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بيان رئي�س الموؤتمر

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يوجه نداًء عالمًيا 

للعمل من اأجل الت�صدي للتحديات الإن�صانية اليوم

على  العزم  وعقدت  عدتها  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  حركة  اأعدت 

الم�صي قدما في معالجة اأهم التحديات الإن�صانية اليوم. واإذ ناأتي اإلى ختام اأول مجل�ص للمندوبين يعقده 

اأفريقيا، دعا روؤ�صاء ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر من اأكثر من  ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر في 

180 بلًدا الحكومات و�صائر المعنيين، اإلى الوقوف �صف واحد مع الحركة من اأجل تح�صين حياة اأ�صد 

الفئات �صعًفا.

واإذ نلتقي اليوم بعد 150 عاًما من معركة �صولفرينو التي اأدت اإلى ن�صاأة ال�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر، يعرب المجل�ص عن ت�صامنه مع جميع الذين ينا�صلون اليوم لمواجهة تحديات 

»�صولفرينو الجديدة« �صواء كانت في �صورة معاناة من �صراعات م�صلحة اأو كوارث طبيعية اأو فقر، اأو تغير 

المناخ اأو الأزمة القت�صادية العالمية التي تجثم على العالم اليوم.

يعقد مجل�ص المندوبين اجتماعاته كل �صنتين بم�صاركة قيادات من 186 جمعية 

وطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، والتحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

في  الثاني/نوفمبر  ت�صرين    25-23 من  المندوبين  اجتمع مجل�ص  وقد  الأحمر.  لل�صليب  الدولية  واللجنة 

نيروبي بكينيا.

ال�صبكات  اأكبر  بو�صفه  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  باأن  المجل�ص  واأقر 

الإن�صانية، �صيوا�صل جهوده في حفز �صانعي القرارات على اإيالء اأولوية لم�صالح اأ�صد الفئات ت�صرًرا من 

الأزمات الإن�صانية اليوم.  كما �صدد على التزام ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر اإزاء اأفريقيا، م�صدًدا على 

باأن الحركة  المجل�ص  الت�صدي من زاوية عالمية . و�صرح  اإلى  القارة تحتاج  الإن�صانية في  التحديات  اأن 

�صتعمل ك�صف واحد في ت�صجيع الحلول وتحقيق التقدم الم�صتديم في اأفريقيا، وذلك من منطلق الم�صوؤولية 

الم�صتركة وحتى تتمكن المجتمعات الإفريقية من اأن تحدث الفرق بيدها ومن اأجلها هي. 

ت�صبب  التي  الرئي�صية  العوامل  اأحد  �صار  قد  المناخ  تغير  اأن  اإلى  المجل�ص  ونبه 

ال�صتثمار  زيادة  اإلى  ودعا  الم�صكونة،  اأنحاء  في  الب�صر  من  الماليين  على  توؤثر  والتي  الجوية،  الكوارث 

من  باعتبارها  الكوارث  لمواجهة  وتاأهبها  المحلية  المجتمعات  مرونة  وتعزيز  المخاطر  من  الحد  في 

ال�صتراتيجيات الرئي�صية للتكيف مع تغير المناخ.
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اإن تغير المناخ والحروب والعنف والفقر عوامل قد دفعت بع�صرات الماليين من 

الب�صر اإلى هجرة بيوتهم والن�صمام اإلى �صفوف الذين نزحوا داخل القطر. وقد اعتمد مجل�ص المندوبين 

�صيا�صة جديدة تلزم ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر باتخاذ خطوات لحظر النزوح الداخلي، على اأنه اإن 

تعذر ذلك، يلتزم بتوفير دعم دائم للنازحين وللمجتمعات التي ت�صت�صيفهم.

كذلك اأعرب المجل�ص عن عزم ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر على م�صاعدة 

فيهم  بما  منا�صرتهم  اأوطانهم، وعلى  اأف�صل خارج  الباحثين عن حياة  المهاجرين  من  الماليين  ع�صرات 

الذين يعي�صون خارج نطاق الخدمات ال�صحية والجتماعية والقانونية التقليدية اأو على هام�صها.

و�صواء كانوا من النازحين اأو من ال�صكان، فاإن عددا ل يح�صى من الذين ت�صرروا 

من الحروب اأو غيرها من �صروب العنف، ل تتوفر لهم فر�ص مواتية للح�صول على الرعاية ال�صحية اإما 

ب�صبب تعر�ص العاملين والمرافق الطبية للعدوان اأو التهديد به. واأقر المجل�ص باأن ال�صليب الأحمر والهالل 

اأجل  من  �صيعمل  واأنه  ال�صحية،  الرعاية  على  الح�صول  في  والمر�صى  الجرحى  �صيحمي حقوق  الأحمر 

احترام العاملين في الرعاية ال�صحية و�صون مرافقها.

التنمية  واإذ ي�صعر المجل�ص بقلق ب�صبب تزايد وقع الأوبئة المتزايد على م�صيرة 

الخدمات  اإلى  الو�صول  لتي�صير  الدعم  بزيادة  طلب  فقد  الفقيرة،  البلدان  في  والقت�صادية  الجتماعية 

ال�صحية واإلى البرامج المو�صعة بما ي�صمح للمجتمعات المحلية باأن تح�صن من تاأهبها للمخاطر ال�صحية 

لها. والت�صدي 

واأكد المجل�ص مجددا التزام ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الرا�صخ منذ اأمد 

بفترة  ال�صتباكات  انق�صاء  بعد  الفتاك حتى  تاأثيرها  يتوا�صل  التي  لالأ�صلحة  المدمر  التاأثير  بمعالجة  طويل 

مخلفات  من  المفرقعات  من  وغيرها  العنقودية  والقنابل  لالأفراد،  الم�صادة  الألغام  بها  ويق�صد  طويلة: 

الأ�صلحة  هذه  حظر  اأجل  من  المعتمدة  الدولية  القوانين  اإعمال  تح�صين  اإلى  المجل�ص  ودعا  الحروب. 

اإلى عالم خال من  الداعي  المقبل  الم�صاركين في قمة قرطاجنة  والتعامل مع ما تحدثه من دمار، وحث 

الألغام اإلى زيادة كبيرة في حجم الم�صاعدات الموجهة اإلى �صحايا الألغام الأر�صية.

وينا�صد المجل�ص الدول باأن تحد من الخ�صائر الب�صرية الناجمة عن توفر الأ�صلحة 

التقليدية والذخائر، ورحب بعودة حظر  ع�صوائًيا، بما في ذلك من خالل تنظيم تجارة جميع الأ�صلحة 

الأ�صلحة النووية اإلى جدول الأعمال الدولي.

لل�صراعات  الفادحة  الب�صرية  الخ�صائر  ب�صبب  انزعاجه  عن  المجل�ص  واأعرب 

القانون  باأن  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  اقتناع  على  موؤكدا  العالم،  اأرجاء  في  الدائرة  الم�صلحة 
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 60 بعد  اإنه  وقال  الحروب.  ويالت  يعانون  للذين  متاحة  قانونية  حماية  اأف�صل  يقدم  الإن�صاني  الدولي 

اإلى تفعيل احترام القواعد ال�صائدة،  اإقرار اتفاقيات جنيف لعام 1949، ل نزال اليوم نحتاج  عاًما على 

دائم  الحروب  لواقع  مالئما  الإن�صاني  الدولي  القانون  يظل  حتى  حر�صا  وتو�صيحها  تطويرها  واإلى 

التغيير.

والهالل  الأحمر  ال�صليب  مولد  على  عاًما  وخم�صون  مائة  م�صى  وقد  واليوم 

الأحمر منذ اأن ن�صر هنري دونان دعوته م�صتلهما فطرته وهو ي�صهد الدم الم�صفوك في �صاحة �صولفرينو، 

الحركة مقتنعة باأن »تحديات �صولفرينو اليوم« تتطلب مواجهة جماعية من المجتمع الدولي، ترتكز على 

�صراكات محلية وعالمية متجددة.  اإن ع�صرات الماليين من ال�صباب والمتطوعين والعاملين في ال�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر يبذلون الجهد يوًما بعد يوم، ويظهرون للجميع اأن كل فرد ي�صتطيع اأن يحدث 

فرًقا في عالمنا.

عالمنا.عملكم.
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اإن مجل�ص المندوبين،

ذّكر بمذكرة التفاهم التي وقعتها جمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني وجمعية  �إذ يُ

وبالأخ�ص   ،2005 الثاني/نوفمبر  ت�صرين    28 في  الإ�صرائيلية  اأدوم  دافيد  ماجن 

الأحكام التالية: 

الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  الإ�سرائيلية وجمعية  اأدوم  دافيد  تعمل جمعية ماجن   .1

احتلتها  التي  الفل�سطينية  الأرا�سي  على  تطبيقه  الواجب  القانوني  لالإطار  وفقا 

الخا�سة   1949 لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  ذلك  في  بما   ،1967 عام  اإ�سرائيل 

بحماية الأ�سخا�ص المدنيين في زمن الحرب.

تعترف جمعية ماجن دافيد اأدوم الإ�سرائيلية وجمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني   .2

باأن هذه الأخيرة هي الجمعية الوطنية الم�سرح لها بالعمل في الأرا�سي الفل�سطينية 

واأن هذه الأرا�سي تقع في النطاق الجغرافي للعمليات الت�سغيلية لجمعية الهالل 

الأحمر الفل�سطيني و�سالحياتها. كما تحترم جمعية ماجن دافيد اأدوم الإ�سرائيلية 

النظام  اخت�سا�ص كل منهما وتعمالن وفق  الفل�سطيني  الأحمر  الهالل  وجمعية 

الأ�سا�سي للحركة وقواعدها.

اأدوم  دافيد  ماجن  جمعية  وبقبول  الثالث  الإ�سافي  البروتوكول  اعتماد  بعد   .3

الإ�سرائيلية في الهيئة العامة لالتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب الأحمر والهالل 

الأحمر:

ت�سمن جمعية ماجن دافيد اأدوم الإ�سرائيلية عدم وجود اأي فروع لها خارج  اأ( 

ا لدولة اإ�سرائيل. الحدود المعترف بها دوليً

اخت�سا�ص  داخل  وطنية  جمعية  بها  تقوم  التي  الت�سغيلية  العمليات  تجري  ب( 

الجمعية الأخرى وفقا لأحكام القرار رقم 11 ال�سادر عن الموؤتمر الدولي 

المعقود عام 1921. 

القرار 1

نحو تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�صاأن الترتيبات 

الت�صغيلية بين جمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني 

وجمعية ماجن دافيد اأدوم الإ�صرائيلية
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وياأخذ علما - مع التقدير للعمل الذي ا�صطلع به المراقب - بالتقرير الذي رفعه 

اإلى المجل�ص الوزير )الفخري( ال�صيد بير �صتانبك، المراقب الم�صتقل الذي عينته 

لجمعيات  الدولي  والتحاد  الدولية(  )اللجنة  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر )التحاد الدولي( بموافقة جمعية ماجن دافيد 

الموؤتمر  طلب  على  بناء  الفل�صطيني  الأحمر  الهالل  وجمعية  الإ�صرائيلية  اأدوم 

ب�صاأن  والتفاق  التفاهم  مذكرة  تنفيذ  مجال  في  المحرز  التقدم  لر�صد  الدولي 

الترتيبات الت�صغيلية بين جمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني وجمعية ماجن دافيد 

اأدوم الإ�صرائيلية الموؤَرَخين 28 ت�صرين الثاني/نوفمبر 2005؛ 

الثاني/ ت�صرين   24 في  المندوبين  مجل�ص  اعتمده  الذي   2 رقم  بالقرار  ذّكر  ويُ

نوفمبر 2007 ب�صاأن تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�صاأن الترتيبات الت�صغيلية بين 

جمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني وجمعية ماجن دافيد اأدوم الإ�صرائيلية؛ 

الأحمر  لل�صليب  الثالثون  الدولي  الموؤتمر  اعتمده  الذي   5 بالقرار رقم  ذّكر  ويُ

والهالل الأحمر  ب�صاأن تنفيذ مذكرة التفاهم والتفاق ب�صاأن الترتيبات الت�صغيلية 

بين جمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني وجمعية ماجن دافيد اأدوم الإ�صرائيلية؛ 

والقواعد  الأ�صا�صية  والنظم  الإن�صاني  الدولي  للقانون  وفقا  العمل  اأهمية  يوؤكد 

والمبادئ الإن�صانية للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر؛

العاملون  العاملين في الرعاية الطبية بمن فيهم  ذّكر بواجب احترام وحماية  يُ �إذ 

مع ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وو�صائل نقلهم وكذلك الموؤ�ص�صات الطبية 

وغيرها من مرافق الرعاية الطبية في كل الأوقات، وذلك بموجب القانون الدولي 

وخا�صة القانون الدولي الإن�صاني؛

حركة  مكونات  كل  بين  والإيجابي  الفعال  التن�صيق  �صرورة  جديد  من  يوؤكد 

بين  التفاهم  الكامل لمذكرة  التنفيذ  اأجل  ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر من 

جمعية الهالل الأحمر الفل�صطيني وجمعية ماجن دافيد اأدوم الإ�صرائيلية؛

جانب  من  التفاهم  مذكرة  تنفيذ  في  ُمر�ٍص  تقدم  تحقيق  لعدم  اأ�صفه  عن  يعرب   .1

جمعية ماجن دافيد اأدوم الإ�صرائيلية، على النحو الذي لحظه المراقب؛

اأفاد به المراقب،  اأدوم الإ�صرائيلية، على نحو ما  يطلب من جمعية ماجن دافيد   .2

باأن�صطتها وفقا لأحكام  تقوم  واأن  التفاهم  التزاماتها بموجب مذكرة  اأن تحترم 

القرار رقم  11 ال�صادر عن الموؤتمر الدولي �صنة 1921 والإطار القانوني الواجب 

1967، وعلى وجه  اإ�صرائيل عام  التي احتلتها  الفل�صطينية  الأرا�صي  تطبيقه على 
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الوطنيتين  للجمعيتين  الجغرافي  بالنطاق  ال�صلة  ذات  الأحكام  تلك  الخ�صو�ص 

واأن تنفذ على وجه ال�صرعة الأحكام ذات ال�صلة بالنطاق الجغرافي؛

قرره  الذي  المراقب  تفوي�ص  تاأكيد  الدولي  والتحاد  الدولية  اللجنة  من  يطلب   .3

الموؤتمر الدولي الثالثون لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر وموا�صلة دعم وتعزيز 

عملية ر�صد تنفيذ مذكرة التفاهم  والتفاق ب�صاأن الترتيبات الت�صغيلية؛

يطلب من المراقب اأن يرفع تقارير منتظمة عن التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة   .4

التفاهم، كلما ارتاأى ذلك �صروريا؛

اإيجابية لأي طلب م�صاعدة  اأن ت�صتجيب بطريقة  الوطنية  يطلب من الجمعيات   .5

المقبل لمجل�ص  المراقب ت�صهيال لأداء مهمته حتى الجتماع  ودعم يقدمه لها 

المندوبين؛

يطلب من اللجنة الدولية والتحاد الدولي اأن يرتبا رفع  تقرير عن تنفيذ مذكرة   .6

لمجل�ص  المقبل  الجتماع  اإلى  الت�صغيلية  الترتيبات  ب�صاأن  والتفاق  التفاهم 

المندوبين وعبره اإلى الموؤتمر الدولي ؛

ويطلب من الجمعيات الوطنية م�صاعدة جمعية ماجن دافيد اأدوم الإ�صرائيلية على   .7

ت�صهيل تنفيذ مذكرة التفاهم ، اإذا كان ذلك مالئمًا.
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اإن مجل�ص المندوبين،

�إذ يذّكر بالقرار رقم 7 ال�صادر عن مجل�ص المندوبين عام 2007 حول ا�صتراتيجية 

الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر )ا�صتراتيجية الحركة( وبالدعوة 

التي ت�صمنها القرار اإلى المزيد من العمل في هذا ال�صدد؛  

تنفيذ  ب�صــاأن  الحــركة  مكـونـات  قدمتـه  الذي  الموحــد  بالتقــريـر  ينــّوه  واإذ 

ال�صتراتيجية؛

)المهمة  الد�صتورية  الحركة والأجهزة  منتديات  المنجز في  بالعمل  واإذ يرّحب 

المتعلقة  وخا�صة  الدائمة  اللجنة  اأعدتها  التي  ال�صاملة  وبالمراجعات  الرابعة( 

منها بنتائج تنفيذ الجمعيات الوطنية للقرارات المعتمدة في اجتماعات الحركة 

ال�صابقة؛

ويرّحب كذلك بالعمل المنجز حول التعريف بالق�صايا الرئي�صية التي تهم الحركة 

بطرق اأكثر فعالية وتاأثيًرا من خالل الحمالت الدبلوما�صية التي يقوم بها ال�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر في المجال الإن�صاني)المهمة الثامنة(؛

واإذ يوؤّكد مجدًدا �صريان القواعد القائمة التي تحكم ا�صتخدام ال�صارات، ول�صيما 

القواعد الواردة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولتها الإ�صافية ولئحة 

الأهمية  على  ًدا  م�سدِّ  ،1991 لعام  الوطنية  الجمعيات  بوا�صطة  ال�صارة  ا�صتخدام 

الحيوية لحترام هذه القواعد من اأجل كفالة القيمة الحمائية لل�صارات، والقدرة 

هوية  وتعزيز  والم�صاعدة،  للحماية  المحتاجين  الأ�صخا�ص  اإلى  الو�صول  على 

الحركة؛

واإذ يرّحب بالدرا�صة ب�صاأن الم�صائل الت�صغيلية والتجارية والم�صائل الأخرى غير 

الت�صغيلية المتعلقة با�صتخدام ال�صارة )الدرا�صة( التي اأعدتها اللجنة الدولية لل�صليب 

الأحمر بالت�صاور مع الدول الأطراف والجمعيات الوطنية والتحاد الدولي؛ 

القرار 2

ا�صتراتيجية الحركة
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ومواءمتها  ال�صتراتيجية  اأهدافها  واأهمية  ال�صتراتيجية  �صالحية  مجدًدا  ويوؤكد 

للمهام الإن�صانية؛

يدعو جميع مكونات الحركة اإلى ا�صتكمال تنفيذ المهام الع�صر من اإ�صتراتيجية   .1

الحركة مع حلول عام 2011؛ 

ينا�سد اللجنة الدائمة واللجنة الدولية والتحاد الدولي اتخاذ خطوات ملمو�صة   .2

لالجتماعات  التح�صير  في  واإ�صراكها  الوطنية  الجمعيات  مع  الحوار  لتعزيز 

الد�صتورية المقررة للعام 2011 �صعًيا اإلى تح�صين معرفة الجمعيات الوطنية بنتائج 

تلك الجتماعات وتنفيذها؛

اإ�صراك  مع  المراقبة،  اآليات  تعزيز  الدولية  واللجنة  الدولي  التحاد  ينا�سد كذلك   .3

هيئاتهما الإقليمية، من اأجل تح�صين تلقي الأ�صداء من الجمعيات الوطنية حول 

القادمة  الد�صتورية  المجل�ص والجتماعات  التي �صيعتمدها هذا  القرارات  تنفيذ 

وم�صاطرة اللجنة الدائمة النتائج الم�صتخل�صة؛ 

في  التعقيدات  من  الحد  اإلى  الرامي  عملها  موا�صلة  اإلى  الدائمة  اللجنة  يدعو   .4

منتديات الحركة بالت�صاور الوثيق مع الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية والتحاد 

المندوبين  اإلى مجل�ص  القت�صاء،  التغيير، عند  ب�صاأن  مقترحاتها  الدولي وتقديم 

لعام 2011؛ 

يدعو الجمعيات الوطنية اإلى تزويد اللجنة الدائمة وفريق عملها بوجهات نظرها   .5

واأفكارها حول الخيارات الممكنة لتح�صين التوافق فيما بين منتديات الحركة؛ 

يدعو اللجنة الدولية والتحاد الدولي اإلى تحليل حملة »عالمنا – عملكم« فيما   .6

يتعلق  بالنتائج المتوقعة من المهمة الثامنة من ا�صتراتيجية الحركة بغية الم�صاعدة 

في توجيه جميع مكونات الحركة ب�صاأن كيفية نقل ر�صائل الحركة الرئي�صية؛  

مجل�ص  اإلى  تقدم  اأن  الدولية  واللجنة  الدولي  والتحاد  الدائمة  اللجنة  ينا�سد   .7

المندوبين لعام 2011 تقييًما حول تحقيق اأهداف ال�صتراتيجية والنتائج المتوقعة 

لكل من المهام الع�صر في ال�صتراتيجية ؛ 

8.  يطلب من اللجنة الدائمة النظر في �صرورة و�صع اإطار ا�صتراتيجي للحركة يكون 

مكماًل لهذه ال�صتراتيجية والإعداد له، وفًقا للحاجة، اآخذة في العتبار التجارب 

والدرو�ص الم�صتخل�صة من التقييم والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها 

الحركة؛
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يدعو جميع مكونات الحركة اإلى تنفيذ تو�صيات »الدرا�صة« ون�صرها بغية تعزيز   .9

تنفيذ القواعد التي تحكم ا�صتخدام ال�صارات. 
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اإن مجل�ص المندوبين، 

�إذ يذّكر بالقرار رقم 6 لمجل�ص المندوبين 2005 الذي اعتمد ا�صتراتيجية الحركة 

الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر )الحركة( في �صيغتها المحدثة داعًما 

في  الفعال  الإن�صاني  العمل  اأجل  من  التعاون  يعززها  اأقوى  حركة  بناء  طموح 

جميع اأنحاء العالم،

واإذ يعيد التاأكيد على المهمة 3 من ا�صتراتيجية الحركة التي تدعو كل الجمعيات 

اأنظمتها الأ�صا�صية والن�صو�ص القانونية ذات ال�صلة قبل  اأن تنظر في  اإلى  الوطنية 

جديدة  د�صتورية  ن�صو�صا  الحاجة،  تدعو  حيثما  وتعتمد،   ،2010 العام  حلول 

موافقة للتوجيهات ب�صاأن النظم الأ�صا�صية للجمعيات الوطنية )وثيقة التوجيهات( 

والقرارات ذات ال�صلة ال�صادرة عن الموؤتمر الدولي )القرار رقم 6 ال�صادر عن 

ال�صادر عن   20 1973، والقرار رقم  الثاني والع�صرين، طهران  الدولي  الموؤتمر 

الموؤتمر الدولي الرابع والع�صرين، مانيال، 1981(،

الذي يحث كل   ،2007 المندوبين عام  7 لمجل�ص  بالقرار رقم  اأي�صا  يذّكر  واإذ 

على  الحركة،  ا�صتراتيجية  من   3 المهمة  تقت�صيه  بما  عماًل  الوطنية،  الجمعيات 

عام  قبل  وتحديثها  ال�صلة  ذات  القانونية  والن�صو�ص  الأ�صا�صية  نظمها  في  النظر 

الموؤتمر  عن  ال�صادرة  ال�صلة  ذات  والقرارات  التوجيهات  لوثيقة  وفقا   ،2010

الدولي،

واإذ يرحب بتقرير اللجنة الم�صتركة بين التحاد الدولي واللجنة الدولية لل�صليب 

الذي  الم�صتركة(،  )اللجنة  الوطنية  للجمعيات  الأ�صا�صية  بالنظم  المعنية  الأحمر 

يزال  ل  الذي  والعمل  المكت�صبة  والخبرة  المحرز  للتقدم  ملخ�صا  ا  عر�صً يقدم 

يتعين القيام به،

القرار 3

مراجعة النظم الأ�صا�صية  للجمعيات الوطنية
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واإذ يالحظ بقلق اأنه رغم التقدم المحقق، ل يزال هدف الحركة في �صمان وفاء 

التوجيهات  المن�صو�ص عليها في وثيقة  الدنيا  بال�صروط  الوطنية  كل الجمعيات 

قبل حلول عام 2010 بعيد المنال، 

اإلى  القيادات،  �صيما على م�صتوى  الحركة، ول  انتباه جميع مكونات  ي�سترعي   .1

ال�صلة  ذات  القانونية  والن�صو�ص  الأ�صا�صية  النظم  تت�صم  اأن  في  البالغة  الأهمية 

لل�صكان  الوطنية من توفير خدمات فعالة  بجودة عالية حتى تتمكن الجمعيات 

في حالة عوز والعمل بما يتفق والمبادئ الأ�صا�صية؛

الدولية  اللجنة  بعثات  مع  الوثيق  العمل  موا�صلة  الوطنية على  الجمعيات  يحث   .2

ووفود التحاد الدولي، والت�صاور مع اللجنة الم�صتركة والأخذ بتو�صياتها لكفالة 

اإقبال كل الجمعيات الوطنية على النظر في نظمها الأ�صا�صية والن�صو�ص القانونية 

من   3 المهمة  تقت�صيه  بما  2010، عمال  عام  قبل حلول  وتحديثها  ال�صلة  ذات 

ال�صادرة  ال�صلة  ذات  والقرارات  التوجيهات  لوثيقة  وطبقا  الحركة  ا�صتراتيجية 

عن الموؤتمر الدولي؛

يدعو الجمعيات الوطنية التي لم تبا�صر اأو لم تنته بعد من مراجعة نظمها الأ�صا�صية   .3

اإلى اأن تتخذ التدابير الالزمة لتحقيق الهدف المحدد في المهمة 3 من ا�صتراتيجية 

الحركة بال�صتناد اإلى وثيقة التوجيهات والمذكرات ال�صت�صارية الإ�صافية؛

يو�سي الجمعيات الوطنية التي ت�صرع في مراجعة نظمها الأ�صا�صية اأن تعير عناية   .4

الجمعيات  ت�صع  كق�صايا  الم�صتركة  اللجنة  حددتها  التي  التالية  للق�صايا  خا�صة 

الوطنية ب�صاأنها م�صاريع نظمها الأ�صا�صية التي غالبا ما تكون متعار�صة مع وثيقة 

التوجيهات:

العامة  وال�صلطات  الوطنية  الجمعية  بين  العالقة  تحديد  ال�صروري  من  	•
احتراًما  وا�صحا  تحديًدا  الإن�صاني  المجال  في  م�صاعدة  كجهة  وو�صعها 

للمبداأ الأ�صا�صي الذي هو ال�صتقالل

)الت�صكيل،  وا�صحا  تحديًدا  الحكم  اأجهزة  نطاق  تحديد  ال�صروري  من  	•
والمهام، والإجراءات، والتناوب( 

يجب �صمان الف�صل بين وظائف الحكم والإدارة  	•
	يجب تحديد الع�صوية 	•

التي  والأجهزة  الفروع،  )تاأ�صي�ص  وا�صح  ب�صكل  الفرع  بنية  و�صع  يجب  	•
تحكمها، والعالقة بين الفروع والمقر الرئي�صي(؛
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ي�سجع بقوة الجمعيات الوطنية التي ت�صرع في عملية المراجعة على ال�صتناد اإلى   .5

ال�صادرة  ال�صت�صارية  المذكرات  عن  ف�صال  مرجعية،  كوثيقة  التوجيهات  وثيقة 

عن اللجنة الم�صتركة، ول �صيما المذكرة ال�صت�صارية رقم 3 ب�صاأن عملية مراجعة 

النظم الأ�صا�صية للجمعيات الوطنية؛

يدعو التحاد الدولي واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر اإلى العتماد على العمل   .6

المندوبين  لمجل�ص  �صامل  تقييم  اإعداد  اأجل  من  الم�صتركة  اللجنة  اأنجزته  الذي 

 )3 )المهمة  الحركة  ا�صتراتيجية  في  المحدد  الهدف  تحقيق  مدى  عن  القادم 

مع  العمل  لموا�صلة  مالءمة  الأكثر  الطرق  ب�صاأن  المجل�ص  اإلى  تو�صيات  ورفع 

الجمعيات الوطنية على نظمها الأ�صا�صية قبل حلول اآخر موعد لتنفيذ المهمة 3 

من ا�صتراتيجية الحركة عام 2010.
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اإن مجل�ص المندوبين، 

اإذ ي�سدد على قلق الحركة البالغ اإزاء ماأ�صاة ع�صرات الماليين من المهاجرين الذين 

يعي�صون خارج  نطاق النظام ال�صحي والأنظمة الجتماعية والقانونية التقليدية 

اأو على هام�صها، والذين تتنامى احتياجاتهم الإن�صانية وا�صت�صعافهم ب�صبب تزايد 

تعر�صهم لالإق�صاء وال�صتغالل واإنكار حقوقهم الأ�صا�صية،

ذّكر باعتراف الموؤتمر الدولي لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر في دورته  �إذ يُ

بدور   )2007 عام  جنيف  الإن�صانية«،  اأجل  من  »معا   1 رقم  )القرار  الثالثين 

الخ�صو�ص  وجه  وعلى  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  الحركة 

الحماية  توفير  في  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الوطنية  الجمعيات  دور 

والم�صاعدة للمهاجرين الم�صت�صعفين ب�صرف النظر عن و�صعهم القانوني،

ذّكر بقرار الهيئة العامة لالتحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل  �إذ يُ

عام  جنيف   ،12 رقم  )القرار  ع�صرة  ال�صاد�صة  دورتها  في  )التحاد(  الأحمر 

هذه  اأن  يالحظ  واإذ  الوطنية،  للجمعيات  الهجرة  عن  �صيا�صة  بو�صع   ،)2007

العملية �صت�صتفيد من الدور المحدد للجنة الدولية لل�صليب الأحمر ومن خبرتها 

وتجاربها في مجال جمع �صمل الأ�صر وغير ذلك من ق�صايا الحماية وعلى وجه 

الخ�صو�ص الأ�صخا�ص المحرومين من حريتهم،

ذّكر باأنه طلب من التحاد الدولي اأن يقدم تقريًرا عن هذه ال�صيا�صة، �إذ يُ

الوطنية  الجمعيات  مع  بالت�صاور  ت�صع،  اأن  الدولية  اللجنة  من  بطلبه  ذّكر  يُ واإذ 

واتحادها الدولي، اإر�صادات للجمعيات الوطنية العاملة اأو الراغبة في العمل في 

مواقع ُيحتجز فيها مهاجرون ثم تقديم تقرير اإلى مجل�ص المندوبين،

القرار 4

�صيا�صة جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر

ب�صاأن الهجرة
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يرحب ب�صيا�صة التحاد الجديدة ب�صاأن الهجرة التي اعتمدها مجل�ص اإدارة   .1

التحاد في 3 اأيار/مايو 2009؛

ي�سيد بال�صيا�صة لتركيزها على حاجة المهاجرين للو�صول الإن�صاني ب�صرف   .2

الحماية  باأهمية  نف�صه  الوقت  في  الإقرار  مع  القانوني،  النظر عن و�صعهم 

والقانون  الإن�صان  لحقوق  الدولي  للقانون  وفقا  لهم  توفر  التي  القانونية 

الدولي لالجئين؛

ياأخذ علما باأن ال�صيا�صة قد ا�صتفادت من خبرة اللجنة الدولية في جمع �صمل   .3

الأ�صر وغير ذلك من ق�صايا الحماية وباأن اللجنة الدولية �صت�صاهم في تنفيذ 

ال�صيا�صة في تلك المجالت ووفقا لما جاء في ال�صيا�صة؛

مع  بالت�صاور  الدولية،  اللجنة  و�صعتها  التي  بالإر�صادات  علًما  ياأخذ   .4

الجمعيات الوطنية واتحادها، من اأجل الجمعيات الوطنية العاملة والراغبة 

في العمل في اأماكن يحتجز فيها مهاجرون؛ 

يالحظ مع الرتياح الطابع المتكامل ل�صيا�صة التحاد ب�صاأن الهجرة و�صيا�صة   .5

المجل�ص  دورة  في  اعتمادها  ُيقترح  التي  الداخلي،  النزوح  ب�صاأن  الحركة 

الحالية، وكون ال�صيا�صتين �صتعززان بذلك ال�صتجابة ال�صتراتيجية للحركة 

الأ�صخا�ص  من  وا�صعة  مجموعة  �صعف  ومواطن  الإن�صانية  لالحتياجات 

المقتلعين من جذورهم؛

يكرر دعوته اإلى مكونات الحركة لكي تبرز الآثار الإن�صانية للهجرة على   .6

المندوبين،  )مجل�ص  والمحلية  والقطرية  والإقليمية  الدولية  الم�صتويات 

القرار رقم 5، جنيف في ت�صرين الثاني/نوفمبر 2007(؛

وفقا  الدولية،  واللجنة  الوطنية  والجمعيات  الدولي  التحاد  من  ويطلب   .7

لخت�صا�ص كل منها، موا�صلة التعاون الوثيق لتنفيذ ال�صيا�صة وللتن�صيق �صمن 

الحركة وخارجها لدعم توفير الخدمات الالزمة  والهجرة للم�صت�صعفين 

طوال كل دورة الهجرة بما في ذلك  العودة واإعادة الندماج.
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�صيا�صة الهجرة

طلبت الدورة ال�صاد�صة ع�صرة للهيئة العامة لالتحاد الدولي لجمعيات ال�صليب 

مرجعي  فريق  اإن�صاء   ،2007 �صنة  الإدارة  مجل�ص  من  الأحمر  والهالل  الأحمر 

الهجرة.  ب�صاأن  لالتحاد  �صيا�صة  والتوجيه ولإعداد  القيادة  لتوفير  بالهجرة  معني 

ورحب مجل�ص المندوبين بهذا القرار مو�صًحا اأهمية التبعات الإن�صانية للهجرة 

�صمن الحركة برمتها. و�صدد الموؤتمر الدولي الثالثون لل�صليب الأحمر والهالل 

وتناول  الدولية.  الهجرة  ولدتها  التي  الإن�صانية  الم�صاغل  على  بدوره  الأحمر 

اإعالن الموؤتمر »مًعا من اأجل الإن�صانية« هذا المو�صوع معترًفا بدور الجمعيات 

الوطنية في توفير الم�صاعدة الإن�صانية للمهاجرين الم�صت�صعفين ب�صرف النظر عن 

و�صعهم القانوني. 

الالجئين  ب�صاأن  التحاد  �صيا�صة  نطاق  تو�صع  الهجرة  ب�صاأن  ال�صيا�صة  هذه  اإن 

وغيرهم من النازحين وتحل محلها. وهي تعزز وتكمل تلك القرارات ال�صادرة 

بالأن�صطة  المتعلقة  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  الحركة  عن 

اأن  المنظمة ل�صالح الالجئين والنازحين داخل بلدانهم )انظر الملحق(. وُق�صد 

تكون ال�صيا�صة وا�صعة النطاق بغية تج�صيد البعد الكامل لالهتمامات الإن�صانية. 

لذا فاإنها، اإلى جانب العتراف بحقوق مختلف هذه الفئات بموجب القانون 

الدولي، تتناول �صمن جملة اأمور احتياجات ومواطن �صعف العمال المهاجرين 

وكذلك  �صرعيين  غير  يعتبرون  الذين  والمهاجرين  جن�صية  بال  والمهاجرين 

الالجئين وملتم�صي اللجوء. 

للجمعيات الوطنية والتحاد الدولي م�صوؤولية �صمان امتثال اأن�صطتهم وبرامجهم 

لهذه ال�صيا�صة وكون جميع موظفيهم ومتطوعيهم على دراية بحيثيات ال�صيا�صة 

ومحتواها، وكون كل ال�صركاء الحكوميين وغير الحكوميين المعنيين على دراية 

منا�صبة بها. 
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مبادئ ال�صيا�صة

الهجرة  ب�صاأن  التالي  النهج  مراعاة  الدولي  والتحاد  وطنية  جمعية  كل  على 

واعتماده:

التركيز على احتياجات المهاجرين ومواطن �ضعفهم  .1

ت�صعى الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر جاهدة اإلى اعتماد 

ذوي  للمهاجرين  الفورية  الم�صاعدة  بين  يجمع  منحاز،  غير  متكامل  نهج 

وعليه،  اأجاًل.  الأطول  والتمكين  الم�صاعدة  واأن�صطة  الملحة  الحتياجات 

المهاجرين  جميع  مع  بالعمل  الوطنية  للجمعيات  ال�صماح  المهم  من  فاإن 

دون تمييز وبغ�ص النظر عن و�صعهم القانوني.

اإ�ضراك المهاجرين في البرامج الإن�ضانية  .2

المهاجرين  لم�صاعدة  مختلفة  ُنُهج  تختار  اأن  الوطنية  للجمعيات  يمكن 

وحمايتهم. فتركز بع�صها على المهاجرين من خالل برامج اأو م�صاريع خا�صة 

موجهة، بينما ُت�صرك جمعيات اأخرى المهاجرين في برامجها وم�صاريعها 

بتنوعهم.  ال�صكان  �صعف  ومواطن  احتياجات  وتعالج  العامة  الإن�صانية 

ويتطلب كال النهجين جهوًدا دوؤوبة من قبل الجمعيات الوطنية ل�صمان عدم 

التحيز وعدم التمييز مع مراعاة الحتياجات الإن�صانية لل�صكان الم�صيفين.

دعم تطلعات المهاجرين   .3

للمهاجرين حق م�صروع في الأمل وفي فر�ص تحقيق اإمكانياتهم. كما اأنهم 

يمثلون عاماًل اقت�صاديًا وثقافًيا هاًما. ويمكن اأن ت�صكل مهاراتهم وتجربتهم 

التي ت�صت�صيفهم. وعلى  التعافي م�صاهمة قيمة للمجتمعات  وقدرتهم على 

الجمعيات الوطنية اأن تراعي احتياجات المهاجرين الخا�صة واهتماماتهم 

واأن ت�صجع اإ�صراكهم واإدماجهم اجتماعًيا واأن تدعم تطلعاتهم.

العتراف بحقوق المهاجرين  .4

النظر عن  بغ�ص  للمهاجرين  والحماية  الم�صاعدة  الوطنية  الجمعيات  تقدم 

بحقوقهم  التمتع  من  المهاجرين  تمكن  درجة  اأن  غير  القانوني.  و�صعهم 

ت�صكل عاماًل هاًما لتقييم مواطن �صعفهم. وبالعمل مع المهاجرين ل�صمان 

احترام حقوقهم - بما في ذلك الحق في تحديد و�صعهم القانوني – ت�صاهم 

الجمعيات الوطنية في ترويج اإدماجهم اجتماعًيا ومراعاة تطلعاتهم.
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ربط الم�ضاعدة بالحماية والمنا�ضرة الإن�ضانية لفائدة المهاجرين  .5

الرامية  الجهود  مع  جنب  اإلى  جنًبا  ي�صير  للمهاجرين  الم�صاعدة  تقديم  اإن 

اإلى حمايتهم من �صوء المعاملة وال�صتغالل والحرمان من الحقوق. وت�صهم 

الجمعيات الوطنية عبر هذه الجهود في احترام م�صلحة المهاجرين وواجب 

وال�صغوط،  النتهاكات  تجاوز  من  المهاجرين  ولتمكين  اإيذائهم.  عدم 

يمكن للجمعيات الوطنية اأن تقدم لهم الم�صورة القانونية، اأو اأن تحيلهم اإلى 

منظمات اأو كيانات منا�صبة ومعنية اأخرى اأو اأن ت�صطلع بالمنا�صرة الإن�صانية 

ب�صكل متكتم اأو عام.

اإقامة �ضراكات من اأجل المهاجرين  .6

وتقع  والثقافات.  والمناطق  الحدود  للهجرة  الإن�صانية  التحديات  تتجاوز 

على كل مكونات الحركة م�صوؤولية بناء القدرات وتبادل الدعم والتن�صيق. 

ومن  اأ�صا�صًيا.   بدوره  الوطنية  الجمعيات  بين  الإقليمي  التعاون  ُيعد  كما 

ال�صروري اأن تتبع الحركة نهًجا م�صترًكا قائًما على المبادئ عند العمل مع 

�صركاء خارجيين حول مو�صوع الهجرة.

العمل على طول م�ضارات الهجرة  .7

يتيح  فريد  الأحمر في و�صع  الأحمر والهالل  لل�صليب  الدولية  الحركة  اإن 

لها تعوي�ص النواق�ص في مجال م�صاعدة المهاجرين وحمايتهم.  و�صتعمل 

الجمعيات الوطنية في البلدان الواقعة على طول م�صارات الهجرة مًعا من 

اأجل اإنجاز عملها الإن�صاني، بما فيه لّم �صمل الأ�صر، على اأمثل وجه. ويتطلب 

التي يكون فيها المهاجرون خالل  ذلك تركيًزا على الأو�صاع والظروف 

للجمعيات  ويمكن  خا�صة.  ب�صفة  للمخاطر  عر�صة  رحلتهم  مراحل  كل 

الوطنية اأن تطلع المهاجرين المحتملين على مخاطر الهجرة ولكن،  يجب 

األ ت�صعى اإلى ت�صجيع الهجرة اأو منعها اأو الإثناء عنها. 

م�ضاعدة المهاجرين على العودة  .8

اإن العودة اإلى مكان المن�صاأ ل ت�صكل بال�صرورة نهاية للهجرة اأو حاًل لها، 

فقد يف�صل المهاجرون البقاء حيث هم لفترة طويلة اأو ب�صكل دائم. ول يمكن 

للجمعيات الوطنية كما ل يجوز لها، اأن تقرر الحل الأف�صل لهم عندما تقدم 

للمهاجرين الم�صورة وتطلعهم على الخيارات المتاحة لهم، وعليها اأن تلتزم 

المهاجرون  ويواجه  وا�صتقاللها.  وحيادها  تحيزها  بعدم  الأوقات  كل  في 
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تحديات معينة عند عودتهم. لذا يعد التعاون والتفاق بين الجمعيات الوطنية 

في بلدان المق�صد والعودة اأمًرا اأ�صا�صًيا لم�صاعدتهم وحمايتهم.

مواجهة نزوح ال�ضكان   .9

الإن�صان  �صنع  من  اأو  الطبيعية  والكوارث  والعنف  الم�صلحة  النزاعات  اإن 

وكذلك التنمية اأو خطط  التوطين في اأماكن جديدة يمكن اأن تجبر ال�صكان 

بل  الجماعية  ال�صكان  ت�صارع حركات  اإلى  يوؤدي  منازلهم مما  على هجر 

والهائلة. وقد يلتم�ص ال�صكان المرّحلون الم�صاعدة والحماية داخل بلدهم، 

اأو قد يجدون مالًذا عبر الحدود الدولية. اإن نزوح ال�صكان وهجرة الأفراد 

وعلى  الأغلب.  في  متداخلتان  ولكنهما  مختلفتان  ظاهرتان  والجماعات 

ارى جهدها لتن�صيق عملها الذي ي�صمل ُكاًل  الجمعيات الوطنية اأن تبذل ُق�صَ

من النازحين والمهاجرين.

تخفيف �ضغوط الهجرة على مجتمعات المن�ضاأ  .10

اجتماعية  ب�صائقة  المن�صاأ  مجتمعات  على  الهجرة  �صغوط  ترتبط  قد 

اأو من  الطبيعية  البيئي وبالأخطار  بالتدهور  ترتبط   اأن  واقت�صادية، ويمكن 

�صنع الإن�صان، ويمكن اأن تكون ناجمة عن ال�صطهاد والنزاعات الم�صلحة 

والعنف. وت�صهم الجمعيات الوطنية في التخفيف من ال�صغوط التي يمكن 

اأن تحمل النا�ص على الهجرة �صد اإرادتهم عن طريق التاأهب وتعزيز القدرة 

على تجاوز الأزمات على الم�صتوى المجتمعي.

توجيه ال�صيا�صة

مقدمة

عندما تنخرط الجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر في العمل في 

مجال الهجرة، فاإنها تهدف  فرادى وجماعة مع اتحادها الدولي واللجنة الدولية 

بالمهاجرين  المتعلقة  الإن�صانية  العتبارات  معالجة  اإلى   - الأحمر  لل�صليب 

الم�صاعدة  توفير  اإلى  الوطنية  الجمعيات  وت�صعى  رحلتهم.  طوال  المحتاجين 

الفر�ص  عن  بحثهم  في  وتمكينهم  وكرامتهم   حقوقهم  ودعم  لهم،  والحماية 

والبحث عن حلول دائمة، ف�صاًل عن ت�صجيع الندماج والتبادل الجتماعيين بين 

المهاجرين والمجتمعات الم�صيفة.
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الرا�صخة  التقاليد  اأحد  هو  اأجلهم  ومن  الم�صت�صعفين  المهاجرين  مع  والعمل 

مبادئها  في  متاأ�صل  وهو  الأحمر.  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  للحركة 

والمجتمعات  المتطوعين  من  قاعدتها  في  وكذلك  العالمي  وطابعها  الأ�صا�صية 

المحلية. غير اأن اأنماط الهجرة والم�صائل المرتبطة بها تتغير بمرور الزمن. لذا، 

ينبغي لنا اأن ن�صتعر�ص با�صتمرار اأ�صاليب عملنا مع المهاجرين ومن اأجلهم ل�صمان 

الحفاظ على قوة وتما�صك عملنا، ومراعاته للم�صائل المعقدة. اإن هذه ال�صيا�صة 

اإذا لزم الأمر في  ب�صاأن الهجرة هي �صيا�صة حية �صيجري ا�صتعرا�صها، وتنقيحها 

معر�ص تقيّيم تنفيذها.

ينجح العديد من المهاجرين في الندماج في مجتمعاتهم الجديدة، ولكن هناك 

�صالتهم  يفقدون  وقد  �صعوبات،  يواجهون  اهتمامنا–  محور  –وهم  اآخرين 

باأ�صرهم ومجتمعاتهم. وكثيًرا ما يعجزون عن  الح�صول على الخدمات ال�صحية 

نظم  عن  اإذا خرجوا  وكرامتهم  الأ�صا�صية  احتياجاتهم  تراعي  التي  والجتماعية 

دعمهم التقليدية. وقد يتعر�صون لالتجار بالب�صر اأو لال�صتغالل الجن�صي اأو العمل 

الق�صري. وقد يحرمون من حريتهم ويحتجزون في اإطار الهجرة.  وقد يتعر�ص 

المهاجرون  يواجه  ما  وغالًبا  الأ�صلي.  بلدهم  اإلى  عادوا  اإذا  لال�صطهاد  البع�ص 

تكون  ما  وغالبا  العنف.  وحتى  بل  وا�صتبعاداً،  وتمييًزا  ولغوية،  ثقافية  حواجز 

الن�صاء والأطفال – وبالأخ�ص الق�صر الوحيدون الذين ل يرافقهم اأحد- من اأ�صد 

الفئات عر�صة للمخاطر.

هو  المهاجرين  ب�صاأن  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  الحركة  ونهج 

ب�صخ�صية كل مهاجر وتطلعاته ويركز  العتراف  يقوم على  اإن�صاني بحت  نهج 

عن  النظر  بغ�ص  واإمكانياتهم   �صعفهم  ومواطن  المهاجرون  احتياجات  على 

و�صعهم القانوني اأو نوعهم اأو فئتهم.

ولتج�صيد النطاق الكامل لالعتبارات الإن�صانية المرتبطة بالهجرة، تعمدنا اأن نقدم 

مناطق  يغادرون  الذين  الأ�صخا�ص  فالمهاجرون هم  للمهاجرين.  ا  و�صًفا عري�صً

اإقامتهم المعتادة اأو يفرون منها للذهاب اإلى اأماكن جديدة - عادة ما تكون في 

الخارج - التما�ًصا لتوقعات اأف�صل واأكثر اأمًنا. ويمكن اأن تكون الهجرة طوًعا اأو 

كرًها، ولكنها تجمع في معظم الأحيان بين خيارات وقيود متنوعة. وعليه، فاإن 

والمهاجرين عديمي  المهاجرين،  العمال  فئات  بين جملة  ت�صمل  ال�صيا�صة  هذه 

العامة غير �صرعيين. كما تعني  الجن�صية، والمهاجرين الذين تعتبرهم ال�صلطات 

هذه ال�صيا�صة بالالجئين وملتم�صي اللجوء، على الرغم من اأنهم يفرون خوًفا من 

ال�صطهاد واأنهم ي�صكلون فئة خا�صة بموجب القانون الدولي.
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الهجرة  لحالت  مماثلة  الواحد  البلد  داخل  الهجرة  حالت  تكون  اأن  يمكن 

وتعد  للتمييز.  يتعر�صون  بلدانهم  داخل  المهاجرون  كان  اإذا  خا�صة  الدولية، 

الحالت.  ال�صيا�صة مفيدة في مثل هذه  الواردة في هذه  التو�صيات   العديد من 

للقوى  العامة  الحركة  من  جزًءا  الداخلية  الهجرة  تكون  اأخرى،  �صياقات  وفي 

الحالة،  يندرج  المثال. وفي هذه  التو�صع الح�صري على �صبيل  العاملة، ب�صبب 

دعم المهاجرين في اإطار عملنا الإن�صاني العام.

وفي ال�صياقات التي ت�صكل فيها الهجرة مو�صوًعا هاًما من مو�صوعات ال�صيا�صة 

الداخلية، يمكن اأن تتعر�ص الجمعيات الوطنية ل�صغط كبير للتعاون مع الحكومة 

ومع ال�صركاء غير الحكوميين الذين تكون اأهدافهم �صيا�صية اأكثر مما هي اإن�صانية. 

واأف�صل طريقة للجمعيات الوطنية لتجنب اأو مقاومة مثل هذه ال�صغوط هي اإثبات 

وم�صلحتهم  المهاجرين  لحتياجات  م�صتقل  فهم  اأ�صا�ص  على  يقوم  عملها  اأن 

الخا�صة، واأن عملها متاأ�صل في المبادئ الأ�صا�صية للحركة .

1  التركيز على احتياجات المهاجرين ومواطن �ضعفهم

بقاوؤهم  يتعر�ص  الذين  المهاجرين  على  دائًما  الأول  الهتمام  ين�صب  اأن  ينبغي   1.1

اأو كرامتهم اأو �صحتهم البدنية والعقلية للتهديد المبا�صر. وعلى نف�ص القدر من 

الأهمية، يتعين بذل جهود للحد من حالة �صعف المهاجرين وحمايتهم من �صوء 

المعاملة وال�صتغالل وحرمانهم من حقوقهم، ف�صاًل عن تمكينهم من البحث عن 

فر�ٍص وحلوٍل دائمة.

الفورية  تلبيتها  جمع  اإلى  جاهدة  ت�صعى  اأن  الوطنية  الجمعيات  على   

�صعفهم  مواطن  من  الحد  اإلى  الرامية  بالبرامج  المهاجرين  لحتياجات 

بالإ�صافة اإلى حمايتهم وتمكينهم.

تمثل درجة تمكن المهاجرين من الح�صول على الم�صاعدة والخدمات والدعم   2.1

يمكنهم  ل  الذين  اأولئك  ويتعر�ص  �صعفهم.  لتقدير  رئي�صًيا  معياًرا  القانوني 

الح�صول على مثل هذه الخدمات للمخاطر اأكثر من غيرهم.

على الجمعيات الوطنية اأن تبذل جهودا متوا�صلة ل�صمان ح�صول المهاجرين   

على الم�صاعدات الإن�صانية والخدمات الأ�صا�صية والدعم القانوني. وعليها 

اأن ت�صعى جاهدة اإلى الو�صول فعاًل ودون �صروط اإلى كافة المهاجرين بغ�ص 

النظر عن و�صعهم القانوني.

➞
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عبر  للمرور  ت�صاريح  على  الح�صول  في  �صعوبات  المهاجرون  يواجه  ما  غالًبا   3.1

الحدود  عبور  منهم  كثير  ويحاول  الخارج.  في  والعمل  لالإقامة  اأو  البلدان، 

ب�صورة غير م�صروعة، اأو الختباء من ال�صلطات عند الف�صل في تقنين و�صعهم. 

للحد من  �صيا�صات  متزايد  اليوم وب�صكل  الحكومات  تطبق  نف�صه،  الوقت  وفي 

الهجرة غير ال�صرعية، وهذا حقها ما دامت تعمل في اإطار معايير دولية مقبولة. 

يعتبرون  الذين  المهاجرين  �صعف  زيادة  اإلى  تميل  ال�صيا�صات  هذه  مثل  اأن  غير 

غير �صرعيين، اإذ اإنهم يواجهون عقبات في الح�صول على الم�صاعدات الأ�صا�صية 

والخدمات ال�صرورية.

على الجمعيات الوطنية اأن تراعي احتياجات ومواطن �صعف المهاجرين  	•
الذين يعتبرون غير �صرعيين، واأن تتخذ الخطوات الالزمة لتلبية احتياجاتهم، 

اإلى  اإحالتهم  اأو  مبا�صرة  م�صاعدات  تقديم  خالل  من  اإما  الممكن،  بالقدر 

جهات اأخرى اأو عبر جهود المنا�صرة الإن�صانية.

عن  ف�صاًل  للمخاطر  تعر�صهم  مدى  على  جن�صهم  ونوع  المهاجرين  عمر  يوؤثر   4.1

والخلفية  العرقي  اأو  القومي  والأ�صل  والعجز  ال�صحية  كحالتهم  اأخرى  عوامل 

الثقافية.

الجن�ص  ونوع  لل�صن  ا  خا�صً اهتماًما  تولي  اأن  الوطنية  الجمعيات  على  	•
وغيرهما من عوامل التباين التي تزيد من مواطن �صعف المهاجرين.

عندما تجمع الجمعيات الوطنية البيانات عن المهاجرين فاإنها تفعل ذلك لأغرا�ص   5.1

اأطراف  الإن�صانية والتخطيط وال�صتجابة. ولكن قد ترغب  ح�صر الحتياجات 

ثالثة في ا�صتخدام مثل هذه البيانات لأغرا�ص تتعار�ص مع المبادئ الإن�صانية، مثل 

ال�صيا�صات القائمة على التمييز.

عن  تجمعها  التي  المعلومات  باأن  تعترف  اأن  الوطنية  للجمعيات  ينبغي  	•
المهاجرين قد ُي�صاء ا�صتخدامها من قبل اأطراف ثالثة. وينبغي لها اأن ت�صمن، في 

حدود القانون الوطني، بقاء مثل هذه المعلومات �صمن المجال الإن�صاني.

اإ�ضراك المهاجرين في البرامج الإن�ضانية  .2

ا لمواجهة احتياجات  قد تختار الجمعيات الوطنية و�صع برامج م�صممة خ�صي�صً  1.2

المهاجرين ومواطن �صعفهم. وينبغي اأن ي�صتند اإعداد البرامج اإلى تقييم مواطن 

الجمعيات  و�صعت  واإذا  الم�صاركة.  اأ�صلوب  على  القائم  والقدرات  ال�صعف 

الوطنية مثل هذه البرامج، فمن الأهمية بمكان اأن ت�صمن ال�صفافية واأن تتجنب 

اإقامة حواجز بين المهاجرين وال�صكان عامة.
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ت�صعى  اأن  ينبغي  المهاجرين،  على  خا�ص  بوجه  تركز  برامج  تنفيذ  عند  	•
اإ�صتراتيجيتها  اإطار  في  البرامج  هذه  دمج  اإلى  جاهدة  الوطنية  الجمعيات 

ال�صاملة لال�صتجابة الإن�صانية ال�صاملة التي ل تقوم على التمييز.

ويمكن للجمعيات الوطنية كحل بديل اأن ت�صرك المهاجرين في عملها الإن�صاني   2.2

العام. وقد تواجه في مثل هذه الحالة �صغوطا لكي تعامل المجتمعات المحلية 

معاملة تف�صيلية، وقد تتعر�ص اإلى خطر اإهمال الو�صع الخا�ص للمهاجرين. وفي 

الأزمات اأو حالت الطوارئ، قد تقوم اأطراف ثالثة بمنع و�صول الم�صاعدة اإلى 

المهاجرين.

على الجمعيات الوطنية اأن تتخذ تدابير ا�صتباقية ل�صمان مراعاة المهاجرين  	•
في التدابير الإن�صانية العامة عبر اأ�صلوب يراعي التنوع ول�صيما في اأوقات 

الأزمات وحالت الطوارئ.

دعم تطلعات المهاجرين   .3

يمكن للمجتمعات الم�صيفة ال�صتفادة من القيم غير المادية التي تاأتي مع الهجرة،   1.3

تنوع  عن  ف�صاًل  التعافي،  على  وقدرتهم  وخبرتهم  المهاجرين  مهارات  مثل 

اإلى ذلك، تعتمد بلدان عديدة على المهاجرين كجزء من  ثقافاتهم. وبالإ�صافة 

قواها العاملة. ويمكن لبلدان المن�صاأ اأن ت�صتفيد بدورها من الحوالت الم�صرفية 

المهاجرين  الرغم من مزايا  بلدانهم. ولكن، على  اإلى  المهاجرون  ير�صلها  التي 

هذه، فكثيرا ما يكون المهاجرون مو�صع �صك، بل وقد يواجهون م�صاعر العداء 

وكره الأجانب.

المجتمعات  على  المهاجرون  بها  يعود  التي  الفوائد  على  ال�صوء  بت�صليط  	•
اأن ت�صاعد على تذليل  الوطنية  المن�صاأ، يمكن للجمعيات  الم�صيفة وبلدان 

العقبات المتمثلة في ال�صتبعاد والتمييز واأن تقلل من ثم من احتمال زيادة 

التوترات المجتمعية.

عامة،  والجمهور  الموؤ�ص�صات  من  وغيرها  العامة  ال�صلطات  لدى  يكون  قد   2.3

عن  اأنف�صهم  المهاجرون  يت�صوره  عما  تختلف  المهاجرين  ب�صاأن  افترا�صات 

م�صالحهم واحتياجاتهم وقدراتهم. وبالمثل، فقد يكون لدى المهاجرين �صوء 

ي�صت�صيفهم.  الذي  البلد  للقوانين والأعراف والأو�صاع في  فهم  �صوء  اأو  ت�صور 

ويمكن للجمعيات الوطنية اأن ت�صد هذه الثغرات بتعزيز م�صاركة المهاجرين في 

القرارات التي توؤثر على حياتهم.
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في  المهاجرين  باإ�صراك  الإمكان،  قدر  تقوم،  اأن  الوطنية  الجمعيات  على   

عمليات �صمن المجتمعات التي ت�صت�صيفهم. وهذا من �صاأنه اأن ي�صاعد على 

تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم ب�صكل مقبول ومفيد للطرفين.

يمكن للحواجز اللغوية والثقافية اأن تعيق المهاجرين من التعبير عن احتياجاتهم   3.3

وم�صالحهم وتطلعاتهم على نحو فعال. كما اأنهم قد ي�صيئون فهم دور الحركة 

في  وي�صككون  الم�صيف،  البلد  في  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية 

موظفيها الوطنيين. وباعتماد �صيا�صات ت�صمن تنوع موظفيها ومتطوعيها، يمكن 

الجتماعي  الدمج  وتعزيز  العوائق  هذه  مثل  على  التغلب  الوطنية   للجمعيات 

للمهاجرين.

على الجمعيات الوطنية اأن تقوم، بالقدر الممكن، بدمج اأفراد المجتمعات   

المهاجرة في �صفوفها كموظفين ومتطوعين.

العتراف بحقوق المهاجرين  .4

ت�صكل العتبارات القانونية عن�صًرا اأ�صا�صًيا في تحديد مواطن �صعف المهاجرين،   1.4

وفي تاأمين ح�صولهم على الم�صاعدة والخدمات ب�صكل منا�صب. وعالوة على 

ذلك، تعد العتبارات القانونية مهمة في ر�صم ا�صتراتيجيات تمكين المهاجرين 

وم�صاعدتهم على و�صع اآفاق واقعية واإيجابية  لأنف�صهم.

على الجمعيات الوطنية اأن ت�صعى اإلى فهم حقوق المهاجرين فهًما متعمقا   

بو�صفها عن�صًرا اأ�صا�صًيا لمواجهة مواطن �صعفهم ولتمكينهم.

هذه  م�صادر  اأحد  هو  الوطني  والت�صريع  حقوق.  بال  مهاجر  هناك  لي�ص   2.4

القانون  )اأ(  القانونية:  الدولية  للهيئات  العام  الإطار  في  يندرج  الحقوق،ولكنه 

الدولي لحقوق الإن�صان، الذي يحدد حقوق جميع الب�صر.)ب( القانون الدولي  

الإن�صاني الذي يحمي، بين جملة اأ�صخا�ص، المدنيين في حالت النزاع الم�صلح 

بمن فيهم المهاجرون، )ج( القانون الدولي لالجئين الذي يحدد الحقوق الخا�صة 

لملتم�صي اللجوء والالجئين بو�صفهم فئتين قانونيتين منف�صلتين. وتعترف هذه 

نقل  اأو  طرد  يحظر  الذي  الإعادة«  »عدم  بمبداأ  الثالث  القانونية  المجموعات 

فيها  �صيتعر�صون  باأنهم  العتقاد  اإلى  يدعو  ما  فيها  يوجد  بلدان  اإلى  الأ�صخا�ص 

لال�صطهاد اأو التعذيب اأو غيره من اأ�صكال المعاملة القا�صية اأو غير الإن�صانية اأو 

المهينة، اأو الحرمان التع�صفي من الحياة.

➞
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على الجمعيات الوطنية اأن تحترم، في عملها مع المهاجرين ومن اأجلهم،   

القانون الوطني والدولي المعني. كما اأن لديها دوًرا مهًما في ترويج حقوق 

المهاجرين وتوعية ال�صركاء والنظراء والجمهور بمبداأ اأنه ل يوجد مهاجر 

بال حقوق، بغ�ص النظر عن و�صعه القانوني.

للدول الحق في تنظيم الهجرة في ت�صريعاتها المحلية وال�صيا�صات والممار�صات   3.4

المهاجرين  حقوق  تحترم  اأن  الدول  من  يطلب  نف�صه،  الوقت  وفي  الإدارية. 

وتحميها وتلتزم بها. وي�صمل هذا اللتزام تدابير ل�صون الو�صول اإلى نظام اللجوء 

من  المهاجرين  كا�صتبعاد  وال�صتغاللية   التمييزية  الممار�صات  �صد  ق�صايا  ورفع 

الم�صاعدة والخدمات التي ت�صتجيب لحتياجاتهم الأ�صا�صية. ويمكن اأن يخ�ص 

ال�صتات  اأو  الخارج  في  المهاجرون  مواطنوها  يتعر�ص  التي  الحكومات  اأي�صا 

للتمييز اأو لال�صتغالل.

على الجمعيات الوطنية اأن ُتذّكر ال�صلطات العامة اأو تدعوها، عند ال�صرورة   

وح�صبما هو منا�صب، اإلى اتخاذ اإجراءات لمكافحة التمييز �صد المهاجرين 

وا�صتغاللهم.

الربط بين الم�ضاعدة والحماية والمنا�ضرة الإن�ضانية لفائدة المهاجرين  .5

ت�صكل الحماية مبعث قلق بالغ التعقيد. فعندما تواجه الجمعيات الوطنية حالت   1.5

يكون فيها المهاجرون عر�صة للخطر، فهناك مجموعة من الخيارات التي يمكن 

اأن ت�صهم في حمايتهم، ومنها الم�صاعدة المبا�صرة والم�صورة القانونية والإحالة 

اإلى منظمات معنية واأ�صكال مختلفة من المنا�صرة. ولختيار الإجراء المنا�صب 

ينبغي للجمعيات الوطنية اأن تفهم وتحلل مختلف عوامل الخطر. 

اختيار  الوطنية على  الجمعيات  المهاجرين، تحر�ص  في جهودها لحماية   

اأن�صب الإجراءات. وعليها اأن ت�صمن اأن هذه الإجراءات لن تلحق ال�صرر 

بالمهاجرين واأنها تزيد من المنافع.

�صالمتهم  تهدد  وحادة  م�صاعفة  مخاطر  اإلى  المهاجرين  تعر�ص  ظروف  هناك   2.5

الجن�صي  ولال�صتغالل  لالإبعاد  تعر�صهم  عند  الحال  هو  وهذا  ورفاههم.  البدنية 

مهربي  �صباك  في  يقعون  عندما  اأو  بالب�صر،  والتجار  العمل  في  وال�صتغالل 

الحالت  هذه  مثل  تواجه  التي  الوطنية  الجمعيات  تحتاج  وقد  الأ�صخا�ص. 

لل�صليب الأحمر  الدولية  اللجنة  اأو  الدولي  دعًما وتوجيًها خا�صين من التحاد 

لم�صاعدتها على تطوير قدرتها على ال�صتجابة.

➞
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يقدما  اأن  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  اأو  و/  الدولي  التحاد  على   

التي تعمل في ظل ظروف  الوطنية  الجمعيات  اإلى  الإر�صادات والم�صورة 

يتعر�ص فيها المهاجرون اإلى مخاطر م�صاعفة وحادة.

ر الوحيدون اأو المف�صولون عن اأ�صرهم عددا متزايدا من المهاجرين.  ي�صكل الُق�صّ  3.5

واإذا ظل هوؤلء الأطفال دون اأوا�صر عائلية اأو ترتيبات منا�صبة للعناية بهم فاإنهم 

ي�صبحون لقمة �صائغة للتع�صف وال�صتغالل. وقد تنتهك حقوقهم وتتال�صى اآفاق 

م�صتقبل اآمن ومنتج لهم. وتولي الحركة اهتماما خا�صا بهوؤلء الأطفال. 

ر  الق�صّ المهاجرين  تتعاون وت�صارك في حماية  اأن  الوطنية  على الجمعيات   

الوحيدين والمنف�صلين عن اأ�صرهم، بما في ذلك عبر جهود للم �صمل الأ�صر. 

وينبغي اأن تبذل ق�صارى جهدها لم�صاعدتهم على بناء م�صتقبل لأنف�صهم.

مخاطر  اإلى  المحتجزون  المهاجرون  يتعر�ص  قد  الهجرة،  عملية  �صياق  في   4.5

م�صاعفة. وفي ظل ظروف و�صروط معينة، يمكن للجمعيات الوطنية اأن ت�صاهم 

اأن  الوطنية  للجمعيات  ينبغي  اأنه  غير  اعتقالهم.  معاملتهم وظروف  تح�صين  في 

واأن  ولم�صلحتهم  المحتجزين  المهاجرين  اأجل  من  بعملها  ال�صطالع  ت�صمن 

ذلك العمل ل ي�صبب لهم اأي اأذى. 

اأن�صطة من اأجل مهاجرين  على الجمعيات الوطنية التي ترغب في مبا�صرة   

تتبع  اأن  العتقال  ظروف  مراقبة  اأو  محددة  خدمات  كتوفير  محتجزين، 

لل�صليب  الدولية  اللجنة  قيادة  تحت  الغر�ص  لهذا  المو�صوعة  الإر�صادات 

الأحمر.

ما تكون في و�صع  المهاجرين عادة  ي�صت�صيف  الذي  للبلد  الوطنية  الجمعية  اإن   5.5

المنا�صرة  تاأخذ  اأن  ويمكن  ل�صالحهم.  بالمنا�صرة  القيام  من  يمكنها  متميز 

اأطراف  اأو  ال�صلطات  مع  حذرة  تدخالت  �صكل  المهاجرين  ل�صالح  الإن�صانية 

خا�صة، اأو بيانات اأو ر�صائل اأو حمالت عامة. واأيًا كان �صكلها، ينبغي اأن تكون 

تتحدث  الذين  لأولئك  الفعلي  الو�صع  دائًما  تعك�ص  واأن  ال�صتهداف  جيدة 

با�صمهم. 

لذلك، ينبغي للجمعيات الوطنية اأن ت�صتند في منا�صرتها ل�صالح المهاجرين   

على خبرة ملمو�صة اكت�صبتها، اأو اكت�صبها غيرها من مكونات الحركة، من 

خالل العمل مع المهاجرين مو�صع الهتمام ومن اأجلهم.
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خارجيين  �صركاء  اإلى  اأو  اأخرى  وطنية  جمعيات  اإلى  وطنية  جمعية  تحتاج  قد   6.5

لدعم اأن�صطتها في مجال المنا�صرة ل�صالح المهاجرين في بلدها. ويلعب التحاد 

ال�صعيد  على  بالهجرة  المتعلقة  المنا�صرة  اأن�صطة   دعم  في  هاًما  دوًرا  الدولي 

العالمي.

يمكن للجمعيات الوطنية اأن تنا�صد الجمعيات الوطنية الأخرى اأو التحاد   

با�صم  المنا�صرة  مجال  في  اأن�صطتها  لدعم  الخارجيين  ال�صركاء  اأو  الدولي 

الهجرة  بمو�صوع  الحركة  من  مكونات  عدة  تعني  وعندما  المهاجرين. 

الم�صترك، فمن ال�صروري اعتماد نهج من�صق.  

اإقامة �ضراكات من اأجل المهاجرين  .6

بتقديم  وطنية  جمعية  فيه  تقوم  بلد  في  للحركة  مكونات  عدة  توجد  قد   1.6

واحدة  هناك جمعية  كانت  لو  ولكن حتى  للمهاجرين وحمايتهم.  الم�صاعدة 

الحدود  عبر  على عالقات  الهجرة  ق�صايا  ب�صاأن  العمل  ينطوي  ما  فعادة  فقط، 

ا�صتخدام  المهم  من  فاإن  لذا،  اأخرى.  وطنية  مع جمعيات  الأقاليم،  بين  وفيما 

�صبكات الحركة ومنابرها لتعظيم عمل ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر ب�صاأن 

الهجرة.

على الجمعيات الوطنية والتحاد الدولي واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر،   

في جهودها الرامية اإلى توفير الم�صاعدة والحماية ل�صالح المهاجرين، اأن 

اإلى  وال�صعي  �صراكات  لبناء  الموجودة  ومنابرها  الحركة  اآليات  ت�صتخدم 

تحقيق توافق فيما بينها.

من اأجل مواجهة عالمية متما�صكة للعواقب الإن�صانية للهجرة، تحتاج الجمعيات   2.6

الوطنية اإلى قدرات كافية، من حيث تكري�ص الخبرة الفنية والتوظيف والهياكل 

وغيرها من الموارد.

ينبغي اإن�صاء نظام عالمي وفعال للدعم وال�صراكات مكر�ص تحديًدا لق�صايا   

الهجرة تحت قيادة التحاد الدولي  دعمَا لقدرات الجمعيات الوطنية في 

مجال الهجرة.

الإقليمي  ال�صعيد  على  الهجرة  ب�صاأن  الوطنية  �صيا�صاتها  الحكومات  تن�ّصق   3.6

ب�صكل متزايد. وت�صكل الجوانب الإن�صانية لل�صيا�صات الإقليمية اهتماما مبا�صًرا 

للجمعيات الوطنية، وغالًبا ما تتطلب التن�صيق داخل المجموعات الإقليمية. غير 

اأن لل�صيا�صات الإقليمية تبعات اإن�صانية فيما بين المناطق وعلى ال�صعيد العالمي. 
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وبالتالي، فاإن التعاون الإقليمي بين الجمعيات الوطنية يقت�صي منها اأي�صا الت�صاور 

العالمي  الطابع  مع  يتما�صى  بما  منطقتها  خارج  وطنية  جمعيات  مع  والتعاون 

للحركة.

على المجموعات الإقليمية من الجمعيات الوطنية التي تعمل �صويًا ب�صاأن   

الهجرة اأن تت�صاور وتتعاون مع جمعيات وطنية خارج منطقتها، من اأجل 

ال�صعيد  وعلى  المناطق  بين  فيما  ال�صلة  ذات  الإن�صانية  الهتمامات  تبادل 

العالمي.

بم�صاعدة  يتعلق  فيما  الدولية ولية  والمنظمات  المحلية  للموؤ�ص�صات  يكون  قد   4.6

وحماية فئات محددة من المهاجرين في بلد اأو منطقة ما. ومن المهم اأن تحدد 

اأن  قدراتها،  حدود  وفي  خاللها،  من  يمكن  ا�صتراتيجية  الوطنية  الجمعيات 

ت�صيف قيمة اإلى ال�صتجابة ال�صاملة، على اأن تعمل في حدود المبادئ الإن�صانية 

واأن تحافظ على ا�صتقاللها.

اأو  المنظمات  من  غيرها  ووليات  اأدوار  مراعاة  الوطنية  الجمعيات  على   

الموؤ�ص�صات التي تقدم الم�صاعدة والحماية للمهاجرين. وعلى الجمعيات 

الوطنية، عندما تعمل معها، اأن تحترم �صيا�صات الحركة ومبادئها في مجال 

التعاون الخارجي.

العمل على طول م�ضارات  الهجرة  .7

ُيعد فهم الأو�صاع على طول م�صارات الهجرة مهما لتاأمين الم�صاعدة والحماية   1.7

للمهاجرين حيث يكونون في اأم�ص الحاجة اإليها ومعر�صين للمخاطر. لذا ينبغي 

المعلومات، وو�صع �صورة متكاملة  الوطنية بجمع وتبادل  اأن تقوم الجمعيات 

لظروف المهاجرين في تنقالتهم.

الهجرة،  م�صارات  على طول  ت�صعى جاهدة،  اأن  الوطنية  الجمعيات  على   

لتبادل المعلومات عن الظروف والمخاطر التي يتعر�ص لها المهاجرون في 

البلدان المعنية بغية ا�صتيعاب المعلومات لت�صهيل تقييم احتياجاتهم ومواطن 

�صعفهم.

يغلب  حيث  الوطنية،  للجمعيات  تحديًا  العابرين  المهاجرين  مع  العمل  يمثل   2.7

مهددا.  نف�صه  بقاوؤهم  يكون  اأن  ويمكن  وال�صتغالل،  المعاملة  ل�صوء  تعر�صهم 

اأن  ولما كان هوؤلء المهاجرون عابرين، فمن ال�صعب على الجمعيات الوطنية 

تقّيم احتياجاتهم واأن تتخذ تدابير اإن�صانية فعالة.
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على  الوطنية  الجمعيات  قدرات  تعزيز  في  الدولي  التحاد  اأولوية  تتمثل   

العمل مع المهاجرين العابرين. وعلى الجمعيات الوطنية في بلدان العبور 

اأن تقيم احتياجاتهم اإلى الدعم. 

ي�صكل تقديم الدعم لإقامة روابط مجتمعية جزًءا من اللتزام ال�صامل للجمعيات   3.7

وجود  اإلى  والفتقار  العزلة  وتزيد  اجتماعيا   المهاجرين  اإدماج  بتعزيز  الوطنية 

روابط مجتمعية من �صعف المهاجرين. وغالًبا ما ت�صعف روابط المهاجرين مع 

اأ�صرهم ومجتمعاتهم المحلية في الوطن اأو تنقطع تماًما اأحياًنا. وكثيًرا ما تكون 

الأ�صرية  للروابط  الأحمر  لل�صليب  الدولية  واللجنة  الوطنية  الجمعيات  �صبكة 

المالذ الأخير ل�صتعادة الروابط الأ�صرية بين المهاجرين واأ�صرهم.

اللجنة  ومع  بينها  فيما  بالعمل  يتعلق  فيما  الوطنية،  الجمعيات  اأولوية  اإن   

الأ�صرية  الروابط  ل�صتعادة  اإجراءات  اتخاذ  هو  الأحمر،  لل�صليب  الدولية 

للمهاجرين.

في  اأنف�صهم  تقديم  بدون  البلدان  اإلى  المهاجرون  يدخل  الحالت،  بع�ص  في   4.7

لمنع مثل  بتكثيف جهودها  العامة  ال�صلطات  قيام  الر�صمية. ومع  الحدود  معابر 

الأ�صول  مختلف  من  المهاجرون  يحتجز  ما  فغالًبا  ال�صرعية،  غير  الهجرة  هذه 

والنتماءات في مجموعات. وغالبًا ما يعاملون كجزء من »مجموعة مختلطة« 

ومواطن �صعف وحقوق  احتياجات  ذوي  كاأفراد  ولي�ص  قانونية،  غير  اأو  �صرية 

خا�صة، بما في ذلك حق التما�ص اللجوء.

على الجمعيات الوطنية اأن تعترف بحق كل ع�صو من اأع�صاء مجموعات   

اإلى  ت�صعى  اأن  لها  وينبغي  كفرد،  اإليه  ينظر  اأن  في  المختلطة  المهاجرين 

م�صاعدة كل منهم في البحث عن فر�صة تاأكيد مطالبهم الفردية عن طريق 

اإجراءات مالئمة.

من ال�صروري اأن يعرف النا�ص الذين يقررون الهجرة بحًثا عن الأمان وعن اأماكن   5.7

جديدة للحياة والعمل مخاطر الهجرة التي يمكن اأن تهدد حياة المهاجرين الذين 

الخارج  في  الفر�ص  ب�صاأن  المهاجرين  اآمال  تكون  وقد  �صرعيين.  غير  يعتبرون 

بمخاطر  المحتملين  المهاجرين  توعية  فاإن  وعليه،  واقعية.  وغير  فيها  مبالًغا 

الهجرة وبالظروف في بلدان المق�صد، يمكن اأن تحول دون معاناتهم. ولكن، 

قد ل يكون اأمام العديد من المهاجرين �صوى خيار ال�صفر بو�صائل غير قانونية. 

الهجرة،  منع  تحاول  األ  الوطنية  الجمعيات  على  يجب  المبداأ،  حيث  ومن 

ا اأن تتفادى الجمعيات الوطنية عك�ص  فالهجرة قرار �صخ�صي. ومن المهم اأي�صً
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اأو  منعها  اأو  الهجرة  لت�صجيع  الحكومية  ال�صيا�صات  بموجب  يعمل  من  �صورة 

الإثناء عنها.

يمكن للجمعيات الوطنية توعية المهاجرين المحتملين بالمخاطر، ول�صيما   

مخاطر الهجرة غير ال�صرعية. غير اأن عليها اأن تتفادى التحول اإلى اأداة من 

اأدوات ال�صيا�صات الحكومية التي تهدف اإلى منع الهجرة ب�صفة عامة.

م�ضاعدة المهاجرين في العودة  .8

غالًبا ما يواجه المهاجرون العائدون تحديات ول�صيما من حيث اإعادة دمجهم،   1.8

اإليها.  وتهتم  التي يعودون  البلدان  تنمية  اأن ي�صاهموا في  ا  اأي�صً اأن بو�صعهم  غير 

الجمعيات الوطنية عند العمل مع المهاجرين ومن اأجلهم باحتياجات العائدين 

وحيادها  تحيزها  عدم  على  الأوقات  كل  في  تحافظ  اأن  وعليها  وم�صالحهم. 

تتعاون،  اأن  والعودة  المق�صد  بلدان  في  الوطنية  الجمعيات  وعلى  وا�صتقاللها. 

اأن�صطة  اأن تت�صمن  العائدين. ويمكن  ا�صتقبال  اأو في  للعودة،  التح�صير  �صواًء في 

عن  ف�صال  مغادرتهم  قبل  للمهاجرين  الم�صورة  تقديم  الوطنية  الجمعيات 

م�صاعدتهم ومتابعة ظروف حياتهم بعد عودتهم.

عودتهم  قبل  العائدين،  للمهاجرين  والحماية  الم�صاعدة  تقديم  ي�صتند   

وبعدها على اتفاق العائدين. ويعد التعاون بين الجمعيات الوطنية في بلدان 

تحقيقا  �صراكة  اتفاقات  ي�صم  اأن  ويمكن  اأ�صا�صيا  العودة  وبلدان  المغادرة 

لم�صلحة العائدين.

من �صالحية الدول تنظيم وجود المهاجرين وطردهم اأو ترحيلهم من اأرا�صيها   2.8

اإذا اعتبرتهم غير �صرعيين. ولكن، على الحكومات اأن ت�صمن تنفيذ هذه الأعمال 

الإعادة. والجمعيات  الدولي، بما في ذلك مبداأ عدم  القانون  باحترام  الق�صرية 

الوطنية غير ملزمة، كجهات م�صاعدة لل�صلطات اأو غير ذلك،  بالقيام بدور في 

المبا�صرة  م�صاركتها  اأن  والواقع  الهجرة.  مراقبة  اأو  الق�صرية  الأعمال  هذه  مثل 

يمكن اأن  تهدد حياد الحركة وهويتها الإن�صانية.

على الجمعيات الوطنية اأن تتفادى الم�صاركة في عمليات طرد اأو ترحيل   

المهاجرين. غير اأن باإمكانها اأن تلبي الحتياجات الإن�صانية بموافقة م�صبقة 

العودة.  بلد  في  الوطنية  الجمعية  ومن  ق�صرا  �صيبعدون  الذين  اأولئك  من 

و�صع  عند  �صارمة  �صروط  احترام  عليها  يتعين  الحالت،  هذه  مثل  وفي 

برامجها. 
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مواجهة نزوح ال�ضكان   .9

كثيرا ما ترتبط حالت نزوح ال�صكان بظاهرة الهجرة. فقد ل يكون النازحون   1.9

قادرين على العودة اأو البقاء حيث التم�صوا اللجوء. وبالتالي، فقد ي�صلكون طريق 

الهجرة لإعادة بناء حياتهم في مكان اآخر. وبالن�صبة لكل من ال�صكان النازحين 

والمهاجرين، ت�صطلع الجمعيات الوطنية بدور اإن�صاني اأ�صا�صي. ويمكن اأن يتمثل 

هذا الدور في ا�صطالعها باأن�صطة بنف�صها اأو بال�صتراك مع اللجنة الدولية لل�صليب 

الأحمر اأو التحاد الدولي اأو مع جمعيات وطنية اأخرى. ومن المهم اعتماد نهج 

من�صق يراعي نزوح ال�صكان وهجرتهم كتحديين متميزين ولكنهما مترابطان.

المتعلقة  تلك  عن  تختلف  ال�صكان  نزوح  حالت  مواجهة  متطلبات  اإن   

بالهجرة. غير اأن جميع مكونات الحركة �صت�صعى جاهدة، ح�صبما تقت�صيه 

الظروف، لال�صطالع  بعمل من�صق ي�صمل ال�صكان النازحين والمهاجرين 

على حد �صواء.

في حالت النزوح الداخلي – اأي نزوح ال�صكان داخل بلدانهم - تمثل الت�صريعات   2.9

الوطنية م�صدرا للقانون ي�صمن م�صاعدة ال�صكان المت�صررين وحمايتهم. اإل اأن 

وقد  الداخلي.  للنزوح  ال�صتثنائية  بالظروف  دائًما  تتنباأ  ل  الوطنية  الت�صريعات 

الظروف، يعد من  العامة بالإجهاد وال�صعف. وفي مثل هذه  ال�صلطات  ت�صاب 

المهم بالن�صبة للجمعيات الوطنية ب�صفة خا�صة اأن ت�صتند في عملها على القانون 

النزاع  حالت  في  الإن�صاني  الدولي  القانون  وعلى  الإن�صان  لحقوق  الدولي 

الداخلي. ولت�صهيل  النزوح  ب�صاأن  التوجيهية  المبادئ  يردان في  اللذين  الم�صلح 

عمل الجمعيات الوطنية، يقوم التحاد الدولي واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر 

بتوفير ما يلزم من اإر�صادات.

على الجمعيات الوطنية التي تقدم الم�صاعدة والحماية في حالت النزوح   

ال�صلة،  ذات  الدولية  والمعيارية  القانونية  الأطر  اإلى  ت�صتند  اأن  الداخلي 

ال�صلة  ذات  و�صيا�صاتها  الحركة  معايير  في  الواردة  الإر�صادات  تتبع  واأن 

بالمو�صوع.

قد ي�صبق النزوح داخل بلد ما نزوح الالجئين اأو �صحايا الكوارث عبر الحدود   3.9

الدولية. وتختلف ظروف ال�صكان النازحين واحتياجاتهم الإن�صانية على جانبي 

الإغاثة  تهدف  اأن  ل�صمان  اأ�صا�صيا  اأمرا  الحدود  عبر  التن�صيق  ويعتبر  الحدود. 

التن�صيق  دائمة. ويوؤول  اإيجاد حلول جماعية  اإلى  الحدود  المقدمة على جانبي 

الأولي عبر الحدود اإلى الحركة ؛ بينما يقع م�صتوى التن�صيق الثاني على الجهات 

➞

➞
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بالتعاون  يتعلق  فيما  الحركة  ومبادئ  �صيا�صات  مع  يتما�صى  ب�صكل  الخارجية 

الخارجي.

عبر  والنزوح  الداخلي  النزوح  بين  ترابط  فيها  يوجد  التي  ال�صياقات  في   

ا�صتجابة  توفير  اإلى  الوطنية  الجمعيات  تهدف  اأن  ينبغي  الدولية،  الحدود 

اإن�صانية يجري تن�صيقها في اإطار ا�صتراتيجية عبر الحدود.

تخفيف �ضغوط الهجرة على مجتمعات المن�ضاأ  .10

الدولي  القانون  يحدد  العنف،  اأ�صكال  من  وغيره  الم�صلح  النزاع  حالت  في   1.10

الإن�صاني القواعد التي تحد من اآثار النزاع وتحمي النا�ص ومنازلهم. والتدخل 

لل�صليب  الدولية  اللجنة  مع  وال�صراكة  بالتن�صيق  الوطنية،  للجمعيات  الإن�صاني 

الأ�صا�صي  والنظام  جنيف  اتفاقيات  بموجب  المحددة  وليتها  �صمن  الأحمر 

التي  الهجرة  وت�صاعد  ال�صكان  نزوح  احتمالت  من  التقليل  يمكنه  للحركة، 

يمكن اأن تترتب عليه.

لتخفيف �صغوط الهجرة الناجمة عن النزاعات الم�صلحة وغيرها من اأ�صكال   

لل�صليب  الدولية  اللجنة  مع  تتعاون  اأن  الوطنية  الجمعيات  على  العنف، 

الأحمر واأن تدعم وليتها بموجب القانون الدولي الإن�صاني.

الخدمات  اإلى  الفتقار  اإلى  بالإ�صافة  والقت�صادية،  الجتماعية  ال�صائقة  2.10  تمثل 

الإن�صانية  المنا�صرة  ت�صجع  وقد  للهجرة.  الرئي�صية  الأ�صباب  التنمية،  اآفاق  واإلى 

الحكومات على اتخاذ تدابير للتخفيف من الم�صقة من خالل تح�صين الخدمات 

في  الوطنية  للجمعيات  الن�صبية  الميزة  تكمن  ذلك،  ومع  القت�صادية.  والتنمية 

التطوعي. وقد ي�صمل  العمل  التعافي من خالل  النا�ص على  م�صاهمتها في قدرة 

ذلك، �صمن اأمور اأخرى، دعم الأمن الغذائي واإدرار الدخل، اأو برامج ال�صحة 

والتوعية، اأو اأعمال الإغاثة الإن�صانية على الم�صتوى المجتمعي.

عند الم�صاهمة في الحد من �صغوط الهجرة في بلدان تمر باأزمة اقت�صادية   

واجتماعية، ينبغي اأن تركز الجمعيات الوطنية على تعزيز قدرة النا�ص على 

التعافي من خالل العمل على الم�صتوى المجتمعي.

المعي�صة في  ال�صكاني يزيد من �صعوبة ظروف  بالنمو  البيئي  التدهور  اقتران  3.10  اإن 

كثير من الأماكن، ول�صيما بالن�صبة للفقراء. كما اأن خطر الكوارث الطبيعية اأو 

الكوارث من �صنع الإن�صان قد يحمل النا�ص على الهجرة بحًثا عن اأماكن اأكثر 

اأمنًا. ومن خالل التاأهب لمثل هذه المخاطر وتعزيز قدرة ال�صكان على التعافي، 

➞

➞

➞
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التي  ال�صغوط  من  التخفيف  في  الدولي  والتحاد  الوطنية  الجمعيات  ت�صاهم 

تحمل النا�ص على الهجرة.

اأ�صا�صية  ا�صتراتيجية  ي�صكالن  لها،  والتاأهب  الكوارث  مخاطر  من  الحد  اإن 

للجمعيات الوطنية والتحاد الدولي للحد من �صغوط الهجرة على المجتمعات 

المحلية المعر�صة للكوارث.

الملحق بال�صيا�صة

تعليقات ومعلومات  تتطلب  قد  ال�صيا�صة موا�صيع وتت�صمن مفاهيم  تتناول هذه 

اأ�صا�صية اإ�صافية. وت�صمل الوثائق المذكورة في الملحق قرارات الحركة و�صيا�صات 

التي  والقرارات  واأدلتها،  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  واإر�صادات  التحاد 

اعتمدتها الموؤتمرات الد�صتورية الإقليمية وتو�صيات الجتماعات الإقليمية ف�صال 

عن مجموعة مختارة من ال�صكوك القانونية الدولية ذات ال�صلة بالمو�صوع.

ملحق عن ال�صيا�صة ب�صاأن الهجرة

قد  مفاهيم  وهي  مفاهيم،  من  تت�صمنه  ما  الهجرة  ق�صايا  ب�صاأن  ال�صيا�صة  تعالج 

ت�صتلزم مزيًدا من التف�صير وتوفير المعلومات الأ�صا�صية. ولذا، فاإن الوثائق الواردة 

ال�صيا�صة. ومع ذلك، فهي  لهذه  القراءة  الم�صاعدة على  تقديم  اإلى  اأدناه تهدف 

والحماية  الم�صاعدة  بتقديم  ال�صلة  ذات  الن�صو�ص  لجميع  �صاملة  قائمة  لي�صت 

للمهاجرين.

قرارات الحركة

الثالثون  الدولي  الموؤتمر   ،1 رقم  القرار  الإن�صانية،  اأجل  من  مًعا   -

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 2007

الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  حركة  لعمل  الخا�صة  الطبيعة   -

م�صاعدة  جهات  ب�صفتها  الوطنية  الجمعيات  ودور  وال�صراكات، 

لل�صلطات العامة في المجال الإن�صاني، القرار رقم 2، الموؤتمر الدولي 

الثالثون لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 2007

- الهجرة الدولية، القرار رقم 5، مجل�ص المندوبين، 2007
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الدولية  التنفيذ( الخا�صة بالحركة  الروابط )وخطة  اإعادة  ا�صتراتيجية   -

 ،4 رقم  القرار   ،)2018  –  2008( الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب 

مجل�ص المندوبين، 2007

ال�صالم  تحقيق  في  م�صاهمة   - التمييز  وعدم  التنوع  احترام  تعزيز   -

وال�صداقة بين ال�صعوب، القرار رقم 3، مجل�ص المندوبين، 2005

تنفيذ اتفاق اإ�صبيلية، القرار رقم 8، مجل�ص المندوبين، 2005

 ،9 رقم  القرار  والتع�صب،  التمييز  ومكافحة  التنوع  احترام  تعزيز   -

مجل�ص المندوبين، 2003

الأدنى  والحد  داخليًا،  والنازحين  الالجئين  ل�صالح  الحركة  عمل   -

بين مكونات  الت�صغيلية  التفاقات  في  اإدراجها  ينبغي  التي  العنا�صر  من 

مجل�ص   ،10 رقم  القرار  الخارجيين،  الت�صغيليين  و�صركائها  الحركة 

المندوبين، 2003

 ،4 رقم  القرار  داخليًا،  والنازحين  الالجئين  ل�صالح  الحركة  عمل   -

مجل�ص المندوبين، 2001

المندوبين،  مجل�ص   ،6 رقم  القرار  المنا�صرة،  ب�صاأن  الحركة  �صيا�صة   -

1999

الدولية  الحركة  لمكونات  الدولية  الأن�صطة  تنظيم  ب�صاأن  اتفاق   -

 ،6 رقم  القرار  اإ�صبيلية(،  )اتفاق  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب 

مجل�ص المندوبين، 1997

- المبادئ والإجراءات في مجال الم�صاعدة والحماية الدولية الإن�صانية، 

الأحمر  لل�صليب  والع�صرون  ال�صاد�ص  الدولي  الموؤتمر   ،4 رقم  القرار 

والهالل الأحمر، 1995

المندوبين،  مجل�ص   ،7 رقم  القرار  والنازحون،  والالجئون  الحركة   -

1993

- الحركة والالجئون، القرار رقم 9، مجل�ص المندوبين، 1991

الخام�ص  الدولي  الموؤتمر  ال�صابع ع�صر،  القرار  والالجئون،  الحركة   -

والع�صرون لل�صليب الأحمر، 1986
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- العون المقدم من ال�صليب الأحمر الدولي اإلى الالجئين، القرار الحادي 

والع�صرون، الموؤتمر الدولي الرابع والع�صرون لل�صليب الأحمر، 1981

�ضيا�ضات التحاد الدولي

- �صيا�صة ال�صحة، الدورة الخام�صة ع�صرة للهيئة العامة، التحاد الدولي 

لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 2005

التحاد  الإدارة،  لمجل�ص  ال�صابعة  الدورة  النف�صي،  الدعم  �صيا�صة   -

الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 2003

- �صيا�صة الرعاية الجتماعية، الدورة الثانية ع�صرة للهيئة العامة، التحاد 

الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 1999

- �صيا�صة التاأهب للكوارث، الدورة الثانية ع�صرة للهيئة العامة، التحاد 

الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 1999

- �صيا�صة العدل بين الجن�صين، الدورة الثانية ع�صرة للهيئة العامة، التحاد 

الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 1999

- �صيا�صة مواجهة حالت الطوارئ، الدورة الحادية ع�صرة للهيئة العامة، 

التحاد الدولي لجمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 1997

اأدلة وكتيبات التحاد الدولي واللجنة الدولية لل�ضليب الأحمر

العنف  وحالت  الم�صلحة  النزاعات  في  المدنيين  حماية  تعزيز   -

الأخرى، اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر، 2008

غير  الأطفال  ب�صاأن  الوكالت  بين  الم�صتركة  التوجيهية  المبادئ   -

الم�صحوبين والمنف�صلين، اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر، 2004

الجمعيات  اأجل  من  دليل   - اأوروبا  في  اللجوء  ملتم�صي  م�صاعدة   -

لجمعيات  الدولي  التحاد  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الوطنية 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 2003

لل�صليب  الوطنية  الجمعيات  اأجل  من  دليل  العائلية:  الروابط  اإعادة   -

الأحمر والهالل الأحمر، اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر، 2001

المهنية،  المعايير  عن  بحث  الحروب:  حالت  في  الحماية  تعزيز   -

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر، 2001
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قرارات اتخذتها موؤتمرات د�ضتورية اإقليمية

- التزامات جوهان�صبرغ، الموؤتمر الأفريقي ال�صابع لجمعيات ال�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر، 2008

لل�صليب  ع�صر  الثامن  الأمريكية  البلدان  موؤتمر  غواياكيل،  التزام   -

الأحمر، 2007

لل�صليب  ال�صابع  الإقليمي  الأوروبي  الموؤتمر  ا�صطنبول،  التزامات   -

الأحمر والهالل الأحمر، 2007

ع�صر  ال�صابع  الأمريكية  البلدان  موؤتمر  �صيلي،  دي  �صانتياغو  التزام   -

لل�صليب الأحمر، 2003

ال�صاد�ص  الإقليمي  الهادئ  والمحيط  اآ�صيا  موؤتمر  مانيال،  - خطة عمل 

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 2002

الإقليمي  الأوروبي  الموؤتمر  الهجرة،   - برلين  عمل  وخطة  ميثاق   -

ال�صاد�ص لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 2002

تو�ضيات اتخذتها اجتماعات اإقليمية اأخرى

ر غير الم�صحوبين،  - تو�صيات �صترا�صبورغ، ندوة حول الهجرة، الق�صَّ

والإعادة الق�صرية، ال�صليب الأحمر الفرن�صي ومجل�ص اأوروبا، 2009

الجن�صين  بين  العدل  ب�صاأن  الدولي  الجتماع  باليرمو،  تو�صيات   -

والهجرة في منطقة البحر الأبي�ص المتو�صط، ال�صليب الأحمر الإيطالي 

البحر  منطقة  في  للتعاون  الأحمر  والهالل  الأحمر  ال�صليب  ومركز 

الأبي�ص المتو�صط، 2008

التقرير النهائي، المنتدى الأوروبي المفتوح ب�صاأن العودة، ال�صليب   -

الأوروبي،  والتحاد  الأحمر  ال�صليب  ومكتب  ال�صويدي،  الأحمر 

2006

اإر�ضادات اإقليمية

الوطنية  الجمعيات  اأجل  من  دليل   – والممار�صة  ال�صيا�صة  العودة:   -

ال�صليب  تعاون  منتدى  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الأوروبية 
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والمهاجرين،  اللجوء  وملتم�صي  الالجئين  ب�صاأن  الأوروبي  الأحمر 

2008

ال�صليب  تعاون  منتدى  اللجوء،  ملتم�صي  ا�صتقبال  ب�صاأن  اإر�صادات   -

والمهاجرين،  اللجوء  وملتم�صي  الالجئين  ب�صاأن  الأوروبي  الأحمر 

2001

الإطار القانوني الدولي - مجموعة مختارة من الأدوات الدولية ذات ال�ضلة

فيما يلي مجموعة مختارة من الأدوات القانونية ال�صاملة التي قد تكون ذات �صلة 

الإن�صان  تتعلق بحقوق  اإقليمية  اأدوات  تت�صمن  المهاجرين. وهي ل  بالعمل مع 

وقانون الالجئين.

القانون الدولي لحقوق الإن�ضان

المهاجرون

واأفراد  المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  التفاقية   -

اأ�صرهم، 1990

- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة التجار بالأ�صخا�ص، وبخا�صة الن�صاء 

والأطفال، المكمل لتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

عبر الوطنية )بروتوكول باليرمو(، 2000

الأ�سخا�ص عديمو الجن�سية

- التفاقية ب�صاأن الحد من حالت انعدام الجن�صية، 1961

- التفاقية المتعلقة بو�صع الأ�صخا�ص عديمي الجن�صية، 1954

مجموعات اأخرى محددة

- اتفاقية الق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز �صد المراأة، 1979

- اتفاقية حقوق الطفل، عام 1989

- اتفاقية حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، 2006
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موا�سيع عامة

- التفاقية الدولية للق�صاء على جميع اأ�صكال التمييز العن�صري، 1965

- العهد الدولي الخا�ص بالحقوق المدنية وال�صيا�صية، 1966

والثقافية،  والجتماعية  القت�صادية  بالحقوق  الخا�ص  الدولي  العهد   -

1966

العقوبة  اأو  المعاملة  �صروب  من  وغيره  التعذيب  مناه�صة  اتفاقية   -

القا�صية اأو غير الإن�صانية اأو المهينة، 1984، )يرجى الطالع على وجه 

الخ�صو�ص على المادة رقم 3 ب�صاأن عدم الإعادة الق�صرية(

القانون الدولي الإن�ساني

- اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة اأ�صرى الحرب، 1949

- اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأ�صخا�ص المدنيين في وقت الحرب، 

1949

اآب/   12 في  المعقودة  جنيف،  لتفاقيات  الإ�صافي  البروتوكول   -

1949، المتعلق بحماية �صحايا المنازعات الدولية الم�صلحة  اأغ�صط�ص 

)البروتوكول الأول(، 1977

اآب/   12 في  المعقودة  جنيف  لتفاقيات  الإ�صافي  البروتوكول   -

غير  الم�صلحة  المنازعات  �صحايا  بحماية  المتعلق   ،1949 اأغ�صط�ص 

الدولية )البروتوكول الثاني(، 1977

القانون الدولي لالجئين

- التفاقية الخا�صة بو�صع الالجئين، 1951

- البروتوكول الخا�ص بو�صع الالجئين، 1967
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اإن مجل�ص المندوبين،

اإذ يعبر عن بالغ قلقه ب�صاأن معاناة ع�صرات الماليين من الأ�صخا�ص الذين اقتلعوا 

ق�صًرا من ديارهم، واأولئك الأ�صخا�ص المت�صررين والجماعات الأخرى المت�صررة 

الإن�صاني،  الدولي  القانون  وانتهاكات  الم�صلحة،  النزاعات  ب�صبب  النزوح  من 

وحقوق الإن�صان، والكوارث الطبيعية، والكوارث التي ي�صنعها الإن�صان؛

الأحمر  لل�صليب  الدولية  الحركة  مكونات  التزام  جديد  من  ويوؤكد  ر  ذكِّ يُ اإذ 

الم�صردين  والأ�صخا�ص  الالجئين  حماية  بعمليات  بالنهو�ص  الأحمر  والهالل 

الموؤتمر  اعتمدها  التي  القرارات  في  يرد  لما  طبقا  وم�صاعدتهم  البالد،  داخل 

مانيال  والع�صرون،  الواحد  )القرار  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولي 

1981؛ والقرار ال�صابع ع�صر، جنيف 1986؛ والقرار 4اأ، جنيف 1995، والهدف 

2.3 من خطة عمل الموؤتمر الدولي ال�صابع والع�صرين، جنيف 1999( اإ�صافة اإلى 

القرارات التي اعتمدها مجل�ص المندوبين )القرار 9، بوداب�صت 1991، والقرار 

7، بيرمنغهام 1993، والقرار 4، جنيف 2001، والقرار 10، جنيف 2003(؛ 

الإن�صاني،  الدولي  والقانون  الإن�صان،  لحقوق  الدولي  القانون  اأن  اإلى  ي�سير  اإذ 

كل بح�صب نطاق تطبيقه، يحميان كافة الأ�صخا�ص المت�صررين من النزوح من 

واإلى  الم�صيفة؛  والجماعات  والقاطنين،  اأنف�صهم،  البالد  داخل  النازحين  قبيل 

اأن القانون الدولي الإن�صاني يحمي في وقت النزاعات الم�صلحة المدنيين، بمن 

فيهم النازحون، ب�صفتهم هذه؛

اإذ ي�سدد على اأهمية احترام القوانين هذه درًءا للنزوح؛

ي�صجع مكونات  واإذ  الوطنية،  القوانين  توفرها  التي  الحماية  اأن  على  ي�سدد  واإذ 

لجهود  دعًما  المنا�صبة  الإجراءات  اتخاذ  على  لولياتها،  طبقا  كافة،  الحركة 

القرار 5

�صيا�صة الحركة الخا�صة بالنزوح الداخلي
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الدول لتنفيذ القانون الدولي الإن�صاني، وقانون حقوق الإن�صان، �صمن قوانينها 

البالد،  داخل  النازحين  الأ�صخا�ص  على  تطبيقها  الواجب  الوطنية  وممار�صاتها 

من  هام  دولي  اإطار  الداخلي  النزوح  ب�صاأن  التوجيهية  المبادئ  باأن  والعتراف 

�صاأنه توفير التوجيه تحقيًقا لهذا الغر�ص؛

قر باأن المقاربة الم�صتركة الموؤدية اإلى دعم ا�صتجابة الحركة عالمًيا �صيعزز  واإذ يُ

�صورتها داخل الجماعات المعنية بال�صاأن الإن�صاني؛ 

 2009 عام  وافقت  الدولي  لالتحاد  العامة  الهيئة  اأن  ال�صاأن  في هذا  واإذ يالحظ 

على �صيا�صة ب�صاأن الهجرة اعتمدها مجل�ص اإدارته، واأن ال�صيا�صة اأدناه تكمل تلك 

ال�صيا�صة؛

 واإذ يعترف بجهد التحاد الإفريقي في اعتماد  التفاقية من اأجل حماية وم�صاعدة 

النازحين داخلًيا في اأفريقيا.

يعتمد �صيا�صة الحركة ب�صاأن النزوح الداخلي التي ت�صمل المبادئ الع�صرة التالية:  .1

نحن في الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر،

اأنف�صهم،  – النازحين  كافة  الداخلي  النزوح  للمت�صررين من  الخدمة  نوفر  اأ. 

والجماعات الم�صيفة، والآخرين – ونتخذ القرارات طبًقا لأكثر الخدمات 

والحتياجات الإن�صانية اإلحاًحا

المهددة،  الجماعات  اإلى  للو�صول  امتيازات  من  به  نتمتع  ما  نوظف  ب. 

واأ�صحاب القرارات، توظيًفا كامال

ن�صعى اإلى الحد من النزوح، ونعترف في الوقت ذاته بحق النا�ص في الرحيل  ج. 

عن طيب خاطر

اأمنهم، وكرامتهم،  ت�صمن  في ظروف  البالد  داخل  النازحين  ندعم عودة  د. 

اإدماجهم على  اأو  اآخر،  اإلى مكان  نقلهم  وعن طيب خاطر، والعمل على 

اأ�صا�ص تقييمنا الم�صتقل لو�صعهم

في  م�صاركتهم  �صمان  خالل  من  والجماعات  الأفراد  تمكين  اإلى  ن�صعى  هـ. 

برامجنا وتنفيذها، وبم�صاعدتهم على ممار�صة حقوقهم، وبتوفير  ت�صميم 

فر�صة ح�صولهم على الخدمات المتاحة

دعت  كلما  رها،  وُنذكِّ الأخرى،  المعنية  والأطراف  ال�صلطات  مع  نن�صق  و. 

ال�صرورة، بالتزاماتها، كما ترد في الإطار القانوني الواجب التطبيق
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هذه  بدعم  لل�صلطات،  م�صاعدة  جهات  وب�صفتنا  وطنية  كجمعيات  نقوم  �ص. 

به  الإن�صاني بقدر ما ت�صمح  المجال  ال�صلطات في تحمل م�صوؤولياتها في 

بامتثال  بذلك  القيام  من  تتمكن  اأن  و�صريطة  وقدراتها،  الجمعيات  موارد 

ونظامها  الحركة  مهمة  مع  وتما�صًيا  للحركة  الأ�صا�صية  للمبادئ  كامل 

الأ�صا�صي 

ن�صعى اإلى الحد من نطاق تحملنا م�صوؤوليات ال�صلطات في الوفاء باحتياجات  ح. 

ال�صكان و�صماًنا لرفاهيتهم داخل الأقاليم التي تقع تحت �صيطرتها

اإلى  جاهدين  ون�صعى  الحركة،  داخل  الت�صغيلية  لل�صراكات  الأولوية  نولي  ت. 

ال�صطالع باأدوارنا التكميلية، وتحمل م�صوؤولياتنا، و�صحذ خبراتنا كاملة

نن�صق مع الكيانات الأخرى على اأ�صا�ص ح�صورها، وقدراتها في الميدان،  ي. 

والحتياجات الواجب تلبيتها، والقدرات المتاحة، وفر�ص النفاذ، ونعمل 

لمبادئنا  اأوفياء  ذاته  الوقت  في  اإلينا(  الآخر  نظرة  )وتظل  نظل  اأن  على 

الأ�صا�صية؛ 

يطلب اإلى مكونات الحركة كافة تنفيذ هذه ال�صيا�صة عند ال�صتجابة لحتياجات   .2

الأ�صخا�ص المت�صررين من النزوح، اأو عند معا�صدة المكونات الأخرى للحركة 

في ذلك؛

الدولي، رفع  بالتن�صيق مع التحاد  الأحمر،  لل�صليب  الدولية  اللجنة  اإلى  يطلب   .3

تقرير اإلى مجل�ص المندوبين في عام 2011 ب�صاأن تنفيذ هذه ال�صيا�صة؛

يدعو اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر والتحاد الدولي اأن يوليا الهتمام الواجب   .4

لإدراج هذا المو�صوع كجزء من جدول الأعمال العام للموؤتمر الدولي لل�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر الذي �صينعقد عام 2011 بهدف جذب انتباه الدول اإلى 

التحديات التي تطرح لدى تلبية احتياجات الإن�صانية  الأ�صخا�ص المت�صررين من 

النزوح الداخلي.
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�صيا�صة الحركة الخا�صة بالنزوح الداخلي

مقدمة

النطاق  وا�صع  نزوح  في  ومفاجئة  خطيرة  اأزمات  ت�صببت  عقود،  عدة  خالل 

ا�صتجابة  تطلب  الذي  الأمر   
2
الوطنية، الحدود  داخل   

1
�صكانية لمجموعات 

الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر  اإن�صانية عاجلة. وقد طورت الحركة 

اإليها بالحركة( مجموعة من ال�صتجابات الإن�صانية، وهي تقدم كل عام  )ي�صار 

م�صاعدات اإلى ماليين من النازحين ذوي احتياجات مختلفة ويعانون من نقاط 

ا�صت�صعاف متعددة في حالت الطوارئ الق�صوى كما في اأو�صاع يطول اأمدها. 

والحركة وحدها غير قادرة على تلبية جميع الحتياجات الناجمة عن النزوح، 

وقدراتها  لها  المتاحة  الو�صائل  من  اأف�صل  نحو  على  ال�صتفادة  يمكنها  ولكن 

مجتمعة. ويجب على الحركة اأن تتفادى قدر الإمكان التناف�ص، اإما بين مختلف 

مكوناتها واإما بينها وبين  منظمات اأخرى. 

وعندما تنزح مجموعات كبيرة من الأ�صخا�ص داخل بلد ما، قد تجد ال�صلطات 

العامة، التي يقع على عاتقها واجب الرعاية ب�صفة رئي�صية، اأن مواردها ممت�صة 

الإن�صانية  المعونة  تقديم  هي  الحركة  مكونات  مهمة  تكون  حينئذ  و�صعيفة. 

ال�صرورية اإما بمفردها اأو من خالل ال�صراكة.

تنظر الحركة اإلى النزوح ب�صفته عملية تتغير با�صتمرار وغالًبا ما تتكرر، وتمر بعدة 

مراحل3. ويكون للنزوح تبعات خطيرة على جماعات مختلفة كثيرة. وثمة اإطار 

التطبيق،  الإن�صاني حينما كان واجب  الدولي  الوطني، والقانون  )القانون  قانوني 

ورد تعريف النزوح الداخلي الذي ت�صتخدمه الحركة في المبادئ التوجيهية ب�صاأن النزوح الداخلي التي تن�ص على اأن   .1
اأو  منازلهم  ترك  على  اأو  الهرب  على  اأُكرهوا  الذين  الأ�صخا�ص  اأو جماعات  الأ�صخا�ص  هم  بلدانهم  داخل  »النازحين 

اأماكن اإقامتهم المعتادة اأو ا�صطروا اإلى ذلك، ول�صيما نتيجة اأو �صعًيا لتفادي اآثار نزاع م�صلح اأو حالت عنف عام الأثر 

اأو انتهاكات حقوق الإن�صان اأو كوارث طبيعية اأو كوارث من فعل الب�صر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة« 

)وثيقة الأمم المتحدة E / CN.4/ 1988/ 53/ Add.2 الموؤرخة في 11 فبراير/ �صباط 1998(. 

في عام 2009، ذكر اأكثر من ن�صف عدد الأ�صخا�ص الذين ت�صرروا جراء اأزمة خطيرة ومفاجئة اأنهم عانوا تجربة النزوح،   .2
حيث اأجبروا على ترك ديارهم والعي�ص في اأماكن اأخرى. انظر: تقرير موجز: ا�صتطالع للراأي في اأفغان�صتان وكولومبيا 

.)IPSOS/ICRC 2009( وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجورجيا وهايتي ولبنان وليبيريا والفلبين

الحماية من النزوح الق�ضري هي المرحلة التي يمكن فيها اإزالة اأ�صباب النزوح اأو تقليلها. ويعتبر فهم الأحداث التي تت�صبب   .3
في النزوح اأمًرا حا�صًما في اإطار الجهود الرامية اإلى الحيلولة دون تكرارها. النزوح الحاد هو مرحلة النزوح التي تت�صم 

بالهروب المحموم من قبل اأ�صخا�ص يتخذون غالًبا تدابير يائ�صة بحًثا عن حلول كثيًرا ما يت�صح اأنها بالغة ال�صعوبة. يتميز 

النزوح الم�صتقر با�صتقرار اأو ا�صتيطان ن�صبي للنازحين داخل بلدانهم انتظاًرا لنتهاء الأزمة )في المخيمات اأو مع م�صيفين 

اأو ب�صفة م�صتقلة(. تعتمد الحلول الم�ضتدامة والدائمة على ت�صوية الأزمة اأو يمكن النظر فيها عند عودة الظروف التي من 

�صاأنها اأن توؤدي اإلى ا�صتئناف النازحين لحياة طبيعية. 
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والقانون الدولي لحقوق الإن�صان( يحمي النازحين اأنف�صهم والأ�صخا�ص الذين لزموا 

اأماكنهم، والمجتمعات المحلية الم�صيفة التي تتقا�صم مواردها مع جماعة النازحين. 

 والحد 
4
اإن الهدف الرئي�صي للحركة هو حماية الأ�صخا�ص من النزوح التع�صفي

من خطر النزوح الناجم عن الأخطار الطبيعية والأخطار من �صنع الإن�صان. ومع 

ذلك اإذا نزح الأ�صخا�ص بالفعل، تتخذ الحركة اإجراءات، ل�صيما اأثناء الأزمات 

مدة  عن  النظر  وب�صرف  الأ�صا�صية،  الحتياجات  تلبى  تعد  لم  عندما  الخطيرة 

الأزمة، بغر�ص تخفيف المعاناة التي يكابدها اأكثر الأفراد ت�صرراً. وعندما تغطي 

الأ�صا�صية ولكن على نحو غير  القائمة الحتياجات  الأ�صا�صية  والبنية  الخدمات 

كاٍف، كما في الأزمات المزمنة، يكون الهدف هو ت�صهيل التقدم نحو ا�صتجابة 

م�صتدامة للمحنة التي يتعر�ص لها ال�صحايا.  

بامتالكها  الداخلي،  النزوح  اإزاء  تنتهجه  الذي  الأ�صلوب  في  الحركة،  وتتميز 

الجذور العميقة داخل المجتمع المحلي وقدرة متميزة على الت�صال بال�صلطات. 

مبا�صر  نحو  على  تلبي  لكي  والإن�صاني  المتحيز  غير  العمل  الحركة  وتتوخى 

الحتياجات الملحة لالأ�صخا�ص المعر�صين للخطر، مع دعم ال�صلطات كم�صاعد 

و تذكيرها في الوقت نف�صه بواجبها لرعاية هوؤلء الأ�صخا�ص. 

قرارات  اإلى  الداخلي  بالنزوح  الخا�صة  لل�صيا�صة  التوجيهية  المبادئ  ت�صتند 

داخل  والنازحين  الالجئين  لم�صاعدة  بالعمل  خا�صة  ب�صفة  المتعلقة  الحركة 

بلدانهم وتكملها.5 وتقر هذه ال�صيا�صة باأن النزوح الق�صري ربما يرتبط بظاهرة 

الهجرة واأن وجود منهاج متنا�صق اأمر مهم من اأجل التو�صل اإلى روابط ممكنة 

 و�صوف ت�صاهم ال�صيا�صة 
6
بين التحديات التي تطرحها ظاهرتا النزوح والهجرة.

ين�ص المبداأ 6 )1( من المبادئ التوجيهية ب�صاأن النزوح الداخلي على اأن » لكل اإن�صان الحق في الحماية من اأن ي�صرد   .4
تع�صًفا من م�صكنه اأو من محل اإقامته المعتاد«. وينبغي اللجوء اإلى تدابير الإجالء اأو اإعادة التوطين الدائم ب�صفتها مالًذا 

اأخيًرا تقت�صيه ال�صرورة الق�صوى، اأو التهديد الو�صيك للحياة وال�صالمة البدنية وال�صحة. ويجب اتخاذ تلك التدابير وفق 

القانون الدولي الإن�صاني وحقوق الإن�صان. 

اأر�صت الحركة عدة �صيا�صات وقواعد تنظيمية توجه عملياتها في حالت الطوارئ واأن�صطتها في النزاعات وغير ذلك من   .5
الكوارث التي تدوم طوياًل. ومن بين الوثائق الأحدث عهًدا مدونة ال�صلوك للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر والمنظمات غير الحكومية لالإغاثة في حالت الكوارث، ومبادئ وقواعد ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

لالإغاثة في حالت الكوارث،  واتفاق اأ�صبيلية، وغيرها من الآليات النافذة المنظمة للتن�صيق داخل الحركة. اأما في ما 

يتعلق بالنازحين داخل بلدانهم ب�صفة خا�صة، فقد اعتمد مجل�ص المندوبين قراًرا رئي�صًيا ب�صاأن عمل الحركة لم�صاعدة 

2003 وثيقة  اإلى )�صياغة( ا�صتراتيجية لتوجيه ذلك العمل. كما ت�صمن قرار اآخر اعتمد عام  الالجئين والنازحين، دعا 

بعنوان العنا�صر الدنيا التي ينبغي  اإدراجها في التفاقات الميدانية بين مكونات الحركة و�صركائها في العمليات من خارج 

الحركة، كان المق�صود منها تعزيز �صورة الحركة وم�صداقيتها.

من  وغيرهم  الالجئين  حول  ال�صابقة  �صيا�صته  محل  الهجرة  حول   2009 لعام  الجديدة  الدولي  التحاد  �صيا�صة  تحل   .6
النازحين.   
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اإلى هذه ال�صيا�صة  اإ�صافة  حول الهجرة التي و�صعها التحاد الدولي لعام 2009 

الخا�صة بالنزوح في توحيد وتعزيز عمل الحركة الرامي اإلى الوفاء باحتياجات 

المهاجرين والنازحين ومعالجة مواطن �صعفهم. 

وتذّكر المبادئ التوجيهية لل�صيا�صة الخا�صة بالنزوح المبينة اأدناه بالتزام الحركة 

عالوة  الداخلي،  النزوح  من  المت�صررة  المحلية  والمجتمعات  الأفراد  تجاه 

المبادئ  تلك  وتوؤكد  فيه.  القوة  وجوانب  الحركة  لعمل  الخا�صة  الطبيعة  على 

التوجيهية مجدًدا قيمة تن�صيق ا�صتجابة الحركة الوا�صحة لأزمات النزوح، كما 

توفر الو�صوح والتركيز والتوجيه للنهج الذي تتبعه الحركة في معالجة النزوح. 

م�صكلة  تعالج  اأخرى  كيانات  مع  التن�صيق  ا  اأي�صً التوجيهية  المبادئ  وت�صمل 

النزوح، كما تهدف اإلى خلق ات�صاق اأكبر في ا�صتجابة الحركة للنزوح الداخلي، 

واإلى اإعادة تاأكيد دورها، وتعزيز الأثر الإيجابي الذي يمكن اأن تحدثه بالن�صبة 

لالأ�صخا�ص المعر�صين للخطر. 

مبادئ وتوجيهات ال�صيا�صة 

ن�ضعى في الحركة الدولية لل�ضليب الأحمر والهالل الأحمر اإلى م�ضاعدة جميع المت�ضررين   .1

الم�ضيفة  المحلية  بالفعل والمجتمعات  الذين نزحوا  الداخلي- الأ�ضخا�ص  النزوح  جراء 

وغيرهم- ونتخذ قراراتنا وفق الحاجات الأكثر اإلحاًحا للخدمات الإن�ضانية.

واحتياجاتهم  الأزمات  من  المت�صررة  الجماعات  اأو  الأفراد  ا�صت�صعاف  يحظى 

داخل  النازحون  دائما  يكون  ل  وقد  الأخرى.  العتبارات  كل  على  بالأولوية 

بلدانهم هم الأكثر عر�صة للخطر، فالذين ظلوا في الموؤخرة قد يعانون من نف�ص 

الم�صيفة  المحلية  الجماعات  تكون  ما  وغالًبا  اأكثر،  يكن  لم  اإن  ال�صت�صعاف 

والمقيمة في نف�ص حالة ال�صت�صعاف التي يعي�صها النازحون اأنف�صهم. 

لذلك علينا �صمان ما يلي: 

اأن تتحدد جميع اختياراتنا واأولويات عملنا وفًقا لالحتياجات واأن تعك�ص  	•
المبداأ الأ�صا�صي للحركة وهو الإن�صانية وعدم التحيز؛

اأ�صد  �صرائح  وتحدد  والحماية  الم�صاعدة  احتياجات  ا�صتجابتنا  تغطي  اأن  	•
العتراف  �صرعة  يتعين  والتي  وتبعاته،  النزوح  لمخاطر  عر�صة  ال�صكان 

اإيالء عناية خا�صة  باحتياجاتها وحقوقها الخا�صة وال�صتجابة لها. وينبغي 
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من  ت�صاعف  التي  التنوع  عوامل  من  ذلك  وغير  والجن�ص  ال�صن  لعوامل 

ا�صت�صعاف  تلك ال�صرائح؛

 وتكون بطبيعتها 
7
ال�صاملة، ال�صحة  مبنية على مفهوم  ا�صتجاباتنا  اأن تكون  	•

ال�صرورية  تلبية الحتياجات  اإلى  التخ�ص�صات،  وتهدف  ا�صتجابة متعددة 

للجماعة المت�صررة؛ 

من  المت�صررة  المحلية  والجماعات  بلدانهم  داخل  النازحون  يتمكن  اأن  	•
اإحراز تقدم في التو�صل على الأقل اإلى اأو�صاع »م�صتقرة« ن�صبًيا تلبى فيها 

احتياجاتهم ال�صرورية، في انتظار حل دائم؛ 

محبًذا  لي�ص  المخيمات  في  القهري  العزل  �صيا�صة  اأن  وا�صًحا  يكون  اأن  	•
ب�صفة عامة واأنه ينبغي التفكير في بدائل اأخرى بقدر ما هو ممكن لجعل 

هذه البدائل مر�صية؛ 

اأن يبذل كل جهد ممكن ل�صمان اإطالع الأ�صخا�ص المت�صررين من النزاع  	•
الروابط  اإعادة  بغية  اأحبائهم  وجود  اأماكن  وعلى  الو�صع  على  الداخلي 

العائلية ولِمّ �صمل الأقارب ببع�صهم البع�ص.  

ا اإلى  ن�ضتعمل قدرتنا المتميزة في الو�ضول اإلى المجتمعات المحلية المعر�ضة للخطر واأي�ضً  .2

�ضانعي القرار

بف�صل �صبكتنا المكونة من موظفي ومتطوعي ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 

نمتلك ركائز وطيدة داخل المجتمعات المحلية كما اأننا نملك اإمكانيات متميزة 

في الت�صال ب�صانعي القرار. واإنه لأمر حا�صم اأن تنظر اإلينا كل الجهات المعنية 

ونحظى  بالوعود،  وتفي  م�صداقية  وذات  المالئم  بالعمل  تقوم  هيئة  باعتبارنا 

بذلك بقبول الجميع ونتمكن من الو�صول اإلى الأ�صخا�ص الأكثر احتياًجا ونوفر 

لهم الم�صاعدة والحماية. 

 لذلك علينا اأن نقوم بما يلي:

الأزمة  م�صار  في  فعلي  تاأثير  لها  التي  الأطراف  كل  مع  �صالتنا  تطوير  	•
والحفاظ على تلك ال�صالت؛

ي�صمل تعريف منظمة ال�صحة العالمية لل�صحة، ال�صحة البدنية والنف�صية والجتماعية والرفاه. وقد ا�صتخدمت الحركة هذا   .7
التعريف مرجًعا في كثير من الأحيان.
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قيود  بدون  الو�صول  باإمكانية  القرار  �صانعي  من  �صمان  على  الح�صول  	•
اإلى الأ�صخا�ص والمجتمعات المحلية المت�صررة  واإلى اأق�صى حد ممكن، 

من النزوح الداخلي؛

اأجل  من  الأمنية  بالم�صائل  الخا�صة  للمعلومات  الكافي  التبادل  ت�صهيل  	•
تقليل المخاطر، بما في ذلك المخاطر التي تهدد موظفينا ومتطوعينا. 

اإلى الحيلولة دون حدوث النزوح مع الإقرار بحق الأ�ضخا�ص في مغادرة ديارهم  ن�ضعى   .3

بملء اإرادتهم

قيد  البقاء على  اأو  البدنية  ال�صالمة  تهدد  النزوح عادة عن مخاطر و�صيكة  ينجم 

الحياة ويواجهها اأفراد اأو مجتمعات محلية باأكملها. ويكون خيارنا الأول هو 

اأمنهم  تعر�ص  عدم  �صريطة  ولكن  ديارهم  في  البقاء  على  الأ�صخا�ص  م�صاعدة 

و�صالمتهم البدنية وكرامتهم للخطر، على اأن يكون البقاء وفق رغباتهم. 

لذلك علينا اأن نقوم بما يلي:

الجمعيات  وبدور  الإن�صاني  الدولي  والقانون  الخا�صة  بمهامنا  التعريف  	•
 الم�صاعد لحكومات بلدانها، من اأجل الح�صول على اإذن خا�ص 

8
الوطنية 

الموجودة،  ال�صلطات  بكل  والت�صال  المحلية  المجتمعات  اإلى  للو�صول 

وتلك ميزة هامة يمكن اأن ت�صتخدم في دعم العمل الميداني وكذلك الحوار 

مع الأطراف المعنية؛ 

تح�صين برامج التاأهب للكوارث والتقليل من المخاطر، بدعم من التحاد  	•
الدولي واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر. 

اأو  توطينهم  واإعادة  بلدانهم  داخل  للنازحين  والكريمة  والطوعية  الآمنة  العودة  ندعم   .4

دمجهم، على اأ�ضا�ص تقييمنا الم�ضتقل لأو�ضاعهم 

تتحمل ال�صلطات م�صوؤولية ا�صتعادة �صروط البقاء الأ�صا�صية، بما فيها ال�صمانات 

الأمنية. ويتعين على الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر والتحاد 

الدولي، كل ح�صب التفوي�ص الخا�ص به والخبرة والموارد المتاحة له، القيام بما 

يلي قبل النخراط في اأية اأن�صطة ترمي اإلى التو�صل اإلى حلول دائمة: 

انظر القرار رقم 2، الطبيعة الخا�صة لعمل الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر وال�صراكات ودور الجمعيات   .8
الوطنية ب�صفتها جهات م�صاعدة لل�صلطات العامة في المجال الإن�صاني، الموؤتمر الدولي الثالثون – جنيف 2007.  
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التحقق من اأن تلك المبادرات �صوف تكفل الأمان للنازحين داخل بلدانهم  	•
وتحمي كرامتهم، وذلك عن طريق تقييم م�صتقل؛

التاأكد من اأن قرار النازحين داخل بلدانهم الم�صاركة في مثل هذه الحلول  	•
قرار طوعي حًقا. 

ن�ضعى اإلى تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية. ونقوم بذلك عن طريق �ضمان م�ضاركتهم   .5

توفير  برامجنا وتنفيذها من خالل م�ضاعدتهم في ممار�ضة حقوقهم من خالل  في ت�ضميم 

اإمكانية الح�ضول على الخدمات المتاحة.

يكون الأفراد والجماعات المحلية المت�صررة من النزوح في غالب الأحيان اأقدر 

على التعبير عن احتياجاتهم وعلى تقييم ال�صتجابة المحلية والوطنية والإقليمية 

الجماعات  ولتلك  الأفراد  لهوؤلء  الخا�صة  الحتياجات  فهم  ويعد  والدولية. 

خطوة اأولى ل�صمان تلبيتها. 

لذلك علينا اأن نحر�ص على ما يلي:

المحلية  المجتمعات  عنها  تعبر  كما  الحتياجات  الح�صبان  في  ناأخذ  اأن  	•
نف�صها؛

اأن ن�صعى، اأينما دعت ال�صرورة واأمكن التنفيذ، للتغلب على اأية تجاوزات  	•
اأو �صغوط اأو اأوجه ق�صور، بما فيها الحالت التي يكون التق�صير فيها من 

جانب الموؤ�ص�صات العامة؛

نعمل  الذين  باأولئك  ال�صرر  اإلحاق  لتجنب  الفاعلة  الإجراءات  نتخذ  اأن  	•
ل�صالحهم؛

النزوح على حقوقهم ونحيلهم  المت�صررين من جراء  اأن نطلع الأ�صخا�ص  	•
اإلى الموؤ�ص�صات العامة المالئمة اأو اإلى المنظمات المتخ�ص�صة. 

اإ�صافة اإلى ذلك، ينبغي للجمعيات الوطنية الم�صيفة اأن تمنح، قدر الم�صتطاع، 

الحركة  اإلى  الن�صمام  فر�صة  المت�صررة  المحلية  المجتمعات  في  الأفراد 

كمتطوعين وتقديم الم�صاعدة داخل بيئتهم الخا�صة. 
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ال�ضرورة  دعت  كلما  ونذكرها  المعنية  الأخرى  الجهات  وكل  ال�ضلطات  مع  نن�ضق   .6

بالتزاماتها كما وردت في الأطر المعيارية واجبة التطبيق 

للقانون  الرئي�صي  الم�صدر  الوطني  الت�صريع  يعتبر  الق�صري،  النزوح  حالة  في 

المت�صررين  ال�صكان  لم�صاعدة  �صمانات  على  يحتوي  اأن  وينبغي  ال�صلة،  ذي 

وحمايتهم. وي�صكل النازحون داخل بلدانهم جزًءا من ال�صكان المدنيين ويحق 

يت�صمن  ل  الوطني  الت�صريع  اأن  بيد  تلك.  ب�صفتهم  الحماية  على  الح�صول  لهم 

دائًما اأحكاًما عن النزوح، واأحياًنا ل ي�صع حتى ت�صوًرا للظروف ال�صتثنائية التي 

يحدث فيها النزوح الداخلي. 

تحمله  الذي  الحماية  طابع  دعم  م�صوؤولية  المعنية  ال�صلطات  عاتق  على  وتقع 

ال�صارة وتوفير الظروف ال�صرورية ل�صمان قيام موظفي الحركة بعملهم على نحو 

اآمن ودعم الطبيعة الحمائية ل�صارتي ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر. 

التطبيق  في  يتمثل  الم�صلحة  النزاعات  في  خا�ص  بدور  الدولية  اللجنة  ت�صطلع 

الأمين للقانون الدولي الإن�صاني والقيام بالمهام الموكلة اإليها بموجب اتفاقيات 

جنيف. كما تدعم اللجنة الدولية المكونات الأخرى للحركة في هذا ال�صدد. 

لذلك علينا اأن نقوم بما يلي:

تعزيز المعرفة بقواعد القانون الوطني والقانون الدولي الإن�صاني والقانون  	•
ل�صالح  التطبيق  واجبة  كانت  اأينما  ال�صلة  ذات  الإن�صان  لحقوق  الدولي 

الأ�صخا�ص المت�صررين اأثناء كافة مراحل النزوح؛

لتلك  المتثال  اإلى  بالحاجة  ال�صرورة،  دعت  حالما  ال�صلطات  توعية  	•
القواعد؛ 

م�صاندة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر في تنفيذ مهامها. 	•

تقوم الجمعيات الوطنية، ب�ضفتها الجهات الم�ضاعدة ل�ضلطاتها، بدعم هذه ال�ضلطات في   .7

وقدراتها،  الجمعيات  موارد  به  ت�ضمح  ما  بقدر  الإن�ضاني  المجال  في  م�ضوؤولياتها  تحمل 

و�ضريطة اأن تتمكن من القيام بذلك بامتثال كامل للمبادئ الأ�ضا�ضية للحركة وتما�ضيًا مع 

مهمة الحركة ونظامها الأ�ضا�ضي  

نطاق  على  طبيعتها،  بحكم  بلدانهم،  داخل  بالنازحين  الخا�صة  البرامج  تنفذ 

وا�صع، وقد ت�صتمر لفترة طويلة. وتقدم تلك البرامج خدمات لأ�صخا�ص اأجبروا 

وقد  وكرامتهم.  و�صحتهم  لحياتهم  تهديدات  ظل  في  ديارهم  ترك  على  غالًبا 
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تكون التوترات داخل المجتمعات والتوترات ال�صيا�صية حادة في هذه ال�صياقات، 

وبالتالي يكون من ال�صروري اأن تدخل الجمعيات الوطنية في حوار وا�صح وبناء 

مع �صلطاتها. 

لذلك علينا �صمان ما يلي:

اإلى احترام  اأن ي�صدد حوارنا مع ال�صلطات على حاجة الجمعيات الوطنية  	•
المبادئ الأ�صا�صية للحركة ونظامها الأ�صا�صي؛

القيام  ال�صلطات على دراية بحدود قدرة الجمعية الوطنية على  	اأن تكون  	•
باأن�صطة تتحمل الدولة م�صوؤوليتها واأن�صطة قد تتعدى قدرات الجمعية؛ 

اأن نناق�ص منذ البداية مع ال�صلطات مو�صوع ال�صمانات المالئمة المتعلقة  	•
با�صتراتيجيات ت�صليم الخدمات.

ال�ضكان  باحتياجات  الوفاء  في  ال�ضلطات  م�ضوؤوليات  تحملنا  نطاق  من  الحد  اإلى  ن�ضعى   .8

و�ضمانًا لرفاهيتهم داخل الأقاليم التي تقع تحت �ضيطرتها

تقع على عاتق ال�صلطات الم�صوؤولية الأولية ل�صمان رفاه ال�صكان المت�صررين من 

الحركة بعملها  اإليها. وتقوم  التي يحتاجون  الخدمات  الداخلي وتوفير  النزوح 

بحيث تتجنب اإثناء ال�صلطات، ب�صفتها الم�صوؤول الرئي�صي، عن الوفاء بالتزاماتها 

باحترام حقوق الأفراد وحمايتها و�صونها. 

ومن ثم، عندما ل تتحمل ال�صلطات م�صوؤولياتها اأو ل ت�صتطيع تحملها، علينا اأن 

ُيناق�ص ب�صكل منتظم مع تلك ال�صلطات اأي ن�صاط بديل ن�صارك فيه،  اأن  ن�صمن 

من اأجل ت�صجيعها على اأن تتخذ من جهتها الإجراءات الالزمة للوفاء بواجباتها 

تجاه ال�صكان. 

التكميلي  بدورنا  للقيام  ون�ضعى  الحركة  داخل  العمليات  في  لل�ضراكة  الأولوية  نعطي   .9

وتحمل م�ضوؤولياتنا وا�ضتغالل خبراتنا اإلى اأق�ضى مدى 

الجمعيات  غالًبا  وتكون  �صريعة.  ا�صتجابة  بطبيعتها  الطوارئ  حالت  ت�صتلزم 

الوطنية، التي ت�صرب بجذورها في المجتمعات المحلية وتمتلك هياكل تغطي 

على نحو مثالي الأرا�صي الوطنية باأكملها، في و�صع جيد يمكنها من التخفيف 

اأن  بيد  المت�صررة.  المحلية  والمجتمعات  الأفراد  معاناة  من  وفاعلية  ب�صرعة 

قدرات  تتجاوز  ما  كثيًرا  النطاق  وا�صع  نزوح  عن  تنجم  التي  الطوارئ  حالت 

العنا�صر المختلفة المكونة للحركة، حتى عندما تكون لديها مهمة محددة في 
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المنطقة المعنية. ويعني تقا�صمنا الهوية نف�صها من خالل ال�صارات التي ن�صتخدمها 

والمبادئ التي نطبقها وال�صيا�صات والمبادئ التوجيهية التي اتفقنا عليها، اأن علينا 

اأن نعطي الأولوية لل�صراكات والتن�صيق الفعال داخل الحركة. 

لذلك علينا اأن نقوم بما يلي:

التاأكد من اأن العمل الجماعي الذي تقوم به مختلف مكونات الحركة هو  	•
مواقف  وتبني  والتداخالت،  الفجوات  واإزالة  الإمكان،  قدر  مت�صق  عمل 

م�صتركة، واإر�صال ر�صائل م�صتركة، وتعظيم الأثر الذي يمكن تحقيقه من 

خالل ا�صتخدام الموارد المتاحة؛ 

القيام باأق�صى جهد ممكن في الأو�صاع التي توجد فيها �صلة بين النزوح  	•
من�صقة  اإن�صانية  ا�صتجابة  لكفالة  الدولية،  الحدود  عبر  والهروب  الداخلي 

من خالل ا�صتراتيجية عابرة للحدود. 

نن�ضق مع كيانات اأخرى على اأ�ضا�ص وجودها وقدراتها على الأر�ص، والحتياجات التي   .10

ينبغي تغطيتها، والقدرات المتاحة، واإمكانية الو�ضول اإلى الجهات المعنية مع �ضمان اأن 

نظل )ويفهم اأننا �ضنظل( مخل�ضين للمبادئ الأ�ضا�ضية للحركة 

النزوح  عن  الناجمة  لالحتياجات  بال�صتجابة  المعنية  الهيئات  عدد  تزايد  اإن 

ا ومخاطر في ذات الوقت تحاول الحركة معالجتها  الداخلي وتنوعها يخلق فر�صً

من خالل تحليل الو�صع بعينه والوكالت الموجودة ودور كل واحدة منها. 

لذلك علينا اأن نقوم بما يلي:

الكيانات الإن�صانية الأخرى والدعوة  بالتعاون والتن�صيق مع كل  الترحيب  	•
اإلى توكيل المهام وفق خبرة كل منظمة وقدراتها ومواردها الفعلية؛ 

 كانت اأم �صيا�صية اأم اأيديولوجية اأم اقت�صادية، 
9
مقاومة اأية محاولة، ع�صكرية  	•

الإن�صانية  متطلبات  علينا  تمليه  الذي  العمل  م�صار  عن  نحيد  تجعلنا 

اأن  �صاأنها  بالعمل بطرق من  اإقناعنا  اأو  التحيز والحياد،  وال�صتقالل وعدم 

تعود بال�صرر على �صورة الحركة. 

انظر الوثيقة التوجيهية ب�صاأن العالقات بين مكونات الحركة والهيئات الع�صكرية )مجل�ص المندوبين 2005، القرار رقم   .9
)7
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الملحق 1

تعليق على مبادئ وتوجيهات ال�صيا�صة 

ن�ضعى في الحركة الدولية لل�ضليب الأحمر والهالل الأحمر اإلى تقديم الخدمات اإلى جميع   .1

المت�ضررين جراء النزوح الداخلي- الأ�ضخا�ص الذين نزحوا بالفعل والمجتمعات المحلية 

الم�ضيفة وغيرهم- ونتخذ قرارات وفق الحاجات الأكثر اإلحاًحا للخدمات الإن�ضانية.

لهم  نقدم  الذين  الأ�صخا�ص  �صريحة كبيرة من  بلدانهم  النازحون داخل  ي�صكل 

من  الفرار  على  اأجبروا  الذين  الأ�صخا�ص  يكون  اأن  المرجح  ومن  الم�صاعدة. 

من  بوح�صية  يطردون  ما  غالًبا  اأنهم  ذلك  للم�صاعدة،  ما�صة  حاجة  في  ديارهم 

احتياجاتهم  تغطية  على  قدرتهم  الأمر  ذلك  ويهدد  عليها.  اعتادوا  التي  البيئة 

اأو  المحلية  المجتمعات  بين  ال�صلة  اأوا�صر  تتمزق  عندما  ل�صيما  الأ�صا�صية¹، 

يفقدون.  اأو  للقتل²  يتعر�صون  اأو  الأقارب بجروح  ي�صاب  اأو عندما  العائالت 

مع  تما�صًيا  اإلحاحًا،  الأكثر  العوز  لحالت  الأولوية  تمنح  اأن  للحركة  وينبغي 

الحياة وال�صحة و�صمان  اإلى حماية  الإن�صانية  التحيز. ويهدف مبداأ  مبداأ عدم 

احترام الكرامة الإن�صانية. ول تف�صل الحركة الم�صاعدة عن الحماية. فالأن�صطة 

اأنها  على  اإليها  ُينظر  التي  للحركة،  قوة �صخمة  م�صدر  تعد  بالحماية  المرتبطة 

الق�صايا  تحدد  اأن  عليها  يتعين  ثم  ومن  المجال.  هذا  في  ال�صرعي  الفاعل 

»الحماية«  اإن  الم�صاعدة.  اأولويات  تحديدها  اإلى  اإ�صافة  بالحماية  المتعلقة 

بع�صهما  ينف�صالن عن  و»الم�صاعدة« هما عن�صران مرتبطان كل الرتباط ول 

البع�ص في تفوي�ص اللجنة الدولية. وتعرف اللجنة الدولية الحماية باأنها ت�صمل 

ت�صمل التهديدات ال�صائعة لأمن النازحين داخل بلدانهم ما يلي:   .1
الهجمات المبا�صرة و�صوء المعاملة 	•

		الخطر المتزايد من تمزق العائالت و ب�صفة خا�صة  انف�صال الأطفال عن اآبائهم اأو عن اأقاربهم الآخرين •
الجن�صي  العنف  اأ�صكال  من  غيره  اأو  الغت�صاب  المثال  �صبيل  على  الجن�ص،  على  القائم  العنف  من  المتزايد  		الخطر  •

�صد الن�صاء والفتيات

		التعر�ص المتزايد للمخاطر ال�صحية •
		التجريد من الممتلكات •

		تقييد الح�صول على ال�صلع والخدمات الأ�صا�صية، ومنها الرعاية ال�صحية •
		التعر�ص لمخاطر عر�صية عند محاولة تلبية حاجات اأ�صا�صية •

		خطر حدوث توتر بين المجتمعات المحلية الم�صيفة و النازحين •
		وجود حاملي �صالح داخل المخيمات •

		التجنيد الق�صري •
		التحرك عبر مناطق غير اآمنة وال�صتقرار في اأماكن غير اآمنة اأو غير مالئمة •

		العودة الق�صرية اإلى مناطق غير اآمنة •
القابلة  الحرب  مخلفات  من  المتفجرات  من  وغيرها  الأر�صية  الألغام  ب�صاأن  الحركة  ا�صتراتيجية  خا�صة  ب�صفة  انظر   .2

لالنفجار التي �صيقوم مجل�ص المندوبين بتحديثها عام 2009. 
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كل الأن�صطة الرامية اإلى �صمان الحترام التام لحقوق الفرد طبًقا لن�ص وروح 

الدولي  والقانون  الإن�صان،  حقوق  قانون  اأي  ال�صلة؛  ذات  القانونية  ال�صكوك 

ا �صكوك لها �صلة  الإن�صاني وقانون اللجوء. والقوانين الوطنية هي بالطبع اأي�صً

بالمو�صوع.  

توجد اأربع مجموعات من الحقوق الخا�صة بالنازحين:

في  الحق  المثال  �صبيل  )على  البدنية  وال�صالمة  بالأمن  المت�صلة  الحقوق   .1

الحياة والحق في عدم التعر�ص للتعذيب والعتداء والغت�صاب(

�صبيل  )على  للحياة  الأ�صا�صية  بال�صرورات  المت�صلة  الأ�صا�صية  الحقوق   .2

المثال الحق في الغذاء والمياه ال�صالحة لل�صرب والرعاية ال�صحية الأ�صا�صية 

والماأوى(

الحقوق القت�صادية والجتماعية والثقافية الأخرى )كالحق في العمل وفي   .3

ا�صترجاع الممتلكات المفقودة اأو الح�صول على تعوي�ص عنها والحق في 

التعليم(

الحقوق المدنية وال�صيا�صية الأخرى )كالحق في الح�صول على الم�صتندات   .4

التعر�ص  وعدم  والتقا�صي  ال�صيا�صية  والم�صاركة  ال�صخ�صية  والوثائق 

للتمييز(. 

الحقوق، وذلك  الأولى والثانية من  المجموعتين  اإطالًعا على  اأكثر  الحركة  اإن 

من خالل اأن�صطة الطوارئ التي تقوم بها، ولكن يجب على الجمعيات الوطنية 

ا اأن تفكر في مناق�صة الفئتين الأخريين من الحقوق، اإذا كان ذلك ممكنا، مع  اأي�صً

ال�صلطات المعنية، خدمة لم�صلحة النازحين. 

ا الحركة في احتياجات ومواطن �صعف الجماعات المحا�صرة  يجب اأن تنظر اأي�صً

لأي �صبب من الأ�صباب في اأوطانها الأ�صلية، ول ي�صعها اأن تتجاهل حقيقة اأن 

داخل  للنازحين  الدعم  يقدم  من  اأول  الأحيان  اأغلب  في  المقيمين هم  ال�صكان 

بلدانهم. فكثيًرا ما تتقا�صم الأ�صر والمجتمعات المحلية مواردها مع الجماعات 

ا من النزوح وينبغي اأن تتلقى الدعم لم�صاعدتها  النازحة. ومن ثم، تت�صرر هي اأي�صً

على تاأدية دورها الرئي�صي في تخفيف اآثار النزوح. 
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الأ�صر  جهود  لدعم  و�صعها  في  ما  تبذل  اأن  الحركة  على  يتعين  لذلك، 

. وفي حالة 
3
والمجتمعات المحلية الم�صيفة لم�صاعدة النازحين داخل بلدانهم

اأو  المدنيين  باحتجاز  الإن�صاني  الدولي  القانون  ي�صمح  م�صلح،  نزاع  ن�صوب 

فر�ص الإقامة الجبرية عليهم فقط اإذا اقت�صت ذلك اأ�صباب اأمنية قهرية. اأما في 

الحالت الأخرى، فتكون المخيمات التي تقام في كثير من الأحيان لت�صهيل 

الن�صبي  والأمان  الخدمات  ب�صبب  جذب  عامل  الإن�صانية  المعونات  ت�صليم 

اللَذين تقدمهما. ويخلق هذا الأمر م�صكالت جديدة يكون التعامل معها اأمًرا 

التي يتعر�صون لها.   النازحين ومن المخاطر  معقًدا وقد تزيد من ا�صت�صعاف 

حين تنفذ برامج اإن�صانية يكون تركيزها الخا�ص على الأ�صخا�ص المت�صررين من 

النزوح، ينبغي اإيالء عناية خا�صة لإدماج تلك العمليات في ا�صتراتيجيات �صاملة 

قائمة على الحتياجات ومواطن ال�صعف. 

وقد يكون للنزوح طويل الأجل اأ�صكال مختلفة من التبعات بالن�صبة للمت�صررين. 

فبالإ�صافة اإلى الآثار الدائمة المتمثلة في ال�صدمات النف�صية، قد يعاني النازحون 

داخل بلدانهم اأ�صكاًل جديدة من ال�صت�صعاف تنجم عن تمزق حياتهم الجتماعية 

الم�صاعدات  على  والعتماد  اأ�صرتهم4  اأفراد  عن  وانف�صالهم  والقت�صادية، 

حول  النازحون  يتجمع  الأحيان  من  كثير  وفي  والتهمي�ص.  والتمييز  الإن�صانية 

المراكز الح�صرية، وفي هذه الحالت كثيًرا ما يحتاجون اإلى اإعانة فقر ورعاية 

�صحية وتدريب مهني ووظائف تقدمها لهم ال�صلطات الوطنية، �صاأنهم في ذلك 

�صاأن قاطني الأحياء الفقيرة. وفي اأحيان اأخرى، ي�صبحون من �صكان المخيمات 

طويلي الأمد حيث تتحول تلك المخيمات في واقع الأمر اإلى قرى موؤقتة.

واإلى  للخطر  المعر�ضة  المحلية  المجتمعات  اإلى  الو�ضول  في  المتميزة  قدرتنا  ن�ضتعمل   .2

�ضانعي القرار.

بف�صل �صبكتنا المكونة من موظفي ومتطوعي ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، 

باإمكانيات  نتمتع  اأننا  كما  المحلية  المجتمعات  داخل  وطيدة  ركائز  نمتلك 

ت�صرب  التي  الوطنية،  الجمعيات  وتنعم  القرار.  ب�صانعي  الت�صال  في  متميزة 

بجذورها في المجتمع المحلي، بو�صع ي�صمح لها بتحديد جميع الحتياجات 

ين�ص المبداأ 12 من المبادئ التوجيهية على ما يلي: »لكل اإن�صان الحق في الحرية والأمن ال�صخ�صي. ول يجوز القب�ص   .3
على اأحد اأو احتجازه تع�صفا. لإعمال هذا الحق في حالة الم�صردين داخليًا، ل يجوز حب�ص هوؤلء الأ�صخا�ص في مخيم 

اأو حجزهم فيه. واإذا ما تبين في ظروف ا�صتثنائية وجود �صرورة ق�صوى لهذا الحب�ص اأو الحجز، ل يجوز اأن تطول المدة 

عما تقت�صيه الظروف«.

الأحمر )وخطة  الأحمر والهالل  لل�صليب  الدولية  بالحركة  الخا�صة  العائلية  الروابط  الحالية لإعادة  ال�صتراتيجية  انظر   .4
التنفيذ( )2008-2018( وملحقها، مجل�ص المندوبين، 2007، القرار رقم 4. 
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وتلبيتها حين تكون ل�صتجابة الحركة قيمة م�صافة. كما ينبغي لنا اأن نعمل على 

تحديد الفجوات )في التعليم اأو الخدمات الجتماعية مثاًل( واإحالة الحتياجات 

التي ل ن�صتطيع تلبيتها اإلى اأطراف فاعلة متخ�ص�صة اأخرى. ومن ثم، يجب على 

الجمعيات الوطنية اأن تعمل كمنظومة اإحالة اإن�صانية بالن�صبة اإلى حكوماتها واإلى 

الأطراف الإن�صانية الأخرى. 

ينظر  لم  اإذا  �صعف  عامل  اإلى  المحلية  المجتمعات  داخل  ركائزنا  تتحول  قد 

اإلى اأي مكون من مكونات الحركة باأنه غير متحيز. وقد تجبر القيود ال�صيا�صية 

في  موؤقًتا  عملياتها  وقف  على  للحركة  المكونة  العنا�صر  الأمنية  والعتبارات 

بع�ص المناطق. فمن ال�صروري اأن تتحاور الحركة مع ال�صلطات ومع اأية اأطراف 

للمبادئ  �صارم  امتثال  خالل  من  ثقتها  تكت�صب  اأن  وينبغي  م�صاركة،  اأخرى 

�صمان  اأجل  من  وال�صتقالل،  والحياد  التحيز  عدم  ل�صيما  للحركة،  الأ�صا�صية 

و�صول اآمن ودون عوائق اإلى ال�صكان الذين ترغب في حمايتهم وم�صاعدتهم5، 

وتذكير ال�صلطات ومختلف الأطراف بالتزاماتها. وتكت�صب الجمعيات الوطنية 

لدى  عليه  العتماد  يمكن  �صريًكا  ب�صفتها  اإليها  ينظر  عندما  ا  اأي�صً �صلطاتها  ثقة 

قيامها بدورها الم�صاعد. 

اإلى الحيلولة دون حدوث النزوح مع الإقرار بحق الأ�ضخا�ص في مغادرة ديارهم  ن�ضعى   .3

بملء اإرادتهم. 

تجنب  الأف�صل  من  اأن  هو  اأ�صا�صي  معتقد  على  بالنزوح  الخا�ص  نهجنا  يرتكز 

النزوح في المقام الأول، واأن علينا اأن ندعم النا�ص في اأماكن وجودهم الأ�صلية. 

وتعتبر قدرة الحركة على اتباع منهاج متعدد التخ�ص�صات م�صدر قوة رئي�صي في 

هذا الم�صعى. ولكن اإذا حدث النزوح بالرغم من ذلك، ينبغي اتخاذ خطوات 

للتحرك قدًما نحو حل دائم في اأ�صرع وقت ت�صمح به الظروف. 

 
6 

قد تتعمد اأطراف في نزاع م�صلح اإجبار مجموعات من الأفراد على الرحيل،

كما يمكن اأن ي�صعر هوؤلء باأنهم م�صطرون للفرار من منازلهم لتجنب انتهاكات 

حقوق الإن�صان اأو القانون الإن�صاني اأو تبعات النزاع الم�صلح اأو غيره من حالت 

العنف مثل مواجهة نق�ص في الغذاء اأو الماء وتدهور خدمات الرعاية ال�صحية. 

في حالت  لالإغاثة  الحكومية  غير  والمنظمات  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  الحركة  �صلوك  مدونة  انظر   .5
الم�صاعدة  في مجال  والعمل  المبادئ  ا  اأي�صً انظر   .6 رقم  القرار   ،1993 عام  المندوبين  اأقرها مجل�ص  التي  الكوارث، 

الإن�صانية الدولية والحماية ، الموؤتمر الدولي ال�صاد�ص والع�صرون، 1995، القرار 4. 

ا بالترحيل ما لم يكن مبرًرا ب�صالمة ال�صكان اأو لأ�صباب اأمنية ملحة )انظر  يت�صمن القانون الدولي الإن�صاني حظًرا خا�صً  .6
الملحق حول الإطار القانوني(.
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جزًءا  لالجئين  تدفق  اأو  ق�صري  نزوح  حدوث  دون  الحيلولة  ت�صبح  ثم،  ومن 

من حماية اأو�صع لل�صكان المدنيين يق�صي بها القانون الدولي الإن�صاني وقانون 

 
7
حقوق الإن�صان.

النا�ص على الفرار في مواجهة الكوارث الطبيعية  ا جماعات من  اأي�صً وقد ُتجبر 

على  للتغلب  اآلية  اأنه  على  النزوح  يفهم  وقد  الإن�صان.  �صنع  من  الكوارث  اأو 

الم�صاعب يتم اللجوء اإليها عندما يتعذر الوفاء بالحتياجات الأ�صا�صية. 

اإن بع�ص الأزمات المفاجئة مثل الكوارث الطبيعية تتكرر ويمكن التنبوؤ بها اإلى 

حد ما، بينما ل ينطبق ذلك على البع�ص الآخر. وقد طورت مكونات الحركة 

مثاًل.  المخاطر  تقليل  طريق  عن  الكوارث،  اآثار  من  للتخفيف  مختلفة  و�صائل 

تدفع  التي  المعني  بال�صياق  الخا�صة  المحددة  العوامل  المهم درا�صة  لذلك، من 

اإلى النزوح، وتحديد مجموعات الأ�صخا�ص المعر�صة ب�صكل خا�ص لالأخطار 

في حال حدوث النزوح. وينبغي ا�صتغالل قدرة الحركة على الو�صول اإلى كل 

من المجتمعات المحلية المعر�صة للخطر و�صانعي القرار للحيلولة دون النزوح 

عند القت�صاء وتلبية الحتياجات الأكثر اإلحاًحا عندما يكون النزوح ل مفر منه. 

اأو  توطينهم  واإعادة  بلدانهم  داخل  للنازحين  والكريمة  والطوعية  الآمنة  العودة  ندعم   .4

دمجهم، على اأ�ضا�ص تقييمنا الم�ضتقل لأو�ضاعهم. 

الوطنية م�صوؤولة  ال�صلطات  اأن  الداخلي  النزوح  ب�صاأن  التوجيهية  المبادئ  توؤكد 

تقديم  على  عالوة  وطوعية،  اآمنة  تدابير  لتخاذ  المالئمة  الظروف  توفير  عن 

دائمة  حلول  لإيجاد  ال�صعي  على  بلدانهم  داخل  النازحين  لم�صاعدة  و�صائل 

ال�صعي على نحو  المميز في  النازحون بحقهم  طوًعا وباأمان وكرامة. ويحتفظ 

م�صتقل لإيجاد و�صائل م�صتدامة لتح�صين و�صعهم. ولكن ال�صلطات م�صوؤولة عن 

ت�صهيل عودة النازحين الباحثين عن حل طويل الأمد واإدماجهم محلًيا اأو اإعادة 

ا م�صاعدتهم على ا�صتعادة ممتلكاتهم واتخاذ ترتيبات لتعوي�صهم  توطينهم، واأي�صً

عن خ�صارتهم اإذا تعذرت ا�صتعادة تلك الممتلكات. ومن حيث المبداأ، ت�صمل 

الحلول الدائمة الممكنة للنزوح ما يلي: 

قبل  المعتاد  اإقامته  مكان  اإلى  ال�صخ�ص  يعود  الإدماج:  واإعادة  العودة  	•
الأزمة

اعتمدت الحركة عدة قرارات تتعلق بن�صر القانون الدولي الإن�صاني وتنفيذه. انظر ب�صفة خا�صة القرار رقم 7 لمجل�ص   .7
14 للموؤتمر الدولي الرابع  1977 والقرار رقم  الثالث والع�صرين،  16 للموؤتمر الدولي  1993، والقرار رقم  المندوبين 

والع�صرين، 1981. 
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الإدماج المحلي: يندمج ال�صخ�ص في المجتمع المحلي الذي وجد نف�صه  	•
فيه عقب النزوح

في  ويندمج  البلد  داخل  اآخر  مكان  في  ال�صخ�ص  ي�صتقر  التوطين:  اإعادة  	•
المجتمع المحلي. 

النزوح  من  المت�صررة  المحلية  والمجتمعات  الأ�صخا�ص  قدرة  ندعم  اأن  يجب 

على اتخاذ قرارات على اأ�صا�ص المعرفة بالخيارات المتاحة. كما يتعين علينا اأن 

ن�صجعهم على اغتنام فر�ص للم�صاركة الكاملة في تخطيط وتنفيذ الحلول التي 

القوة الج�صدية  ا�صتخدام  – مثل  اإكراه  األ يخ�صعوا لأي  ينبغي  يختارونها. كما 

اأو المالحقة اأو الترهيب اأو الحرمان من الخدمات الأ�صا�صية. ويجب األ ندعم 

اإغالق المخيمات اأو المرافق الخا�صة بالنازحين دون بدائل مقبولة كو�صيلة اإما 

اأماكن  في  التوطين  اإعادة  اأو  المحلي  الإدماج  اأو  العودة  على  النازحين  لحث 

اأخرى اأو للحيلولة دون ذلك. 

وكريمة  واآمنة  طوعية  خيارات  على  القائمة  الدائمة  الحلول  ن�صجع  اأن  يجب 

بالن�صبة لالأ�صخا�ص المت�صررين. 

وعلينا، قبل الم�صاركة في برامج للعودة اأو اإعادة التوطين، اأن نتاأكد من اأن النازحين 

المعنيين يعلمون بتفا�صيل البرنامج، ل�صيما الظروف المعي�صية والمخاطر. كما 

المالئمة  المعلومات  على  للح�صول  ت�صعى  اأن  الحركة  مكونات  على  يتعين 

اأية خطوات  اإعادة التوطين، لتجنب دعم  اأو  الخا�صة بالو�صع في مكان العودة 

من �صاأنها اإلحاق ال�صرر بالأ�صخا�ص المعنيين اأثناء عودتهم وبعدها. 

العامة  والموؤ�ص�صات  ال�صلطات  من  ت�صتف�صر  اأن  الوطنية  الجمعيات  على  يجب 

في بلدانها عن الترتيبات المتخذة وترى اإن كانت ثمة و�صيلة يمكن بها م�صاعدة 

الجماعات المعنية. 

ويمكن تنظيم مجموعة متنوعة من البرامج وا�صتخدام و�صائل عدة تبًعا للظروف 

المحلية في مكان العودة اأو الإدماج المحلي الدائم اأو اإعادة التوطين، مع التركيز 

تلك  ت�صمل  وقد  الأول.  المقام  في  ا�صت�صعاًفا  الأكثر  المجموعات  على  دائًما 

البرامج والو�صائل ما يلي: 

الخدمات  الوطنية على تقديم  المحلي للجمعية  الفرع  اأن�صطة لدعم قدرة  	•
المالئمة

حقائب العودة التي تحتوي على اأغذية ومواد للنظافة 	•
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الم�صاعدة على ا�صتئناف �صبل العي�ص والرزق )الأدوات والبذور( 	•
مواد الإيواء 	•

و�صائل اإعادة بناء ال�صبكات الجتماعية 	•
ا�صتراتيجيات اإزالة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار  	•

اإعادة الروابط العائلية 	•
الأن�صطة الرامية اإلى تعزيز تنمية المجتمع المحلي  	•

وروًحا  ا  ن�صً ال�صلة  ذات  القوانين  احترام  كفالة  اإلى  الرامي  الحماية  عمل  	•
واحترام حقوق الأفراد. 

اإلى تمكين الأفراد والمجتمعات المحلية عن طريق �ضمان م�ضاركتهم في ت�ضميم  ن�ضعى   .5

برامجنا وتنفيذها من خالل م�ضاعدتهم في ممار�ضة حقوقهم وتوفير اإمكانية الح�ضول على 

الخدمات المتاحة .

يمكن للنازحين داخل بلدانهم اأن يقدموا معلومات قيمة حول نزوحهم واأ�صبابه 

ونطاقه عالوة على الم�صكالت المتعلقة بالحماية التي يواجهونها. وتوفر البرامج 

فر�صة  الأحوال،  النزوح، في كل  المت�صررين من  الأ�صخا�ص  ل�صالح  الم�صممة 

اأف�صل لال�صتدامة اإذا اأُخَذت وجهات نظر هوؤلء الأ�صخا�ص في العتبار. 

وتحليالت  معلومات  عن  النا�ص،  كرامة  لحماية  جهودنا  اإطار  في  نبحث،  اإننا 

وتو�صيات حول حياتهم وظروفهم تاأتي من الأ�صخا�ص المت�صررين اأنف�صهم. بيد 

اأن احترام الفرد يعني �صمًنا اأن ُينظر اإلى كل �صخ�ص باعتباره فرًدا م�صتقاًل )اأي 

يحق له اأن يقرر اختياراته بنف�صه(. 

وي�صتلزم احترام الأ�صخا�ص الذين يقدمون معلومات للمنظمات الإن�صانية منحهم 

�صخ�صية  بيانات  توفير  عدم  اأو  بتوفير  واع  قرار  اتخاذ  فر�صة  الم�صتطاع  قدر 

فيها  تنقل  التي قد  بالظروف  المعني  ال�صخ�ص  اإبالغ  اأو ذات ح�صا�صية. وينبغي 

المعلومات المقدمة اإلى ال�صلطات اأو اإلى طرف اآخر. 

اإننا نتخذ التدابير الكفيلة ب�صمان ح�صول الأ�صخا�ص على معلومات دقيقة ومنحهم 

فر�صة الم�صاركة في القرارات التي تتخذ نيابة عنهم والتاأثير فيها، والتاأكد من اأن 

ثمة خيارات جادة تقدم لهم في ظل ظروف بائ�صة في اأغلب الأحيان. 

ن�صع  و�صوف  للخطر،  المعر�صين  الأ�صخا�ص  اأمام  اأوًل  م�صوؤولين  اأنف�صنا  نعتبر 

نظًما ت�صمن اإلى اأق�صى حد ممكن �صفافية الم�صوؤوليات التي نتحملها واإمكانية 
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مراقبتها. نحن نتخذ تدابير فاعلة لتجنب اإيذاء الأ�صخا�ص الذين نعمل ل�صالحهم، 

الأ�صخا�ص  م�صلحة  وجه  باأف�صل  يحقق  بما  القيام  في  الرغبة  ذلك  في  تحدونا 

المت�صررين في جميع الأوقات. ولهذا نعلق اأهمية كبيرة على الحوار المبا�صر مع 

هوؤلء الأ�صخا�ص. 

م البرامج ل�صالح الأ�صخا�ص المت�صررين على نحو يعزز قدرات  اأن ُت�صَمّ يجب 

وينبغي  الواقع.  مع  والتكيف  الذات  على  العتماد  وي�صجع  منها  الم�صتفيدين 

لمكونات الحركة اأن ت�صع ن�صب عينيها، عند ت�صميم خطط الطوارئ، التبعات 

المحتملة لتلك الخطط في الأمد الطويل واأن تعمل على تطوير الآليات المتاحة 

لدى الجماعات المت�صررة من اأجل الم�صاعدة في تاأمين العتماد على الذات. 

ال�ضرورة  دعت  كلما  ونذكرها  المعنية  الأخرى  الجهات  وكل  ال�ضلطات  مع  نن�ضق   .6

بالتزاماتها كما وردت في الإطار القانوني واجب التطبيق.

تعنى  محددة  دولية  اتفاقية  توجد  ل  الالجئين،  اإلى  بالن�صبة  قائم  هو  لما  خالًفا 

اإلى طرح فر�صية بوجود فجوة في  بالنازحين داخل بلدانهم، مما يوؤدي اأحياًنا 

من  الرغم  النازحين وم�صاعدتهم. ولكن على  بحماية  الخا�ص  القانوني  الإطار 

اأن  اإل  بلدانهم،  داخل  النازحين  اإلى  تحديًدا  ي�صير  ل  قد  ال�صلة  ذا  القانون  اأن 

هنالك اإطاًرا قانونًيا يمكن الرجوع اإليه دائًما لحماية الأ�صخا�ص الذين تعر�صوا 

المت�صررة  الأخرى  والجماعات  اأماكنهم  في  الذين ظلوا  والأ�صخا�ص  للنزوح، 

الأطراف  النزاع  حالة  وفي  ال�صلطات  تذكير  وينبغي  المعنية.  الأحداث  من 

ينبغي  كما  النزوح،  ب�صبب  المت�صررين  الأ�صخا�ص  تجاه  بالتزاماتها  المتحاربة، 

توعية المت�صررين بالحقوق التي يمكن اأن تحميهم.

م�صاركة،  اأخرى  اأطراف  اأية  ومع  ال�صلطات  مع  حواًرا  الحركة  تقيم  اأن  يجب 

ويجب اأن تكت�صب ثقتها من خالل المتثال ال�صارم للمبادئ الأ�صا�صية، ل�صيما 

عدم التحيز والحياد وال�صتقالل لكي ت�صمن الو�صول الآمن وبدون عوائق اإلى 

بواجباتها.  ال�صلطات  وتذكير  وم�صاعدتهم  في حمايتهم  ترغب  الذين  ال�صكان 

ب�صفتها  اإليها  ُينظر  بلدانها عندما  �صلطات  ثقة  الوطنية  الجمعيات  كما تكت�صب 

�صريًكا جديًرا بالثقة لدى القيام بدورها الم�صاعد لتلك ال�صلطات. 

كافة  تحكم  التي  الدولي  القانون  بقواعد  علم  على  الحركة  تكون  اأن  ويجب 

لحقوق  الدولي  والقانون  الإن�صاني  الدولي  القانون  ل�صيما  النزوح،  مراحل 

يوؤخذ  اأن  يجب  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة  المت�صررين.  الأ�صخا�ص  ل�صالح  الإن�صان 

مطابًقا  فيه  يكون  الذي  النحو  على  يف�صر  واأن  العتبار  في  الوطني  القانون 
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اأي وقت  في  الحركة  اأن�صطة  تحيد  األ  للدولة. ويجب  الملزم  الدولي  للقانون 

عن المعايير المحددة في القانون الدولي. فثمة معاهدات عديدة تحتوي على 

ت�صمل  وهي  النزوح،  حالة  في  التطبيق  الواجب  الدولي  القانون  من  اأحكام 

 ،1949 لعام  جنيف  واتفاقيات  والإقليمية،  العالمية  الإن�صان  حقوق  اتفاقيات 

العرفي.  الدولي  القانون  على  عالوة   ،1977 لعام  الإ�صافيين  وبروتوكوليها 

بروتوكول  مثل  النزوح  بم�صكلة  تعنى  عهًدا  اأحدث  �صكوك  ا  اأي�صً وهناك 

ال�صكوك  تلك  �صاأن  ومن  بلدانهم.  داخل  النازحين  ب�صاأن  الكبرى  البحيرات 

القانوني  الإطار  وتعزز  تكمل  اأن  للقواعد  المحتملة  التطورات  من  وغيرها 

القائم.  الدولي 

واجب  القانوني  بالإطار  علم  على  الحركة  مكونات  جميع  تكون  اأن  يجب 

يكفلها  التي  الحماية  لأن  بالنزوح،  تت�صل  اأن�صطة  في  تنخرط  عندما  التطبيق 

ت�صكل  اأن  التطبيق( يجب  اأينما كان واجب  الوطني  )والقانون  الدولي  القانون 

المعيار الأدنى لعملنا باأكمله )انظر الملحق رقم 2 ب�صاأن الإطار القانوني(. 

الدولي  القانون  دعم  في  ا  خا�صً دوًرا  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  تلعب 

هذا  في  للحركة  المكونة  الأخرى  العنا�صر  ت�صاند  اأن  وينبغي  الإن�صاني 

المجال. 

تقوم الجمعيات الوطنية، ب�ضفتها الجهات الم�ضاعدة ل�ضلطاتها، بدعم هذه ال�ضلطات في   .7

وقدراتها،  الجمعيات  موارد  به  ت�ضمح  ما  بقدر  الإن�ضاني  المجال  في  م�ضوؤولياتها  تحمل 

و�ضريطة اأن تتمكن من القيام بذلك بامتثال كامل للمبادئ الأ�ضا�ضية للحركة وتما�ضيًا مع 

مهمة الحركة ونظامها الأ�ضا�ضي.  

�صريك  تثقل كاهل مواردها، عن  التي  الطوارئ  ال�صلطات، في حالت  تبحث 

تردد  دون  اإليها  عهدت  الوطنية،  بجمعياتها  ثقتها  زادت  وكلما  به.  موثوق 

ثقتها  الحكومة  تبني  قد  الأحيان  بع�ص  وفي  الدولة.  م�صوؤوليات  من  اأموًرا هي 

على م�صداقية الجمعية الوطنية في تقديم الخدمات اأكثر من احترامها للمبادئ 

الأ�صا�صية للحركة. فغالًبا ما يمنح الدور الم�صاعد ميزة ميدانية ولكن من ال�صروري 

اأن تتم�صك الجمعية الوطنية بالمبادئ الأ�صا�صية وتحافظ على ا�صتقاللها في اتخاذ 

القرارات وتنفيذ العمل، ل�صيما عندما تكون �صلطات الدولة طرًفا في نزاع يدور 

داخل البلد الذي تنفذ فيه الأن�صطة. 

ويتعين على الجمعيات الوطنية، عند القيام بدورها كهيئات م�صاعدة لل�صلطات 

العامة، اأن تبذل جهوًدا حثيثة لإقامة عالقة متوازنة بم�صوؤوليات وا�صحة ومتبادلة، 
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والعمل على موا�صلة الحوار الدائم وتعزيزه على كافة الم�صتويات داخل الإطار 

.
8
المتفق عليه للعمل الإن�صاني

لتلبية  بم�ضوؤوليتها  ال�ضطالع  في  ال�ضلطات  محل  به  نحل  الذي  القدر  لتحديد  ن�ضعى   .8

الحتياجات و�ضمان رفاه ال�ضكان داخل الأرا�ضي الواقعة تحت �ضيطرتها.

يكون ال�صكان المقيمون والمجتمعات المحلية اأول من يقدم يد العون للنازحين 

والإقليمية  المحلية  ال�صلطات  اأن  بيد  الأحيان.  من  كثير  في  بلدانهم  داخل 

والوطنية هي التي تتحمل الم�صوؤولية الأولية في تقديم الدعم المن�صق والم�صتدام 

اإلى الأ�صخا�ص المت�صررين والمجتمعات المحلية المت�صررة. 

ال�صلطات  من  المطلوب  العمل  محل  اأن�صطتها  اإحالل  تجنب  للحركة  ينبغي 

الوفاء  عن  ال�صلطات  ثني  اإلى  ذلك  فيها  يوؤدي  قد  التي  الحالت  في  به  القيام 

هياكل  فيها  تت�صم  التي  البلدان  في  نجد  وقد  وم�صوؤولياتها.  واجباتها  بكامل 

الدولة بال�صعف، نزعة لمطالبة الجمعيات الوطنية باأن تتولى �صل�صلة وا�صعة من 

فيها  تعاني  التي  الحالت  بين  التمييز  المفيد  ومن  المنجزة.  غير  الم�صوؤوليات 

الإرادة  اإلى  فيها  تفتقر  التي  والحالت  القدرات،  في  كبير  نق�ص  من  الدولة 

ال�صيا�صية. فحين تفتقر الدولة اإلى الإرادة ال�صيا�صية الالزمة لتحمل م�صوؤولياتها، 

ينبغي للجمعيات الوطنية مقاومة �صغط جعلها بدياًل للدولة وتقييم الدعم المتاح 

لها تقديمه في �صوء قدراتها الخا�صة. وينبغي اأن يكون حذر الجمعيات الوطنية 

اإلى بدائل  اأوًل  �صديًدا من موافقتها على اأن تحل محل ال�صلطات بدون الدعوة 

تتفق مع المبادئ الأ�صا�صية والنظام الأ�صا�صي للحركة.  

يجب اأن تدعم مكونات الحركة رغبة المجتمعات المحلية المت�صررة في العودة 

على  تركز  برامج  تطور  واأن  عليها  اعتادت  التي  الم�صاعب  مواجهة  اآليات  اإلى 

ا�صتعادة العتماد على الذات.

التكميلي  بدورنا  للقيام  ون�ضعى  الحركة  داخل  العمليات  في  لل�ضراكة  الأولوية  نعطي   .9

وتحمل م�ضوؤولياتنا وا�ضتغالل خبراتنا اإلى اأق�ضى مدى.

بلدانهم وطالبي  داخل  النازحين  باحتياجات  الوفاء  في  الحركة  ن�صطت  لطالما 

وتقلي�ص مواطن �صعفهم، وطورت عدًدا من  المهاجرين،  اللجوء وغيرهم من 

9
ال�صيا�صات في هذا المجال. 

انظر القرار رقم 2 للموؤتمر الدولي الثالثين 2007.   .8
و�صعت الحركة خالل العقود الأخيرة عدًدا من ال�صيا�صات والقواعد المنظمة لعملياتها في حالت الطوارئ واأن�صطتها   .9
في النزاعات الممتدة والكوارث. ففي عام 2001، اعتمد مجل�ص المندوبين قراًرا رئي�صًيا ب�صاأن عمل الحركة لم�صاعدة 

مجل�ص  اعتمد   ،2003 عام  وفي  العمل.  ذلك  لتوجيه  ا�صتراتيجية  و�صع  اإلى  دعا  بلدانهم،  داخل  والنازحين  الالجئين 
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المكونة  المختلفة  العنا�صر  بها  تقوم  التي  والمتكاملة  المختلفة  المهام  وبف�صل 

النزاعات  وفي  النزوح.  اإزاء  �صاملة  ا�صتجابة  المت�صافرة  توفر جهودها  للحركة، 

المكونة  العنا�صر  من  عن�صران  يملك  العنف،  حالت  من  وغيرها  الم�صلحة 

 مهام 
10

للحركة وهما الجمعية الوطنية الم�صيفة واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

الوطنية الم�صيفة في و�صع  اأما في الحالت الأخرى فتكون الجمعية  متالزمة. 

المراحل  وفي  المبكر  الإنذار  مرحلة  في  ل�صيما  حا�صم،  بدور  القيام  لها  يتيح 

معظم  تن�صحب خاللها  التي  الالحقة  المراحل  في  الأزمة، وكذلك  من  الأولى 

الهيئات الأخرى. وتت�صافر الخبرات المتنوعة التي تتمتع بها مكونات الحركة 

معرفة  الحركة  وتمتلك  ا�صتجابة جوهرية.  لتقديم  الأزمة  الأكبر من  الجزء  اأثناء 

في  مهًما  دوًرا  تلعب  التي  الطوارئ  لمواجهة  التخطيط  اآليات  ا�صتخدام  ب�صبل 

فعاًل  نظاًما  ذلك،  اإلى  بالإ�صافة  طورت،  وقد  فعالة.  اإن�صانية  ا�صتجابة  تقديم 

لالنت�صار ال�صريع للعاملين في الحقل الإن�صاني. 

الدولي  والتحاد  الأحمر  لل�صليب  الدولية  واللجنة  الوطنية،  للجمعيات  ينبغي 

للتن�صيق داخل  اإطار  الدولية بذل جهود حثيثة لإن�صاء  في حالة عمليات الإغاثة 

للموارد.  اأمثل  ل�صتخدام  �صعًيا  ال�صركاء،  كل  مع  وتقا�صمه  واعتماده  الحركة 

وتن�صق الجمعية الوطنية الم�صيفة ا�صتجابة الحركة على اأرا�صيها اأينما ت�صتطيع اأن 

تقوم بهذه المهمة على اأ�صا�ص تقييم واقعي لقدراتها. اأما في الحالت الأخرى 

التن�صيق.  اإليها م�صوؤولية  توؤول  التي  للهيئة  الأول  ال�صريك  الجمعية  تلك  فتكون 

وينبغي لمكونات الحركة اأن تعطي الأولوية لل�صراكة في العمليات داخل الحركة 

اإيالء  ويجب  الأ�صا�صية.  للمبادئ  واحترامها  الم�صتركة  هويتها  تعزيز  اأجل  من 

اهتمام اأكبر للمحافظة على قدرات الجمعية الوطنية للبلد المعني اأو لتعزيز دور 

النطاق  وا�صعة  عمليات  في  ت�صتنزف  األ  يجب  التي  ال�صاملة  الجمعية  وقدرات 

ل�صالح الجماعات النازحة. 

يقوم التحاد الدولي بدور ريادي في �صمان تلقي الجمعية الوطنية المعنية الدعم 

اللجنة  وت�صاهم  قدراتها.  بناء  اأجل  من  الأخرى  الحركة  مكونات  من  المالئم 

المجالت  في  وتاأهبها  الوطنية  الجمعيات  تطوير  في  الأحمر  لل�صليب  الدولية 

المندوبين وثيقة بعنوان »العنا�صر الدنيا التي ينبغي اإدراجها في التفاقات الميدانية بين مكونات الحركة و�صركائها في 

ال�صيا�صات  الحركة مجموعة هامة من  الحركة وم�صداقيتها. كما و�صعت  تعزيز �صورة  اإلى  تهدف  والتي  العمليات«، 

والقواعد التنظيمية والمبادئ التوجيهية ب�صاأن التن�صيق والتعاون داخل الحركة ) اأيدتها قرارات اعتمدها الموؤتمر الدولي 

والنظام  الأ�صا�صية  والمبادئ  جنيف  اتفاقيات  على  اأ�صا�ًصا  مبنية  الدولي(  لالتحاد  العامة  والجمعية  المندوبين  ومجل�ص 

الأ�صا�صي للحركة. 

طبًقا للنظام الأ�صا�صي للحركة، يكون للجمعيات الوطنية في بلدانها واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر مهام مكملة لبع�صها   .10
البع�ص للت�صرف خالل النزاعات الم�صلحة الدولية وغيرها من النزاعات الم�صلحة اأو التوترات الداخلية. 
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خا�ص  ب�صكل  الدولية  اللجنة  وتدعم  الأ�صا�صية.  وخبراتها  بمهمتها  المت�صلة 

الميادين  في  العمليات  تنفيذ  على  قدرتها  لتعزيز  الوطنية  الجمعيات  م�صاعي 

الرفات  اإدارة  ومنها  العائلية،  الروابط  واإعادة  المفقودين  عن  بالبحث  المتعلقة 

المعرفة  ن�صر  على  وقدرتها  ال�صرعي،  الطب  طريق  عن  الهوية  على  والتعرف 

التقليل  اإلى  الرامية  بالأن�صطة  وال�صطالع  الدولية،  للحركة  الأ�صا�صية  بالمبادئ 

من اأثر التلوث الناجم عن ال�صالح. وتبذل اللجنة الدولية لذلك ق�صارى جهدها 

من اأجل تقديم الم�صورة الفنية وتوفير الموارد الالزمة. 

بعملهم  القيام  من  والدعم  الموارد  مقدمو  يتمكن  اأن  اأجل �صمان  من  ويجب، 

الحركة  مكونات  مختلف  تن�صق  اأن  التنظيم،  جيدة  مواجهة  من  كجزء 

ال�صتراتيجيات والنداءات الخا�صة بتعبئة الموارد ، ل�صيما في المرحلة الأولية 

من حالة الطوارئ. وينبغي للجمعيات الوطنية، طبًقا لل�صيا�صة الحالية، اأن توجه 

خالل  من  اأو  اأوًل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  اللجنة  خالل  من  الدولية  نداءاتها 

التحاد الدولي ح�صب القت�صاء. 

نن�ضق مع كيانات اأخرى على اأ�ضا�ص وجودها وقدراتها على الأر�ص، والحتياجات التي   .10

ينبغي تغطيتها، والقدرات المتاحة، واإمكانية الو�ضول اإلى الجهات المعنية مع �ضمان اأن 

نظل )ويفهم اأننا �ضنظل( مخل�ضين للمبادئ الأ�ضا�ضية للحركة.

نظًرا لت�صاع النزوح الداخلي، تفوق ال�صتجابة ال�صاملة ب�صفة عامة قدرات اأية 

منظمة اإن�صانية منفردة. 

وقد ازداد عدد الهيئات الم�صاركة في الكثير من الأماكن التي تحتاج اإلى عمليات 

اإن�صانية وا�صعة النطاق. ونتيجة لذلك، يجب اأن تقوم كل المنظمات الم�صاركة 

ل�صتخدام  ال�صبل  اأف�صل  وتجد  ممكن  حد  اأبعد  اإلى  لجهودها  منظم  بتن�صيق 

مواردها وقدراتها وخبراتها على نحو يحقق اأق�صى الآثار الممكنة. 

اإلى  تحتاج  خا�صة  م�صت�صعفة  مجموعة  بلدانهم  داخل  النازحين  اعتبار  يتعاظم 

جدول  راأ�ص  على  الم�صاألة  تلك  وتاأتي  محدد.  قانوني  وو�صع  خا�صة  حماية 

الحكومية  المنظمات غير  المتحدة والعديد من  التابعة لالأمم  الوكالت  اأعمال 

العاملة في الميدان. 

اإن مزايا التعاون مع الوكالت التابعة لالأمم المتحدة متعددة ل�صيما اإذا كنا نبحث 

عن التكامل في مجالت يمكن فيها لتلك الوكالت توفير خبرات معينة )على 

�صبيل المثال منظمة ال�صحة العالمية، و�صندوق الأمم المتحدة لل�صكان، ومنظمة 
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الأغذية والزراعة( وم�صاعدات محددة ل�صالح النازحين )مثاًل، برنامج الأغذية 

العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يوني�صيف، ولجنة حقوق الإن�صان التابعة 

ا�صتخدام  جانبها  من  تتيح  اأن  الوطنية  للجمعيات  يمكن  كما  المتحدة(،  لالأمم 

�صبكتها الوطنية الوا�صعة واإمكانية ات�صالها بال�صلطات على نحو مبا�صر. 

ينبغي اأن ت�صتر�صد عالقاتنا مع الوكالت بالمبادئ العامة نف�صها التي تلهم عالقات 

جميع مكونات الحركة مع اأية كيانات اإن�صانية اأخرى. وينطبق ذلك ب�صفة خا�صة 

على النزاعات الم�صلحة وغير ذلك من حالت العنف، حيث يكون من الأهمية 

بمكان اأن تحافظ كل مكونات الحركة على نهج اإن�صاني محايد وم�صتقل تجاه 

هذا  على  فعاًل  تحافظ   باأنها  الجميع  اإليها  ينظر  واأن  الفاعلة،  الأطراف  جميع 

النهج، حتى واإن كانت الجمعيات الوطنية قادرة على العمل كجهات م�صاعدة 

ل�صلطاتها في اآن واحد. 

التمييز  العنف،  حالت  من  وغيرها  الم�صلحة  النزاعات  في  وينبغي  هذا 

ال�صالم  �صنع  وقوات  ال�صالم  حفظ  )قوات  ككل  المتحدة  الأمم  بين  بو�صوح 

الوكالت  التعاون مع  المتخ�ص�صة. ويجب في  ال�صيا�صية( ووكالتها  والهيئات 

احترام  و�صمان  الحركة  هوية  على  للحفاظ  خا�ص  اهتمام  اإيالء  المتخ�ص�صة، 

مبادئها الأ�صا�صية. 

من الممكن اإبرام اتفاقات تعاون مع منظمات غير حكومية محلية ودولية، �صريطة 

اأن تكون طبيعة عملها مفهومة، وتقّر بقيم مماثلة للقيم التي نحترمها ، واأل ي�صوه 

التعاون معها نظرة المجتمعات المحلية وال�صلطات اإلى عمل الحركة. 

ويجب، لدى التفاو�ص ب�صاأن التفاقات الميدانية بين مكونات الحركة ومنظمات 

خارجية اأو عند اإعادة النظر في تلك التفاقات، اأن ي�صار اإلى المبادئ التوجيهية 

القائمة ب�صاأن العالقات مع المنظمات خارج الحركة 11. 

انظر »العنا�صر الدنيا التي ينبغي اإدراجها في التفاقات الميدانية بين مكونات الحركة و�صركائها في العمليات من خارج    .11
العالقات بين مكونات  10 والوثيقة الإر�صادية حول  القرار رقم  2003، ملحق  المندوبين، جنيف  الحركة« ، مجل�ص 

الحركة والهيئات الع�صكرية )مجل�ص المندوبين، 2005، القرار رقم 7(.
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الملحق 2

الإطار القانوني

يجب اأن تكون جميع مكونات الحركة على علم بالإطار القانوني واجب التطبيق 

عندما ت�صارك في اأن�صطة تتعلق بالنزوح، لأن الحماية التي يمنحها القانون الدولي 

اأن ت�صكل الأ�صا�ص المرجعي  اإن كان واجب التطبيق( يجب  )والقانون الوطني 

الأدنى الذي ت�صتند اإليه جميع الأن�صطة. وت�صطلع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر 

بدور خا�ص في دعم القانون الدولي الإن�صاني وعليها م�صاندة مكونات الحركة 

الأخرى في هذا المجال. 

مجموعة  النزوح  على  عام  ب�صكل  المطبق  الدولي  القانوني  الإطار  وي�صمل 

القوانين والمبادئ الرئي�صية التالية: 

القانون الوطني: يحدد القانون الوطني الإطار القانوني الخا�ص بكل حالة بعينها.  اأ. 

التي يجدون  الدولة  بلدانهم هم من مواطني  داخل  النازحين  اإن معظم  وحيث 

الوطني  القانون  يوفرها  التي  الكاملة  بالحماية  التمتع  لهم  فيحق  فيها،  اأنف�صهم 

نتيجة  مجحف  تمييز  بدون  المعنية  الدولة  لمواطني  يمنحها  التي  والحقوق 

للنزوح. بيد اأن بع�ص الأ�صخا�ص النازحين ل يكونون من مواطني تلك الدولة، 

وينبغي  الإن�صان،  لحقوق  الدولي  القانون  بموجب  بالحماية  يتمتعون  ولكنهم 

منحهم معظم الحقوق بدون تمييز. وينبغي اأن يتوافق القانون الوطني مع المعايير 

الدنيا المن�صو�ص عليها في القانون الدولي لحقوق الإن�صان والقانون الإن�صاني؛ 

المعرفة  بن�صر  الخا�ص  العمل  ي�صاعد  اأن  يمكن  ذلك،  عن  الأمر  يحيد  وحيثما 

الدولي  القانون  مع  الوطنية  وال�صيا�صات  الوطني  الت�صريع  مواءمة  في  بالقانون 

والمبادئ الدولية .

القانون الدولي الإن�ضاني: اأثناء النزاعات الم�صلحة، يكون النازحون داخل بلدانهم  ب. 

من المدنيين ويحق لهم الح�صول على الحماية نف�صها من اآثار العمليات العدائية 

والإغاثة كبقية ال�صكان المدنيين. 

يمكن اأن يحول احترام القواعد الأ�صا�صية للقانون الدولي الإن�صاني دون حدوث 

نتيجة لنتهاك  النزوح يقع في معظم الأحيان  اإن  النزوح، حيث  معظم حالت 

تلك القواعد، مثل واجب التمييز في كل الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين 

للمدنيين  الهجمات  ا�صتهداف  وحظر  الع�صكرية؛  والأهداف  المدنية  الأعيان 
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الحتياطات  اتخاذ  وواجب  الع�صوائية؛  الهجمات  وحظر  المدنية؛  الأعيان  اأو 

اأعمال  وحظر  المدنيين؛  ال�صكان  اإ�صابة  تجنب  اأجل  من  الهجوم  اأثناء  الالزمة 

العنف اأو التهديد بالعنف بهدف بث الذعر بين ال�صكان المدنيين؛ وحظر تدمير 

الأعيان التي ل غنى عنها لبقاء ال�صكان المدنيين؛ وحظر الأعمال النتقامية �صد 

ال�صكان المدنيين والممتلكات المدنية؛ ووجود �صمانات اأ�صا�صية مثل حظر �صوء 

المعاملة وحظر العقوبات الجماعية. 

عالوة على ذلك، يحتوي القانون الدولي الإن�صاني على حظر خا�ص للترحيل ما 

لم يكن مبرًرا ب�صالمة ال�صكان اأو لأ�صباب اأمنية ملحة. كما اأنه ين�ص على اأنه ينبغي، 

بتوفير  ا�صتقبالهم في ظروف مر�صية  يتم  اأن  المدنيين،  ال�صكان  نزوح  في حال 

الماأوى والنظافة وال�صحة وال�صالمة والتغذية، كما ينبغي األ يف�صل اأفراد الأ�صرة 

العودة  في  الحق  النازحين  لالأ�صخا�ص  اأن  على  ا  اأي�صً القانون  وين�ص  الواحدة. 

الدولي  القانون  ين�ص  واأخيراً،  ممتلكاتهم.  احترام  يتعين  واأنه  والطوعية  الآمنة 

الإن�صاني)ل�صالح  الغوث  بمرور  النزاع  اأطراف  �صماح  وجوب  على  الإن�صاني 

المدنيين المحتاجين( ب�صرعة وبدون عوائق، وهو غير متحيز بطبيعته ويتم دون 

تمييز مجحف مع مراعاة حق تلك الأطراف في المراقبة. 

القانون الدولي لحقوق الإن�ضان: يجب اأن تمنح الحقوق التي يكر�صها القانون الدولي  ج. 

لحقوق الإن�صان لجميع الأ�صخا�ص دون تمييز، ومنهم الأ�صخا�ص الذين اأجبروا 

على ترك اأماكن اإقامتهم العتيادية، كالنازحين داخل بلدانهم. اإن حقوق الإن�صان 

هي حقوق عالمية وغير قابلة للت�صرف، ويجب اأن تحترم الدول الحقوق المدنية 

وال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية وتكفلها لجميع الأ�صخا�ص وفي كل 

الأوقات. ويبرز القانون الدولي لحقوق الإن�صان ب�صفة خا�صة في الإعالن العالمي 

لحقوق الإن�صان لعام 1948 وفي معاهدات حقوق الإن�صان العالمية والإقليمية. 

ويمكن اأن تكمل �صكوك اأخرى لحقوق الإن�صان تلك المعاهدات، مثل اإعالنات 

مبادئ حقوق الإن�صان اأو غيرها من الإعالنات، واأهمها المبادئ التوجيهية ب�صاأن 

الدولي لحقوق  القانون  اأدناه )الفقرة دال(. ويكفل  المذكورة  الداخلي  النزوح 

الإن�صان ب�صفة خا�صة احترام الحق في الحياة ويحظر التعذيب وغيره من �صروب 

�صوء المعاملة، كما يكفل احترام الحياة ال�صخ�صية والأ�صرية، واحترام الممتلكات، 

وحرية التعبير والمعتقد والفكر والدين، والحق في م�صتوى معي�صي منا�صب للمرء 

ولأ�صرته، يفي بحاجتهم من الغذاء والك�صاء والماأوى والرعاية ال�صحية. ومن بين 

الحقوق المهمة حق كل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اأرا�صي دولة ما في 

التنقل بحرية واختيار مكان اإقامته.
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ويمكن اأن يحول احترام تلك الحقوق الإن�صانية الأ�صا�صية دون النزوح في المقام 

ا الأ�صخا�ص بعد نزوحهم. فيجب، على  اأي�صً الأول، ولكن هذا القانون يحمي 

�صبيل المثال، اأن ي�صتمر الحترام لحياتهم الأ�صرية وممتلكاتهم.

وبينما توجد بطبيعة الحال قيود على حقوق الإن�صان تلك، ل يجوز لل�صلطات 

تقييدها اإل اإذا دعت ال�صرورة لذلك لأ�صباب م�صروعة، و�صرط األ يكون التقييد 

زائًدا مقارنة بالهدف الذي ت�صعى ال�صلطات اإلى تحقيقه. 

المبادئ التوجيهية ب�ضاأن النزوح الداخلي: تقدم المبادئ التوجيهية خطوًطا اإر�صادية  د. 

للدول والمنظمات الدولية، وهي عبارة عن مجموعة من التو�صيات م�صتقاة من 

القانون الدولي العام والقانون الدولي الإن�صاني وقانون حقوق الإن�صان وقانون 

للنازحين  تحق  التي  الأ�صا�صية  الحماية  تاأكيد  اإعادة  اإلى  ترمي  وهي  الالجئين، 

داخل بلدانهم. ولي�صت المبادئ التوجيهية ملزمة في حد ذاتها ولكنها توفر اأداة 

مفيدة، فهي تجمع معايير واجبة التطبيق قائمة بالفعل ولكن ربما اأ�صبحت »في 

طي الن�صيان« حيث اإنها موجودة في مجموعات مختلفة من القوانين، وتعر�ص 

اأو غام�صة في ال�صكوك الملزمة مثل القواعد  بالتف�صيل قواعد قد تكون مبهمة 

التي تنظم العودة. 
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اإن مجل�ص المندوبين،

عرب ُمجدًدا عن قلقه العميق ب�صاأن انت�صار عدد الوفيات غير المبرر، وال�صرر  واإذ يُ

الذي ُتفرزه الألغام الأر�صية، والذخائر العنقودية، ومخلفات الحرب المتفجرة 

الأخرى خالل النزاعات الم�صلحة، وبعدها؛

واإذ يالحظ اأن الآثار المت�صابهة التي ُتفرزها الألغام الأر�صية، والذخائر العنقودية، 

ومخلفات الحرب الأخرى من المتفجرات، ت�صتلزم ردوًدا اإن�صانية مت�صابهة، بما 

فيها �صياغة قواعد دولية وتنفيذها، وتخفيف حدة المخاطر التي ت�صكلها هذه 

الأ�صلحة على الجماعات المت�صررة، وتوفير م�صاعدة �صاملة لل�صحايا؛ 

عرب عن ارتياحه للتقدم الهام الذي تحقق في مجال تدمير الألغام الم�صادة  واإذ يُ

لالأفراد، ون�صر الوعي ب�صاأنها، واإزالتها منذ اأن دخلت اتفاقية حظر الألغام الم�صادة 

لالأفراد لعام 1999 حيز النفاذ، على الرغم من القلق الذي ينتابه لأن عدًدا كبيًرا 

م طلًبا  اإ�صافية لإزالة الألغام، وقَدّ اإلى ُمهلة  اأنه يحتاج  من الدول الأطراف راأى 

في هذا ال�صدد، بينما لم تلتزم بع�ص الدول الأطراف بالمواعيد المحددة لتدمير 

مخزونه منها؛

مايو/اأيار   30 في  العنقودية  الذخائر  اتفاقية  باعتماد  حاًرا  ترحيًبا  يرحب  واإذ 

2008؛

بموجبه  اعُتمدت  الذي   1999 المندوبين  لمجل�ص   10 القرار  اإلى  ي�سير  واإذ 

ا�صتراتيجية الحركة ب�صاأن الألغام الأر�صية، والقرار 11 لمجل�ص المندوبين 2003 

د فترة ا�صتراتيجية الحركة ب�صاأن الألغام الأر�صية حتى نهاية عام 2009،  الذي مَدّ

وكذا الأن�صطة الواردة فيه لت�صمل جميع مخلفات الحرب المتفجرة، والقرار 8 

لمجل�ص المندوبين 2007 ب�صاأن القانون الدولي الإن�صاني والذخائر العنقودية؛

القرار 6

ا�صتراتيجية الحركة ب�صاأن الألغام الأر�صية،

والذخائر العنقودية وغيرها من مخلفات الحرب 

القابلة لالنفجار: الحد من اآثار الأ�صلحة على المدنيين
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م بالتحول التاريخي للقانون الدولي الإن�صاني، والممار�صات القائمة في  واإذ ي�سلِّ

مجال تخفيف حدة المخاطر، وم�صاعدة ال�صحايا، منذ اأن اعُتمدت ا�صتراتيجيُة 

الحركة ب�صاأن الألغام الأر�صية؛

تنفيذ  في  �صاركت  التي  الحركة  مكونات  كافة  جاأ�ص  ورباطة  بالتزام  �سيد  يُ واإذ 

ا�صتراتيجية الحركة ب�صاأن الألغام الأر�صية منذ عام 1999؛

الدولية  اللجنة  اأعدته  الذي  المندوبين  تقرير مجل�ص  اأن  التقدير  مع  الحظ  يُ واإذ 

 8 القرار  في  الواردة  الأهداف  لتنفيذ  الُمحرز  التقدم  ب�صاأن  الأحمر  لل�صليب 

لمجل�ص المندوبين 2007 ب�صاأن القانون الدولي الإن�صاني والذخائر العنقودية؛

يعتمد ا�صتراتيجيَة الحركة ب�صاأن الألغام الأر�صية، والذخائر العنقودية، ومخلفات   .1

الحرب المتفجرة الأخرى: تقليل اآثار الأ�صلحة على المدنيين، والتي حَلّت محل 

ا�صتراتيجية 1999، وفترة تمديدها 2003؛

يحُثّ مكونات الحركة كافة على تنفيذ ال�صتراتيجية، ل �صيما اتخاذ ما يلي:   .2

ن في الوقت  ال�صتمرار في تطوير قواعد القانون الدولي الإن�صاني التي ُتكِوّ اأ. 

اإطاًرا قانونًيا دولًيا، والعمل على تعزيزها، وتنفيذها بغية الحد من  الراهن 

ومخلفات  العنقودية،  والذخائر  الألغام،  ُت�صببها  التي  الإن�صانية  المعاناة 

الحرب المتفجرة الأخرى؛ 

اآثار  من  للتخفيف  ومتكاملة  ومن�صجمة،  ومنا�صبة،  لينة،  بطريقة  العمل  ب. 

التلوث بالأ�صلحة، وذلك بجمع البيانات وتحليلها، وتقليل حدة المخاطر، 

والتوعية بها، وم�صح مواقع الألغام واإزالتها؛  

الطارئة  الطبية  الرعاية  ت�صمل  الأ�صلحة  ل�صحايا  �صاملة  م�صاعدة  توفير  ج. 

والم�صتمرة، واإعادة التاأهيل الج�صدي والوظيفي، والدعم النف�صي، واإعادة 

الندماج الجتماعي، والم�صاركة في الن�صاط القت�صادي، وتطوير وتعزيز 

الت�صريعات وال�صيا�صات الوطنية التي تنادي بمعاملة، ورعاية وحماية فعالة 

للمواطنين المعاقين، بمن فيهم الناجون من حوادث الأ�صلحة. 

تنفيذها  ب�صاأن  دوري  ذاتي  تقييم  اإجراء  كافة  الحركة  مكونات  اإلى  يطلب   .3

لل�صليب الأحمر تحقيًقا  الدولية  اللجنة  اإلى  نتائجها  الحركة، ورفع  ا�صتراتيجية 

لأغرا�ص الر�صد و�صياغة التقارير؛ 
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يدعو اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر اإلى ر�صد تنفيذ ا�صتراتيجية الحركة، وعند   .4

الحاجة، رفع تقرير ب�صاأنه، اإلى مجل�ص المندوبين عن التقدم الُمحرز، وذلك على 

اأ�صا�ص التقارير التي تقدمها مكونات الحركة والمعلومات الم�صتقاة من م�صادر 

اأخرى، على اأن ي�صمل التقرير تو�صيات ذات �صلة بالمو�صوع.

ا�صتراتيجية الحركة ب�صاأن الألغام الأر�صية، والذخائر العنقودية 

اآثار  من  الحد  لالنفجار:  القابلة  الحرب  مخلفات  من  وغيرها 

الأ�صلحة على المدنيين

الروؤيـة

ترمي هذه ال�صتراتيجية اإلى �صمان عدم ت�صرر المدنيين من الأ�صلحة التي ت�صبب 

المعاناة والجراح حتى بعد توقف الأعمال العدائية.

لل�صليب  الدولية  الحركة  مكونات  تلتزم جميع  الروؤية،  هذه  تحقيق  اإلى  و�صعًيا 

القواعد  اإر�صاء  التالية:  الأن�صطة  يدمج  نهج  بتوخي  الأحمر  والهالل  الأحمر 

القانونية ون�صرها وتنفيذها، والقيام بالأن�صطة الميدانية الرامية اإلى التخفيف من 

اآثار هذه الأ�صلحة، وتقديم الم�صاعدة اإلى الناجين منها.

ويمكن تحقيق هذا الهدف من خالل تعبئة القدرات المتميزة لجميع مكونات 

الحركة، مع �صمان فعالية التن�صيق والتعاون مع الجهات الخارجية المعنية.

عر�س موجز

الحرب  مخلفات  من  وغيرها  العنقودية،  والذخائر  الأر�صية،  الألغام  ت�صتمر 

القابلة لالنفجار في الت�صبب بالمعاناة لفترة طويلة بعد انتهاء النزاعات. وجاءت 

التطورات الهامة التي �صهدتها القواعد المطبقة والممار�صة الميدانية منذ اعتماد 

�صرورة  لتظهر   2009-1999 للفترة  الأر�صية  الألغام  ب�صاأن  الحركة  ا�صتراتيجية 

و�صع ا�صتراتيجية جديدة.

وتهدف ال�صتراتيجية الجديدة للحركة اإلى بناء قدرات وموارد جميع مكونات 

الحركة وتعزيزها وح�صدها، و�صمان فعالية التن�صيق والتعاون مع جميع الجهات 
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الفاعلة ذات ال�صلة. كما اأنها تحدد الأدوار والم�صوؤوليات والمبادئ التوجيهية، 

والإجراءات المطلوبة من مختلف مكونات الحركة.

الدولي  القانون  قواعد  تطوير  بموا�صلة  الحركة  التزام  اإلى  ال�صتراتيجية  وت�صير 

دولًيا  قانونًيا  اإطاًرا  الآن  ت�صكل  التي  تلك  ل�صيما  وتنفيذها  ون�صرها  الإن�صاني 

العنقودية وغيرها  الناجمة عن الألغام والقنابل  �صاماًل لتجنب المعاناة الإن�صانية 

من الذخائر المتفجرة من مخلفات الحرب ومعالجتها. وقد ا�صطلعت الحركة 

اأجل  من  بن�صاط  تعمل  و�صتظل  ون�صرها،  القواعد  هذه  اعتماد  في  بدور حا�صم 

�صمان احترام اللتزامات المحددة في هذه ال�صكوك وما يمكن اأن تحققه من 

اإنقاذ لالأرواح.

اإن اعتماد نهج مرن ومالئم ومن�صق ومتكامل في العمل �صروري للحد من اآثار 

العنقودية  والذخائر  الألغام  من  الخطر  ياأتي  ول  الأ�صلحة.  عن  الناجم  التلوث 

وغيرها من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار فح�صب، بل اإن مخزونات الذخيرة 

الحركة،  تهديداً. و�صتتولى  ا  اأي�صً ت�صكل  الخفيفة  ال�صغيرة والأ�صلحة  والأ�صلحة 

اآخذة في العتبار المبادئ التوجيهية القائمة، وتبًعا للحالة، تنفيذ الأن�صطة التالية، 

والتوعية  المخاطر،  من  والحد  وتحليلها،  البيانات  جمع  مجتمعة:  اأو  منفردة 

خالل  الأن�صطة،  هذه  الحركة  وتنفذ  والتطهير.  الم�صح  وعمليات  بالمخاطر، 

فيها  ي�صكل  التي  العاجلة  الطوارئ  بداية حالت  وقبلها وبعدها وفي  النزاعات 

التلوث الناجم عن الأ�صلحة تهديداً.

�صحايا  اإلى  �صاملة  م�صاعدة  لتقديم  الجهود  من  المزيد  بذل  ال�صروري  ومن 

الأ�صلحة. و�صينفذ تقديم الم�صاعدة اإلى الناجين من خالل نهج متكامل ومتعدد 

اإتاحة اأكبر قدر ممكن من الفر�ص للم�صاركة والندماج  التخ�ص�صات من اأجل 

على نحو كامل وفعال في المجتمع، والتعليم والعمل، وال�صتفادة من الخدمات 

اأن�صطة م�صاعدة ال�صحايا الرعاية الطبية الطارئة والم�صتمرة،  الأ�صا�صية. وت�صمل 

الندماج  واإعادة  النف�صي،  الدعم  وتقديم  والوظيفي،  البدني  التاأهيل  واإعادة 

الجتماعي، والإدماج القت�صادي، وو�صع وتعزيز ت�صريعات و�صيا�صات وطنية 

تدعم فعالية العالج والرعاية والحماية لجميع المواطنين ذوي الإعاقة، بمن فيهم 

الناجون من الحوادث المت�صلة بالأ�صلحة.
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الق�صم الأول: الخلفية والُنهج المختلفة

1.1  مقدمة

�صاهمت م�صكلة الألغام الأر�صية في تمكين المجتمع الإن�صاني من البدء بعملية 

�صاملة لمعالجة الآثار طويلة الأجل لالألغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار 

. ومنذ اعتماد ال�صتراتيجية الأولى للحركة 
1
وغيرها من الأ�صلحة على المدنيين

الب�صرية  الخ�صائر  ب�صاأن  الدرو�ص  من  كبير  عدد  ا�صتخال�ص  تم   ،1999 عام  في 

الناجمة عن الأ�صلحة المتروكة على الأر�ص اأو التي لم تنفجر. وقد اأتاحت هذه 

الأفكار الأ�صا�ص لإحراز تطورات هامة في تلك المجالت من القانون الدولي 

اإلى  تهدف  التي  الميدانية  الأن�صطة  وفي  الأ�صلحة،  هذه  تتناول  التي  الإن�صاني 

وفي  المدنيين،  اإلى  بالن�صبة  الأ�صلحة  عن  الناجم  التلوث  عواقب  من  التخفيف 

مكا�صب  اإلى  ال�صحايا  بم�صاعدة  الدول  التزامات  تحويل  اإلى  الرامية  الجهود 

ملمو�صة بالن�صبة اإلى ال�صحايا اأنف�صهم.

الإن�صاني  المجال  في  العاملة  الجهات  الحركة مع  وا�صطلعت جميع مكونات 

بدور هام في التعريف بالمعايير الدولية، والتدخل ل�صمان المتثال لها، والحد 

الجمعيات  تزال  ول  ال�صحايا.  وم�صاعدة  المدنيين،  على  المترتبة  الآثار  من 

الوطنية، مع �صبكاتها القائمة في المجتمعات المحلية، والو�صع القانوني الفريد 

ال�صتراتيجيات  توؤدي دوًرا حا�صًما في  المت�صررة  البلدان  به داخل  تتميز  الذي 

الوطنية المتعلقة بمعالجة عواقب التلوث الناجم عن الأ�صلحة.

الدولي  القانون  قواعد  وتنفيذ  ون�صر  بتطوير  الحركة  التزام  ال�صتراتيجية  وتعزز 

الإن�صاني التي ت�صكل الآن اإطاًرا قانونًيا دولًيا �صاماًل لتجنب المعاناة الإن�صانية التي 

ت�صببها الألغام، والقنابل العنقودية، وغيرها من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار 

التخ�ص�صات  ومتعدد  مرن،  نهج  توخي  اإلى  ال�صتراتيجية  وتدعو  ومعالجتها. 

توفير  اإلى  الرامية  الجهود  وتعزيز  الأ�صلحة،  عن  الناجم  التلوث  اآثار  من  للحد 

دعا مجل�ص المندوبين في البداية اإلى اتخاذ اإجراءات قانونية واإن�صانية لمواجهة الخ�صائر الب�صرية الناجمة عن ا�صتخدام   .1
الألغام الأر�صية في عام 1993 )القرار 3(. واأدى في ذلك الوقت ال�صتخدام وا�صع النطاق لالألغام الم�صادة لالأفراد في 

النزاعات الم�صلحة اإلى ما اأ�صمته اللجنة الدولية »وباء« القتلى والجرحى من جراء الألغام الأر�صية. وكان معظم ال�صحايا 

من ال�صكان المدنيين، و�صقط معظمهم بعد توقف القتال. وفي عام 1995، دعا مجل�ص المندوبين الحركة اإلى العمل على 

فر�ص حظر كامل على الألغام الم�صادة لالأفراد اعتبرته »الحل الفعال الوحيد« من منظور اإن�صاني )القرار 10(. و�صرعت 

اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية خالل الفترة ذاتها في بذل الجهود للحيلولة دون �صقوط ال�صحايا، من خالل اأن�صطة 

الدولية  اللجنة  نظمت  كما  البدني.  التاأهيل  اإعادة  مجال  في  عملها  تعزيز  خالل  ومن  اأ�صا�صًا،  الألغام  بمخاطر  التوعية 

اأجل فر�ص حظر على الألغام  والعديد من الجمعيات الوطنية، والحملة الدولية لحظر الألغام الأر�صية حملة عامة من 

الم�صادة لالأفراد. وهو ما اأدى اإلى التوقيع على اتفاقية حظر الألغام الم�صادة لالأفراد )معاهدة حظر الألغام( في اأوتاوا في 

كانون الأول/دي�صمبر 1997.
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العمل.  اأجل  من  الحركة  وموارد  قدرات  وا�صتخدام  لل�صحايا،  �صاملة  م�صاعدة 

وتهدف ال�صتراتيجية اإلى بناء قدرات وموارد جميع مكونات الحركة وتعزيزها 

2
وتعبئتها، و�صمان فعالية التن�صيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

النطاق   2.1

تعر�ص ال�صتراتيجية �صيا�صة الحركة في دعم المعايير الدولية التي تحظر اأو تنظم 

ا�صتخدام الأ�صلحة التي توؤدي اإلى القتل اأو الإ�صابة بجروح رغم انتهاء الأعمال 

اأجل  من  عملياتها  في  الحركة  تعتمده  الذي  النهج  تعك�ص  اأنها  كما  العدائية. 

التخفيف من اآثار التلوث الناجم عن الأ�صلحة، وتقديم الدعم للناجين واأ�صرهم، 

جميع  ال�صتراتيجية  هذه  تغطي  ول  المجتمع.  في  الندماج  على  وم�صاعدتهم 

جوانب الجهود التي تبذلها الحركة من اأجل حماية المدنيين من الإ�صابة بهذه 

الم�صاعدة لل�صحايا. وتركز ال�صتراتيجية، مثلما يوحي بذلك  الأ�صلحة وتقديم 

مخلفات  من  وغيرها  العنقودية،  والذخائر  الأر�صية،  الألغام  على  عنوانها، 

الحرب القابلة لالنفجار.

جراء  من  التلوث  عن  الناجم  ال�صرر  من  الحد  ت�صتهدف  التي  الأن�صطة  اأن  اإل   

ا طائفة وا�صعة من الأ�صلحة. الأ�صلحة وتقديم الم�صاعدة لل�صحايا ت�صمل اأي�صً

طويل  اإطار  توفير  اإلى  تهدف  فهي  زمنيًا.  محددة  لي�صت  ال�صتراتيجية  هذه  اإن 

الأجل �صيجري تحديثه عند ال�صرورة.

نهج الحركة   3.1

1.3.1 الأدوار والم�صوؤوليات

اإما  الحتياجات،  اأ�صا�ص  على  القائمة  الأن�صطة  تنفيذ  توا�صل  الدولية  اللجنة 

الوطنية خالل  والجمعيات  الوطنية  ال�صلطات  مع  بالتعاون  اأو  مبا�صر  نحو  على 

وت�صدي  الخبرة  ا  اأي�صً وتوفر  العنف.  حالت  من  وغيرها  الم�صلحة  النزاعات 

الم�صورة وتدعم الجمعيات الوطنية التي ترغب في تنفيذ برامج في هذا المجال 

اأحد الجتماعات  الوطنية، تجاربها في ال�صطالع بهذه الأن�صطة في  2.  ناق�صت مكونات الحركة، ل �صيما الجمعيات 
التي نظمتها الحركة ب�صاأن التلوث بالأ�صلحة، وُعقد هذا الجتماع في »�صيام ريب« في كمبوديا في كانون الثاني/يناير 

2009. وكانت الجمعيات الوطنية الممثلة في الجتماع من اأفغان�صتان، واأنغول، واأ�صتراليا، واأذربيجان، وبوروندي، 
والنرويج،  ونيوزيلندا،  ونيبال،  والمغرب،  ولبنان،  ولو،  والأردن،  واإيران،  والهند،  وفرن�صا،  وكولومبيا،  وكمبوديا، 

وطاجيك�صتان، واليمن. واأحاطت المناق�صات التي دارت في هذا الجتماع علًما بهذه ال�صتراتيجية الجديدة للحركة.
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من الحتياجات. كما اأنها ت�صطلع بدور قيادي في تطوير المعايير الدولية ذات 

ال�صلة والر�صد والت�صجيع على تنفيذها.

الجمعيات الوطنية، بو�صفها اإحدى الجهات الفاعلة الرئي�صية في الحركة داخل 

مجتمعاتها، �صوف توجه جهودها نحو التعريف بالقواعد القانونية، والحد من 

ا دوًرا هاًما في تقديم اأ�صكال متنوعة  الحوادث، وجمع البيانات. و�صتوؤدي اأي�صً

�صبكاتها  منها  وتجعل  والقدرات.  لالحتياجات  وفًقا  لل�صحايا،  الم�صاعدة  من 

لل�صلطات  م�صاعدة  كهيئات  ودورها  المحليات  المجتمعات  في  الرا�صخة 

العامة في بلدانها في المجال الإن�صاني طرًفا فريًدا موؤهاًل للم�صاهمة في و�صع 

تلك  وتتولى  الأ�صلحة.  عن  الناجمة  التلوث  اآثار  لمعالجة  وطنية  ا�صتراتيجيات 

الجمعيات الوطنية التي تعمل على ال�صعيد الدولي، تبًعا لل�صياق، دعم الجمعيات 

الوطنية في البلدان المت�صررة والتعاون معها، بالتن�صيق مع اللجنة الدولية والتحاد 

الدولي.

التنظيمية  التنمية  الالزم في  الدعم  الوطنية  الجمعيات  اإلى  يقدم  الدولي  التحاد 

وم�صاعدتها  والب�صرية،  المالية  الموارد  واإدارة  الموارد  مثل ح�صد  في مجالت 

في اإدراج البرامج التي ت�صملها هذه ال�صتراتيجية في خططها الإنمائية. ويدرج 

بالتاأهب  الخا�صة  خططه  في  الميدان  هذا  في  العمل  الدولي  التحاد  ا  اأي�صً

للكوارث والمواجهة في حالت الطوارئ. ومن �صاأن م�صاركة التحاد الدولي 

في المحافل الدولية الهامة اأن يتيح الفر�صة للجمعيات الوطنية لعر�ص تجاربها، 

دعًما لمواقف الحركة.

2.3.1 المبادئ التوجيهية لعمل الحركة:

ت�صعى الحركة اإلى التخفيف من عواقب التلوث الناجم عن الأ�صلحة من خالل 

توخي نهج مرن، ومتعدد التخ�ص�صات، و�صي�صتمر هذا النهج في التطور تدريجًيا 

بحكم التجربة المكت�صبة وا�صتناًدا اإلى اأف�صل الممار�صات.

مكونات  ت�صمن   – الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الأ�صا�صية  المبادئ  	•
واأو�صاع  الم�صلحة  النزاعات  ل�صحايا  فعالة  م�صاعدة  توفير  تعزيز  الحركة 

الأحمر  لل�صليب  الأ�صا�صية  المبادئ  اأ�صا�ص  على  وحمايتهم  اأخرى  عنف 

والهالل الأحمر.
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بالقواعد  التعريف  على  الحركة  قدرة  ت�صتند   – التخ�ص�صات  متعدد  نهج  	•
الدولية ون�صرها، والحد من ال�صرر الذي ي�صببه التلوث من جراء الأ�صلحة، 

وتقديم الم�صاعدة لل�صحايا، اإلى مجموعة كبيرة من المهارات والقدرات 

والموارد المتاحة. ومن ال�صروري اأن ي�صتخدم اأي نهج في تخطيط الأن�صطة 

وتنفيذها هذه الموارد مجتمعة.

نهج مرن، ومالئم، وقابل للتكييف – ينبغي اأن تتالءم الأن�صطة مع الو�صع.  	•
اإذا  واإنهاوؤها  وتغييرها  وتكييفها،  الأن�صطة  هذه  في  النظر  اإعادة  ويجب 

دعت الحاجة اإلى ذلك.

التكامل مع الجهات الفاعلة الأخرى - من ال�صروري اأن ت�صمن الحركة  	•
التكامل في الداخل ومع خطط واأن�صطة الجهات الخارجية.

الن�صمام اإلى المعايير الدولية والأدوات القانونية – ينبغي لأن�صطة الحركة،  	•
حتى لو حافظت على ا�صتقالليتها، اأن تتقيد بالمعايير الدولية مثل المعايير 

الدولية المتعلقة بعمليات اإزالة الألغام.

تطوير القدرات الوطنية – �صعًيا اإلى �صمان ديمومة طويلة الأجل للجهود  	•
الوطنية الرامية اإلى الحد من ال�صرر الناتج عن التلوث من جراء الأ�صلحة، 

ا�صتفادة  تكفل  تدابير  اتخاذ  الحركة  اأن�صطة  ت�صمل  اأن  ال�صروري  من 

وحيثما  الأ�صا�صية.  التحتية  والبنى  الخدمات  من  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص 

توجد موؤ�ص�صات وطنية تعنى بالإعاقة و�صلطات معنية بعمليات اإزالة الألغام، 

ينبغي اأن تعمل الحركة معها وتدعم قدراتها. اأما في غياب هذه الهيئات، 

هياكل جديدة مالئمة  وت�صغيل  اإن�صاء  اإمكانية  في  الحركة  تنظر  اأن  فيجب 

للو�صع المعني، وتوؤمن تقديم الدعم اإلى ال�صكان المت�صررين.

الم�صاواة وعدم التمييز في الح�صول على الرعاية ال�صحية، وال�صتفادة من  	•
الجتماعي  الندماج  اإعادة  اإلى  الرامية  والمبادرات  التاأهيل،  اإعادة  مرافق 

والقت�صادي: - ينبغي اأن ت�صعى الحركة اإلى �صمان ح�صول من يحتاج اإلى 

الرعاية ال�صحية، واإعادة التاأهيل، واإعادة الندماج الجتماعي والقت�صادي 

على هذه الخدمات على اأ�صا�ص الحاجة فقط، وبغ�ص النظر عن العتبارات 

الجتماعية والدينية والعرقية و�صبب الإ�صابة اأو الإعاقة. ويجب اإيالء عناية 

خا�صة للفئات الم�صت�صعفة.



مجل�س المندوبين

نيروبي، 23 - 25 ت�صرين الثاني/ نوفمبر 2009

79

الق�صم الثاني: اأن�صطة الحركة

التعريف بالقواعد الدولية   1.2

في  تاريخًيا  تطوًرا  الميدان  هذا  في  الدولية  للقواعد  الحالي  الإطار  يعك�ص 

في  الحركة  منا�صرة  الذي حققته  النجاح  على  يدل  اأنه  الإن�صاني. كما  القانون 

الإ�صافي  والبروتوكول  الإن�صاني،  للقانون  العرفية  القواعد  واإن  المجال.  هذا 

الم�صادة  الألغام  حظر  واتفاقية   ،1949 لعام  الأربع  جنيف  اتفاقيات  اإلى  الأول 

لالأفراد، والبروتوكول الثاني المعدل، والبروتوكول الخام�ص لالتفاقية المتعلقة 

باأ�صلحة تقليدية معينة، والتفاقية ب�صاأن الذخائر العنقودية، ت�صكل حالًيا مجتمعة، 

اإطاًرا قانونًيا دولًيا �صاماًل لتجنب ومعالجة المعاناة الإن�صانية الناجمة عن الألغام، 

القوات  ت�صتخدمها  التي  المتفجرة  الذخائر  من  وغيرها  العنقودية،  والذخائر 

الم�صلحة اأو الجماعات الم�صلحة من غير الدول.

ول �صبيل اإلى تحقيق الهدف الرامي اإلى حماية المدنيين والمجتمعات المحلية 

وتنفذها  العالمي  ال�صعيد  على  مقبولة  القواعد  هذه  اأ�صبحت  اإذا  اإل  المت�صررة 

القوات الم�صلحة والجماعات الم�صلحة من غير الدول. وتوا�صل اللجنة الدولية 

مراقبة تطوير اأ�صلحة جديدة، والنتائج المترتبة عن ا�صتخدامها، وتدعو اإلى العمل 

كلما راأت ذلك �صروريًا. وتت�صمن كل من اتفاقية حظر الألغام الم�صادة لالأفراد، 

ب�صاأن مخلفات  الخام�ص  والبروتوكول  العنقودية،  بالذخائر  المتعلقة  والتفاقية 

باأهمية  ي�صهد  ما  وهو  الحركة.  دور  اإلى  اإ�صارات  لالنفجار،  القابلة  الحرب 

م�صاهمة الحركة في التعريف بالمعاهدة وتنفيذها على كل من ال�صعيد العالمي 

والإقليمي والوطني. وعالوة على ذلك، ركز الموؤتمر الدولي لل�صليب الأحمر 

تعزيز  اإلى  الرامي  الهدف  على   1999 عام  منذ  وتكراًرا  مراًرا  الأحمر  والهالل 

.
3
حماية المدنيين من ال�صتخدام الع�صوائي لالأ�صلحة ومن اآثارها

اعتمد الموؤتمر الدولي الثامن والع�صرون في عام 2003 جدول اأعمال العمل الإن�صاني. وكان الهدف العام 2 من جدول   .3
وحماية  اآثارها،  ومن  لالأ�صلحة  الع�صوائي  ال�صتخدام  من  الحالت،  جميع  في  المدنيين،  حماية  »تعزيز  هو  الأعمال 

وا�صتخدامها.  وانت�صارها  الأ�صلحة  تطوير  مراقبة  خالل  من  المحظورة  الأ�صلحة  ومن  لها  مبرر  ل  معاناة  من  المقاتلين 

وكان القرار 3 ال�صادر عن الموؤتمر الدولي الثالثين في عام 2007 قد اأكد مجدًدا على »اأن حق اأطراف النزاع في اختيار 

اأ�صاليب وو�صائل القتال لي�ص حًقا ل تقيده قيود، واأنه يحظر ا�صتخدام الأ�صلحة والقذائف والمواد وو�صائل القتال ذات 

�صمات تحدث اإ�صابات اأو اآلًما ل مبرر لها«. ونا�صد هذا القرار »جميع الدول زيادة جهودها الرامية اإلى تعزيز حماية 

اإلى مواجهة  الع�صوائية لالأ�صلحة والذخائر«، كما اعترف »بالحاجة الملحة  الع�صوائي والآثار  المدنيين من ال�صتخدام 

عاجلة لالآثار الإن�صانية التي تخلفها بقايا الحرب القابلة لالنفجار، والذخائر العنقودية، بما في ذلك من خالل التطبيق 

ال�صارم لقواعد القانون الدولي الإن�صاني القائمة واتخاذ تدابير وطنية ودولية اإ�صافية يمكن اأن تخفف اإلى اأدنى حد ممكن 

من الآثار ال�صارة لهذه الذخائر على المدنيين ومن بينها م�صاعدة ال�صحايا«.
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تاأثير ملحوظ في جميع  المعاهدة  لهذه  لالأفراد: كان  الم�ضادة  الألغام  اتفاقية حظر 

اأنحاء العالم على ا�صتخدام الألغام الم�صادة لالأفراد ونقلها واإنتاجها، وهو ما يوؤكد 

على ما يجري من انتقاد لهذه الأ�صلحة واأن حظر الألغام الم�صادة لالأفراد هو في 

اإلى اأن المتثال لالتفاقية  اإلى اأن يحظى بالحترام ال�صامل. وت�صير الأدلة  طريقه 

يوؤدي متى وجد اإلى الحفاظ على اأرواح عدد كبير من ال�صكان و�صبل عي�صهم. 

ا كبيًرا.  كما �صهد ا�صتخدام الألغام الم�صادة لالأفراد منذ اعتماد المعاهدة انخفا�صً

ومع ذلك، فاإن الألغام الأر�صية المتبقية ل تزال ت�صكل تهديًدا رئي�صًيا وتت�صبب 

في معاناة هائلة في �صفوف ال�صكان المدنيين في اأنحاء كثيرة من العالم. وعلى 

الرغم من تدمير الماليين من الألغام، لم تتمكن عدة دول في عام 2008 من الوفاء 

بالمواعيد المحددة لها لتدمير المخزونات. وفي عام 2008 كذلك، لم يكن اأمام 

معظم الدول التي كان قد حدد لها عام 2009 موعًدا لإزالة الألغام الأر�صية �صوى 

تقديم طلبات بتمديد هذا الموعد من �صنتين اإلى ع�صر �صنوات. و�صيظل احترام 

الدول للمواعيد بحاجة اإلى ر�صد دقيق.

ال�صعب  من  معينة:  تقليدية  اأ�ضلحة  حظر  باتفاقية  المتعلق  المعدل  الثاني  البروتوكول 

تقييم فعالية هذا ال�صك القانوني. فمنذ دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ، لم 

الألغام  المعدل  الثاني  البروتوكول  في  الأطراف  الدول  من  ت�صتخدم عدة دول 

الم�صادة لالأفراد، اأو الألغام الم�صادة للعربات، اأو ال�صراك الخداعية. اأما التقارير 

الواردة من الدول الأطراف الأخرى ب�صاأن ا�صتخدام الألغام فكانت قليلة جًدا. 

الثاني/نوفمبر  ت�صرين  في  ُعقد  الذي  الأطراف  الدول  اجتماع  خالل  واأن�صئ 

2008 فريق جديد من الخبراء الحكوميين المعنيين با�صتعرا�ص و�صع البروتوكول 

الثاني المعدل وكيفية عمله عام 2009. ومن دواعي الأ�صف اأن الق�صايا الجوهرية 

لم تناق�ص باأي قدر من التف�صيل خالل اجتماعات الدول الأطراف.

الدول  �صرعت  معينة:  تقليدية  اأ�ضلحة  حظر  باتفاقية  المتعلق  الخام�ص  البروتوكول 

الدول  ا�صتمارات موحدة يجوز لجميع  اإعداد  في  المعاهدة  في هذه  الأطراف 

الأطراف ا�صتخدامها لالإبالغ عن تنفيذها للبروتوكول، وللدول المت�صررة من 

جراء مخلفات الحرب القابلة لالنفجار ا�صتخدامها لطلب الم�صاعدة في اأن�صطة 

اإزالة الألغام. اإل اأن الدول الأطراف لم تبداأ النظر حتى الآن في الحلول الممكنة 

لم�صكلة مخلفات الحرب القابلة لالنفجار في الدول المت�صررة والتي ينبغي اأن 

تكون اأحد الهتمامات الرئي�صية.



مجل�س المندوبين

نيروبي، 23 - 25 ت�صرين الثاني/ نوفمبر 2009

81

اتفاقية الذخائر العنقودية: �صتدخل هذه التفاقية حيز التنفيذ فور الت�صديق عليها من 

طرف 30 دولة. و�صتبداأ عندئذ عملية تنفيذها ر�صميًا: وت�صمل عملية التنفيذ عقد 

اجتماعات �صنوية للدول الأطراف، واإن�صاء اآليات لتقديم التقارير، وبذل الجهود 

ال�صحايا، والمراقبة من جانب منظمات  الألغام وم�صاعدة  اإزالة  لدعم عمليات 

»مراقب  البحث:  لنظام  ال�صنوية  التقارير  خالل  من  )ل�صيما  المدني  المجتمع 

والإقليمية  الوطنية  الجتماعات  من  عدد  لتنظيم  ويخطط  الأر�صية«(.  الألغام 

لتي�صير فهم اأحكام التفاقية وت�صجيع الدول على الن�صمام اإليها في اأقرب وقت 

ممكن.

1.1.2 عمل الحركة

وتعزيزها.  الإن�صاني  القانون  قواعد  اعتماد  في  حا�صم  بدور  الحركة  ا�صطلعت 

المهمة  في  حيوية  م�صاهمات  تقدم  اأن  الم�صاركة  في  ا�صتمرت  اإذا  وباإمكانها 

الرامية اإلى �صمان احترام اللتزامات المحددة في هذه ال�صكوك وما يمكن اأن 

تحققه من اإنقاذ لالأرواح.

وتتمثل الأهداف الرئي�صية للحركة ب�صاأن اتفاقية حظر الألغام الم�ضادة لالأفراد واتفاقية 

الذخائر العنقودية في ما يلي:

تحقيق الن�صمام العالمي؛ 	•

المواعيد  وكذلك  المعاهدات  عليه  تن�ص  الذي  للحظر  المتثال  مراقبة  	•
بم�صاعدة  والتزاماتها  المخزونات  وتدمير  الألغام  لإزالة  المحددة 

ال�صحايا؛

بذل جهود خا�صة لتعزيز امتثال الدول الأطراف للمواعيد المحددة لإزالة  	•
اأو  معينة  لدولة  المحدد  الموعد  اقتراب  عند  المخزونات  وتدمير  الألغام 

بعد انق�صائه؛

�صمان اعتماد الدول الأطراف لت�صريعات محلية تن�ص على تنفيذ المعاهدات  	•
ومقا�صاة اأولئك الذين ينتهكون اأحكام المعاهدات ومعاقبتهم؛

الم�صادة  الأر�صية  الألغام  با�صتخدام  منا�صًبا،  ذلك  كان  كلما  الت�صهير،  	•
لالأفراد والذخائر العنقودية، في اأي مكان يمكن اأن يحدث فيه؛

واآثارها،  العنقودية  والذخائر  لالأفراد  الم�صادة  الألغام  ا�صتخدام  توثيق  	•
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مع  الحالت  هذه  في  منا�صبة  اإجراءات  اتخاذ  في  والنظر  اأمكن؛  حيثما 

وو�صائل  الدول  غير  من  الفاعلة  الجهات  ومع  الحكوميين،  الم�صوؤولين 

الإعالم؛ وت�صجيع ان�صمام الدول والجهات الفاعلة المعنية من غير الدول 

اإلى قواعد القانون الإن�صاني ذات ال�صلة، والحث على و�صع حد ل�صتخدام 

هذه الأ�صلحة؛

الذخائر  اتفاقية  على  التوقيعات  من  ممكن  عدد  اأكبر  على  الح�صول  	•
العنقودية قبل دخولها حيز التنفيذ، وت�صديق الدول الموقعة عليها ب�صرعة 

وان�صمام الأطراف غير الموقعة اإليها؛

التنفيذ، على  الدول الأطراف، بعد دخول التفاقية حيز  التاأكد من تركيز  	•
وم�صاعدة  الألغام  اإزالة  على  بالت�صجيع  المتعلقة  بالتزاماتها  فوًرا  الوفاء 

ا اإلى الدول الأطراف الأكثر  ال�صحايا؛ وتقديم الم�صاعدة الدولية، خ�صو�صً

ت�صرًرا من الذخائر العنقودية؛

المعدل  الثاني  بالبروتوكول  يتعلق  ما  في  للحركة  الرئي�صية  الأهداف  وتتمثل 

والبروتوكول الخام�ص لتفاقية حظر اأ�ضلحة تقليدية معينة، في ما يلي:

التو�صل اإلى ان�صمام عدد اأكبر من الدول اإلى البروتوكولين؛ 	•

مراقبة المتثال للحظر واللتزامات المحددة في البروتوكولين؛ 	•

التاأكد من اعتماد الدول الأطراف لت�صريعات تنفيذ محلية، وفًقا للحاجة؛ 	•

�صمان  على  الخام�ص  بالبروتوكول  يتعلق  ما  في  الأطراف  الدول  حث  	•
المعلومات  وتبادل  ت�صجيل  لها  يتيح  الم�صلحة في و�صع  قواتها  اأن تكون 

مطلوبة  المهمة  هذه  واأن  الم�صتخدمة  المتفجرة  الذخائر  بجميع  المتعلقة 

منها؛

اآثار  لجميع  البروتوكول  تنفيذ  تناول  �صمان  على  الأطراف  الدول  حث  	•
على  التركيز  مع  والم�صتقبلية،  الحالية  لالنفجار  القابلة  الحرب  مخلفات 

التزاماتها ب�صاأن اإزالة الألغام وم�صاعدة ال�صحايا.

وبالن�صبة اإلى جميع المعاهدات الم�ضار اإليها اأعاله ت�صمل جهود الحركة ما يلي:

اإجراء حوار منتظم مع الم�صوؤولين الحكوميين، واأع�صاء البرلمان، والقوات  	•
الم�صلحة؛
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وو�صائل  الإن�صاني  المجال  في  الفاعلة  الأخرى  الأطراف  اهتمام  اإثارة  	•
الإعالم باأهمية هذه المعاهدات؛

اإثارة اهتمام و�صائل الإعالم والجمهور باأهمية هذه المعاهدات وبالعقبات  	•
التي تحول دون تنفيذها، بمنا�صبة حلول مواعيد هامة ترتبط بها؛

اللتزامات  لتنفيذ  الدولية  والم�صاعدة  الوطنية  البرامج  اإلى  الدعم  تقديم  	•
باإزالة الألغام، وتدمير المخزونات، وم�صاعدة ال�صحايا؛

تنظيم ندوات وحلقات عمل على الم�صتويات الوطنية والإقليمية والدولية  	•
للعمل على تعزيز الن�صمام والتنفيذ؛

المعاهدات  بموجب  ال�صحايا  با�صم  ينفذ  الذي  العمل  اأن  من  التاأكد  	•
المذكورة اأعاله يتوافق مع اتفاقية حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة.

2.1.2 التعزيز المتبادل لالأدوار والم�صوؤوليات داخل الحركة

توا�صل اللجنة الدولية العمل من اأجل ما يلي:

ال�صطالع با�صم الحركة بدور هام في المراقبة والت�صجيع على الن�صمام  	•
العالمي اإلى هذه المعاهدات وتنفيذها؛ 

توفير الخبرات التقنية والقانونية، ومواد الت�صال، وغيرها من مواد الدعم  	•
للجهود التي تبذلها الحركة في مجالي الن�صر والمنا�صرة؛

تذكير الأطراف في النزاعات الم�صلحة بواجبها بالمتثال للقانون الإن�صاني  	•
العنقودية، وغيرها من مخلفات  المنطبق على الألغام الأر�صية، والذخائر 

طرًفا  دولة  الم�صلح  النزاع  طرف  يكون  وحين  لالنفجار،  القابلة  الحرب 

اإلى الحظر  اأعاله، ال�صتناد  المذكورة  المعاهدات  اأكثر من  اأو  في معاهدة 

واللتزامات المن�صو�ص عليها في المعاهدة ذات ال�صلة؛

من مخلفات  العنقودية، وغيرها  والذخائر  الأر�صية،  الألغام  لآثار  التوثيق  	•
�صفوية  �صرية  مالحظات  وتقديم  اأمكن؛  حيثما  لالنفجار  القابلة  الحرب 

ومكتوبة اإلى ال�صلطات المحلية والوطنية والإقليمية التابعة لأطراف النزاع 

المدنيين  على  خطًرا  الأ�صلحة  هذه  فيها  ت�صكل  منطقة  على  ت�صيطر  التي 

غيرها  اأو  الإقليمية  والمنظمات  الدول  تعبئة  ا  اأي�صً الدولية  اللجنة  )باإمكان 

من مكونات الحركة في هذه الجهود(؛
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جديدة  دولية  قواعد  تحديد  حول  المفاو�صات  في  والم�صاركة  المراقبة  	•
القائم  القانوني  الإطار  تعزيز  �صمان  اأجل  من  الأ�صلحة  ا�صتخدام  لتنظيم 

وعدم تقوي�صه؛

الإن�صاني  المجال  في  الفاعلة  والجهات  الدولية  والمنظمات  الدول  تعبئة  	•
للت�صجيع على تطوير هذه المعاهدات وتنفيذها وقبولها عالمًيا.

وتتولى الجمعيات الوطنية، عند القت�صاء، القيام بما يلي:

التدخل لدى ال�صلطات الوطنية في بلدانها للتاأكد من اأن دولها - اإذا كانت  	•
طرًفا في اتفاقية حظر الألغام الم�صادة لالأفراد واتفاقية الذخائر العنقودية - 

تحترم المواعيد المحددة في ما يتعلق بتدمير المخزونات واإزالة الألغام؛

ال�صطالع باأن�صطة ترمي اإلى توعية الجمهور والقيادات ال�صيا�صية الوطنية  	•
القابلة  الحرب  مخلفات  من  وغيرها  العنقودية  والقنابل  الألغام  باآثار 

لالنفجار، وبالحلول المن�صو�ص عليها في �صكوك القانون الإن�صاني ذات 

ال�صلة؛

ال�صلة،  ذات  الدولية  المعاهدات  اإلى  الن�صمام  على  الحكومات  ت�صجيع  	•
وتنفيذها الأمين من جانب ال�صلطات الوطنية؛

لتنفيذ  العملية  التدابير  واتخاذ  المحلية  الت�صريعات  اعتماد  على  الت�صجيع  	•
تلك المعاهدات؛

على  الع�صكريين  والم�صوؤولين  المعنية  ال�صلطات  مع  المناق�صات  ت�صجيع  	•
ال�صعيد الوطني والم�صاركة فيها، ودعم البرامج المنفذة، واإقامة �صراكات 

لتقديم الم�صاعدة لل�صحايا بموجب ال�صكوك الدولية ذات ال�صلة، بما في 

ذلك اللتزام بمعاهدات مثل اتفاقية حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة؛

التدخل لدى ال�صلطات الوطنية ل�صمان توفير الموارد الكافية لدعم تنفيذ  	•
وفي  المت�صررة  الدول  في  المعاهدات،  في  عليها  المن�صو�ص  اللتزامات 

الدول القادرة على تقديم الم�صاعدة على حد ال�صواء؛

اللتزامات  تنفيذ  بمتابعة  بلدها  في  الوطنية  ال�صلطات  مع  ال�صطالع  	•
والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  الموؤتمرات  في  المعتمدة  والتعهدات 

الأحمر.
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ويعمل التحاد الدولي على ما يلي:

في  العامة  لل�صلطات  م�صاعدة  كهيئات  الوطنية  الجمعيات  دور  تعزيز  	•
المجال الإن�صاني، في تنفيذ ال�صكوك العالمية والإقليمية ذات ال�صلة، مثل 

اتفاقية حقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، والعهد الدولي الخا�ص بالحقوق 

بحقوق  المتعلقة  الأخرى  والمعاهدات  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية 

الإن�صان وال�صحة؛

م�صاألة  حول  الوطنية  والجمعيات  الدولية  اللجنة  مع  مناق�صات  خو�ص  	•
التعريف بمواقف الحركة ب�صاأن الموا�صيع التي ت�صملها ال�صتراتيجية.

منع الحوادث والحد من اآثار التلوث بالأ�صلحة   2.2

يمكن تنفيذ الأن�صطة الرامية اإلى منع وقوع الحوادث والتخفيف من اآثار التلوث 

بالأ�صلحة جنًبا اإلى جنب مع الأن�صطة الأخرى التي تقدم الدعم لل�صحايا )بما فيها 

تح�صين  اإلى  الرامية  والأن�صطة  الجراحية  والرعاية  البدني،  التاأهيل  اإعادة  اأن�صطة 

وتحليلها،  البيانات  الأن�صطة جمع  ت�صمل هذه  اأن  ويمكن  القت�صادي(.  الأمن 

الألغام.  واإزالة  الم�صح  وعمليات  بالمخاطر،  والتوعية  المخاطر،  من  والحد 

واأهدافها  وتركيبتها  بها  ال�صطالع  يتعين  التي  الأن�صطة  طبيعة  ال�صياق  ويحدد 

المحددة.

على  وعالوة  ال�صياق.  باختالف  الأ�صلحة  تثيره  الذي  التهديد  طبيعة  وتختلف 

الحرب  مخلفات  و�صائر  العنقودية  الذخائر  فاإن  الألغام،  تمثله  الذي  الخطر 

ال�صغيرة  الذخيرة، والأ�صلحة  الماأمونة من  لالنفجار، والمخزونات غير  القابلة 

»التلوث  م�صطلح  وي�صتخدم  لل�صكان.  تهديًدا  ا  اأي�صً ت�صكل  الخفيفة  والأ�صلحة 

الآثار  من  الحد  اإلى  الرامية  الميدانية  الأن�صطة  لو�صف  عام  كعنوان  بالأ�صلحة« 

المترتبة عن هذه الأ�صلحة.

وقد بداأ العمل الإن�صاني للحد من اآثار التلوث الناجم عن الأ�صلحة على المدنيين 

اأفغان�صتان.  في  مرة  لأول  الأن�صطة  بهذه  ال�صطالع  تم  عندما   ،1988 عام  في 

وقد �صهدت تقنياتها وا�صتراتيجياتها تطوًرا م�صتمًرا مع تعاظم المرونة والكفاءة 

المهنية والم�صاءلة. واهتمت المنظمات التي تعمل في هذا المجال، منذ البداية، 

بالتلوث الناجم عن الأ�صلحة الذي تكون له عواقب اإن�صانية، ولي�ص فقط بالأ�صلحة 

التي تنظمها اأو تحظرها معاهدات خا�صة.
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ولعبت الحركة دوًرا هاًما في هذه الأن�صطة، وتعمل مختلف مكوناتها وفًقا لمهمة 

كل منها. وقد ا�صتفادت الجمعيات الوطنية من �صبكاتها على الم�صتوى المحلي، 

فطورت جمع البيانات والعمل في المجتمعات المحلية لتغيير ال�صلوك، والعمل 

الدولية  اللجنة  ووفرت  الألغام.  باإزالة  المعنية  الهيئات  مع  و�صل  كحلقة  ا  اأي�صً

ال�صعيد  على  العاملة  الوطنية  والجمعيات  الدولي  والتحاد  الأحمر  لل�صليب 

 1997 عام  في  الدولية  اللجنة  واأن�صاأت  الأن�صطة.  لهذه  الالزم  التمويل  الدولي 

ا�صتجابة  جنيف،  في  ومقره  كامل،  بدوام  يعمل  الذي  الألغام«  مكافحة  »ق�صم 

لطلب الحركة في اأن ت�صبح المنظمة الرائدة في هذا المجال. وتولت منذ ذلك 

الحين دعم الأعمال المتعلقة بالألغام في اأكثر من 40 بلًدا. وبذلت اللجنة الدولية 

عالوة على تطوير القدرة على التدخل مبا�صرة، جهوًدا كثيرة لدعم الجمعيات 

الوطنية، ل�صيما في مجال بناء القدرات.

 1.2.2 عمل الحركة

تنفذ الحركة اأن�صطة الحد من المخاطر خالل النزاعات وقبلها وبعدها وفي بداية 

حالت الطوارئ العاجلة التي ي�صكل فيها التلوث بالأ�صلحة تهديداً. وهي ت�صعى 

للحد من اآثار التلوث بالأ�صلحة من خالل اعتماد نهج مرن ومتعدد التخ�ص�صات، 

اإلى  وا�صتناًدا  المكت�صبة  التجربة  بحكم  تدريجًيا  التطور  في  النهج  هذا  وي�صتمر 

اأف�صل الممار�صات. ويعد التوا�صل على م�صتوى المجتمع المحلي عن�صًرا اأ�صا�صًيا 

في كل النواحي المتعلقة بالحد من المخاطر: وتتمتع الجمعيات الوطنية العاملة 

في البلدان المت�صررة بالموقع الأف�صل لال�صطالع بذلك الدور. ويمكن اأن تنفذ 

الأنواع التالية من الأن�صطة، منفردة اأو مجتمعة، وفًقا للحالة، على اأن توؤخذ في 

العتبار المبادئ التوجيهية المذكورة اأعاله.

بالأ�صلحة  الملوثة  المناطق  عن   
4
البيانات جمع  اإن   – وتحليلها  البيانات  جمع 

التلوث  عن  الناجمة  المخاطر  من  للحد  تخطيط  لكل  الأ�صا�ص  هو  وتحليلها 

ا ن�صاط هام يعزز من فر�ص الو�صول اإلى الناجين، وي�صهم في  بالأ�صلحة. وهو اأي�صً

تطوير وتطبيق قواعد ت�صتند اإلى وقائع ميدانية. وت�صاعد هذه البيانات بعد تحليلها 

اأولويات  على تحديد المناطق الخطيرة، وتجعل من الممكن تخطيط وتحديد 

والتوعية  المخاطر،  من  والحد  الألغام،  واإزالة  بالم�صح،  المتعلقة  الأن�صطة 

بالمخاطر. كما يمكن اأن تكون هذه البيانات م�صدر معلومات هامة تتيح تحديد 

موقع الناجين وتقديم الدعم اإليهم. وغالًبا ما تتبواأ الجمعيات الوطنية، بو�صفها 

بيانات عن الحوادث، ووجود مخلفات الحرب القابلة لالنفجار، ور�صم خرائط لحقول الألغام، واأنواع الذخائر، وما   .4
اإلى ذلك.
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منظمات �صعبية لها ح�صور في كل بلد تقريًبا، مكانة متميزة لجمع هذه البيانات 

في الأجلين الق�صير والطويل. وهي تقوم غالًبا بذلك في الأجل الق�صير ك�صريك 

ميداني للجنة الدولية، وفي الأجل الطويل، كعن�صر متكامل من ا�صتراتيجية وطنية 

عملية  تن�صيق  وينبغي  الحكومة.  عادة  تقودها  بالألغام  المتعلقة  لالأن�صطة  �صاملة 

الم�صترك  العمل  الفاعلة الأخرى ل�صمان  بين الجهات  البيانات وتحليلها  جمع 

والتوافق.

في  بالأ�صلحة  الملوثة  المناطق  في  ال�صكان  ي�صطر  ما  غالًبا   - المخاطر  من  الحد 

ب�صبب  ا�صطراًبا  والجتماعية  القت�صادية  الحياة  فيها  �صهدت  التي  البلدان 

اأو  الما�صية،  ورعي  والحطب  المياه  وجمع  الزراعة،  تعاطي  موا�صلة  الحرب، 

اإزالة الألغام من المناطق المت�صررة قد يمثل الحل  اأن  ال�صفر. ومما ل �صك فيه 

الأمثل، ولكن يمكن التخفيف من عواقب التلوث في الأجل الق�صير من خالل 

وال�صكن  المياه  القت�صادي وبرامج  الأمن  برامج  بوا�صطة  اأمًنا  اأكثر  بدائل  توفير 

التي تاأخذ في العتبار م�صاألة التلوث تحديداً. وحيُث اإن هذه الأن�صطة يمكن اأن 

ا على الناجين، فال بد من اإيالء العتبار ل لمنع وقوع حوادث  تعود بالفائدة اأي�صً

جديدة فقط، واإنما لتوفير الدعم للناجين وتي�صير اندماجهم في المجتمع. وعادة 

مختلفة،  اأ�صكاًل  تتخذ  والتي  الغاية  هذه  تحقيق  اإلى  الرامية  الأن�صطة  ت�صمل  ما 

اأرا�ص غير ملوثة وم�صادر  للمياه من  اآمنة، وتوفير م�صادر جديدة  اإن�صاء مناطق 

بديلة للغذاء اأو الوقود، وتنفيذ م�صاريع القرو�ص ال�صغيرة. والهدف من ذلك هو 

الحياة  قيد  على  البقاء  المجازفة لأجل  من  الملوثة  المناطق  في  الأ�صخا�ص  منع 

لإعادة  للدعم  الناجين  تلقي  و�صمان  الإمكان،  بقدر  طبيعي  ب�صكل  العي�ص  اأو 

اندماجهم في المجتمع وتطبيع حياتهم اإلى اأق�صى حد ممكن.

اإثارة الوعي في حالت الطوارئ،  التوعية بالمخاطر – ت�صمل التوعية بالمخاطر 

ال�صلوك  في  الأجل  طويلة  تغييرات  اإحداث  اإلى  الرامية  بالأن�صطة  وال�صطالع 

الأولويات  توؤدي دوًرا مركزيًا في تحديد  المحلية  المجتمعات  اأن  والتاأكد من 

المتعلقة باإزالة الألغام. ويمكن اأن تعود جميع هذه الأن�صطة بالفائدة على الناجين. 

اأ�صا�ًصا حيث اإن  وتجري عملية التوعية كن�صاط قائم بذاته في حالت الطوارئ 

الحال  للغاية. وهو  ال�صكان متدٍن  بين  المعرفة  قليلة وم�صتوى  المتاحة  البيانات 

النازحون  يميل  النزاع، عندما  انتهاء  مبا�صرة  تعقب  التي  الفترات  في  العادة  في 

اإلى العودة اإلى ديارهم ب�صرعة ويكون عدد ال�صحايا قد بلغ الذروة. اأما في جميع 

الحالت الأخرى فيجب اأن ت�صتند اأن�صطة التوعية اإلى المجتمع المحلي، وترتبط 

ممت بغر�ص ا�صتهداف  بالحد من المخاطر. ونظًرا اإلى اأن هذه الأن�صطة قد �صُ
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ت�صتهدف  التي  الطرق  جميع  تولي  اأن  فينبغي  للخطر،  عر�صة  الأكثر  المدنيين 

رفع م�صتوى الوعي عناية كبيرة بالعوامل الثقافية والجتماعية، وطبيعة التهديد. 

وقد تبّين اأن الُنهج التفاعلية التي تقودها المجتمعات المحلية هي الأكثر فعالية. 

على  القائم  التفاعل  لهذا  امتداًدا  المحلية  المجتمعات  داخل  التوا�صل  ويكون 

المجتمع المحلي. واإن متطوعي ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر هم في موقع 

فريد يوؤهلهم لنقل م�صاكل مجتمعاتهم المحلية اإلى العاملين في مجال مكافحة 

الألغام.

ويمثل التوا�صل داخل المجتمع المحلي، مثل جمع البيانات، عن�صًرا متميًزا في 

الدور الذي ينبغي للجمعيات الوطنية اأن ت�صطلع به في الأجل الطويل كجزء ل 

يتجزاأ من ا�صتراتيجية وطنية م�صتدامة لالأعمال المتعلقة بالألغام.

اأو  تقني  م�صح  عمليات  اإجراء  ال�صرورة  ت�صتدعي  عندما   – الألغام  واإزالة  الم�ضح 

اإزالة لالألغام، تتولى الحركة تعبئة الموظفين المعتمدين اأو الموؤهلين وفًقا للمعايير 

الدولية لالأعمال المتعلقة بالألغام، اأو المعايير الوطنية لالأعمال المتعلقة بالألغام، 

حيثما وجدت5.

تعزيز الجهود التي تبذلها مختلف مكونات الحركة وتن�صيقها من اأجل تحقيق ما   2.2.2

يلي:

من  الحد  اإلى  الرامية  الوطنية  وال�صتراتيجيات  القدرات  وتطوير  دعم  	•
المحلية،  مجتمعاتهم  في  ال�صحايا  اإدماج  واإعادة  بالأ�صلحة،  التلوث  اآثار 

وتقديم الدعم للناجين؛

على  الإنمائية  لالأهداف  المخاطر  من  الحد  اأولويات  مراعاة  من  التاأكد  	 	•
ال�صعيدين الوطني والمحلي؛

الح�صبان  في  بالأ�صلحة  التلوث  ي�صكله  الذي  التهديد  اأخذ  من  التاأكد  	•
المناطق  في  طبيعية  كوارث  حدوث  عند  الأ�صا�ص  ذلك  على  والت�صرف 

عندما تكون ثمة حاجة اإلى م�صوح تقنية اأو اإلى عملية ب�صيطة لإزالة الألغام لتمكين اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر من   .5
العمل في ظروف اآمنة، فاإنها توكلها اإلى م�صغلين معتمدين لإزالة الألغام. واإذا لم يتوافر اأي م�صغل معتمد لإزالة الألغام، 

بالعمليات  وت�صطلع  المتفجرة،  القنابل  واإزالة  تقنية،  بم�صوح  الق�صير  المدى  بنف�صها على  تقوم  قد  الدولية  اللجنة  فاإن 

الب�صيطة لإزالة الألغام. وي�صري هذا الإجراء على الحالت التي تكون فيها اللجنة الدولية الجهة الوحيدة التي ت�صتطيع 

الحركة،  موظفي  هو حماية  الأ�صا�صي  الهدف  ويبقى  الطارئة.  للحالت  الت�صدي  عند  اأو  الملوثة،  المناطق  اإلى  النفاذ 

و�صمان ممرات اآمنة لهم لتقديم م�صاعدات اللجنة الدولية لل�صكان وحمايتهم، وحماية اأن�صطتها.
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الملوثة؛ ويجوز للجنة الدولية في هذه الحالت تقديم الدعم التقني للتقييم 

الميداني وفرق التن�صيق، وغيرها؛

الأن�صطة،  وتن�صيق  الدولي  ال�صعيد  على  الميدانية  الخبرات  تبادل  �صمان  	•
والتوعية  المخاطر  من  والحد  البيانات،  جمع  مجالت  في  �صيما  ل 

بالمخاطر؛

دعم خطط التاأهب، وت�صجيع تقديم الدعم لبناء القدرات وتبادل التجارب  	•
التلوث  مجال  في  بلدانها  في  العاملة  الوطنية  الجمعيات  بين  والخبرات 

بالأ�صلحة؛

تقديم الخبرات في مجال التلوث بالأ�صلحة خالل حالت الطوارئ التي  	•
يكون فيها التلوث الناجم عن الأ�صلحة م�صكلة مهمة، مع ا�صطالع اللجنة 

الدولية بدور قيادي؛

الت�صجيع على اعتماد نهج داخلي ت�صتخدمه مكونات الحركة للتعامل مع  	•
الق�صايا المتعلقة بالتلوث بالأ�صلحة.

تقديم الم�صاعدة لل�صحايا   3.2

يجب تنفيذ برامج تقديم الم�صاعدة ل�صحايا الألغام الأر�صية، والذخائر العنقودية، 

ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار من خالل نهج متكامل ومتعدد التخ�ص�صات. 

بعد  يتوفون  الذين  الأ�صخا�ص  عدد  خف�ص  )اأ(  النهج  هذا  من  الهدف  ويكون 

الطوارئ  خدمات  على  الح�صول  فر�ص  تح�صين  خالل  من  بجروح  اإ�صابتهم 

العوامل  من   – الإمكان  قدر  الحد  اأو   - العوامل  واإزالة  )ب(  الطبية،  والرعاية 

الناجون  الإعاقة، بمن فيهم  التي تعرقل الندماج الجتماعي لالأ�صخا�ص ذوي 

من الحوادث المت�صلة بالأ�صلحة، بحيث يمكن لهم تحقيق اأعلى م�صتوى ممكن 

من ال�صتقاللية ونوعية الحياة: ج�صديًا ونف�صًيا واجتماعًيا واقت�صاديًا والمحافظة 

على  الإعاقات  ذوي  من  الأ�صخا�ص  يح�صل  اأن  وينبغي  الم�صتوى.  هذا  على 

الخدمات الأ�صا�صية، وعلى الفر�ص نف�صها التي تتاح للمواطنين الآخرين من اأجل 

م�صاركتهم واإدماجهم على نحو كامل وفعال في المجتمع وفي مجالي التعليم 

والعمل. ويعد الناجون من الحوادث المت�صلة بالأ�صلحة – المت�صررون مبا�صرة 

من الأ�صلحة - مجموعة فرعية من مجموعة اأو�صع من الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة. 

ول تختلف الم�صاكل التي يواجهونها عن تلك التي يواجهها الأ�صخا�ص الذين 

يعانون من اإعاقات اأخرى.
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ويتيح تنفيذ اللتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حظر الألغام 

الم�صادة لالأفراد لم�صاعدة ال�صحايا ال�صتفادة من درو�ص هامة في كيفية تنظيم 

العمل في هذا الميدان. ومنذ انعقاد الموؤتمر ال�صتعرا�صي الأول لتفاقية حظر 

الألغام الم�صادة لالأفراد في نيروبي عام 2004، اكت�صبت فكرة م�صاعدة ال�صحايا 

الألغام  �صحايا  واحتياجات  حقوق  لمعالجة  ُو�صع  اإطار  داخل  اأدق  تحديًدا 

ات�صال  اإن�صاء مراكز  الإطار  الإعاقة. وي�صمل هذا  الأ�صخا�ص ذوي  وغيرهم من 

زمنًيا  ومحددة  للقيا�ص  قابلة  دقيقة  اأهداف  وو�صع  ال�صحايا،  لم�صاعدة  وطنية 

للناجين من الألغام  اليومية  اأهداف خطة عمل نيروبي وتح�صين الحياة  لتحقيق 

 
6
وغيرهم من الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة. ول تختلف حقوق واحتياجات الناجين

من حوادث التلوث بالأ�صلحة عن حقوق واحتياجات الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة 

اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة. ويعد  اإطار  في 

تقديم الدعم لتلبية احتياجات وحقوق الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة اأحد المجالت 

التي ينبغي اأن ت�صطلع فيه الحركة بدور اأكثر اأهمية.

الختياري  والبروتوكول  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  حقوق  اتفاقية  وت�صجل 

تحوًل كبيًرا في المواقف 
  7

لالتفاقية اللذان دخال حيز التنفيذ في 3 اأيار/مايو 2008 

والنهج المتبعة حيال الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة. وتقت�صي هذه المعاهدة األ ينظر 

اإلى  يحتاجون  الخيرية  لالأعمال  هدًفا  باعتبارهم  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص  اإلى 

العالج الطبي والحماية الجتماعية، واإنما كاأ�صخا�ص لهم حقوق، وقادرين على 

اأ�صا�ص موافقتهم  توؤثر في حياتهم على  قرارات  الحقوق واتخاذ  بتلك  المطالبة 

الحرة والمدرو�صة، وعلى اأن يكونوا اأفراًدا ن�صيطين في المجتمع.

ول تقت�صي م�صاعدة ال�صحايا تطوير ميادين اأو تخ�ص�صات جديدة؛ واإنما تقت�صي 

اأن تكون خدمات الرعاية ال�صحية واإعادة التاأهيل والخدمات الجتماعية القائمة، 

والأطر الت�صريعية وال�صيا�صية مالئمة لتلبية احتياجات جميع المواطنين. وينبغي 

ال�صحة  ال�صامل لخدمات  الإطار  اأنها جزء من  الناجين على  اإلى م�صاعدة  النظر 

في  الرعاية  توؤخذ  اأن  البلد. ومع ذلك يجب  في  العامة والخدمات الجتماعية 

ذلك الإطار ل�صمان ح�صول الناجين وغيرهم من الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على 

الفر�ص ذاتها التي يح�صل عليها اأي �صخ�ص اآخر – في ما يتعلق بالرعاية ال�صحية 

ال�صحايا هم الذين اأ�صيبوا، فرديًا اأو جماعيًا، ب�صرر ج�صدي اأو نف�صي، اأو تعر�صوا لخ�صارة اقت�صادية اأو حرموا بدرجة   .6
اأما  اأو ب�صبب المتناع عن القيام باأعمال تتعلق با�صتخدام الأ�صلحة.  كبيرة من التمتع بحقوقهم الأ�صا�صية ب�صبب اأعمال 

الناجون فهم الأ�صخا�ص الذين نجوا من حادث يت�صل بالأ�صلحة.

البروتوكول  على  دولة   26 �صدقت  بينما   ،2009 يناير   / الثاني  كانون  في  التفاقية  على  �صدقت  قد  دولة   44 كانت    .7
الختياري لالتفاقية.
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والخدمات الجتماعية، والح�صول على دخل م�صتمر على مدى الحياة، والتعليم 

والم�صاركة في المجتمع المحلي.

ويجب النظر اإلى م�صاعدة ال�صحايا في �صياق اأو�صع من التنمية اأو التخلف حيث 

تختلف قدرات البلدان، اإذ اإن هناك العديد من البلدان التي قد تعجز عن تقديم 

واإلى  عمومًا،  �صكانها،  اإلى  الجتماعية  والم�صاعدة  الرعاية  من  الكافي  القدر 

بم�صاعدة  ال�صيا�صي  اللتزام  ويكون  خا�ص.  ب�صكل  الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ص 

الناجين من الحوادث المت�صلة بالأ�صلحة و�صائر الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة عن�صًرا 

ي�صتلزم  قد  ملمو�صة  نتائج  تحقيق  اأن �صمان  غير  المت�صررة،  البلدان  في  اأ�صا�صًيا 

الت�صدي لهتمامات اإنمائية اأو�صع نطاقًا.

1.3.2 عمل الحركة

الطوارئ  خدمات  ال�صحايا  م�صاعدة  اإطار  في  تندرج  التي  الأن�صطة  تتناول 

النف�صي،  والدعم  والوظيفي،  البدني  التاأهيل  واإعادة  الم�صتمرة،  الطبية  والرعاية 

واإعادة الندماج الجتماعي، والإدماج القت�صادي، وتطوير ون�صر الت�صريعات 

لجميع  والحماية  والرعاية  الفعال  العالج  توفير  عن  تدافع  التي  وال�صيا�صات 

المواطنين ذوي الإعاقة، بمن فيهم الناجون من الحوادث المت�صلة بالأ�صلحة.

ويمكن اأن تقوم بالأن�صطة المبينة اأدناه اللجنة الدولية بدعم من بع�ص الجمعيات 

من  بدعم  بلدانها،  في  الوطنية  الجمعيات  بها  تقوم  اأن  يمكن  اأو  و/  الوطنية، 

اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر و/ اأو من التحاد الدولي. وتجدر الإ�صارة اإلى 

اإقامة �صراكات  اأن الجمعيات الوطنية الم�صاهمة مدعوة ل�صتك�صاف اإمكانيات 

مع الجمعيات الوطنية الم�صتفيدة.

وينبغي لجميع مكونات الحركة، تبًعا لل�ضياق وقدراتها ومواردها، اأن ت�ضعى للم�ضاهمة في 

الأن�ضطة التالية، كجزء من نهج �ضامل:

والرعاية  الطوارئ  خدمات  تغطي  الم�ضتمرة:  الطبية  والرعاية  الطوارئ  خدمات 

الطبية الم�صتمرة مجالت مثل الإ�صعافات الأولية في حالت الطوارئ وتاأمين 

الو�صول اإلى مرافق الرعاية ال�صحية، والح�صول على الرعاية الطبية المنا�صبة )بما 

اإن�صاء  اإلى  في ذلك المعالجة الجراحية المخت�صة، وعالج الألم(. وهي تهدف 

الفورية  الطبية  الحتياجات  لتلبية  الالزمة  ال�صحية  الرعاية  خدمات  وتح�صين 

حادث  في  بجروح  اأ�صيبوا  الذين  لأولئك  قائمة  تزال  ل  التي  والحتياجات 
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ا�صتخدمت فيه الأ�صلحة، وذلك من خالل زيادة عدد العاملين في مجال الرعاية 

ال�صحية وتح�صين البنية التحتية للرعاية ال�صحية ومن خالل �صمان ح�صول مرافق 

الرعاية ال�صحية على المعدات والمواد والأدوية ال�صرورية للوفاء بالحد الأدنى 

من المعايير.

توفير  باأنه  البدني  التاأهيل  اإعادة  و�صف  يمكن  والوظيفي:  البدني  التاأهيل  اإعادة 

الأجهزة الم�صاعدة مثل الأطراف ال�صطناعية، واأجهزة التقويم، والأجهزة التي 

ت�صاعد على الم�صي، والكرا�صي المتحركة، ف�صاًل عن العالج الطبيعي المالئم. 

وتعديلها،  القت�صاء،  عند  الأجهزة  هذه  �صيانة  اإلى  ترمي  اأن�صطة  ا  اأي�صً وي�صمل 

الأ�صخا�ص  البدني على م�صاعدة  التاأهيل  اإعادة  واإ�صالحها، وا�صتبدالها. وتركز 

على ا�صتعادة قدراتهم الج�صدية اأو تح�صينها؛ اأما اإعادة التاأهيل الوظيفي فت�صمل 

جميع التدابير المتخذة لم�صاعدة الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة على ا�صتعادة قدرتهم 

على ال�صطالع بالأن�صطة اأو تاأدية الأدوار التي يرونها مهمة اأو مفيدة اأو �صرورية، 

وقد ت�صتهدف قدرات محددة مثل ال�صمع والب�صر.

الدعم النف�ضي والجتماعي: يتخذ �صكل الدعم النف�صي والجهود الرامية اإلى تحقيق 

اإعادة الندماج اأو الإدماج الجتماعي. وي�صمل الأن�صطة التي ت�صاعد ال�صحايا 

اأن  ويمكن  الجتماعي.  رفاههم  وتعزيز  الموؤلمة،  التجارب  على  التغلب  على 

ت�صمل هذه الأن�صطة الم�صاركة في مجموعات الدعم من النظراء داخل المجتمع 

المحلي، وفي الندوات التي تنظمها الجمعيات لذوي الإعاقات، وفي الأن�صطة 

الريا�صية وغيرها، وتقديم الإر�صاد المهني عند ال�صرورة. ويمكن للدعم النف�صي 

الحوادث  من  الناجين  حياة  كبير  حد  اإلى  يح�صنا  اأن  المالئمين  والجتماعي 

الناجمة عن الأ�صلحة وعائالت الذين قتلوا اأو جرحوا ب�صببها.

الإدماج  اأو  القت�صادي  الندماج  اإعادة  اأن�صطة  تتمثل  اإعادة الندماج القت�ضادي: 

في توفير التعليم والتدريب المهني اأ�صا�ًصا وتطوير الأن�صطة القت�صادية الم�صتدامة 

اآفاق  اإلى حد كبير  وفر�ص العمل في المجتمعات المحلية المت�صررة. وتتوقف 

الم�صتقبل للباقين على قيد الحياة على ال�صتقرار ال�صيا�صي والو�صع القت�صادي 

لمجتمعاتهم المحلية. اإل اأن تعزيز فر�ص الندماج القت�صادي ت�صاهم في قدرة 

ككل.  المحلي  المجتمع  وتنمية  اأنف�صهم  على  العتماد  على  واأ�صرهم  الناجين 

وفي  القت�صادية،  التنمية  من  اأو�صع  �صياق  في  الجهود  هذه  دمج  المهم  ومن 

المحاولت الرامية اإلى �صمان زيادات كبيرة في عدد ال�صحايا الذين تتم اإعادة 

اإدماجهم اقت�صاديًا.
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المجال  في  العامة  لل�صلطات  م�صاعدة  كهيئات  الوطنية  الجمعيات  وت�صارك 

الإن�صاني م�صاركة ن�صطة في المنتديات والهيئات التن�صيقية التي تهدف اإلى تطوير 

وتنفيذ و/ اأو مراقبة الخدمات المقدمة اإلى الأ�صخا�ص ذوي الإعاقة، بما في ذلك 

الناجون من الحوادث المت�صلة بالأ�صلحة.

2.3.2 يتعين على مختلف مكونات الحركة تعزيز جهودها وتن�صيقها من اأجل:

لل�صحايا  الم�صاعدة  تقديم  مجال  في  الميدانية  الخبرة  تبادل  �صمان  	•
وتح�صين تن�صيق الأن�صطة من اأجل تعزيز قدرة الحركة على اإر�صاء ا�صتجابة 

�صاملة ومتكاملة لتلبية احتياجات الناجين واأ�صرهم؛

زيادة فر�ص الح�صول على الرعاية الطبية المنا�صبة، وال�صتفادة من خدمات  	•
ومنح  والقت�صادي،  الجتماعي  الندماج  اإعادة  ومبادرات  التاأهيل  اإعادة 

الناجين واأ�صرهم الفر�ص نف�صها التي يح�صل عليها المواطنون الآخرون من 

اأجل تحقيق م�صاركتهم واإدماجهم على نحو كامل وفعال في المجتمع؛

دعم برامج التوعية على م�صتوى المجتمع المحلي للحد من خطر التمييز،  	•
والعمل،  والتعليم  الخدمات،  على  الح�صول  من  والحرمان  والتهمي�ص، 

واأ�صرهم ومجتمعاتهم  الناجين،  معاناة  تزيد من  اأن  �صاأنها  اأمور من  وكلها 

المحلية، وتعرقل تحقيق التنمية القت�صادية والجتماعية؛

تح�صين نوعية الرعاية الطبية وخدمات اإعادة التاأهيل المقدمة، والتاأكد من  	•
ح�صول الناجين على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم الخا�صة؛

�صمان  اأجل  من  الخدمات  تقديم  اإلى  بالن�صبة  الوطنية  القدرات  تطوير  	•
هذه  اإلى  يحتاجون  الناجين  معظم  اإن  حيث  الطويل،  الأجل  في  توافرها 

الخدمات طوال حياتهم؛

في  بما  الأخرى،  المعنية  الأطراف  مع  الوطنية  الجمعيات  �صراكات  دعم  	•
مختلف  لدى  فعال  م�صاعد  دور  لتاأدية  قدراتها  بناء  دعم  خالل  من  ذلك 

الهيئات العامة العاملة غالًبا على ال�صعيد الوطني؛

دعم �صياغة القوانين وال�صيا�صات التي تلبي الحتياجات وحقوق الإن�صان  	•
الحوادث  من  الناجون  فيهم  بمن  الإعاقة،  ذوي  لالأ�صخا�ص  الأ�صا�صية 

المت�صلة بالأ�صلحة، و�صمان فعالية اأن�صطة اإعادة التاأهيل.
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اإن مجل�ص المندوبين،

المبا�صرة  وغير  المبا�صرة  الآثار  ب�صاأن  الم�صتمر  قلقه  عن  الإعراب  يكرر  اإذ 

عمليات  خالل  ول�صيما  المدنيين،  �صد  الأ�صلحة  ل�صتخدام  الأجل  والطويلة 

القتال في المناطق الح�صرية وا�صتخدام الأ�صلحة المتفجرة في المناطق المكتظة 

بال�صكان،

واإذ يجزع لحدوث وفيات واإ�صابات على نطاق وا�صع يمكن تجنبها في �صفوف 

المدنيين ب�صبب توافر الأ�صلحة التقليدية على نحو غير منظم،

والع�صرين  الثامن  الدوليين  الموؤتمرين  ال�صادرين عن  1 و3  بالقرارين  ر  يذَكّ واإذ 

فيهما  اأقرت  اللذين  التوالي،  على  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  والثالثين 

الإن�صاني،  الدولي  القانون  احترام  و�صمان  باحترام  التزامها  �صوء  في  الدول، 

تقع  ل  حتى  والذخيرة  الأ�صلحة  توافر  لمراقبة  مالئمة  تدابير  اتخاذ  ب�صرورة 

الدولي  القانون  انتهاك  في  ي�صتخدموها  اأن  المتوقع  الذين من  اأولئك  اأيدي  بين 

الإن�صاني،

التكنولوجيا  ب�صاأن  المعنون »نداء   2002 لعام  الدولية  اللجنة  نداء  اإلى  ي�سير  واإذ 

الحيوية، الأ�صلحة والإن�صانية« لتذكير ال�صلطات ال�صيا�صية والع�صكرية والأو�صاط 

العلمية والطبية، والقطاع ال�صناعي، والمجتمع المدني بالمخاطر المحتملة التي 

يمكن اأن تنطوي عليها تطبيقات التكنولوجيا الحيوية وغيرها من التطورات في 

علوم الحياة،

اأو  المحتمل  النت�صار  يثيره  الذي  التهديد  ا�صتمرار  من  القلق  بالغ  ي�ساوره  واإذ 

ا�صتخدام الأ�صلحة النووية ويرحب بزيادة تركيز الدول على نزع ال�صالح النووي 

على م�صتوى جدول الأعمال الدولي،

القرار 7

منع الآثار الإن�صانية الناجمة عن تطوير اأنواع معينة 

من الأ�صلحة وا�صتخدامها وانت�صارها
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�صرعية  ب�صمان  التزاماتها  نفذت  الدول  من  فقط  �صغيًرا  عدًدا  لأن  ياأ�صف  واإذ 

اأ�صاليب الحرب بموجب القانون الدولي، على  اأو  الأ�صلحة الجديدة، وو�صائل 

اعُتمد  الذي  الإن�صاني  العمل  اأعمال  2-5 من جدول  النهائي  الهدف  الرغم من 

الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�صليب  والع�صرين  الثامن  الدولي  الموؤتمر  خالل 

لتكنولوجيا  ال�صريع  التطور  �صوء  في  ال�صروري  »من  اأنه:  على  ين�ص  والذي 

من  والمقاتلين  لالأ�صلحة  الع�صوائية  الآثار  من  المدنيين  لحماية  و�صعًيا  الأ�صلحة 

الجديدة،  الأ�صلحة  اأن تخ�صع جميع  المحظورة،  لها والأ�صلحة  معاناة ل مبرر 

وو�صائل واأ�صاليب الحرب ل�صتعرا�ص دقيق ومتعدد التخ�ص�صات«،

1.  يدعو مكونات الحركة الدولية لل�صليب والهالل الأحمر اإلى ت�صجيع الدول على 

اتباع نهج �صامل للحد من التكلفة الب�صرية لتوافر الأ�صلحة، بما في ذلك من خالل 

اتخاذ تدابير وطنية واإقليمية، وتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة ب�صاأن الأ�صلحة 

ال�صغيرة والأ�صلحة الخفيفة، واعتماد وتنفيذ معاهدة دولية لتجارة الأ�صلحة تنظم 

عمليات نقل جميع الأ�صلحة التقليدية والذخيرة؛

على  الخا�صة،  �صياقاتها  في  ممكن  حد  اأق�صى  اإلى  الوطنية،  الجمعيات  2.  ي�سجع 

الأ�صلحة على نحو  لتوافر  الب�صرية  بالتكاليف  العام  الوعي  بن�صاط لإذكاء  العمل 

غير منظم، وتعزيز ثقافة الالعنف؛

3.  يدعو الدول، والأو�صاط العلمية والطبية، والقطاع ال�صناعي، والمجتمع المدني 

الحياة،  وعلوم  الحيوية  التكنولوجيا  مجال  في  التطورات  ر�صد  موا�صلة  اإلى 

على  بالفائدة  التطورات  هذه  عودة  ل�صمان  الالزمة  الخطوات  جميع  واتخاذ 

الإن�صانية وعدم ا�صتخدامها لأغرا�ص عدائية؛

بالأ�صلحة  ال�صلة  ذات  المعنية  للمعاهدات  الدقيق  التنفيذ  ل�صمان  الدول  يدعو   .4

احترام  من  للتاأكد  �صارمة  وطنية  ت�صريعات  واعتماد  والكيميائية،  البيولوجية 

القواعد التي تحظر الحرب البيولوجية والكيميائية؛

بعزم  النووية  الأ�صلحة  الق�صاء على  اأجل  اإلى موا�صلة جهودها من  الدول  5.  يدعو 

و�صرعة؛

التي  القرارات  احتواء  �صمان  على  للم�صاعدة  الحركة  مكونات  جميع  6.  يدعو 

الموؤتمر الدولي الحادي والثالثين على مقترحات وا�صحة للعمل  �صت�صدر عن 

من اأجل درا�صة و�صائل واأ�صاليب الحرب التي ت�صكل اأخطاًرا خا�صة على ال�صكان 

المدنيين؛
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�صرعية  ل�صمان  بالتزاماتها  الدول  تذكير  على  الحركة  مكونات  جميع  7.  ي�سجع 

الأ�صلحة الجديدة، وو�صائل اأو اأ�صاليب الحرب بموجب القانون الدولي؛

8.  يدعو اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر، بالت�صاور مع التحاد الدولي، اإلى تقديم 

تقرير خالل الدورات المقبلة لمجل�ص المندوبين، عند القت�صاء، عن التطورات 

التي تحققت في المجالت التي حددها هذا القرار.
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اإن مجل�ص المندوبين،

الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  الحركة  من�صاأ  اأن  با�صتمرار  يدرك  اإذ 

وهويتها الحقيقية ي�صربان بجذورهما عميًقا في رعاية الجرحى والمر�صى، من 

خالل تزويدهم بالإغاثة الفورية والعملية ودعم القوانين التي تحميهم، واأن ذلك 

اأن يظل دائًما من �صميم  الحر�ص على احترام الرعاية ال�صحية وحمايتها ينبغي 

اهتمامات الحركة،

ال�صحية  الرعاية  توفير  في  الحركة  به  ت�صطلع  الذي  الدور  بتفرد  ا  اأي�صً يعي  واإذ 

والإغاثة الإن�صانية ل�صحايا النزاعات الم�صلحة وغيرها من حالت العنف،

واإذ يجزع جزًعا بالًغا لعدم ح�صول الجرحى والمر�صى في النزاعات الم�صلحة 

وغيرها من حالت العنف على الرعاية والحماية اللتين يحتاجونهما، ولحرمانهم 

ب�صبب  اأو  المتعمدة  الأعمال  خالل  من  ال�صحية  الرعاية  من  وتكراًرا  مراًرا 

الأدوية،  وتوزيع  الرعاية  توفير  في  خطيرة  ا�صطرابات  حدوث  اأو  الإهمال، 

والمعدات الطبية، وغيرها من الإمدادات الطبية،

واإذ يجزع بالقدر ذاته للهجمات المتكررة التي ُترتكب �صد العاملين في مجال 

الرعاية ال�صحية، و�صد المرافق وو�صائل النقل، بما في ذلك مكونات الحركة، 

موظفو  ُيبديه  الذي  المتوا�صل  باللتزام  اإعجابه  عن  ال�صدد  هذا  في  يعرب  واإذ 

ومتطوعو الجمعيات الوطنية التي ت�صهر على تقديم الإ�صعافات الأولية، وغيرها 

من خدمات الرعاية ال�صحية للجرحى والمر�صى،

الطبية  المرافق  من  وغيرها  الطبية  الموؤ�ص�صات  ا�صتخدام  لإ�صاءة  ياأ�سف  واإذ 

والجرحى  المدنيين  تعر�ص  قد  ع�صكرية  عمليات  لتنفيذ  المميزة  وال�صارات 

والمر�صى والعاملين في مجال الرعاية للخطر،

القرار 8

احترام الرعاية ال�صحية وحمايتها

في النزاعات الم�صلحة وغيرها من حالت العنف
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الدولي  القانون  بقواعد  الأوقات  جميع  في  التم�صك  اأهمية  على  ي�سدد  واإذ 

الإن�صاني والقانون الدولي لحقوق الإن�صان،

الأ�صخا�ص  �صد  الهجمات  بحظر  الم�صلحة،  النزاعات  حالت  في  يذّكر،  واإذ 

التنا�صب في  الع�صوائية، وبمبداأ  الهجمات  المدنية، وحظر  اأو الأعيان  المدنيين 

الهجوم، وواجب اتخاذ كل الحتياطات الم�صتطاعة اأثناء الهجوم  ولتجنب اآثار 

الهجوم كذلك، وبواجب حماية ال�صكان المدنيين والحفاظ على اأرواحهم،

في  بما  ال�صحية،  الرعاية  العاملين في مجال  احترام وحماية  بواجب  ر  يذِكّ واإذ 

ذلك اأع�صاء ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر، وو�صائل النقل التابعة لهم، ف�صاًل 

وفًقا  الأوقات  جميع  في  الطبية  المرافق  من  وغيرها  الطبية،  الموؤ�ص�صات  عن 

للقانون الدولي،

مكان  اأي  اإلى  الو�صول  على  ال�صحية  الرعاية  موظفي  قدرة  باأهمية  يعترف  واإذ 

تم�ص فيه الحاجة اإلى خدماتهم،

واإذ يوؤكد على اأن التنفيذ الوطني، والتدريب والتثقيف هي متطلبات اأ�صا�صية اإذا 

اأُريد للدول والقوات الم�صلحة وقوات الأمن التابعة لها المتثال للقانون الدولي 

برز الأهمية التي يكت�صيها �صمان  الإن�صاني والقانون الدولي لحقوق الإن�صان، ويُ

جميع  اإلى  بالن�صبة  الع�صكرية  الممار�صة  �صعيد  على  ال�صلة  ذات  المعايير  تنفيذ 

على  وي�سدد  المنظمة،  الم�صلحة  والجماعات  للدولة  التابعة  الم�صلحة  القوات 

اأن اإنفاذ النظم القانونية الدولية ذات ال�صلة )ل �صيما من خالل المالحقة الفعلية 

للجرائم الدولية ذات ال�صلة، مثل الهجمات التي ُتقترف �صد العاملين في المجال 

الطبي، و�صد و�صائل النقل، والوحدات( �صروري لو�صع حد لظاهرة الإفالت 

من العقاب والت�صجيع على الحترام في الم�صتقبل،

في  بها  المعترف  المميزة  ال�صارات  تكت�صيها  التي  الحمائية  بالقيمة  يذّكر  واإذ 

ويوؤكد  تطبيقهما،  يجب  حيثما  الإ�صافيين  والبروتوكولين  جنيف  اتفاقيات 

مجدًدا على التزام جميع الأطراف في النزاعات الم�صلحة بالعتراف بال�صارات 

ودعمها واحترامها في جميع الحالت،

ال�صحية  الرعاية  بحماية  المتعلقة  ال�صابقة  القرارات  اأن  العتبار  في  ياأخذ  واإذ 

ب�صاأن   12 القرار  ل�صيما  الخدمات،  تلك  توزيع  وحماية  الإن�صانية  والإغاثة 

مجل�ص  عن  ال�صادر  الم�صلحة«  المنازعات  حالت  في  الإن�صانية  »الم�صاعدة 

المندوبين في عام 1991، والقرار 2 ب�صاأن »ال�صارة« والقرار 8 ب�صاأن »ال�صالم، 



مجل�س المندوبين

نيروبي، 23 - 25 ت�صرين الثاني/ نوفمبر 2009

99

المندوبين  مجل�ص  عن  ال�صادر  الإن�صان«  وحقوق  الإن�صاني  الدولي  والقانون 

الإن�صاني  الدولي  القانون  على  التاأكيد  »اإعادة  ب�صاأن   3 والقرار   ،1997 عام  في 

وتنفيذه: الحفاظ على الحياة الب�صرية والكرامة الإن�صانية في النزاعات الم�صلحة« 

ال�صادر عن الموؤتمر الدولي الثالثين لعام 2007،

واإذ يوؤكد على اأهمية المبادئ الأ�صا�صية للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر في توفير الإطار ال�صروري للعمل على م�صاعدة الجرحى والمر�صى في 

النزاعات الم�صلحة وغيرها من حالت العنف،

واإذ ي�سدد على �صرورة التن�صيق الفعال بين جميع الم�صاركين في تقديم الرعاية 

من  وغيرها  الإ�صعاف  ل�صيارات  الآمن  بالمرور  ال�صماح  اأجل  من  ال�صحية 

الخدمات ال�صحية والإمدادات،

في  الم�صاركة  الأطراف  الم�صلحة وجميع  النزاعات  في  الأطراف  يدعو جميع   .1

الرعاية  العاملين في مجال  احترام  احترام و�صمان  اإلى  الأخرى  العنف  حالت 

الح�صول  ل�صمان  الإجراءات  كل  واتخاذ  النقل،  وو�صائل  والمباني،  ال�صحية، 

الآمن وال�صريع على الرعاية ال�صحية؛

اإلى  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  الحركة  مكونات  ويدعو جميع   .2

اتخاذ اإجراءات حازمة وال�صعي مًعا اإلى ا�صتخدام كل ما تملكه من تاأثير في حال 

تعر�ص الح�صول على الرعاية ال�صحية وتوزيعها الآمن والفوري للخطر اأو العرقلة 

في النزاعات الم�صلحة اأو غيرها من حالت العنف، واعتماد خطط عمل ت�صمن 

حماية الرعاية ال�صحية اإلى اأق�صى حد ممكن؛

الجمعيات  دعم جهود  اإلى  الدولي،  التحاد  بم�صاعدة  الدولية،  اللجنة  ويدعو   .3

الوطنية الرامية اإلى الح�صول على و�صول اآمن اإلى الجرحى والمر�صى وغيرهم 

من المحتاجين للرعاية ال�صحية في النزاعات الم�صلحة وغيرها من حالت العنف 

لتلبية احتياجاتهم ال�صحية والحتياجات الأ�صا�صية الأخرى؛

ويدعو اللجنة الدولية، بم�صاعدة التحاد الدولي والجمعيات الوطنية ال�صريكة،   .4

من  المت�صررة  البلدان  في  الوطنية  الجمعيات  قدرات  تعزيز  في  الم�صاهمة  اإلى 

ال�صحية  الرعاية  توفير  اأجل  من  العنف  من حالت  وغيرها  الم�صلحة  النزاعات 

للجرحى والمر�صى؛

دعم  موا�صلة  اإلى  الوطنية  والجمعيات  الدولي  والتحاد  الدولية  اللجنة  ويدعو   .5

قدرة مرافق الرعاية ال�صحية والعاملين في جميع اأنحاء العالم وتعزيزها؛



مجل�س المندوبين

نيروبي، 23 - 25 ت�صرين الثاني/ نوفمبر 2009

100

النزاعات  �صحايا  بحماية  تق�صي  التي  لوليتها  وفًقا  الدولية،  اللجنة  ويدعو    .6

الم�صلحة وغيرها من حالت العنف وم�صاعدتهم، اإلى ال�صتمرار، اإذا �صمحت 

الظروف بذلك، في جمع معلومات محددة عن وقوع حوادث تعرقل وتعر�ص 

اإلى  المالحظات  وتقديم  للخطر،  وتوزيعها  ال�صحية  الرعاية  على  الح�صول 

اأطراف النزاع من اأجل اإزالة اأي قيود تم�ص اأمن و�صرعة توفير الرعاية ال�صحية؛

اإلى  الدولي،  التحاد  بم�صاعدة  الوطنية،  والجمعيات  الدولية  اللجنة  ويدعو   .7

الدولي  القانون  للتزامات  الوطني  التنفيذ  على  للت�صجيع  جهودها  م�صاعفة 

ال�صحية  الرعاية  لحترام  ودعمه  ون�صره  الإن�صان  حقوق  وقانون  الإن�صاني 

وحمايتها في النزاعات الم�صلحة وغيرها من حالت العنف؛

ويحث اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية بم�صاعدة التحاد الدولي على ت�صجيع   .8

قوانينها  في  ال�صلة  ذات  الوطني  التنفيذ  تدابير  اعتماد  في  ودعمها  الحكومات 

الإدارية  والأوامر  واللوائح  الت�صريعات  ذلك  في  بما   - الوطنية  وممار�صاتها 

العاملين في المجال الطبي والمرافق،  العملية - ل�صمان تحديد هوية  والتدابير 

وحماية ال�صارات المميزة، والن�صر والتدريب في ميدان القانون الدولي الإن�صاني، 

وقمع  النتهاكات الخطيرة التي ترتكب �صد المعايير الدولية ذات ال�صلة على 

ال�صعيد الوطني في محاكمها الوطنية تما�صًيا مع القانون الدولي؛

ويحث اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية على ت�صجيع جميع القوات الم�صلحة   .9

في  الإن�صان  حقوق  وقانون  الإن�صاني  الدولي  القانون  تنفيذ  ل�صمان  ودعمها 

العقيدة الع�صكرية والممار�صة؛

ويدعو الجمعيات الوطنية، واللجنة الدولية والتحاد الدولي اإلى تكثيف الجهود   .10

ال�صحية  الرعاية  في مجال  ا�صت�صعاًفا  النا�ص  فئات  اأ�صد  احتياجات  تلبية  ل�صمان 

من قبل اأولئك الذين هم في و�صع ي�صمح لهم بتعزيز تقديم الرعاية لهم و�صمان 

تعزيز  في  المحلية،  المجتمعات  ل�صيما  المدني،  المجتمع  بقدرة  العتراف 

الرعاية ال�صحية؛

الدولية  اللجنة  من  بدعم  الوطنية،  الجمعيات  وكذلك  الدولية  اللجنة  ي�سجع   .11

ال�صلطات  وعي  لتعزيز  وطنية  حمالت  ورعاية  اإعداد  على  الدولي،  والتحاد 

اإلى  بالحاجة  المحلية  والمجتمعات  المعنية،  الأمن  الم�صلحة وقوات  والقوات 

واللتزام  العنف،  حالت  من  وغيرها  الم�صلحة  النزاعات  في  ال�صحية  الرعاية 

بموجب القانون الدولي باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي، وو�صائل 

النقل التابعة لهم، والمرافق الطبية؛
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ويطلب اإلى اللجنة الدولية تقديم تقرير، بالت�صاور مع الجمعيات الوطنية والتحاد   .12

الم�صلحة  النزاعات  في  ال�صحية  الرعاية  م�صاألة  عن  تو�صيات  يت�صمن  الدولي، 

وغيرها من حالت العنف اإلى الموؤتمر الدولي لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

في دورته الحادية والثالثين التي �صتعقد في عام 2011.



مجل�س المندوبين

نيروبي، 23 - 25 ت�صرين الثاني/ نوفمبر 2009

102

اإن مجل�ص المندوبين،

ذّكر بالقرار رقم 3 الذي اعتمده مجل�ص المندوبين �صنة 2007 حيث رحب  اإذ يُ

بمبادرة و�صع مدونة لل�صراكة الجيدة و�صجع كل مكونات الحركة على موا�صلة 

تطوير هذه المدونة،

ال�صليب  الدولي لجمعيات  العامة لالتحاد  الهيئة  باعتماد  التقدير  يرحب مع  اإذ 

الأحمر والهالل الأحمر  مدونة ال�صراكة الجيدة �صنة 2009،

اإذ ياأخذ علما مع التقدير بالم�صاورة التي دارت مع الجمعيات الوطنية والعمل 

ال�صليب  اأع�صاء  الخ�صو�ص  وجه  وعلى  العمل،  فريق  اأع�صاء  به  ا�صطلع  الذي 

الإندوني�صي  الفنلندي وال�صليب الأحمر  الكولومبي وال�صليب الأحمر  الأحمر 

الأحمر  وال�صليب  الهولندي  الأحمر  وال�صليب  الموزمبيقي  الأحمر  وال�صليب 

هذه  لو�صع  الأحمر  لل�صليب  الدولية  واللجنة  الدولي  والتحاد  ال�صويدي 

المدونة،

اإذ يوؤكد من جديد اأهمية المدونة في تكملة ال�صيا�صات القائمة وتح�صين وتعزيز 

ومعايير  مبادئ  و�صع  وفي  فرادى،  الحركة  مكونات  من  وكلٍّ  ككل  الحركة 

ال�صلوك للعمل مًعا بمزيد من الفاعلية والفعالية،

مبادئها  تطبيق  ل�صمان  با�صتمرار  المدونة  ترويج  �صرورة  العتبار  في  ياأخذ  اإذ 

واللتزام بها والخ�صوع للم�صاءلة ب�صاأنها،

الأحمر  لل�صليب  الدولية  واللجنة  الدولي  والتحاد  الوطنية  الجمعيات  يحث   .1

على اعتماد »مدونة ال�صراكة الجيدة للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر«؛

القرار 9

مدونة ال�صراكة الجيدة

للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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يحث الجمعيات الوطنية والتحاد الدولي واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر على   .2

اآليات  في  والم�صاركة  المدونة  بتطبيق  والجماعي  الفردي  التزامها  عن  التعبير 

المتابعة واللتزام؛

يدعو كل مكونات الحركة اإلى اإفادة مجل�ص المندوبين المقبل وم�صاطرة الخبرة   .3

معه فيما يتعلق باللتزام بالمدونة ؛

ويدعو اأع�صاء فريق العمل اإلى درا�صة اأي تعليقات اإ�صافية على المدونة ل�صمان   .4

تطبيقها واللتزام بها.
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مدونة ال�صراكة الجيدة

للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

ديباجة

الحاجة  تم�ص  التي  ال�صراكات  نجاح  في  اأ�صا�صي  عن�صر  المحترم  ال�صلوك  اإن 

 
1
اأينما وجدت والتخفيف من حدتها«. الب�صرية  اإليها من اأجل »تفادي المعاناة 

الأدنى من معايير  اللتزامات والحد  )المدونة(  الجيدة  ال�صراكة  وتحدد مدونة 

ال�صلوك المتبعة في ال�صراكات. وتلتزم مكونات الحركة الدولية لل�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر )الحركة(، بتقيدها بهذه المدونة، بتقوية �صراكاتها والعمل معا 

ب�صكل اأكثر كفاءة وفعالية.

ترتكز المدونة على المبادئ الأ�صا�صية والنظام الأ�صا�صي للحركة الدولية لل�صليب 

للجمعيات  ما  اعتبارها  في  اآخذة  �صيا�صاتها،  واإطار  الأحمر  والهالل  الأحمر 

كجهات  محددين  وطابع  ولية  من  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الوطنية 

م�صاعدة ل�صلطاتها العامة في المجال الإن�صاني، ووليتي اللجنة الدولية لل�صليب 

الأحمر والتحاد الدولي. 

المدونة  هذه  بتطبيق  المتبادل،  الحترام  من  بروح  الحركة،  مكونات  و�صتقوم 

اإنجاز  يمكن  باأنه  ال�صركاء  ويقر  م�صترك.  هدف  لتحقيق  �صراكاتها  جميع  على 

المتقا�صمة  الم�صوؤوليات  القدرات وتحمل  بين مختلف  الجمع  بوا�صطة  المزيد 

والفردية.

وال�صراكات الموؤ�ص�صية تتعلق في نهاية المطاف بالعالقات بين النا�ص. ويتطلب 

التنفيذ الناجح اأن يتقيد جميع الموظفين والمتطوعين بها. ويتحمل القادة دوًرا 

معيًنا باأن يت�صرفوا ب�صكل م�صوؤول وذلك باتباع المدونة وترويجها.

تعتبر المدونة اأداة عملية وديناميكية تي�صر من التعلم والتنمية الم�صتمرين.

ي�صمل اللتزام بتنفيذ المدونة الم�صاركة في اآلية ر�صدها والمتثال لها، وتقا�صم 

الخبرات.

الخام�ص  الدولي  الموؤتمر  اعتمده  الذي  الأحمر،  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية  للحركة  الأ�صا�صي  النظام  ديباجة   .1
والع�صرون لل�صليب الأحمر في جنيف في 1986 وعدل في عامي 1995 و 2006.
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اعتمد مجل�ص المندوبين هذه المدونة. و�صيقوم كل مكون من مكونات الحركة 

فيما بعد بت�صجيل التزامه الفردي بالخطوات العملية التي �صيتخذها لتنفيذ المدونة 

وموا�صلة تنميتها.
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اللتزام الأول: احترام الم�صت�صعفين وتمكينهم

احترام حاجات الم�صت�صعفين وكرامتهم في جميع اأن�صطتنا

الم�ؤ�شرات

ُيعترف بالم�صت�صعفين ويجري تمكينهم بو�صفهم اأ�صحاب م�صلحة وُتعتبر  	•
حاجاتهم وقدراتهم عنا�صر رئي�صية في تحديد اأولويات اأن�صطتنا

وتنفيذ  تخطيط  مراحل  جميع  في  الن�صطة  الم�صت�صعفين  م�صاركة  ُتلتم�ص  	•
البرامج

والمجتمعات  النا�ص  دعم  اأجل  من  والمحلية  الوطنية  ال�صبكات  وُتعزز  	•
المحلية

اللتزام الثاني: ممار�صة التنوع والح�صا�صية الثقافية

الأ�صا�صية  العنا�صر  من  الثقافية  والح�صا�صية  والوعي  التنوع 

لإنجاح عمل ال�صراكة

الم�ؤ�شرات

الثقافية  والح�صا�صية  والوعي  التنوع  يقّدر  ال�صراكات  في  المتبع  ال�صلوك  	•
احتراما للمبادئ الأ�صا�صية 

ُيعترف بالختالفات في الثقافة التنظيمية وُتحترم طالما كانت متما�صية مع  	•
المبادئ الأ�صا�صية
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اللتزام الثالث: كفالة النزاهة

النزاهة تمكن من تحقيق ال�صراكة الجيدة والبرمجة الفعالة

الم�ؤ�شرات

وقواعدهم  و�صيا�صاتهم  ولأهدافهم  الحركة  لقرارات  ال�صركاء  يمتثل  	•
ولوائحهم المعلنة بما يتفق بالكامل مع المبادئ الأ�صا�صية

ي�صمن ال�صركاء المتثال للقانون والحكم الفعال وح�صد التبرعات ب�صكل  	•
م�صوؤول والإ�صراف المالي ال�صارم 

الموارد  واإدارة  بال�صتراتيجيات  يتعلق  فيما  وال�صفافية  بالنفتاح  الت�صام  	•
المالية والب�صرية والت�صالت وتقديم الخدمات

الترويج الن�صط للم�صاءلة اأمام الم�صتفيدين وال�صكان المت�صررين والجمهور  	•
والجهات المانحة

اللتزام الرابع: العمل �صوًيا ك�صركاء �صمن الحركة

العمل ك�صركاء م�صوؤولية جماعية وفردية تعزز كل مكونات 

الحركة

الم�ؤ�شرات

الحركة ودور كل جمعية وطنية في  المختلفة لمكونات  الوليات  ُتحترم  	•
بلدها، وُتدعم ب�صكل متبادل

القرارات  وينفذون  الحركة  ل�صيا�صات  م�صترك  اإطار  داخل  ال�صركاء  يعمل  	•
الد�صتورية والت�صغيلية

الم�صتويات  مختلف  على  والت�صال  التن�صيق  اآليات  ال�صركاء  ي�صع  	•
وي�صاركون فيها بفعالية

اإلى  العمل على تدعيم  قدرات جميع ال�صركاء ب�صكل متبادل، بما يف�صي  	•
تح�صين قدرات الحركة
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اللتزام الخام�س: التعاون مع الجهات الفاعلة خارج الحركة

ُيلتم�س التعاون مع جهات فاعلة خارج الحركة عندما ي�صهم 

ذلك في تح�صين حياة الم�صت�صعفين وبالمتثال للمبادئ 

الأ�صا�صية للحركة

الم�ؤ�شرات

يتحاور وين�صق ال�صركاء مع جهات فاعلة خارج الحركة، ول�صيما الدول المعنية، 

مع مراعاة الطابع الخا�ص للجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر 

كجهات م�صاعدة لل�صلطات العامة في الميدان الإن�صاني 

للتاأثير على �صناع  الحركة  فاعلة خارج  العمل مع جهات  في  ال�صركاء  ينخرط 

القرار وعلى الجمهور ا�صتناًدا اإلى المبادئ الأ�صا�صية

يقيم ال�صركاء عالقات خارج نطاق الحركة لح�صد الموارد من اأجل تح�صين حياة 

الم�صت�صعفين

تنفيذ المدونة

تتاألف عملية التنفيذ، التي ت�صم العنا�صر التالية، من دورة م�صتمرة ومتوا�صلة:

اللتزام

ُيعرب كل مكون من مكونات الحركة عن اإرادته ال�صيا�صية بالتقيد بهذه المدونة، 

والتعلم  عنها  التقارير  ورفع  وبر�صدها  تطبيقها  من  للتمكين  موارد  وبتخ�صي�ص 

منها. ويعترف بمكونات الحركة التي ت�صادق على هذه المدونة باأنها »ملتزمة 

بمدونة ال�صراكة الجيدة«.
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التطبيق 

ينظر كل مكون من مكونات الحركة لدى تطبيقه للمدونة في الخطوات التالية 

على الم�صتوى التنظيمي:

المدونة في ال�صتراتيجيات وال�صيا�صات والبرامج والخدمات  تنعك�ص  اأن  	•
التنظيمية.

الب�صرية، بما في ذلك  الموارد  اإدارة  يتجزاأ من  المدونة جزءا ل  اأن ت�صبح  	•
لجميع  يقدم  وما  الوظائف،  وتو�صيف  والمتطوعين،  الموظفين  لوائح 

الموظفين والمتطوعين من اإحاطات موجزة وتدريب.

يقوم ال�صركاء، فيما يتعلق بكل ترتيب من ترتيبات ال�صراكة، بتطبيق �صياق المدونة 

على وجه التحديد. وفي غ�صون ذلك، يجري القيام بالأعمال التالية من جملة 

اأمور:

المدونة:

ُتطبق على جميع حوارات ومفاو�صات الحركة. 	•

ُت�صتخدم لالعتراف بمختلف قدرات ال�صركاء. 	•

ت�صتخدم لتدعيم المهارات والقدرات الخا�صة بالعمل في �صراكة. 	•

ُتدمج في اأي اآلية للحركة ب�صاأن التعاون والتن�صيق. 	•

ُت�صمن بجالء في جميع التفاقات بين �صركاء الحركة. 	•

ُتدمج في جميع الجتماعات والمبادرات التي يتخذها �صركاء الحركة. 	•

وُتروج بالتعاون مع ال�صركاء الخارجيين. 	•

اآليات الر�صد والمتثال

ال�صراكة  لتحليل  موؤ�صرات  وتوفر  العملية،  لهذه  كاإطار  المدونة  ت�صتخدم 

وا�صتعرا�صها. وي�صتند تقييم الواقع اإلى الر�صد المنتظم والمنهجي لأداء ال�صراكة 

مقابل المدونة.

الر�صد والمتثال ويعملون على تكييفها ح�صب مختلف  اآليات  ال�صركاء  يحدد 

�صياقات واحتياجات �صراكاتهم.
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الر�صد عبارة عن عملية طوعية لكفالة  ا�صتمرار التح�صين والتعلم التنظيمي من 

خالل ا�صتعرا�ص الإنجازات مقابل الأهداف الواردة في التفاقات. كما ينطوي 

من  ذلك  وغير  الأقران،  قبل  من  وا�صتعرا�ص  وحوار  ذاتي  ر�صد  على  الر�صد 

اأ�صكال ال�صتعرا�ص.

وينبغي حل الم�صاكل المت�صلة بغياب المتثال للمدونة في ما بين ال�صركاء، واإن 

كان يمكن التما�ص الم�صورة من الأقران. 

رفع التقارير والتعلم والتنمية

يقوم ال�صركاء برفع التقارير على النحو المذكور في اتفاقات �صراكاتهم. ويتمثل 

الغر�ص من رفع التقارير في ت�صاطر الممار�صات الجيدة في ما بين الحركة، بما 

في ذلك ما يتم عن طريق �صبكة الويب.

لدعم  العالمي  ال�صعيد  على  ا  مخ�ص�صً عمل  فريق  الملتزمون  ال�صركاء  ي�صكل 

العمل  فريق  الم�صتمرين. ويقوم  بالتعلم والتنمية  بوا�صطة الرتقاء  المدونة  تنفيذ 

والخبرات  الممار�صات  وجمع  المدونة  بترويج  اأمور،  جملة  من  المخ�ص�ص، 

الجيدة، ون�صر الدرو�ص المكت�صبة وت�صجيل الممار�صين الجيدين.

ويتحمل التحاد الدولي م�صوؤولية محددة عن دعم اأع�صائه في تنفيذ المدونة. 

التقارير ب�صاأن  الدولية لل�صليب الأحمر بتجميع  الدولي واللجنة  ويقوم التحاد 

تنفيذ المدونة لتقديمها اإلى كل اجتماع من اجتماعات مجل�ص المندوبين.
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اإن مجل�ص المندوبين 

اللجنة  تحدده  تاريخ  في  ب�صوي�صرا  جنيف  في  المقبل  اجتماعه  ينعقد  اأن  يقرر 

الثاني/ ت�صرين   10 بين  ما  الفترة  في  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدائمة 

نوفمبر و2 كانون الأول/دي�صمبر 2011.

القرار 10

تاريخ ومكان انعقاد مجل�س المندوبين

للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر
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اإن مجل�ص المندوبين،

اإذ يجتمع بعد 150 عاًما على معركة �صولفرينو التي كانت اإعالًنا لميالد ال�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر، 

واإذ يلتقي مجل�ص المندوبين في نيروبي  باإفريقيا للمرة الأولى ، 

ول�صيما  الكيني،  الأحمر  ال�صليب  لجمعية  العميق  وتقديره  امتنانه  عن  يعرب 

ال�صيد  العام  ولأمينها  بيرت�ص  بول  ال�صيد  ولمحافظها  ولموظفيها  لمتطوعيها 

في  المتوا�صلة  وم�صاهمتهم  وحفاوتهم  ا�صتقبالهم  ح�صن  على  جوليت،  عبا�ص 

اإنجاح اجتماعات الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر المعقودة 

في نيروبي من 17 اإلى 25 ت�صرين الثاني/نوفمبر 2009.

القرار 11

تقدير لجمعية ال�صليب الأحمر الكيني



المبادئ الأ�صا�صية 

للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

اإن الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر، التي انبثقت من الرغبة في اإغاثة الجرحى  الإن�صانية 

في ميدان القتال دون تمييز، ت�صعى، ب�صفتها حركة ذات طابع دولي ووطني، على تجنب المعاناة 

الإن�صانية وتخفيفها اأينما وجدت.  وتهدف اإلى حماية الحياة وال�صحة و�صمان احترام الإن�صان، 

وت�صجع على التفاهم المتبادل وال�صداقة والتعاون وتحقيق ال�صالم الدائم بين جميع ال�صعوب.

الو�صع  اأو  الدينية  المعتقدات  اأو  العرق  اأو  الجن�صية  اأ�صا�ص  على  تتميز  اأي  الحركة  تمار�ص  ل  عدم التحيز 

الجتماعي اأو الآراء ال�صيا�صية.  وهي ت�صعى اإلى تخفيف معاناة الأفراد وفقا لحتياجاتهم فقط، 

واإلى اإعطاء الأولوية لأ�صد حالت ال�صيق اإلحاحًا.

لكي تحتفظ الحركة بثقة الجميع، تمتنع عن تاأييد اأي طرف من الأطراف في الأعمال العدائية  الحياد 

اأو  الديني  اأو  العرقي  اأو  ال�صيا�صي  الطابع  ذات  الخالفات  في  وقت،  اأي  في  الم�صاركة،  اأو 

الأيديولوجي.

الحركة م�صتقلة، وبالرغم من اأن الجمعيات الوطنية تعمل كهيئات م�صاعدة في الخدمات الإن�صانية  ال�صتقالل 

ا�صتقاللها  دائما على  اأن تحافظ  اأن عليها  اإل  بلدانها،  لقوانين  تقدمها حكوماتها وتخ�صع  التي 

الذاتي بحيث تكون قادرة على ال�صرف في كل الأوقات وفقا لمبادئ الحركة.

الحركة منظمة اإغاثة تطوعية ل تبغي الربح باأي �صكل من الأ�صكال. الخدمة التطوعية 

ل يمكن اأن تكون هناك �صوى جمعية واحدة لل�صليب الأحمر اأو الهالل الأحمر في البلد الواحد.   الوحدة 

ويجب اأن تكون الجمعية مفتوحة للجميع، واأن يمتد عملها الإن�صاني اإلى جميع اأرا�صي البلد.

الجمعيات  فيها كل  تتمتع  لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر هي حركة عالمية  الدولية  الحركة  العالمية 

بو�صع مت�صاو وتتحمل نف�ص الم�صوؤوليات وعليها نف�ص الواجبات في م�صاعدة بع�صها البع�ص.



مكونات الحركة الدولية 

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

في  الإن�صانية  مهمتها  تنح�صر  متحيزة  وغير  وم�صتقلة  محايدة  منظمة  لل�صليب الأحمر  الدولية  اللجنة 

حماية حياة وكرامة �صحايا الحرب والعنف الداخلي، وتقديم الم�صاعدة لهم.  توجه اللجنة الدولية وتن�صق 

النزاع.  الأحمر في حالت  الأحمر والهالل  لل�صليب  الدولية  الحركة  تنفذها  التي  الدولية  الإغاثة  اأن�صطة 

وت�صعى جاهدة اأي�صًا اإلى تفادي المعاناة بن�صر وتعزيز القانون الدولي الإن�صاني والمبادئ الإن�صانية العالمية. 

اأن�صئت اللجنة الدولية عام 1863، ويرجع اإليها الف�صل في تاأ�صي�ص الحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

الجمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر تج�صد عمل الجمعيات الوطنية ومبادئ الحركة 

الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر في ما يزيد على 186 بلًدا. ت�صاعد الجمعيات الوطنية ال�صلطات 

الإغاثة  في ذلك خدمات  بما  الخدمات  وتقدم طائفة عري�صة من  الإن�صاني  المجال  في  بلدانها  في  العامة 

بالنزاع وتدعم خدمات  المتاأثرين  المدنيين  ال�صكان  الحرب  اأوقات  ت�صاعد في  ال�صحية والجتماعية، كما  الطارئة والبرامج 

الجي�ص الطبية متى كان ذلك مالئًما.

في  الدولي  التحاد  ي�صتر�صد  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الوطنية  للجمعيات  الدولي  التحاد 

ا�صطالعه بمهمته بمبادئ الحركة الدولية الأ�صا�صية لحفز وت�صجيع وت�صهيل وتعزيز جميع الأن�صطة الإن�صانية 

الأكثر �صعفا.  ويعمل  ال�صكان  اأجل تح�صين حالة  الوطنية من  الجمعيات  بها  ت�صطلع  التي  اأ�صكالها،  بكل 

التحاد الذي اأن�صئ عام 1919 على تن�صيق عمليات الإغاثة الدولية للحركة وتوجيهها ل�صحايا الكوارث الطبيعة والتكنولوجية 

ولالجئين وفي الحالت ال�صحية الطارئة . ويمثل الجمعيات الأع�صاء ب�صفة ر�صمية على ال�صعيد الدولي. وي�صجع التعاون بين 

الجمعيات الوطنية ويعمل على تعزيز قدراتها على تولي عمليات التاأهب للكوارث والبرامج ال�صحية والجتماعية ب�صكل فعال.

يعمل الموؤتمر الدولي ومجل�ص المندوبين على تعزيز الوحدة داخل الحركة الدولية وم�صاعدتها على تولى مهمتها بما يتفق تماما 

والمبادئ الأ�صا�صية.

هو  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولي  الموؤتمر 

الأحمر  لل�صليب  الدولية  الحركة  في  ت�صاورية  هيثة  اأعلى 

بال�صوؤون  المعنية  المنتديات  اأهم  من  ويعد  الأحمر  والهالل 

الأطراف  ممثلي  يجمع  العالم. وهو  م�صتوى  الإن�صانية على 

في  الأطراف  الدول  ممثلي  وكذلك  الحركة  في  الم�صاركة 

الم�صائل  لبحث  دولة   194 وعددها  جنيف  اتفاقيات 

الإن�صانية ذات الهتمام الم�صترك وغيرها من الم�صائل ذات 

ال�صلة.  ويعقد الموؤتمر في العادة كل اأربع �صنوات.

مجل�س المندوبين يتكون من ممثلي اللجنة الدولية لل�صليب 

لل�صليب  الوطنية  والجمعيات  الدولي  والتحاد  الأحمر 

الأحمر والهالل الأحمر. ويجتمع كل عامين لمناق�صة جميع 

الحركة  مكونات  لكافة  الم�صترك  الهتمام  ذات  الم�صائل 

كال�صتراتيجيات  الأحمر  والهالل  الأحمر  لل�صليب  الدولية 

وال�صيا�صات والمواقف المتعلقة بالمجال الإن�صاني.

الأجهزة النظامية للحركة

P.O. Box 372, 1211 Geneva 19, Switzerland
T +41 22 730 4222     F +41 22 733 0395

E-mail : secretariat@ifrc.org    www.ifrc.org
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