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النزاعات الممتدة
والعمل اإلنساني

من واقع التجارب الحديثة للجنة الدولية للصليب األحمر



المؤلفان

ــس  ــا لوب ــس وحــدة السياســات اإلنســانية، و“أريان ــر “هوغــو ســليم”، رئي ــذا التقري ــب ه كت
مــوري”، مستشــارة وحــدة السياســات اإلنســانية، بدعــم مــن شــعبة المســاعدة والشــعبة 
القانونيــة وشــعبة الحمايــة فــي المقــر الرئيســي للجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر والبعثــات 
الميدانيــة التابعــة للجنــة الدوليــة فــي لبنــان واألردن وجنــوب الســودان وكينيــا والصومــال. 
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النزاعات الممتدة والعمل اإلنساني

تصدير
كثيًرا ما أقوم بزيارات لعملياتنا في مناطق النزاعات الممتدة حول العالم. فقد عملُت مندوًبا في عدة 
أماكن من تلك المناطق في بداية عملي باللجنة الدولية للصليب األحمر منذ سنوات عديدة، وما تزال 
النزاعات التي تؤثر على هذه المناطق مستمرة حتى اليوم. ويتمثل الغرض من هذا التقرير الجديد 
في إبراز كيف تفكر اللجنة الدولية وتعمل في مناطق العمليات اإلنسانية طويلة األمد من هذا النوع. 

بحلول عام 2016 يكون النزاع في سورية قد دخل عامه الخامس، ويكون قد مضى على عمل اللجنة 
الدولية في أفغانستان 28 عاًما وعلى عملها في الصومال 32 عاًما، بينما تعمل في غزة منذ عام 
1948. وفي جنوب السودان، وهو أحد البلدان التي يتناولها هذا التقرير بالدراسة، حافظت اللجنة 
الدولية على نشاطها الدائم لقرابة 36 عاًما. كما أن لدى المنظمة تاريًخا طوياًل في لبنان منذ األيام 
األولى ألزمة الالجئين الفلسطينيين التي بدأت في عام 1948 وخالل الحرب األهلية الممتدة بين 

عامي 1975 و1990 وفي نزاعات مختلفة أّثرت على البلد لسنوات عديدة. 

وكثيًرا ما قدمُت جوائز على الخدمة الطويلة لموظفين عملوا لدى اللجنة الدولية في أثناء النزاعات 
التي شهدتها بلدانهم لفترات تصل إلى عشر سنوات وعشرين سنة بل وثالثين سنة في بعض األحيان. 
ومع ذلك، ما يزال عامة الناس يميلون إلى االعتقاد بأن العمل اإلنساني ما هو إاّل إعداد لبرامج تفرض 
نفسها فجأة في حاالت الطوارئ، حيث “تتدخل” المنظمات اإلنسانية على وجه السرعة إلنقاذ األرواح 

ثم “تسّلم” المهمة لوكاالت التنمية. 

ولكن تجربة اللجنة الدولية والعديد من الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر التي نعمل 
من خاللها في أرجاء العالم ليست من هذا النوع. فالعديد من الجمعيات الوطنية تظل تعمل عقوًدا 
بأسلوب مواجهة األزمات. ويرسم هذا التقرير صورة للعمل اإلنساني في النزاعات الممتدة، تتسم 
بواقعية أكبر، ويشرح جزًءا من نظرية التشغيل التي تحكم النهج الذي تتبعه اللجنة الدولية. وهو، 

باألساس، دراسة متأنية من المنظور الميداني لبعض برامج المساعدة التي تقدمها اللجنة الدولية. 

تشكل فعالية العمليات في النزاعات الممتدة أولويٌة مؤسسيٌة بالنسبة للجنة الدولية. وأثناء كتابة هذه 
السطور يتولى نحو 20 بعثة تابعة للجنة الدولية تنفيذ عمليات في مناطق تعاني من أزمات ممتدة، 
الدولية  اللجنة  البيان أن  الممتدة. وغني عن  النزاعات  الدولية في  اللجنة  ثلثي ميزانية  وُينَفق زهاء 

ليست الجهة الوحيدة التي تسهم في هذا الجهد. 

وفي عام 2015، حذفت اللجنة الدولية كلمة “عاجل” من ندائها السنوي اعتراًفا بحقيقة أن عملها 
غالًبا ما يكون مزيًجا من البرامج العاجلة والبرامج طويلة األمد. والعمل اإلنساني الممتد في النزاعات 
بمختلف صنوفها يبّين أن النموذج البسيط لثنائية اإلغاثة والتنمية يفسح المجال اآلن لسياسات أكثر 
في خضم  حياتهم  عن  الناس  يذود  عندما  والتنمية  اإلغاثة  بين  الجمع  إلى  بالحاجة  تعترف  واقعية 

نزاعات تدوم عقوًدا.

ويتطلب إعداد البرامج اإلنسانية المتمتعة بمقومات الدوام– أْي المناسبة لتلبية احتياجات الناس لمدة 
طويلة والتي تشمل أهداًفا قصيرة األمد وأخرى طويلة األمد– وضع استراتيجية واستثمار متعددي 

السنوات ومتسمين بالقدرة على التنبؤ والمرونة.

التفاصيل عن كيفية تخطيط اللجنة  ويتمثل أحد األهداف الخاصة لهذا التقرير في تقديم المزيد من 
الدولية لعملياتها وتنفيذها ألنشطتها وتحديدها لنجاحها في إطار نهجها اإلنساني المميَّز الذي يرمي إلى 
رفع المعاناة عن الناس وتلبية احتياجاتهم في النزاعات الممتدة. ويبرز التقرير األنشطة التي تضطلع 
الميداني،  العمل  بشأن  نافعة  يقدم معلومات  أن  بها. وآمُل  لماذا تضطلع  الدولية ويشرح  اللجنة  بها 
تسبر أغوار النهج الذي تتبعه اللجنة الدولية، ويفيد منها كل من يهتم بأنشطة اللجنة الدولية ويلتزم 

بها ويشارك فيها. 

دومينيك شتيلهارت، مدير العمليات
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محجز تنفيذي

محجز تنفيذي
يستمد هذا التقرير مادته من بعض التجارب الميدانية الحديثة للجنة الدولية ليصف النظرية والممارسة 
اللتين تشكالن نهج اللجنة الدولية في تقديم المساعدة اإلنسانية في النزاعات الممتدة. فاللجنة الدولية 
في  الدولية  اللجنة  قضتها  التي  المدة  ومتوسط  الممتدة.  النزاعات  على  ميزانيتها  ثلثي  تنفق حوالي 
البلدان التي تشهد أكبر 10 عمليات ميدانية لها يتعدى 36 عاًما. والنزاعات الممتدة سبب أساسي 

للمعاناة اإلنسانية والنزوح الذي يطول أمده والهجرة واالنتكاسات التنموية. 

ويسهم التقرير في المناقشات الدائرة حول السياسات اإلنسانية المهمة للعالقة بين اإلغاثة والتنمية، 
وإضفاء الصبغة الحضرية على االستجابة اإلنسانية، والتخطيط المتعدد السنوات وتمويل األنشطة 
اآلثار  الثاني  الفصل  ويبحث  الممتد.  للنزاع  وقانوني  نظري  بتحليل  األول  الفصل  فيبدأ  اإلنسانية. 
المدمرة للنزاعات الممتدة على الدولة والمجتمع. ويصف الفصل الثالث “النهج المركب” الذي تنتهجه 
اللجنة الدولية لتلبية االحتياجات على المدى القريب والمدى البعيد. ويبحث الفصل الرابع المجاالت 
الرئيسية التي عقدت اللجنة الدولية العزم على االرتقاء بأدائها فيها وكذلك بعض تغييرات السياسات 

الدولية المهمة التي ستساعد على تحقيق ذلك. 

الرسائل الرئيسية الحاردة في التقرير
النزاعـات الممتـدة ليسـت أمـًرا مسـتحَدًثا لكنهـا تمتـاز اليـحم بسـمات رئيسـية خاصـة بزماننـا. لقـد 
اتسـمت حـروب عديـدة علـى مـر التاريـخ بطول أمدهـا. ودأبت اللجنـة الدولية على العمـل في حاالت 
النزاعـات الممتـدة طـوال السـنوات السـبعين الماضيـة، ولكـن ثمـة اتجاهـات معينـة يمكـن مالحظتهـا 
فـي النزاعـات الممتـدة فـي عالـم اليـوم. فالعديـد من النزاعـات الطويلة تتسـم بطبيعة حضريـة إلى حد 
كبيـر وتتضمـن أشـكااًل جديـدة مـن التكنولوجيـا تؤثـر علـى التكتيـكات واالتصـاالت بأوجـه مختلفـة. 
وتؤثـر نزاعـات اليـوم علـى البلـدان متوسـطة الدخـل مثلمـا تؤثـر علـى البلـدان األفقـر منهـا. وتجذب 
قطاًعـا كبيـًرا مـن العناصـر الفاعلـة فـي مجـال العمـل اإلنسـاني وقطاًعـا إعالمًيـا عالمًيـا أكثـر تنوًعا 
يعمـل علـى مـدار السـاعة وطـوال أيام األسـبوع. وتنظر الـدول والمجتمـع المدني أيًضا إلـى نزاعات 
اليـوم بطريقـة تتسـم بوعـي أكبـر بكثير من خالل عدسـة القانـون الدولي– وخصوًصـا القانون الدولي 

اإلنسـاني، والقانـون الدولـي لحقوق اإلنسـان، وقانـون الالجئين. 

النزاعـات الممتـدة تتسـم باسـتمرارها فتـرة طحيلـة واسـتعصائها علـى الحـل وتقّلبهـا. بعـض هـذه 
النزاعـات قائمـة علـى انـدالع نـزاع واحد، والبعض اآلخر عبارة عن سلسـلة مـن النزاعات المتعددة. 
والنمـط المتكـرر فـي النزاعـات طويلـة األمـد هـو تشـّعب أطرافهـا وتقّلبهـا بمـرور الوقـت. وغالًبا ما 
يتسـم النـزاع بحـاالت شـد وجـذب متفاوتـة عبـر أرجـاء بلـٍد مـا، وتتبايـن حدتـه مـن وقت آلخـر. وقد 
ُيعـاد تأطيـر النـزاع أيًضـا باسـتحداث أهـداف مختلفـة له بمـرور الوقت، وقـد يدخل في طـور التدويل 

بطـرق مختلفة. 

عـدم احتـرام القانـحن الدولـي اإلنسـاني سـبب رئيسـي مـن أسـباب المعاناة اإلنسـانية فـي النزاعات 
الممتـدة. حتـى عندمـا ال ُينتهـك القانـون الدولـي اإلنسـاني أثنـاء سـير األعمـال القتاليـة، قـد تكـون 
العواقـب اإلنسـانية لهـذه النزاعـات وخيمة بسـبب النزوح واسـع النطـاق وما يخلفه مـن تأثير تراكمي 
علـى الخدمـات األساسـية ومصـادر كسـب العيـش بمـرور الوقـت والزيادة الحـادة في أعداد “السـكان 

الذيـن أفقرتهـم الحرب”.

العحاقـب اإلنسـانية للنزاعـات الممتـدة خطيـرة ويمكـن أن تكـحن مباشـرة وتراكميـة. عـادًة ما يشـهد 
النـاس فـي النزاعـات الممتـدة معانـاة مباشـرة وآنيـة بسـبب الهجمـات والحرمـان والنـزوح، ومعانـاة 
أكبـر غيـر مباشـرة بسـبب التـردي المتراكـم للخدمـات األساسـية وفـرص الحيـاة ومصـادر كسـب 

العيـش. وتتقاطـع احتياجـات النـاس عبـر قطاعـات مختلفـة كثيـرة وتمتـد لسـنوات عديـدة. 

العمـل اإلنسـاني قـد يسـتجيب الحتيـاج عاجـل واحتيـاج طحيـل األمـد، مـا دام إنسـانًيا فـي غرضـه 
وغيـر متحيـز فـي طبيعتـه. ليـس “النزاع الممتـد” مصطلًحا قانونًيا فـي القانون الدولي اإلنسـاني. كما 
أن القانـون الدولـي اإلنسـاني ال يفـرق فـي السياسـات الدوليـة بيـن مفاهيـم اإلغاثـة والتعافـي المبكـر 
والتنميـة. ووفًقـا للقانـون الدولـي اإلنسـاني، يتجـاوز العمـل اإلنسـاني هـذه التصنيفـات ويمكـن أن 
يتضمـن نطاًقـا مـن األنشـطة لمسـاعدة النـاس علـى البقـاء على قيـد الحياة وحماية وسـائلهم في كسـب 
العيـش وصـون كرامتهـم. وتشـارك اللجنـة الدوليـة فـي هـذه األنشـطة المتنوعة بمـا يتفق مـع مبادئها 

األساسـية والقانـون الدولـي اإلنسـاني.

النزاعـات الممتـدة فـي عالـم اليـحم تخلـق بعـض التحديـات الجديـدة أمـام العمـل اإلنسـاني. يحـدث 
هـذا علـى وجـه الخصـوص فـي المـدن حيث تشـكل البنية األساسـية والمنظومـات الخدميـة الحضرية 
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مشـكالت تقنيـة علـى نطـاق واسـع ومشـكالت فـي األيـدي العاملـة الالزمـة لصيانـة خدمـات حيويـة 
متشـابكة. كمـا ترفـع حـدة النزاعـات الممتـدة واسـتمرارها سـقف توقعـات عـدد كبيـر مـن الجماعـات 
المسـتضعفة للمزيد من الخدمات المسـتدامة والمصممة خصيًصا لتلبية احتياجاتها. وغياب االسـتثمار 
فـي التنميـة يجعـل مـن الصعـب بنـاء شـراكات محلية قويـة تضمـن اسـتمرارية العمل اإلنسـاني أثناء 

النـزاع وعقـب انتهائه.

اللجنـة الدوليـة تسـتجيب لالحتياجـات فـي النزاعـات الممتدة عن طريق تطبيق “نهـج مركب” يعمل 
علـى المـدى القريـب والمـدى البعيـد لتلبيـة االحتياجـات العاجلـة وتخفيـف التأثير التراكمـي للنزاع. 
تتضمـن االسـتجابة العمـل بجدوليـن زمنييـن فـي الوقـت نفسـه، أحدهمـا يخطـط مـن أسـبوع آلخـر، 
وثانيهمـا يرسـم خطًطـا مسـتقبلية تمتـد مـن عاميـن إلـى خمسـة أعـوام. وتعمـل اللجنة الدولية بسـرعة 
لتلبيـة االحتياجـات الطارئـة وتبـذل مـا بوسـعها فيما يتعلـق بمختلف منظومـات الصحة والمياه وسـبل 

كسـب العيـش والحمايـة التـي تضمـن الحفـاظ علـى حياة النـاس وصـون كرامتهم.

سـرعة االسـتجابة والقـرب مـن النـاس يظـالن مسـألتين جحهريتيـن للنهـج الميدانـي الـذي تنتهجـه 
اللجنة الدولية، والذي يتعين أن يتكيف مع مرونة النزاع المسـلح. إن البقاء بالقرب من األشـخاص 
المتضرريـن عندمـا تتغيـر أماكـن وجودهـم وظروفهـم لهـو أمـٌر ضـروري. ومـن الضـروري أيًضـا 
وجـود “مجموعـة أنشـطة” متنوعـة تمّكـن اللجنـة الدوليـة مـن أن تظـل ذات جـدوى وأهميـة لتلبيـة 

االحتياجـات المتغيـرة للناس. 

اللجنـة الدوليـة تهـدف إلـى تحسـين نهجها العـام في النزاعـات الممتدة بخمس طرائق. سـتعد اللجنة 
الدوليـة نهجهـا متعـدد السـنوات بحيـث يركـز تركيـًزا أكبـر علـى األهـداف القائمـة علـى النواتـج فـي 
مجالي الحماية والمسـاعدة. وسـترفع قدرتها على اسـتيعاب التمويل متعدد السـنوات. وسـتركز اللجنة 
الدوليـة علـى ضمـان إرسـاء ركائـز إنمائيـة فـي مواجهة االنتكاسـات التنمويـة الناجمة عـن النزاعات 
الممتدة. وستسـعى المنظمة إلى عقد شـراكات يمكنها أن تضمن اسـتمرار تدفق المسـاعدات اإلنسـانية 

أثنـاء النـزاع وفـي أعقابـه، وسـتعّمق اللجنة الدوليـة تفاعلها مع السـكان المتضررين. 

P. 
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مقدمة

مقدمة
يسهم هذا التقرير في المناقشات الدولية للسياسات التي تدور حول العمليات اإلنسانية في النزاعات 
الممتدة. وتشكل النزاعات الممتدة سبًبا رئيسًيا في العديد من أكثر االحتياجات إلحاًحا في العمليات 
الخدمات  تقديم  إلى  وصواًل  الممتد،  والنزوح  المدنيين  معاناة  تخفيف  من  بدًءا  اليوم–  اإلنسانية 
المستدامة ومساعدة المجتمعات على الصمود. وتثير هذه المناقشات مسائل مهمة بالنسبة للسياسات 
بإعدادها  يتعلق  الدولية– ال سيما في ما  اللجنة  التقرير بعًضا من تجارب  اإلنسانية، ويستخدم هذا 
لبرامج المساعدة– في تدارس ثنائية اإلغاثة والتنمية، والتخطيط متعدد السنوات، والتمويل اإلنساني، 

وتصميم عمليات مجدية لتلبية احتياجات الناس. 

والنزاعات الممتدة محرك رئيسي لالحتياجات اإلنسانية الحالية. ويتبدى هذا بوضوح من تلك النسبة 
على  الدولية  اللجنة  تنفذها  التي  العمليات  إجمالي  من  لها  المخصصة  والموارد  الوقت  من  الهائلة 
أكبر  فيها  تجري  التي  البلدان  في  الدولية  اللجنة  لوجود  الزمنية  المدة  فمتوسط  العالمي.  المستوى 
عملياتها العشر حالًيا يتجاوز اآلن 36 عاًما، ويكاد ثلثا ميزانية المنظمة ُينَفق في النزاعات الممتدة. 
وفي عام 2013، ذهبت نسبة 66 في المائة من المساعدات اإلنسانية الرسمية المقدمة من متبرعي 
“لجنة المساعدة اإلنمائية” إلى البلدان التي ظلت تتلقى مساعدات إنسانية ضخمة لثماني سنوات متصلة 

أو أكثر.1

النزاعات  في  األداء  تحسين   2018–2015 للفترة  الدولية  للجنة  المؤسسية  االستراتيجية  وتضع 
الممتدة على رأس أولوياتها. وتشدد هذه االستراتيجية على التحدي المتمثل في معرفة كيف “يوِجد 
الصحية واألمن  بالتعليم والرعاية  يتعلق  فيما  البعيد  المدى  احتياجات على  النزاعات  استمرار هذه 

الغذائي والمياه والكهرباء والقانون والنظام”.

تطبيق  في  تجاربها  من  الدولية  اللجنة  استخلصتها  التي  الدروس  من  بعًضا  التقرير  هذا  ويعرض 
ما تقدمه من برامج المساعدة بغرض تبادلها مع المنظمات اإلنسانية والمتبرعين والجهات الفاعلة 
األخرى الموجودة في مناطق النزاعات الممتدة. ويعرض عدة نتائج من الدراسات الميدانية الحديثة 

والتأمالت الميدانية، ويسوق أمثلة عملية على نهج اللجنة الدولية. 

يقدم الفصل األول خلفية تاريخية وقانونية ونظرية لتصور اللجنة الدولية إلدارة عملياتها الميدانية 
في النزاعات الممتدة وخبرتها في هذا المجال. وفي الفصل الثاني، يتحول التركيز إلى آثار النزاع 
اللجنة  تستجيب  الثالث كيف  الفصل  ويبحث  والمجتمع على حٍد سواء.  الدولة  الضارة على  الممتد 
الدولية لالحتياجات اإلنسانية التي تنشأ أثناء النزاعات الممتدة. ويبحث الفصل الرابع مجاالت رئيسية 
معينة عقدت اللجنة الدولية العزم على تحسين أدائها فيها وبعض التغييرات المهمة في السياسات التي 

ستساعدها على ذلك. 

Global Humanitarian Assistance Report 2015, Development Initiatives, Bristol, 2015, p. 98  1
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ما النزاع الممتد؟

ما النزاع الممتد؟. 1
ليســت النزاعــات الممتــدة ظاهــرة جديــدة. فقــد كان العديــد مــن النزاعــات المســلحة عبــر التاريــخ، 
ــب  ــد ُكت ــي، وق ــخ األوروب ــي التاري ــات ف ــل المؤلف ــدم أحــد أوائ ــة. ويق ــا طويل ــا، حروًب ــل أغلبه ولع
ــاب  ــتعرض كت ــد. إذ يس ــزاع ممت ــاًل لن ــا مفص ــا تاريخًي ــالد، عرًض ــل المي ــس قب ــرن الخام ــي الق ف
ثوســيديديس الشــهير، وعنوانــه “الحــرب البيلوبونيزيــة” أحــداَث نــزاع طويــل وشــرس، عاًمــا تلــو 
ــى 404 ق.م. والنزاعــات المســلحة  ــا، مــن 431 ق.م حت ــا واســبرطة دام 27 عاًم ــن أثين عــام، بي
لــم تتحــول بيــن ليلــة وضحاهــا إلــى نزاعــات طويلــة األمــد. فقــد كانــت هنــاك دائًمــا حــروب طويلــة 
ــة، يطــول  ــة، أو الحــروب األهلي ــر الدولي ــد. والنزاعــات المســلحة غي ــرة األم ــد وأخــرى قصي األم

أمدهــا علــى نحــو خــاص.

وفــي الســنوات الســبعين األخيــرة اكتســبت اللجنــة الدوليــة خبــرات فــي الحــروب الطويلــة والقصيــرة 
ــة  ــة الدولي ــاًدا بالنســبة للجن ــًرا معت ــدة أم ــت النزاعــات الممت ــن عــام 1945 بات ــاًرا م ــد. واعتب األم
فــي بلــدان مثــل إثيوبيــا وموزمبيــق وأنغــوال وغواتيمــاال وكولومبيــا وكمبوديــا والســودان وجنــوب 
ــان  ــة ولبن ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــابقة وجمهوري ــالفيا الس ــيراليون ويوغوس ــا وس ــودان وليبيري الس
وإيــران– العــراق وإســرائيل– فلســطين وأفغانســتان والصومــال. كمــا اتســمت الفتــرة ذاتهــا بانــدالع 
حــروب قصيــرة مثــل حــرب 1967 وحــرب 1973 بيــن إســرائيل والــدول العربيــة، ونــزاع جــزر 
الفوكالنــد/ مالفينــاس، وحــرب الخليــج 1991، والنزاعــات المســلحة الدوليــة فــي جنــوب لبنــان فــي 
2006، وفــي جورجيــا فــي 2008، وغالًبــا مــا كانــت هــذه الحــروب فصــواًل مرحليــة فــي تاريــخ 

مــن نزاعــات أطــول لــم تســّو بعــد. 

وفــي الوقــت الحالــي تأخــذ النزاعــات فــي ســورية واليمــن وأوكرانيــا وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى 
ومالــي ونيجيريــا وبلــدان إقليــم بحيــرة تشــاد أبعــاًدا دوليــة وغيــر دوليــة، ويبــدو علــى األرجــح أنهــا 

تشــكل الموجــة المقبلــة مــن النزاعــات المســلحة التــي قــد تــدور رحاهــا ســنوات عديــدة. 

وقــد ال تكــون النزاعــات الطويلــة األمــد جديــدة مــن الناحيــة التاريخيــة، لكــن النزاعــات الممتــدة فــي 
ــًة بمــا كان يحــدث قبــل  ــا. ومقارن ــا الحاضــر تتســم ببعــض الســمات الجديــدة المميــزة لعصرن زمنن
عشــرين عاًمــا، تجــد اللجنــة الدوليــة اآلن نفســها تعمــل فــي نزاعــات حضريــة فــي أغلبهــا. وتنطــوي 
هــذه النزاعــات علــى أنمــاط جديــدة مــن التكنولوجيــا التــي تؤثــر علــى التكتيــكات ووســائل االتصــال 
بأشــكال مختلفــة. وهــي تؤثــر علــى البلــدان متوســطة الدخــل بقــدر تأثيرهــا علــى أشــد البلــدان فقــًرا. 
ــا مــن وســائل  ــر تنوًع ويشــارك فيهــا قطــاع كبيــر جــًدا مــن موظفــي العمــل اإلنســاني وقطــاع أكث
اإلعــالم العالميــة، يعمــل علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع. وتنظر الــدول والمجتمــع المدني 
ــي– وخصوًصــا  ــون الدول ــد مــن الوعــي، مــن خــالل عدســة القان ــى هــذه النزاعــات بمزي أيًضــا إل

القانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان وقانــون الالجئيــن.

خصائص النزاع الممتد
ال يوجــد حتــى اآلن تعريــف دولــي مقبــول عموًمــا لمــا يشــكل نزاًعــا ممتــًدا، أو مــدة محــددة يجــب 
أن يكــون قــد اســتغرقها النــزاع حتــى يوصــف بأنــه “ممتــد”. وقــد بــرزت هــذه العبــارة إلــى الوجــود 
ــز  ــذي مي ــازار”، ال ــي “إدوارد ع ــات البروفيســور اللبنان ــي كتاب ــرن العشــرين ف ــبعينيات الق ــي س ف
النزاعــات االجتماعيــة الممتــدة بخاصيتيــن: اســتعصاؤها علــى الحــل وطــول أمدهــا، بحيــث تفضــي 
الخاصيــة األولــى إلــى الثانيــة. وهاتــان همــا، مــن واقــع تجربــة اللجنــة الدوليــة، الســمتان المميزتــان 
للنــزاع الممتــد، وإن كانــت توجــد أيًضــا عــدة خصائــص رئيســية أخــرى لهــا أهميــة فــي هــذا الســياق. 

األنحاع المختلفة من النزاعات الممتدة
يمكــن لطــول أمــد النــزاع الممتــد أن يتخــذ شــكلين رئيســيين. إذ يمكــن أن يتســم النــزاع الممتــد بطــول 
ــات،  ــض النزاع ــة. فبع ــات المختلف ــن النزاع ــد م ــن العدي ــلة م ــد أو بسلس ــي واح ــزاع رئيس ــد ن أم
كتلــك الدائــرة فــي إســرائيل– فلســطين وســريالنكا بــل وفــي كولومبيــا، تشــكل امتــداًدا طولًيــا لنــزاع 
واحــد. وتشــكل نزاعــات ممتــدة كثيــرة أخــرى تاريًخــا متشــابًكا مــن عــدة نزاعــات مختلفــة، وأحياًنــا 
ــرى، ولنزاعــات  ــية كب ــداف سياس ــذه النزاعــات أه ــه. ولبعــض ه ــم ذات ــي اإلقلي ــع ف ــة، تندل متزامن
أخــرى أهــداف إقليميــة خالصــة. ولنزاعــات عديــدة أبعــاد إجراميــة واقتصاديــة، وكثيــر منهــا يتضمــن 
نطاًقــا مــن نزاعــات صغيــرة تســتفيد مــن انــدالع نــزاع مســلح أكبــر لتصفيــة حســابات شــخصية. 
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ــه يمكــن وصــف  ــى أن ــة إل ــي النزاعــات المتعــددة والمتقلب ــر انتشــاًرا ف وتشــير هــذه الظاهــرة األكث
ــا للدقــة– باســتخدام عبــارات مثــل بلــدان تعانــي  الســياقات التــي تعمــل فيهــا اللجنــة الدوليــة– تحرًي
مــن نزاعــات مزمنــة أو نزاعــات متعــددة طويلــة، بــداًل مــن المصطلــح المفــرد: نــزاع ممتــد. ومثــل 
هــذه النزاعــات المتعــددة هــي واقــع الحــال فــي أماكــن مثــل الســودان وجنــوب الســودان وجمهوريــة 
الكونغــو الديمقراطيــة وأفغانســتان والعــراق وميانمــار، حيــث تضّمــن النــزاع الممتــد فــي الســنوات 
الثالثيــن األخيــرة جملــة متنوعــة مــن نزاعــات متمايــزة عبــر أجــزاء مختلفــة مــن هــذه البلــدان وفــي 
أوقــات مختلفــة، مــع اشــتراك أطــراف شــتى فــي تلــك النزاعــات. وتصبــح بعــض النزاعــات األخــرى 

مجمــدة، أي معّلقــة علــى مــدى عقــود لتتفّجــر أحياًنــا بعنــف متجــدد فــي مرحلــة الحقــة. 

التجزؤ والتقلب
تتســم أغلــب النزاعــات التــي تــدوم لعــدة ســنوات بتجــزؤ وتقلــب ملحوظيــن. ويتضمــن هــذا نشــوء 
ــباب  ــا أن أس ــرًرا. كم ــًيا متك ــا سياس ــقة، وتحزًب ــلحة منش ــوات مس ــدة، وق ــلحة جدي ــات مس مجموع
النزاعــات تتغيــر بمــرور الوقــت. وتبــرز إلــى الوجــود أهــداف وأيديولوجيــات جديــدة، تخلخــل بنيــة 
النــزاع الســابقة وتعيــد تأطيرهــا. ولقــد كانــت إعــادة التأطيــر االســتراتيجية مــن هــذا النــوع بــارزة 
علــى نحــو خــاص علــى مــدى الســنوات العشــرين الماضيــة، وهــي الفتــرة التــي أعيــد خاللهــا تأطيــر 
العديــد مــن النزاعــات الســابقة بفعــل التنافــس بيــن أيديولوجيــات عســكرية وإرهابيــة وحركــة عالميــة 
ــة وســلطان  ــوارد الطبيعي ــى الم ــف عل ــس العني ــد طــرح التناف ــا ُأعي ــًرا م ــاب. وكثي لمكافحــة اإلره

الدولــة بوصفــه نضــااًل سياســًيا مــن أجــل التحريــر والعدالــة. 

تغاير الحدة
تتضمــن العديــد مــن النزاعــات طويلــة األمــد– ســواء كانــت متعــددة أو مفــردة– فتــرات تتفــاوت فيهــا 
حــدة النــزاع عبــر الزمــان والمــكان. وليســت حــدة النــزاع ثابتــة فــي العــادة لكنهــا غالًبــا مــا تكــون 
ــا. وهــذا الطابــع المتغايــر  موســمية أو تبلــغ الــذروة فــي المراحــل التــي يــزداد فيهــا النــزاع احتداًم
يعــد ســمة أخــرى مــن ســمات النزاعــات الممتــدة، وهــو يعنــي أن الســالم النســبي يمكــن أن يمتــد إلــى 
شــهور فــي بعــض األوقــات أو يتحقــق عبــر مناطــق واســعة تشــهد نزاًعــا، بينمــا يســتِعر العنــف فــي 

“بقــاع ســاخنة” معينــة وكثيــرة التغيــر. 

التدويل
ــرات  ــتويات وفت ــرور بمس ــة للم ــد معرض ــة األم ــة الطويل ــر الدولي ــلحة غي ــات المس ــون النزاع تك
مختلفــة مــن التدويــل، إذ تدخــل دول ومنظمــات دوليــة أخــرى النــزاع بأشــكال مختلفــة، إمــا مباشــرًة 
ــل  ــدة للتدوي ــلحة عدي ــات مس ــرض نزاع ــة. وتتع ــة دولي ــا بمهم ــوكل إليه ــوات م ــة أو بق أو بالوكال
ــى  ــل عل ــة، تعم ــدود الوطني ــرة للح ــلحة عاب ــات مس ــوء مجموع ــق نش ــن طري ــة، ع ــة مختلف بطريق

ــي.  ــتوى العالم المس

التأثير التراكمي
ــا،  ــة والخدمــات والظــروف المعيشــية تدريجًي ــة التحتي ــد، تتدهــور البني ــزاع الممت مــع اســتمرار الن
ــم  ــات: التعلي ــي كل القطاع ــي ف ــر التراكم ــذا التأثي ــعر ه ــانية. وُيستش ــة اإلنس ــا الكرام ــر معه وتج

ــام.  ــون والنظ ــاء والقان ــاه والكهرب ــي والمي ــن الغذائ ــة واألم ــة الصحي والرعاي

الهشاشة
ــبكات  ــية والش ــات األساس ــي الخدم ــة ف ــة مفرط ــبب هشاش ــي أن يس ــر التراكم ــذا التأثي ــث ه ال يلب
ــذه الهشاشــة  ــن له ــل. ويمك ــن قب ــن م ــم المدنيي ــت تدع ــي كان ــة الت ــة والبيئي ــة واالقتصادي االجتماعي
الناجمــة عــن صدمــات سياســية واقتصاديــة أن تصبــح فــي حــد ذاتهــا محــرًكا جديــًدا لنــزاع مســلح 
فتكــون بالتالــي ســبًبا فــي النــزاع المســلح الممتــد وَعَرًضــا لــه علــى حــٍد ســواء فــي ســياقات عديــدة. 

ترّكز المعاناة في النزاعات الممتدة
ــا  ــاة وأنماطه ــة المعان ــث كثاف ــن حي ــة م ــات مذهل ــداًدا واتجاه ــوم أع ــدة الي ــات الممت ــهد النزاع تش
الجديــدة. وتواجــه بعــض البلــدان حــاالت طــوارئ قاســية.2 فــي عــام 2015 فــي جنــوب الســودان، 
كان 6.1 مالييــن شــخص مــن بيــن 12.3 مليــون شــخص فــي حاجــة للمســاعدات اإلنســانية. وفــي 
ــة  ــي حاج ــمة ف ــون نس ــن 22.3 ملي ــن بي ــخص م ــون ش ــه كان 13.5 ملي ــام نفس ــي الع ــورية ف س
ــن شــخص،  ــا 6.6 ماليي ــن داخلًي ــغ عــدد النازحي ــك، بل ــى ذل ــة إل للمســاعدات اإلنســانية. وباإلضاف
أي 29.6 فــي المائــة مــن الســكان، وهــي نســبة هائلــة. وأفضــى احتــدام النــزاع إلــى نــزوح أعــداد 
غفيــرة. ففــي عــام 2015 نــزح 8.6 مالييــن شــخص آخريــن داخــل اليمــن وســورية والعــراق مــن 

 Global Report on Internal Displacement 2016, Internal :2  اسُتقيت األرقام التالية من أربعة مصادر رئيسية، هي
 UNHCR Global Trends ؛ وDisplacement Monitoring Centre and Norwegian Refugee Council, Geneva 

 Report 2015, UNHCR, Geneva؛ وGlobal Humanitarian Assistance Report 2016؛ والبنك الدولي 2015.
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ــي  ــر مــن 54 ف ــال أكث ــدان ســورية وأفغانســتان والصوم ــون مــن بل ــزاع. وشــكل الالجئ جــّراء الن
ــي عــام 2015.  ــم ف ــي العال ــة مــن الجئ المائ

والنــزوح الداخلــي شــكل ســائد مــن أشــكال المعانــاة فــي النزاعــات الممتــدة اليــوم، إذ نــزح 40.8 
مليــون شــخص داخــل بلدانهــم مــن جــّراء النــزاع فــي عــام 2015. والعديــد مــن هــؤالء هــم اآلن 
نازحــون حضريــون يعيشــون فــي بلــدان متوســطة الدخــل. وغالبيــة هــؤالء النازحيــن صــاروا فقــراء 

اآلن، ولــو لــم يكونــوا فقــراء قبــل نزوحهــم. 

النزاع الممتد والقانحن الدولي اإلنساني
ــا، وال يوجــد تعريــف لــه فــي القانــون الدولــي اإلنســاني ألن  النــزاع الممتــد ليــس مصطلًحــا قانونًي

ــًدا بمــدة النــزاع المســلح وإنمــا بســيره وعواقبــه.  القانــون ال يعنــى تحدي

العحاقب اإلنسانية
تنجــم عــن عــدم احتــرام أطــراف النزاعــات المســلحة للقانــون الدولــي اإلنســاني فــي ســلوكها معانــاة 
هائلــة للمدنييــن أثنــاء هــذه النزاعــات. فعندمــا يصبــح إلحــاق الدمــار علــى نطــاق واســع واالســتهداف 
العشــوائي خياريــن أساســيين فــي وســائل النــزاع المســلح وأســاليبه فــي النزاعــات الممتــدة، يعانــي 
النــاس معانــاة شــديدة. ويمكــن أن تترســخ العواقــب اإلنســانية للنــزاع المســلح– مثــل النــزوح واإلفقار 
وعــدم الوصــول إلــى الخدمــات األساســية– ولــو كان نمــط العنــف أقــرب إلــى التغايــر مــن الثبــات. 
ويعنــي عــدم إصــالح الضــرر، وفقــدان مصــادر الــرزق، واســتمرار المخاطــر المتعلقــة بالحمايــة– 

أن العواقــب اإلنســانية ســتظل تؤثــر علــى النــاس لفتــرة طويلــة. 

سير األعمال القتالية
تشــير الخبــرة الميدانيــة للجنــة الدوليــة إلــى أن العواقــب اإلنســانية طويلــة األمــد للنزاعــات الممتــدة 
ــا.  ــي اإلنســاني وفهمه ــون الدول ــي تفســير عــدد مــن قواعــد القان ــار ف ــن االعتب يجــب أن تؤخــذ بعي
فالقانــون الدولــي اإلنســاني يســعى إلــى الحيلولــة دون حــدوث آثــار طويلــة األمــد بســبب الحــروب، 
وذلــك بصفــة رئيســية عــن طريــق فــرض قيــود علــى ســير األعمــال القتاليــة تحمــي البنيــة التحتيــة 
ضهــا لضــرر عرضــي غيــر مشــروع. ولمــا كان  المدنيــة مــن اســتهدافها اســتهداًفا مباشــًرا أو تعرُّ
القانــون الدولــي اإلنســاني يحظــر إلحــاق أضــرار عرضيــة بالغــة باألعيــان المدنيــة، فإنــه يوجــب 
علــى أطــراف النــزاع أن تأخــذ بعيــن االعتبــار ليــس فقــط اآلثــار المباشــرة للهجمــات ولكــن أيًضــا 

آثارهــا غيــر المباشــرة المتوقعــة. 

ويتضمــن القانــون الدولــي اإلنســاني أيًضــا بعــض القواعــد المحــددة التــي تعنــى تحديــًدا بمنــع اآلثــار 
طويلــة األمــد الناجمــة عــن األعمــال القتاليــة. علــى ســبيل المثــال، يوجــب القانــون الدولــي اإلنســاني 
تخفيــف اآلثــار طويلــة األمــد عــن طريــق حظــر تدميــر األعيــان الضروريــة إلبقــاء الســكان علــى 
قيــد الحيــاة، بمــا فــي ذلــك الماشــية والحبــوب والبنيــة التحتيــة للميــاه وأشــغال الــري. ويوجــب أيًضــا 
علــى أطــراف النــزاع أن تعتنــي بحمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن األضــرار الشــديدة وواســعة النطــاق 
وطويلــة األمــد. وفــي ســياقات عديــدة اليــوم، تؤكــد الخبــرة التــي اكتســبتها اللجنــة الدوليــة المخاطــر 
طويلــة األمــد الناجمــة عــن األضــرار التــي تلحــق باألعيــان األساســية الضروريــة إلبقــاء الســكان 
علــى قيــد الحيــاة. كمــا أن القواعــد العديــدة التــي تحكــم تقديــم الرعايــة الصحيــة وتنــص علــى احتــرام 
الجرحــى والمرضــى وحمايتهــم بالغــة األهميــة لحمايــة فــرص حيــاة المقاتليــن والمدنييــن علــى حــٍد 

ســواء علــى المــدى البعيــد. 

ويتســنى بمــرور الوقــت التنبــؤ بدقــة أكبــر باآلثــار غيــر المباشــرة للعمليــات العســكرية فــي البيئــات 
التــي تصبــح معروفــة تماًمــا، فتتأثــر بذلــك االحتياطــات التــي قــد يضطــر طــرف مــا إلــى اتخاذهــا 
لتجنــب وقــوع ضحايــا مدنييــن وإلحــاق الضــرر بصــورة عرضيــة أو إلبقائهمــا عنــد الحــد األدنــى. 
وإذا تســنى ألطــراف النــزاع مشــاهدة دالئــل واضحــة علــى األثــر الضــار علــى الســكان مــن جــّراء 
تدميــر البنيــة التحتيــة األساســية وتردِّيهــا باســتمرار، فيجــب عليهــا أن تعــّدل تكتيكاتهــا لبــذل كل مــا 
بوســعها مــن أجــل تقليــل األضــرار التــي تحلــق بالبنيــة التحتيــة. وتتطلــب المعرفــة األوســع بالعواقــب 
اإلنســانية المحتملــة جهــوًدا أدق للتخفيــف مــن حــدة اآلثــار الســلبية المعروفــة لألعمــال القتاليــة علــى 

الســكان المدنييــن. 

ــرت  ــرة– إذا أدي ــة والقصي ــأن النزاعــات المســلحة– الطويل ــاع راســخ ب ــة اقتن ــة الدولي ــدى اللجن ول
بطريقــة تحتــرم القانــون الدولــي اإلنســاني وحقــوق اإلنســان الواجبــة التطبيــق ألمكــن عندئــٍذ تقليــل 
مــا ينجــم عــن النزاعــات المســلحة مــن معانــاة إنســانية ودمــار ونــزوح وإفقــار بدرجــة كبيــرة. لكــن 
حتــى فــي الحــاالت التــي ال ُينتهــك فيهــا القانــون الدولــي اإلنســاني مــن الناحيــة التقنيــة، فــإن ســير 
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الحــرب يمكــن أن يســبب ضــرًرا هائــاًل وتنجــم عنــه عواقــب إنســانية طويلــة األمــد، مثــل النــزوح 
ــة  ــم الفردي ــات التأقل ــور آلي ــية وتده ــات األساس ــى الخدم ــول إل ــى الوص ــدرة عل ــدم الق ــد وع الممت

ــا. ــة تدريجًي والمجتمعي

العمل اإلنساني
قــد يصبــح العمــل اإلنســاني القائــم علــى المبــادئ علــى المــدى البعيــد أكثــر تعقيــًدا كمــا هــو متوقــع في 
مثــل هــذه الظــروف، حيــث تكــون الجهــات الفاعلــة مطالبــة باإللمــام بمزيــد مــن الدقــة باالحتياجــات 
االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمعــات التــي تتحمــل وطــأة اإلفقــار المتزايــد والحرمــان مــن جــّراء 

النــزاع طويــل األمــد. 

وفــي القانــون الدولــي اإلنســاني يشــتمل العمــل اإلنســاني علــى جميــع أنشــطة الحمايــة والمســاعدة 
التــي تهــدف إلــى ضمــان بقــاء المتضرريــن مــن النــزاع المســلح علــى قيــد الحيــاة وضمــان حيــاة 
كريمــة لهــم. وكلمــا طــال أمــد النــزاع زادت صعوبــة االلتــزام الواقــع علــى عاتــق األطــراف 
المتحاربــة لحمايــة المدنييــن بطريقــة ناجحــة مــن اآلثــار غيــر المباشــرة والتراكميــة للنــزاع المســلح، 
ــل  ــك وحســب ب ــاس وتيســير ذل ــاة الن ــاذ حي ــة إلنق ــة العاجل ــر اإلغاث ــى للســماح ال بتوفي أو كحــد أدن

ــى مــدى أبعــد. ــة والمســاعدة عل أيًضــا بتيســير أنشــطة مســتدامة للحماي

القانحن الدولي اإلنساني ومسألة اإلغاثة– التنمية
ال يلتفــت القانــون الدولــي اإلنســاني للفــروق الموجــودة فــي السياســات الدوليــة بيــن اإلغاثــة والتعافــي 
المبكــر والتنميــة، بــل يركــز علــى تلبيــة االحتياجــات األساســية. وفــي القانون الدولــي اإلنســاني ُينَظر 
للعمــل اإلنســاني بوصفــه أنشــطة تهــدف إلــى حمايــة المتضرريــن مــن النــزاع وتوفيــر مســاعدات 
اإلغاثــة لهــم.3 وُينظــر إلــى الحمايــة والمســاعدات بوصفهمــا نشــاطين ال يفترقــان والهــدف منهمــا 

حمايــة حيــاة النــاس وصــون كرامتهــم.4

ويمكــن أن تكــون هــذه األنشــطة اإلنســانية عمليــات إنقــاذ ســريعة لــألرواح، لكــن كلمــا طــال أمــد 
ــى يتســنى  ــي حت ــى مســتوى هيكل ــات عل ــاس والمجتمع ــع الن ــا االنخــراط م ــزاع صــار ضرورًي الن
إبقاؤهــم علــى قيــد الحيــاة علــى وجــه الســرعة وتمكينهــم مــن عيــش حيــاة كريمــة فــي ظــل ظــروف 
مــن الواضــح أنهــا تــزداد ســوًءا. وفــي ظــل هــذه الظــروف فــإن األنشــطة التــي ُينظــر إليهــا فــي وقــت 
ــة، ســوف تكــون وظيفتهــا فــي الواقــع  ــة، بوصفهــا أنشــطة إنمائي ــر السياســات الدولي الســلم، بمعايي
ــي  ــون الدول ــاني داخــل إطــار القان ــل اإلنس ــف العم ــدرج تحــت تعري ــية وتن ــة احتياجــات أساس تلبي

اإلنســاني. 

ويحصــر القانــون الدولــي اإلنســاني األنشــطة اإلنســانية فــي تلــك األنشــطة التــي لهــا غــرض إنســاني، 
ــز وال  ــر متحي ــه أو نوعــه ليــس محــدوًدا مــا دام عمــاًل غي لكــن اســتمرار العمــل اإلنســاني أو عمق
يمنــح ميــزة لطــرف أو آلخــر مــن أطــراف النــزاع. بــل إن القانــون الدولــي اإلنســاني ينظــر إلــى 
طيــف عريــض للغايــة مــن األنشــطة بوصفهــا إنســانية فــي أصلهــا وال يضــع أيــة قيــود علــى نوعيــة 
هــذه األنشــطة واســتمراريتها.5 وتبًعــا للســياق، يتســم أي مستشــفى حديــث متطــور نســبًيا بالصبغــة 
اإلنســانية شــأنه شــأن أي عيــادة متنقلــة أنشــئت علــى عجــل؛ والمــال الــذي يتحصــل عليــه شــهرًيا عــن 
طريــق بطاقــات الســحب اآللــي فــي إطــار برنامــج إنمائــي مســتدام لألعمــال الصغيــرة يمتــد لعاميــن 
يمكــن أن يتســم بالصبغــة اإلنســانية شــأنه شــأن جــوال مــن الحبــوب يســلَّم للمســتفيد فــي إطــار عمليــة 
توزيــع لألغذيــة علــى نطــاق واســع. والعمــل بعنايــة لســنوات مــع جميــع األطــراف للحيلولــة دون 
وقــوع انتهــاكات للقانــون الدولــي اإلنســاني عــن طريــق خلــق بيئــة مواتيــة بدرجــة أكبــر الحتــرام 
ــن،  ــخاص مفقودي ــن أش ــث ع ــي البح ــان ف ــن الزم ــود م ــاء عق ــاني، أو قض ــي اإلنس ــون الدول القان

يصطبــغ بالصبغــة اإلنســانية شــأنه شــأن مواجهــة االنتهــاكات علــى وجــه الســرعة. 

3  المادة 9 من اتفاقيات جنيف األولى والثانية والثالثة والمادة 10 من االتفاقية الرابعة.

4  تعليقات اللجنة الدولية للصليب األحمر على المادة 9 من اتفاقية جنيف األولى.

رهًنا بموافقة األطراف المعنية.  5
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وفــي النــزاع المســلح ينطبــق القانــون الدولــي اإلنســاني علــى جميــع صنــوف العمــل اإلنســاني، وقــد 
يتضمــن هــذا المشــاركة علــى مســتوى العمــل اإلنســاني فــي وضــع برامــج اجتماعيــة– اقتصاديــة 
طويلــة األمــد تدعــم الهيــاكل االجتماعيــة واالقتصاديــة المهمــة وفــرص كســب العيــش علــى المــدى 
البعيــد.6 وتعتمــد مهمــة اللجنــة الدوليــة دائًمــا علــى القانــون الدولــي اإلنســاني فــي مشــاركاتها طويلــة 
األمــد عــن طريــق االعتــراف بالطابــع اإلنســاني لنطــاق عريــض ومتفــاوت مــن االحتياجــات 

والتدخــالت فــي النزاعــات المســلحة ومــا يتصــل بهــا. 

وغالًبــا مــا يسترشــد هــذا النهــج العميــق طويــل األمــد بالمبــادئ اإلنســانية. واللجنــة الدوليــة حريصــة 
علــى عــدم اإلســهام علــى اإلطــالق فــي أهــداف أي طــرف محــارب أو االصطفــاف مــع أيَّــة عقيــدة 
إنمائيــة سياســية معينــة. وهــذا التعهــد المبدئــي بــأن يظــل النطــاق الواســع ألنشــطة اللجنــة الدوليــة 
قائًمــا علــى تلبيــة االحتياجــات واالمتثــال للقانــون يحمــي هــذه األنشــطة مــن التحيــز، ومــن الجنــوح 
ــة  ــق تحــوالت اجتماعي ــى تحقي ــة، ومــن أي طمــوح تقدمــي يهــدف إل ــة التنموي ــاد النظري ــى اعتم إل
ــم واألنشــطة  ــة الدع ــن أنظم ــن م ــدد معي ــي ع ــة ف ــة الدولي ــترك اللجن ــارة أخــرى، تش ــة. وبعب معين
ــة االحتياجــات األساســية، ال ســعًيا  ــي تلبي ــل ف ــك بهــدف إنســاني يتمث ــة األمــد لكنهــا تفعــل ذل طويل

ــر سياســي أو اجتماعــي. ــة إلحــداث تغيي ــة معين ــق أيديولوجي وراء تحقي

.The ICRC’s Assistance Policy, 2004  6

قد يستغرق األمر سنحات إلى أن يتم العثحر على الذين ُفقدوا في فحضى النزاع وإعادة روابطهم مع أفراد عائالتهم. في هذه الصحرة رجل من 
“أكحبح”، جنحب السحدان، يبحث عن أحبته المفقحدين في كتاب صحر أصدرته اللجنة الدولية. 
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ما هي آثار . 2
النزاع الممتد؟ 

وصــف رئيــس اللجنــة الدوليــة، الســيد “بيتــر ماوريــر”، آثــار النزاعــات الممتــدة بعبــارات واضحــة 
ئاًل: قا

“لقــد أصبــح اليــحم للنزاعــات المســلحة والعنــف الممتديــن أثــر نُظمــي يمــس كافــة المجــاالت فــي 
ــاه والصــرف  ــاء والمي ــة األساســية كالصحــة والكهرب ــات العام ــار الخدم ــدة: مــن انهي ــدان عدي بل
الصحــي، إلــى القضــاء علــى مــا يتيــح اســتمرار المجتمــع فــي النمــح– أي التعليــم ألبنائــه، والعمــل 
لكبــاره، واألمــن ألشــد ســكانه ضعًفــا. وكلمــا طــال أمــد الحــروب، ترســخت اآلثــار المعحقــة التــي 
تخلفهــا اقتصــادات الحــرب. فمــا تــكاد بضــع ســنحات تمــر حتــى ُيقضــى علــى عقــحد مــن التقــدم 

والتنميــة”.7

آثاره على الناس
شــهد التوثيــق الدقيــق للعواقــب اإلنســانية للنزاعــات الممتــدة تزايــًدا خــالل الســنوات الثالثيــن 
الماضيــة. فقــد دأبــت المنظمــات اإلنســانية والباحثــون االجتماعيــون واألخصائيــون فــي علــم األوبئــة 
والخبــراء فــي األمــن الغذائــي ومجموعــات الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والصحافيــون علــى اإلفــادة 
ــن تكنولوجيــا  بمــا لديهــم مــن معلومــات مــن داخــل مناطــق النزاعــات المســلحة حــول العالــم. وتمكِّ
المعلومــات الجديــدة أيًضــا المتضرريــن مــن النــزاع المســلح مــن وصــف أحوالهــم بصــورة مباشــرة. 
ــر وتقييمــات االحتياجــات اإلنســانية فــي  ــد مــن هــذه التحليــالت والدراســات والتقاري ويســوق العدي
ــى  ــم عل ــتضعافهم وقدرته ــب اس ــاس وجوان ــات الن ــة الحتياج ــا للغاي ــا عملًي ــلح وصًف ــزاع المس الن
ــاس  ــاة الن ــي إدراك معان ــادة ف ــح كل هــذا زي ــة األمــد. ويتي ــي النزاعــات المســلحة طويل الصمــود ف
ــداءات  ــي ن ــاءة ف ــم بإنصــاف وكف ــبَّ احتياجاته ــم ُتل ــاة، وإن ل ــد الحي ــى قي ــاء عل ــي البق ــم ف وخبراته

ــات اإلنســانية. ــرع والعملي التب

ــر  ــتضعاف وتظه ــن االس ــة م ــددة ومتداخل ــاالت متع ــدة لح ــات الممت ــي النزاع ــاس ف ــرض الن ويتع
لهــم احتياجــات تؤثــر علــى جوانــب مختلفــة مــن حياتهــم. وتمتــد هــذه االحتياجــات لســنوات وتتغيــر 
بمــرور الوقــت مــع تطــور النــزاع. ويظــل أمــن النــاس وصــون كرامتهــم احتياجيــن أساســيين، ســواء 
ــدة، ويتوقــف هــذا علــى تغيــر أنمــاط النــزاع  بصــورة مســتمرة أو متقطعــة خــالل النزاعــات الممت
والتهديــدات واألخطــار. ومــع تطــور النــزاع المســلح واتســاع نطاقــه، يمكــن أن يتعــرض الســكان 
ــف الجنســي  ــة واالغتصــاب والعن ــي المــوت واإلصاب ــل ف ــة مباشــرة تتمث ــدات مادي ــون لتهدي المدني
واالســتغالل واالســتعباد والنــزوح القســري وتشــتت أفــراد األســرة واالحتجــاز غيــر القانونــي وتنفيــذ 
ــة  ــر تجــارب اللجن ــر المشــروع والعمــل القســري. وتظِه ــد غي ــزة والتجني اإلعــدام بإجــراءات موَج
ــار  ــة اســتراتيجية تأخــذ فــي االعتب ــة أن كاًل مــن هــذه المخاطــر يتطلــب وضــع برامــج حماي الدولي

المنظومــات التــي تتســبب فيهــا وكذلــك حــوادث االنتهــاك الفرديــة. 

ــي يتكبدهــا  ــة لمواجهــة الخســائر الت ــح المســاعدات اإلنســانية ضروري ــة، تصب ــى جانــب الحماي وإل
الشــخصية واالجتماعيــة والصحيــة واالقتصاديــة وتخفيــف حــدة  المســتويات  المدنيــون علــى 
اســتضعاف النــاس الــذي يتزايــد باســتمرار مــن جــّراء التأثيــر المباشــر والتراكمــي للنــزاع الممتــد. 
فقــد تــؤدي أضــرار الحــرب بالنــاس إلــى حالــة ضعــف بالغــة، ســواء علــى نحــو فجائــي أو بالتدريــج، 
ــر منازلهــم ومصــادر كســب عيشــهم والخدمــات األساســية بمــرور الوقــت أو بيــن ليلــة  إذ تدمَّ
ــة  ــازل والمرافــق الطبي ــذي تســببه النزاعــات المســلحة يلحــق أضــراًرا بالمن وضحاهــا. والدمــار ال
والمــدارس والبنيــة التحتيــة األساســية والشــركات واألســواق والمــزارع وشــرايين االتصــال الحيويــة 
ــا  ــاس أيًض ــد الن ــد يفق ــال. وق ــائل االتص ــع ووس ــد البضائ ــل توري ــاري وسالس ــرق والكب ــل الط مث
ــرة واحــدة  ــذا م ــزاز، وال يحــدث ه ــب واالبت ــن جــّراء الســلب والنه ــر م ــكات شــخصية أصغ ممتل
وحســب بــل يتكــرر أثنــاء النــزاع الطويــل األمــد. ويشــكل انعــدام فــرص التعليــم أثــًرا خطيــًرا مــن 

ــاة فــي المســتقبل.  ــى فــرص الحي ــه المدمــرة عل ــع تبعات ــدة تنطب ــار النزاعــات الممت آث

7  بيتر ماورير، كلمة أمام الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان، 1 آذار/ مارس، 2016، جنيف.
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ــون  ــن يقع ــر المخاطــر االســتراتيجية بالنســبة لم ــى أن أحــد أكب ــة إل ــة الدولي وتشــير تجــارب اللجن
ــة  ــلحة فــي جمهوري ــر. والنزاعــات المس تحــت وطــأة النــزاع الممتــد هــو تزايــد مســتويات الفق
الكونغــو الديمقراطيــة وســورية وليبيــا وجنــوب الســودان والصومــال وبلــدان أخــرى قــد أفضــت إلــى 
ظهــور أعــداد ضخمــة مــن “فقــراء الحــرب” الجــدد. ومــن أجــل تقديــم العــون لهــذه الفئــات الســكانية 
ــار المســتمر، يجــب أن  ــادي اإلفق ــاة وتف ــد الحي ــى قي ــاء عل ــاح العســير مــن أجــل البق ــي ظــل الكف ف
ًطــا لهــا تخطيًطــا جيــًدا وطويلــة األمــد. ويجــب  تكــون المســاعدة اإلنســانية متعــددة القطاعــات ومخطَّ
أن تظــل أيًضــا مرنــة وســريعة االســتجابة لحــاالت الطــوارئ المختلفــة مثــل تجــدد العنــف وموجــات 
ــات  ــار النزاع ــع آث ــن أن تجتم ــذاء. ويمك ــعار الغ ــب أس ــة وتقّل ــي األوبئ ــات وتفش ــط والفيضان القح
المســلحة ومخاطــر المنــاخ لتســبب “اســتضعاًفا مزدوًجــا” للســكان عندمــا تصبــح المصــادر الطبيعيــة 

ــا اســتراتيجية عســكرية.  القليلــة مــن الميــاه وأراضــي الرعــي والغابــات وغيرهــا أهداًف

آثاره على الدولة والخدمات األساسية
عــادًة مــا تصــف السياســات الدوليــة الــدول التــي تعانــي مــن نزاعــات ممتــدة بأنهــا إمــا منهــارة أو 
ــرة  ــع الخب ــة م ــة بالهشاش ــات المتعلق ــة النظري ــه أغلبي ــوم علي ــذي تق ــل ال ــذا التحلي ــق ه ــة. ويتف هّش
ــات  ــي النزاع ــة ف ــات الحكومي ــة الخدم ــة حال ــن متابع ــة م ــة الدولي ــبتها اللجن ــي اكتس ــة الت الميداني
المســلحة الممتــدة. وحتــى إذا كانــت دول معينــة واقعــة تحــت وطــأة النــزاع المســلح الممتــد تتمتــع 
ببنــى تحتيــة اجتماعيــة واقتصاديــة قويــة ومؤثــرة قبــل انــدالع النــزاع فــإن هــذه البنــى ســريًعا مــا 
تتدهــور بســبب األضــرار ومشــكالت توريــد الســلع وتشــتت الموظفيــن وهجــرة العقــول وتأخــر دفــع 
الرواتــب، وأحياًنــا فــرض العقوبــات الدوليــة. وكثيــًرا مــا تأتــي الزيــادة الحتميــة فــي ميزانيــات األمــن 
أثنــاء النزاعــات علــى حســاب الميزانيــات المرصــودة للبنيــة التحتيــة والصحــة والتعليــم والزراعــة 
والتجــارة والخدمــات االجتماعيــة. وحتــى عنــد الحفــاظ علــى الخدمــات الحكوميــة عنــد مســتويات مــا 
قبــل النــزاع، يمكــن أن تضيــف العواقــب اإلنســانية للنــزاع أعبــاء جديــدة خطيــرة علــى هــذه الخدمــات 

فتعانــي األمريــن للتغلــب عليهــا.

والية الححدة بجنحب السحدان. امرأتان تجمعان حصتهما من الذرة والزيت في إطار عملية إنزال جحي للمساعدات نفذتها اللجنة الدولية. 
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الهشاشة
يعنـــي التأثيـــر التراكمـــي للنـــزاع المســـلح أن الدولـــة أو الســـلطات المحليـــة أو الشـــركات التـــي 
تقـــدم خدمـــات منقـــذة لـــألرواح ومســـاهمة فـــي بنـــاء الحيـــاة غالًبـــا مـــا تكـــون مفتقـــرة للمـــوارد 
ـــات، ازداد  ـــذه الخدم ـــتقرار له ـــر االس ـــى توفي ـــة إل ـــود الرامي ـــلت الجه ـــإذا فش ـــكالت. ف ـــه مش وتواج
تحـــول البنيـــة التحتيـــة والخدمـــات إلـــى منظومـــات هشـــة لتقديـــم الخدمـــات العامـــة. وتشـــهد العواقـــب 
اإلنســـانية تصعيـــًدا خطيـــًرا عندمـــا تفشـــل المنظومـــات ويفقـــد الســـكان حياتهـــم أو إذا اضطـــر النـــاس 
ـــد. ـــزوح ممت ـــى ن ـــب إل ـــي الغال ـــا يفضـــي ف ـــو م ـــة، وه ـــات بديل ـــا عـــن خدم ـــم بحًث ـــرك منازله ـــى ت إل

ـــة  ـــة والتعليمي ـــة أو يواصـــل مقدمـــو الخدمـــات الصحي ـــة قوي ـــل وعندمـــا تظـــل المنظومـــات الحكومي ب
ـــتضعفة  ـــق المس ـــن المناط ـــدد م ـــك ع ـــع ذل ـــاك م ـــون هن ـــد يك ـــاءة، فق ـــم بكف ـــم خدماته ـــة تقدي الخاص
بشـــدة التـــي وَضَعهـــا العنـــف أو التمييـــز الناجميـــن عـــن النـــزاع خـــارج نطـــاق االســـتفادة مـــن 
الخدمـــات األساســـية. وفـــي نزاعـــات عديـــدة، يمكـــن أن تفصـــل خطـــوط النـــزاع بيـــن الموظفيـــن 
ـــم تنســـيق  ـــن الزمـــالء ويتعـــذر عليه ـــة فينقطـــع االتصـــال بي ـــة بالســـلطات الوطني ونظـــم اإلدارة العام

اإلمـــدادات والخدمـــات. 

ـــة الدخـــل أو متوســـطة الدخـــل،  ـــداد االقتصـــادات مرتفع ـــي ِع ـــي تدخـــل باألســـاس ف ـــدول الت ـــي ال وف
ـــدرة  ـــة نفســـها منخرطـــة فـــي حـــاالت هشاشـــة داخـــل دول كانـــت ســـتكون مقت ـــة الدولي ـــد تجـــد اللجن ق
ـــط التجمعـــات  ـــي محي ـــة ف ـــوع هـــذه الحـــاالت. وتنشـــأ حـــاالت الهشاشـــة هـــذه بصـــورة نمطي ـــوال وق ل
الســـكانية المدنيـــة التـــي يصعـــب الوصـــول إليهـــا، أو النازحيـــن داخلًيـــا والالجئيـــن والمهاجريـــن 
المســـتضعفين بشـــدة. وتكـــون األنظمـــة الهشـــة أحياًنـــا شـــائعة أيًضـــا فـــي أماكـــن االحتجـــاز، أو 
المناطـــق المحاصـــرة، أو المناطـــق المتنـــازع عليهـــا عســـكرًيا حيـــث تجعـــل الطبيعـــة المتقلبـــة 

ـــررة.  ـــات متك ـــة لهجم ـــوارد وُعرض ـــال م ـــية ب ـــات األساس ـــزاع الخدم للن

آثاره على المنطقة
تمتـــد آثـــار النـــزاع المســـلح دائًمـــا، بمـــا فـــي ذلـــك عواقبـــه اإلنســـانية، إلـــى مـــا وراء الحـــدود 
ـــهد  ـــي تش ـــات الت ـــيما النزاع ـــلحة– ال س ـــات المس ـــي للنزاع ـــر الدول ـــدى التأثي ـــوم، يتب ـــة. والي الوطني
عـــدم احتـــرام مســـتمر للقانـــون الدولـــي اإلنســـاني– مـــن تحـــرك تلـــك األعـــداد الضخمـــة مـــن 
ـــا مـــا  ـــدان المجـــاورة غالًب ـــي أن البل ـــة يعن ـــر حـــدود الدول ـــاس عب ـــن. وتدفـــق الن ـــن والالجئي المهاجري
ـــة.  ـــال القتالي ـــي األعم ـــر ف ـــا دور مباش ـــن له ـــم يك ـــى إن ل ـــزاع، حت ـــب الن ـــن عواق ـــدة م تتضـــرر بش
ـــالل  ـــيا خ ـــط وآس ـــرق األوس ـــا والش ـــدان أفريقي ـــن بل ـــد م ـــي العدي ـــة ف ـــة مألوف ـــذه الحال ـــارت ه وص
ـــة  ـــي مواجه ـــرى، ف ـــرة أخ ـــها، م ـــدة نفس ـــة عدي ـــد دول أوروبي ـــرة. وتج ـــين األخي ـــنوات الخمس الس

ـــزاع.  ـــانية للن ـــب اإلنس ـــع العواق م

وقـــد تســـبب العواقـــب اإلنســـانية للنـــزاع التـــي تنتقـــل مـــن بلـــد إلـــى آخـــر ضغوًطـــا اجتماعيـــة 
ــزاع  ــة النـ ــن منطقـ ــدة عـ ــدول البعيـ ــاورة والـ ــدول المجـ ــى الـ ــة علـ ــية هائلـ ــة وسياسـ واقتصاديـ
المســـلح. ويمكـــن لهـــذه الضغـــوط واالضطرابـــات أيًضـــا أن تـــدوم لعقـــود. وتعمـــل بلـــدان مثـــل 
ـــن  ـــرة م ـــة األعـــداد الغفي ـــدة لمواجه ـــا جاه ـــدة غيره ـــدان عدي ـــا وبل ـــان وإيطالي ـــان واألردن واليون لبن
ـــم  ـــن بلدانه ـــم رحـــالت خطـــرة م ـــر منه ـــد خـــاض الكثي ـــا– وق ـــن إليه ـــن الوافدي ـــن والمهاجري الالجئي

األصليـــة ووصلـــوا وهـــم أشـــد اســـتضعاًفا ممـــا كانـــوا عليـــه عنـــد فرارهـــم. 

ويـــؤدي توافـــد أعـــداد ضخمـــة مـــن الســـكان إلـــى زيـــادة التكاليـــف ويتطلـــب اســـتثماًرا إضافًيـــا 
ـــا  ـــدور فيه ـــدان ي ـــن بل ـــاس م ـــا وصـــول الن ـــد يســـبب أيًض ـــة. وق ـــدان المضيف ـــة للبل ـــة التحتي ـــي البني ف
ـــا ملحوًظـــا علـــى المســـتوى الوطنـــي بشـــأن مـــا يشـــكله مـــن أخطـــار علـــى التماســـك  ـــد قلًق نـــزاع ممت
االجتماعـــي والفـــرص االقتصاديـــة. وقـــد ُيســـتغل هـــذا القلـــق اســـتغالاًل سياســـًيا لخلـــق نزاعـــات 
اجتماعيـــة جديـــدة داخـــل الدولـــة المضيفـــة. ولـــو لـــم ُتقبـــل الحكومـــات والّساســـة علـــى التحلـــي 
بقيـــادة قويـــة فـــي المجـــال اإلنســـاني، فـــإن الـــدول التـــي تتصـــدى لعواقـــب النـــزاع قـــد تصبـــح 

ـــرة.  ـــرات خطي ـــًة لتوت ـــا عرض أيًض
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آثاره على العمل اإلنساني
ـــمات  ـــاك س ـــة، فهن ـــات طويل ـــي نزاع ـــدة ف ـــود عدي ـــت لعق ـــة عمل ـــة الدولي ـــن أن اللجن ـــم م ـــى الرغ عل
ــى  ــالت علـ ــال تعديـ ــة إدخـ ــى المنظمـ ــرض علـ ــوم تفـ ــم اليـ ــي عالـ ــدة فـ ــات الممتـ ــة للنزاعـ معينـ
ـــظ اآلن  ـــة تالح ـــة الدولي ـــن اللجن ـــد، لك ـــد بجدي ـــزاع الممت ـــه الن ـــذي يمثل ـــدي ال ـــس التح ـــا. ولي عملياته
ـــدة مـــن  ـــات جدي ـــوم تفـــرض تحدي ـــا الي ـــدة فـــي عالمن ـــى أن النزاعـــات الممت عـــدة خصائـــص تشـــير إل

ـــا.  ـــا وتعقده ـــث حجمه حي

التحديات المتصلة بالبنية التحتية والمنظحمات الحضرية
ــاه والصـــرف الصحـــي  ــداد بالميـ ــال اإلمـ ــة فـــي مجـ ــة الدوليـ يتضـــح مـــن خـــالل أنشـــطة اللجنـ
والســـكن والطاقـــة أن اســـتجابة اللجنـــة الدوليـــة للنـــزاع تحـــدث بصـــورة متزايـــدة فـــي مناطـــق 
ـــا علـــى بنيـــة تحتيـــة حيويـــة ومعقـــدة لتقديـــم الخدمـــات  حضريـــة مكتظـــة ومعقـــدة تعتمـــد اعتمـــاًدا كثيًف
للســـكان.8 ويضيـــف أيًضـــا العـــدد المتزايـــد مـــن النازحيـــن داخلًيـــا الحضرييـــن ضغوًطـــا جديـــدة 

علـــى مناطـــق محليـــة بعينهـــا. 

ويمّثـــل الحجـــم الضخـــم للبنيـــة التحتيـــة الحضريـــة، وكذلـــك تطورهـــا التقنـــي، تحدًيـــا مســـتمًرا 
بالنســـبة للجنـــة الدوليـــة. والبنيـــة التحتيـــة الحضريـــة يرتبـــط بعضهـــا ببعـــض أيًضـــا. فمنشـــآت 
ـــر  ـــا توفي ـــن أيًض ـــة وتضم ـــارة والتدفئ ـــرة باإلن ـــة وكثي ـــة مختلف ـــة وخاص ـــق عام ـــّد مراف ـــة تم الطاق
بنيـــة تحتيـــة حيويـــة للميـــاه والصـــرف الصحـــي. وتعتمـــد الرعايـــة الصحيـــة والتعليـــم والبنيـــة التحتيـــة 
الداخليـــة والبنيـــة التحتيـــة للشـــركات علـــى توّفـــر الطاقـــة والميـــاه وشـــبكات الصـــرف الصحـــي. 
واليـــوم، فـــإن العـــدد الكبيـــر مـــن النزاعـــات التـــي تندلـــع بالتزامـــن حـــول العالـــم فـــي مناطـــق 
حضريـــة يســـبب إرهاًقـــا لقـــدرة اللجنـــة الدوليـــة والجهـــات الفاعلـــة األخـــرى علـــى االســـتجابة، 
ـــدن.  ـــل الم ـــه داخ ـــذي ينتهج ـــلوب ال ـــي األس ـــر ف ـــادة التفكي ـــى إع ـــاني إل ـــل اإلنس ـــاع العم ـــع قط ويدف

 ICRC 2015, Urban Services in Protracted Armed Conflict: A call for a better“ :8  لمزيد من التفاصيل، انظر
“ approach to assisting affected people, International Committee of the Red Cross, Geneva
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وتتضـــح هشاشـــة البنيـــة التحتيـــة المرتبـــط بعضهـــا ببعـــض مـــن خـــالل الســـهولة التـــي يمكـــن 
ـــر بهـــا أو ُيلَحـــق بهـــا الضـــرر. فالقصـــف الجـــوي– الـــذي عـــاد مـــن جديـــد ليكـــون ســـمة  أن ُتدمَّ
ـــر البنيـــة التحتيـــة بســـرعة. كمـــا أن  ملحوظـــة للنزاعـــات المســـلحة المعاصـــرة– يمكـــن أن يدمِّ
ـــم  ـــرار طواق ـــا وف ـــب منه ـــي تترك ـــص األجـــزاء الت ـــردَّى بســـرعة بســـبب نق ـــة تت ـــات الخدمي المنظوم
ـــة  ـــاس مســـتضعفين للغاي ـــن الن ـــل ماليي ـــة تجع ـــة الهشـــة والمتردي ـــات العام ـــة الماهـــرة. والخدم العمال
ـــود  ـــى الصم ـــادرة عل ـــة ق ـــة تحتي ـــم بني ـــل تصمي ـــاحاتها. ويمث ـــع مس ـــة بجمي ـــق الحضري ـــي المناط ف
ـــاء تعاونهـــا مـــع الســـلطات  ـــة أثن ـــة الدولي ـــا رئيســـًيا بالنســـبة للجن ـــة تحدًي ـــة التحتي واســـتدامة هـــذه البني

ـــدن.  ـــي الم ـــاة ف ـــد الحي ـــى قي ـــاس عل ـــاء الن ـــائل إبق ـــر وس ـــان توفي لضم

ويركــز جــزء كبيــر مــن عمليــات اللجنــة الدوليــة فــي الوقــت الحالــي علــى الحفــاظ علــى اســتمرار 
المنظومــات البلديــة أو الوطنيــة فــي تقديــم خدماتهــا إلــى مئــات اآلالف مــن النــاس. ويختلــف هــذا 
النهــج النُُّظمــي الشــامل اختالًفــا اســتراتيجًيا وتقنًيــا عــن الطريقــة التــي اعتــادت المنظمــة العمــل بهــا. 
فلئــن كانــت اللجنــة الدوليــة قــد وضعــت فــي الماضــي تصميمــات آلبــار ميــاه صغيــرة فــي المناطــق 
الريفيــة وأنشــأتها لتصــل إلــى آالف األشــخاص، فإنهــا تشــرف اليــوم علــى تصميــم وإصــالح 
منظومــات حضريــة تقــدم خدماتهــا لمالييــن األشــخاص فــي مناطــق حضريــة فــي الشــرق األوســط 

والمــدن ســريعة النمــو فــي أفريقيــا. 

تعقد متطلبات النجاح
تنامــى لــدى اللجنــة الدوليــة إدراك أكبــر لخصوصيــة االحتياجــات المرتبطــة بالحمايــة والمســاعدة، 
ــا  ــن داخلًي ــال والنازحي ــا العنــف الجنســي واألطف ــل ضحاي ــة مث ــد تنشــأ فــي مجموعــات معين ــي ق الت
والمهاجريــن والمســّنين وذوي اإلعاقــة والمجتمعــات المضيفــة. ويتطلــب هــذا االتســاع فــي الفئــات 
ــانية  ــات اإلنس ــي العملي ــي ف ــار األساس ــت اآلن المعي ــانية، بات ــتجابة اإلنس ــي االس ــة ف ــتهدفة دق المس
طويلــة األمــد ومطالــب المانحيــن. وتوجــد اليــوم لــدى اللجنــة الدوليــة مجموعــة أنشــطة أكثــر تنوًعــا 
فــي تصميــم البرامــج الممتــدة، ابتــداًء مــن األمــن الغذائــي، وصــواًل إلــى الصحــة العقليــة، ومــن البحث 
عــن المفقوديــن إلــى إصــالح البنيــة التحتيــة علــى نطــاق واســع. وفــي مجــال الصحــة، تتزايــد مواجهــة 

اللجنــة الدوليــة لألمــراض غيــر المعديــة التــي تتطلــب عالًجــا متطــوًرا. 

جزء من شبكة ضخمة لمعالجة المياه في غزة. 
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ــات  ــى فئ ــة، والوصــول إل ــم الموضوع ــم النظ ــية، ودع ــات األساس ــة االحتياج ــى تلبي ــد عل إن التأكي
ــم  ــون– ومعه ــب المانح ــانية. ويطل ــة اإلنس ــاس الفعالي ــقف قي ــا س ــع حتًم ــر يرف ــة أكب ــتهدفة بدق مس
الحــق– تقاريــر عــن النواتــج فضــاًل عــن المخرجــات. وتتزايــد لــدى المتضرريــن أنفســهم– ومعهــم 
كل الحــق أيًضــا– توقعــات مرتفعــة بخصــوص جــودة الرعايــة التــي يتلقونهــا وأدائهــا فــي ظــروف 
معقــدة. وتتطلــب األخالقيــات المهنيــة للجنــة الدوليــة أيًضــا مــن الفــرق الميدانيــة والمنظمــات الشــريكة 
المتنوعــة تنفيــذ التفويــض الكامــل للجنــة الدوليــة، بحيــث تــؤدي المنظمــة عملهــا فــي النزاعــات الممتدة 

كمــا ينبغــي وليــس بصــورة جزئيــة.

وأنشــطة اللجنــة الدوليــة فــي مجــال العنــف الجنســي مثــاٌل علــى هــذه االســتجابة التــي يتزايــد االهتمــام 
ــرد. ولكــي يكــون التصــدي للعنــف الجنســي  ــا الحتياجــات كل ف ــة وتصميمهــا وفًق بطبيعتهــا المركب
كامــاًل، يجــب أن يجمــع بيــن ثالثــة عناصــر، هــي: وضــع برامــج الحــد مــن المخاطــر بهــدف الحيلولــة 
دون وقــوع انتهــاكات ضــد المعرضيــن للخطــر، وتوعيــة المجتمعــات المحليــة بهــدف تجنــب الرفــض 
والوصــم، ورعايــة الناجيــن رعايــًة متعــددة األبعــاد فــي الوقــت المناســب وبطريقــة مراعيــة لظروفهم، 
ــة الطبيــة والدعــم  ــا مــن الرعاي ــاٍج. وقــد يحتــاج كل نــاج مزيًج ــكل ن بهــدف تقديــم عــالج مناســب ل
النفســي– اجتماعــي والدعــم لكســب العيــش والمتابعــة علــى المــدى البعيــد. ويتطلــب توفيــر كل عنصر 
مــن عناصــر هــذه الرعايــة خبــرة طويلــة. ويتطلــب كذلــك العمــل مــع جرحــى الحــرب وذوي اإلعاقــة 
والعائــالت التــي تفــّرق شــملها وضــع برامــج متطــورة وقابلــة للتكيــف مــع احتياجــات األفــراد. وتحديد 
ــٌل  ــع عم ــي المجتم ــم ف ــا وإعــادة إدماجه ــم جميًع ــم الدعــم والعــالج له ــن الحــاالت وتقدي ــة م كل حال
مســتمر وطويــل األمــد يتطلــب وجــود منظومــات مؤثــرة عبــر قطاعــات متعــددة. ويجــب أن يقــاس 
النجــاح التشــغيلي فــي هــذه المجــاالت، كمــا فــي مجــاالت أخــرى كثيــرة اآلن، علــى أســاس جــودة 

اإلجــراءات والنتائــج الفرديــة.

الطابع المصطنع للتمييز بين اإلغاثة والتنمية
ــم المســاعدة إليهــم اســتناًدا  اســتناًدا إلــى تجــارب اللجنــة الدوليــة فــي توفيــر الحمايــة للســكان وتقدي
إلــى احتياجاتهــم طــوال فتــرة النــزاع الممتــد، يتنامــى لديهــا عــدم االقتنــاع بالفــوارق المفترضــة بيــن 
اإلغاثــة والتنميــة مــن حيــث وضــع البرامــج والتمويــل. والتمييــز بيــن اإلغاثــة والتنميــة مناســب مــن 
الناحيــة اإلداريــة ألغــراض التمويــل أكثــر مــن كونــه انعكاًســا صادًقــا لواقــع النهــج القائــم علــى تلبيــة 
ــدة بشــأن  ــدة جدي ــي عقي ــي عــام 2003 ف ــة بهــذا رســمًيا ف ــة الدولي ــّرت اللجن ــد أق االحتياجــات. وق
الفتــرات االنتقاليــة إذ أشــارت إلــى أنهــا “تزيــد مــن إدمــاج اســتراتيجياٍت معينــة مســتلهمة مــن مجــال 
التنميــة فــي فكرهــا التشــغيلي”.9 ولهــذا الســبب أيًضــا حذفــت اللجنــة الدوليــة فــي عــام 2015 كلمــة 
“طارئــة” مــن نداءاتهــا الســنوية، بهــدف التأكيــد علــى أن االحتياجــات التــي تلبيهــا واألنشــطة التــي 

تضطلــع بهــا أكثــر شــمواًل واســتمراًرا ممــا توحــي بــه فئــات التمويــل الراهنــة. 

ــا  ــمل أيًض ــل يش ــب ب ــألرواح وحس ــذ ل ــل المنق ــل العاج ــى التدخ ــاني عل ــل اإلنس ــر العم وال يقتص
ــياق  ــدد الس ــة. ويح ــاة كريم ــش حي ــي عي ــم ف ــاة وحقه ــد الحي ــى قي ــاس عل ــاء الن ــائل بق ــان وس ضم
ــا مــا يتطلــب األمــر مزيًجــا مــن التدخــالت العاجلــة قصيــرة األمــد مــن  االســتجابة الالزمــة. وغالًب
ــذ كل ذلــك  ــى أن ينفَّ ــة األخــرى، عل ــاء المنظومــات مــن الناحي ــة األمــد وبن ــة واألنشــطة طويل ناحي
ــا مــا تكــون أنســب اســتجابة علــى اإلطــالق لتلبيــة االحتياجــات العاجلــة لألفــراد  بالتــوازي. وأحياًن

ــة والخدمــات.  ــة التحتي ــى دعــم البني ــة إل ــد الرامي ــة األم هــي األنشــطة متوســطة األمــد وطويل

غياب االستثمار في التنمية

علــى الرغــم مــن أن احتياجــات النــاس فــي النــزاع الممتــد قــد تكــون طويلــة األمــد ومعتمــدة علــى 
ــة  ــي التنمي ــا يكــون لالســتثمار ف ــا م ــة والخدمــات األساســية، غالًب ــة اإلنمائي ــة التحتي اســتمرار البني
ووكاالت التنميــة حضــور غيــر ثابــت ومحــدود، أو غيــاب كامــل عــن المشــهد. ومــن الثابــت مــن 
ــواغل  ــات، والش ــل العقوب ــائل مث ــن المس ــدد م ــره ع ــاب يفس ــذا الغي ــة أن ه ــة الدولي ــارب اللجن تج
المتصلــة بأمــن العامليــن، والجــدوى الميدانيــة. وقــد يرجــع الســبب أيًضــا إلــى فقــدان شــركاء 
ــا المشــاريع.  ــتنفذ فيه ــي س ــة الت ــى المنطق ــة الدخــول إل ــة إمكاني ــن المؤسســات اإلنمائي ــة م الحكوم

ومــا يــزال اســتمرار التنميــة أمــًرا ضرورًيــا فــي النزاعــات الممتــدة. إذ إن قلــة االســتثمار فــي التنميــة 
أثنــاء النزاعــات الممتــدة تعنــي أن المنظمــات اإلنســانية، مثــل اللجنــة الدوليــة، كثيــًرا مــا ُيتــَرك لهــا 
أمــر المحافظــة علــى أصــول ضروريــة حيويــة باالعتمــاد علــى ميزانيــات إنســانية قصيــرة األمــد. 
وقــد يحقــق المــزج المبتَكــر بيــن التمويــل اإلنســاني واإلنمائــي الحفــاظ علــى التنميــة إلــى حــد كبيــر، 
بــل ومكاســب تنمويــة. وتشــير تجــارب اللجنــة الدوليــة فــي جنــوب الســودان ولبنــان والصومــال إلــى 

أن هــذا أمــر ممكــن للغايــة علــى مســتويين.

Marion Harroff–Tavel (2003), Do Wars Ever End? International Review of the Red Cross, 85 (851),   9
 pp 465–496     .
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ــذات الحــدة مــن  ــا معرضــة بالكامــل ل ــٍد م ــادر أن تكــون أراضــي بل ــا، مــن الن ــا ُذكــر آنًف أواًل، كم
ــي مناطــق  ــة ف ــة األنشــطة اإلنمائي ــوب الســودان أمكــن مواصل ــي جن ــزاع المســلح. فف ــدات الن تهدي
عديــدة مــن البــالد. والنــزاع المســلح بحــد ذاتــه لــم يكــن العقبــة الرئيســية أمــام توســيع نطــاق الجهــود 
ــدت” فــي هــذه المناطــق الهادئــة نســبًيا، كانــت  اإلنمائيــة تدريجًيــا. وعندمــا انحســرت التنميــة أو “ُجمِّ
اســتجابة الجهــات الفاعلــة اإلنمائيــة لمواجهــة مخاطــر ضعــف الحكــم أكبــر مــن اســتجابتها لمواجهــة 
مخاطــر العنــف. والهشاشــة، ال غيــاب األمــن، هــي التــي كّبلــت التنميــة. وهــذا يبيــن الســبب فــي أن 
الربــط المبســط بيــن النــزاع الممتــد واســتحالة التنميــة ال أســاس لــه مــن الصحــة. فقــد تكــون هنــاك 
ــة  ــذ اســتثمارات إنمائي ــا تنفي ــول فيه ــدو مــن المعق ــزاع المســلح يب ــة الن ــدة داخــل منطق مناطــق عدي

تركــز علــى االحتياجــات األساســية.

ــات  ــير الخدم ــى س ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــة الدولي ــه اللجن ــذي أحرزت ــبي ال ــاح النس ــير النج ــا، يش وثانًي
ــة  ــورية وجمهوري ــال وس ــل الصوم ــات مث ــي نزاع ــدة ف ــنوات عدي ــية لس ــة األساس ــة التحتي والبني
الكونغــو الديمقراطيــة وجنــوب الســودان، إلــى أن تمويــل التنميــة والخبــرة يمكــن أن يكونــا مكمليــن 
للعمــل اإلنســاني فــي هــذه المناطــق. فالشــراكات اإلنمائيــة الفعالــة مــع المنظمــات اإلنســانية يمكــن 
أن تدعــم العمــل اإلنســاني االســتراتيجي بالتمويــل التنمــوي للمستشــفيات وشــبكات الرعايــة الصحيــة 
األوليــة ومصــادر كســب العيــش واســتمرارية المشــروعات الصغيــرة والتعليــم غيــر الرســمي 
ــر  ــا للفك ــن أيًض ــاء. ويمك ــي والكهرب ــاه والصــرف الصح ــة للمي ــة التحتي ــاز والبني ــن االحتج وأماك
ــداد وخفــض  ــة سالســل اإلم ــل لتحســين تنمي ــي المســتنير أن يســفر عــن إعــداد أدوات تموي اإلنمائ
ــرة األمــد فــي  ــج اإلنســانية قصي ــؤدي النُه ــة. وهــذان مجــاالن ت تكاليــف التعامــل بالعمــالت األجنبي

ــدة. ــاء النزاعــات الممت ــالزم أثن ــًرا مــن ال ــر كثي ــادة تكاليفهمــا أكث ــى زي ــة المطــاف إل نهاي

ويمكــن لزيــادة االبتــكار فــي تقديــم الدعــم اإلنمائــي علــى هذيــن المســتويين أن تُحــول دون حــدوث 
بعــض مــا يميــز فــي الغالــب األعــم النزاعــات الممتــدة مــن انتكاســات تنموية مزمنــة وإفقار مســتحكم. 

أهمية التطحيع المحلي وعقد الشراكات
لطالمــا عملــت اللجنــة الدوليــة مــع جهــات فاعلــة محليــة واكتســبت خبــرة طويلــة فــي معرفــة قيمــة 
الشــراكات الوطنيــة والمحليــة. ويعــد مبــدَءا التطويــع المحلــي والتفويــض بالمســؤوليات مــن المبــادئ 
الجوهريــة فــي الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــالل األحمــر. فالتفاعــل طويــل األمــد، الــذي 
ــة  ــر اللجن ــلح يج ــزاع المس ــأة الن ــل وط ــع يتحم ــع مجتم ــي، م ــتوى الهيكل ــى المس ــا عل ــدث غالًب يح
ــة  ــع الســلطات المعني ــة م ــة ومحلي ــة شــراكات وطني ــى إقام ــر إل ــة الحــال بعمــق أكب ــة بطبيع الدولي
والجمعيــات الوطنيــة والمجتمعــات المحليــة والمتعهديــن التجارييــن المحلييــن بصفــة عامــة. وتضيــف 
هــذه الشــراكات قيمــة كبيــرة لمهمــة اللجنــة الدوليــة فــي شــكل معــارف محليــة وتقــارب ووفــورات 
حجــم، وذلــك ألنهــا ُتعقــد مــع جهــات فاعلــة دائمــة وليســت مؤقتــة. ويمكــن أيًضــا لهــذه الشــراكات 

أن تقلــل خطــر التبعيــة فــي العمــل اإلنســاني. 
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وأهميــة التشــارك فــي ازديــاد باعتبارهــا مهــارة اســتراتيجية بالنســبة للجنــة الدوليــة. وإقامــة شــراكات 
محليــة مكملــة وفعالــة هــي، بحــق، شــاغٌل رئيســي لــكل المنظمــات الدوليــة بســبب اإلدراك المتنامــي 
إلســهام الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة فــي االســتجابة اإلنســانية. ويســتغرق تكويــن شــراكات 
ناجحــة وقًتــا ويتطلــب خبــرة. وإلــى جانــب الفوائــد الواضحــة للشــراكات فبإمكانهــا أن تشــكل تحديــات 

تشــغيلية بالنســبة لجميــع األطــراف لعــدد مــن األســباب، هــي: 

قــد تمــارس ســلطات حكوميــة قويــة وشــركاء محليــون ضغوًطــا سياســية تتعــارض مــع المبــادئ ●●
اإلنســانية المتمثلــة فــي عــدم التحيــز والحيــاد واالســتقالل.

قــد تتضمــن الشــراكات الوطنيــة والمحليــة فــي أوقــات كثيــرة تبايًنــا فــي القــدرات يشــكل لجميــع ●●
األطــراف تحدًيــا كبيــًرا ويســتهلك وقتهــم. ويتعيــن مواجهــة هــذا التبايــن علــى المــدى البعيــد فــي 
برامــج بنــاء القــدرات الرئيســية التــي تتطلــب تفكيــًرا اســتراتيجًيا وتكيًفــا علــى المســتوى التشــغيلي 

وتغييــرات ثقافيــة علــى الجانبيــن. 

ــع ●● ــة التطوي ــى أيديولوجي ــي إل ــي الدول ــة والمجتمــع المدن ــد لجــوء الحكومــات المضيف ــل تزاي يمث
المحلــي خطــر فــرض نمــوذج جديــد للتطويــع المحلــي فــي العمــل اإلنســاني يفتقــر إلــى الدقــة فيمــا 
يتعلــق بالتكامــل بيــن الشــركاء المحلييــن والدولييــن. وقــد تبيــن مــن تجــارب اللجنــة الدوليــة أن 
أغلــب العمــل اإلنســاني المؤثــر يتضمــن أوجــه تــآزر رشــيدة وقائمــة علــى المبــادئ بيــن العمــل 
الوطنــي والدولــي. وقــد يكــون اتبــاع نهــج نظــري للتطويــع المحلــي، بــداًل مــن النهــج العملــي، 

ضــد مصلحــة مــن هــم فــي خطــر مــن جــّراء النــزاع المســلح. 

وفــي ضــوء هــذه الســمات الجديــدة لالســتجابة الحاليــة للنــزاع الممتــد، مــن الضــروري اآلن النظــر 
بقــدر أكبــر مــن التفاصيــل إلــى الطريقــة التــي تســتجيب بهــا اللجنــة الدوليــة لهــذه الســمات وغيرهــا 

مــن الديناميــات التقليديــة للنــزاع الطويــل. 

اللجنة الدولية والهالل األحمر العربي السحري يعمالن سحًيا في منطقة عازلة على أطراف مدينة المعضمية المحاصرة. 
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ما هي استجابة . 3
اللجنة الدولية في 
النزاعات الممتدة؟

ــا  ــدة ُمدرًجـ ــاء النزاعـــات الممتـ ــانية أثنـ ــاعدات اإلنسـ ــاه المسـ ــة الدوليـــة تجـ ــد كان نهـــج اللجنـ لقـ
ــة،  ــة والتنميـ ــتمرارية اإلغاثـ ــل واسـ ــادة التأهيـ ــة بإعـ ــرة الخاصـ ــاتها المبكـ ــي سياسـ ــوح فـ بوضـ
ـــة  ـــة الدولي ـــذي تنتهجـــه اللجن ـــي المبكـــر. وتتمحـــور هـــذه السياســـات حـــول النهـــج المركـــب ال والتعاف
اســـتناًدا إلـــى مبادئهـــا األساســـية، والـــذي يلبـــي االحتياجـــات العاجلـــة وطويلـــة األمـــد عـــادًة عـــن 
ـــاط  ـــن أنم ـــة بي ـــرك بحكم ـــق التح ـــن طري ـــة، وع ـــواع مختلف ـــن أن ـــة م ـــج متوازي ـــق وضـــع برام طري
ـــاع.10 ـــدرات واإلقن ـــاء الق ـــة والحشـــد وبن ـــول محـــل الســـلطات المعني العمـــل المتنوعـــة، ال ســـيما الحل

ـــي  ـــاعدة الت ـــج المس ـــاله برام ـــي أع ـــكل البيان ـــي الش ـــروض ف ـــة المع ـــة العام ـــرم الصح ـــم ه ـــد أله لق
ـــج  ـــة لنه ـــح األولوي ـــى من ـــة إل ـــر الحاج ـــو يظه ـــرة. فه ـــنوات األخي ـــي الس ـــة ف ـــة الدولي ـــا اللجن أعدته
مركـــب يتضمـــن اشـــتراًكا أعمـــق وعلـــى نطـــاق المنظومـــات الخدميـــة فـــي مـــا يتعلـــق باألمـــن 
ــب  ــق بطـ ــا يتعلـ ــي مـ ــة فـ ــة الفوريـ ــالت العالجيـ ــب التدخـ ــى جانـ ــة إلـ ــة العامـ ــي والصحـ الغذائـ

الطـــوارئ واإلمـــداد العاجـــل بالغـــذاء. 

10  اللجنة الدولية للصليب األحمر: مهمتها وعملها، آذار/ مارس 2006
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نهج مركب
إن التـــزام اللجنـــة الدوليـــة بمســـاعدة المجتمعـــات علـــى الصمـــود يعنـــي أن تراعـــي ممارســـات 
ـــد  ـــانية. وق ـــتجابة اإلنس ـــتدامة االس ـــات واس ـــى المعون ـــاد عل ـــة االعتم ـــدوام معضل ـــى ال ـــة عل المنظم
ـــي  ـــتجابات ف ـــام 1998 أن “االس ـــى ع ـــود إل ـــر يع ـــت مبك ـــي وق ـــة ف ـــة الدولي ـــة اللجن ـــت سياس أعلن
حـــاالت الطـــوارئ ال يمكـــن أن تســـاوى بالعمليـــات قصيـــرة األمـــد”.11 وتعتمـــد اللجنـــة الدوليـــة 
ـــدة.  ـــات الممت ـــي النزاع ـــد ف ـــب والبعي ـــن القري ـــى المدَيْي ـــذ عل ـــي تنفَّ ـــال الت ـــن األعم ـــة م ـــادًة طائف ع
ـــن االقتصـــادي،  ـــكن، واألم ـــاه والس ـــة، والمي ـــة بالحماي ـــة المعني ـــة الدولي ـــرق اللجن ـــع ف ـــي جمي ويول
ــات  ــة االحتياجـ ــرد تلبيـ ــى مجـ ــود علـ ــز الصمـ ــتدام وتعزيـ ــين المسـ ــة للتحسـ ــة األولويـ والصحـ
األساســـية. ويســـتند هـــذا التفكيـــر إلـــى سياســـات اللجنـــة الدوليـــة فـــي مجـــال المســـاعدة لعـــام 
ـــى إدخـــال تحســـينات  ـــة المرتكـــزة عل ـــة” للصحـــة العام ـــي تعـــزز “االســـتراتيجية الهرمي 2004 الت
ـــى التدخـــالت  ـــاء عل ـــع اإلبق ـــرم) م ـــي أســـفل اله ـــة (ف ـــي والصحـــة العام ـــن الغذائ ـــي األم ـــية ف أساس
ـــى  ـــد الضـــرورة (عل ـــة عن ـــات البدني ـــة الجـــوع وعـــالج اإلصاب ـــت نفســـه لمواجه ـــي الوق ـــة ف العاجل

ـــرم).12  ـــة اله قم

ـــع  ـــن م ـــألرواح وتدعـــم بالتزام ـــذة ل ـــة منق ـــة احتياجـــات عاجل ـــة الدولي ـــات اللجن ـــب عملي ـــي أغل وتلب
ـــع  ـــك عـــادًة باســـتخدام منصـــة واحـــدة يمكـــن عـــن طريقهـــا أن تضطل ـــة األمـــد، وذل ـــك ُبنـــى طويل ذل
ـــن  ـــوب الســـودان، يمك ـــي جن ـــت نفســـه. فف ـــي الوق ـــد ف ـــرة األم ـــد وقصي ـــة األم ـــذه األنشـــطة طويل به
ـــين  ـــة لتدش ـــكل فرص ـــة أن تش ـــة معزول ـــي منطق ـــرات ف ـــق الطائ ـــن طري ـــدة ع ـــع واح ـــة توزي لعملي
ـــن  ـــة آلالف النازحي ـــط العائلي ـــادة الرواب ـــدف إع ـــن به ـــن المفقودي ـــد للبحـــث ع ـــل األم ـــج طوي برنام
ــن  ــخٍص مـ ــة 1300 شـ ــع حديثـ ــة توزيـ ــت عمليـ ــد مكنـ ــع. وقـ ــة التوزيـ ــن عمليـ ــتفيدين مـ المسـ
ـــة  ـــار االصطناعي ـــف األقم ـــت هوات ـــم أتاح ـــع. ث ـــة التوزي ـــدء عملي ـــل ب ـــن قب فحـــص صـــور لمفقودي
ـــم  ـــوا عليه ـــن تعرف ـــارب مفقودي ـــم االتصـــال بأق ـــخًصا منه ـــر لــــ 150 ش ـــب األحم ـــائل الصلي ورس
ـــّم  ـــي ل ـــرع ف ـــم، وُش ـــاع االتصـــال بينه ـــن انقط ـــنوات م ـــهور أو س ـــد ش ـــم بع ـــادوا االتصـــال به وأع
ـــل  ـــة طوي ـــج للحماي ـــز برنام ـــى تعزي ـــائع عل ـــال ش ـــذا مث ـــي بعـــض الحـــاالت. وه ـــالت ف شـــمل العائ

ـــد.  ـــر األم ـــة قصي ـــج إغاث ـــن برنام ـــا م ـــد انطالًق األم

ـــى  ـــاظ عل ـــي الحف ـــد ف ـــزاع الممت ـــي الن ـــتدامة ف ـــة مس ـــات خدمي ـــان وجـــود منظوم وال ينحصـــر ضم
ـــي  ـــب المخاطـــر الت ـــل يمّكنهـــم أيًضـــا مـــن تجن ـــاس ومصـــادر كســـب عيشـــهم وحســـب، ب صحـــة الن
ـــي  ـــر أساس ـــلح أم ـــزاع المس ـــاء الن ـــه أثن ـــي عمل ـــم ف ـــي منتظ ـــام تعليم ـــود نظ ـــم. فوج ـــدد حمايته تته
إلبعـــاد األطفـــال عـــن الشـــوارع ونشـــر معلومـــات أساســـية عمـــا يمكـــن أن يفعلـــوه لحمايـــة أنفســـهم. 
ويمّكـــن انخـــراط األطفـــال فـــي النظـــام المدرســـي مـــن ضمـــان الحـــد مـــن تعرضهـــم لمخاطـــر 
التجنيـــد والعنـــف الجنســـي والـــزواج المبكـــر والعمـــل القســـري وترســـيخ عقيـــدة حمـــل الســـالح 

ـــهم.  ـــي نفوس ف

ـــة، وال ينتقـــص  ـــة هـــو نقطـــة انطـــالق ميداني ـــى االحتياجـــات العاجل ـــة أواًل عل ـــة الدولي ـــد اللجن وتأكي
ـــم.  ـــاة والتأقل ـــد الحي ـــى قي ـــاء عل ـــن البق ـــن م ـــي التمك ـــون ف ـــا يبرع ـــا م ـــاس غالًب ـــة أن الن ـــن حقيق م
وغالًبـــا مـــا يســـتحدث الذيـــن يتلقـــون العـــون مـــن اللجنـــة الدوليـــة اســـتراتيجيات صمـــوٍد تثبـــت 
نهـــم مـــن الحفـــاظ علـــى قـــدر ممـــا ألفـــوه فـــي حياتهـــم قبـــل النـــزاع، أو يحيـــون  فعاليتهـــا وتمكِّ
ـــى  ـــاس عل ـــدرة الن ـــرار والهجـــرة. وتســـتدعي ق ـــون فيهـــا اســـتراتيجيات الف ـــدة شـــاقة يطبق ـــاة جدي حي
التصـــرف فـــي حـــاالت النـــزاع الممتـــد مـــن اللجنـــة الدوليـــة أن تعمـــل معهـــم لتحقيـــق غـــرض 

ـــم. ـــادر صموده ـــم مص ـــم ودع ـــة احتياجاته ـــي تلبي ـــل ف ـــزدوج يتمث م

 World Food Summit. Food Security in Armed Conflicts – The ICRC’s Approach and Experience,  11
– (International Review of the Red Cross, 36(315

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/article/other/57jncy.htm  

        Pierre Perrin (1998), The Impact of Humanitarian Aid on Conflict Development, International Review of  12
 the Red Cross, 38 (323)
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تلبية االحتياجات العاجلة وتقليل التأثير التراكمي               
للنزاع الممتد إلى الحد األدنى

ـــة  ـــار المدمـــرة المترتب ـــة اآلث ـــد لفتـــرة طويل مـــن التحديـــات االســـتراتيجية الرئيســـية فـــي النـــزاع الممت
علـــى تأثيـــره التراكمـــي. وعـــادًة مـــا ُيستشـــعر هـــذا التأثيـــر التراكمـــي فـــي كل القطاعـــات، مـــن 
الرعايـــة الصحيـــة واألمـــن الغذائـــي، إلـــى الميـــاه والكهربـــاء والتعليـــم والقانـــون والنظـــام. وال 
ــق  ــن طريـ ــانية عـ ــة اإلنسـ ــروف والكرامـ ــن للظـ ــدار التدريجييـ ــور واإلهـ ــة التدهـ ــن مواجهـ يمكـ
ـــى  ـــز عل ـــا ترّك ـــتدامة وتنظيًم ـــر اس ـــتجابًة أكث ـــتدعي اس ـــر يس ـــن األم ـــيطة، ولك ـــة البس أنشـــطة اإلغاث
ـــة  ـــة للجن ـــكن التابع ـــاه والس ـــدة المي ـــدت وح ـــد أع ـــرة. وق ـــر المباش ـــرة وغي ـــاس المباش ـــات الن احتياج
الدوليـــة نموذًجـــا للتأثيـــر التراكمـــي أثنـــاء النـــزاع الممتـــد تسترشـــد بـــه المنظمـــة اآلن فـــي اســـتجابتها 

ـــل.13 ـــاء العم ـــب أثن ـــا المرك ـــة لنهجه ـــو إضاف ـــدة، وه ـــاالت عدي ـــي ح ـــاعدة ف ـــم المس بتقدي

ـــة  ـــة لتلبي ـــرعة وبفعالي ـــه الس ـــى وج ـــتجابة عل ـــو االس ـــة ه ـــة الدولي ـــه اللجن ـــذي تتبع ـــج ال ـــدف النه وه
ــع  ــن مـ ــلح، وبالتزامـ ــزاع المسـ ــن النـ ــم عـ ــي تنجـ ــرة التـ ــر المباشـ ــرة وغيـ ــات المباشـ االحتياجـ
ـــات  ـــة. والعملي ـــات المتراكم ـــة االحتياج ـــتدامة لتلبي ـــتجابة مس ـــر اس ـــطة توف ـــداد أنش ـــا إع ـــك أيًض ذل
ـــف  ـــتجابة تخف ـــكل اس ـــن أن تش ـــع يمك ـــات أو المجتم ـــي الخدم ـــود مقدم ـــزز صم ـــي تع ـــانية الت اإلنس
ـــا  ـــة، أْي أنه ـــز إنمائي ـــات ركائ ـــل هـــذه العملي ـــة تمث ـــذه الطريق ـــة. وبه ـــر التراكمـــي بصـــورة فعال التأثي

ـــة.  ـــن حـــدوث االنتكاســـات التنموي تحمـــي م

 ICRC 2015, Urban Services in Protracted Armed Conflict: A call for a better approach to assisting  13
affected people, International Committee of the Red Cross, Geneva
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النزاعات الممتدة والعمل اإلنساني

الشكل 1 يظهر عمليات اللجنة الدولية في وجحد شركاء يدعمحن الركائز اإلنمائية عند تدهحر وضع ما. 

الشكل 2 يظهر إمكانية إضافة ركائز إنمائية في وجحد جهات فاعلة أخرى تضخ استثمارات متعددة السنحات للحيلحلة دون حدوث انتكاسات تنمحية أخرى.

الشكل 3 يظهر انخفاض تكاليف النزاع وسعر التعافي وإعادة اإلعمار عندما يشترك جميع الجهات الفاعلة في الركائز اإلنمائية.
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العمل على المدى القريب والمدى البعيد
ـــن  ـــى تتمك ـــط حت ـــاء التخطي ـــن أثن ـــا أفقي ـــي اعتباره ـــع ف ـــة أن تض ـــة الدولي ـــرق اللجن ـــى ف ـــن عل يتعي
مـــن االســـتجابة لالحتياجـــات العاجلـــة وتخفـــف التأثيـــر التراكمـــي. وبتعبيـــر أحـــد المديريـــن فـــي 

ـــا”. ـــن مقدًم ـــد لعامي ـــر يمت ـــبوعي واآلخ ـــا أس ـــن: أحدهم ـــن زمنيي ـــل بجدولي ـــة: “أعم ـــة الدولي اللجن

وعـــن طريـــق العمـــل بجدوليـــن زمنييـــن أحدهمـــا علـــى المـــدى القريـــب واآلخـــر علـــى المـــدى 
البعيـــد تســـتطيع اللجنـــة الدوليـــة أن تعـــدل أنشـــطتها بســـرعة: فتزيـــد االســـتجابة العاجلـــة عندمـــا 
ـــة  ـــع المنظم ـــا تضطل ـــا م ـــز الصمـــود، وغالًب ـــى تعزي ـــد برامـــج قائمـــة عل ـــزاع، أو تع ـــع حـــدة الن ترتف
بهذيـــن العمليـــن فـــي الوقـــت نفســـه. ويتيـــح هـــذا للجنـــة الدوليـــة االســـتفادة مـــن عناصـــر المـــدة 
والعمـــق والمرونـــة والشـــراكة أثنـــاء عملياتهـــا الممتـــدة فـــي تحقيـــق الحـــد األقصـــى مـــن التأثيـــر 

اإلنســـاني.

ـــي”،  ـــي “بانغ ـــي ف ـــاه والصـــرف الصح ـــن المي ـــات م ـــة االحتياج ـــة بتلبي ـــة الدولي ـــتجابة اللجن ـــد اس عن
بـــدأت المنظمـــة التخطيـــط طويـــل األمـــد فـــي الوقـــت نفســـه الـــذي بـــدأت فيـــه نقـــل الميـــاه بالشـــاحنات 
تلبيـــًة لالحتياجـــات العاجلـــة. وبالمثـــل، تحـــاول اللجنـــة الدوليـــة بمشـــاركتها فـــي مجـــال األمـــن 
االقتصـــادي فـــي جنـــوب الســـودان أيًضـــا أن ترفـــع مســـتوى التصـــدي ألزمـــة األمـــن الغذائـــي 
الممتـــدة. فعمليـــات توزيـــع الغـــذاء غيـــر كافيـــة. ويتطلـــب منطـــق تلبيـــة االحتياجـــات األساســـية 
وطويلـــة األمـــد فـــي هـــذه األزمـــة نهًجـــا يهـــدف إلـــى حمايـــة مصـــادر كســـب العيـــش وحمايـــة 
البيئـــة، وُيصـــاغ تحـــت مظلـــة األمـــن الغذائـــي ال تقديـــم المســـاعدات الغذائيـــة. وينتقـــل التركيـــز 
الميدانـــي للجنـــة الدوليـــة فـــي النزاعـــات الممتـــدة، حيثمـــا أمكـــن، مـــن إبقـــاء النـــاس علـــى قيـــد 
ـــات  ـــع المجتمع ـــل م ـــى العم ـــراد إل ـــام األف ـــن إطع ـــاة، وم ـــد الحي ـــى قي ـــم عل ـــى وســـائل إبقائه ـــاة إل الحي
والســـلطات لتدعيـــم منظومـــة الغـــذاء التـــي يعتمـــد النـــاس عليهـــا عـــن طريـــق تحصيـــن الماشـــية 
وعالجهـــا، والضـــخ النقـــدي، وإنشـــاء سالســـل عاليـــة الجـــودة لتوريـــد البـــذور.14 ولمزيـــد مـــن 

المعلومـــات انظـــر اإلطـــار رقـــم 6. 

ـــد  ـــل األم ـــد وطوي ـــر األم ـــن قصي ـــن النهجي ـــع بي ـــا الجم ـــة أيًض ـــال الصح ـــي مج ـــات ف ـــن األولوي وم
ـــة  ـــة الدولي ـــع للجن ـــفى تاب ـــكان مستش ـــي. فبإم ـــر التراكم ـــف التأثي ـــة وتخفي ـــات العاجل ـــة االحتياج لتلبي
ــن  ــلح مـ ــزاع المسـ ــا النـ ــة لضحايـ ــة عاجلـ ــات جراحيـ ــري عمليـ ــودان أن يجـ ــوب السـ ــي جنـ فـ
الجرحـــى بينمـــا يقـــدم بالتزامـــن مـــع ذلـــك تدريبـــات للطواقـــم الطبيـــة لتحســـين العـــالج الـــذي تقدمـــه، 
ـــث  ـــة. وتحدي ـــم الحكومي ـــا لرواتبه ـــن تقاضـــي أفراده ـــة، وتأمي ـــي المنطق ـــراض ف ـــن األم ـــة م والوقاي
المستشـــفى الحكومـــي يجلـــب فرصـــة مزدوجـــة تتمثـــل فـــي عـــالج جرحـــى الحـــرب والوصـــول 
ـــانية لتراجـــع  ـــب اإلنس ـــن العواق ـــي م ـــي تعان ـــزاع الت ـــن الن ـــات المحيطـــة المتضـــررة م ـــى المجتمع إل
الخدمـــات الصحيـــة فـــي أعقـــاب تقليـــص الميزانيـــة الحكوميـــة وعـــدم دفـــع الرواتـــب وهـــروب 

ـــرة. ـــن المه العاملي

ـــب  ـــى جان ـــة. فإل ـــة الدولي ـــر أنشـــطة أخـــرى مـــن أنشـــطة اللجن ـــي أن ييسِّ ـــا لبرنامـــج طب ويمكـــن أيًض
ـــوات  ـــة للق ـــى اإلســـعافات األولي ـــب عل ـــم تدري ـــم يمكـــن تقدي ـــي الدائ ـــق الطب ـــه الفري ـــذي يؤدي العمـــل ال
ـــن  ـــل، يمك ـــة. وبالمث ـــة الثابت ـــذه المنصـــة الطبي ـــن ه ـــا م ـــة انطالًق ـــط المواجه ـــا وراء خ ـــلحة فيم المس
ـــاني.  ـــي اإلنس ـــون الدول ـــأن القان ـــة بش ـــع األطـــراف كاف ـــة م ـــوارات مهم ـــات وإجـــراء ح ـــم تدريب تقدي
وهـــدف هـــذه البرامـــج مواجهـــة الشـــواغل العاجلـــة المتعلقـــة بالحمايـــة وتطويـــر القـــدرة علـــى 
ـــون  ـــر للقان ـــرام أكب ـــى احت ـــة تفضـــي إل ـــق بيئ ـــزاع، وخل ـــة الن ـــة داخـــل منطق ـــم اإلســـعافات األولي تقدي

ـــد.  ـــدى البعي ـــى الم ـــاني عل ـــي اإلنس الدول

14  هذا النهج أساسي بالنسبة لسياسات المساعدات التي تتبعها اللجنة الدولية، المبدأ 49 (2004)، الذي يؤكد على الحاجة إلى إعطاء السكان المدنيين 
الوسائل الالزمة الستعادة كرامتهم ومصادر كسب العيش.
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النزاعات الممتدة والعمل اإلنساني

العمل المتعّمق
ــن  ــة ع ــة الدولي ــدف اللجن ــي ته ــة الت ــبل المهم ــد الس ــاركة أح ــق المش ــة لعم ــاء األولوي ــكل إعط يش
ــاذ  ــاًل مــن إنق ــال شــيء أعمــق نب ــة. ف ــة األمــد باســتجابة ذكي ــة االحتياجــات طويل ــى تلبي ــا إل طريقه
روح إنســان فــي حالــة طــوارئ، لكــن التجربــة تظهــر أن تعميــق المشــاركة فــي البنــى االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والحكوميــة أثنــاء النزاعــات الممتــدة يمكــن لــه، إن لــم يضمــن االســتدامة، أن يضمــن 
وجــود منظومــات خدميــة أكثــر قــدرة علــى الصمــود، تســتمر فــي إنقــاذ األرواح طــوال فتــرة النــزاع، 
وغالًبــا مــا يكــون ذلــك بتكلفــة أقــل. وتمنــح مشــاركة اللجنــة الدوليــة علــى مســتوى هــذه البنــى التحتيــة 
أولويــًة للقــدرة علــى الصمــود، عــن طريــق التركيــز علــى االحتياجــات اإلنســانية األساســية المرتبطة 
بوســائل البقــاء علــى قيــد الحيــاة، أْي الوصــول إلــى الخدمــات؛ وتمكيــن األفــراد؛ وإتاحــة الفــرص 
ــاه  ــة للصحــة والمي ــة الموثوق ــى التحتي ــر منظومــات كســب العيــش؛ وإقامــة البن ــة؛ وتوفي االقتصادي

والصــرف الصحــي والطاقــة؛ وتهيئــة بيئــة حمائيــة تقلــل انتهــاكات القانــون الدولــي اإلنســاني.

ــة  ــج اللجن ــع برام ــياق وحســب. وتجم ــي الس ــياق ال ف ــى الس ــل عل ــق العم ــج المتعم ــتدعي النه ويس
الدوليــة فــي النزاعــات الممتــدة بيــن طريقتيــن رئيســيتين للعمــل المتعمــق: أوالهمــا، مشــاريع الدعــم 
ــاس  ــن الن ــة م ــات ضخم ــن حصــول مجموع ــا تضم ــة تقنًي ــاركات عميق ــق مش ــن طري ــي ع الهيكل
ــات  ــا لالحتياج ــة وفًق ــدود مصمم ــى نطــاق مح ــاريع عل ــا، مش ــية. وثانيتهم ــات األساس ــى الخدم عل

ــراد.  ــاة األف ــي حي ــق ف ــر العمي ــى التأثي الشــخصية، تركــز عل

الشكل 4 يظهر “مجمحعة أنشطة اللجنة الدولية”.

عینة من "مجموعة أنشطة اللجنة الدولیة" لتلبیة االحتیاجات قصیرة األمد ومتوسطة األمد وطویلة األمد
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أنشطة تطویر

القانون والمعاییر
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المقدمة إلى السلطات

تسجیل األفراد المعرضین

للخطر، وزیارتھم
المساعدة في دعم

أنشطة الحمایة القائمة

إجالء األشخاصعلى المجتمع المحلي
للخطرالمعرضین

االحتیاجات قصیرة األمد

االحتیاجات طویلة األمد
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ما هي استجابة اللجنة الدولية في النزاعات الممتدة؟

إيالء األولحية للمرونة والقرب من الناس 
لطالمـا تبّيـن مـن وضـع البرامـج المجمعـة والمتوازيـة أن حالـة انسـياب الوضـع هي التـي تحدد نمط 
عمـل اللجنـة الدوليـة، وتحـدد بالتالـي معالم المزج األمثل الذي يتطلبه كل سـياق بيـن األمدين القصير 
والطويـل. والمـراد باالنسـياب قـدر العنـف الـذي عنـده يندلـع النزاع وتثبـت حدته أو تخبـو على مدى 
النـزاع الممتـد. ويحـدد قـدر العنـف كيف يمكـن أن تعمل فرق اللجنـة الدولية بأنمـاط تختلف باختالف 
حـدة القتـال والمخاطـر علـى امتـداد النـزاع. وقـد أدت حالـة انسـياب النـزاع فـي جنـوب السـودان 
إلـى تمكيـن اللجنـة الدوليـة مـن تنفيـذ مشـاريع طويلـة األمـد لبنـاء القـدرات البيطريـة بالتعـاون مـع 
وزارة الثـروة الحيوانيـة والسـمكية فـي المناطـق المسـتقرة، بينمـا وزعـت فـي الوقـت نفسـه إمـدادات 
عاجلـة ألشـخاص فـي مناطـق أخـرى نزحـوا في اآلونـة األخيرة وكان يصعـب الوصـول إليهم. وفي 
سـورية واليمـن، خـالل عـام 2015، قـدرت اللجنـة الدوليـة أن نسـبة المسـاعدات قصيـرة األمـد إلى 
المسـاعدات طويلـة األمـد، التـي تعبـر عمـا قدمتـه مـن مزيـج أنشـطة اإلغاثـة والتنميـة، بلغـت 80 
إلـى 20. وفـي لبنـان واألردن يتيـح اختـالف األوضـاع تقديـم مسـاعدات أكثـر اسـتدامة فـي الرعايـة 
الصحيـة وكسـب العيـش لالجئيـن والنازحيـن داخلًيـا، لذلك فقد انعكسـت النسـبة فبلغـت 20 إلى 80. 

والمرونـة هـي أفضـل وسـيلة للحفـاظ علـى القـرب مـن السـكان المتضرريـن فـي ظـل سـياق متغير. 
وتهـدف اللجنـة الدوليـة إلـى أن تظـل مرنـة فـي اسـتجابتها، حتـى فـي المناطـق التـي تعد مسـتقرة في 
ظاهرهـا حيـث تشـارك اللجنـة الدوليـة فـي أنشـطة طويلـة األمـد فـي مجاَلـي الدعـم الهيكلـي والقـدرة 
علـى الصمـود. وفـي عـام 2012 دخلـت اللجنة الدولية في شـراكة مع مستشـفى تعليمـي في “ملكال” 
بواليـة أعالـي النيـل فـي جنوب السـودان حيـث كانت تقدم خدمـات جراحة الرضـوض والتواصل مع 
المجتمعـات المحليـة، وكذلـك برامـج بنـاء القـدرات للطواقـم الطبية المحليـة. وعندما أفضى اسـتئناف 
النـزاع المسـلح إلـى نـزوح فجائي لسـكان “ملـكال” المدنيين وألحـق أضراًرا بالمستشـفى، لحقت فرقة 
اللجنـة الدوليـة بهـؤالء النازحيـن ونقلـت خدماتهـا الطبيـة إلـى البلـدات القريبـة حيث تجمـع النازحون 
داخلًيـا. وقـد ضمـن هـذا التحـرك بقـاء فـرق اللجنـة الدوليـة على مقربـة من النـاس وتمّكنها مـن تلبية 

احتياجاتهم. 

ويعـرض اإلطـار 2 هـذا المثـال بمزيـد مـن التفاصيـل، حيـث يعقـد مقارنـة بيـن نمطيـن مختلفيـن 
مـن منصـات التشـغيل فـي جنـوب السـودان. وبغـض النظـر عـن اختـالف مسـتويات التقّلـب، ظلـت 
فـرق اللجنـة الدوليـة فـي كل مـكان حريصـة علـى الجمـع بيـن األنشـطة قصيـرة األمد وطويلـة األمد 
لتلبيـة احتياجـات السـكان المدنييـن المعنييـن. وتسـعى اللجنـة الدوليـة بجديـة للبحث عن فـرص زيادة 
األنشـطة طويلـة األمـد واالسـتفادة مـن هـذه الفـرص، حتـى من قبـل أن ينتهـي النزاع، بهـدف تخفيف 
التأثيـر التراكمـي الـذي مـن شـأنه أن يفاقـم، فـي غيـاب التخفيـف، مـن حـدة االحتياجـات اإلنسـانية. 

اإلطار 1
العمل على المدى القريب والبعيد في العراق

اللجنة الدولية موجودة في العراق منذ عام 1980، حيث تضطلع بتلبية 
االحتياجات اإلنسانية الناجمة عن عقود من النزاعات المتنوعة، بدًءا من 
الحرب اإليرانية العراقية، وصواًل إلى النزاع الدائر اليوم. وعندما بدأت 
الذي سيتخذه  بالمنحى  التنبؤ  المستحيل  الدولية كان من  اللجنة  عمليات 
األمد.  بمنظور قصير  الدولية  اللجنة  فبدأت  البلد،  في  األوضاع  تطور 
قدرتها  وارتفعت  الوقت  بمرور  الوضع  مع  تأقلمت  ما  ولكنها سرعان 
على االبتكار في تلبية االحتياجات قصيرة األمد مع التوسع في الوقت 
نفسه في دعم الخدمات التي ستكون لها أهمية حاسمة في حياة الناس على 

المدَيْين المتوسط والبعيد. 

وكان أحد السبل المهمة لفعل ذلك هو دعم مقدمي الخدمات المحليين. 
في إصالح  مباشًرا  دعًما  الدولية  اللجنة  قدمت  عاًما،   25 مدار  وعلى 
تدريب  طريق  عن  تأهيلها  وإعادة  بالمياه  لإلمدادات  التحتية  البنية 
لضمان  االستهالكية  والمستلزمات  الغيار  قطع  وتوريد  الموظفين 
الدولية  اللجنة  شركاء  من  الخدمات  مقدمو  ويتولى  الخدمة.  استمرار 
كما  والمدارس.  والمستشفيات  المقيمين  المستهلكين  إلى  خدماتهم  تقديم 
أولوية في هرم  النازحين والالجئين كانوا دوًما وما زالوا يشكلون  أن 

تركيب  من  أيًضا  الدولية  اللجنة  تمكنت   ،2015 عام  وفي  األنشطة. 
بمياه  الشاحنات  طريق  عن  وزودتها  عمومية  وصنابير  مياه  خزانات 
الشبكة الرئيسية في إطار االستجابة الحتياجات النازحين داخلًيا في مخيم 
الرمادي، ومخيم األمل وفي المخيمات العشوائية حول مخيم الكرفانات 
في األنبار. وقد ضمن هذا النشاط للنازحين داخلًيا إمكانية الوصول إلى 
اللجنة  استعانة  مناسب على  مثال  العاجلة وهو  احتياجاتهم  لتلبية  المياه 
الدولية بنظام طويل األجل لتلبية احتياجات عاجلة خالل أزمة قصيرة 

األمد.  

الضغط  حجم  النازحين  السكان  من  ضخمة  أعداد  توافد  ضاعف  وقد 
الهائل على خدمة المياه الرئيسية في بلدات العامرية والنخيب والحبانية، 
لذا فقد حّدثت اللجنة الدولية البنية التحتية لإلمداد بالمياه في هذه المناطق 
بالتعاون مع مديرية مياه الخالدية. وضمن هذا النشاط إمداًدا بالمياه ُيعتَمد 
المناطق، وفي  21,900 شخص مقيم في هذه  لزهاء  أكبر  بقدر  عليه 
في  داخلي  نازح   37,000 لزهاء  بالمياه  اإلمداد  يضمن  نفسه  الوقت 
الدولية  اللجنة  تحقق  كيف  البرنامج  من  الجزء  هذا  وُيظهر  المخيمات. 

تحسينات طويلة األمد باالستعانة باستجابة ألزمة قصيرة األمد. 
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اإلطار 2
استراتيجية ثابتة وأخرى متغيرة في قريتين من قرى جنحب السحدان

بدأ وجود اللجنة الدولية في السودان، بما في ذلك ما يعرف اآلن باسم 
تباين   2015–2014 الفترة  وفي   .1980 عام  منذ  السودان،  جنوب 
الوضع اإلنساني عبر أرجاء جنوب السودان، ولذلك عّدلت اللجنة الدولية 
استراتيجيتها وفًقا النسياب األوضاع وتبًعا الحتياجات الناس والفرص 

الميدانية المتاحة.

في  نسبًيا  مستقًرا  الدولية  اللجنة  وجود  كان  النيل  أعالي  والية  في 
“مايووت” حيث يتسم الوضع األمني بوجه عام بالهدوء ويمارس السكان 
حياتهم بصورة تكاد تكون طبيعية. فتمكنت اللجنة الدولية في هذه البيئة 
الخارجية  العيادات  خدمات  يتضمن  لمستشفى  قوي  برنامج  إعداد  من 
والرعاية المركزة والطوارئ واألمومة والجراحة والصيدلة. وتعهدت 
اللجنة الدولية باالستثمار في المستشفى لمدة أربع سنوات بحيث تؤمن 
األولويات طويلة األمد سالمة البنية التحتية وكفاءتها وحصول الموظفين 
على أكبر قدر ممكن من فرص التعلم. ويقدم هذا المستشفى أيًضا العالج 
إلى جرحى الحرب الذين أصيبوا أثناء القتال في المنطقة أو الذين أجَلتهم 
الحالة  هذه  وفي  بعيدة.  أماكن  من  طبية  ألسباب  الدولية  اللجنة  فرق 
في  وثابتة  األمد  طويلة  األول  المقام  في  لتكون  أنشئت  منصة  سمحت 

إطالق أنشطة مهمة قصيرة األمد. 

الدائرة  القتالية  األعمال  من  بشدة  تضررت  فقد  الوحدة،  والية  أما 
التالي: التشغيلي  المنطق  على  قائمة  سريعة  تعديالت  إلى  واحتاجت 

واالستعانة  التنقل،  وسهولة  اللحاق،  (أي   ”follow, float, fly“
بالطيران)، وهو يهدف إلى ضمان استمرار العمل اإلنساني في األماكن 
من  “لير”  بلدة  وعانت  للمساعدة.  احتياًجا  الناس  أشد  بها  يوجد  التي 

هجمات متعددة وانتقلت السيطرة فيها بين أيدي القوات الحكومية تارة 
وقوات المعارضة تارة أخرى. وفي البداية كانت اللجنة الدولية في والية 
الوحدة تتخذ من “بنتيو” مقًرا لها، لكنها انتقلت إلى “لير” في أوائل كانون 
الثاني/ يناير 2014 حتى تتمكن من اللحاق بالسكان المدنيين النازحين 

خالل تحركهم جنوًبا على الطريق الرئيسي. 

منها،  إجالء  وعمليات  لير  على  كبيرة  هجمات  عدة  وقوع  وبرغم 
الحماية  فوفرت  هناك،  بقيت  فعالة  متنقلة  منصة  الدولية  اللجنة  أنشأت 
التي  المتفرقة  الهجمات  أجبرت  وقد  عاًما.  تقارب  لمدة  والمساعدات 
تتزايد حدة العنف فيها اللجنة الدولية على أن تظل متنقلة. فنظمت اللجنة 
الدولية عمليات سريعة التنقل وقصيرة األجل لتوزيع مساعدات غذائية 
مدعومة  الجوي،  النقل  المدنيين عن طريق  على  عاجلة  غذائية  وغير 
الذي لم تتمكن فيه من الحفاظ  الوقت  بفرق متناوبة على األرض، في 
على وجود دائم في البلدة. بل ونجحت فرق اللجنة الدولية في ظل هذا 
لتعزيز  البرامج طويلة األمد وبرامج  المتقلب في إدماج بعض  الوضع 
القدرة على الصمود في المنطقة، بما في ذلك تحصين الماشية، وإصالح 
المضخات اليدوية وإعادة الروابط العائلية بين األفراد الذين تشتت شملهم 

في الهجمات التي ُشنَّت في األعوام السابقة.  

قدمتها  التي  والفرق  العينية  المساعدات  دخلت  األنشطة،  هذه  كل  وفي 
إلى البلدة عن طريق الجو– وهو البعد الحيوي في االستراتيجية الخاص 
الصعيد  على  والقرب  بالمرونة  الدولية  للجنة  سمح  الذي  بالطيران، 
الميداني في سياق وصلت فيه لوجستيات النقل البري إلى أدنى مستوياتها 

وكان النزاع فيه يتجدد باستمرار.

بناء الشراكات
ـــات  ـــاء المؤسس ـــراكات وبن ـــاء الش ـــة بن ـــة الدولي ـــب للجن ـــج المرك ـــي النه ـــية ف ـــب األساس ـــد الجوان أح
ـــب األحمـــر والهـــالل األحمـــر والســـلطات  ـــة التابعـــة لحركـــة الصلي ـــات الوطني ـــاون مـــع الجمعي بالتع

ـــلحة.  ـــات المس ـــي النزاع ـــة ف المعني

ـــاه والمستشـــفيات  ـــة شـــراكات مـــع عـــدد مـــن الســـلطات، بمـــا فيهـــا مجالـــس المي ـــة الدولي ـــد اللجن وتعق
واإلدارات المحليـــة والخدمـــات التقنيـــة، بأســـلوب يضمـــن إيـــالء االحتـــرام الســـتقالل المنظمـــة 
وحيادهـــا فـــي كل شـــراكة تعقدهـــا. ومرافـــق تقويـــم العظـــام التابعـــة للجنـــة الدوليـــة مـــن األمثلـــة 
علـــى الجمـــع بيـــن األنشـــطة قصيـــرة األمـــد وطويلـــة األمـــد. فهـــذه المرافـــق تلبـــي احتياجـــات 
ـــدرات  ـــل الق ـــة ونق ـــز الوطني ـــد للمراك ـــل األم ـــي طوي ـــاء المؤسس ـــق البن ـــن طري ـــررة ع ـــة متك عاجل
التقنيـــة المتخصصـــة إلـــى الســـلطات الوطنيـــة أو المحليـــة. والنهـــج المفضـــل للجنـــة الدوليـــة هـــو 
ـــول  ـــذا الحل ـــون ه ـــا يك ـــا م ـــن أحياًن ـــا، لك ـــول محله ـــة ال الحل ـــلطات المعني ـــدرات الس ـــاء ق ـــد وبن حش

ضرورًيـــا لتلبيـــة االحتياجـــات. 

ـــة حـــول  ـــات الوطني ـــة مـــن الجمعي ـــى شـــبكة قوي ـــى االعتمـــاد عل ـــة بقدرتهـــا عل ـــة الدولي ـــاز اللجن وتمت
ـــة بمجتمعاتهـــم واحتياجاتهـــا  ـــة قوي ـــة ومتطوعوهـــا بمعرف ـــات الوطني ـــو الجمعي ـــع موظف ـــم. ويتمت العال
ـــى الجهـــات المســـتجيبة  ـــة هـــي أول ـــات الوطني ـــة. وعـــادًة مـــا تكـــون الجمعي ـــر ســـبل العمـــل فعالي وأكث
ــة بـــروح  ــة الدوليـ ــع اللجنـ ــاون مـ ــا أو بالتعـ ــل وحدهـ ــة وتعمـ ــوط المواجهـ ــات علـــى خطـ لألزمـ
ـــة  ـــة الدولي ـــى شـــراكات الحرك ـــة عل ـــدة أمثل ـــيقت ع ـــد ِس ـــدرات. وق ـــاء الق ـــي بن ـــتراك ف ـــا االش يحدوه

ـــار 3 أ.  ـــي اإلط ف

ـــا  ـــة حيثم ـــة المحلي ـــة، والملكي ـــل المعرف ـــادل، ونق ـــم المتب ـــي شـــراكاتها التعل ـــة ف ـــة الدولي وتدعـــم اللجن
ـــر  ـــون أكث ـــد تك ـــها، أو ق ـــل بنفس ـــن العم ـــر م ـــم األكب ـــة أداء القاس ـــة الدولي ـــى اللجن ـــد تتول ـــن. وق أمك

ـــه.  ـــى عمل ـــي عل ـــراف التقن ـــي واإلش ـــد المحل ـــي للمتعه ـــم المال ـــا الدع ـــة بتقديمه فعالي
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اإلطار 3 أ 
الشراكات داخل الحركة

ملتزًما  مستجيًبا  بوصفه  اللبناني  األحمر  الصليب  إلى  ُينظر  لبنان  في 
وعند  الصحة  مجال  في  لالحتياجات  تلبيته  في  للغاية  وفعااًل  بالمبادئ 
وقوع الكوارث، إذ يتمتع بالقدرة على الوصول إلى جميع أرجاء البلد. 
ويتمتعون  جيًدا  تدريًبا  بون  ومدرَّ بالحماس  مفعمون  فيه  فالمتطوعون 
الطبية  الخدمات  على  الطلب  شهد  األخيرة،  السنوات  وفي  بالخبرة. 
وتدعم  ملحوظة.  زيادة  اللبناني  األحمر  الصليب  يقدمها  التي  العاجلة 
من  اللبناني  األحمر  الصليب  أسطول  وتحديث  تجديد  الدولية  اللجنة 
سيارات اإلسعاف عن طريق تزويده بحوالي 30 في المائة من ميزانيته 

المطلوبة، وبذلك تساعده على مواصلة تلبيته احتياجات السكان. 

ويؤدي الهالل األحمر الصومالي دوًرا حيوًيا في توفير الرعاية الصحية 
عبر أرجاء الصومال، إذ يضطلع بتشغيل المستشفيات وعيادات الصحة 
العامة التي توفر الخدمات الصحية األولية، والتطعيمات ودعم أصول 
التغذية السليمة ورعاية ضحايا العنف الجنسي. وعندما اضطرت بعض 
األوضاع،  وتقلبات  األمن  غياب  وطأة  تحت  لإلغالق  العيادات  هذه 

عيادات  افتتاح  على  الصومالي  األحمر  الهالل  الدولية  اللجنة  ساعدت 
جديدة وتحديث المرافق الطبية التي تمكنت من إبقاء أبوابها مفتوحة.

الذي  نفسه  بالقدر  الوطنية  الجمعية  تضررت  السودان  جنوب  وفي 
أن  يعني  ما  األخيرة،  العنف  أعمال  بسبب  المحليون  السكان  به  أضير 
المتطوعين في الصليب األحمر السوداني منهم َمن اضطر إلى النزوح 
اإلصابات  من  الرغم  وعلى  والقتل.  بل  لإلصابة  تعرض  َمن  ومنهم 
المجتمع  المتطوعين ملتزمين بدورهم في  وغياب األمن ظل كثير من 
وفي الحركة بصورة مذهلة. وتعتمد اللجنة الدولية على هؤالء األفراد 
الملتزمين في مساعدتها على تنظيم التوزيع الفعلي للمساعدات الغذائية 
المقدمة عن طريق اإلنزال الجوي لفائدة آالف العائالت ولمساعدة الناس 
على تحديد األقارب المفقودين واالتصال بهم عن طريق برنامج إعادة 
الروابط العائلية التابع للجنة الدولية. واتساًقا مع فكر اللجنة الدولية على 
المدى البعيد، تأُمل المنظمة في دعم الجمعية الوطنية في إعادة بناء ذاتها 

وتطوير فروع جديدة في المستقبل. 

اإلطار 3 ب
شراكة طحيلة األمد في غزة

ــي غــزة  ــاه ف ــي عــام 2006 دعــم قطــاع المي ــة ف ــة الدولي ــدأت اللجن ب
ــاه  ــي لمصلحــة مي ــي والتشــغيلي والمال ــم الدعــم التقن ــق تقدي عــن طري
بلديــات الســاحل. وكان قطــاع غــزة يعانــي مــن انقطــاع متكــرر 
ــت بمحطــة  ــي لحق ــى األضــرار الت ــا إل ــك جزئًي ــاء، ويرجــع ذل للكهرب
ــارت  ــو 2006. وانه ــران/ يوني ــي حزي ــزة ف ــي غ ــدة ف ــة الوحي الطاق
بحيــرة الصــرف الصحــي فــي بيــت الهيــا فــي آذار/ مــارس عــام 
ــي  ــع محل ــي مجتم ــخاص ف ــة أش ــاة أربع ــك وف ــن ذل ــم ع 2007، فَنَج
ــدد  ــة ع ــبب محدودي ــرة. وبس ــرى البحي ــفل مج ــش أس ــتضعف يعي مس

ــة. ــة خاص ــة أهمي ــة الدولي ــطة اللجن ــبت أنش ــن اكتس المانحي

ــة  ــة التحتي ــل البني ــة لدعــم إعــادة تأهي ــة األولوي ــة الدولي ومنحــت اللجن
األساســية وتحديثهــا، وكذلــك الحاجــة الملحــة إلــى ضمــان معالجــة ميــاه 
الصــرف للحفــاظ علــى الميــاه الجوفيــة التــي يعتمــد عليهــا ســكان غــزة 
ــذا النشــاط تشــييد محطــات  ــن ه ــة. وتضم ــة وزراعي ألغــراض منزلي
ــس” و“وادي  ــح” و“خــان يون ــي “رف ــاه الصــرف ف ــة لمي معالجــة مؤقت
ــات الســاحل  ــاه بلدي ــدم لمصلحــة مي ــم المق غــزة”. واتســع نطــاق الدع
فيمــا بعــد لتعزيــز جاهزيــة البلديــة لمواجهــة الكــوارث، وهــو مــا أثبــت 
ــي  ــت ف ــي اندلع ــة الت ــال القتالي ــة األعم ــي مواجه ــة ف ــه المحوري أهميت

2009/2008 وفــي 2012.  

وقــد اســتأنف المانحــون الرئيســيون لقطــاع الميــاه فــي غــزة منــذ عــام 
2013 ضــخ اســتثماراتهم فــي بنيــة تحتيــة أكبــر. ولكــن مصلحــة 
ميــاه بلديــات الســاحل ودوائــر الميــاه البلديــة مــا تــزال تكافــح لضمــان 
والمســتلزمات  الغيــار  (قطــع  الكافــي  بالقــدر  والصيانــة  التشــغيل 
االســتهالكية)، وكذلــك التكاليــف التأسيســية ألشــغال البنيــة التحتيــة 

البيئــة  إعــداد وتجهيــز. وقــد جعلــت  إلــى  التــي تحتــاج  األصغــر 
التشــغيلية الصعبــة بســبب االحتــالل والقيــود المفروضــة علــى المــواد 
ــاه  ــات المي ــي خدم ــة مقدم ــية الداخلي ــامات السياس ــة واالنقس الضروري
ــم  ــة. وتدع ــات مالي ــون صعوب ــاء يواجه ــي والكهرب ــرف الصح والص
اللجنــة الدوليــة اآلن مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل عــن طريــق إعــادة 
تأهيــل البنيــة التحتيــة وتوفيــر قطــع الغيــار والمســتلزمات االســتهالكية 
لتســهيل إجــراء عمليــات ميدانيــة وصيانــة ُيعتَمــد عليهــا بدرجــة أكبــر. 

ــف التشــغيل.  ــن تكالي ــة بجــزء م ــة الدولي ــت اللجن ــا تكفل كم

وأثنــاء النــزاع فــي عــام 2014 كانــت اللجنــة الدوليــة– بوصفهــا 
ــزود  ــيق الت ــع بتنس ــي تضطل ــدة الت ــة الوحي ــًدا– المرجعي ــيًطا محاي وس
ــاء بيــن أطــراف النــزاع  ــاه والصــرف الصحــي والكهرب بخدمــات المي
ــة  ــة التحتي ــن إلصــالح البني ــى وصــول آم ــة إل ــي حاج ــوا ف ــن كان الذي
ــتجابة  ــة اس ــة الدولي ــت اللجن ــا دّعم ــا. كم ــغيلها وصيانته ــة وتش الحيوي
عاجلــة قصيــرة األمــد تضمنــت نقــل الميــاه بالشــاحنات وتوفيــر مولــدات 
كهربائيــة الســتخدامها عنــد انقطــاع التيــار، وفــي الوقــت نفســه إعــادة 
تأهيــل البنيــة التحتيــة التــي لحقــت بهــا األضــرار. وســاعد هــذا الدعــم 
علــى اســتقرار تقديــم الخدمــات األساســية لســكان غــزة والخدمــات 

المتخصصــة كالمستشــفيات. 

وبعــد نــزاع عــام 2014 ســاعدت اللجنــة الدوليــة علــى إعــادة تأهيــل 
ــتراك  ــن لالش ــن المانحي ــع م ــبكة أوس ــودة ش ــع ع ــة. وم ــة التحتي البني
ــز  ــى تعزي ــز جهودهــا عل ــة تركي ــة الدولي ــي األنشــطة، أعــادت اللجن ف
الجاهزيــة للطــوارئ وقــدرة مقدمــي الخدمــات علــى االســتجابة، وبهــذا 

ــن.  ــتثمارات المانحي ــاًل الس أدت دوًرا مكم
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إدارة التحديات األخالقية 
ـــاني،  ـــل اإلنس ـــادًة بالعم ـــة ع ـــدة متصل ـــة عدي ـــكالت أخالقي ـــدة مش ـــات الممت ـــي النزاع ـــل ف ـــر العم يثي
ــام  ــز أمـ ــدم التحيـ ــاكل عـ ــور؛ ومشـ ــد األمـ ــادة تعقيـ ــي زيـ ــبب فـ ــي بالتسـ ــر األخالقـ ــل: الخطـ مثـ
االحتياجـــات المتعارضـــة؛ ومشـــكلتي الحيـــاد واالســـتقالل ومخاطـــر المســـايرة أو التواطـــؤ؛ 

ــاني.15  ــال اإلنسـ ــي المجـ ــن فـ ــن والعامليـ ــكان المتضرريـ ــن السـ ــة بأمـ والمعضـــالت المحيطـ

والحفـــاظ علـــى التـــوازن بيـــن االحتياجـــات العاجلـــة وطويلـــة األجـــل فـــي برنامـــج واحـــد يخلـــق 
مشـــاكل أخالقيـــة مختلفـــة يتعّيـــن علـــى اللجنـــة الدوليـــة أن تواجههـــا باســـتمرار وهـــي تتخـــذ خيـــارات 
ـــة  ـــات أخالقي ـــة تحدي ـــة بخمس ـــار 4 قائم ـــرض اإلط ـــة. ويع ـــات المزمن ـــي النزاع ـــة ف ـــة صعب ميداني

ـــب.  ـــج المرك ـــي النه ـــراًرا ف ـــراًرا وتك ـــور م ـــاود الظه ـــية تع رئيس

15  لمزيد من النقاش حول المشاكل األخالقية في العمل اإلنساني، انظر:
 Hugo Slim, Humanitarian Ethics: The Morality of Aid in War and Disaster, Hurst/Oxford University Press,

.2015, chapter 11

16  من الناحية األخالقية، يمكن أن يسبب تخارج المنظمة من مجتمع يعاني من الجوع بعد بضع عمليات لتوزيع المساعدات الغذائية قدًرا مماثاًل من 
المشاكل التي يسببها ترك المنظمة لمستشفى لجراحة الحرب بعد 20 عاًما.

اإلطار 4 
خمسة تحديات أخالقية محددة في النهج المرّكب: 

ــة 	  ــكل مــن االحتياجــات طويل ــة ل ــر القيمــة المختلف ــف يمكــن تقدي كي
ــرة األمــد األمــد وقصي

كيف يمكن إيجاد التوازن السليم بين النهجين القصير والطويل	 
االســتراتيجيات 	  مــن  مســؤواًل  خروًجــا  الخــروج  يمكــن  كيــف 

16 والطويلــة  القصيــرة 

كيــف يمكــن تبريــر تكاليــف قــدرات الطــوارئ المرتفعــة فــي فتــرات 	 
االستقرار

كيف يمكن تقليل خطر االعتماد على المساعدات	 

وتـــدرك سياســـات اللجنـــة الدوليـــة أنـــه فـــي حيـــن توجـــد مبـــادئ معينـــة تسترشـــد بهـــا عمليـــة 
ـــا  ـــكلة تبًع ـــل كل مش ـــن ح ـــات. فيتعي ـــذه التحدي ـــوية ه ـــحرية لتس ـــة س ـــد كلم ـــال توج ـــرار ف ـــاذ الق اتخ

لمتغيـــرات ســـياقها المحـــدد وتقديـــم أســـباب واضحـــة لتبريـــر القـــرارات المتخـــذة بشـــأنها.
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كيف يمكن تحسين . 4
االستجابة في 

النزاعات الممتدة؟  
ـــدة مســـتقاة  ـــي النزاعـــات الممت ـــة خمســـة طـــرق رئيســـية لتحســـين اســـتجابتها ف ـــة الدولي حـــددت اللجن
ـــد  ـــدور أولهـــا حـــول تحدي ـــة التـــي اســـُتعرضت فـــي هـــذا التقريـــر. وي ـــة المختلف مـــن الســـياقات الميداني
ــة.  ــراكات الفعالـ ــة. والثالـــث، حـــول الشـ ــز اإلنمائيـ ــداف، والنتائـــج. والثانـــي، حـــول الركائـ األهـ
ــات  ــة اإلنصـ ــول أهميـ ــنوات. والخامـــس، حـ ــددي السـ ــل متعـ ــط والتمويـ ــول التخطيـ ــع، حـ والرابـ

ـــا.  ـــة وتقييمه ـــة الدولي ـــج اللجن ـــم برام ـــي تصمي ـــة ف ـــراكهم بجدي ـــن وإش ـــكان المتضرري للس

ـــة  ـــا وتعديـــالت فـــي النُظـــم داخـــل اللجن ـــًرا ثقافًي ويتطلـــب كل جانـــب مـــن جوانـــب التحســـين هـــذه تغيي
الدوليـــة، وهـــو نشـــاط يأخـــذ مجـــراه حالًيـــا بالفعـــل. ويجـــب إجـــراء كل هـــذه التغييـــرات بطريقـــة 
ـــاس  ـــا باألس ـــز عمله ـــانية يترك ـــة إنس ـــا كمنظم ـــا وأهميته ـــى مرونته ـــاظ عل ـــة الحف ـــة الدولي ـــح للجن تتي

ـــدان.  ـــي المي ف

التركيز على النحاتج
ـــذي تحصـــل  ـــل الســـنوي ال ـــة مـــرآة للتموي ـــة الدولي ـــى أن تكـــون دورة برامـــج اللجن جـــرت العـــادة عل
عليـــه. واألهـــداف العامـــة المحـــددة فيهـــا لســـياٍق مـــا تستشـــرف آفاًقـــا تتـــراوح فيمـــا بيـــن 3 و5 
ســـنوات، غيـــر أن األهـــداف الخاصـــة توضـــع ســـنوًيا حتـــى تتماشـــى مـــع تمويـــل المانحيـــن. كمـــا أن 
عمليـــات الرصـــد والتقييـــم التـــي تجريهـــا المنظمـــة قـــد ُصممـــت بحيـــث تفيـــد عـــن أعـــداد األشـــخاص 
ـــب  ـــة الجان ـــر بدق ـــات ال ُيظِه ـــى المخرج ـــي عل ـــد الكم ـــذا التأكي ـــا. وه ـــن خدماته ـــتفادوا م ـــن اس الذي
األعمـــق ألهميـــة وفعاليـــة أنشـــطة اللجنـــة الدوليـــة علـــى المـــدى البعيـــد لدعـــم البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة 

ـــاة.  ـــد الحي ـــى قي ـــاء عل ـــاس للبق ـــي يســـلكها الن والســـبل الت

ـــي  ـــط الداخل ـــات التخطي ـــن عملي ـــه م ـــا تجري ـــل م ـــى تعدي ـــة إل ـــة للحاج ـــة الدولي ـــى إدراك اللجن ويتنام
ـــدة،  ـــات الممت ـــي النزاع ـــة أنشـــطتها ف ـــر عـــن حقيق ـــى تعب ـــل حت ـــة والرصـــد والتموي ـــداد الميزاني وإع
وحتـــى تدعـــم هـــذه الحقيقـــة. ومـــن شـــأن هـــذا أن يعنـــي تحولهـــا مـــن نهجهـــا العملـــي الحالـــي 
الخـــاص بالتخطيـــط متعـــدد الســـنوات علـــى أســـاس ميزانيـــة ســـنوية إلـــى االســـتثمار فـــي وضـــع 

ـــة.  ـــى الكلم ـــنوات بمعن ـــددة الس ـــج متع برام

ـــاتها  ـــج، وممارس ـــا الخاصـــة بوضـــع البرام ـــم عملياته ـــادة تصمي ـــي إع ـــة ف ـــة الدولي ـــدأت اللجن ـــد ب وق
وُنُظمهـــا الخاصـــة بـــإدارة المعلومـــات حتـــى تعبـــر بصـــورة أفضـــل مـــع نواتـــج عملهـــا طويلـــة 
األمـــد. وتحســـن المنظمـــة تخطيطهـــا ورصدهـــا وتقييمهـــا للحمايـــة والصحـــة والتغذيـــة والنواتـــج 
ـــى  ـــد عل ـــذا التأكي ـــزاع. وه ـــن الن ـــن م ـــتهدف المتضرري ـــي تس ـــطتها الت ـــة ألنش ـــة والهيكلي االقتصادي
ــاركة  ــذي يحقـــق المشـ ــد الـ ــل األمـ ــاني طويـ ــل اإلنسـ ــة العمـ ــج يبـــرز بحـــق أهميـ ــج البرامـ نواتـ
ـــم  ـــاء حياته ـــادة بن ـــي إع ـــكان ف ـــم الس ـــاس ودع ـــة الن ـــاذ األرواح وحماي ـــي إنق ـــة ف ـــتويات مختلف بمس
ـــر  ـــار غي ـــى النظـــر فـــي اآلث ـــة أطـــراف النـــزاع إل ـــة الدولي بمـــا يصـــون كرامتهـــم. وكمـــا تدعـــو اللجن
ـــكل  ـــى المســـتقبل وأن تخفـــف ب ـــع إل ـــإن عليهـــا أن تتطل ـــي يتبعونهـــا، ف المباشـــرة لوســـائل الحـــرب الت

ـــدة.  ـــات الممت ـــن النزاع ـــة ع ـــة الناجم ـــانية التراكمي ـــب اإلنس ـــة العواق جدي
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إرساء ركائز إنمائية
عقــدت اللجنــة الدوليــة العــزم منــذ تســعينيات القــرن العشــرين علــى تحقيــق أثر إنســاني أكثر اســتدامة 
فــي عملياتهــا الخاصــة بالوقايــة والحمايــة والمســاعدات حيثمــا أمكــن. وقــد تبيــن للجنــة الدوليــة مــن 
خبرتهــا المكتســبة فــي النزاعــات الممتــدة أن بإمكانهــا أن تفعــل ذلــك بطريــق مباشــر وشــخصي مــع 
مجتمعــات وفئــات معينــة مــن الضحايــا، وبطريــق غيــر مباشــر مــع الســكان المتضرريــن مــن خــالل 
الدعــم الواســع النطــاق للبنيــة التحتيــة الالزمــة لتقديــم الخدمــات األساســية. ولئــن كانــت اللجنــة الدولية 
تحقــق مكاســب تنمويــة قليلــة فــي النزاعــات المســلحة الممتــدة فبإمكانهــا أن تســاعد النــاس والســلطات 
أحياًنــا علــى ضمــان وجــود ركائــز إنمائيــة، وهــو مــا يضمــن عــدم تدهــور حيــاة النــاس إلــى مســتوى 

معانــاة أســوأ وفقــر يســتلب كرامتهــم.  

ــة المســتدامة”. وبرغــم ذلــك، فمــع  وليــس الغــرض مــن العمــل اإلنســاني أن يحقــق “أهــداف التنمي
نشــوء إجمــاع دولــي جديــد حــول االحتياجــات اإلنســانية األساســية المدرجــة فــي “أهــداف التنميــة 
ــة دون  ــي الحيلول ــا ف ــؤدي دوًرا خاًص ــا أن ت ــة يمكنه ــة الدولي ــح أن اللجن ــن الواض ــتدامة”، م المس
ــة  ــتثمارات اللجن ــلحة. واس ــات المس ــق النزاع ــض مناط ــي بع ــر ف ــة أكب ــات تنموي ــدوث انتكاس ح
الدوليــة فــي الحفــاظ علــى اســتمرار الخدمــات األساســية أثنــاء النــزاع قــد تقلــل أيًضــا مــن تكاليــف 
إعــادة التنميــة وإعــادة اإلعمــار عندمــا يحــل الســالم مجــدًدا. ففــي ســورية قــّدر البنــك الدولــي كلفــة 
األضــرار بمــا يصــل إلــى 250 مليــون دوالر فــي قطــاع الصحــة و800 مليــون دوالر فــي قطــاع 
الطاقــة. وفــي حلــب، وهــي المنطقــة األكثــر تضــرًرا، جــّددت اللجنــة الدوليــة أكثــر مــن 80 مصــدًرا 
للميــاه وأمــّدت المستشــفيات بمولــدات كهربائيــة. ويمكــن لهــذه الركائــز اإلنمائيــة التــي أرســاها العمــل 
ــك  ــى ذل ــاًء عل ــاة وإعــادة اإلعمــار. وبن ــد الحي ــى قي ــاء عل ــة للبق اإلنســاني أن تثبــت أهميتهــا الحيوي
يمكــن أن يقــدم العمــل اإلنســاني إســهاًما خاًصــا ومبدئًيــا فــي االحتياجــات األساســية المدرجــة ضمــن 

أولويــات “أهــداف التنميــة المســتدامة”. 

ــانية  ــة إنس ــع بمهم ــتقلة تضطل ــدة ومس ــة محاي ــا منظم ــة لكنه ــة تنمي ــت وكال ــة ليس ــة الدولي واللجن
خالصــة. وليســت للمنظمــة أي رؤيــة أيديولوجيــة للتنميــة، وال هــي تفضــل رؤيــة سياســية للمجتمــع 
ــدوث  ــة دون ح ــانية بالحيلول ــدأ اإلنس ــزام بمب ــى االلت ــانية عل ــا اإلنس ــز مهمته ــى أخــرى. وترتك عل
ــرام  ــة أرواحهــم وصحتهــم وضمــان االحت ــاة للبشــر والحــد مــن أثرهــا حــال وقوعهــا و“حماي معان
الواجــب لإلنســان”. وتتقاطــع االلتزامــات الــواردة فــي أهــداف عديــدة مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 
مــع هــذا الهــدف اإلنســاني األساســي لحفــظ األرواح والصحــة وصــون الكرامــة اإلنســانية.17 ونتيجــة 
ــة التــي تحــاول أن تضمــن  ــة مــن تحقيــق التكامــل مــع الســلطات المعني ــة الدولي ــك تتمكــن اللجن لذل

تحقيــق جوانــب محوريــة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة. 

إقامة شراكات من أجل استمرار العمل اإلنساني
الشــراكات ملمــح رئيســي يميــز أنشــطة اللجنــة الدوليــة فــي النزاعــات الممتــدة ويضمــن نهًجــا طويــل 
ــر  ــا األث ــي أفضــى فيه ــي الحــاالت الت ــا ف األمــد ومســتداًما. لكــن يمكــن أن تشــكل الشــراكات تحدًي
ــاب  ــث يفضــي غي ــة، وحي ــات المحلي ــة أو المجتمع ــدرات الدول ــاف ق ــى إضع ــزاع إل ــي للن التراكم
األمــن إلــى غيــاب الجهــات الفاعلــة التجاريــة واإلنمائيــة بدرجــة كبيــرة. فــي هــذه الســياقات، يكــون 
ــى  ــة إل ــة الدولي ــة تهــدف اللجن ــاظ عليهــا وتطويرهــا مهــارة حيوي ــة والحف ــار الشــراكات الفعال اختي

تعزيزهــا. 

واللجنــة الدوليــة بحاجــة إلــى شــركاء يمكنهــم أن يحققــوا اســتمرارية فــي االســتثمار خــالل النــزاع 
وعنــد انتهائــه، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن خفــض اللجنــة الدوليــة لعملياتهــا الميدانيــة. وفــي نزاعــات 
ــع الســلطات  ــق م ــاون الوثي ــة بالتع ــة المعني ــة الوطني ــة والجمعي ــة الدولي ــل اللجن ــدة تعم ــدة عدي ممت
المحليــة للحفــاظ علــى اســتمرار الخدمــات المعرضــة للخطــر أو لتأســيس خدمــات جديــدة. وتحتــاج 
هــذه الخدمــات دعًمــا طويــل األمــد أثنــاء النــزاع وعنــد تغيــر الظروف فــي اتجاه االســتقرار والســالم. 

17  ال سيما أهداف التنمية المستدامة التالية: 1، و2، و3، و6، و9، و16.
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ــر  ــة وغي ــة الحكومي ــات الفاعل ــن الجه ــة م ــة أن قل ــة الدولي ــر تجــارب اللجن ــاء النزاعــات ُتظه وأثن
الحكوميــة هــي التــي تمتلــك المــوارد الالزمــة للتخطيــط بوضــوح علــى األمديــن المتوســط والطويــل. 
ولمــا كانــت إمكانيــة التنبــؤ بالتمويــل ضعيفــة، فــإن هــذا يصّعــب التخطيــط االســتراتيجي الفعــال مــع 
اآلخريــن وضمــان تكامــل البرامــج الموضوعــة مــع برامجهــم. وللتخفيــض المفاجــئ للخدمــات، أو 
التخــارج المبكــر للجهــات الفاعلــة اإلنســانية األساســية أو اإلنمائيــة، تأثيــر ســلبي خطيــر علــى تغطيــة 
الخدمــات األساســية أو جودتهــا التــي ال غنــى عنهــا لتهيئــة بيئــة التشــغيل الخاصــة باللجنــة الدوليــة. 
وغالًبــا مــا يفــرض هــذا ضغوًطــا علــى اللجنــة الدوليــة لتعزيــز أنشــطتها وتعويــض هــذه الخســارة 

بطريقــٍة مــا.

ويفضــي عــدم القــدرة علــى التنبــؤ باالســتثمارات وعــدم التخطيــط المســبق إلــى زيــادة الصعوبــة التــي 
تواجههــا اللجنــة الدوليــة فــي التخطيــط بأســلوب اســتراتيجي حيــن ال يكــون بإمــكان الجهــات الفاعلــة 
األخــرى تقديــم معلومــات موثوقــة بشــأن عملياتهــا الميدانيــة المقبلــة. ويمكــن الحــد بدرجــة كبيــرة مــن 
ــدة عــن  ــي للنزاعــات الممت ــي فــي ظــل طــول األمــد الفعل ــط العمــل الميدان قصــر األمــد فــي تخطي

طريــق التــزام عــام بالتخطيــط والميزنــة متعــدَدي الســنوات فــي مجتمــع العمــل اإلنســاني. 

زيادة البرامج والتمحيالت متعددة السنحات
دائًمــا مــا تهــدف اللجنــة الدوليــة إلــى منــح األولويــة لالســتدامة الماليــة لبرامجهــا اإلنســانية. وهــذا 
ــت  ــو كان ــى ل ــان، حت ــدر مــن االطمئن ــا بق ــات يمكــن أن تضــع خططهــا مقدًم ــب البعث ــي أن أغل يعن
اللجنــة الدوليــة ذاتهــا مــا تــزال تعمــل إلــى حــد كبيــر مــن خــالل نظــام للتخطيــط والموازنــة علــى 
ــذا  ــإن ه ــة ف ــة الدولي ــن للجن ــن التابعي ــن الميدانيي ــد الموظفي ــول أح ــد ق ــى ح ــنوي. وعل ــاس س أس
االطمئنــان إلــى اســتدامة أنشــطة اللجنــة الدوليــة يعنــي “أننــي ُأعــّد تخطيًطــا ســنوًيا برؤيــة ال يغيــب 

ــط متعــدد الســنوات”. ــا التخطي عنه

ــدَدي  ــل متع ــط والتموي ــكان التخطي ــدة أن بإم ــي النزاعــات الممت ــة ف ــة الدولي ــر تجــارب اللجن وُتظه
الســنوات أن يثمــرا تحســينات كبيــرة فــي العمليــات اإلنســانية. وتصاحــب التمويــل متعــدد الســنوات 
ــا مــا تكــون لــه فوائــد كبيــرة.  بعــض المخاطــر. وقــد ال يكــون مالئًمــا فــي كل البرامــج، لكنــه غالًب

ويحــدد اإلطــار 5 عــدًدا مــن مزايــا اتبــاع هــذا النهــج المعتــرف بهــا علــى المســتوى الميدانــي.

اإلطار 5
بعض مزايا وضع البرامج متعددة السنحات

ــن التمويــل متعــدد الســنوات مــن 	  تخطيــط اســتراتيجي أفضــل– يمكِّ
وضــع نهــج واضــح إلدارة المشــاريع مــن أجــل البرامــج المرهونــة 

حالًيــا بتمويــل قصيــر األمــد. 
ــاريع إذا 	  ــف المش ــيد تكالي ــط لترش ــن التخطي ــف– يمك ــاءة التكالي كف

ــر المســتغلة  ــوال غي ــت األم ــت اســتمرارية االســتثمار، وُرحّل ُضمن
ــداًل مــن التعجــل فــي إنفاقهــا.  ــة ب ــرة تالي ــى فت بحكمــة إل

تعّلــم إضافــي– زيــادة وضــوح االلتزامــات المقبلــة تمنــح وقًتــا 	 
ومســاحة كبيريــن لتعلــم الــدروس مــن الســياق الميدانــي والشــراكات 

ــق. ــع التطبي ــا موض ــة، ولوضعه التعاوني

التشــغيلية 	  الثقــة  التمويــل اآلمــن  ثقــة ومصداقيــة أكبــر– يزيــد 
المحليــة  والســلطات  المتضــررة  المجتمعــات  بيــن  وااللتــزام 

اإلنســانية.  والمنظمــات 
تخطيــط أفضــل الســتراتيجيتي الدخــول والتخــارج– االســتراتيجيات 	 

الفاعلــة فــي العمــل  متعــددة الســنوات تجعــل بإمــكان الجهــات 
ــؤول.  ــارج مس ــذ تخ ــيما لتنفي ــا، ال س ــط مقدًم ــاني التخطي اإلنس

زيــادة اســتبقاء الموظفيــن والمتطوعيــن المهــرة– يتحقــق ذلــك مــن 	 
وجــود ضمانــات بتنفيــذ خطــط العمــل المقبلــة عاًمــا بعــد عــام.



36

النزاعات الممتدة والعمل اإلنساني

ويتمثــل أحــد المخاطــر الرئيســية المرتبطــة بالتمويــل متعــدد الســنوات فــي أن هــذا النــوع مــن التمويل 
قــد يقيِّــد اللجنــة الدوليــة بأحــد المشــاريع أو األماكــن، وهــو مــا قــد يكــون غيــر ذي جــدوى مــع تغيــر 
األوضــاع علــى األرض. فــإذا أجبــر العنــف علــى نــزوح غالبيــة الســكان الذيــن تقــدم اللجنــة الدوليــة 
الدعــم إليهــم عــن طريــق أحــد المستشــفيات، فــإن االســتثمار متعــدد الســنوات فــي ذلــك المستشــفى 

تحديــًدا قــد يفقــد أهميتــه، وإن ظلــت رعايــة صحــة هــؤالء الســكان أولويــة.

ويمكــن تخفيــف حــدة هــذه المخاطــرة بطريقــة ســديدة عــن طريــق التركيــز أواًل فــي االســتراتيجيات 
متعــددة الســنوات علــى النواتــج بــداًل مــن المشــاريع. ويمّكــن التمويــل القائــم علــى النواتــج كاًل مــن 
ل مــن االحتفــاظ بالمرونــة والجــدوى فــي ظــل تغيــر الظــروف. وحتــى إذا كان  اللجنــة الدوليــة والممــوِّ
ال يمكــن اإلبقــاء علــى مواقــع طبيــة معينــة عنــد انــدالع العنــف مــن جديــد، فتظــل اللجنــة الدوليــة 
قــادرة علــى تحقيــق التأثيــر اإلنســاني المنشــود بتغييــر الخطــط واللحــاق بالنازحيــن فــي مواقــع جديــدة 
لمواصلــة تقديــم الخدمــات الصحيــة األساســية لهــم. وعندمــا تكــون النواتــج متعــددة الســنوات غيــر 
ــدة بموقــع المشــروع، تتمكــن اللجنــة الدوليــة مــن االحتفــاظ بمرونتهــا الميدانيــة. ومــن الناحيــة  مقيَّ
ــز  ــة مــن التركي ــة الدولي ــات اللجن ــج عملي ــى النوات ــن وضــع البرامــج القائمــة عل االســتراتيجية يمّك

علــى صحــة الســكان المســتضعفين ال علــى مخرجــات موقــع معيــن ألحــد المشــاريع. 

ــب  ــذه يتطل ــة، لكــن تنفي ــة الدولي ــات اللجن ــه بعث ــن بحثت ــى مشــروع معي ــااًل عل ــدم اإلطــار 6 مث ويق
ــدد الســنوات. ــاًل متع تموي

والتخطيـــط والتمويـــل متعـــددا الســـنوات ليســـا النهـــج المناســـب لجميـــع البرامـــج اإلنســـانية. إذ ال 
ـــا  ـــنوات ألن دورة برنامجه ـــدد الس ـــبق متع ـــط مس ـــى تخطي ـــة إل ـــة الدولي ـــطة اللجن ـــض أنش ـــاج بع تحت
ـــة  ـــا أقـــل مـــن عـــام واحـــد. واألفضـــل لهـــذه البرامـــج أن تظـــل فـــي إطـــار نمـــاذج تطبيقي ســـتكون دائًم
قصيـــرة األمـــد لكفالـــة تنفيذهـــا حيثمـــا وعندمـــا تكـــون لهـــا أكبـــر جـــدوى للســـكان المســـتهدفين. فعلـــى 
ـــن  ـــل، م ـــل العم ـــال مقاب ـــة والم ـــاعدات الغذائي ـــع المس ـــج توزي ـــذ برام ـــا تنف ـــادًة م ـــال، ع ـــبيل المث س
ـــطة  ـــى أنش ـــه عل ـــر نفس ـــق األم ـــهر. وينطب ـــون أش ـــي غض ـــليم، ف ـــة التس ـــى مرحل ـــم إل ـــة التقيي مرحل
ـــن  ـــية. وم ـــة والنفس ـــخاص البدني ـــالمة األش ـــدد س ـــي ته ـــة الت ـــر اآلني ـــي تتصـــدى للمخاط ـــة الت الحماي
ذلـــك مثـــاًل قيـــام اللجنـــة الدوليـــة بنقـــل جرحـــى حـــرب إلجـــراء عمليـــات جراحيـــة، أو إجالؤهـــا 
ـــف وشـــيك. ـــن عن ـــم م ـــراد مجتمعه ـــي أف ـــع باق ـــرار م ـــم الف ـــذَّر عليه ـــي يتع ـــرة التعاف ـــي فت مرضـــى ف

اإلطار 6
كيف يمكن لتمحيل متعدد السنحات أن يحسن جحدة البذور

كثيًرا ما توزع اللجنة الدولية البذور واألدوات في إطار برامجها لألمن 
الكونغو  التي تشهدها جمهورية  الممتدة كتلك  النزاعات  االقتصادي في 
الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان. والهدف هو 
تزويد الناس بالمواد التي يحتاجون إليها للزراعة والحصاد. ويعزز هذا 
ويساعد  االستقالل  تحقيق  ويمّكن من  العيش  القدرة على كسب  النشاط 
على التصدي لصدمات نقص األغذية وانعدام األمن الغذائي بوجه عام، 

ويقلل بذلك من دور المعونة الغذائية.

لكن رداءة بعض البذور فاقمت خطر انخفاض محاصيل بعض الناس، 

فقررت اللجنة الدولية أنه يمكن رفع أداء البرنامج بتحسين جودة البذور 
إنتاج  مجال  في  المحلية  والخبرات  القدرات  بتطوير  نفسه  الوقت  وفي 
البذور. والعمل مع منتجي البذور المحليين من المنبع عمل طويل األمد 
لكنه قد يحقق عدة أهداف، وهي: تحسين البذور، وبناء القدرات، وخفض 
التكاليف. وقد أظهرت نتائج الدراسات التي أجريت في جمهورية الكونغو 
من  يزيد  قد  الجودة  عالية  البذور  إنتاج  في  االستثمار  أن  الديمقراطية 
إنتاجية المحصول بنسبة تصل إلى 300 في المائة. والنجاح في تحقيق 
ذلك يتطلب استثماًرا ال يقل عن ثالث سنوات حتى يتسنى جني البذور 

وتحسينها مع شريك محلي موثوق به. 
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  كيف يمكن تحسين االستجابة في النزاعات الممتدة؟

تعميق المشاركة المجتمعية
ـــا  ـــوارد م ـــادرة والم ـــدرات وروح المب ـــن الق ـــم م ـــراد لديه ـــات وأف ـــع مجتمع ـــة م ـــة الدولي ـــل اللجن تعم
يؤهلهـــم لتلبيـــة احتياجاتهـــم. وهـــم العوامـــل الرئيســـية لبنـــاء مســـتقبلهم. ومـــن المهـــم أن تتعلـــم اللجنـــة 
ـــم  ـــي تصمي ـــات وإشـــراِكهم ف ـــراد والمجتمع ـــى رؤى هـــؤالء األف ـــدة لإلنصـــات إل ـــا جدي ـــة طرًق الدولي
أنشـــطة اللجنـــة الدوليـــة وتقييمهـــا. وبـــدون مثـــل هـــذا التواصـــل ليـــس مـــن المرجـــح للعمليـــات 

ـــرام.  ـــى باالحت ـــدوى وأن تحظ ـــل ذات ج ـــة أن تظ ـــة الدولي ـــة للجن الميداني

ـــا  ـــي حـــاالت الطـــوارئ، ولكـــن كلم ـــا كان يســـتعصي اســـتيعاب أصـــوات وشـــواغل متنوعـــة ف وربم
ـــة توقعـــات اســـتيعابها لمقترحـــات  ـــد، زادت إمكاني ـــزاع ممت ـــي ن ـــة ف ـــة الدولي ـــرة عمـــل اللجن زادت فت
مـــن تعمـــل معهـــم ورؤاهـــم ونقدهـــم. وتتعهـــد اللجنـــة الدوليـــة بزيـــادة جهودهـــا الراميـــة إلـــى ضمـــان 
ـــي  ـــؤدوه ف ـــي أن ي ـــذي ينبغ ـــدور ال ـــا بال ـــا منه ـــات، اعتراًف ـــن النزاع ـــن م ـــام المتضرري ـــبة أم المحاس
ـــن  ـــدة م ـــب عدي ـــى جوان ـــر عل ـــي تؤث ـــل الت ـــة األج ـــرة والطويل ـــانية القصي ـــتجابة اإلنس ـــكيل االس تش
ـــدة  ـــا الجدي ـــتغالل التكنولوجي ـــُة اس ـــق إمكاني ـــل األعم ـــذا التفاع ـــرة له ـــواهد المبش ـــن الش ـــم. وم حياته

ـــة. ـــة الدولي ـــن واللجن ـــن المتضرري ـــد لتحســـين التفاعـــل بي واإلعـــالم الجدي

والية وسط االستحائية، جحبا، “المركز المرجعي إلعادة التأهيل البدني” المدعحم من اللجنة الدولية. أحد أخصائي العالج الطبيعي يعتني بطفلة. 

P. 
Kr

zy
si

ek
/IC

RC



(1987)

(1960)

(1969)

(1980)

إسرائیل واألراضي المحتلة
(1967)

(1986)

(1978)

(1980)
(1982)

(1967)

       

التاریخ: 20/6/2016 
أقرت الخریطة: شعبة السیاسات اإلنسانیة

مصادر البیانات: Natural Earth, ICRC Referential، األرقام: شعبة السیاسات اإلنسانیة
Doc:EHG_1600041_WD_THM_ICRC_Presence _Duration_in_protracted_conflicts_A3L_150616 

© ال تنطوي الحدود واألسماء المبینة والمسمیات المستخدمة في ھذه الخریطة على أي إقرار أو قبول رسمي من اللجنة الدولیة

    

مــدة وجــود اللجنة الدولیة في عدد من النزاعات الممتدة
(2015)

إسرائیل واألراضي المحتلة 
میزانیة 2015: 50.5 ملیون فرنك سویسري

یرجع وجود اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في إسرائیل 
واألراضي المحتلة إلى عام 1967، مروًرا بالمراحل 

الالحقة للنزاع التي تباینت حدتھا. وتسعى اللجنة الدولیة 
جاھدًة لضمان إیالء االحترام الواجب للقانون الدولي 

اإلنساني، مع التأكید بصفة خاصة على القوانین الواجب 
تطبیقھا على االحتالل. 

سوریة 
میزانیة 2015: 164.3 ملیون فرنك سویسري

مع دخول النزاع الدائر في سوریة عامھ السادس أصبح 
یشكل أكبر أزمة إنسانیة في العالم وأكثرھا تعقیًدا. ویرجع 
وجود اللجنة الدولیة في البالد إلى عام 1967، وتضطلع 

المنظمة بأنشطتھا بوصفھا وسیًطا محایًدا في المسائل 
اإلنسانیة في منطقة الجوالن التي تحتلھا إسرائیل.  

أفغانستان 
میزانیة 2015: 80.1 ملیون فرنك سویسري

أقامت اللجنة الدولیة بعثتھا في كابول في عام 1987، 
بعد ثماني سنوات من العمل في باكستان حیث كانت تلبي 

احتیاجات ضحایا النزاع األفغاني. وتركز عملیاتھا المیدانیة 
على رصد سیر األعمال القتالیة، والحیلولة دون وقوع 
انتھاكات للقانون الدولي اإلنساني، وحمایة المحتجزین، 

وتقدیم المساعدة للمدنیین. 

میانمار 
میزانیة 2015: 28.8 ملیون فرنك سویسري

بدأت اللجنة الدولیة العمل في میانمار في عام 1986، 
فقدمت خدمات إعادة التأھیل البدني لضحایا األلغام وغیرھم 

من ذوي اإلعاقة، وظلت المنظمة تواجھ عواقب النزاع 
المسلح في البالد لفترة تقارب 20 عاًما. 

الصومال 
میزانیة 2015: 73.7 ملیون فرنك سویسري

یرجع وجود اللجنة الدولیة في الصومال إلى عام 1982، 
وتتخذ من نیروبي مقًرا لبعثتھا منذ عام 1994. ومن خالل 
التعاون الوثیق مع جمعیة الھالل األحمر الصومالي ترّكز 

المنظمة على إغاثة المتضررین من النزاع المسلح. 

جنوب السودان
میزانیة 2015: 131.2 ملیون فرنك سویسري

یرجع وجود اللجنة الدولیة في جوبا إلى عام 1980، 
وافتتحت بعثتھا في جنوب السودان بعد استقاللھ حدیًثا في 

منتصف عام 2011. وتعمل المنظمة على تلبیة احتیاجات 
المتضررین من النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، 

بما فیھا النزاع بین جنوب السودان والسودان. 

العراق 
میزانیة 2015: 114.1 ملیون فرنك سویسري

یرجع وجود اللجنة الدولیة في العراق إلى عام 1980، 
حیث تواجھ المنظمة العواقب اإلنسانیة لعقود من النزاع، 
بما في ذلك الحرب العراقیة اإلیرانیة وحربي الخلیج في 

عامي 1991 و2003 والنزاع المسلح الدائر حالًیا.

السودان
میزانیة 2015: 5.0 ملیون فرنك سویسري

افتتحت اللجنة الدولیة مكتًبا لھا في الخرطوم في عام 
1978. وفي عام 1984 بدأت عملیاتھا في سیاق نزاع 

مسلح بین القوات الحكومیة والمعارضة، ثم عّدلت برامجھا 
في وقت الحق وفًقا لمقتضیات االنتقال إلى حالة السلم. 

ومنذ عام 2004، تلبي اللجنة الدولیة االحتیاجات الناجمة 
عن األعمال القتالیة في دارفور، وإن كانت قدرة المنظمة 
على االضطالع بأنشطتھا قد ُقّیدت في السنوات األخیرة. 

كولومبیا 
میزانیة 2015: 33.3 ملیون فرنك سویسري

یمتد وجود اللجنة الدولیة في كولومبیا ألكثر من 40 عاًما، 
واجھت فیھا عواقب النزاع المسلح، الذي یعد واحًدا من 
أطول النزاعات الدائرة في العالم، وما اندلع من حاالت 

عنف أخرى. وثمة عدد من المسائل اإلنسانیة ستبقى عالقة 
بعد توقیع اتفاقیة السالم التي یجري التفاوض بشأن بنودھا 

في الوقت الحالي.

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
میزانیة 2015: 63.4 ملیون فرنك سویسري

تعمل اللجنة الدولیة في زائیر، المعروفة اآلن باسم جمھوریة 
الكونغو الدیمقراطیة، منذ عام 1960. وقد افتتحت بعثة 

دائمة في البلد في عام 1978. وتلبي المنظمة االحتیاجات 
اإلنسانیة للنازحین داخلًیا والسكان المتضررین من النزاع. 
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مــدة وجــود اللجنة الدولیة في عدد من النزاعات الممتدة
(2015)

إسرائیل واألراضي المحتلة 
میزانیة 2015: 50.5 ملیون فرنك سویسري

یرجع وجود اللجنة الدولیة للصلیب األحمر في إسرائیل 
واألراضي المحتلة إلى عام 1967، مروًرا بالمراحل 

الالحقة للنزاع التي تباینت حدتھا. وتسعى اللجنة الدولیة 
جاھدًة لضمان إیالء االحترام الواجب للقانون الدولي 

اإلنساني، مع التأكید بصفة خاصة على القوانین الواجب 
تطبیقھا على االحتالل. 

سوریة 
میزانیة 2015: 164.3 ملیون فرنك سویسري

مع دخول النزاع الدائر في سوریة عامھ السادس أصبح 
یشكل أكبر أزمة إنسانیة في العالم وأكثرھا تعقیًدا. ویرجع 
وجود اللجنة الدولیة في البالد إلى عام 1967، وتضطلع 

المنظمة بأنشطتھا بوصفھا وسیًطا محایًدا في المسائل 
اإلنسانیة في منطقة الجوالن التي تحتلھا إسرائیل.  

أفغانستان 
میزانیة 2015: 80.1 ملیون فرنك سویسري

أقامت اللجنة الدولیة بعثتھا في كابول في عام 1987، 
بعد ثماني سنوات من العمل في باكستان حیث كانت تلبي 

احتیاجات ضحایا النزاع األفغاني. وتركز عملیاتھا المیدانیة 
على رصد سیر األعمال القتالیة، والحیلولة دون وقوع 
انتھاكات للقانون الدولي اإلنساني، وحمایة المحتجزین، 

وتقدیم المساعدة للمدنیین. 

میانمار 
میزانیة 2015: 28.8 ملیون فرنك سویسري

بدأت اللجنة الدولیة العمل في میانمار في عام 1986، 
فقدمت خدمات إعادة التأھیل البدني لضحایا األلغام وغیرھم 

من ذوي اإلعاقة، وظلت المنظمة تواجھ عواقب النزاع 
المسلح في البالد لفترة تقارب 20 عاًما. 

الصومال 
میزانیة 2015: 73.7 ملیون فرنك سویسري

یرجع وجود اللجنة الدولیة في الصومال إلى عام 1982، 
وتتخذ من نیروبي مقًرا لبعثتھا منذ عام 1994. ومن خالل 
التعاون الوثیق مع جمعیة الھالل األحمر الصومالي ترّكز 

المنظمة على إغاثة المتضررین من النزاع المسلح. 

جنوب السودان
میزانیة 2015: 131.2 ملیون فرنك سویسري

یرجع وجود اللجنة الدولیة في جوبا إلى عام 1980، 
وافتتحت بعثتھا في جنوب السودان بعد استقاللھ حدیًثا في 

منتصف عام 2011. وتعمل المنظمة على تلبیة احتیاجات 
المتضررین من النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، 

بما فیھا النزاع بین جنوب السودان والسودان. 

العراق 
میزانیة 2015: 114.1 ملیون فرنك سویسري

یرجع وجود اللجنة الدولیة في العراق إلى عام 1980، 
حیث تواجھ المنظمة العواقب اإلنسانیة لعقود من النزاع، 
بما في ذلك الحرب العراقیة اإلیرانیة وحربي الخلیج في 

عامي 1991 و2003 والنزاع المسلح الدائر حالًیا.

السودان
میزانیة 2015: 5.0 ملیون فرنك سویسري

افتتحت اللجنة الدولیة مكتًبا لھا في الخرطوم في عام 
1978. وفي عام 1984 بدأت عملیاتھا في سیاق نزاع 

مسلح بین القوات الحكومیة والمعارضة، ثم عّدلت برامجھا 
في وقت الحق وفًقا لمقتضیات االنتقال إلى حالة السلم. 

ومنذ عام 2004، تلبي اللجنة الدولیة االحتیاجات الناجمة 
عن األعمال القتالیة في دارفور، وإن كانت قدرة المنظمة 
على االضطالع بأنشطتھا قد ُقّیدت في السنوات األخیرة. 

كولومبیا 
میزانیة 2015: 33.3 ملیون فرنك سویسري

یمتد وجود اللجنة الدولیة في كولومبیا ألكثر من 40 عاًما، 
واجھت فیھا عواقب النزاع المسلح، الذي یعد واحًدا من 
أطول النزاعات الدائرة في العالم، وما اندلع من حاالت 

عنف أخرى. وثمة عدد من المسائل اإلنسانیة ستبقى عالقة 
بعد توقیع اتفاقیة السالم التي یجري التفاوض بشأن بنودھا 

في الوقت الحالي.

جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة 
میزانیة 2015: 63.4 ملیون فرنك سویسري

تعمل اللجنة الدولیة في زائیر، المعروفة اآلن باسم جمھوریة 
الكونغو الدیمقراطیة، منذ عام 1960. وقد افتتحت بعثة 

دائمة في البلد في عام 1978. وتلبي المنظمة االحتیاجات 
اإلنسانیة للنازحین داخلًیا والسكان المتضررین من النزاع. 
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المهمة
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر منظمـــة غيـــر متحيـــزة ومحايـــدة 
ومســـتقلة، تـــؤدي مهمـــة إنســـانية بحتـــة تتمثـــل فـــي حمايـــة أرواح 
ــاالت العنـــف  ــن حـ ــا مـ ــلحة وغيرهـ ــات المسـ ــا النزاعـ ــة ضحايـ وكرامـ

ــم.  ــاعدة لهـ ــم المسـ وتقديـ

وتبـــذل أيًضـــا اللجنـــة الدوليـــة كل الجهـــود الممكنـــة لتفـــادي المعانـــاة بنشـــر 
أحـــكام القانـــون اإلنســـاني والمبـــادئ اإلنســـانية العالميـــة وتعزيزهـــا. 

ـــر عـــام 1863 وقـــد تمخضـــت  أنشـــئت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحم
عنهـــا اتفاقيـــات جنيـــف والحركـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر والهـــال 
ـــة  ـــا الحرك ـــي تنفذه ـــة الت ـــطة الدولي ـــق األنش ـــه وتنس ـــي توج ـــر. وه األحم

فـــي حـــاالت النزاعـــات المســـلحة وغيرهـــا مـــن حـــاالت العنـــف.
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