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ملخص تنفیدي

 
الناجمة عن واقب اإلنسانیةالعبشأن نقاشإجراءالمشاركین في المؤتمریطلب من،1فالھدفي إطار

 :المسائل التالیة
 ،دھور البیئة، بما فیھا تغیر المناخت•
، الدولیةةالھجر•
،ة في المناطق الحضریالسیما،العنف•
، مثل الحصولفي مجال الصحة العامة وغیرھا من التحدیاتوالمتكررة ناشئةالواألمراض•

. الصحیةالرعایةعلى
 

ھ على مضمون یتوقفًا إعالن المؤتمرعتمدكي ید الطریق لیمھتنقاش وال  فتحإلى ھذه الوثیقةوتھدف
 . النقاشتنبثق منسفكار التياأل
 
 :جلأ منسقة منشراكاتإقامةأو تیسیر وضع استراتیجیاتفي ةالغرض من المناقشیتمثلو
 

ا علىتھا تغیر المناخ، وتعزیز قدر ذلكنقص ضعف المجتمعات أمام التدھور البیئي، بما في•
  استخدام مواردعن طریق ییرات المترتبة على ھذه التغةنسانیلعواقب اإلا مواجھةف والتكّی

التركیزنصبن یأینبغيو .ا لتحقیق أفضل النتائج لھن التابعیالحركة والمتطوعینشبكة
 فيتغیر المناخمواجھة آثارالكفیلة بیجاد السبلإل"فقر الفقراءأ "احتیاجاتساس علىباأل

. من حشد الموارد لصالحھمم ھم في وضع یمكنھالذینعقود القادمة بفضل دعمال
 
 ، والمساعدةي شكل مناسب من أشكال الحمایةأ المھاجرین الذین تركوا بدونحصولضمان•

، وبالتالي الحفاظ على القانوني، بغض النظر عن وضعھم المساعدة التي یحتاجونھاعلى
وجھة الدولیة منعلى عواقب الھجرةالمؤتمرر مناقشةوتقتص.حیاتھم وصحتھم وكرامتھم

 ة أشكال جدیدة من الھجرلى عإنماعلى الالجئین، ومنصبًاالتركیزولن یكون.نسانیةإ نظر
م االستقرارادبانعقترنتغالبا ماالتي و المصاعب االقتصادیة واالجتماعیةنساسا عأالناجمة

 االقتصادیةم تحسین أوضاعھإلى ن یسعونالذیسنا أن الحسبانمع األخذ في ال(السیاسي
 ةالحمایحتاجونیشخاص الذینألالذي یسلكھ ادربالفسلكون نواالجتماعیة كثیرا ما یس

).الدولیة
 

.ة والتخفیف من حدتھاة عن العنف في المناطق الحضریمالمعاناة الناجالحؤول دون وقوع•
أنلعنف، و ایسفر عنھاة التينسانی اإلثارآل ا علىیةأساسصورةبالنقاشبغي أن یركزنوی
عضاء المؤتمرأھذه الوثیقةتدعو و. لدى مناقشة منع العنف عوامل الخطر االجتماعیةتناولی

ة في المناطق الحضری جنبإلىیوجدان جنبا  اللذین قدالعنفأنواع نوعین من تناولإلى
عملیاتتتراوح بینشكاال كثیرةأ تخذینأ یمكن الذيالعنف داخل المجتمعات المحلیة:وھما

.أعقابھا ونزاعات المسلحةالو،العصاباتأفراد النار بینطالقإو السلب
 

  الذینوأبمن فیھم أولئك الذین یعانون من التھمیش والوصم _صول المستضعفینحتحسین•
،ید المورد الفرإلىباالستناد الصحیة،ةحاالت العنف على الرعاییجدون أنفسھم في خضم

 األحمرجمعیات الصلیبلالمحلیة والمتمثل في المتطوعین التابعین في المجتمعاتأصلمتال
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على الوقایة والعالج من األمراض المعدیة مثلالمؤتمریركز أنقترحُیو.األحمروالھالل
نفلونزاالطیور واإلإنفلونزا والسل والمالریا والحصبة وفیروس نقص المناعة البشریة

إمدادت آمنة وموثوق بھا الصحیة، والحفاظ علىة وعلى الحصول على الرعای،ةالبشری
 الصحیةضرورة تجنب استھداف مرافق الرعایةعلىودویة،ن الدم واأل مومستدامة

. خالل النزاعات المسلحة الطبيمجالوالعاملین في ال
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وثیقة معلومات أساسیة

 مقدمة.1

 العمل المشترك وإقامةإلىلضوء على الحاجة تسلیط اإلى للمؤتمر1یرمي الھدف
 والجھاتاألحمر والھاللاألحمرالشراكات بین الدول ومكونات الحركة الدولیة للصلیب

 .في مواجھة التحدیات اإلنسانیة ذات االھتمام المشتركاألخرى الفاعلة
 

البیئي، بما في ذلك تغیرالتدھور( 1الھدف  في إطار للمناقشةة المختار األربعةالمواضیع تناولإن
 ھاواألمراض الناشئة والمتكررة وغیر؛ الحضریةمناطقال سیما في الالعنف،و الدولیة؛والھجرةالمناخ؛

 .طموحشدید المسعىیمثل) الصحیةرعایةالصحة العامة مثل الحصول على الفي مجالتحدیاتمن ال
 "و"ھشاشة كوكبنا ومحدودیتھ ونقاط ضعفھ" مواجھة ل الحاجة الملحةإلىذا الطموح یعزىن ھأغیر

من باعتبارھا2005التي حددھا مجلس المندوبین في عام ، وھي من األمور"تزاید الترابط بین الظواھر
مختلفة كان دراسة كل موضوع على حدة في مؤتمراتوفي حین أن.1عالم الیومتمیز السمات التي

 فھمإلىساعدنا على التوصلیس ھذه المواضیع في آن واحدفإن تناولتحلیل أكثر عمقا،بإجراءمحیسس
 .مھد الطریق لمزید من التفكیر االستراتیجيسی وة من التحدیات التي تواجھ البشریةشامل لمجموع

 
،2005 في عاماألحمر والھاللاألحمرالخاصة بالحركة الدولیة للصلیب  استكمال االستراتیجیةولدى
 تؤثرالمستقبل ومعالمتشكلمن شأنھا أناتجاھات رئیسیةبوصفھاالتالیةموراألمجلس المندوبینحدد

 :نسانیةعلى مساعي اإل
 

 تدفق المعلومات والتكنولوجیا واألمراض والمھاجرین "في الحكوماتتحكمعدم•
والمعامالت المالیة، سواء المشروعة منھا أو غیر المشروعة عبرواألسلحة

 ؛"حدودھا
الفقراء واألغنیاء لیس فقط من الناحیة المادیة ولكن أیضًا بینالفجوة"الفقر واتساع•

؛"والتعلیم وحقوق اإلنسان بالنسبة للمعرفة
األمراض الفتاكة التي تظھر من جدید، وفیروس بسببخسائر في األرواح البشریة•

؛"الالمساواة في الحصول على الخدمات الصحیةو" االیدز/نقص المناعة البشریة
؛والمراكز الحضریة األخرى،" المدن الضخمة "ونم•
وانتشار األسلحة"أنواع جدیدة من النزاعات المسلحة واألطراف المتحاربة "ظھور•

؛"انتشار ثقافة العنف"الصغیرة الذي یغذي
على الصعیدین الدولي والوطني؛"بروز اتجاھات نحو االستقطاب والتطرف"•
؛ على الصعید الدولي والالجئیننازحینتزاید عدد ال•
مسؤولیة انتقال"خرى في المجتمع و جھات فاعلة أإلىسلطة من الحكوماتانتقال ال•

توفیر الخدمات من الموظفین ذوي الرواتب إلى أشخاص یقدمون الخدمات بصورة
   ".غیر رسمیة

  
جمیع.2005نوفمبر/تشرین الثاني 18 _16 األحمر والھالل األحمر، سیول،استراتیجیة الحركة الدولیة للصلیب:6س المندوبین، القرار مجل1

 .االقتباسات الواردة في الفقرتین األولیین من ھذه الوثیقة مأخوذة من االستراتیجیة
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 بینات والشراكركمشت العمل الإلىالحاجة في إبراز 1طار الھدفإ فيمناقشةالھدف الرئیسي للیتمثلو
لتصدي للعواقبا  من أجلعتماد إعالنا من خاللحركة وغیرھا من الجھات المعنیةالدول ومكونات ال

التدھور: كالتالياالتجاھات األربعة المعنیة ھيو .األربعةھذه االتجاھاتالناجمة عنمحددةالاإلنسانیة
واألمراض؛ الحضریةمناطقال سیما في ال،لعنفوا الدولیة؛ةالھجروالبیئي، بما في ذلك تغیر المناخ؛

. من التحدیات في مجال الصحة العامة مثل الحصول على الرعایة الصحیةھاالناشئة والمتكررة وغیر
بحاجة ماسة لمناقشة ھذه التحدیات بھدف تحدید فرصاألحمر والھاللاألحمرالمؤتمر الدولي للصلیبو

يأ الیوم قدرةمسائل یتجاوزمن ھذه المسألةكلل عالمينطاق الالنخاصة وأ، التكمیلينسانيالعمل اإل
  . على التصدي لھا بمفردھانسانیةإدولة أو منظمة

 
مختلف مكونات بعض مالحظاتتبادل  خاللالمؤتمر منمناقشة بدءفي الغرض من ھذه الوثیقةیكمنو

ھامن فصولفصلكلویتنھي.عالن إلالمؤتمرد الطریق العتمادیمھت و، وتطلعاتھا وشواغلھاالحركة
الوفود المشاركة فيقد ترغب سئلةبمجموعة من األ)والصحة،، والعنفة البیئة، والھجرنع(ربعةاأل

ُت ملیا فیھا في التفكیراألحمر والھاللاألحمرالمؤتمر الدولي للصلیب  الكلمات عدُُّتمناقشة وحضر للوھي
  .قشةمناللركإطامكن استخدام تلك األسئلة أیضاوی .التي ستلقیھا في الجلسة العامة

 
 :یضاأذه الوثیقةوتعرض ھ

 ؛وجھة النظر اإلنسانیة المختارةستناقش و التيألةنطاق المس•
 مكوناتما تخطط وتنفذ بموجبھ الذيات العامةالسیاسإطاراإلطار القانوني و•

 بما فى ذلكيبیئر ال في مجاالت التدھو الذي تضطلع بھنسانيالعمل اإلالحركة
 ، واألمراضة الحضریمناطق الدولیة، والعنف، ال سیما في الة، والھجرتغیر المناخ

الصحة العامة مثل الحصولفي مجالتحدیاتمن ال والمتكررة وغیرھاالناشئة
 الصحیة؛ةعلى الرعای

 بھا واجھالطریقة التي تمقارنة ب لھذه التحدیات باللحركة امواجھةلالطبیعة المحددة•
؛ ھذه التحدیاتة األخرى الفاعلالجھات

 والھاللاألحمرالوطنیة للصلیبالجمعیاتؤدیھات التيلمھامل ةالتكمیلیالطبیعة•
 واللجنة الدولیةاألحمر والھاللاألحمر، واالتحاد الدولي لجمعیات الصلیباألحمر
؛األحمرللصلیب

خالل االضطالعالحركة مختلف مكوناتھاالتي تواجھ التنفیذیةالتحدیاتو•
.عالهأ المجاالت األربعة المذكورةالیومي في ھانشاطب
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  التدھور البیئي، بما في ذلك تغیر المناخ- 2

 
 
 

تأثیرات تغیرأشد الناس فقرا ب تضررھ من المحتمل جدا أن ین أكدأت؛ و من الشكوكعدید اللقد تبددت"
  "2المناخ
 
 

خفضتؤدي إلىؤتمر الدولي إلى تیسیر وضع استراتیجیات منسقة أو شراكاتتھدف المناقشة في الم
ضعف المجتمعات  المحلیة أمام األخطار البئیة، بما فیھا تغیر المناخ، وتعزیز قدرتھا على التكّیف
ومواجھة العواقب اإلنسانیة الناجمة عن تلك التغییرات باستخدام موارد شبكة الحركة والمتطوعین

 . لھا لتحقیق أفضل النتائجالتابعین
 
 
 قضایاال
 

كثرأفي تقریره عالمأشار فریق األمم المتحدة الرفیع المستوى المعني بالتھدیدات والتحدیات والتغییر،
  .من الدوليأل اھددخطرًا ی وصفھالتدھور البیئي ب إلى ،3مسؤولیتنا المشتركة:مناأ
 

تلبیة، وئةیی األھداف االجتماعیة والبتحقیقن قدرة البیئة علىالحد م"...بأنھ التدھور البیئيوقد ُعّرف
مثلة التدھوروتتضمن أ؛ة على حد سواء والنوعیةالجوانب الكمیإلىآخرویشیر تعریف".4االحتیاجات

  تلوثنوعي عناصر مثلالتدھوریشمل ال، في حینھاو انقراضأ البریةة الحیاأصنافتراجع عددالكمي
  عنینجم"... عمالوصفھا بتعریف ثالث على عملیة التدھور البیئيبینما یركز. والتربةالھواء والماء

 ةقاعدة الموارد الطبیعی بررضالتي تلحق ال)ةخطار الطبیعیباألحیاناأ یقترن(ةك واألنشطة البشریالسلو
".5أوالنظم اإلیكولوجیة بطریقة سلبیة العملیات الطبیعیةو تغیرأ

فقدان و، أالتصحر، أوزالة الغاباتأو إراضي، تدھور األ، من بینھا بطرق مختلفةةیئیتدھور البیتجسد
 ألمر المثیر لالنتباه وا. إلخوزون استنفاد طبقة األوأرض والمیاه والھواء،تلوث األوأالتنوع البیولوجي

التدھوریزیدو.يبیئتدھور الالسبب في مزید منیت عادة ماةن تدھور البیئیأ إلىشیرالحظات ت أن المھو
 . فیھایؤثرالتي من ضعف المجتمعات، باإلضافة إلى مظاھره المادیة،البیئي

 
الضغط السكانيوغالبا ما یدرج.بشریةال باألنشطة يتدھور البیئالعالهالواردة ألتعریفاتویربط أحد ا

 ئیةام المفرط للموارد المااالستخدالرعي المفرط، و، ولسلعشخاص واالواسع النطاق لأللنقلواوالتصنیع
 تدھور البیئة وتھیئة المخاطريیضا فأالحربوقد تسھم.لتدھور البیئيالعوامل المسببة لقائمةعلى
 .ئیةالبی

  
Wrangling delays climate report,” BBC“:نیة بتغیر المناخراجندرا باشوري، رئیس الھیئة الحكومیة الدولیة المع2 Newsلموقع، ا

 .2007أبریل/ نیسان6 تم االطالع علیھ یوم.stm.6524251/nature/science/hi/2/uk.co.bbc.news://http :على اإلنترنت
 :لموقع على اإلنترنت، ا2004دیسمبر/، األمم المتحدة، كانون األولمسؤولیتنا المشتركة:أكثر أمنا عالممم المتحدة، األ3

pdf.2report/secureworld/org.un.www://http. ،2007أبریل/ نیسان24تم االطالع علیھ یوم. 
  لموقع على اإلنترنتا،استراتیجیة األمم المتحدة الدولیة للحّد من الكوارث 4

htm.home20%eng-terminology-lib/library/eng/org.unisdr.www://http.2007ریلأب/ نیسان24 تم االطالع علیھ یوم. 
5 Irin News62460 :لموقع على اإلنترنت ، ا=&ReportId14=aspx?InDepthId.InDepthMain/org.irinnews.www://http.تم 

 .2007أبریل/ نیسان24االطالع علیھ یوم
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یشكلتغیر المناخفإنقلیمي،الصعید المحلي أو اإلعلىتحدث تدھور البیئةآثارمعظم أنوفي حین
في ات العالمیة التي تواجھھا البشریة كأحد أبرز التحدیھفیعرم تتوقد.العالميا على الصعید بیئیاخطر

قد عرضت الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ التابعة لألمم المتحدة،و.لقرن الحادي والعشرینا
في ما یتعلق ةوثوقمتنبؤاتالحظات وم،20076أوائل عامنشرت فيالتي  الثالثةعلمیةال اھفي تقاریر

رضة على سطح األتوسط درجة الحرارارتفع م،ووفقا لتقریر الفریق العامل األول.ثار تغیر المناخآب
في العقود الثالثة حترارحدث معظم اال القرن الماضي، وعلى مدى ؤویة درجة م0.7كثر منأبنسبة

  .منصرمةال
 ئة في الغالف الجوي بسببیارتفاع مستویات غازات الدفإلى حد كبیرإلى يتغیر المناخالذاویعزى ھ

فيتبقىن ھذه الغازاتأ إلىوبالنظر.حفوريإزالة الغابات واستخدام الوقود األ  من قبیلأنشطة بشریة
 بعدّالإظھرت  الرامیة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفیئة لنر التدابیراثفإن آعقود،عدةالغالف الجوي ل

عقتوی إذ، االحترار العالمي خالل العقود المقبلةارستمرامن محالالفومن ثم،.ھاتنفیذعلىعقودمرور
. خالل القرن الحادي والعشرینؤویة درجات م6.4 و1.1بین ةدرجات الحرار رتفاعاإجماليوحاترأن ی
الحضارةتطورت خاللھاالفترة التي أي، الماضیةسنة آالالفالعشرة خالل لم یسبق لھ مثیلمرأوھذا

  .یةنساناإل
 

الھیئة الحكومیة تحددفقد.لى تغیر المناخواحدًا ع مؤشرًا ّالإ العالمیةوال یمثل ارتفاع درجات الحرارة
دة الجفافش:بر قلق أكمصدرنھاأالتالیة بالمسائل الدولیة المعنیة بتغیر المناخ التابعة لألمم المتحدة

قط األمطار والثلوج في مناطقاست مع تزاید بعض المناطقاف في للجف المعرضةراضي األ رقعةعاساتو
مطار األكثر شدة واألعاصیر مثل موجات الحرارة والزوابع واألشدیدةال ظواھر المناخیةالیدازوت؛أخرى

في عشرات السنتیمتراتیرتفع مستوى سطح البحر بنأومن المتوقع. قصیرةة في فترات زمنیالغزیرة
 .العقود المقبلة

 
 األحمر والھاللاألحمرالدولي للصلیبعمال المؤتمرأعلى جدولالمطروحموضوعالونظرا إلى أن

. لتغیر المناخاإلنسانیةأساسا على العواقبركزی ھذا الفصل س، فإن جدابشعمت

  المترتبة على تغیر المناخالعواقب اإلنسانیة
 
العذبةمثل المیاه -درة الموارد نإلىھو یؤديف.ةتدھور البیئیب بشكل خطیر  المجتمعات البشریةأثرتت

 ةدیازإلىوعلى التكّیف تآكل قدرة السكانإلى فضيت التي -لخإوالتربة والھواء، والتنوع البیولوجي،
 .مضعفھ

لھیئةلالتابع الفریق العامل الثانيیشیر تقریر،غیر المناخ على المجتمعات البشریةبآثار توفي ما یتعلق
 مناخیةظواھرنإلى أ ،2007  عامبریلأ/ في نیسانصدر لذيا ،نیة بتغیر المناخالحكومیة الدولیة المع

  
 :كومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخالھیئة الح 6

 Summary for Policymakers, in S. Solomon et al, (eds.) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, USA, 2007.

 :الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ
 Summary for Policymakers, in M.L. Parry et al. (eds), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, USA, 2007.

 :الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ
 B. Metz et al. (eds), Climate change 2007: Mitigation. Contribution of Working group III to the Fourth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 
UK and New York, USA, 2007. 
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 ة الذيتدھور النظم اإلیكولوجیو؛رضیة زیادة مخاطر الفیضانات واالنھیارات األإلىستؤديأكثر شدة
 ائیةالغذالموادنتاجإ انخفاضنقراض وباالطائفة واسعة من النباتات والحیواناتتھدید بدوره إلىفضيسی
عدم انتظام تساقط وأوالفیضاناتأمناطق مختلفة بسبب انخفاض انتاج المحاصیل وآثار الجفاف في

یین من معیشة مئات المالأكثر شدة علىارتفاع مستوى سطح البحر وعواصفویتوقع أن یؤثر.مطارألا
 ذوبان الجلیدوسیؤثر. الصغیرة الجزریةبلدان والالدلتاسعة مناش ومناطقالناس في المناطق الساحلیة

 . على المیاه من السكانھائلةعدادأولحصفي العالم على

الھیئةنأبل.ة على حدةنطقجدا في كل م ختلفبشكل م )المادیة(  الفزیائیةھذه المظاھربرزوست
 انھأبید. في البدایة بعض المناطق من تغیر المناخ ستستفیدأنتوقع تالحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ

 ، وھو األھم، فإننسانيأما بالنسبة للعمل اإل.یكون سلبیا في معظم المناطقن تأثیر تغیر المناخ سأرىت
 ف منخفضةقدرات تكّیلدیھا المناطق التي تعانيتوقع أن تالھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ

. من غیرھا من آثار تغیر المناخأكثر

ھذهبین التدھور البیئي واألزمات اإلنسانیة، إذ أنبسیطةمباشرة ة عالقات سببیةإقامجدلالومن
أن تدھور البیئة یضطلع بدون أدنى شك ّالإ.مجموعة من األسبابفي معظم األحوال إلى تعزىزماتاأل

.ندرة الموارد تفاقمإلى بشكل عامبدور كبیر في تمھید الطریق لألزمات اإلنسانیة ألنھ یؤدي

 الذینأن  فينسانيإأبرز المالحظات المتعلقة بتغیر المناخ من منظورإحدى تتمثلوعالوة على ذلك،
حتى فيو. فقراالبلدانأشدفقر الناس في أي أ،السكان األكثر ضعفاھم سیعانون أشد المعاناة من آثاره

 تضررا من زیادةكثراألالفئاتیمثلون ةقاعاإلاألشخاص ذويالفقراء والمسنین وفإن،قدمةالبلدان المت
الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیةشار تقریروقد أ. في كثیر من األحیان بتغیر المناخالمخاطر المرتبطة

 جانبإلىشد ضعفااألف ستكونعلى التكّیمحدودةالقدرةالالمحلیة ذاتن المجتمعاتأ إلى بتغیر المناخ
 . للمناخًا على موارد حساسةًا كبیر اعتمادالمجتمعات التي تعتمد

  وجود عالقة سببیةولئن كان.زاعاتـن والةبین تدھور البیئیالقائمة العالقة7األكادیمیة وثائقوقد درست ال
یئيأن ندرة الموارد الناجمة عن التدھور البیعلنونبعض الكتابفإن،8الجدلتثیرسألةممباشرة بینھما

  والفقر مثل الضغط السكانيمسائل جانبإلى،)زراعة الصالحة لليراضمثل ندرة المیاه العذبة واأل(
.ب النـزعاتونشتؤدي إلىنجدا أالمرجحالتي منظروفال تھیئةساعد علىتجھزة الدولة،أوضعف

 
 الناجم يمن األثر األمنیة لتقییمبتكلیف من المؤسسات العسكریة واأل التي أجریتدراساتوغالبا ما تتنبؤ ال

زجو ، الضعیفةالحكومات انھیارمما یؤدي إلىعواقب وخیمة مثل نقص الغذاء والماءب 9 المناختغیرعن

  
7 Clionadh Raleigh, Henrik Urdal, Climate Change, Environmental Degradation and Armed Conflict, paper 

presented to the 47th Annual Convention of the International Studies Association, San Diego, 22-25 March 2006 
 ac30a8b=doc?PHPSESSID.001_cr47828file/files/no.prio.www://http: على العنوان التاليذه الوثیقةھ تم اإلطالع علي

 .تقدم ھذه الوثیقة نظرة عامة مفیدة عن العمل األكادیمي بشأن ھذه المسألةو
German Advisory Council on Global Change (WBGU), Summary for Policy-Makers, World in Transition, 
Climate Change as a Security Risk, Berlin, Germany, 2007.

 
 ?Ragnhild Nordås, Nils Petter Gleditsch, Climate Conflict: Common Sense or Nonsense:كما تبین في وثیقة 8

 :العنوان التاليتم اإلطالع علیھا على.2005یونیھ/حزیران23-21 وثیقة قدمت في ورشة عمل عن األمن البشري وتغیر المناخ، أوسلو
http://www.cicero.uio.no/humsec/papers/Nordas_Gleditsch.pdf

.من المرجح أن العدید من أجھزة األمن قد كلفت بإجراء ھذه الدراسات بھدف زیادة استعدادھا، وأن العدید من ھذه الدراسات لم یعلن عنھا 9
:وألغراض ھذا التقریر، اطلعنا على

The CNA Corporation, National Security and the Threat of Climate Change, April 2007.
 ،)org.cna.SecurityAndClimate.www:(على العنوان التالي
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، وتدھورلتھبةم في مناطقمتزایدة الشدة بالقوات العسكریة في بعثات إنسانیةالطبیعیةالكوارثال
تغیررًاصدر مؤخ 10تقریرقد وصف و. إلخ،في موجات الھجرة یتسببااألوضاع في بعض المناطق مّم

 ". للتھدیدمضاعف " خطرنھأالمناخ ب
 

الھیئة الحكومیة توقعتو. على الصحةةمباشر وغیرمباشرةآثارلتغیر المناخن یكونومن المتوقع أ
  سیعانون من زیادة سوء التغذیة واإلضطرابات المرتبطةشخاصأن مالیین األالدولیة المعنیة بتغیر المناخ

 مثل_ ظواھر الجویة الشدیدة بالة والمرض المتصلصابةت الوفاة واإلة كبیرة في حاال ومن طفرابھ
 . األمراض المعدیة11تغیر توزیع ناقالت و _.لخإالجفاف والفیضانات وموجات الحر والعواصف

 
ومن؛عدم المساواةل كما یخلق مصدرا جدیدا المستدامة،التنمیةمباشرةبطریقةالتدھور البیئيویھدد

لعدید من المشاكلالتصدي لمنف ذات قدرات عالیة على التكّی البلدان المتقدمةكنتمالمحتمل أن ت
 علىخفضةنمتكّیف  قدرةالتي لدیھاقل البلدان نمواأ تعجزنأ  من المرجح، في حیناالجتماعیة واإلنسانیة

.إلى حاالت  أزمات مزمنةعرض سكانھامّما ی، بمفردھا تغیر المناخآثارمواجھة

 عملطار الإ
 

 لمعالجة التبعات اإلنسانیة األحمر والھاللاألحمریستند العمل الذي تقوم بھ الحركة الدولیة للصلیب
وتخفیفھا المعاناةتجنبالمتمثلة في مھمة الحركةإلى،الناجمة عن التحدیات البیئیة، بما فیھا تغیر المناخ

تنصالذي یتضمن أحكاما نساني الدولي اإلنالقانووساسي ونظامھا األساسیةأینما وجدت، ومبادئھا األ
 .12 في أوقات النزاعات المسلحة البیئةعلى حمایة

 
 األحمر والھاللاألحمرن للصلیبوالمؤتمر الدولي السابع والعشراعتمد، ما یتعلق بتغیر المناخوفي

 لحالیةلبحوث ا اباالستناد إلىاالتحاد الدولي،سیقوم":القرار التالي في خطة عملھ)1999عام(
بناًء  في المستقبلةلتغیرات المناخی اأثر دراسة لتقییمجراءبإواختصاصات الھیئات الدولیة ذات الصلة،

 ."13والتأھب في المجال اإلنساني لرد علیھاعلى ا وآثارھا وحدتھاعلى وتیرة الكوارث
 
قرابھولندا م تخذ من مدینة  الھايالذي ی األحمرالھالل/األحمرلصلیبع لبتغیر المناخ التا مركزقد قدمو

     
Peter Schwartz, Doug Randall, An و Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications for United States 

October prepared by consulting firm GBN for the US Department of Defense, , National Security
,200326231=srv?aid.ArticleDisplayServlet/com.gbn.www 

. أن ھذا التقریر الثاني یقدم عن قصد سیناریو یصور حالة قصوىإلشارة إلىاجدرتولكن
 

10 CNA Corporation, National Security and the Threat of Climate Change, CNA Corporation, April 2007.
 : الھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ11

IPCC, Summary for Policymakers, in M.L. Parry et al. (eds), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2007, pp. 7-22.

 : یفرض القانون الدولي اإلنساني عددا من القیود والنواھي على خوض نزاع مسلح، تحمي بشكل مباشر أو غیر مباشر البیئة، أنظر12
Antoine Bouvier, “Protection of the natural environment in time of armed conflict,” International Review of the 
Red Cross, No. 285, December 1991, pp. 567-578.

 : دراسة،لتعاون مع الصلیب األحمر الھولند االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر با13
Preparedness for Climate Change, a Study to Assess the Future Impact of Climatic Changes upon 

the Frequency and Severity of Disasters and the Implications for Humanitarian Response and 
Preparedness, 28th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, 2-6 December 
2003, 14 p. (03/IC/16).
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ت تحلیال موجزا لتقریر التقییم الثالثعرض  المساعدة إلى االتحاد الدولي إلعداد ھذه الدراسة التي14لھ
 ن، وخاصة تقریر الفریق العامل الثاني عالھیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ ھتالذي أعد

 .سرعة التأثرالتكیف و ولتأثیراتا

ي جدول، ف)2003عام (األحمر والھاللاألحمرتناول المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصلیبو
تحسین التأھبو الكوارث وأثرالحد من خطر "فيحدھایتمثل أ.شواغلربعةأ،نسانيالعمل اإلأعمال
تدابیر تنفیذأجلمنتوفیر المواردل ولویة األإعطاء"علىالدول بقوة تم تشجیعو.15" علیھاردالوآلیات

 تقلب بتغیر المناخ ورتبطةالممشاكل تدابیر لمعالجة البما في ذلك، بصورة شاملةلحد من خطر الكوارثا
 بغیة تغیر المناختعاونھا مع الدول وخبراءتعزز أن"الجمعیات الوطنیةوطلب إلى".جویة الاألحوال

 علىاالعتمادطلب، عند القیام بذلك،و،"ینضعفمست السلبي المحتمل على السكان الثرالحد من األ
 .16عالهأ المذكورةالتوصیات الواردة في الدراسة

 
 بدعم من االتحاد عملھاألحمرالھالل/األحمراصل مركز تغیر المناخ التابع للصلیبومنذ ذلك الحین، و

 بناء القدرات في برامجمشاركة جمعیة وطنیة ال40 ةباقروبدأت.17 الھولندياألحمرلصلیباالدولي و
مشاركة في ھذا العمل الوقد شمل.التصدي لھا و المترتبة على تغیر المناخاآلثار اإلنسانیة فھمإلى ةدفاھال

 . أخرىدولیةأحداثومؤتمراتالدولیة ومن المؤتمرات الحكومیةالعدید
 
 

 الحركة على االستجابةقدرة

حاالت الطوارئ اإلنسانیة، سواء نتیجة الكوارثلاألول یبتتمتع الحركة بسجل حافل بوصفھا المستج
مھاراتھا ومواردھافي معظم حاالت الطوارئ ھذه، ،وتستجمع مكونات الحركة.الطبیعیة أو النزاعات

وستسعى الحركة إلى تطویر وتحسین قدرتھا الجماعیة على. وفي الوقت المناسبمالئمةبطریقة لردل
لمھارات والموارد من مكونات الحركةل مرن ال النقلیق تأمینألزمات الحادة، خاصة عن طرمواجھة ا

. األقل خبرة منھا األخرى إلى المكوناتالمحنكة

 مكوناتھاعداد إل تكرس اھتماما كبیرًاالحركةفالموجودة،مواجھة األزمات الحركة یتجاوزعملبید أن
.زمات المحتملة األلمواجھة

الھالل/األحمرمركز تغیر المناخ التابع للصلیبالذي یقوم بھلعمال إلىبوجھ خاصستسند الحركةو
ویجب على. لمواجھة اآلثار المتوقعة لتغیر المناخعلى التأھبمساعدة مكونات الحركةمن أجل األحمر

ألسرةا:المخاطر على جمیع المستویات منأن تستعد لھذه المجموعة الواسعة المنظمات اإلنسانیة
 تبادل الخبرات وتعزیز التعاون سیساعدمرة أخرى،و.قلیمي والوطني والعالمي واإلوالمجتمع المحلي

یكون بإمكان كل مكوننأكثر استعدادا وسیضمنأكونتنعلى أ اوالتضامن بین مكونات الحركة كل منھ
.مناسبةطریقةوب ةسرعبلطوارئ مواجھة امن المكونات

فيتدھور البیئة، یتمثل التحدي األولبمرعندما یتعلق األف.ئيلبعد الوقال أیضا األولویةحركةوتولي ال
.تبعاتھا اإلنسانیة بعد ذلك، ومعالجةخاطرتحدید الم

  
مركز(معني بتغیر المناخ والتأھب للكوارثالھالل األحمر ال/، أنشأ الصلیب األحمر الھولندي مركز الصلیب األحمر2002یونیو/في حزیران 14

 .لتعزیز الوعي ووضع سیاسات وبرامج للحد من المخاطر المتعلقة بتغیر المناخ والتأھب للكوارث)الھالل األحمر/الصلیب األحمر
 .1 ، صفحة2003دیسمبر/األول كانون6جدول أعمال العمل اإلنساني، المؤتمر الدولي الثامن والعشرون للصلیب األحمر والھالل األحمر، 15
 .4.1.3، العمل المقترح3جدول أعمال العمل اإلنساني، المرجع السابق، الھدف العام 16
 وھي التأھب للكوارث، والرد علیھا، والرعایة- 2010 تمثل جمیع المجاالت األساسیة األربعة الواردة في استراتیجیة االتحاد الدولي عام17

  . جوانب ھامة من مواجھة الكوارث المتصلة بأحوال الجو والمناخ- والمبادئ والقیم اإلنسانیةوالصحة في المجتمع،
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المسائلمعظمھافھي تتناول في.لةما كحلوال ال توفر دائماوال مجال للشك في أن التقدیرات العلمیة
 مثل المعدل،ةمتوسطالظروفالتجاھات فيباالعموماتتنبأالمحلیة ومن المسائلقلیمیة بدالالعالمیة واإل

نطوي االتجاھات العامة ت ذلك، فحتىومع.الحدود القصوىحتماالتاالسنوي لتساقط األمطار، بدال من
  المعلومات عن ھذه االتجاھات العامة علىتظمبشكل منوتستطیع الحركة أن تجمع.وجیھة معلوماتعلى

 .فلتكّیا تدابیروضع علىجتمعات المحلیة والھیئات الحكومیةل مع المالمستوى المحلي بھدف العم

نأفي حینو. المجتمعاتفي آثار التدھور البیئي على مباشرًاشاھدًاالحركةتعتبرعلى صعید آخر،و
لى التركیز علىإتغیر المناخ، تمیلالتدھور الناجم عنالمناقشات المتعلقة بالتدھور البیئي، وخصوصا

نسانيالبعد اإلب  في تعزیز الوعي حاسمًاؤدي دورًاتالحركةفإن،ة أو النواحي األمنیةیكولوجیجوانب اإلال
. المترتبة على تغیر المناخاآلثار اإلنسانیةالسیاسات الوطنیة والدولیة ةعالجم ضرورة، ومشكلةھذه الل

التدھورتفاقمنشطتھا فيأسھامإ عدمضمانمن خاللتكون مثاال یحتذى بھللحركة أن، یمكنأخیراو
. على اإلطالقالبیئي

عملیاتتنظم محلیةةالحركة منظمة عالمیة ذات قاعدو.ةمحلیآثارتغیر المناخ مشكلة عالمیة ذاتیمثلو
شخاصأحد أھدافھا الرئیسیة ھو تعزیز قدرة األو.رجاء العالمأ في كافة المحليعلى مستوى المجتمع

 الصحیة،ایةالرعتوفیرنفسھم من خالل الحد من المخاطر والتأھب للكوارث وأ حمایة على المستضعفین
.لكوارثا مواجھةلتخفیف من معاناتھم عن طریقاأو

  بھا الطریقة التي تتزاید مراعاةعن طریق جاالت الم في تلكنشطتھاالحركة أن تعزز أوتستطیع
 والعكسة والدولیة الوطنیبالسیاسات والتدابیرمحليفرید لربط العمل ال في وضعيھ، فوبذلك.المخاطر
 تدھور البیئیة ھا في مجاليعمل االضطالع بدىئ التي یمكن للحركة أن تسترشد بھا لدامبوأحد ال.بالعكس

، بما في ذلكالفئات األكثر ضعفاالذي یصب في مصلحةللعملیتمثل في إیالء األولویةوتغیر المناخ
 .كل شيءآثارھما ستصیب رغم أنحشد الموارد،

 
 

تعاون الحركة مع الجھات األخرى

كلالتي یتمتع بھان یركز التعاون الداخلي داخل الحركة على استخدام الخبرة والمھارات المحددةأینبغي
المكونات األخرى، والعمل باستمرار على تعزیز قدرات الحركة ككلكي تعم الفائدةمكون من مكوناتھا ل

ویمكن لھذا التعاون أن یتخذ شكل تبادل منظم للمعلومات.ردالوعي، والوقایة، والتأھب والإذكاءعلى
والعبر المستخلصة، وتوفیر التدریب والتوجیھ من جانب مكونات الحركة ذات الخبرة إلى المكونات األقل

لمناخ التابعینبغي لمركز تغیر او.، إلخجزاء الحركةأ بین مختلف التآزرتحقیقإلىخبرة، والسعي
 جنبا إلى وتعزیزه بدور رئیسي في تنظیم ھذا التعاون الداخليضطلعین أاألحمرالھالل/األحمرللصلیب

 .جنب مع االتحاد الدولي واللجنة الدولیة للصلیب األحمر

یضا بالنسبةأ إنما، وفحسبالنسبة للحركةبجدید لیساھتمام وضعالتصدي لمخاطر تغیر المناخ مویشكل
ت الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة والقطاعخرى، بما في ذلك الحكومات والمنظماكثیر من الھیئات األل

 یمكن الركونةنھج فّعال  وجودعلى ةدلاألوأتجربة إّال القلیل من اللیس ھناكو.الخاص ومراكز المعرفة
یمكن بل ،لفئات األشد ضعفاا لصالحمعالجة ھذه المخاطرمسألةل یمجسلاللطابع العاجل وونظرا.إلیھا

. والوطني والدولي المحليكل من الصعیدخرى من البدایة علىوینبغي إدراج التعاون مع الھیئات األ
إلىوعي الرفع، منھذه المسألةن جمیع جوانبأوینبغي التشدید بوجھ خاص على التعاون مع الدول بش

.زمات لألة اإلنسانیالوقایة والتأھب واالستجابة
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وكاالتالمم المتحدة ومنظومة األ(خرىئیة األنماالتعاون الوثیق مع المنظمات اإلنسانیة واإلتعین علىوی
ترتكز فرادى المنظمات جھودأنأن یضمن).لخإالمحلیة،نمائیة، والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة واإل

.خرى التي تبذلھا المنظمات األموازیةالوأالجھود السابقةوتكمل

باألبعاد اإلنسانیة التوعیةلىھیئات الفكر والتنظیر إ ووینبغى أن یھدف العمل مع األوساط األكادیمیة
بالعواقبالتنبؤحتى یتسنى ھذه المسألةذات الصلة بجوانبال بللتدھور البیئي وتعزیز المعرفة العلمیة

.تصدي لھا بصورة أفضلوال والحؤول دون وقوعھا اإلنسانیة
 التي ینطويإیالء االھتمام لألبعاد اإلنسانیةكفلینألتفاعل مع وسائل االعالم وصناع الرأيبغي لوین

 .ھالصانعي القرار والمجتمع المدنيكل من فھملتدھور البیئي، وا علیھا

و قطاعات الصناعة التآزر مع فرادى الشركات أتحقیقلىإعمالھدف التعاون مع دوائر األیوینبغي أن
. المترتبة على تدھور البیئةأسالیب جدیدة لمعالجة اآلثار اإلنسانیةوأتوفیر مواردبمالتي تھت

 :أسئلة
 

 المتوقعة للتدھور البیئي وتغیرجھد جماعي لتقییم وتحلیل اآلثار اإلنسانیة بذل كیف یمكن- 1
التيلحاحاإ كثراإلنسانیة األتنبؤ باالحتیاجاتالوالمحلیة المستضعفةالمناخ على المجتمعات

 في المستقبل؟ لحركة امكوناتستواجھھا
 

إسھاما مفیدا في معالجة اآلثارلجمعیات الوطنیةافیھا  أن تسھمالمجاالت التي یمكنما ھي – 2
  المترتبة على التدھور البیئى وتغیر المناخ؟اإلنسانیة

 
تفادة من دور الجمعیاتسلاللحكومات على جمیع المستویاتالمفتوح أمام اجالما ھو الم – 3

  وضع خططھا الوطنیة؟ىدلكھیئات مساعدةالوطنیة
 

إلىب مزید من االنتباهاذتجالالحركة  متطوعيشبكةیمكن استخدام المورد الفرید ل كیف- 4
 المترتبة على تغیر المناخ؟العواقب اإلنسانیة

 
 م األكثر ضعفا البلدان فقرا ھشدأكثر الناس فقرا فيأ، لكن تغیر المناخ یؤثر على الجمیع- 5

صانعي استرعاء اھتمامضمانإذا عضاء المؤتمرألكیف یمكن.نفسھمأ واألقل قدرة على حمایة
،في المحافل الدولیةالالزم ألوضاعھمھتمامالیالء اھم، وإشواغلھم وتجاربلالسیاسات والعلماء

 ؟ةولویاأل على سبیل وتعبئة الموارد المالیة لدعمھم
 

بیئةلل حمایة توفر اللتيانسانيالدولي اإلحكام القانونأ ب لنشر المعرفةالقیام بھ ما الذي یمكن- 6
 ؟ة المسلحاتفي النزاع

 
 لبیئة؟ل نشطة التي تنفذھااأل احترامضمانمن خالل أن تكون قدوةلحركةل كیف یمكن- 7 
 
 
 
 



 2007المؤتمر الدولي الثالثون
30IC/07/5.1

14

 
 الدولیةةالھجر.3

حدأواقع ھووالعتراف بحقوق المھاجرین في القانون الدولي لحقوق االنسانبین االالفاصلة إن الھوة"...
لمھاجرین،وضع اتدھوراستمرارالسبیل الوحید لوقفو... الدولیةأكبر التحدیات الناجمة عن الھجرة

، وتطبیق مبدأ عدمھذه الفئةالخاصة بف بحقوق اإلنساناعتراالن غیر الشرعیین، ھوو المھاجرالسیما
 .18"تمییزال

منسقة لضمانأو شراكات في المؤتمر الدولي ھو تیسیر وضع استراتیجیاتالغرض من المناقشة
 المساعدةعلى والمساعدةأشكال الحمایةي شكل مناسب منأ المھاجرین الذین تركوا بدونحصول

.تھم وكراموصحتھم، ،، وبالتالي الحفاظ على حیاتھم، بغض النظر عن وضعھمالتي یحتاجونھا

نطاق النقاش

ي أعدم وجودوبالنظر إلى. عبر الحدودالھجرةيأالدولیة، على الھجرةنطاق النقاش في المؤتمریقتصر
لمصطلحھذا الفصل لن یقدم تعریفا رسمیافإن ،"المھاجر"مصطلحل دولیاتعریف ملزم قانونا ومقبول

مجلس المندوبین في عامالذي وضعھیف العملي على التعر ذلكبدال منوسنعتمد". الدوليالمھاجر"
 جدیدةشكاًالأ أن نزوح السكان یأخذ الیومب" المجلسعترفافقد.ة مناقشة ظاھرة الھجرلدى 1991

 تغذیةالسوءعن كثیرا التي تسفر االقتصادیة واالجتماعیةاتبوصعتعزى بصورة أساسیة إلى ال
إذ یدرك أن األشخاص المعنیین و،ستقرار السیاسيعدم االل ات خطیرة تكون مصاحبة غالباومجاع

.19"الجئ مركزللحصول على المعاییر الدولیةستوفوای م لنة وإ إنسانیمساعدة إلىتاجون على األقلحی
. ضوء ھذا البیانعلى ة ھذا الفصلاءویجب قر

مم المتحدة لعامفاقیة األالحمایة بموجب اتحظون بلى الالجئین الذین یز عأّال یركن المؤتمر ینبغيأورغم
ن منأن نضع في اعتبارناأ، ینبغي20)1951 الالجئین لعاماتفاقیة( الالجئینمركز المتعلقة ب1951

بلدانھم بسببغادروا بعض المھاجرین لعّلو.ازحیننشخاص ال التمییز بین مختلف فئات األالصعب
ما على نحو الجئین حقیقیینونعتبریالاكانونإ واالضطرابات السیاسیة ویحتاجون إلى حمایة دولیة

 االقتصادیةوضاعھمأتحسینإلى الذین یسعوناألشخاصف.1951حددتھ اتفاقیة الالجئین لعام
 نقلي التأ،درب نفس السلكون دولیة، غالبا ما یإلى حمایةبحاجةالذین ألشخاص واواالجتماعیة الراھنة

.مختلطةفي تدفقات
القانونیة التيبالفئات مشروطةلیست للحاالت اإلنسانیة األحمر والھاللاألحمربالصلیواستجابة حركة

وطالبي اللجوءأ سواء كانوا الجئین بل باالحتیاجات اإلنسانیة الملموسة،،یندرج في إطارھا األشخاص
نیة الدولیةعددا من الصكوك القانوثمةن أبغي أّال یغیب عن بالنان یلكنو. ذلكو غیرأ مھاجرینوعماالأ

.21تنطبق على المھاجرینالتيوالوطنیة
  

نسان، المقدم عمال بقرار لجنة حقوق اإلالسیدة غابرییال رودریغیس بیسارواألمم المتحدة، العمال المھاجرون، تقریر المقررة الخاصة، 18
2004/53 (E/CN.4/2005/85،2005، األمم المتحدة. 

 .1991، بودابیست9 مجلس المندوبین، القرار19
 سبب استبعاد الالجئین وطالبي اللجوء من نطاق وثیقة المعلومات األساسیة ھذه ھو أنھم كانوا موضع مناقشات مكثفة داخل الحركة، ال سیما في20

 .أسرھموھذه لیست الحال بالنسبة للعمال المھاجرین وأفراد.المؤتمرات الدولیة السابقة
، وبعض المعاھدات المحددة المتعلقة)القانون العرفي وقانون المعاھدات(القانون الدولي لحقوق اإلنسان بموجبیتمتع المھاجرون بالحمایة 21

وأفراد أسرھم،مثل االتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین(بفئات معینة من األشخاص إذا كانت البلدان المعنیة قد صدقت علیھا
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 التي یواجھھا المھاجروناإلنسانیةالمشاكل

عمالوأصبحت أحد البنود التي تتصدر قائمة جداول األ تتغیر باستمرار  الدولیة ظاھرة عالمیةالھجرة
 ندعوین الخبراءأم منعلى الرغبشكل جید تناقش في العدید من المنتدیات وموّثقةو.الوطنیة والدولیة

.22 عن تحركات السكانإلى المزید من البیانات الموثوقة

:لحركةبالنسبة لالقضایا التالیة مصدر قلق خاصوتمثل

 اإلنسانیةلى المساعدةإ في حاجة ماسةقاسیة وھمكثیر من المھاجرین المعوزین في ظل ظروفیسافر
ألنھم یسافرون في تھمصح التي تھددون الكثیر من المخاطریواجھو .األساسیة للبقاء على قید الحیاة

ھؤالء ما یصلوعند.الھجرةثناء محاولتھمصرعھ أعدد متزاید منھمیلقىكما ،ظروف بالغة الخطورة
. الحصول على الرعایة الصحیة المناسبة دائما بمقدورھم، لیسإلى بلد المقصداألشخاص

.اعدونھم على السفریسولئك الذینأستغالل من جانبلالوأتیالللنصب واالحنوالمھاجر وقد یتعرض
ةھیشبعلى العمل في ظروفو عائالتھم الذین ال یستطیعون سداد دیونھمأ من المھاجرینویجبر العدید

ونھم علىرغمیمتجرین بالبشر الذینلفا لاھدأآخرونوقد یصبح.رقاقستاالوأالحیاةالدین مدى ورقبال
.نسانیةإ غیر ظروفقع البناء والعیش فيو مواأ لورش أو الحقول أو دور الدعارةالكدح في ا

عدادا كبیرة منأفي بعض المجتمعات التي استقبلت واضحین ین كراھیة األجانب والتمییز أمرتأصبحو
 بل قد أسرھمصھم وعلى شخلتھدیدل  المھاجرونتعرضیقدو. كعمال أو طالبي اللجوءالمھاجرین،

سوقفينیستغلو والئقةفي ظروف غیر یعیشون ،وفي بعض البلدان.ضحایا العنفمننیصبحو
 .العمل

 في كثیر منروالعببلد البلد المضیف أوفور وصولھم إلى(لالحتجازنوالمھاجرقد یتعرضكما
الحق في/احتجاز صعبة، دون الوصول من حریتھم لفترات طویلة في ظروفیحرمونو)األحیان

 ةسفارممثل عن وحام أممقابلةإمكانیة أن تتاح لھمدونو ،احتجازھمفي عادة النظریات القانونیة إلاآلل
فيھشةعاوضأنفسھم فيالمحتجزون أنوالمھاجرومن المحتمل أن یجد. فوريو مترجمأ مبلدھ

.یةنسانامة اإلكرال مع، حسبما یقال،تتنافىحیانفي بعض األو مراكز االستقبال حیث الظروفأالسجون
.ئیةون مع أشخاص مدانین بجرائم جنانسجیوقدبل

 عرضطلب اللجوء ولھحقی وومن بینھم من یحتاج إلى الحمایة. إلى بلدانھمالمھاجرون قسراوقد یعاد
نفسب جمیع المھاجرینتعاملولكن بعض الحكومات.في بلد المقصدعلى السلطات المعنیة قضیتھ

.ییزي تمأالطریقة دون

     
، وبموجب)وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال، أو االتفاقیة المتعلقة بمركز األشخاص عدیمي الجنسیة

 .القانون الدولي اإلنساني في حاالت النزاع المسلح
 

، اللجنة العالمیةMigration in an Interconnected World: New Directions for Action اللجنة العالمیة المعنیة بالھجرة الدولیة،22
 .2005أكتوبر/، تشرین األول87المعنیة بالھجرة الدولیة، الصفحة

World Migration, Costs and benefits of ,المنظمة الدولیة للھجرة international migration, المنظمةسلسلة تقاریر،3المجلد
.494المنظمة الدولیة للھجرة، الصفحة.الھجرة في العالمالدولیة للھجرة عن

Christina Boswell and Jeff Crisp, Poverty, International Migration and Asylum, UNU World Institute for 
Development Economics Research, Policy Brief No. 8, 2004, 34 p 
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رعبوالبلدان أوإلى بلدانھم األصلیة ترحیلھم/تمت إعادتھمن الذینوالمھاجریجدحیان،وفي بعض األ
یضاأ العائدونالمھاجرونوقد یتعرض.لى دیارھمإو العودةعلى قید الحیاة ألبقاءلبدون وسائلأنفسھم

 فيإلى المساعدة والحمایة یحتاجون قدو.رعبوالبلدانوأ ھم األصلیةلى بلدانإ محتجاز لدى وصولھلال
إلى لدى العودة أعماال عدائیةنو المھاجرقد یواجھعالوة على ذلك،و. بحسب السیاقأماكن االحتجاز

 .عادة اندماجھم في المجتمع المحليفي إو صعوبةدیارھم أ
 
أفرادالبحث عنشكل آخر من االحتیاجات في المجال اإلنساني یتمثل في احتیاجاتتتمخض الھجرة عنو

المشاكلمن بینو . الذین انقطع اتصالھم بھم خالل رحلتھم إلى وجھة جدیدةھؤالء المھاجرینعائالت
 .المرتبطة بذلك ما یتمثل في تحدید ھویة جثث المھاجرین الذین فارقوا الحیاة خالل رحلتھم

 یةتلبیة الصلیب األحمر والھالل األحمر الحتیاجات المھاجرین اإلنسان
 لعملاطارإ•

بغض النظر عن( أنشطة لصالح المھاجریناألحمر والھاللاألحمرالدولیة للصلیبالحركةمكونات نفذت
، وذلك للحؤول دون وقوع المعاناة اإلنسانیةلمبادئ األساسیةل ومنھامھمة كل ل وفقًا) القانونيھموضع

االتحاد الدولي والجمعیات الوطنیةسترشد كل منی،للقیام بذلكو.الناجمة عن تحركات السكان وتخفیفھا
الدستوریة التابعة للحركة الھیئاتعتمدتھاالقرارات التي ابأیضا األحمرواللجنة الدولیة للصلیب

.قلیمیةوالمؤتمرات اإل

أوجھشكالأمعالجةعلىلجمعیات الوطنیة واالتحاد الدوليا 2001 في عاممجلس المندوبینوشجع
عاممجلس المندوبین تخذه الذي ا4القرارمتابعة في إطارو.23الھجرةناجمة عن عملیةالضعف ال

وضع مقترحات بشأن، ضمن جملة أمور،لى الجمعیات الوطنیة واالتحاد الدوليوالذي یطلب إ،2001
حركات السكانت بشأنطة عملخوروبا وآسیا والمحیط الھادئأ الجمعیات الوطنیة من اعتمدت،الھجرة

،25نعقد في اسطنبولالذي ا، األخیروروبيتناول المؤتمر اإلقلیمي األكما.200224 عام فيالھجرةو
تخفیف محنةب املتزامھا ًاأكدا مجدد والھجرة، مسألة26 غوایاكیلالمنعقد في، األمریكیةالبلدان ومؤتمر

.27المھاجرین

 لمكونات الحركةالقیمة المضافة•

  
وضع مقترحات لخطة عمل بشأن الجوانب األخرى لتحركات"الدولي، بالتشاور مع الجمعیات الوطنیة، إلىدعا مجلس المندوبین أیضا االتحاد 23

وستتناول خطة العمل ھذه، ضمن جملة أمور أخرى، الھجرة والضعف الناجم عنھا والمھاجرین في أوضاع غیر نظامیة، واتخاذ إجراءات.السكان
 ).، جنیف2001 /4قرارال... "(لمكافحة التمییز وكراھیة األجانب

.2002أبریل/ نیسان18-14 المؤتمر األوروبي السادس للصلیب األحمر والھالل األحمر، برلین،24
 .2002المؤتمر اإلقلیمي السادس آلسیا والمحیط الھادئ، مانیال عام

 .2007مایو/ أیار24-20حمر، اسطنبول، المؤتمر اإلقلیمي األوروبي السابع لالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األ25
 .2007یونیو/ حزیران7-4 مؤتمر البلدان األمریكیة الثامن عشر، غوایاكیل،26
تلبیة حاجات األشخاص الذین تضرروا من الھجرة ومعالجة أوجھ الضعف التي یعانون منھا وذلك ب" التزمت الجمعیات الوطنیة في اسطنبول27

وبصفة خاصة، سوف نولي اھتماما لتعزیز احترام حقوق األفراد وحاجاتھم،.لئك األشخاص ودعمھم وتقدیم المساعدة إلیھممن أجل تحسین حمایة أو
ومن بینھم األشخاص قید االحتجاز، ولتقدیم الخدمات والمساعدات على أساس مدى االحتیاج مع إعطاء أولویة خاصة لطالبي اللجوء والالجئین،

وسوف یشمل ھذا أیضا تقدیم الدعم إلى المھاجرین في.نیین، واألحداث غیر المصحوبین بولي أمر، وضحایا االتجار بالبشروالمھاجرین غیر القانو
اسطنبول، المؤتمر اإلقلیمي األوروبي السابع ، التزامات"ما یبذلونھ من جھود لتأمین مستقبل مستدام قائم على المساواة في الفرص وفي المعاملة

 .2007مایو/ أیار24-20ي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، اسطنبول،لالتحاد الدول
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لجمعیاتبالنسبة تحدیا،28شرعیینن غیر الوالمھاجرون، ال سیما المھاجر یواجھھیشكل الوضع الذي
وضاع الداخلیة المحددة لألآخر تبعًالىإاستجابتھا من بلدتختلفو.األحمر والھاللاألحمرالصلیب

: وھي كالتاليربعة مجاالتأ وتشمل األنشطة التي تقوم بھا.ة وطنییةوالموارد المتاحة داخل كل جمع

 ،ولیة والرعایة الصحیة واإلسعافات األ، الغذاء والمأوى والملبستوفیر:اإلنسانیةمساعدةال•
.االجتماعیةو والمساعدة النفسیة

  استغالللمكافحةجراءاتواتخاذ إ؛تقدیم المعلومات والمشورة القانونیة واإلداریة:ةالحمای•
.عائلیةعادة الروابط الوإز؛ االحتجاأماكنرصدو ومكافحة االتجار؛ھم وخداعالمھاجرین

  ما یتعلقفي ويالدعالعمل من خاللالھجرةالتأثیر على القرارات السیاسیة المتعلقة ب:لدعوةا•
؛ األجانب والتمییزكراھیة وناھضة العنصریةخطوات نشطة لمواتخاذ؛اإلنسانیة المسائلب
.لمھاجرینل التي توفر الحمایةتعزیز المعاییر الدولیةو
مساعدةو؛خدمات االستقبالتقدیمو؛اجباتھم بحقوقھم ووناس التوعیة:دماجإعادة اإلدماج واإل•

 إشراكھم( المشاركة االجتماعیة والتضامنشجیعتودخول سوق العمل؛علىالمھاجرین
). على سبیل المثالكمتطوعین

أن نشدد على المساھمة، نودینفي تلبیة احتیاجات المھاجر ًا ھامًادور تؤديورغم أن العدید من الھیئات
 :ن تقدمھا الحركةأ التي یمكنالفریدة

البعض ، ودعم بعضھاالھجرةلمعالجة مسألة مشتركة  ـ عالمیة ـبمبادئالحركةتتمتع مكونات•
على كل من الصعیدمركز ثابتبالحركة ككلتتمتعكما.شبكات التضامنإطاروالتعاون في

.المحلي والوطني والدولي
كثروتلبیتھا بطریقة أحتیاجات العاجلةاألحیان إدراج اال في غالبالجمعیات الوطنیةتستطیع•

.السلطاتبالمقارنة بمرونة
  المجال فيھیئات مساعدة لھا بصفتھا عالقات رسمیة مع الحكوماتلجمعیات الوطنیةتقیم ا•

  المرتبطةاإلنسانیة مسائلن ال بشأا معھ القدرة على إقامة حوار سريلدیھاأنكما،اإلنساني
ن اتخاذم ھذه األخیرةتمكنتالسلطات حتىتبذل مساعي لدى،حاالتوفي بعض ال.الھجرةب

. ضحایا االستغالل واالتجارجراءات الالزمة لحمایةاإل
عملیةبشخاص المتأثرین مباشرةباأل ًا وثیقاتصاًالتقیم وةمحلیبقاعدةالجمعیات الوطنیةتتمتع•

 لبين ألنھا تیالمھاجروتحظى بثقة. على حد سواء والمجتمع المضیفونالمھاجرأي ،رةالھج
 ال سیمافة،ضعمستن الفئات الأالجمعیات الوطنیةوقد الحظت.د وتظل محایدةافرألاحتیاجات ا

وأ األحمرلصلیبمن فروع ا المساعدة والدعمالتماس تفضل،ضحایا التھریب واالتجار بالبشر
نیمّكما وھو.بالخوف حیالھا التي قد یشعرونالسلطاتاالتصال ببدال منالمحلیة ألحمراالھالل

 كسب، مما یاإلنسانیة  لمھاجرین احتیاجاتاإلطالع على ومھمتھا الوفاء بمنالجمعیات الوطنیة
.المصداقیة اإلنسانیةبشأن المسائل يالدعوالعمل

 المھاجرین المحتملین إلحاطةفي وضع جید لیة،محمنظماتبصفتھا ،توجد الجمعیات الوطنیة•
.رحالتھمغمارخوضن یختارواأة قبلیع غیر الشرالھجرةمخاطرعلما ب

.موالجمع األعلىمستقلةبقدرةالحركةتتمتع مكونات•

  
مثال عن طریق(وتشمل الھجرة غیر الشرعیة األشخاص الذین یدخلون البلد دون تصریح مناسب.الھجرة غیر الشرعیة مفھوم معقد ومتنوع 28

على سبیل المثال البقاء بعد انتھاء( البالد منتھكین قوانین سلطات المراقبة؛ واألشخاص الذین یبقون في)الدخول السري أو الدخول بوثائق مزورة
مدة تأشیرة الدخول أو ترخیص العمل، من خالل الزیجات الصوریة أو التبني المزور، أو كأشخاص یدعون أنھم طالب أو أنھم یعملون لحسابھم

 . والذین یسیئون استخدام نظام اللجوء عمدا؛ واألشخاص الذین ینقلھم المھربون أو المتجرون بالبشر،)الخاص
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اتبكات فیما بینھا ومع المنظماالتحاد الدولي بالعمل مع الجمعیات الوطنیة لمساعدتھا على بناء شویلتزم
 حشدویشمل ذلك بناء القدرات، خصوصا على المستوى المحلي، و.خرى لتلبیة احتیاجات المھاجریناأل

تستخدمعلى الصعید الدولي،و.للمھاجرین بصرف النظر عن وضعھم القانونيالمحلي دعم المجتمع
 روابط وتقاسمالاءمم المتحدة لبنكمراقب في الجمعیة العامة لأل االتحاد الدوليصفةالجمعیات الوطنیة

. مع المجتمع الدوليالمعرفة

 الجمعیات الوطنیة واالتحاددورما یتعلق بالمھاجرین  فياألحمردور اللجنة الدولیة للصلیبلكّموُی
نسانيالقانون الدولي اإلیوفر،وخالل النزاعات المسلحة.تالحاالباختالفدورھاویختلف.الدولي

اللجنة الدولیةوتلبي.مدنیینبصفتھم في دولة معینة السائدالوضعب ینتأثرالممھاجرینالحمایة لل
أنللجنة الدولیةیمكن ،29خرىالعنف األوفي حاالت.ن وجدتإ،م الخاصةضعفھ أوجھاحتیاجاتھم حسب

.خدماتھا لمساعدة المھاجرین وفقا للنظام األساسي للحركةتقدم

طارإفيوتستطیع اللجنة الدولیة،.في مجال الحمایةسؤولیة وم محدددوربیضاأاللجنة الدولیةوتضطلع
لى الجمعیاتإ تقدیم الخدمات التقنیة،عائلیةعادة الروابط الإدورھا كمنسق ومستشار تقني في مجال

یمكن أنكما.ة الرفات البشریالتصرف في وثناء الرحالتأختفاء المھاجرین امنھاالوطنیة بشأن مسائل
 . لصالح المھاجرین المحتجزینلى الجمعیات الوطنیة الراغبة في المشاركة في األنشطةإ تقدم المشورة

 اإلنسانیةتلبیة االحتیاجاتمجالبعض التحدیات في

المھاجرین/ةضعفتمسلى الفئات الإ اإلنسانیة المساعدةقدیمدعو الحكومات الجمعیات الوطنیة لتتكثیرا ما
لدفاع عن حقوق ھذه الفئاتل الوكیل الوحیدة الوطنییةجمعلاتكون،وفي بعض البلدان.غیر الشرعیین

عات منوجمم عند مساعدة في أوضاع سیاسیة حساسةعدد من الجمعیات الوطنیة نفسھویجد.ومساعدتھا
تلك الجمعیاتویتزاید طلب. بشكل غیر قانونيافي بلدانھیوجدونوأ الذین یواجھون التمییزشخاصاأل

 عائلیةعادة الروابط الإبفي ما یتعلق ةخیر األھذه (األحمرتحاد الدولي واللجنة الدولیة للصلیباالعلى دعم
 اتخاذ قرارات صعبة بشأن كیفیةایتعین علیھو. والبرامج العامةالسیاساتوضع في مجال)حتجازواال
منجانبكراھیة األوتجد نفسھا بشكل متزاید بین مطرقة مطالب الحكومات و. وتوقیتھالمساعدةا تقدیم

.مساعدةمتمثل في تقدیم اللانساني الواجب اإلسندان والجمھور، منجانب شرائح

لسلطات العامة،ل كھیئات مساعدةدورھاب تتعلقخالقیاأتحدیامسائل تمثلالجمعیات الوطنیة أیضاوتواجھ
 البالددخولیشكلض البلدان،في بعف.نسانحقوق اإلفیھا انتھاكاتقد تحدثال سیما في البلدان التي

لىإؤديی قدجرامیًاإ  الدولة التي یقیمون فیھا عمًالنحھامت إلزامیةدون تأشیرات أو تصاریحب ھابقاء فیأوال
 في السیاديحق الحكوماتبالحركةوتقر.ترحیلو الأ أوالعودة القسریة،،ئیةتھم جناتوجیھ ، أواالحتجاز

ھیئات مساعدةن دور الجمعیات الوطنیة باعتبارھاأبید.لخروج منھا واراضیھاأإلىمراقبة الدخول
مساعدة السلطات عندمافي كثیر من األحیانمنھایطلب  في ھذا الصدد ألنھللحكومات یمثل معضلة

قدوفي مثل ھذه الحاالت،.م إلى بلدانھمعادتھإوأ ھمدابعیجري إوأن غیر شرعیین،ومھاجریحتجز
 ذلك تعارضوفي بعض الظروف، قد ی.دعما لقرار الحكومةتصرف الة الوطنییاتمعیطلب من الج

.محایدة وھیئة مستقلة ا بوصفھة الوطنییةعمجقد یعرض للخطر سمعة الساسیة و مع المبادئ األلقرارا

 تقدیم ید العون إلىعلىالجمعیات الوطنیةشریعات أو السیاسات الحكومیة قدرة الت قد تقّیدخیرا،وأ
أوروبافياألخیرة ةقلیمیاإلمؤتمراتالالتي تم تناولھا فيمةوإحدى المسائل المھ.جرینالمھا

  
الحمایة والمساعدة لضحایا النزاعات المسلحة وحاالت الصراعالنظام األساسي للحركة على دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في توفیرینص 29

)د) (2 (5المادة،"دد كمؤسسة ووسیط محایدین ومستقلینیة مبادرة إنسانیة في نطاق دورھا المحأن تقوم بأ"ونتائجھا المباشرة ویجیز لھاالداخلي،
 ).3 (5و
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 بھدفلى المھاجرین بصرف النظر عن وضعھمإالجمعیات الوطنیةوصول ضرورةمریكتین ھيواأل
،نوفي بعض البلدا.عملھذا العلى  على نحو آخرتھاو معاقبأ مھا دون تجریاإلنسانیةالمساعدةتقدیم

ھذهوتقّید.لھم تعد جریمة صرحمالغیرمساعدة األجانبنأ كماجریمةقانونيالوجود غیریشكل ال
 على أنھمنیالمھاجروقد ُینظر إلى.تھاواجبا على الوفاء بالتزاماتھا واإلنسانیة المنظمات قدرةالتشریعات

لحكوماتاحدقد ت،إلى ذلكضافةوباإل.على تقدیم الدعمما إعاقة قدرة منظمة مّما یزید من،أمنيتھدید
غیر شرعیین عنآخرینثني مھاجرین بغیةاإلنسانیة عمل المنظماتقد تعرقل ، بلمقدمةاللمساعدةمن ا

.القدوم إلى أراضیھا

على مبدأأن ترتكز المساعدة التي تقدمھاظ بحقھا فياحتفاالالجمعیات الوطنیةوینبغي أن یكون بمقدور
 .ینالمھاجروضعالمساعدة بصرف النظر عن توفرأنالحیاد، و

 أسئلة

 اإلنسانیة العواقبعلى مراعاةحركة مساعدة السلطات الوطنیة والمحلیةل كیف یمكن ل- 1
 یینشرعال وغیرشرعیینبالنسبة للعمال المھاجرین ال اإلقلیمیة/ الوطنیةالھجرة نظملىالمترتبة ع

؟عائالتھمو

 الجمعیاتتقّیدماحتربا النظام األساسي للحركةبموجبالتي التزمت ـ كیف یمكن للدول- 2
 الجمعیات الوطنیة على مساعدة جمیعقدرة ضمان في جمیع األوقات ـساسیةبالمبادئ األالوطنیة

؟)تحیزلمبدأ الوفقا ( دون تمییزنظامیینغیر الالمحتاجین، بمن فیھم المھاجرونالمھاجرین

ھیئات مساعدة للسلطات كاألحمر والھاللاألحمرالصلیب جمعیاتدور توضیح كیف یمكن- 3
:ا حتى یتسنى لھالھجرةسیاقطارفي إ هنساني وتحدیدالعامة في المجال اإل

التزامھا باحترام المبادئبلمھاجرین دون المساسالمقدمة إلى ا دعم الخدمات الحكومیة*
 سیة للحركة؛األسا

؟أنشطتھا لبن تكون في صأ التي یجباإلنسانیةبالواجباتتذكیر السلطات*

التي تقدمھا الھیئات العامةخدماتأن الن یضمنأ یمكنةطر العالمیاألأنواعي نوع منأ - 4
 یكمل بعضھاإلى المھاجرینالحركةمكوناتو یةالعمالاالتحادات وغیر الحكومیةالمنظماتو

فضل الممارسات؟ستند إلى أتبعضا و

 ت الدولیة والمنظمات غیر الحكومیةمكن للحكومات والجمعیات الوطنیة والمنظما كیف ی- 5
؟ ضدھمجانب والتمییزكراھیة األعالم العمل سویا للحد من وصم المھاجرین وووسائل اإل
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 العنف، ال سیما في المناطق الحضریة- 4

 الذین تتراوح أعمارھم بیناس بین الن أحد األسباب الرئیسیة للوفاة عموما العنفیعتبر"
 ملیارات الدوالرات األمریكیة في نفقات  تكلفة العنفبلغوت)… ( في مختلف أنحاء العالم سنة44 -15

. "30السنویة في العالم الرعایة الصحیة

سیسھل النقاش في المؤتمر الدولي وضع استراتیجیات أو شراكات منسقة للحؤول دون وقوع المعاناة
ركز في المقام األولوینبغي أن ی.عن أعمال العنف في المناطق الحضریة والتخفیف من حدتھاالناجمة

. مناقشة منع العنفوأن یعالج عوامل الخطر االجتماعیة لدى،لعنفالناجم عن اعلى األثر اإلنساني

ون في المناطقیعیش وألول مرة في التاریخ،2007، في عامالعالممن سكانفي المئة 50كثر منأأصبح
مدن" ھذه المدن فيوسیعیش العدید من سكان.معظم النمو السكاني في المستقبل تشھدس التيالحضریة

المدنو  البلداتیعیشون فيس، لكن غالبیة السكاننسمة ملیون10 ما یزید عنیبلغ عدد سكانھا"ضخمة
ویتوقع .32ةمختلفالسكنیةالجمعاتلتا، في طائفة واسعة من31أن تنمو بسرعة التي یتوقع حجمًاصغراأل

ووفقا لبرنامج. من النمو الحضري خالل العقدین المقبلین في المئة95العالم الناميبلداندنأن تمثل م
 قدإن عدد سكان األحیاء الفقیرةذا استمرت االتجاھات الحالیة، فإ "مستوطنات البشریة،مم المتحدة للاأل

.33"2020 عام بحلولنسمة بلیون1.4لىإصلی
 

أجل تحقیق أھداف األمممن اضلونین بالنسبة للذینمستوى ومعدل التحضر شواغل رئیسیةوقد أصبح
ھما علیسرع مبوتیرة أ تجمعات السكنیة الحضریةید مستویات الفقر في الازتت:34ئیة لأللفیةماالمتحدة اإلن

صولح وال الكافیةساسیةاالفتقار إلى البنیة األب األحیاء الفقیرة الحضریة تتمیزو .الحال في المناطق الریفیة
عدم كفایة و،، ورداءة نوعیة السكنحیازة العقارأمنعدم، وه النظیفة والصرف الصحيلى المیاع

.لعنفلاحتمالوجود، ومساحات العیش

 فرصیادةكز (في المدن الحیاةھایجابیة والفرص الجدیدة التي یمكن أن تقدمعلى الرغم من التغیرات اإلو
كثرأجعل السكان المدنیینتقدفإنھا،) والصحیةات التعلیمیةوالقرب من الخدم رالقصیفي األجلعملال

؛ الناقصةالعمالة أوارتفاع معدالت البطالة: من بینھا االجتماعیةلكاعرضة لمجموعة واسعة من المش
  

ُتعّرف منظمة الصحة.4.، ص2002منظمة الصحة العالمیة، ملخص التقریر العالمي حول العنف والصحة، منظمة الصحة العالمیة، جنیف 30
بالتھدید أو االستعمال الفعلي لھا من قبل الشخص ضد نفسھ أو ضداالستعمال المتعّمد للقوة الجسدیة أو القدرة، سواء: "العالمیة العنف على أنھ

 ".إصابة نفسیة أو سوء النمو أو الحرمان)أو احتمال حدوث(شخص آخر أو ضد مجموعة أو مجتمع، بحیث یؤدي إلى حدوث
 : حالة مدن العالمبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة، 31

State of the World's Cities 2006/7, The Millennium Development Goals and Urban Sustainability: 30 Years of 
Shaping the Habitat Agenda, Nairobi, UN Habitat, 2006 p. VIII. 

ى مر الزمن، ومنفمن جھة، تشھد المدن نموھا أو انكماشھا الخاص بھا عل:من ناحیتین'المناطق الحضریة' یعقد الطابع الدینامي للمدن تعریف32
 :أنظر.جھة أخرى، یحدث النشاط الحضري في غالبا األحیان خارج الحدود الثابتة للمدن

World Resources Institute, World Resources 1996-1997: Urban Environment, Box 1.3. ‘What is an urban area’, 
1996,
http://pubs.wri.org/pubs_content_text.cfm?ContentID=929.

State of:حالة مدن العالم،برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة 33 the World's Cities 2006/7, op. cit., p. X 
. ملیون من سكان األحیاء الفقیرة100 لمعیشة ما ال یقل عن2020، في تحقیق تحسین كبیر بحلول عام11، الغایة7 یتمثل الھدف اإلنمائي34

 http://www.un.org.milleniumgoals: اإلنمائیة لأللفیة، متاحة على العنوان التالياألھداف
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 یةھا؛ وكر والتمییز؛ االجتماعيقصاءاإلوارتفاع مستویات انعدام األمن؛ومشاكل الصحة العامة؛و
 وقوعب  غالبا ما یقترنھذه المشاكلالعدید منتجدر اإلشارة إلى أنو .الالمساواة وتعمیق؛جانباأل

 .35العنف
 

 المعاناة اإلنسانیةتجنب"فيمھمتھاالتي تتمثل،األحمر والھاللاألحمرالدولیة للصلیبالحركةوإن
 التحضر والنمو اآلثار اإلنسانیة الناجمة عنحیالالقلقساورھا لطالما،"36ینما وجدتأ وتخفیفھا

.37الحضري

جنبا إلى وجدان قد یةأنواع العنف في المناطق الحضری منینختارنوعین مھذا الفصل علىوسیركز
 أن العنف الفرديرغمو.38ھاأعقاب ونزاعات المسلحةالعنف في المجتمعات المحلیة، وال:جنب وھما

 فيةنشطضطلع بأ والجمعیات الوطنیة تحقیقة محزنة،عائليخاصة العنف ال، وعالقاتالإطار فيوالعنف
 شكال من العنفالناجمة عن تلك األ العواقب اإلنسانیةاصیلیخوض في تف ھذا الفصل لن فإن، المجالاھذ

نواعتقیم عالقة سببیة بین ھذه األولئن كان من الصعب الحصول على بیانات.بھدف حصر النقاش
شكال العنفأمنواحدكثر من شكلون ألتعرضی قد في المدنناسن الأمن الواضحفالمختلفة من العنف،

ة، وعنف العصابات، وعنف المجموعات اإلجرامیة المنظمة، المسلحاتاعنز المثال(في وقت واحد
).سرةداخل األوالعنف

الحركةطار عملإ

: في وتخفیفھاة عن العنفم المعاناة الناجتجنبمل مكونات الحركة لعالذي یقوم علیھساسیمكن إیجاد األ

؛ محددًافي النزاعات المسلحة دورًااللجنة الدولیةب  الذي ینیطنسانيالقانون الدولي اإل• 
؛األحمر والھاللاألحمرالدولیة للصلیبللحركة نظام األساسيال• 
 ومجلس39األحمر والھاللاألحمري للصلیبمختلف القرارات الصادرة عن المؤتمر الدول• 

.40المندوبین

عامالمعقود في األحمر والھاللاألحمرأن المؤتمر الدولي الحادي والعشرین للصلیب بالذكرومن الجدیر
 حق من حقوقخوف وأعمال العنف والوحشیةیتحرر اإلنسان من ال"بأن'عالن اسطنبولإ' فيأقر 1969

  مضيوبعد."41 في شخصھ، وشرفھ وكرامتھاإلنسان  والقلقالتھدیدأن یصیبمن المرجح واإلنسان،
تتعاون" :قامة شراكات استراتیجیة في ھذا المجالإلىإالحاجةعلى 1999أكید في عام تم التثالثین عاما،

العنف فينبذلتسامح ول الترویج أجل منمبادراتوتتخذ،كلما أمكن ذلك،الجمعیات الوطنیة والدول

  
ومع ذلك، یجب أن یؤخذ في االعتبار أن التحضر ال یؤدي تلقائیا إلى العنف.2007أنظر أیضا صندوق األمم المتحدة للسكان، حالة سكان العالم 35

  . المتصوروأنھ قد یكون ھناك تباین بین الحقیقیة والعنف
 النظام األساسي للحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصلیب األحمر، جنیف،36

1986. 
 .2001، استراتیجیة الحركة الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف،3 مجلس المندوبین، القرار37
 .صحة العالمیة تصنیفا للعنف ونموذجا إیكولوجیا عن جذور العنفوضعت منظمة ال 38
.1969إعالن اسطنبول، اسطنبول، عام:9 المؤتمر الدولي الحادي والعشرون للصلیب األحمر والھالل األحمر، القرار39

،1999، جنیف، عام2003 - 2000للفترةخطة عمل:1بالقرار2المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصلیب األحمر والھالل األحمر، الملحق
 ).12. (2.3النھائيالھدف

 Red Cross and Red Crescent and Peace, Geneva, 1999:7مجلس المندوبین القرار 40
 :12مجلس المندوبین، ملحق القرار

 Strengthening Humanitarian Values across Religious, Political and Ethnic Lines, Geneva, 2001.
– Mobilization and Action:9مجلس المندوبین، ملحق القرار the way forward, Geneva, 2003.  

 .1969إعالن اسطنبول، اسطنبول، عام:19المؤتمر الدولي الحادي والعشرون للصلیب األحمر والھالل األحمر، القرار 41
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 على دورةمباشریقوملتعاونإلى ا ا النداءھذإنو.42"، واحترام التنوع الثقافيات المحلیةلمجتمعا
.لسلطات العامةكھیئات مساعدة للجمعیات الوطنیةا

یضا تجاه السلطاتأنماإ، وفحسب ھا، لیس بین مكوناتفي طبیعتھا التكمیلیةلحركةیكمن الطابع الفرید لو
بصورةاللجنة الدولیة تعملف.مكونات الحركةمكون من كلمھمة علىتتوقفملالع لكن بدایة.العامة

فھيجمعیات الوطنیةأما ال؛43والتوتروحاالت الصراع الداخلي  في حاالت النزاعات المسلحةساسیةأ
 والمتطوعینا المحلیةھاتمجتمع قاعدتھا المتمثلة فيعلى المستوى المحلي، باالعتماد على قوةتعمل

منویعززھا 45في المجال اإلنساني الجمعیات الوطنیةأنشطةاالتحاد الدولي، بینما یسھل44ابعین لھاالت
 الناجمة عنكافة المكونات مسؤولیة تلبیة االحتیاجات اإلنسانیةتتحملو.واجھھاالتي تتحدیاتلا تذلیلجلأ

.ھانطاقي طبیعتھا ونشطتھا تختلف فأن أدوارھا وأساسیة، إالإطار المبادئ األالعنف، في
 
 

  التي تواجھھاالحركة والتحدیاتالتي حققتھانجازاتاإل
 نزاعاتوالالمحلیة للعنف في المجتمعاتالعواقب اإلنسانیةبصورة منتظمةمكونات الحركةتواجھ

.ھاالناجمة عنمعاناةالحدةلى تخفیفإ ىدعُت، وةالمسلح

المحلیةالمجتمعاتداخلالعنف• 

.، مصدر خوف وقلق متزایدفي المدن الجریمة والعنفخاصة،عدام األمن في المناطق الحضریةیشكل ان
وتبادل النار بین السرقة  تتراوح بین،أشكاال عدیدة یتخذأن  المحلیةلعنف في المجتمعاتویمكن ل

،لھصنیفتأي ال یقدم ھذا الجزء تعریفا للعنف في المجتمعات المحلیة كما أنھ ال یعرضو.العصابات
مجھزة ، والمؤسسات األكادیمیةنساني للعنف بدال من مظاھرهینصب على األثر اإلالحركةذلك أن اھتمام

 نزاعاتمع ال المحلیةالعنف في المجتمعاتوقوعوقد یتزامن.لعنفل مفاھیميلوضع تصوربشكل أفضل
 ھمؤثر فیینأمكنویھم جمیع البشری العنفو . لوال ذلكتنعم بالسلمفي بلدانأیضا، لكنھ یحدثةالمسلح

.أینما حلوا وارتحلوا

وقوع المرءاحتمال"نأ 2006عامفي ةبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریوبینت دراسة أجراھا
 وأكدت نفس الدراسة."ة منھ في المناطق الریفیأعلى بكثیر في المناطق الحضریة الجریمة والعنفضحیة

و حتى في انخفاض في بعض البلدان، لكنعلى العموم أ ثبوت حالةفي  المسجلةیمةمعدالت الجر"نأ
و العنفأ مثل القتل واالعتداء واالغتصاب واالعتداء الجنسيیفة عنیمة لجرة ضحیوقوع المرءاحتمال

لیون م1.6أكثر منیموتعلى الصعید العالمي،و.م العالفي االرتفاع في مختلف أنحاءالعائلي قد استمر
."46 نتیجة للعنف سنویاشخص

  المحلیة احتماالت السلوك العنیف في المجتمعاتةدیازالتي تؤدي إلىعوامل الخطرویمكن أن تختلف
،ال سیما في المناطق الحضریةحدوث العنف في المجتمعات المحلیة، رتبطفغالبا ما ی. كبیرًااختالفًا
 وتعاطية االجتماعیالالمساواةالتمییز والتفاوت االقتصادي وستویات عالیة من الفقر وبم ثیقًا وارتباطًا

  
، جنیف، عام2003 - 2000خطة عمل للفترة ما بین:1 للقرار2ھالل األحمر، ملحق المؤتمر الدولي السابع والعشرون للصلیب األحمر وال42

 ).12. (2.3النھائي، الھدف1999
الحمایة والمساعدة لضحایا النزاعات المسلحة وحاالتالنظام األساسي للحركة الدولیة على دور اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في توفیر ینص43

المحدد كمؤسسة محایدة ووسیط محایدینأن تقوم بأیة مبادره إنسانیة تدخل في نطاق دورھا"ائجھا المباشرة، ویجیز لھاونتالصراع الداخلي
 ).3 (5و)د) (2 (5، المادة"مستقلین

 ).3( أنظر النظام األساسي للحركة المادة44
 ).3 (6نظر النظام األساسي للحركة، المادة أ45
State of:مستوطنات البشریةبرنامج األمم المتحدة لل 46 the World's Cities 2006/7, op. cit., p. 142 
. 
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انعدام االستقرار التعرض للعنففيساھمتي تخرى الالعوامل األمن بینو.و االتجار بھاأالمخدرات
.47خرىأ منظمةو جماعاتأ ووجود عصابات،السیاسي أو االقتصادي، وانتشار األسلحة الصغیرة

 اسبابأ  لیست بالضرورةوھذه العوامل. مجموعاتإطارفيموجودةطرعوامل الخغالبا ما تكونو
.48 وتصعیدهوتطوره  المحلیة توقع حدوث العنف في المجتمعاتعلىنھا تساعدإلعنف، بلل
 

نألىذات األولویة إالحضریة السالمة49 مشاكلتحدیدلجریت مؤخرااستقصائیة أنتائج دراسةوتشیر
، والشباب)المجیبیننفي المئة م 93.4( النساءھيعیفة أو ضعیفة جدا ضرتعتبالتيشخاصاألتافئ
)في المئة 59.2 (ینسنم، وال) في المئة83.8(والفقراء)في المئة 84.6(واألطفال)في المئة 88.2(

،مثبتةبیاناتال تقابل أیةوالناس أن ھذه اإلجابات تقابل تصوراتورغم.) في المئة29.4 (اءغنیواأل
نأ هضع في اعتبارینأیضاأیجب على المرءو. للخطرالجتماعیة المعرضةالفئات اعلى مؤشرفھي

قد تختلف مجموعة من المخاطر وونواجھیقد)ات الفقیرالنساء(لى فئتینإینتمونشخاص الذینبعض األ
 .مرءلیھا الإالتھدیدات وفقا للفئة التي ینتميطبیعة

 
ویجب تحلیل. آخرینأشخاصكب العنف في حقتھم أنفسھم من یرضحایا السلوك العنیفقد یكون

شكال العنفأعنفصلأال تنبغيی، وكلتا وجھتي النظرشباب، على سبیل المثال، منالمشكلة عنف
 منظمة أشارت إلیھامكوولكن.اع المسلحنزو التعرض المطول للأو الجنسيأ مثل العنف البدنياألخرى

ولیسالصادرة عنھملعنفاعمالأ غیر مشاكل كبیرةمنفیالعنعاني جمیع الشبابال ی "،الصحة العالمیة
 ".50بالضرورة نی عنیفمشاكلالذین لدیھمكل الشباب

ویشكل حجم وعدد قتلى العنف المسلح المنّظم في المدن الكبیرة في حاالت تقع تحت عتبة تطبیق القانون
بعض الجمعیات الوطنیة واللجنة الدولیة بشكل ض مضجعي تقالتمحددةال اكلمشإحدى الالدولي اإلنساني

وستؤثر الطریقة التي.51مسلحالنزاعال من أثركثرأثر مدمر أالعنفالنوع منھذال  وقد یكون.خاص
، على طریقةمنیةأوأ/سیاسیة واتخاذ تدابیر، من خالل للعنف المنّظمالظواھر الناشئةتواجھ بھا السلطات

. في كثیر من األحیاناھرتطور ھذه الظو

المیاه( بسبب انعدام الخدمات االجتماعیة العامةقد تتعطل الحیاة في المناطق الحضریة،وفي ھذه السیاقات
 التيراضي السیطرة على األإحكام مجموعات منظمةو)والصرف الصحي والخدمات الصحیة والتعلیم

غالبا، واالجتماعیة أو اإلنسانیةلوكاالت بالنسبة لى، حتوقد ُیحظر الوصول إلى بعض المناطق.توجد فیھا
.مستحیلذلك ضربا من ضروب الن لم یكنإ،لمحتاجینإلى اتقدیم المساعدةما یكون من الصعب

نإأن یقولیستطیعالمرءعامة إلى درجة أن وحكمةمستمشكلة وقد أصبح العنف في بعض المجتمعات
.52 قد تطورت"ثقافة العنف"

  
 :التقریر العالمي عن العنف ضد األطفال أنظر47

Paulo Sérgio Pinhiero, World Report on Violence Against Children, UN, Geneva, 2006, pp 
 

48html.toc/youthviolence/library/gov.surgeongeneral.www://http2007یولیو/ تموز25  تم االطالع علیھ یوم. 
 : الموئل–األمم المتحدة 49

 Safer Cities Programme Survey, “Help us make cities safer” , preliminary results of a strategy review survey, 15 
p 

 – األمم المتحدة شریكا من شركاء228ھذه األرقام إلى ردود منوتستند).2007یولیو/ تموز24، الموئل-األمم المتحدةاألرقام من موقع(
الخاصیمیة والقطاعالحكومات والسلطات المحلیة والمجتمع المدني واألوساط األكاد شریك تم االتصال بھم من5.000 الموئل البالغ عددھم

 .وقد تتغیر ھذه اإلحصاءات إذا اتتسعت قاعدة المجیبین لتشمل عددا أكبر من البلدان.والمؤسسات والوكاالت التابعة لألمم المتحدة
World ,: منظمة الصحة العالمیة50 Report on Violence and Health, Geneva, WHO, 2002, p. 25. 
51 Human Security for an Urban Century: Local challenges, global perspectives, humansecurity- cities.org, 

2007, p.106..نتاج مجموعة افتراضیة من الخبرةوتعتبر ھذه الوثیقة. 
 ، أنظر، الصلیب الحمر اإلسباني52
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سعت الحركة الدولیةة تحدي العنف في المجتمعات المحلیة، ال سیما في البیئات الحضریة،ولمواجھ
 الناجمة عن ھذاللعدید من المشاكل اإلنسانیة ملموسة إلى إیجاد حلول األحمر والھاللاألحمرلصلیبل

.حركةمكونات الاالستجابات باختالف مھمة كل مكون منھذهتختلفو.لعنف ذاتھاالعنف ولتحدي

كونیجل عندماإنسانیة ذات منظور طویل األاستجاباتلتنظیم  أفضلفي وضعالجمعیات الوطنیةتوجدو
تخفیف معاناة المتضررینفي ادورھوال یتمثل. التي تخدمھا المحلیةبقوة في المجتمعات وجودھا مترّسخًا

 والتخفیف منالعنف في مجتمعاتھم نع ميسھام فیضا االإنما أ، واحتیاجاتھم الملحة تلبیةمن خاللفحسب
.حدتھ

أخرى من شكاالأالدعم النفسي واالجتماعي ووولیة، تقدیم اإلسعافات األالمساعدةتشمل•
. المتضررة المحلیةھمضحایا وأسرھم ومجتمعاتال إغاثة

 خلقدارة المخاطر، وخطط شاملة إلوضع، و والترفیھیةاألنشطة التعلیمیة وتتضمن الوقایة•
حترامتوعیة لتشجیع عدم التمییز والتفاھم واالالمالتحتنظیموورفع الوعي ،فرص العمل

. تغییر السلوك والمواقف وتقدیم بدائل للسلوك العنیفوتستھدف ھذه األنشطة.ینالمتبادل

المعارف والخبرات بین الجمعیات الوطنیة فيمن خالل تقاسم ویمكن إثراء أنشطة الجمعیات الوطنیة
.و غیرھاأثقافیةنظر لتبادل وجھاتإتاحة فرصحاالت مماثلة أو

أونطاق، رھنًا باألحمرو اللجنة الدولیة للصلیبأ يدعم االتحاد الدولأیضا بالجمعیات الوطنیةقد تحظىو
. العواقب اإلنسانیة الناجمة عنھاحجم العنف، ومكان حدوثھا، وواتر أحداثت

منعلى وجھ الخصوص،و.ات الوطنیةی الجمع من التحدیات أمامعددًا حضریةل ابیئاتالعنف في الویثیر
:والحد منھ منع العنفعلىمن أجل المساعدةالضروري القیام بمایلي

، ال وبنیتھ سیاق العنفمعرفة ة، بما في ذلكمعین بیئة فيھسبابأ وهراثالعنف وآ فھم طبیعة•
  والتفاعلعمل للحددة طریقة منظمة التي لدیھاأو الجماعات المسیما في حالة العصابات

. وتاریخومدونة سلوك

نأشكال العنف یمكنأحدأ ھذا أمر ضروري ألنوجھ وشامل، و متعدد األ53نھج اعتماد•
. من العنفآخرشكلیكون حافزا ل

 تحدیاتثیر، وتھاقیاس أثرفي غالب األحیان یكون من الصعب األجلةتنفیذ أنشطة طویل•
.رصد والتقییمال ية في مجالخاص

.في المجتمعات المحلیةلعنفل  غیر المنتظم أو الدوريحدوثالعلىال بشكل فّعردال• 

  والمتطوعیننموظفیالو سالمةأحیاة للخطرعرضتنأآمنة یمكنغیر بیئاتالعمل في•
.العاملین في المجال اإلنساني

     
Spanish Red Cross, Regional Strategy for Violence Prevention, Spanish Red Cros, Panama/Madrid, 2005. 

Judi Fairholm, Preventing Violence in the Lives of أنظر53 Children and Youth, Canadian Red Cross, Ottawa, 
2003. 
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.میدانينشاط الباللیة ذات الصلةالدووالوطنیةاألطر القانونیةمعرفة• 

الصعیدكل من واستكمال الجھود المبذولة علىمع الھیئات األخرىروح من التآزربالعمل•
.المحلي والوطني والدولي

 ًاعنفالتي تشھدبرامج في عدد من المدندارةعلى إ حالیااألحمراللجنة الدولیة للصلیبتعكفھذا و
 ھذه البرامج تمكینتتضمنو.نساني الدولي اإل بالقانونمشمولةغیراالت في حًامستوطنو ًاممنّظ

الخدماتصالحإھم، وإلیولیة وتقدیم اإلسعافات األخالء المرضى والجرحىمن إالجمعیات الوطنیة
تدمج )نفاذ القانونإ عندما تشارك فيةوالقوات المسلح(ن الشرطةأالمیاه، والتأكد من بمدادالحیویة لإل

 الوعيتعزیز، وھا وعملیاتھاتدریبو عقیدتھا في صلبییر حقوق اإلنسان الدولیة والمبادئ اإلنسانیةمعا
 . االنساني في صفوف الشباب الدوليقانونبال

وینبغي.مناأكثرأ بشكل دائم خلق مجتمعاتحضریة البیئات في الوسیقتضي حل مشاكل العنف المعّقدة
وطنیة التي القانونیة التي تدعم جھود منظمات مثل الجمعیات الالسیاسات واألطرأن تضعلحكوماتل

كوناتبین معلى نحو مستمر اتحوار وتعاون وشراكوسیلزم إقامة. للعنفتتعامل مع العواقب اإلنسانیة
.ال وشاملفّععلى نحو  المحلیةجل التصدي للعنف في المجتمعاتأخرى منالحركة والدول والھیئات األ

ة الحضریمجتمعاتھا في الأعقاب وت المسلحةنزاعاال• 

 في حیاة الرجال والنساء واألطفال في المناطق أثر بالغعلى مر التاریخ ة المسلحلنزاعاتلقدكان ل
.و سنواتأو الحصار لشھورأوالقصفأ الثقیلةعانوا من آثار المدفعیةفي كل مرةو.الحضریة

جدعسكریة غالبا ما توالھدافذلك أن األكل خاص،بشخطر للیصبحون في مثل ھذه الظروف عرضةو
 أثون يیضا ف أنفسھم أ ھؤالء األشخاصیجدو.في نفس مكان وجود السكان المدنیین واألعیان المدنیة

ن یندلع في أي مكانأالعنف یمكنن أنودركإذ یالخوف،في جو یخیم علیھ ونعیشی الشوارع والقتال في
یكون  أمنھمتھددخطار التياألو ،ایعیشون فیھفي األماكن التيرحاهتدور القتالوفي أي وقت ألن

. قریبة من مسافةستخدمتسلحة وفیھا األ في بیئات تنتشرحالسالحملة منمصدرھا مجموعة كبیرة
  من العوامل، منمجموعة بسبب سكان المدنالتي یتكبدھا ة المسلحاتوقد تتفاقم اآلثار اإلنسانیة للنزاع

:یليما بینھا

أوسواق،الناس في األداشتحا(صابةطر الموت أو اإلزید من خت الكثافة السكانیة التي•
،ئفاطمالرجالوأسعافسیارات اإلصعوبة وصول وأالزجاج المتطایر،بسببصاباتاإل

 ؛)إلخفي الشوارع،المنتشرة  الذخائر غیر المنفجرةوأ

 المیاه،طھیرمحطات ت(التي تدعم حیاة السكاندةالمعقالبنیة التحتیةب  الملحقةضراراأل•
 علىًا سلبیتأثیرًا ؤثرتوالتي قد)، على سبیل المثالالكھرباء والمستشفیاتتولیدومحطات

 الصحة العامة؛

ددسعار وتعطیل آلیات السوق والتجارة مع الریف، األمر الذي یھنقص األغذیة وغالء األ•
؛األمن االقتصادي لألسر
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 السكان المقیمینإلىعادةالخدمات االجتماعیة المحلیة ھاقدمتي ت الخدمات النوعیةنخفاضا•
ھذه الخدماتتزالال عندما،)، الخضى والفقراء واألطفال في المدارس والمرمسنینال(

 ؛موجودة
 

.اس عرضة للموت واالغتصاب والنھبجعل النی مّما،إغالق طرق الھروب• 

صبحواأ كبیرة من الناس الذیناعدادالمدن أجتذبت،لنزاعات المسلحة من ارةوفي البلدان المتضر
ن المدن یمكن أن تقدم مزیدا من الفرص منإ  من الصحیح القولوفي حین.التھدیدو یشعرون بأمعدمین

  الزبالة في أكوام المرءمثال بحث  ( بالمقارنة بالمناطق الریفیة المنكوبة بالفقر على قید الحیاةجل البقاءأ
 سكانقیاسا إلى  لمواجھة أعباء الحیاةأقل آلیاتیملكون قدفإن سكان المدن،)لعّلھ یجد شیئا یسد بھ رمقھ

الناسیجدھكذاو. مع مرور الوقتمن فاعلیتھاالدعم المتبادل الموجودة في المدنقد تفقد آلیات و،الریف
.مستدامة لحل مشاكلھم بدائلیجادإفيصعوبةفي المدن

مألوفة ألولئك الذین نھاأل ھنا األنشطة التي تنفذھا اللجنة الدولیة في ھذه السیاقاتلن یتم وصفو
ن اللجنة الدولیة الأاإلشارة إلىجدرتو .54األحمر والھاللاألحمر للصلیبیحضرون المؤتمر الدولي

قانون اإلنساني الذي یفرض التقوم بنشر ا، لكنھإلى منع العنفتشارك في البحث عن حلول سیاسیة تھدف
  شركائھا الرئیسیین،بعمل ارتباطا وثیقاھاعملویرتبط.سالیب الحربأقیودا معینة على وسائل و

علیھما تنصك،عات المسلحةالمساعدة ضحایا النز أیضا برامج أن تدیري یمكنتال الجمعیات الوطنیة
لدعما لبعضھا البعضالدولیة والجمعیات الوطنیةاللجنةوتقدم.55اتفاقیات جنیف والنظام األساسي للحركة

.األحمر والھاللاألحمرمع االتحاد الدولي لجمعیات الصلیبعموماتصالباالالمتبادل،

 خالل النزاعات المسلحةذ العملیاتفي تنفیاللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة العدید من المشاكلوتواجھ
بنودطار بند مستقل منإنساني فيسائل المتعلقة باحترام القانون اإلالموستناقش . الحضریةفي البیئات
فيالناسمساعدةلتنفذ اللجنة الدولیة والجمعیات الوطنیة برامجعندماو.)3الھدف(عمالجدول األ

:56 التحدیاتتذلیل شتى علیھا، یجبة المسلحات خالل النزاعالمناطق الحضریة

ولویات فإن تحدید األلذلكو".مدن داخل المدن"ھناكف ،غیر متجانس الحضريالمجال•
.انمعقد انأمر لكل سیاقستجابات المناسبة االتنظیمو

التمتعلھمحقالذین ی الناس وأنخاصة، وتقییمھاالضعف في المدنأوجھ تحدیدةبوصع•
.مشتتین بین السكانمساعدةال والحمایةب

  
لي اإلنساني،أطراف النزاع بالتزاماتھا بموجب القانون الدو یتمثل الدور الرئیسي للجنة الدولیة للصلیب األحمر في ھذه السیاقات في تذكیر54

،)3التمییز التي تتم مناقشتھ بمزید من التفصیل في إطار الھدفمثال مبدأ(والسیما القواعد التي تفرض نواھي وقیودا على وسائل وأسالیب الحرب
لم شمل األسر التيالسكان المدنیین، والمحرومین من حریتھم معاملة إنسانیة واحترام كرامتھم، واإلسھام في حمایةوضمان معاملة األشخاص

البدني وكرامتھم ومساعدتھم على استعادةوتساعد ضحایا النزاعات المسلحة من أجل الحفاظ على رفاھھم.العائلیةفصلھا النزاع، وإعادة الروابط
نیة على التأھب وتلبیةالجمعیات الوطكما تسعى إلى تعزیز قدرة.والتأكد من أن عواقب النزاع ال تعرض مستقبلھم للخطراستقاللھم الذاتي،

 .االحتیاجات الناجمة عن النزاعات المسلحة وغیرھا من حاالت العنف
.3الدولیة للصلیب األحمر والھالل األحمر، المادة النظام األساسي للحركة55

.1949 المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع لعام10 و9.9.9المواد
.عة من اتفاقیة جنیف الراب63 و59المادتین

. من البروتوكول اإلضافي االول81 و70 و69 و17المواد
 . من البروتوكول اإلضافي الثاني18المادة

یمكن للمدن أیضا أن تجعل الجانب اللوجستي للنشاط اإلنساني أسھل، ویعزى ذلك إلى تمركز األشخاص الذین ینبغي مساعدتھم في مكان واحد 56
 .ووسائل االتصال المتاحة
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ومحطاتصرف الصحيمیاه الشرب والیة مثلحیودماتختوفرالتيمرافقالنظم وال•
ى مما ھي علیھ في المناطق الریفیة،كثر تعقیدا في المدن الكبرأتكونالكھرباء والمستشفیات

ستكونماذا تعطلت خدمةوإ.وكثیرا ما تكون معطلة بسبب نقص الصیانة نتیجة النزاع الدائر
 غالبا ما معرفة فنیة واسعة، ودیدھا وتجویقتضي إصالح النظم المعقدة.ھناك تحدیات خاصة

.تصلحُأنأالخدمات بعدصیانة ستطیعصعب العثور على شخص ییكون من ال

الةخیارات االستراتیجیة والتقنیة بشأن سبل فّعالاتخاذالقیام على وجھ السرعة ب ضرورة•
ب وخیمة عواقؤدي إلىن یأخطاء یمكنارتكاب أنأمع العلم،صالح ھذه النظمالتكلفة إل

.بالنسبة لعدد كبیر من الناس

 المدن،)كبونات (التغذیة، أو قسائممشاریع(رب الماضيا من تج العبرتخالص اسضرورة•
.في المدن مثل الزراعةة،نشطنواع جدیدة من األیمكن النظر في أ، و)لخإ االنتاج،أنشطة أو

.حضریة مجھولة  بیئةأكبر فيقد یكون ةاالجتماعیرقابة الانھیار خطر • 

من الصعب تحدیدفیھا في مثل ھذه البیئات التي قد یكونمشكلةامودعلى الیمثلمناأل•
.من المدینة، وتطویر شبكة اتصاالتمعین عن جزءةالمسؤولجھةلال

لحضریة في البیئات اثیرھا النزاعات المسلحة التي تلعدید من التحدیات اإلنسانیةیجاد حلول لإیقتضيو
ھیئات الفكر( والمجتمع المدنيالمحلیة والمنظمات اإلنسانیة الوطنیة و السلطاتتشملبذل جھود مشتركة

التيدوار المحددةلأل ًا واضحًا، وفھم)المثال  على سبیل،عالم والقطاع الخاص، ووسائل اإلوالتنظیر
 یةستقالللجنة الدولیة وھما االااللذین تسترشد بھمامحددینالللمبدأین ا واحترام،مختلف الھیئاتتؤدیھا

 .حیادالو
 
 

 أسئلة

: التالیةسئلةقد یرغب المؤتمر في مناقشة األ

مجتمعاتناالتي سیكون لزاما علىتعدیالتبال  وثیقًا ارتباطًا في المستقبلیرتبط العنف س- 1
 موارد الطبیعیة،احتدام التنافس على ال النمو السكاني، وتدفقات المھاجرین، والقیام بھا لمعالجة

بذل جھود جماعیةكیف یمكن. الصحیةوبئة واأل،الطاقة والمیاه، واالحترار العالميندرةو
اجمة عن النباالحتیاجات اإلنسانیة األشد إلحاحا والتنبؤ، وتحلیلھا للعنفلتقییم اآلثار اإلنسانیة

؟ مكونات الحركةھا ستواجھ التيالعنف في المناطق الحضریة

السلطات الوطنیة ومكوناتالتي وضعتھا بالفعل حلیةي االستراتیجیات الوطنیة والم ما ھ- 2
  فعالیة برامج تقییمكیف یمكنو؟ة، وما ھي الدروس المستفادمنھ  والحد العنفلمنعالحركة

؟منع العنف

 ئيالقضاالجھازبما في ذلك(نفاذ القانونإ في مجالاستحداثھایمكنالتيامج ما نوع البر- 3
فيعمال العنفأ فيضالعینساعد على اندماج الشباب التنأ امن شأنھوالتي )دارة السجونإو

؟ھموالحد من خطر تطرفالمجتمع
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ضحایا العنفحصول كیف یمكن للسلطات العامة والجمعیات الوطنیة العمل معا لضمان- 4
الرعایة في و الطارئةولیةألسعافات ااإل  ذلك توفیر، بما فيوالدعمالمساعدةعلى ما یكفي من

 ؟ الدعم النفسي واالجتماعي وخدمات،ھیل البدنيأعادة التإالصدمات، وحالة

منع العنف والحداألخرى في الوطنیة والمحلیة الھیئاتخذ بعین االعتبار مساھمة مع األ- 5 
أفضل ستقاللھاحیادھا وااستخدامكیف یمكنو لمكونات الحركة؟القیمة المضافة أین ترونمنھ،

المجتمع؟داخللتخفیف معاناة المتضررین من العنفاستخدام
بین الحكومات والجمعیات الوطنیةجدید بشأن منع العنف تعاونإلقامة ھل ھناك مجال- 6

 ؟ةت الدولیة والمنظمات غیر الحكومیوالمنظما
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2007المؤتمر الدولي الثالثون
30IC/07/5.1

29

 
 األمراض الناشئة والمتكررة- 5
ات أخرى في مجال الصحة العامةوتحدی

 ال سیما بین البلدان المتقدمة والبلدان النامیة،إن التفاوت الصارخ الحالي في الوضع الصحي للسكان"
 أمر غیر مقبول سیاسیًا واجتماعیًا واقتصادیًا، ومن ثم یمثل مصدر قلق مشترك،وكذلك داخل البلدان

".57لجمیع البلدان

في المؤتمر الدولي ھو تیسیر وضع استراتیجیات أو شراكات منسقة تحسنالغرض من المناقشة
ذین یجدون أنفسھم في الأو ونمووصأو الم المھمشون بمن فیھم،صول األشخاص المستضعفینح

 المحلیة في المجتمعاتالفرید الكامنالموردباالستناد إلى، على الرعایة الصحیة، حاالت العنفخضم
.األحمر والھاللاألحمرلصلیبعین التابعین لوالمتمثل في المتطو

 

 صلب الحركة فيتكمنالتقدم االجتماعي واالقتصادي والدفع بعجلة  فيإسھاما كبیراالصحةتساھم
.األحمر والھاللاألحمرالدولیة للصلیب

ن حالتحسی" بفضل رؤیة ھنري دونان،1864اعتمدت في عامالتي،وقد استھدفت اتفاقیة جنیف األولى
واللجاناللجنة الدولیة أنشئت،وقبل ذلك بسنة".58معركة ال ساحةالجرحى والمرضى في الجیوش في

 األحمر والھاللاألحمر الدولیة للصلیبالحركةعملتطور ك ذلذنغاثة الجرحى، ومولى إلالوطنیة األ
 الجرحىة في رعایة الجنودالمتمثل سع نطاق الفكرة األصلیةاتونحاء العالم،أ مختلف في مجال الصحةفي

.شمل الصحة العامةلت في ساحة المعركةوالمرضى

على مستوى المجتمع األحمر والھاللاألحمرالصلیبمتطوعو العمل الذي یقوم بھ ذلك اآلن ویلخص
ساسیا للتعامل مع الطوارئأموردایوفروناتھم الوطنیة،یمن خالل جمع ،ھؤالء المتطوعونف.المحلي

.أسلوب عیشھمتھدد حیاتھم وأخطاراشخاص الذین یواجھونأو مساعدة األالعامةالصحیة

ھ ال سبیلأن ّالإ.البعضام بعضھنیكمالنیأمرفراد والجماعاتالوقایة من المرض ورعایة األتشكلو
 وتحركات السكان وأخطاري سریعمواجھة التحدیات الصحیة العدیدة في عالم مترابط یتسم بنمو سكانل

الصعید المحلي والوطنيمن  كلنھج جماعي علىاتباعب إال تھدد البیئة والعدید من أشكال العنف،
.والدولي

 

طار العملإ

، فيخرىأمورأ ضمن جملة، التي تتمثللحركةا مھمةحركة في مجال الصحة منینبثق عمل مكونات ال
 النزاع المسلح وحاالت الطوارئ أوقاتنسان، ال سیما فياإلاحترامة الحیاة والصحة وكفالحمایة"

  
 .1978سبتمبر/ أیلول12-6آتا ، االتحاد السوفیاتي،-آتا ، المؤتمر الدولي للرعایة الصحیة األولیة، آلما-لمااعالن آ 57
 .1864، لتحسین حال الجرحى بالجیوش في المیدان، جنیف،1864أغسطس/ آب22اتفاقیة جنیف المؤرخة 58
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إلىستندی و."59 االجتماعيأجل الوقایة من األمراض وتعزیز الصحة والرفاهالعمل من"و"خرىاأل
األساسیة مثل مبدأمبادئال، ولحركةساسي ل، والنظام األ)في النزاعات المسلحة(نسانيالقانون الدولي اإل

.شطة التي تقوم بھایعد ركیزة كافة األن اإلنسانیة، الذي
 

نسانيجدول أعمال العمل اإلعالن وعلى إالصحةالحركة في مجال تقوم أنشطة،إلى ذلكضافةوباإل
 ومختلف الوثائق المتعلقة200360 في عاماألحمر والھاللاألحمرالذي اعتمده المؤتمر الدولي للصلیب

من شراكات دولیة مع مختلف الھیئات،ي ف الحركةانخرطتقدو.61 الحركةلمكونات  العامةبالسیاسات
.200562 االتحاد الدولي رسالة في عامالتي وضع معھا منظمة الصحة العالمیةبینھا

الوقائع والتحدیات

معالجتھا بصفتھا، بدال منفي سیاقات خاصة بھاضیقةبطریقةفي غالب األحیان الصحة مسائلتعالج
إلى التركیز على بعض األمراضھدف ھذا الفصلیو.بشریةھا البعض التحدیات الكبرى التي تواجھ

 على األمم والمجتمعات، وتحدید المجاالت النطاقالتي لھا تأثیر واسعالخطیرة الصحة العامةتحدیاتو
 اھذعلىمثلةأعطاءإ، مع األخرىبین الحكومات ومكونات الحركة والھیئاتاتشراكقامةالمحتملة إل

 انطالقنقطة ترمي إلى أن تكون وإنما، بأي شكل من األشكالالقائمة لیست شاملةھذهو. المشتركعملال
 .للنقاش في المؤتمر

 63 والمتكررةبعض األمراض الناشئة   -أوال
 فیروس نقص المناعة البشریة والسل •

قدشخص ملیون25أنویقدربفیروس نقص المناعة البشریة نیمصاب ملیون شخص40  حواليیوجد
/بفیروس نقص المناعة البشریة األزمات المتصلة عة وحجموتختلف طبی.64 منذ بدایة الوباءقوا حتفھمل

 ات الرجعیةالحصول على العالج المضاد للفیروسوالزال.المناطق والبلدانباختالفیدز اختالفا كبیرااإل
.شخاصمن األبالنسبة للعدید بعید المنال

 
أصلمنوتعزى قرابة ملیون حالة،.65السلعصّیاتبنون العالم مصابثلث سكاوتجدر اإلشارة إلى أن

.یدزترافق عدوى السل وفیروس اإل، إلى مالیین حالة جدیدة كل عامثمانیة

  
اللذین اعتمدھما المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصلیبحمر والھالل األحمر،النظام األساسي والنظام الداخلي للحركة الدولیة للصلیب األ 59

 .1986أكتوبر/تشرین األولاألحمر، جنیف،
 كانون6-2والعشرون للصلیب األحمر والھالل األحمر، جنیف، المؤتمر الدولي الثامن1اعتماد إعالن وبرنامج العمل اإلنساني، القرار 60

 .2003دیسمبر/األول
، االتحاد الدولي لجمعیات2010-2006العالمیة للرعایة الصحیةاالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، االستراتیجة 61

 .2007والھالل األحمر، جنیف،الصلیب األحمر
 ،)2004أبریل/ نیسان29الدولیة فيجمعیة اللجنةالتي اعتمدتھا ( ”ICRC Assistance Policy“:اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

public version, International Review of the Red Cross, Vol. 86, No. 855, 2004, pp. 677-693.
 

62 http://www.ifrc.org/Docs/pubs/health/who-letter-en.pdf 
 فھا في ھذا الفصل أمراض اإلسھال وااللتھاب الرئوي والمكورات تشمل االھتمامات الحالیة األخرى للجنة الدولیة واالتحاد التي ال یجري وص63

 .العنقودیة الذھبیة المقاومة لمضاد المیثیسلین
64 Conflict Research Unit, Clingendael Institute, Conflict Research Programme – HIV/AIDS, Security and 

Governance Project, HIV/AIDS, Waking up to the Challenges, working document, prepared for the Dutch 
Ministry of Foreign Affairs – Special Ambassador for HIV/AIDS,16 March 2005. 

: صحیفة وقائع منظمة الصحة العالمیة المتاحة على العنوان التالي65
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/ar/index.html 
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التي تمر بمرحلة واالقتصاداترتفاع في كثیر من البلدان النامیة في االةالسل آخذاإلصابة بإنو
. متعددةدویةأل حاالت جدیدة مقاومة فيدة السریعةالزیا الطین بلةدییزماو ،66انتقالیة

.جتھا على مستوى المجتمع المحلي یجب معالقویة بوصمة ینمرضویرتبط كل من ال

 فالسجناء. خاصاھتمامأن یحظیا بماكن االحتجازأ في والسل نقص المناعة البشریةفیروسیستحقو
كثیرة في أحیانو.الصحة العامة في مجالعمل الحكومة لبالنسبة أولویة وندُّعُی السكان والمن فئة منسیة

 المحلیة،لى مجتمعاتھمإ سیعودونبصفتھم أشخاصالسجناءل إال القلیل من االھتمامیالءإال یتم،اجد
.سجنھمفترةبالتكّیف خاللالمشاكل المتعلقةقائمةمراض علىحاملین معھم األ

، خبرة كبیرة فياألخرى وحاالت العنفنزاعات المسلحة في الا عملھخاللواكتسبت اللجنة الدولیة، من
 .لجمعیات الوطنیة االستفادة منھا یمكن لھذا المجال

 :، منھاإلى عدة مشاكل حادةاكتسبتھاالتي وتشیر التجربة
 

  انتقالتؤدي أیضا إلى تفاقمو ،شكلة كبیرة في حد ذاتھام :االكتظاظ في السجون•
اإلسھال والسل وفیروس نقصالتیفوس وحمى الضنك ومثل (األمراض المعدیة

).ة البشریالمناعة
 
بفیروس نقص في السجون برامج خاصةفي الوقت الذي توجد فیھ:توقف العالج•

نھاءإقبلفي كثیر من األحیان السجناءعنفرجیإنھالمناعة البشریة أو السل، ف
.67عد إطالق سراحھمبوقف العالج یھممن ن الكثیرأ لتجربة وتبین اھمعالج

 العمل الذي تقوم بھ والسجون الستعراضمشروع الصحة 2006 في عام االتحاد الدوليواستھل
 حتجزین الموالذي یشمل  واالجتماعي الصحة العامة والدعم النفسيالجمعیات الوطنیة في مجال

فیروس نقص المناعة ویركز المشروع على. المحلیةلى مجتمعاتھمإ السابقین لدى عودتھممحتجزینوال
ضافة باإل ویمثل تبادل أمثلة الممارسات الجیدة داخل الحركة ومع الشركاء الخارجیین،. والسلالبشریة

. المنشودةھداف المشروعأحدألى تحدید الوضع الحالي،إ

المالریا والحصبة •

السوادلنساء الحوامل و واضعر والطفال معظمھم من األكثر من ملیون شخص سنویا من المالریایموت أ
.سنةنوبة مالریا حادة كل ملیون500كثر منأوتقع ،68فریقیاأفياألعظم منھم

 ملیون23 ویعاني ،ون سن الخامسة في البلدان النامیةطفال دبین األ لسبب الرئیسي للوفاةاالحصبةوتعتبر
المرضین عن طریقھاذین  منویمكن الوقایة.69 العالمبقاع مختلف فيھذا المرضمنسنویاطفل

. على صعید المجتمع المحليالالفّعالتعبئة االجتماعیة والعمل

  
 ملیون نسمة سیصبحون مرضى200، وأن2020 و2000من المقدر أن ما یقرب من ملیار شخص سیصاب بالسل في الفترة بین عاميو 66

 .ملیون شخص سیموتون بسببھ35بالسل، وعلى األقل
 كن أن یستغرق عالج حاالت السلویم.ستة وثمانیة أشھرینبغي اتباع الدورة العالجیة القصیرة األجل بالمالحظة المباشرة لمدة تتراوح بین 67

وینبغي للمصابین بفیروس نقص المناعة البشریة مواصلة العالج المضاد للفیروسات الرجعیة مدى.المقاومة ألدویة متعددة مدة تصل إلى سنتین
 .الحیاة

 .2007مایو/ أیار94رقمصحیفة وقائع منظمة الصحة العالمیة 68
69 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Partnering for Impact – Measles and Polio 

Vaccination, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, April 2007, p. 2. 
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  وتجمع ھذه.ین المرضینذاالشراكات لمكافحة ھفي تعزیز بدور نشطركةوتضطلع مكونات الح
بوصفھاالشراكات المنظمات الدولیة مثل منظمة الصحة العالمیة، ووزارات الصحة، والجمعیات الوطنیة

علىالقدرةوالمتطوعون التابعون لھاالجمعیات الوطنیةوتوفر.المحلیةالعامة ولسلطاتھیئات مساعدة ل
 برامجتنفیذ ، إذ یستطیعمیزة خاصةباالتحاد الدوليویتمتع. على نطاق واسعمتابعةعملیةالقیام بعمل و

إلى للغایةأدت حمالت ناجحةوقد.70اا بمساعدة اللجنة الدولیةإلیھیصعب الوصولفي مناطقتحصین
 وتجمع.فریقیاأ في في المئة75 في المئة في العالم ككل، وبنسبة60الحصبة بنسبةض معدل وفیاتفاخان

وبرامج تلقیح خاصة من المالریاواسعة النطاق للناموسیات للوقایةوزیعبین عملیة تحمالت الھذه
 .طفالبالحصبة وشلل األ

 األمراض المعدیة األخرى ونفلونزا البشریةإلإنفلونزا الطیور وا •

عمل االتحاد الدولي والجمعیات الوطنیة، بالتعاون الوثیق معویشكل. حقیقیانفلونزا البشریةخطر اإلیظل
.تفشي ھذا الوباء في التخطیط الوطني لا أساسیامنظمة الصحة العالمیة ووزارات الصحة الوطنیة، عنصر

فیھشجعت،2005ة في عامدوعقم الرابعة عشرة الاتحاد الدولي قرارا في دورتھة لالواعتمدت الھیئة العام
جراء اتصاالت مع وزارات الصحة الوطنیة ودمج مواردھا في التخطیط الوطنيإالجمعیات الوطنیة على

 ربضبفي التخطیط الوطني،أن تسھملجمعیات الوطنیةلیمكنو.نفلونزا البشریةاجھة خطر وباء اإلموو
.الوخیمةالمتالزمة التنفسیة الحادةیبوال والكولیرا واإلحركة في سیاقات فیروسال  عملمثلة منأ

 71 الصحیةالحصول على الرعایة   -ثانیا

: الصحیة تحدیا عالمیایشكل الحصول على الرعایة

 الصحیةالرعایةحد من الحصول علىذي یالالرئیسيالعاملفي غالب األحیانالفقر شكلی •
فيتأمین الصحي، في حین یطلب من المرضىلل امج برة أی في بعض البلدان توجدالو.ساسیةاأل

،مكلفةتأمینبرامجو مرتفعة أرسومدفع الصحیة من خاللالرعایة المساھمة فيىخربلدان أ
.جزءا كبیرا من التكلفة فیھا الحكومة في الماضيتحملتفي بلدانكثیرا ما یحدث ذلكو

باإلضافةالرعایة الصحیة وتكلفة ھذا السفر، قد یمثل السفر مسافة معینة للوصول إلى أحد مرافق •
فیھا تلكعلى الحركة، بماالمفروضة الطریق والقیود السائدة على طولالظروف الخطیرةإلى

.ضافیةإعقبات ،لعدائیةعمال االتي تفرضھا األ

ما یتعلق و المحتجزین، فيأ السكان، مثل المھاجرینبعض الفئات منقد یتم التمییز ضد  •
. الصحیةالرعایةبالحصول على

  
سبب المالریا، االتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھاللاالتحاد الدولي لجمعیات الصلیب األحمر والھالل األحمر، تخفیف المعاناة ب 70

 .2007أبریل/األحمر، جنیف، نیسان
مثال(التغیرات الدیموغرافیة:الرئیسیة التالیةبین التحدیات في مجال الصحة العامة التي ال توصف ھنا والتي تجدر اإلشارة إلیھا االتجاھات من71

واإلدمان على الكحولالعنف الحضري وتحضر السكان المرتبطان بزیادة األمراض المزمنة(والتحضر)انشیخوخة السكان في بعض البلد
 .الموسع تحدیا آخروتمثل صعوبة تعمیم برنامج التحصین.وتغیر المناخ)وحوادث السیرآثار التلوث(والتصنیع)والمخدرات وسوء التغذیة
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 احتمال: خالل النزاعات المسلحة، منھا والجمعیة الوطنیة المعنیة مشاكل محددةوقد تواجھ اللجنة الدولیة
القیودوأ منفجرةاألرضیة والذخائر غیر اللغامبسبب األ(اعنزلى المحتاجین في مناطق الإالوصولعذرت

إلىوأ)، على سبیل المثال، وال سیما في مناطق القتال التنقلةی على حرطراف النزاعأالتي تفرضھا
حصول األشخاص المتأثرینضمان ھناكمن بین التحدیات األخرىو.شخاص المحرومین من حریتھماأل

أوو العرقأو السنأاس الجنسسأعلىقائمي تمییزأ الصحیة دونالرعایة علىبالنزاعات المسلحة
.و الرأي السیاسيأ الدیانة

ن الكثیر من الحكومات لدیھا موارد محدودة لالستثمار في الخدماتأتتمثل فيضافیةإمشكلةثمةو
ضعف البنیةویؤدي.م االستقراراعداننھار بسرعة في أوقاتتالتكالیفعادةاستفنظم.الصحیة العامة

لى تقدیم الدعم والخبرة التيإمدعوة ال على المنظمات اإلنسانیة كبیرإلى ضغط یارھا وانھة الصحیةتحتیال
 .دارة المستشفیاتوإ  الصحیة األساسیةالرعایةتتراوح بین

 

 الصحیةالرعایةالتي تھددخرىاألخطار األ   -ثالثا

دویة إمدادات آمنة وموثوقة ومستدامة من الدم واألصعوبة ضمان •

أوالدمفي حالة عدم توفرخطرللصحتھمتتعرض ویومیاعملیات نقل الدمإلى من الناسالمالیینیحتاج
.بالدمالطوعيتشجع الحركة التبرعو.ھلوثت

نتیجةو.صحتھم و الناسھدد حیاة تخرىأمشكلة رئیسیة عاییروتمثل األدویة واللقاحات المزیفة ودون الم
 ،ؤھا للبلدان المتضررة بالنزاعاتشراتي یتمنوعیة المواد الطبیة الة بالخاصلسیاساتا لذلك، یجب إدارة

. صارمةدارةإ

أوقاتيفقد تتعطل مراض المزمنةالخاصة باألاإلمدادت باألدویةتجدر اإلشارة أیضا إلى أنو
 ویمكن لمكونات. األخرى والكوارث الطبیعیة وحاالت العنفة المسلحات ذلك النزاعالطوارئ، بما في

.حوالي بعض األ فساسیاأن تؤدي دورا أالحركة

 ة الصححترفین في مجالھجرة الم •

نقصیؤدي إلىا، مّمإلى البلدان المتقدمة في المجال الصحي من البلدان النامیةنوالعاملیھاجر األفراد
تتسبب في رحیلنأعمال العنفأ وكما یمكن للنزاعات المسلحة.مؤھلة في بلدانھم األصلیةالفي الطواقم

.الطاقم الطبي

. في التخطیط الصحي الوطنيقصوىولویةأمسألةھذه الإیالءبغينلذلك ی

 ة في النزاعات المسلحطاقم الطبيعدم احترام المرافق الصحیة وال •

لطاقمطباء وافقد یتعرض األ . في كثیر من البلدان المتأثرة بالنزاعات باالحتراملخدمات الطبیةال تحظى ا
. تحت تھدید العنف لیس وفقا لألولویات الطبیة، وإنما المرضىالج على عونجبری ویدھدللتالطبي

 باحترام وحمایة الطاقم الطبينساني الذي یتضمن أحكاما تتعلقنشر القانون الدولي اإلحركةالتولىوت
نزاعطراف الأل عروضا الدولیةاللجنةتقدمغراض الطبیة والمرافق الطبیة، ودمة لألالنقل المستخوسائلو

.ذه األحكامُتنتھك ھ، خصوصا عندمامن أجل تحسین تنفیذ األحكام ذات الصلة
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الجمعیات الوطنیةلتسھیل عمل وسیط محاید ومستقلك كانتھامعلى نحو خاصاللجنة الدولیةكما تستخدم
 تأدیة مھامھاعاف صعوبة فيستواجھ سیارات اإل عندما لھایكةشرك األحمر والھاللاألحمرلصلیبل

.بحریة على سبیل المثالالطبیة

 للحركةة المضافةالقیم

مع بمھامھا اإلنسانیةالجمعیات الوطنیة وفاء من خاللأرجاء المعمورةفي كلبعملھاحركةالتنھض
.نساني في المجال اإللسلطات العامةفي الوقت ذاتھ كھیئات مساعدة لیضاأ العمل

قوتھا فيوتكمن. "ًا في مجال الرعایة الصحیةفریددورًا الدوليھالجمعیات الوطنیة واتحادا ؤديوت
قدمتو ".72 من خالل الخدمة التطوعیةتأتیةالم  والحیویة العالمي والخبرة والطاقةلنطاقا واعددھ

طنیة الجمعیات الوالتي وضعھا االتحاد إلى 2010-2006 الرعایة وة للصحةالعالمیاالستراتیجیة
 :المبادئ التوجیھیة االستراتیجیة الالزمةواالتحاد

. بسرعة المستعدینیمكن تعبئة المتطوعین:بناء القدرات – 1

 والحمالت التيالرعایة الصحة و أنشطة فيمشاركة المجتمع المحلي زیادةیجب : االجتماعیةئةالتعب - 2
.قودھا شبكة المتطوعینت

االئتالفات فيا رئیسیاشریكالتابعون لھانوجمعیات الوطنیة والمتطوعالتمثل :الشراكاتبناء – 3
.الرعایة الصحة ويالعالمیة في مجالالمیدانیة القطریة و

 الصحة كجزءحالة األزمات الدعم الصحي فيتحسینیجب أن یشمل :الصحة في حاالت الطوارئ - 4
 والمیاه والصرف الصحي، العامة،عل بین الصحةن التفاأن یضملكوارث والة لالفّعدارةاإلال یتجزأ من
.وارئ والصحة العامة في حاالت الطوبئة،ومكافحة األ

قلیمیة المستویات، المحلیة والوطنیة واإل على جمیع ینبغي التركیز على الفئات األكثر ضعفا:الدعوة – 5
.والدولیة

  بحیاةمن التمتعحلیة، بما في ذلك المرأة،تمكین أفراد المجتمعات المیجب :تمكین المجتمع المحلي - 6
. لدى تعزیز الصحة والتأھب للكوارثمثمرة على نحو أكبر وملةاك

 وحاالتفیف المعاناة في النزاعات المسلحة لتختكرس جھودھا وتتمتع اللجنة الدولیة، بصفتھا منظمة
تقدم مساعدات اإلغاثة، ،التوفي ھذه الحا.ھشة في دول في العمل والخبرةبالمعرفة، األخرىالعنف

 الصحیة األساسیةالرعایة القطاع الصحي، منأنشطةشتى، وتشارك في والصرف الصحيوالمیاه النقیة
.دارة المستشفیاتإساسیة وإلى الجراحة األلى المستشفى إالتي تسبق الدخول الرعایةو

ساسیةمستلزمات األالحصول على ال یكتسي،أماكن االحتجاز األخرىز مثل السجون واجتحماكن االأفيو
 خاصةوفي بعض البلدان، و. جیدة في صحةاءالسجن بقاءھمیة قصوى لضمانأ بیئة صحیةعیش فيوال

  
 .1الصفحة 2010 – 2006 للفترةللصحة والرعایةاالستراتیجیة العالمیة 72
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في حالة و في غالب األحیانماكن االحتجاز غیر مرضیةأ الصحیة فيفروظالتكونفي حاالت األزمة،
اللجنة الدولیة قیمةوتقدم. والصحة والبیئةلتغذیةروابط متشابكة بین ا ثمةو. في بعض األحیانیرثى لھا

یحصلنإلى أمكونات الحركةوتدعو. في السجونوفیر الخبرة في الھندسة البیئیةمضافة في ت
فیروسك (الذین یعانون بالفعل من األمراض المتوطنةوالمعرضون لخطر كبیر أال سیماالمحتجزون،
 .اء الصحیة والغذالرعایة یكفي منعلى ما ) والسلة البشریةنقص المناع

 أسئلة

أحد تھدیدلمواجھة الدول ومكونات الحركةنفذھاینبغي أن ت/نفذھاالتي تلعملیاتھي ا ما– 1
:لضمان وئةوباأل

 علىھااتخاذالتدابیر الفوریة التي ینبغي والتفشي نقل معلومات دقیقة عن طبیعة•
؛ المحليمستوى المجتمع

في حاجة)ب(صابة ولخطر خاص لإل  معرضینننوقد یكو)أ(اص الذینتحدید األشخ•
؟ والحمایةالرعایةلىإ

.لصحة العامة في العالم الحدیثلي استراتیجیةأ من عناصرأساسي  العمل التطوعي عنصر- 2
مكانات ھذالزیادة إھاتعتمدھا مكونات الحركة وشركاؤنأما ھي االستراتیجیات التي یمكن

؟إلى أقصى حد المورد

خاصة، والمحلیةالمجتمعاتیصبح أفراد بحیث المحلي كیف یمكن دعم تمكین المجتمع- 3
 من قبل قط؟وھاواجھ ربما لم یخطار الصحیة التياأل مواجھةلوتنظیماكثر مرونةأ،الشباب

اعتبارھاالستفادة من تجارب الجمعیات الوطنیة باخرىأ كیف یمكن للحكومات ووكاالت- 4
على ة الصحیتوعیة وضع برامج اللدىولیة والخدمات الطبیة الطارئةات األسعاف األول لإلقدمالم

؟ المحليلمجتمعمستوى ا

واجببلتعزیز التزام الحكومات، ال سیما في حاالت النزاع المسلح، ما ھي التدابیر الالزمة- 5
 والمنشآت الطبیةائل النقل الطبيوس العاملین في المجال الطبي واحترام وحمایةضمان وضرورة
؟واجبھذا اللنھوض بي یمكن اتخاذھا لتحسین اما ھي التدابیر التوخرى؟ الطبیة األوالمرافق

صول جمیع المستضعفین علىح ما ھي المبادرات التي یمكن اتخاذھا بشكل جماعي لتحسین- 6
جدونیوأوصموال یشھمن التمیعانونساسیة، بما في ذلك األشخاص الذیناأل الصحیةالرعایة

الحیاد؟وھو للحركةللمبدأ األساسي افقوحالة عنف،أنفسھم في خضم

دعم تحقیق األھدافلالجمعیات الوطنیةسھاماتإلضماناألخرى الالزمةخطواتما ھي ال – 7
 لأللفیة؟اإلنمائیة

 
 

 خاتمة- 6

:الناجمة عن ا لمعالجة اآلثار اإلنسانیةمنتدى فرید راألحم  والھاللاألحمرالمؤتمر الدولي للصلیبیشكل
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البیئي، بما في ذلك تغیر المناخ؛التدھور•
 الدولیة؛ةالھجر•
خاصة في المناطق الحضریة؛العنف،•
 مثل الحصول،الصحة العامةي مجالفالتحدیاتغیرھا منالمتكررة وواألمراض الناشئة و•

. الصحیةالرعایةعلى

ثر على حیاةأ مسائلجراءات بشأن ھذه الاتخاذ مزید من اإلمن أجلالمطروحةخیاراتوسیكون لل
 والھاللاألحمروطنیة للصلیبینبغي للجمعیات ال،لذلكو.نحاء العالمأ مختلفالمالیین من الناس في

 ) المحلیةتالعمل على المستوى الشعبي داخل المجتمعامن خالل( واالتحاد الدولي واللجنة الدولیةاألحمر
ستراتیجیاتستحداث ا التوحد قواھانأ) المحلیة وضع السیاسة العامة للمجتمعاتمن خالل (والحكومات

 زیادةو الضعف أوجھ والحد منمن وطأة الصعابخفیفالتمن شأنھا في شكل برامجمبادراتاتخاذو
.القدرة على تحمل الشدائد

والقواعدطراف المعنیةاأل  كافةدوارا أل واضحا فھميقتضسیو.جلجھدا طویل األجھدالوسیكون ھذا
، والشعورؤیة ورغبة في التعلم من اآلخرینروال وقبل كل شيء،وسیستلزم، أ.االتي تنظم التعاون بینھ

).عرضة للخطركثریكونون األغالبا ماالذین( المشتركة تجاه األكثر ضعفا، ال سیما الفقراءبالمسؤولیة

لى عنی المشاركمن خالل حث في المؤتمر الطریق لھذا الجھدأن تمھد المناقشة المفتوحة یحدونا األملو
 منتناقش والسیاسیة للمسائل التي غالبا ما تكون حساسة من الناحیة نسانیةإمعان النظر في الجوانب اإل

. روح مبادئ الحركةمسترشدین ب جانباھم خالفاتطرح، ووجھة نظر أمنیة ضیقة


