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مقدمة 
يتمثـل الغـرض من اإلسـتراتيجية المؤسسـية للجنة الدولية للصليـب األحمر للفترة بين 
2015 و2018 فـي توجيـه عمـل اللجنـة خـال السـنوات األربع المقبلـة. وقد ُأعدت 
هـذه اإلسـتراتيجية بنـاًء علـى مشـاورات مع األطـراف الرئيسـية المعنية بعمـل اللجنة 
الدوليـة، بمـا فيهـا جمعيـات الصليـب األحمـر والهـال األحمـر الوطنيـة، والمانحيـن 
الرئيسـيين، وموظفـي اللجنـة الدوليـة فـي المقـر الرئيسـي، والموظفيـن الميدانييـن، 
وكذلـك الدوائـر العديـدة المتخصصـة المشـاركة في العمل اإلنسـاني. وتتبنـى الجمعية 

العامـة، بوصفهـا الهيئـة العليـا الحاكمـة للجنـة الدوليـة، هذه اإلسـتراتيجية. 

وتقـدم اإلسـتراتيجية مجموعـة مـن التوجهات واألهـداف للفترة بيـن 2015 و2018 
المعـّدة للمسـاعدة فـي شـرح برامـج اللجنة الدولية وأنشـطتها خـال السـنوات المقبلة، 
وذلـك اسـتناًدا إلـى تحليـل للتحديـات التي تواجههـا اللجنـة الدولية في ميـدان العمليات 
فضـًا عـن التحديات المتعلقة بسياسـاتها. وتقدم اإلسـتراتيجية إطـار عمل لدعم صناع 
القـرار داخـل اللجنـة الدوليـة فـي تحديـد األولويات على صعيـد العمليـات والمواضيع 
المطروحـة عنـد مواجهـة التحديـات حـال ظهورهـا. وهي تحـدد، باإلضافـة إلى ذلك، 
موضـع إسـهامات اللجنـة الدوليـة داخـل النطـاق األوسـع لاسـتجابة اإلنسـانية الدولية 
للنزاعـات المسـلحة، وحـاالت العنـف األخـرى، السـيما فيمـا يتعلـق بالحركـة الدوليـة 
للصليـب األحمـر والهـال األحمـر، ووكاالت األمم المتحدة، والمنظمـات الدولية غير 
الحكوميـة. وسـوف تخضـع نتائـج هـذه اإلسـهامات، ومـدى أهمية هـذه البرامج لمهمة 
اللجنـة الدوليـة لمتابعـة دورية من خال مؤشـرات ملموسـة، وتقارير التقـدم المحرز.  
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رؤيــة اللجنــة الدوليــة للفتــرة الممتــدة بين 
2015 و 2018

يتمثـل الهـدف العـام للجنـة الدوليـة فـي تلبيـة احتياجـات المتضررين بسـبب النزاعات 
المسـلحة وحـاالت العنـف األخـرى – بـكل أبعادهـا المتعـددة – ومواجهـة حـاالت 
االسـتضعاف لديهم باالتسـاق مع المبادئ األساسـية لعملها، وهي اإلنسـانية، والحياد، 
وعـدم التحيـز، واالسـتقالية. ويرتكـز عمـل اللجنـة الدوليـة علـى التزامهـا بحمايـة 
الضحايـا وتقديـم العـون لهـم، اسـتناًدا إلـى األطـر القانونيـة الدوليـة واجبـة التطبيـق، 

ومـن خـال حـوار دائـم مـع األطـراف المعنيـة كافـة.  

وفـي سـعي اللجنـة الدوليـة الحثيـث لتحقيـق هـذا الهـدف، ترتقـي اللجنـة إلـى مسـتوى 
التحديـات وتغتنـم الفـرص المتاحـة فـي بيئـة تتسـم فيهـا العمليـات والسياسـات بالتعقيد 
المتزايـد، سـعًيا إليجـاد طـرق للحصـول علـى قبـول األطـراف المعنيـة كافـة ودعمها 
واسـع النطاق. واللجنة الدولية ملتزمة ببناء قدراتها لاسـتجابة لاحتياجات المتزايدة، 
والتعامـل مـع مـا يطـرأ مـن تحديـات قانونيـة وتحديـات السياسـات، ومراجعـة أدائهـا 
باسـتمرار مـن أجـل تعزيـز مـدى ماءمـة عملها لحاجـات الفئـات المعنيـة. وتتواصل 
مـن  المسـتفيدين  مـع  أكبـر  بكفـاءة  الحديثـة،  االبتـكارات  بفضـل  الدوليـة،  اللجنـة 
برامجهـا، إذ تدمـج هـذه االبتـكارات فـي تقييمهـا الحتياجـات هـؤالء المسـتفيدين وفـي 
صياغـة اسـتجابة مائمـة، بمـا فـي ذلـك عـن طريـق اسـتخدام  تكنولوجيـا المعلومات 
واالتصـاالت الحديثـة. وتسـاهم اللجنـة الدوليـة فـي التخطيـط لاسـتجابات اإلنسـانية 
الدوليـة واإلقليميـة والوطنية والتنسـيق بينها، اسـتناًدا إلى خبرتهـا العملياتية والقانونية 
المتخصصة. وتسـعى اللجنة الدولية، اسـتناًدا إلى إسـتراتيجية نمو مرتبطة باحتياجات 
أكبـر واسـتجابة دوليـة متزايـدة، للتعـاون مـع األطـراف األخـرى فـي الحركـة الدولية 
للصليـب األحمـر والهـال األحمـر، باإلضافـة إلـى مجتمـع العمـل اإلنسـاني األوسـع 
نطاقـًا، بمـا فـي ذلـك وكاالت األمـم المتحـدة المتخصصـة، والمنظمـات الدوليـة غيـر 
الحكوميـة، والمنظمـات الوطنيـة والمحليـة، والهيئـات الحكوميـة، والجمعيـات المهنية 
المشـتركة فـي االسـتجابة لألزمـات اإلنسـانية. كمـا تهـدف إلى تمييـز نفسـها بالطبيعة 
التعاونيـة واإلبداعيـة لعملهـا علـى المسـتوى الميداني، وكذلـك داخل الدوائـر القانونية 

السياسـات. ودوائر 

مهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر

اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة محايدة، ومستقلة، وغير متحيزة، 
لها مهمة إنسانية بحتة تتمثل في حماية حياة ضحايا النزاع المسلح 

وحاالت العنف األخرى وكرامتهم، وكذلك تقديم المساعدة لهم. 

وتسعى اللجنة الدولية جاهدة أيًضا إلى الحيلولة دون معاناة البشر من 
خال نشر أحكام القانون الدولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية 

وتعزيزها.

تأسست اللجنة الدولية للصليب األحمر في عام 1863 وتقوم على 
اتفاقيات جنيف والحركة الدولية للصليب األحمر والهال األحمر. 

وتوجه اللجنة الدولية وتنسق األنشطة الدولية التي تقوم بها الحركة في 
النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخرى.
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.تقييم بيئة عمل

اللجنة الدولية للصليب األحمر 
بيئة سياسية عالمية متغيرة

رصـدت اللجنـة الدوليـة فـي السـنوات األخيـرة تحواًل واضًحـا في ديناميـات العاقات 
الدوليـة. وفـي حيـن  اتسـع نطاق العمليـات اإلنسـانية باضطراد خال العقـود األخيرة 
بالتـوازي مـع تزايـد الجـدل الـذي يـزداد فعالية بشـأن السياسـات والمعايير اإلنسـانية، 
تجـري هـذه العمليـات فـي عالـم متعـدد األقطـاب يتسـم  بحالـة متزايـدة مـن عـدم 
االسـتقرار. فمـن ناحيـة، هنـاك مجموعـة أجنـدات أمنيـة وسياسـية أكثـر تنوًعا تشـّكل 
المجـادالت الحاليـة، السـيما بيـن القـوى الناشـئة، فتثيـر نقاشـات حـول إسـتراتيجيات 
االسـتجابة علـى المسـتويين الوطنـي واإلقليمـي. وفـي بعـض السـياقات، وضعت هذه 
النقاشـات هيمنـة المبـادئ واألسـاليب التقليديـة، مثل السـمة غير المتحيزة للمسـاعدات 
العاجلـة، أو الفـرق بيـن برامـج التنميـة والبرامـج اإلنسـانية، موضع المسـاءلة، وذلك 

فـي ضـوء القيـم والممارسـات اإلنسـانية المتمايزة. 

ومـن ناحيـة أخـرى، تلعـب الحكومـات الوطنيـة المتضـررة جـراء النـزاع المسـلح أو 
حـاالت العنـف األخـرى دوًرا أنشـط فـي صياغـة إسـتراتيجيات االسـتجابة اإلنسـانية 
وتنسـيق جهـود اإلغاثـة، ممـا يلقـي بظـال مـن الشـك أحياًنـا علـى أهميـة ماءمـة 
العمـل اإلنسـاني المسـتقل. وقـد كان للـدور المتنامـي للحكومـات الوطنيـة أثـر حاسـم 
علـى بنيـة المنظمـات الدوليـة وتسلسـل قيادتهـا، ممـا يتطلب زيـادة اسـتقالية الممثلين 
الميدانييـن، وتحسـين قدرتهـم علـى المشـاركة فـي الحوار حـول السياسـات والعمليات 
الميدانية، السـيما داخل المراكز اإلقليمية للعمل اإلنسـاني. وقد سـاهم صبغ مجادالت 
السياسـات بصبغـة إقليميـة بـدوره فـي ظهـور نمـاذج لاسـتجابة اإلنسـانية اإلقليميـة 
تتعامـل – علـى سـبيل المثـال – مـع أثـر الهجرة القسـرية، والعنف القائـم على النوع، 

وقـدرة المجتمعـات المحليـة علـى مواجهـة الصعاب. 

عمليـة  آثـار  وتخفيـف  دولًيـا،  المقبولـة  اإلجـراءات  نزاهـة  ضمـان  محـاوالت  إن 
الامركزيـة الجاريـة أثمـرت حتـى اآلن نتائـج محدودة. وعلى الرغم مـن أن منظمات 
إنسـانية دوليـة عديـدة لـم تدخـر جهـًدا في االتصـال مع المجتمعـات المحليـة، والحفاظ 
علـى نـوع مـن االتسـاق العام، تنظـر الحكومات الوطنيـة إليها بوصفهـا كيانات أجنبية 
توجههـا أجنـدات سياسـية وأمنيـة دوليـة، وغالًبـا مـا تلعـب دور البديـل عـن تدخـات 
أمنيـة أكبـر مـن جانـب منظمـات حكوميـة دوليـة بقيـادة غربيـة، أو المحفـز علـى هذه 
التدخـات فـي بعـض األحيـان. وتبقـى القـوى اإلقليميـة الناشـئة فـي نصـف الكـرة 
الجنوبـي متحفظـة فـي عاقاتهـا بالجهـات الفاعلة في مجـال العمل اإلنسـاني، وعازفة 
عـن المشـاركة فـي مبـادرات الحمايـة التـي تمـارس ضغًطـا علـى الـدول والجهـات 
الفاعلـة مـن غيـر الـدول الحتـرام قواعـد القانـون الدولـي اإلنسـاني، إذ إنهـا تفضـل 
الحـوار الثنائـي غيـر الرسـمي األقـل تدخـًا، واألسـاليب المشـتركة لوضـع المعاييـر.  

ومـن ثـّم، تواجـه اللجنـة الدوليـة رؤى متباينـة ومتشـعبة بصـورة متزايـدة بشـأن كيفية 
تنفيذ العمليات اإلنسـانية، وحشـد الحكومات الحترام القانون الدولي اإلنسـاني وضمان 
احترامـه. وبينمـا شـككت بعـض الحكومـات بوضـوح فـي المبـادئ األساسـية للعمـل 
اإلنسـاني الدولـي فـي أوقـات األزمات، َعَمدت حكومـات أخرى إلى تسـييس العمليات 
اإلنسـانية لتطلـب تدخـًا أقـوى وبصورة مباشـرة فـي الشـؤون الداخلية لـدول بعينها. 
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بيئة ميدانية متزايدة التعقيد

تعمل اللجنة الدولية في بيئات نزاع تتسـم بالتشـرذم والتقلب، حيث تتكشـف األوضاع 
عـن حـاالت طـوارئ مفاجئة إلى جانب نزاعات مسـلحة معقدة وطويلـة األمد؛ وحيث 
ُتعـد حالـة العنـف وعـدم االسـتقرار سـبًبا ونتيجـة للنـزاع المتجـدد والمعانـاة؛ وحيـث 
والهجـرة،  الحضـري،  والتحـول  البيئيـة،  والمشـكات  الطبيعيـة،  الكـوارث  تتسـبب 
بصعوبـات  تتسـم  التـي  األوضـاع  تفاقـم  فـي  االقتصاديـة  االجتماعيـة  والمشـكات 
دائمـة. ولـم تعـد الجماعـات المسـلحة مـن غيـر الـدول كيانـات واضحـة التعريف ذات 
أجنـدات سياسـية وأمنيـة واضحـة تشـبه تلك الجماعـات التي ظهرت فـي أواخر القرن 
العشـرين، بـل غالًبـا مـا تعمـل هـذه الجماعـات فـي الفـراغ الـذي تتركـه الـدول التـي 
تتزايـد هشاشـتها. وهـي مؤلفـة مـن خليـط مـن عناصر مسـلحة رسـمية وغير رسـمية 
يحركهـا مزيـج مـن الدوافـع، بمـا فـي ذلـك فـرض السـيطرة علـى المـوارد الطبيعيـة، 
واقتـراف أعمـال إجراميـة، وما يضمرون من نوايا اسـتغالية تجاه السـكان المحليين. 
كمـا أن أغلـب النزاعـات الحاليـة ال ُتخـاض بطول خطوط جبهة محـددة، وإنما تجري 
فـي عـدد مـن األماكن مع وجـود عدد من الجهـات الفاعلة الجديدة والتحالفـات المنبثقة 
مـن قلـب األحـداث، وبـا أي نهايـة واضحـة تلـوح فـي األفـق، إذ تغيـب فـي الغالـب 
الصياغـات القانونيـة والمؤسسـية المطلوبـة السـتعادة الحـد األدنـى مـن االسـتقرار 
واحتـرام القانـون والنظـام. ويمثـل ضمـان احترام جميـع أطراف النزاع، سـواًء كانت 
الـدول أو الجماعـات المسـلحة، للقانون الدولي اإلنسـاني واألعـراف القانونية األخرى 

تحدًيـا دائًما. 

وقـد نشـأت صعوبـات إضافيـة مـع تكثيـف جهـود مكافحـة اإلرهـاب وتنوعهـا، حيـث 
تدمـج أنشـطة تطبيـق القانـون وسـير األعمـال العدائية، وتطرح التسـاؤل بشـأن أهمية 
أطـر العمـل القانونية الراسـخة بوضـوح التي تنطبق على هذه الحـاالت، وتظهر القوة 
العسـكرية عبـر حـدود سياسـية وأمنيـة سـريعة التقلـب. وفـي حين أن اإلرهـاب يجتث 
جـذور المبـادئ اإلنسـانية ذاتهـا، فـإن تكنولوجيا األسـلحة سـريعة التطور المسـتخدمة 
فـي عمليـات مكافحـة اإلرهـاب، مثـل الطائـرات المقاتلة بدون طيار، تفـرض تحديات 
جديدة بشـأن احترام القانون الدولي اإلنسـاني والقانون الدولي لحقوق اإلنسـان. وكان 
للقيـود القانونيـة واإلداريـة التـي ُفرضـت علـى توصيل المسـاعدات اإلنسـانية في هذه 
السـياقات تأثيـر شـديد بالفعـل علـى قدرة الـوكاالت الرئيسـية على االسـتجابة ألزمات 
إلـى  معينـة. كذلـك أفضـى هـذا التسـييس للبرامـج اإلنسـانية، فـي سـياقات معينـة، 
إضفاء السـمة العسـكرية على خدمات عامة أساسـية مثل الرعاية الصحية، وشـبكات 
الكهربـاء والمـاء، بمـا فـي ذلـك اسـتخدام تكتيـكات حربيـة للحصـار ولتنفيـذ هجمـات 
مباشـرة، ممـا يحـرم قطاعـات سـكانية بأكملهـا مـن الوسـائل الضروريـة لمواصلـة 

الحيـاة فـي أوقـات األزمة. 

ونتيجـة لهـذه التطـورات، يصبـح الكثيـر مـن النزاعـات المسـلحة مسـائل طويلة األمد 
ألن أطـراف النـزاع والمجتمـع الدولـي غيـر قادريـن علـى معالجـة األسـباب الجذرية 
علـى  العدائيـة  األعمـال  أثـر  تخفيـف  علـى  قـادر  غيـر  اإلنسـاني  والعمـل  للنـزاع، 
السـكان. ويوِجـد اسـتمرار هـذه النزاعـات احتياجـات علـى المـدى الطويل فيمـا يتعلق 
بالتعليـم، والرعايـة الصحيـة، واألمن الغذائي، والمياه، والكهربـاء، والقانون والنظام، 
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والبواعـث  بالنـزاع،  )المتعلقـة  للعنـف  المتعـددة  البواعـث  وقـد أصبحـت  وغيرهـا. 
اإلجراميـة، والنزاعـات الطائفيـة( وأثرهـا طويـل المـدى علـى البنيـة التحتيـة العامـة 
واالقتصـاد، مصـادر كبـرى للنـزوح الداخلي، وموجات تدفق الاجئيـن الذين يكتظون 
فـي المناطـق الحدوديـة، ويتسـببون في زعزعة اسـتقرار البلـدان واألقاليـم المجاورة. 
ويتـردد أثـر انهيـار أنظمـة الصحـة، والميـاه، والنظـام التعليمي في بيئـات النزاع عبر 
أقاليـم بأكملهـا حيـث يسـعى السـكان للحصـول علـى الخدمـات األساسـية فـي الخـارج 
ممـا يشـكل عبًئـا إضافًيـا علـى البنيـة التحتيـة العامـة والخاصـة فـي البلـدان المجاورة  
ويفـرض تحديـات إقليميـة، بـل وعالميـة فـي بعـض األحيان. كمـا ُتعّد هـذه التحركات 
بمثابـة قنـوات لاتجـار في البشـر، وعمالة األطفـال، وصنوف أخرى مـن االنتهاكات 
الصارخـة، إذ إن الجماعـات اإلجراميـة تسـتغل مواطـن ضعـف هـؤالء السـكان الذين 

يسـتمر تدفقهم.

استجابة إنسانية دولية متسعة النطاق

منـذ تبنـي الجمعيـة العامة لألمـم المتحدة القرار رقم 46/182 فـي عام 1991، الذي 
وضـع أسـاس المبـادئ اإلرشـادية لألمم المتحدة لتعزيز تنسـيق المسـاعدات اإلنسـانية 
العاجلـة فـي منظومـة األمـم المتحـدة، سـاهمت وكاالت األمـم المتحـدة، والمنظمـات 
الدوليـة غيـر الحكوميـة، والمانحـون الرئيسـيون فـي تأسـيس اسـتجابة إنسـانية دوليـة 
حاسـمة تنامـت بقـدر كبيـر علـى مـدار السـنوات األخيـرة. وهـي تمثـل حالًيـا مـا بيـن 
%80 و%90 مـن مجمـوع المسـاعدات اإلنسـانية الدوليـة فـي النزاعـات المسـلحة 
والكـوارث الطبيعيـة. وتتركـز هـذه االسـتجابة علـى االعتـراف بالمعاييـر المشـتركة 
للممارسـة فـي أوسـاط المنظمـات اإلنسـانية، وعلـى الحاجـة لضمـان التنسـيق الفعـال 
للعمليـات اإلنسـانية، علـى النحـو الـذي يتجلـى فـي “النهـج العنقـودي”، وهـي الثمـرة 
الرئيسـية لإلصـاح اإلنسـاني فـي األمـم المتحـدة في عـام 2005. وفي حين سـاهمت 
اللجنـة الدوليـة فـي نقاشـات حـول الفعاليـة المتزايـدة للعمليـات اإلنسـانية، فإنهـا أبقـت 
بوجـه عـام علـى مسـافة مـا بيـن مجـال عملياتهـا ونظـام االسـتجابة القائـم علـى نهـج 
األمـم المتحـدة بحيـث تحافـظ علـى نهجهـا الحيـادي والمسـتقل الخاص. وسـمحت هذه 
المسـافة للجنـة الدوليـة بحمايـة اسـتقالها بالنظـر إلـى التسـييس المتزايـد المتصـور 
لبعـض العمليـات اإلنسـانية التـي تقودهـا األمـم المتحـدة ودمجهـا فـي جهـود سياسـية 
وجهـود حفـظ السـام. كذلـك يسـرت هـذه المسـافة صـون النهـج متعـدد المجـاالت 
الـذي تنتهجـه اللجنـة الدوليـة تجـاه احتياجـات السـكان المتضررين من النزاع المسـلح 
وحـاالت العنـف األخـرى، بمـا يميزهـا عـن وكاالت األمـم المتحـدة المتخصصـة، 
والمنظمـات الدوليـة غيـر الحكومية، وكذلـك أطراف االتصال المباشـرة للجنة الدولية 
مـع السـكان والمجتمعـات المحليـة. وبالتالـي، فقـد مكنـت هـذه المسـافة أيًضـا اللجنـة 
الدوليـة مـن االحتفـاظ بتركيزهـا علـى االحتياجـات األساسـية للسـكان المتضرريـن 
جـراء النزاعـات المسـلحة وحـاالت العنـف األخـرى، وهـو أمـر مسـتقل عـن التحرك 
المتنامـي الرامـي إلـى تلبيـة احتياجـات النـاس فـي ظـل أجنـدة “قائمـة علـى الحقـوق” 

تتسـم بتحـول أكبـر، وعـن مناقشـات مرتبطـة بهـذا الجهـد. 

وعلـى الرغـم مـن جهـود اللجنـة الدوليـة لعدم الخـوض في مثـل هذه المجـادالت، فإن 
وصولهـا للسـكان المتضرريـن ليـس بمنأى عن التسـييس العام للمسـاعدات اإلنسـانية. 
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وهـذا الوصـول عرضـة للبـٍس ناتـجٍٍٍٍ عـن تبنـي وكاالت األمـم المتحـدة، والمنظمـات 
الـواردة  والحيـاد  التحيـز  نفسـها وعـدم  اإلنسـانية  المبـادئ  الحكوميـة  الدوليـة غيـر 
فـي كل مـن قـرار الجمعيـة العامـة رقـم 46/182 و“المبـادئ األساسـية للحركـة”. 
وتتزايـد صعوبـة إظهـار الطبيعـة المسـتقلة المتمايـزة للجنـة الدوليـة بـا أي لبـس فـي 
نطـاق االسـتجابة اإلنسـانية األعـم ألن اللجنـة الدوليـة غالًبـا مـا تعمـل إلـى جانب هذه 
المنظمـات، وتواجـه التحديـات نفسـها فـي ميـدان العمليـات، وتتعاون بصورة أساسـية 
علـى المسـتوى الميدانـي في بناء قدرة المجتمعات المتضـررة على مواجهة الصعاب. 
وقـد يزيـد هـذا اللبـس، إذ يتوقـع أن تعـد االسـتجابة التـي تقودهـا األمـم المتحـدة تجـاه 
مواقـف النـزاع مصـدر قلق رئيسـي في “األهـداف اإلنمائية لأللفية ومـا بعد 2015”. 
وسـوف يسـير هـذا التطـور بالتوازي مـع الميل المتنامـي لدمج األهداف اإلنسـانية مع 
القـرارات السياسـية لمجلـس األمـن الدولـي، ومجلـس حقـوق اإلنسـان التابعيـن لألمـم 
المتحـدة، والمراجعـات األكثـر حزًمـا لتطبيـق الـدول التزاماتهـا تجـاه القانـون الدولـي 
اإلنسـاني بمـا يتفـق مع بواعـث القلق المتعلقة بحقوق اإلنسـان، وتوفيـر واليات معينة 
لقـوات األمـم المتحـدة المعنية بحفظ السـام السـتخدام القوة العسـكرية لحماية المدنيين 
مـن الهجمـات، ومـن ثـّم لعـب دور فعـال أثنـاء األعمـال العدائيـة المسـلحة كجـزء من 

االسـتجابة “اإلنسـانية” الدوليـة العامة. 

وأخيـًرا، ُتعـد حاجـة مكونـات “الحركـة” ككل إلـى العمـل وفًقـا ألدوارهـا المتمايـزة، 
وااللتزام بالمبادئ األساسـية عامًا محورًيا يؤثر في عمليات اللجنة الدولية وإدراكها 
فـي بعـض السـياقات. وهـذا أمـر مهـم للغايـة فـي أوقـات النـزاع المسـلح وحـاالت 
العنـف األخـرى. ويمكـن للسـياقات التي توجه فيهـا الحكومات الجمعيـات الوطنية، أو 
السـياقات التـي تسـتعين فيهـا وكاالت األمـم المتحـدة بهـذه الجمعيـات كشـركاء منفذين 

أن تمثـل خطـًرا إدراكًيـا كبيـًرا، ومـن ثـم تعـوق القـدرة على االسـتجابة. 
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مواجهة التحديات 
ينشـأ عـدد مـن المعضـات والتوترات خال دراسـة اللجنـة الدولية طرق تحسـين أثر 
عملياتهـا علـى نقـاط الضعـف لـدى السـكان المتضرريـن جـراء النزاعـات المسـلحة 
وحـاالت العنـف األخـرى. وُيعد تحديـد القضايا الرئيسـية التي تواجههـا اللجنة الدولية 
اإلسـتراتيجية  واألهـداف  التوجهـات  تطويـر  نحـو  أولـى  مهمتهـا خطـوة  تنفيـذ  فـي 

للمنظمـة للسـنوات المقبلـة.  

كانـت اللجنـة الدوليـة، على مـدار تاريخها، طرًفا فاعًا رئيسـًيا 
فـي عمليـات عديدة هدفـت إلى تطوير القانون الدولي اإلنسـاني 
الجديـدة  التحديـات  مواجهـة  أجـل  مـن  وتفسـيره  وتوضيحـه 
والناشـئة المتعلقـة بالحمايـة والوقايـة والمسـاعدة. وبـدا مؤخـًرا 
أن هـذا االتجـاه قـد تسـارع بسـبب ظهـور تكنولوجيـا جديـدة 
فـي مياديـن المعـارك، وتنـوع الجهـات الفاعلـة فـي النزاعـات، 

وانتشـار العنـف الـذي يسـتهدف المدنييـن. 

وال تقـود اللجنـة الدوليـة مبـادرات متنوعـة لتضمـن أن يظـل 
القانـون مائًمـا وحسـب، بـل يتعيـن عليهـا أيًضـا أن تواجـه صعوبـات متناميـة فيمـا 
يتعلـق باالمتثـال للقانـون. وبالفعـل، تتجاهـل الجهـات الفاعلـة، سـواًء كانـت دواًل أو 
مـن غيـر الـدول، القواعـد األساسـية للقانـون الدولـي اإلنسـاني، ممـا ينطـوي علـى 
تداعيـات سـلبية علـى حمايـة المدنييـن فـي حاالت النزاعات المسـلحة وحـاالت العنف 
األخـرى. كيـف إذن ينبغـي للجنـة الدوليـة، فـي مثـل هذه الظـروف، أن تكيـف القانون 
الدولـي اإلنسـاني وتحسـن اسـتغاله لضمـان حماية أكبـر؟ وإلى أي مـدى ينبغي للجنة 
الدوليـة أن تنضـم لجهـات فاعلة أخرى في مجال العمل اإلنسـاني لحشـد االنتباه بشـأن 
انتهـاكات القانـون الدولـي اإلنسـاني فـي بعـض المواقـف األكثـر إلحاًحا؟ يجسـد هذان 
السـؤاالن أصعـب المعضـات التـي تواجههـا اللجنـة الدوليـة فـي أنشـطتها المتعلقـة 

بالحمايـة وأكثرها تكـراًرا.  

ومن المفارقات أن هذه القضايا المربكة تنشـأ في سـياق االنشـغال المتنامي لمنظمات 
العمـل اإلنسـاني الدوليـة ومنظمـات حقـوق اإلنسـان فـي مجـال حمايـة المدنييـن. وقـد 
أصبحـت حمايـة المدنييـن اآلن هدًفـا لـه األولويـة لـدى منظومـة األمم المتحـدة وكذلك 
المنظمـات الدوليـة غيـر الحكوميـة، األمـر الـذي يحجـب بصـورة متزايـدة الطبيعـة 
التاريخيـة المتميـزة لمهمـة اللجنـة الدوليـة داخـل نطـاق االسـتجابة الدوليـة العامـة. 
وأصبـح أيًضـا القانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان، الـذي نشـأت منـه هـذه التطـورات، 
إطـار عمـل مرجعـي رئيسـي فـي تقييـم قانونيـة سـلوك األطـراف فـي النزاع المسـلح 
وحـاالت العنـف األخـرى، وذلـك إلـى جانـب القانـون الدولـي اإلنسـاني. وتضطلـع 
مؤسسـات حقوق اإلنسـان، مثل “مجلس حقوق اإلنسـان” وآلياته للمراجعة والمراقبة، 
وكذلـك الهيئـات التـي تأسسـت لهـذا الغرض، بـدور متزايـد األهمية في تقييـم االمتثال 
لقواعـد القانـون الدولـي اإلنسـاني، والقانـون الدولـي لحقـوق اإلنسـان. ويمكـن لهـذا 
التوافـق فـي األسـاليب المنتهجـة أن يمثـل تعزيـًزا متبـاداًل، ويحقـق حمايـة أفضـل؛ 
وعلـى العكـس فـإن المـزج بيـن أطـر العمـل القانونية قد يسـفر عـن ارتبـاك أو التباس 
عندمـا يتخـذ القانـون الدولـي لحقوق اإلنسـان والقانـون الدولي اإلنسـاني وجهات نظر 

متمايـزة تدعـم أعمـااًل مختلفـة تقـوم بهـا  الـدول أو المنظمـات اإلنسـانية. 
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باإلضافة إلى الشبكات المؤسسية للتعامل مع بيئات 
النزاع الناشئة وتحديات الحماية وفي الوقت نفسه 
تعزيز والية اللجنة الدولية التي يحفظها القانون 

الدولي اإلنساني وعاقتها الخاصة بالدول.
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وسـوف تسـتمر اللجنة الدولية، فيما يتعلق بهذا الشـأن، في اسـتثمار الطاقات الفكرية، 
والمهـارات الدبلوماسـية، والقـدرات الميدانيـة، والمـوارد المهمـة لدعم تعزيـز احترام 
القانـون الدولـي اإلنسـاني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسـان، واألعراف األخرى ذات 
الصلـة وتطبيقهـا بغـرض تأكيـد وجهـة النظـر العملية المميـزة والقائمة علـى تجربتها 
فيمـا يتعلـق بحمايـة األشـخاص والمجتمعـات المتضـررة بسـبب النزاعـات المسـلحة 
وحـاالت العنـف األخـرى. وإجمـااًل، سـوف تركـز اللجنـة الدوليـة طاقاتها علـى تأكيد 
لعـب دور محـوري فـي توجيـه االسـتجابة اإلنسـانية الدوليـة التـي تتعامـل مـع حمايـة 
المدنييـن. وأثنـاء قيامهـا بذلـك، سـوف تسـتمر اللجنـة الدوليـة فـي تعزيـز المناقشـات 
القيمـة بيـن المتخصصيـن بشـأن القانـون الدولـي اإلنسـاني وتوسـيع نطاقهـا بهـدف 
تحفيـز التأمـات المسـتفيضة القائمـة علـى األدلـة، وتعزيـز وجهـات النظـر المختلفـة 

والمدروسـة حـول تطويـر القانـون الدولـي اإلنسـاني وتطبيقه. 

ويظـل التحـدي المتزايـد الـذي تواجهـه اللجنـة الدوليـة هـو قدرتهـا علـى العمـل علـى 
مقربـة شـديدة مـن السـكان المتضرريـن، ومواصلتهـا ذلـك العمـل بمـا يتوافـق مـع 
“المبـادئ األساسـية”، فـي ثمـة تحـٍد آخـر يضـاف للتحديات فـي هذا الشـأن وهو رؤية 
كيفيـة دمـج إسـتراتيجيات الحمايـة بطريقـة عمليـة عبـر األوجـه المتنوعـة لعمليـات 
اللجنـة الدوليـة، مثـل الرعايـة الصحيـة، واألمن الغذائـي، والمياه، واألنشـطة المتعلقة 
باالحتجـاز، ولـم شـمل العائـات، وكذلـك إمكانيـة الوصـول، والتواصل العـام، وجمع 
التبرعـات، والتعـاون مـع الجمعيـات الوطنيـة. وسـوف تمثـل التكنولوجيـا الجديـدة، 
والتطـورات التنظيميـة تحديـات للجنـة الدولية وفرٍص لها على حد سـواء، بما في ذلك 
مـا يتعلـق بكيفيـة تفاعـل اللجنـة الدوليـة مـع المسـتفيدين، وجمـع المعلومـات وتبادلها، 
وحمايـة البيانـات، وكذلـك فيمـا يتعلـق بقدرتهـا علـى تحليـل “كـم كبيـر مـن البيانـات” 
لتعزيـز اسـتجابتها لاحتياجـات اإلنسـانية. وسـوف يعتمـد األثـر العـام لجهـود اللجنـة 
الدوليـة لوضـع الحمايـة فـي موضـع األولويـة علـى مـدى تواصـل الخبـراء والمدراء 
مـع بعضهـم البعـض بشـأن مسـائل الحماية وبنـاء التضافر بين أنشـطتهم، السـيما بين 

الوقايـة والمسـاعدة، ووضـع برامـج الحماية. 

وأخيًرا، سـوف تحافظ اللجنة الدولية على تركيزها على أهدافها اإلنسـانية األساسـية، 
أي تلبيـة احتياجـات السـكان المتضرريـن من العنف للحماية والمسـاعدة في حين تبني 
جسـوًرا للتعـاون مـع الـوكاالت األخرى المتخصصة من شـأنها أن تعزز تأثيرها على 
احتياجـات السـكان المتضرريـن علـى المـدى الطويـل فيما يتعلـق بالتنميـة، والصحة، 
والتعليـم، واألمـن االقتصـادي، وحمايـة البيئـة، وغيرهـا مـن االحتياجـات. وسـوف 
تـدرس اللجنـة الدوليـة أثنـاء ذلـك طـرق زيـادة قدراتها في ميـدان العمليـات من خال 
شـراكات جديـدة مـع الجمعيـات الوطنيـة، والتعـاون علـى أرض الواقـع مـع وكاالت 
األمـم المتحـدة المتخصصـة، والمنظمـات غيـر الحكوميـة، والقطـاع الخـاص، مـع 

صـون تكامـل “المبـادئ األساسـية” لعملها اإلنسـاني. 

شحذ مناهج عمل اللجنة الدولية في ميدان العمليات في الوقت الذي 
أصبح مشهد العمل اإلنساني متكامًا ويتسم بصبغة سياسية بصورة 

متزايدة.
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وسـوف تظـل عاقـة اللجنـة الدولية مـع مكونـات “الحركة” األخرى وأوجـه تعاونها 
معهـا ذات أهميـة قصـوى بالنسـبة لألسـاليب التـي تنتهجهـا فـي ميـدان العمليـات، 
أكثـر  متزايـدة حكومـات  تواجـه بصـورة  الوطنيـة  الجمعيـات  أن  إدراك  مـع  لكـن 
حرًصـا علـى تأكيـد وجودهـا، وهـو مـا يزيـد مـن التنافـس مـن أجـل الحصـول علـى 
التمويـل مـن الـوكاالت اإلنسـانية والمنظمـات غيـر الحكوميـة، وكذلـك َتغّيـر البيئات 
السياسـية علـى المسـتويين الوطنـي والدولـي. وسـوف تحتـاج اللجنـة الدوليـة إلـى 
الدخـول فـي حـوار يسـتند إلـى التجـارب العمليـة مـع الجمعيـات الوطنيـة كافة بشـأن 
كيفيـة دعمهـا هـذه المنظمـات فـي تنفيـذ مهمتها اإلنسـانية، وتحديد أشـكال التآزر في 
ميـدان العمليـات، واالسـتعداد، فـي الوقـت نفسـه، للحفـاظ علـى مسـافة بينهـا وبيـن 
مـن يختـارون المشـاركة فـي االسـتجابات المتكاملة المؤثـرة على احتياجات السـكان 
المتضرريـن للحمايـة. وبتولـي اللجنـة الدوليـة دوًرا تنسـيقًيا يبـرز وجودهـا بدرجـة 
أكبـر داخـل “الحركـة” أثنـاء النـزاع المسـلح وحـاالت العنـف األخـرى، وفي حاالت 
الطـوارئ الكبـرى حسـب االقتضـاء، فإن اللجنة سـوف تقـدم للمانحين سـبيًا أوضح 

لتمويـل المسـاعدات اإلنسـانية القائمـة علـى المبـادئ مـن خـال “الحركـة”. 

اعتمـدت الدبلوماسـية اإلنسـانية للجنـة الدوليـة علـى التفاعـل مـع الـدول، والمنظمـات 
الدوليـة، والجهـات الفاعلـة مـن غيـر الـدول لتحقيـق إجمـاع بشـأن التفـاوض حـول 
الدولـي اإلنسـاني. وقـد  للقانـون  إلـى الجماعـات المسـتضعفة، واالمتثـال  الوصـول 
شـكلت هـذه التفاعـات التـي تتسـم بالخصوصية والواقعيـة مصدًرا مميًزا لقـوة اللجنة 
الدوليـة ينبغـي أن يسـتمر تعزيـزه فيمـا يتعلـق بالتعـاون مـع الجهـات الفاعلـة ذات 
التأثيـر. غيـر أن عـدم الثبـات المتزايـد فـي األجنـدات وتنوعهـا فـي النظـام الدولـي 
يفسـران جزئًيـا العقبـات المتزايـدة التـي تعـوق الدبلوماسـية اإلنسـانية الفعالـة. ومـن 
أجـل التعامـل مـع هـذه العقبـات، سـوف تسـتمر اللجنـة الدوليـة فـي تطويـر فهمهـا 
السياسـي للبيئـة العالميـة الراهنـة، والتواصل مـع الجهات الفاعلة اآلخـذة في الظهور، 
وشـبكات أصحـاب النفـوذ، وفـي الوقـت نفسـه تحافظ على نهجهـا المسـتقل القائم على 
تلبيـة االحتياجـات. وسـوف تسـتثمر اللجنـة الدوليـة فـي مجـال العاقـات مـع القـادة 
الدينييـن واالجتماعييـن، وتتقـارب مـع قادة األعمـال وفاعلي الخير السـيما في نصف 
الكـرة الجنوبـي، وتتواصـل مـع المراكز األكاديمية العالمية ومراكز السياسـات لحشـد 
جهودهـا دعًمـا للعمـل اإلنسـاني. وينبغـي أن تواصـل اللجنـة الدولية هـذه الجهود وفي 

الوقـت نفسـه تحافـظ علـى تركيـز قـوي علـى مهمتهـا العامـة المتعلقـة بالحمايـة. 

ومـن المرجـح فـي هـذا الشـأن أن تكتسـب قـدرة اللجنـة الدولية علـى العمل فـي نطاق 
ككل.  للمنظمـة  بالنسـبة  إسـتراتيجية  أهميـة  الوطنيـة  واألطـراف  البرامـج  يتجـاوز 
وسـوف تحتـاج اللجنـة الدوليـة إلـى تعزيـز قـدرة السياسـات والتخطيـط لعملياتهـا فـي 

الحفاظ على قاعدة الدعم التقليدية لدى اللجنة الدولية في الوقت الذي 
تتطلب فيه تغيرات القوة تفاعًا متواصًا مع عدد من الفاعلين الجدد 
والمتنوعين الذين يشملون الجهات الفاعلة الجديدة والمتنوعة من بين 

القوى الناشئة والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. 
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نطـاق يتجـاوز السـياقات الوطنيـة لتسـتجيب لآلثـار التي تتخطى حدود الـدول بصورة 
متزايـدة الناجمـة عـن حـاالت األزمـات، بهـدف المشـاركة والتفاعـل بدرجـة أكبر في 
النقاشـات المتخصصـة والدبلوماسـية بشـأن التحديـات الناشـئة فـي المراكـز اإلنسـانية 
ـان ونيروبـي وبانكـوك ونيويـورك.  اإلقليميـة الرئيسـية، بمـا فـي ذلـك جنيـف وَعمَّ
وينبغـي أيًضـا لهـذه القـدرات اإلقليميـة للـدور التخطيطـي  التنسـيقي للجنـة الدولية أن 
تتيـح استكشـاف شـراكات جديـدة مع منظمـات محلية ووطنيـة وإقليمية، السـيما داخل 

“الحركة”.

وفـي المقـر الرئيسـي، ينبغـي علـى اللجنـة الدوليـة أن توسـع نطـاق ترسـيخ سياسـتها 
داخـل الشـبكات السياسـية واالجتماعيـة والعلميـة فـي جنيف لدعـم أبحاثهـا ومبادراتها 
التنمويـة اسـتناًدا إلـى جذورهـا التاريخيـة فـي جنيـف وكذلـك فـي أوسـاط الـوكاالت 

اإلنسـانية ومراكـز السياسـات القائمـة فـي جنيـف. 

وبينمـا حافظـت اللجنـة الدوليـة، خـال الِعقد الماضي، على مسـتوى ثابت للنشـاط في 
ميـدان العمليـات، وّسـعت غالبيـة الـوكاالت اإلنسـانية الرئيسـية والمنظمـات الدوليـة 
غيـر الحكوميـة نطـاق مشـاركاتها في ميدان العمليات بصورة كبيرة وذلك باالسـتثمار 
بكثافـة فـي الشـراكات الوطنيـة. وبالنظر إلى تعـدد وكاالت األمم المتحـدة والمنظمات 
الدوليـة غيـر الحكوميـة النشـطة فـي النزاعـات المسـلحة وحـاالت العنـف األخـرى، 
واالنخفـاض النسـبي فـي حصـة اللجنـة الدوليـة مـن االسـتجابة اإلنسـانية الدولية، فإن 
سـمعة اللجنـة الدوليـة، بوصفهـا طرًفـا فاعـًا رئيسـًيا فـي العمـل اإلنسـاني، تواجـه 
بعـض التحديـات. وسـوف يتطلـب التغلـب علـى هـذه التحديـات تحـرًكا أكثـر طموًحـا 
يرتكـز علـى السـمات المتفـردة للجنـة الدوليـة بوصفها طرًفا فاعـًا مميًزا، ومسـتقًا، 
ومحايـًدا، وغيـر متحيـز، ويسـتند إلـى تأثيرهـا فـي عـدد كبيـر مـن السـياقات شـديدة 

االختـاف، والتميـز المطـرد فـي مجـاالت الحماية والمسـاعدة.          

وسـوف تواصـل اللجنـة الدوليـة، فـي هـذا الشـأن، استكشـاف سـبل جديـدة للتدخـل 
اإلنسـاني لاسـتجابة لاحتياجـات القائمـة فـي النزاعـات المسـلحة التقليديـة، باإلضافة 

تتسـم  التـي  البيئـات  فـي  للعنـف  المتعـددة  المصـادر  إلـى 
بالخطـورة، مثـل العنف ضد المهاجرين جـراء النزاع، والعنف 
فـي المناطـق الحضريـة، والعنف الجنسـي، والتبعات اإلنسـانية 
النهيـار أنظمـة الرعايـة الصحيـة فـي أوقات األزمات. وسـوف 
يتطلـب ذلـك مـوارد، ورؤيـة إسـتراتيجية، ومشـاركة ميدانيـة 
متجـددة فـي ميـدان العمليات لاسـتفادة من التجـارب، والدخول 
فـي مخاطرات محسـوبة في توسـيع نطاق العمليـات وامتدادها. 
ومـن المهـم فـي هذا الشـأن أن تدرس اللجنة الدولية طرق حشـد 

المـوارد البشـرية والماليـة، والمـوارد الميدانيـة التي تحتاجها لتوسـيع نطـاق عملياتها. 
وسـوف يسـتلزم هـذا الحشـد توسـيًعا لقـدرة اللجنة علـى العمل، باإلضافـة إلى صياغة 
ترتيبـات جديـدة مـع الجهـات الفاعلـة األخـرى فـي مجـال العمـل اإلنسـاني. وسـوف 
تحتـاج اللجنـة الدوليـة علـى وجـه الخصـوص إلـى االتصـال بالمنظمـات المحليـة، 
والتعـاون معهـا بفعاليـة أكبـر حتى تحقـق األثر األكبر في تلبية االحتياجات اإلنسـانية.
وسـوف تضمـن اللجنـة الدوليـة، مـن خـال ذلـك، قاعدة تمويل أوسـع في حيـن تحافظ 

إيجاد طرق جديدة لتعزيز أهمية عمل اللجنة 
الدولية المحايد، والمستقل، وغير المتحيز مع 

استمرارية اتساع نطاق االستجابة اإلنسانية 
الدولية.
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فـي الوقـت نفسـه علـى التـزام المانحيـن التقليدييـن. وسـوف يطـور هـذا األمـر أيًضـا 
الماليـة والتنظيميـة،  الشـؤون  العامليـن، وإدارة  إدارة  الدوليـة علـى  اللجنـة  قـدرات 
أن  بغـرض  التكنولوجيـة  قدراتهـا  وكذلـك  والمعلومـات،  االتصـاالت  إدارة  وأيًضـا 
تصبـح اللجنـة أكبر حجًما، وأوسـع انتشـاًرا على مسـتوى العالم، وأكثـر تنوًعا، وأقدر 
علـى التواصـل. وسـوف تضـع اللجنـة الدوليـة إسـتراتيجية نمـو محـددة يكـون هدفهـا 
تعزيـز أهميـة عملهـا بالمجـال اإلنسـاني علـى المسـتويين الكمـي والكيفي، السـيما مع 

اسـتمرار نمـو االحتياجـات.    
وُيعـد موظفـو اللجنـة الدوليـة، البالـغ عددهم 13 ألف موظـف، مفتاًحا رئيسـًيا لتحقيق 
كل طموحاتهـا وأولوياتهـا. ومـن الضـروري أن تسـتمر اللجنـة الدوليـة فـي اسـتغال 
مواردهـا البشـرية الغنيـة والمتنوعـة بصـورة متزايـدة مـن خـال سياسـات وبرامـج 
مطـورة إلدارة هـذه العناصـر بهـدف تعزيـز وتمكيـن قوتهـا العاملـة بما يكسـبها صفة 
الميدانيـة، ودعـم  الكفـاءات  تنميـة  فـي  باالسـتثمار  اللجنـة  تبـادر  العالميـة. وسـوف 
المناقشـات مـع الدوائـر المتخصصة داخـل المنظمة وخارجها، والسـعي لجذب أفضل 

العقـول وأكثـر المتخصصيـن التزاًمـا.    

ولتحقيـق هـذا الغـرض، سـوف تحتـاج اللجنـة الدوليـة إلـى طـرح آفـاق مهنيـة تقـدِّر 
الطموحـات الفرديـة وتفسـح المجـال للعامليـن بهـا لتحقيق تقدم مهني. وسـوف تفرض 
اللجنـة سياسـة حازمـة للتنـاوب في العمل الميداني والعمل في المقر الرئيسـي كوسـيلة 
لتعريـض الموظفيـن للحقائـق المتنوعـة المتغيـرة للعمليـات بـكل أوجههـا. وسـوف 
تواصـل اللجنـة الدوليـة نقـل المسـؤوليات مـن مركزهـا إلـى الميدان، وعلى المسـتوى 
الوطنـي، وفـي المراكـز اإلنسـانية اإلقليميـة حيـث يمكـن لعـدد أكبـر مـن موظفيهـا 
أن يطـوروا مهاراتهـم ويجلبـوا خبراتهـم لتتـرك أثرهـا علـى معاييـر اللجنـة الدوليـة 
وأسـاليب عملهـا. ويجـب أيًضـا علـى اللجنة الدوليـة أن تواصل التطلع إلى المسـتقبل، 
وأن تعـزز تطويـر قدراتهـا وأنظمتهـا الخاصـة بـإدارة المعلومـات، بمـا فـي ذلك دمج 
اسـتخدام التكنولوجيـا الجديـدة بصـورة أفضـل، وذلـك لتسـهيل عمليـة اتخـاذ القـرار 
المبنـي علـى المعرفـة لكـي تكيـف اسـتجابتها اإلنسـانية مـع المواقـف المتغيـرة علـى 

الدوام.
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تعريف التوجهات واألهداف اإلســتراتيجية 
للجنــة الدوليــة للصليب األحمر

لكـي تحقـق اللجنـة الدوليـة رؤيتهـا فـي هـذه البيئـة المعقـدة والمتغيرة، في ظـل وجود 
هـذه االحتياجـات اإلنسـانية واسـعة النطـاق، فإنها تحتـاج إلى أن تتخذ خيـارات جريئة 
وتدريجيـة فـي مواجهـة بعـض المعضـات األساسـية. ويجب علـى اللجنـة الدولية أن 
تبنـي علـى مواطـن القـوة القائمـة، وتبحـث عـن طـرق جديـدة للتغلـب علـى التحديـات 
والعوائـق التـي تعتـرض مهمتهـا. ويقدم هـذا الجـزء التوجهات اإلسـتراتيجية للمنظمة 

لاسـتجابة للتحديـات المذكـورة آنًفا:

تعزيز قدرة اللجنة الدولية على الحماية من خال القانون، والعمليات، والسياسات. 1
تعزيز االستجابة المميزة للجنة الدولية تجاه االحتياجات المتنامية. 2
ضمان أكبر قدر ممكن من الدعم لعمل اللجنة الدولية. 3
اإلسـهام فـي اسـتجابة ذات أثـر أوضـح تنفذهـا “الحركـة” تجـاه الحـاالت الطارئـة . 4

الكبرى
تكييـف القـدرات التنظيميـة وتعزيزهـا للحفـاظ على اسـتمرار نمو العمل اإلنسـاني . 5

للجنـة الدولية وأهميتـه المتواصلة 

ل هذا الجزء كيف تترجم هذه التوجهات اإلستراتيجية إلى أهداف إستراتيجية: يفصِّ

1. تعزيز قدرة اللجنة الدولية على الحماية من خالل القانون، والعمليات، 
والسياسات

“األهداف اإلستراتيجية للفترة بين 2015 و2018”.

تحقيق التوافق بين مبادرات اللجنة الدولية وإسهاماتها فيما يتعلق بتطوير    1.1
القانون الدولي اإلنساني وشرحه وتنفيذه، مع التركيز على التغلب على     

تحديات الحماية.  

تعزيز أبعاد الحماية وتنظيمها بشكل منهجي في أنشطة المساعدة والوقاية،     2.1
وبناء أشكال تضافر حول الموضوعات التي تتمتع باألولوية عبر برامج    

اللجنة الدولية.  

تعزيز القدرات على استخدام عدد من أطر العمل والوسائل القانونية، بما     3.1
في ذلك القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وقانون الاجئين، إلى جانب     

القانون الدولي اإلنساني، في األنشطة المتعلقة بميدان العمليات والسياسات    
واألنشطة القانونية.  

 
المزيد من تطوير األساليب واألدوات الرامية إلى إشراك الجماعات     4.1
المسلحة من غير الدول، السيما فيما يتعلق بامتثالها للقانون الدولي 

اإلنساني. 

اإلسهام في تطوير آليات مراقبة القانون الدولي اإلنساني واالمتثال لقواعده.   5.1
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تعزيز قدرة اللجنة الدولية على إجراء تحليل قائم على األدلة بشأن      6.1
التحديات القانونية وتحديات السياسات من أجل  تعزيز عملها المتعلق     

بالحماية فيما يتصل بأحدث معايير التدقيق والبحث المهني.  

تحسين قدرة اللجنة الدولية على تقديم المعلومات للمناقشات الخاصة     7.1
بالسياسات عن القضايا اإلنسانية الرئيسية، مثل قضية حماية المدنيين، في    

المنتديات الدولية ذات الصلة.  

ضمان وتفعيل ممارسة النفوذ من أجل االمتثال للتطورات التنظيمية      8.1
الجديدة الخاصة بحماية البيانات وضمانه، بالنظر إلى أثرها المباشر أو     
المحتمل على القدرة المتواصلة للجنة الدولية على االضطاع بواليتها     

وتنفيذ أنشطتها اإلنسانية.   

2. تعزيز االستجابة المميزة للجنة الدولية تجاه االحتياجات المتنامية
“األهداف اإلستراتيجية للفترة بين 2015 و2018”.

تعزيز الوصول وقرب العمل اإلنساني لعمليات اللجنة الدولية من خال     1.2
الشراكات وأوجه التعاون المحلية.   

تعزيز قدرة اللجنة الدولية على إدارة األزمات، وكذا قدرتها األمنية.   2.2

زيادة االستجابة لاحتياجات الصحية، السيما الرعاية الجراحية للمصابين،     3.2
والرعاية الصحية أثناء االحتجاز، وإعادة تأهيل ذوي اإلعاقات.   

تعزيز تركيز اللجنة الدولية على الحيلولة دون وقوع حوادث العنف      4.2
الجنسي واالستجابة لها عند وقوعها وتوسيع نطاق هذا التركيز عن طريق    

اكتساب فهم أفضل لهذه الظاهرة، وتطوير استجابات شاملة  ومتعددة     
الفروع المعرفية، ونشر الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.   

تعزيز وتوطيد نهج اللجنة الدولية المتعلق بتلبية االحتياجات اإلنسانية      5.2
للنازحين داخلًيا، والاجئين، والسكان المتضررين من العنف في المناطق    

الحضرية، والمهاجرين المستضعفين من أجل سد فجوات محددة متعلقة    
بالحماية والمساعدة، ولكي يتم تحديد مكانة االستجابة الميدانية للمنظمة     

وسط األجندات الدولية المتنوعة الرامية إلى تلبية هذه االحتياجات.    

دعم تنمية الخبرة التفاوضية للجنة الدولية وتحليلها بوصفها أداة للسياسات     6.2
من أجل تحسين قدرة موظفيها على التفاوض واإلقناع على المستوى     

الميداني وفي المقر الرئيسي.     

التواصل مع المستفيدين بطريقة تتسم بمنهجية وتنظيم أكبر، وذلك بغرض      7.2
إشراكهم بصورة أفضل في تقييم احتياجاتهم، وفي تحديد االستجابات المائمة.  
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3. ضمان أكبر قدر ممكن من الدعم لعمل  الجنة الدولية
“األهداف اإلستراتيجية للفترة بين 2015 و2018”.

تطوير الدبلوماسية اإلنسانية للجنة الدولية وتعزيزها لاستجابة لبيئة      1.3
متنوعة، ومتعددة األوجه، ودائمة التغير بصورة متزايدة، وتنظيم عاقاتها    

الخارجية وفق ذلك، ودراسة مصالح القوى الصاعدة، وكذلك المنظمات    
اإلقليمية وشبة اإلقليمية وما ينشأ لديها من بواعث على القلق.  

تعزيز قدرات بعثات/ وفود اللجنة الدولية لاشتراك في السياسات اإلنسانية     2.3
والدبلوماسية اإلنسانية السيما على المستويين الوطني واإلقليمي.  

تعزيز قاعدة المانحين وتوسيعها عن طريق التواصل مع المانحين      3.3
التقليديين للجنة الدولية، والتواصل بدرجة أكبر مع القوى الصاعدة،     

والمانحين من القطاع الخاص، ومحبي فعل الخير على المستوى العالمي    
وقطاع الشركات.   

تعزيز سمعة اللجنة الدولية ومكانتها وقاعدة دعمها، السيما في السياقات    4.3
اإلستراتيجية، وكذلك مع  الجهات الفاعلة الرئيسية ذات التأثير، بما في   

ذلك الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والجمهور العام، السيما من خال 
وسائل اإلعام االجتماعي. 

تحسين أشكال التضافر بين حشد الموارد ومحتوى التواصل الجماهيري    5.3
وأدواته، السيما من خال االستثمار المتواصل في جمع التبرعات     

إلكترونًيا.  

تحديد الفرص واغتنامها لبناء عاقات أقوى داخل البيئة السياسية،      6.3
واالجتماعية، والعلمية للجنة الدولية في جنيف.   

4. اإلسهام في استجابات ذات أثر أوضح  تنفذها “الحركة” تجاه الحاالت 
الطارئة الكبرى.

“األهداف اإلستراتيجية للفترة بين 2015 و2018”.

تعزيز التخطيط المشترك بين اللجنة الدولية، والجمعيات الوطنية، واالتحاد     1.4
الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهال األحمر من أجل االستجابة     

اإلنسانية.   

توفير الدعم للجمعيات الوطنية في مجاالت بناء القدرات، وإدارة األمن،     2.4
واالتصال، وجمع التبرعات لتحسين  تخطيط العمليات اإلنسانية، وتنسيقها،    

وإدارتها بما يتوافق مع قرارات “الحركة”.   
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تعزيز الشراكات مع جمعيات وطنية مختارة بما يتفق مع مهمة اللجنة      3.4
الدولية.   

االشتراك مع أطراف “الحركة” كافة لتأسيس حوار يستند إلى الواقع،      4.4
وتعاون حول قضايا الصليب األحمر والهال األحمر، وذلك باستثمار     

الوالية الدولية الخاصة للجنة الدولية.  

5. تكييف القدرات التنظيمية وتعزيزها  للحفاظ على استمرار نمو العمل 
اإلنساني للجنة الدولية وأهميته المتواصلة.

“األهداف اإلستراتيجية للفترة بين 2015 و2018”.

مراجعة حسن سير العمل داخل اللجنة الدولية من أجل تعزيز عمليات      1.5
اقتصادية وفعالة، وتعزيز القيادة المسؤولة، ونقل مسؤوليات التخطيط،     
وعملية صنع القرار، وكتابة التقارير إلى المستوى األقرب إلى التنفيذ.   

إتمام تنفيذ “برنامج إدارة العاملين” بغرض تعزيز القوى العاملة وتمكينها     2.5
بما يكسبها صفة العالمية؛ وتطوير القدرات القيادية على المستويات كافة    

من خال “كلية القيادة اإلنسانية واإلدارة التابعة للجنة الدولية”.   

تحسين التعاون والتنقل عبر المنظمة ومع الشركاء عن طريق تعزيز      3.5
األنظمة واألدوات الخاصة بإدارة المعلومات وتبادلها.   

تحديد النطاقات الرئيسية لاستثمار في التكنولوجيات الحديثة لتعزيز      4.5
االستجابة اإلنسانية للجنة الدولية وقدراتها التواصلية.   

تطوير قدرة اللجنة الدولية على استغال المعلومات المتاحة من أجل اتخاذ     5.5
قرارات مائمة في الوقت المناسب، وترشيد متطلبات إعداد التقارير عن    
طريق تنقيح الكيفية التي تجمع بها البيانات وطريقة استخدامها وتداولها.    

تحديث إدارة الخدمات المؤسسية التي تقدمها المنظمة وطريقة تقديمها من     6.5
أجل تعزيز كفاءة هذه الخدمات وفاعليتها.  

وسـوف يضـع األفـراد العاملـون فـي اللجنـة الدوليـة حـول العالـم هـذه اإلسـتراتيجية 
موضـع التطبيـق بمـا يتفـق مع األولويـات اإلداريـة المحددة بوضوح. وسـوف توضع 

مؤشـرات لرصـد النتائـج، كمـا سـتعد تقاريـر التقـدم علـى فتـرات منتظمة. 
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