفترة بين شهري شباط/ 
. وهذه اللمحة جمعية وطنية 115 المنتمين إلى، مع المتطوعين والموظفين 2013فبراير وتموز/ يوليو 

الخاطفة هي مجموعة من األفكار واالنطباعات عن مدى أهمية المبادئ األساسية وجدواها وتأثيرها، 
ذلك من وجهات نظر تشمل المنظور التنظيمي ومنظور العمل التنفيذي والمنظور الفردي الخاص و

 بالموظفين والمتطوعين.

تنشأ وقد كان الهدف من مرحلة االستطالع هذه هو إقامة حوار عبر الحركة عن التحديات والفرص التي 
أن الغرض من اإلشارة إلى المبادئ األساسية. ومن المهم هذه ب على صعيد هويتنا وعملنا، نتيجة اللتزامنا

الحركة لصالح مبادرة  السعي إلى استثارة الدعم والزخم لدى جميع مكوناتأيضاً هذه المرحلة كان 
انعقاد مجلس المندوبين وحتى انعقاد المؤتمر الدولي في عام مشتركة سيجري تنفيذها خالل الفترة من 

 واالحتفال بالذكرى السنوية الخمسين العتماد المبادئ األساسية. 2015

أربع قضايا رئيسية، هي: المنصرمة وتناولت عملية المشاورة الواسعة النطاق التي أجريت خالل الفترة 
جدوى المبادئ بالنسبة إلى المتطوعين والموظفين العاملين في إطار الصليب األحمر والهالل األحمر؛ 

راء اآلدور المبادئ في تحديد هويتنا ومواقفنا الجماعية؛ وأهمية المبادئ على صعيد العمل الميداني؛ وو
 األساسية.التوجه المستقبلي لمشروع بشأن المبادئ الخاصة ب
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 )االستكشاف (مرحلة 2013لمشاورات عام  النتائج الرئيسية

 :، على النحو التاليالتوزيع الجغرافي لألفراد الذين شملتهم المشاورةكان 

 عدد الجمعيات الوطنية التي استشيرت المنطقة
 31 أفريقيا

 14 األمريكتان
 22 آسيا والمحيط الهادي

 33 أوروبا وآسيا الوسطى
 15 الشرق األوسط وشمال أفريقيا

1150F المجموع

1 
 

وجرى استكمال هذه العينة التمثيلية الكبيرة من الناحية الجغرافية بمشاورات أخرى أجريت مع المندوبين 
1Fالمعنيين بإدارة الكوارث

ذلك بشأن تطبيق المبادئ  ، وبدراسات أخرى تم االضطالع بها في موازاة2
2Fاألساسية في سياقات محددة

 إلى وأتاحت مسارات التشاور هذه مجموعة متنوعة ثرية من اآلراء تستند .3
استُكملت بانخراط أفراد عديدين في العمل من خالل مجموعة أنشئت لالتصال عن ، خبرات الحياة العملية

 طريق برنامج فيسبوك كي يشجعوا النقاش بشأن المبادئ الرئيسية.

المشروع  استخالصها من هذه العملية والتي تشكل خلفية صياغةوفيما يلي أبرز االستنتاجات التي يمكن 
 المقترح الذي يرد بيان معالمه الرئيسية في القسم الثاني من هذه الوثيقة:

إن المبادئ األساسية ال تزال صالحة على الصعيد العالمي وتتسم باألهمية على نطاق الحركة،  •
التنفيذي، وتُعتبر جزءاً من مجموعة متكاملة  وأالمؤسسي  وأعلى المستوى الفردي سواء 

تترابط فيها المبادئ األساسية السبعة كلها فيما بينها ويتسم كل منها في هذه المجموعة 
 باألهمية.

إلى  من المهم أن يجري فهم وتطبيق المبادئ ضمن إطار ظروف متنوعة كي يمكن االستفادة •
أعربت الجمعيات الوطنية عن الحاجة إلى وجود  ها. وقدأقصى حد ممكن من أشكال العمل ب

المبادئ األساسية في سياق األوضاع الحالية للعمل هذه عملي وتنفيذي بشأن تطبيق إرشاد 
 اإلنساني.

ثمة، على ما يبدو، اختالفات في مستويات فهم وتطبيق المبادئ األساسية على صعيد الحركة.  •
ن خالل عملية المشاورة على الدور الرئيسي وبالنظر إلى وجود هذه الصعوبة، شدد كثيرو

 للقياديين في الحركة في هذا الصدد، بوصفهم حماة المبادئ األساسية والعاملين على تعزيزها.

التي وردت من جميع مكونات الحركة أما بالنسبة إلى مجاالت التركيز المحددة، فقد كانت التعليقات 
 النحو التالي: ومستوياتها، متسقة بشكل ملحوظ، وكانت على

                                                           
 الفرصة لبعض الجمعيات الوطنية ألن تقدم مدخالت أكثر من مرة.مشاورة، إذ سنحت  179جرت، في الواقع، )  1
شخصاً يعمل ثلثهم تقريباً في مجال االستجابة ألوضاع الكوارث، ويعمل ثلث آخر  115) استجاب في هذه المشاورات  2

المتمثلة  لمناطقبصورة متكافئة على مختلف ابصورة رئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، بينما يتوزع الثلث األخير 
 ، والشرق األوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا.واألمريكتينفي أفريقيا، 

لصليب األحمر البريطاني، في عامي ل ،"دراسات المبادئ في ميدان العملعن لبنان والصومال، في سلسلة "دراستان )  3
 لي.على التوا 2013و 2012
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 وجهات النظر الفردية: جدوى المبادئ األساسية بالنسبة إلى المتطوعين والموظفين:

إن المبادئ األساسية، باإلضافة إلى دورها في تشكيل الثقافة التنظيمية للمنظمات التي تتكّون منها 
 الحركة، توفر أساساً متيناً اللتزام األفراد وقراراتهم وقيمهم وسلوكهم:

 القيم التي يلتزمون بها شخصياً والمبادئ األساسية ربطاً قوياً بين ط متطوعو الجمعيات الوطنية يرب •
 يعد استناد الحركة في وجودها إلى المبادئ األساسية مصدر فخر وحماس للمتطوعين خصوصاً  •

كأفراد يسهم تبني متطوعي أو موظفي الصليب األحمر والهالل األحمر المبادئ األساسية في سلوكهم  •
 في ترسيخ انتمائهم إلى المنظمة وتعزيز وقع عملياتها

 دور المبادئ األساسية في تحديد هويتنا ومواقفنا الجماعية:

تشكل المبادئ األساسية سمة بارزةً للحركة في ميدان العمل اإلنساني على النطاق األوسع، كما تشكل، 
 بادئ، قوة لتأكيد الوحدة ضمن الحركة:على الرغم من بعض الصعوبات التي تنطوي عليها هذه الم

إن المبادئ األساسية وتطبيقها على نحو متسق ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعالمة المميزة للصليب األحمر  •
 والهالل األحمر وبسمعة الصليب األحمر والهالل األحمر؛

الطابع المتميز للحركة غير مضمون: فثمة شعور بأن اعتماد جهات فاعلة أخرى لبعض المبادئ أدى  •
غير أن بعض وحدها سمة مميزة للجهات الفاعلة في إطار الحركة. إلى أن هذه المبادئ لم تعد تشكل 

 –صلتها بتطبيق المبادئ األساسية من حيث –ل األحمرخصائص حركة الصليب األحمر والهال
اعتُبرت سمة مميزة لها، وذلك مثالً من خالل الصالت التي تربط بين الجمعيات الوطنية والمجتمعات 

 طوعية؛طريق تطبيق مبدأ الخدمة الالمحلية عن 

كثيراً ما يُعتبر مبدأ الوحدة مبدأ صعب التطبيق: على الصعيد الوطني، بالنسبة إلى فروع تزداد  •
ستقالليتها في العمل؛ وبالنسبة إلى الجمعيات الوطنية التي تعمل في بلدان أخرى على أساس المبادرة ا

نقص في الوحدة بين اللجنة الدولية بسبب و موافقة الجمعية الوطنية المضيفة؛ من طرف واحد بدون
 للصليب األحمر واالتحاد الدولي.

تدابير  في تطبيق المبادئ األساسية وبعدم وجودل بوجود قدر كبير من حرية التأوي عام ثمة شعور •
 ذلك. في مجال االمتثال/ المساءلة من أجل التحكم في كافية

 أهمية المبادئ األساسية على صعيد التنفيذ

صنع في في التخطيط االستراتيجي، أو سواء على صعيد التنفيذ، تتسم المبادئ األساسية بالصالحية 
وقد أشير إلى المبادئ السبعة كلها فيما يتعلق القرار، أوفي االتصاالت المباشرة مع المستفيدين. 

 باالنتفاع بالخدمات، والقبول، والنوعية، والتأثير:
يمثل نقص التنوع في الموظفين والمتطوعين (على جميع المستويات) عائقاً في تطبيق بعض المبادئ  •

 نها، وال سيما عدم التحيز والحياد؛وفي التصورات السارية بشأ
لته بمبدأ ما يتعلق بدور الطرف المساعد وبِصِ في التعبير بشأن  كان هناك خلط كبير ومستمر •

 االستقالل؛
شأن توفير مزيد من اإلرشاد بشأن أفضل السبل للموازنة فيما بين المبادئ أن يكون موضع ترحيب،  من •

 وخصوصاً فيما يتعلق بمبدأ اإلنسانية وإلى أي حد يمكن تغليبه على العمل بمبادئ أساسية أخرى؛
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لى وخصوصاً ع –جرت اإلشارة إلى قضايا تتعلق باالنتماءات السياسية للموظفين والمتطوعين •
مبدأي االستقالل والحياد وإلى ما قد ينطوي عليه ذلك من متضمنات بالنسبة إلى  –الصعيد الحكومي

 (وهما مبدآن حقيقيان يتجليان في مظاهر واضحة)؛
جهود من أجل نشر المبادئ األساسية وإيصالها إلى اآلخرين بصورة ثمة حاجة إلى ضمان بذل  •

 متواصلة ومتسقة.
على أنه، إلى جانب الصعوبات التي أشير إليها، ثمة أيضاً ثروة من أشكال التفكير  ينبغي التشديدبيد أنه 

والعمل القائمة على المبادئ األساسية تنطوي عليها األنشطة اليومية للجهات الفاعلة في إطار الصليب 
 األحمر والهالل األحمر، وقد جرى التدليل على ذلك خالل المشاورات.

 )2015-2014ادرة مشتركة للحركة بشأن المبادئ األساسية (مب المضي قدماً: اقتراح

في مجلس المندوبين، يُقترح أن تكون هناك  الى المدخالت المتوقع تقديمهباالرتكاز على هذه العملية وع
انعقاد المؤتمر الدولي في عام  ساسية خالل الفترة منذ اآلن وحتىمبادرة مشتركة للحركة بشأن المبادئ األ

التي تمخضت عنها المشاورة، ستركز المبادرة  غاية الوضوح واستناداً إلى الرسائل الواضحة. 2015
 على ثالثة عناصر رئيسية خالل فترة الشهور الثمانية عشر المقبلة، وهذه العناصر هي:

صنع القرار(على مستوى كبار اإلداريين وجهاز مجال عقد سلسلة من حلقات العمل للمسؤولين في ستُ  -1
الحكم والعمليات التنفيذية)، بغية تحديد إشكاليات الحياة العملية ذات األهمية الخاصة في سياق أوضاع 

. وسيستكشف المشتركون في هذه للكوارث) ما فيها األوضاع السلمية واألقل عرضةمحددة (ب
المعنية األنشطة أشكال تطبيق المبادئ األساسية من أجل تحديد نهوج بناءة لمعالجة اإلشكاليات 

كما ستتيح حلقات العمل الفرصة للقياديين كي يفكروا في التغييرات  ولإلسهام في اإللمام بهذه النهوج.
التي يمكنهم تحقيقها في منظماتهم من أجل استخدام المبادئ األساسية على نحو أنجع في ممارستهم 

 على النطاق األوسع.

إرشادات ومواد للتعلم يسهل االنتفاع بها  لمشروع بإعدادوباالستناد إلى ذلك، سيقوم الفريق المعني با -2
 تيسر فهم تطبيق المبادئ األساسية في سياقات مختلفة.

التي يمكن بذل في موازاة ذلك جهود متواصلة على نطاق الحركة من أجل تحديد الحاالت والكيفية تُ وس -3
األدوات واألنشطة وفي ها إدراج المبادئ األساسية في مختلف عمليات التدريب وبناء القدرات ب

. وسيجري، بمرور الوقت، تضمين الكفيلة بتحسين فهمنا وتطبيقنا لهذه المبادئ على الصعيد الجماعي
 'اقتباسات' من مواد اإلرشاد وغير ذلك من نواتج حلقات العمل.هذا المسعى 

مفعول المبادئ من الوعي بضرورة القيام بجهد محدد ومخصص إلنعاش المقترحة مبادرة وإذ تنطلق ال
يفضي إلى استحداث نهج أن تكون مشروعاَ منفرداً لوحده  األساسية في داخل الحركة، فإنها ال ترمي إلى

خاص بالمبادئ األساسية أو إلى إصدار دليل عملي. بل إن الغرض منها هو االعتراف بسعة نطاق 
والعمل على اغتنام الفرص من أجل تعميم التعلم بشأن المبادئ األساسية  ،لصعوبات في هذا المجالا

وتطبيقها على الصعيد العملي في الحاالت التي يمكن أن يكون لها تأثير فعلي، وال سيما من خالل العمل 
 في ترابط وثيق مع المبادرات القائمة.

للصليب األحمر واالتحاد الدولي المبادرة المقترحة وأن تتوليا ومن المفترض أن تحتضن اللجنة الدولية 
القائمتين في جنيف (ومن خالل  المؤسستينإدارتها، مع انخراط القيادات العليا فيها ليس فقط على صعيد 

مكاتبهما ووفودهما)، وإنما أيضاً من خالل لجنة توجيهية للمبادرة تتكون من عدد قليل من الجمعيات 
 مكن أن تكلف بالقيام بأعمال محددة بشأن المبادئ األساسية في داخل الحركة.الوطنية وي
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المبادئ األساسية قوة تربط بين مكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، وتعبّر عن  إن
قيمنا المشتركة وعامل حفز لنا في عملنا في خدمة اإلنسانية. وهي ال تصوغ فقط معالم مهمتنا وهويتنا، 

ره ونعمل به من خالل مبادئ نتشاطنها إنجاز رائع في مساعينا. إ وإنما تزودنا أيضاً باإلرشاد العملي
وإن العامين المقبلين يمثالن  مختلف البلدان والثقافات والشعوب الممثلة على صعيد الحركة.مشتركة مع 

 فرصة مثلى لالحتفال بهذه اإلنجاز وللعمل معاً الستكشاف مجموعة المبادئ هذه ولزيادة التمسك بها.

ه كمنطلق لعملية مجدية للتفكير والتعلم في داخل الحركة مجلس المندوبين هذتفيد حلقة العمل ل ونأمل أن
جميع أولئك الذين  في نهاية المطاف طور عملنا، وتفيد بذلكتشد أواصر الترابط بيننا كمكونات للحركة، وتُ 

 نسعى إلى مساعدتهم.

 دقيقة) 120( الشكل التنظيمي لحلقة العمل
 دقائق 5 –مقدمة الرئيس  •
 دقائق 10 –ونتائجها عرض مجريات المشاورة  •
قيام أعضاء في فريق النقاش بعرض إشكالياٍت عملية تتعلق بالمبادئ األساسية وتجسد قضايا رئيسية  •

 دقيقة 20 –ُحددت خالل المشاورة 
 دقيقة 30 –نقاش عام وأسئلة وأجوبة  •
 2015 -2014 اقتراح بشأن مشروع خاص بالمبادئ األساسية ينفذ على نطاق الحركة في الفترة •

o ) دقائق) 5يقدم الرئيس عرضاً عن االقتراح 
o تعليقات ومدخالت الحاضرين 

 دقائق) 10قيام الرئيس بإنهاء أعمال حلقة العمل وبعرض االستنتاجات ( •
 
 

استثارة االهتمام وعرض أشكال التعقيب الواردة من شتى أنحاء العالم، سيجري تزيين قاعة حلقة  بغية
العمل باقتباسات وصور وتعليقات ذات صلة بالمبادئ األساسية مستمدة من مواد حملة تُجرى عن طريق 

امات تستخدم وسائل التواصل االجتماعي (فيسبوك). ومن المؤمل أن تشتمل حلقة العمل أيضاً على إسه
 ال يمكنهم حضور حلقة العمل شخصياً. َمنالتكنولوجيا المتعددة الوسائط يقدمها 

 

بالحيوية والحماس والتنوع. وسيتاح اإلطار  فسيكون الهدف في هذا الصدد هو تكوين فريق نقاش يتسم
العام لمواد النقاش عن طريق تقديم بعض النتائج الرئيسية التي تمخضت عنها المشاورات. غير أن ذلك 
سيقتصر على تقديم خطوط العامة الرئيسية واالستنتاجات، وذلك من أجل إتاحة الوقت لجهات مختلفة في 

ن أو ثالث تبين جدوى وأشكال تطبيق المبادئ األساسية في سياق الحركة كي تدلي بمداخلتين قصيرتي
 ظروف مختلفة.

وسيقدَّم بعدئذ عرض لسبل المضي قدماً، يجري بعده فتح باب النقاش أمام المشتركين في حلقة العمل ممن 
 .مشاطرة أفكارهميُطلب منهم 

 
 
 
 


