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الغالف األمامي: 

“مايدوغوري”، نيجرييا. 

فرت هذه املرأة من منزلها الواقع يف بلدة “ديكوا” بسبب النزاع الدائر يف الجزء الشاميل الرشقي  

من البلد. وهي تعيش اآلن يف مخيم غري رسمي.  

 

الغالف الخلفي: 

مطار “لولينغو تشيونكا”، جمهورية الكونغو الدميقراطية. 

فتاة يُجمع شملها مع والديها بعد ست سنوات من االنفصال عنهام، وذلك بفضل املساعدة التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب األحمر. 
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“الناوو دال سور”، مدينة مراوي. صورة ملعلمة تواصل تقديم الدروس رغم النزاع الدائر.

بيئة العمل اآلخذة يف التطور  
 

ـــف  ـــات املســـلحة وحـــاالت العن ـــدة والواســـعة النطـــاق للنزاع ـــار املتزاي اآلث
األخـــرى1 

ال يـــزال النـــزاع والعنـــف يســـببان معانـــاة شـــديدة يف جميـــع أنحـــاء العـــامل. ولـــن مل تشـــهد األســـاليب املتّبعـــة تغـــرّياً 
ـــاق  ـــع نط ـــي، وتوّس ـــتقرار العامل ـــة االس ـــؤدي إىل زعزع ـــرى ت ـــات الك ـــإن النزاع ـــايض، ف ـــد امل ـــالل العق ـــاً خ جوهري
ـــة،  ـــم االجتامعي ـــات والنظ ـــل املجتمع ـــد داخ ـــل األم ـــالل الطوي ـــري واالخت ـــزوح الق ـــبب يف الن ـــة، وتتس الهشاش
ـــة  ـــة والتغذي ـــة بالصح ـــات املتعلق ـــة االحتياج ـــألة تلبي ـــدرج مس ـــة. وتن ـــانية هائل ـــات إنس ـــا احتياج ـــم عنه وتنج
ـــك،  ـــم أنشـــطة املســـاعدة اإلنســـانية؛ ومـــع ذل ـــدة، يف صمي ـــذ ســـنوات عدي ـــاه والـــرف الصحـــي، من واملـــأوى واملي
ـــن  ـــن مواط ـــرياً م ـــع كث ـــة أوس ـــف، مجموع ـــزاع والعن ـــن الن ـــة ع ـــارة الناجم ـــار الض ـــبب اآلث ـــرز، بس ـــدأت ت ـــد ب فق
ـــد  ـــة، يف العدي ـــة واالقتصادي ـــة االجتامعي ـــة. وأدت التنمي ـــات إضافي ـــوء احتياج ـــى إىل نش ـــا أف ـــو م ـــف، وه الضع
ـــي  ـــدم التكنولوج ـــرج التق ـــم، وأخ ـــة والتعلي ـــة الصحي ـــى الرعاي ـــول ع ـــة الحص ـــيع إمكاني ـــدان، إىل توس ـــن البل م
ـــة  ـــة مفرغ ـــن يف حلق ـــم عالق ـــن آخـــرون منه ـــزال مالي ـــال ي ـــك، ف ـــع ذل ـــر؛ وم ـــرة الفق ـــن دائ ـــاس م ـــن الن ـــري م الكث

ـــا.  ـــال أمده ـــي ط ـــات الت ـــان بالنزاع ـــن األحي ـــري م ـــان يف الكث ـــن يرتبط ـــوي اللذي ـــف التنم ـــف والتخل ـــن العن م

تـــزداد بيئـــة العمـــل تعقيـــداً بســـبب أطـــراف النـــزاع املســـلح والجهـــات 
الفاعلـــة األخـــرى التـــي تؤجـــج العنـــف وتنشـــط يف الكثـــري مـــن األحيـــان 
ضمـــن تحالفـــات تتجـــاوز إطـــار الحـــدود الوطنيـــة. وقـــد أصبحـــت 
هـــذه التحالفـــات أكـــر إرصاراً عـــى تحقيـــق مصالحهـــا وأصبحـــت 
ـــا.  ـــل به ـــي تتكت ـــة الت ـــث الطريق ـــن حي ـــاً م ـــزؤاً وتقلّب ـــد تج ـــاً أش أيض
ـــات  ـــو يقت ـــرام، وه ـــزاع باإلج ـــل بالن ـــف املتص ـــط العن ـــا يرتب ـــاً م وغالب
ـــات  ـــيايس لالختالف ـــتغالل الس ـــرب واالس ـــادات الح ـــن اقتص ـــتمرار م باس

ـــة. ـــة والديني اإلثني

محـــددة  غـــر  املعـــارك  مياديـــن 
بوضـــوح بســـبب انتقالهـــا املتزايـــد 
إىل املناطـــق الحرضيـــة وانتشـــارها يف 

املجـــال الرقمـــي. 

ـــة  ـــه. ويرجـــى مالحظـــة أن اللجن ـــزاع والعنـــف« لتيســـري قراءت ـــح »النزاعـــات املســـلحة وحـــاالت العنـــف األخـــرى«، يف هـــذه الوثيقـــة، إىل »الن ســـيُختر مصطل
ـــه  ـــذي ترتكب ـــة للصليـــب األحمـــر تســـتخدم »حـــاالت العنـــف األخـــرى« )تســـمى فيـــام يـــي باســـم »العنـــف«( لإلشـــارة إىل حـــاالت العنـــف الجامعـــي ال الدولي

ـــرية. ـــا عواقـــب إنســـانية كب ـــد ترتتـــب عليه ـــزاع مســـلح«، ولكـــن ق جامعـــة واحـــدة أو عـــدة جامعـــات، وال تصـــل إىل درجـــة »الن
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املجال  يف  وانتشارها  الحرضية  املناطق  إىل  املتزايد  انتقالها  بسبب  بوضوح  محددة  غري  املعارك  ميادين  وأصبحت 
من  كبرية  ملجموعة  مناالً  أقرب  الجديدة  األسلحة  وأصبحت  بسهولة،  متاحة  التقليدية  األسلحة  تزال  وال  الرقمي. 

الجهات الحكومية والجامعات املسلحة من غري الدول، واألفراد، وهو ما يعرض أعداداً متزايدة من الناس للخطر. 

الكلفة البرشية للحرب
إن الكلفة البرشية، املبارشة وغري املبارشة، التي يفرضها النزاع والعنف 
أنحاء  مئات اآلالف من املدنين يف جميع  للفزع. ويتعرض يومياً  مثرية 
العامل لالضطهاد أو سوء املعاملة أو النزوح أو يسقطون جرحى أو قتى 
ويُحرمون دوماً من أبسط مقومات إنسانيتهم. وقد تضاعف عدد املدنين 
الذين لقوا حتفهم بسبب النزاعات يف الفرتة ما بن عامي 2010 و2016 
وبلغ عدد النازحن أو املفقودين أو الذين يقبعون خلف القضبان نتيجة 

للنزاع والعنف مستويات مل يشهدها أي وقت مى منذ عدة عقود. ويشكل االستخدام املحتمل لألسلحة البيولوجية 
عودة  وكذلك  الدويل،  للمجتمع  انتكاسة خطرية  الكيميائية  األسلحة  واستخدام  الشامل  الدمار  أسلحة  من  وغريها 
ظهور املجاعة والكولريا اللتن تعرضان مجتمعات محلية برمتها للخطر. ويشكل عدم مراعاة القانون الدويل اإلنساين 
والقواعد األساسية األخرى التي تحمي الناس سبباً جذرياً وتواصالً دينامياً للنزاع والعنف وعرضاً من أعراضه عى حد 
سواء. وتتيح زيادة الربط بشبكة اإلنرتنت إمكانية حصول عدد أكر من الناس بصورة فورية عى املعلومات املتعلقة 
بانتهاكات القانون الدويل اإلنساين وأعامل العنف والظلم؛ ومن ثم، يتزايد رفض املترضرين واملجتمع الدويل لتجاهلها 

أو إنكار وجودها.

من  الكثري  يف  ويُنظر  مألوفاً،  أمراً  املدنين  املرتكبة ضد  الشديد  العنف  أعامل  وأصبحت 
األحيان إىل األعداد الكبرية من اإلصابات بن املدنين عى أنها نتيجة حتمية للحرب. وكثرياً 
ما تُنّفذ الجهات املسلحة اسرتاتيجياتها العسكرية دون احرتام يذكر لقوانن الحرب أو دون 
القوانن عى اإلطالق. وتؤدي تدابري مكافحة اإلرهاب إىل “حاالت طوارئ”  احرتام لهذه 
دامئة تقيَّد أو تُلغى فيها الحقوق األساسية، وتتوارى فيها الواجبات اإلنسانية بصورة منهجية 
أمام األهداف األمنية. وكثرياً ما يصبح الخطاب السيايس، يف بيئة كهذه، خطاباً مؤذياً يُجرد 
التعاطف مع املعاناة اإلنسانية. ويؤثر ذلك سلبياً  الضحية من إنسانيتها ويوهن مشاعر 
عى مدى استعداد الدول والجهات الفاعلة األخرى للوفاء بالتزاماتها. ويف البلدان التي مل 
تترضر من النزاع املسلح ولكن من مستويات عالية للغاية من العنف، وال سيام يف األقاليم 
التي تكون فيها سلطة الدولة ضعيفة أو مطعون فيها، تعاين مجتمعات محلية برمتها من 
عواقب وخيمة ومزمنة دون أن تحصل يف الكثري من األحيان عى أي دعم من السلطات 
أو املنظامت اإلنسانية واإلمنائية التقليدية. وتتسبب هذه اإلخفاقات يف مجال الحامية يف 
نزوح السكان عى نطاق واسع وتؤدي إىل تكريس تصور شائع يفيد بأن املجتمع الدويل 

يخيّب، بصورة جامعية، آمال األشخاص املترضرين واملجتمعات املحلية املترضرة.

إن الكلفـــة البرشيـــة، املبـــارشة وغـــر 
الـــراع  يفرضهـــا  التـــي  املبـــارشة، 

ــزع. ــرة للفـ ــف مثـ والعنـ

أصبحـــت أعـــال العنـــف 
الشـــديد ضـــد املدنيـــن 
ــر يف  ــاً، وُينظـ ــراً مألوفـ أمـ
ــان إىل  ــر مـــن األحيـ الكثـ
مـــن  الكبـــرة  األعـــداد 
ــن  ــن املدنيـ ــات بـ اإلصابـ
ـــة  ـــا نتيجـــة حتمي عـــى أنه

ــرب. للحـ

V.
 D

e 
Vi

gu
er

ie
/G

et
ty

 Im
ag

es
/IC

RC

من  الرشعي  الطب  يف  أخصائية 
اللجنة الدولية تفحص جمجمة.
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عامل أكرث تجزؤاً وأشّد استقطاباً
العاملي  النظام  تجزؤ  تزايد  بسبب  صعوبة  أكر  إنهاؤهام  أو  لهام  التصدي  أو  والعنف  النزاع  وقوع  منع  أضحى 
النزاع.  ديناميات  واإلقليمي  العاملي  الصعيدين  عى  السيايس  االستقطاب  ويغذي  الدبلوماسية.  الحلول  واستنزاف 
ويفتقد املجتمع الدويل يف الكثري من األحيان العزم الالزم إليجاد حلول سياسية ويلجأ عوضاً عن ذلك إىل الجهات 
املزيد  النزاع. ومام يثري  العمل اإلنساين لتقديم تدابري عالج قصرية األجل ملواجهة أوخم عواقب  الفاعلة يف مجال 
من القلق أن تسييس العمل اإلنساين القائم عى املبادئ ينذر بزيادة تقلص الحيز املحايد املطلوب ملواجهة عواقب 
النزاعات التي تزداد تعقيداً واستعصاًء. ويف ظل غياب هذا الحيز اإلنساين، تظل النزاعات الدائرة منذ عقود قامئة 
دون أن يلوح يف األفق ما يوحي بانتهائها، وتتحول تدريجياً النزاعات األحدث عهداً إىل أزمات طويلة األمد، وتتسم 

بروز تحديات مجتمعية طويلة األجل، وارتفاع مستويات العنف والفقر والتخلف االقتصادي وإخفاقات الحكم.

وتفاقمت املشاكل اإلنسانية القصرية األجل الناجمة عن النزاع والعنف بفعل اتجاهات أطول أجالً مثل تغري املناخ، 
والنمو السكاين، والتوسع الحرضي، والتفاوت يف التنمية االقتصادية. وتزداد التفاوتات االقتصادية بن األغنياء والفقراء 
اتساعاً يف العديد من السياقات الهشة، بينام تتنامى سبل وصول الفئة األخرية اآلين إىل املعلومات والصور التي تعّمق 
إحساسها بالظلم االجتامعي والحرمان. وتُصّعد أيضاً أوجه عدم املساواة بن مختلف الفئات حدة التوترات السياسية 

واإلثنية والدينية، وتزيد من زعزعة االستقرار االجتامعي والسيايس. 

ومتتد هذه التوترات وأوجه الظلم لتشمل قضايا النوع االجتامعي، حيث ميكن مالحظة التناقض القائم بن استمرار 
العنف الجنيس والعنف القائم عى النوع االجتامعي واملقاومة املتنامية للمامرسات الضارة املتصلة بالنوع االجتامعي 
داخل مجتمعات برمتها. ويف السياقات املترضرة من النزاع وخارجها، مل يعد العنف الجنيس والعنف القائم عى النوع 
االجتامعي يشكالن فقط مسألة مثرية للشواغل اإلنسانية، بل أصبحا أيضاً مسألة سياسية رئيسية، وقضية يُتوقّع من 
السكان من املضايقات وسوء  العمل اإلنساين أن تتصدى لها عى نحو استباقي بحامية  الفاعلة يف مجال  الجهات 

املعاملة والعنف. 

ويبدو أيضاً أن نظم الحكم قد أخفقت عى مستويات متعددة، وهو ما أحدث أزمة ثقة بن السلطات والسكان. 
ويرافق عودة ظهور السياسات الشعبوية يف العديد من البلدان بروز خطاب منغلق ينّم عن كره األجانب ويهدد 
املجاالت القارّة للتعاون الدويل. وتؤدي أيضاً اإلنجازات التكنولوجية التي أتاحت سبل التمكن لألفراد واملجتمعات 
املحلية إىل نشوء مخاطر غري مسبوقة - وغري مفهومة بالكامل يف الكثري من األحيان - تُهدد أمن وحرية وحقوق 

هؤالء األفراد وتلك املجتمعات املحلية.

مفارقات التقدم
حن تتقاطع جميع هذه الديناميات، تتنامى آثارها فتُضعف النظم القامئة وتقوض آليات تكيّف املجتمعات املحلية 
املترضرة من النزاع والعنف. وميكن لهذه اآلثار أن تُحّول الخطوط األمامية للنزاع إىل مسلسل متواصل من العنف 
تفاقم  إىل  األمامية وتعميقها  الخطوط  نطاق  توّسع  الجغرافية واالجتامعية. ويؤدي  للحدود  عابر  االستقرار  وعدم 
مواطن الضعف الفردية والهيكلية والدفع بالدول املترضرة، مبا فيها البلدان املتوسطة الدخل واملستقرة نسبياً، إىل 

دائرة “حاالت الهشاشة” الشديدة. 

الجديدة  والفرص  الريع  والتكنولوجي  واالقتصادي  االجتامعي  التقدم  ظل  يف  يوماً،  يُتح  مل  أخرى،  ناحية  ومن 
التي أوجدها، ما هو متاح اآلن من إمكانات إليجاد حلول للمشاكل املعقدة التي تواجهنا. وميتزج العاملان املادي 
السيايس  املشهدين  عى  اآلن  وترز  بالكامل.  فهمها  بعُد  يتسّن  مل  تحوالت  يُحدث  قد  مدمج  واقع  يف  واالفرتايض 
واإلنساين جهات فاعلة جديدة تعرتض عى التقاسم التقليدي للسلطة وتتحدى سياسات املعونة التقليدية باستخدام 

نُهج واسرتاتيجيات مبتكرة تتجّذر يف الكثري من األحيان يف العمل املحي والرشاكات املجتمعية. 

وعى الرغم من التحديات الكبرية القامئة، ال يزال مبقدور اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية( ومنظامت 
لحامية مالين  الالزم  املجال  بشأن هذا  بنجاح  وتتفاوض  إنسانياً  تُهيئ مجاالً  أن  املبادئ  قامئة عى  أخرى  إنسانية 
اإلنساين  الدويل  القانون  أن  املبارش  والرصد  الحديثة  الدراسات  وتبّن  ومساعدتهم.  والعنف  النزاع  من  املترضرين 
يحظى باالحرتام ويُنّفذ يف الكثري من الحاالت، وأنه يوفر اإلطار الالزم لجهود الحامية واملساعدة التي تبذلها العديد 
من الجهات الفاعلة املحلية واإلقليمية والدولية. وهذا دليل عى أنه ميكن، حتى يف أصعب السياقات، التأثري عى 

الجهات املسلحة وإقناعها باحرتام املبادئ اإلنسانية وقوانن الحرب. 



5

IC
RC

كاراتيش، باكستان. تدريب وفرته اللجنة الدولية بشأن التخفيف من حدة العنف لفائدة الطاقم الطبي يف مركز “جناح” للدراسات العليا الطبية.

بوصلة مرشدة
األربع  السنوات  العمل خالل  مسار  توجه  بوصلة   2022-2019 للفرتة  الدولية  للجنة  املؤسسية  االسرتاتيجية  توفر 
املترضرين  األشخاص  معاناة  وتخفيف  منع  إىل  الرامية  جهودها  يف  املنظمة  االسرتاتيجية  هذه  وترشد  القادمة. 
واملجتمعات املحلية املترضرة وإحداث أثر إنساين مالئم ومستدام. وترضب االسرتاتيجية بجذورها يف تاريخ اللجنة 
الدولية الري ويف تراثها الحافل، وتستند استناداً راسخاً إىل الواقع الراهن وتتجه بحزم نحو املستقبل. ويحدو اللجنة 
الدولية األمل يف أن توفر هذه االسرتاتيجية اإلرشادات الالزمة لتوجيه األنشطة وتطوير املنظمة، وإلهام املوظفن 
والجهات املانحة وأصحاب املصلحة اآلخرين، والتصدي عى نحو استباقي للتحديات التي يُحتمل أن تواجه اللجنة 

الدولية واالستفادة من الفرص الجديدة التي يُحتمل أن تتاح أمامها يف الفرتة من 2019 إىل 2022.

اللجنـة  حققتهـا  التـي  اإلنجـازات  يف  التأمـل 
املسـتقبل إىل  تتطلـع  وهـي  الدوليـة 

ساعدت اسرتاتيجية اللجنة الدولية للفرتة 2015-2018 املنظمة عى مواصلة تطوير أنشطتها بالتوازي مع منو قطاع 
العمل اإلنساين عى الصعيد العاملي، وضامن مالءمتها للمترضرين من النزاع والعنف. وعى الرغم من صعوبة بيئة 
العمل املبينة أعاله، فقد متكنت اللجنة الدولية من تعزيز قدراتها يف مجال توفري الحامية واملساعدة للسكان وتحقيق 
الدبلوماسية  القانونية والتنفيذية والسياساتية املنفذة عى نطاق املنظمة. وأتاحت  أوجه تآزر أقوى بن األنشطة 
اإلنسانية التي تنتهجها اللجنة الدولية ومواقفها العامة سبالً لحصولها عى املزيد من الدعم السيايس واملايل. وساعدت 
إقامة رشاكات أقوى داخل الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة الدولية( ومع منظامت إنسانية 
االحتياجات  تلبية  عى  الدولية  اللجنة  قدرة  تعزيز  يف  أكادميية،  وأوساط  مهنية  وشبكات  الخاص  والقطاع  أخرى 

املتزايدة للسكان املترضرين برعة وفعالية. 
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مهمة اللجنة الدولية للصليب األحمر

“اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غري متحيزة ومحايدة ومستقلة تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل يف حامية 
أرواح وكرامة ضحايا النزاعات املسلحة وغريها من حاالت العنف وتقديم املساعدة لهم. 

اإلنسانية  واملبادئ  اإلنساين  القانون  أحكام  بنرش  املعاناة  لتفادي  املمكنة  الجهود  كل  الدولية  اللجنة  أيضاً  وتبذل 
العاملية وتعزيزها.

للصليب األحمر والهالل  الدولية  اتفاقيات جنيف والحركة  الدولية عام 1863 وانبثقت عنها  اللجنة  وقد تأسست 
األحمر. وهي توجه وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة الدولية يف حاالت النزاعات املسلحة وحاالت العنف 

األخرى”.

سيواصل بيان املهمة هذا توفري إطار لتطوير اللجنة الدولية. وميكن مالحظة مواطن القوة األساسية والسامت املميزة 
للجنة الدولية، التي تطورت عى مدى أكر من 150 عاماً، يف قدرتها عى إبقاء أحكام القانون الدويل اإلنساين واملبادئ 
اإلنسانية حية يف أحلك الظروف، لحامية حقوق املترضرين وصون كرامتهم، وتخفيف معاناتهم، ونسج عالقات تقوم 
عى الثقة مع املقاتلن والحكومات واملجتمعات املحلية والحفاظ عليها من أجل تهيئة املجال اإلنساين الالزم إلنجاز 
مهمتها. وتندرج قدرة اللجنة الدولية عى الحفاظ عى نهج إنساين صارم، لدى عملها يف بعض أعر البيئات السياسية 

واألمنية، يف صلب النجاحات التي حققتها يف املايض وتكتيس أهمية بالغة بالنسبة إىل مستقبلها.

ومن أجل أن تؤدي اللجنة الدولية مهمتها وتحدد سبل مضيها قدماً، ستواصل االستناد إىل ما يي:
املبادئ األساسية - ال سيام عدم التحيز والحياد واالستقالل - التي تشكل أقوى األدوات الالزمة إلرشاد العمل   •

اإلنساين وتأمينه
قدرة اللجنة الدولية عى وضع هذه املبادئ موضع التنفيذ وضامن سالمة موظفيها، حتى تتمكن من أن تكون   •

قريبة من السكان واحتياجاتهم باستمرار وأن تكيّف االستجابة اإلنسانية تبعاً لذلك
وكذلك  للنزاع  األمامية  الخطوط  عى  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  املسلحة  الجهات  من  الدولية  اللجنة  قرب   •

قدرتها عى إقامة حوار بّناء لضامن استمرار الرتخيص لها بالعمل
الدويل  القانون  تنفيذ  أجل ضامن  من  الدول  غري  من  املسلحة  والجامعات  الدول  مع  الدولية  اللجنة  تعاون   •

اإلنساين والتفاوض عى مجاالت للعمل اإلنساين تكون آمنة ومؤمنة
تعاون اللجنة الدولية مع األطراف السامية املتعاقدة يف اتفاقيات جنيف وأصحاب املصلحة اآلخرين من أجل   •
تفسري قواعد القانون الدويل اإلنساين والقواعد األخرى ذات الصلة وتطويرها كأدوات عملية تستند إىل التجربة 

للحفاظ عى مقومات اإلنسانية يف أوقات النزاع والعنف
مع  العامة  واملشاركة  اإلنسانية  والدبلوماسية  العملية  والخرات  املهنية  املهارات  بن  الدولية  اللجنة  توفيق   •
أصحاب املصلحة وفئات الجمهور بشأن الشواغل واملعضالت اإلنسانية، وسياسات اللجنة الدولية وإجراءاتها 

وآثارها.
 

“مايـــووت”، جنـــوب الســـودان. يف أحـــد 
اللجنـــة  تدعمهـــا  التـــي  املستشـــفيات 
ـــة  ـــن اللجن ـــاً م ـــي جراح ـــة. “كاي” يحّي الدولي
الدوليـــة قبـــل خضوعـــه لعمليـــة جراحيـــة.
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التعقيد.  بيئات شديدة  العمل يف  عن  تنشأ  التي  والتوترات  املعضالت  معالجة  الدولية  اللجنة  يتعن عى  وسوف 
ولذلك، فهي ستضطلع مبا يي:

بيئة مسيّسة  املتحيز واملستقل، مع توفري املساعدة اإلنسانية والحامية يف  الحفاظ عى طابعها املحايد وغري   •
بشكل متزايد

مواصلة معالجة املعضالت والتوترات بن العمل القائم عى املبادئ والراغامتية وبن الرية واملنارصة، وإدارتها،   •
والعمل يف الوقت نفسه كمنظمة دولية تقدم استجابات محلية للغاية، وتنفذ التفويض الذي حصلت عليه من 
الدول للتعاون بشكل غري متحيز مع جميع الجهات الفاعلة يف النزاع والعنف، مبا يف ذلك خصوم تلك الدول 

ذاتها
تعزيز قدرتها عى العمل عى مستويات متعددة، من عمليات الطوارئ املنقذة للحياة إىل األنشطة الشاملة   •

واالبتكارية األطول أجالً التي تتصدى لبعض أهم مصادر الهشاشة والضعف 
التحديات  التقليدية والعنف، مع االستعداد أيضاً ملواجهة  الناشئة عن الحروب  القضايا  االستمرار يف معالجة   •
املرتبطة بأمن الفضاء السيراين وسري األعامل العدائية يف املجال الرقمي والتصدي للعواقب اإلنسانية ذات الصلة
تبني األفكار املبتكرة والتحول الرقمي حتى تصبح اللجنة الدولية منظمة أكر مرونة وأخف حركة، وجهة تلبي   •
بقدر أكر من الرعة والفعالية االحتياجات املتغرية للسكان املترضرين دون أن تفقد الطابع البرشي والشخيص 

وغري الرسمي يف تفاعلها مع السكان املترضرين واملجتمعات املحلية املترضرة
الرتكيز عى أولوياتها الرئيسية - فيام يتعلق بالعمل اإلنساين - والدخول يف الرشاكات التي تعتمد عى تكامل   •

مهارات ومهام الجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى من أجل إحداث أثر أكر 
التأثري عى القطاع اإلنساين لتعزيز قدرته عى التصدي للعواقب اإلنسانية املرتتبة عى األزمات املعقدة، مع   •
الحفاظ عى قدرتها العملية القامئة عى املبادئ وتطويرها من أجل تلبية احتياجات السكان املترضرين بصورة 

مبارشة. 

جمعية الصليب األحمر األوكراين تقدم خدمات الدعم النفيس واالجتامعي يف قرية “بيسيك” الواقعة يف منطقة دونيتسك، أوكرانيا.



8

اللجنة  عمل  صلب  يف  واحتياجاتهم  الناس 
الدولية للصليب األحمر اإلنساين

الناس يف صميم مهمتنا
الدولية.  اللجنة  مهمة  صميم  يف  والعنف  النزاع  من  املترضرة  املحلية  واملجتمعات  واألرس  املترضرون  األفراد  يقع 
ويظل إنقاذ األرواح وتخفيف حدة املعاناة وتلبية احتياجات السكان القوة الدافعة للعمل اإلنساين الذي تضطلع به 
اللجنة الدولية ومحور التزاماتها وجهودها. ومثلام تتغري طبيعة الحرب والعنف ووسائلهام، تتغري كذلك احتياجات 
املترضرين وآليات تكيّفهم. ولكن الدول وسياسات الجهات املانحة والوكاالت اإلنسانية الدولية ال تزال تدير إىل حد 
بعيد قدراً كبرياً من العمل اإلنساين، وتحدد معايري العمل اإلنساين وأولوياته وتقيس مدى أهميته ونتائجه. وقد يُؤخذ 
املترضرون واحتياجاتهم يف الحسبان، ولكن من النادر أن يكون الناس يف صلب عملية تصميم االستجابة اإلنسانية 

الرسمية. 

ويعاين الكثري من املستضعفن اليوم من “نقص يف الحامية” ألنهم ال يستوفون معايري الرامج القامئة. ويرُتك آخرون 
دون مساعدة ودون حامية ألنهم صامتون )أو أُخمدت أصواتهم( أو متوارون عن األنظار أو مخفيون أو غري مطلعن 
أو  الحامية. ويشكل تيسري سبل مشاركة املترضرين بصورة هادفة وضامن امتالكهم حيزاً  الوقاية أو  عى خيارات 
قدرة عى التأثري ضمن االستجابة اإلنسانية أمراً بالغ األهمية ملعالجة هذا الوضع. وسيتطلب هذا التغيري وقتًا ونُهجاً 
جديدة وأدوات وتقنيات عملية وتحّوالً أعمق للهياكل التقليدية. وسيتضمن ذلك تحوالً من ثقافة التحكم التنفيذي 
والجهات  املترضرة  املحلية  واملجتمعات  املترضرين  السكان  مع  الفعي  التعاون  ثقافة  إىل  القاعدة  إىل  القمة  من 
اآلثار  تقليل  أو  ملنع  محددة  نُهج  اعتامد  إىل  حاجة  مثة  وستكون  بيئتها.  داخل  املؤثرة  والجهات  املحلية  الفاعلة 
السلبية لعالقات القوة غري املتكافئة بن الجهات الفاعلة الدولية واملجتمعات املحلية الضعيفة، وبن مختلف الفئات 

االجتامعية والعمرية والفئات املرتبطة بالنوع االجتامعي داخل هذه املجتمعات املحلية. 

األشخاص املترضرون أدرى بأوضاعهم 
تغيري،  وعوامل  املستجيبن  أول  وأنها  بأوضاعها،  أدرى  املترضرة  املحلية  املجتمعات  أن  ومراعاة  إدراك  خالل  من 
تهدف اللجنة الدولية إىل تجاوز نطاق تحليلها التقليدي لالحتياجات ثم 
تقديم املساعدة - السلع واملبالغ النقدية والخدمات - لتصل إىل صياغة 
النظر  التطور، برف  يف  اآلخذة  األولويات  الحسبان  يف  تأخذ  استجابة 
عام إذا كانت احتياجات الناس تندرج ضمن حافظة استجاباتها امليدانية 

الحالية. 

سـتواصل اللجنـة الدولية تقييـم احتياجاتها الناشـئة عن النـزاع والعنف 
وستسـعى إىل تلبيتهـا مبـا يتـامىش مع مبادئها. وسـوف تتكيـف وتتطور، 
يف تنفيـذ اسـتجابتها اإلنسـانية ويف نطـاق أنشـطتها عـى حـد سـواء، وال 
سـيام يف حـاالت النـزاع والسـياقات “املنسـية” حيـث تتمتـع بقـدرة فريـدة عـى التفـاوض بشـأن تهيئـة مجـاالت 

إنسـانية ومتثـل يف الكثـري مـن األحيـان أول وآخـر الجهـات الفاعلـة الدوليـة املوجودة عى السـاحة.  

ويفسـح هـذا النهـج للمترضريـن حيزاً للتعبري عـن احتياجاتهم، ورسد قصصهـم كأفراد وكمجتمعـات محلية، وإدراج 
وجهات نظرهم ومعرفتهم بالسـياق يف صياغة اسـتجابات اللجنة الدولية للحاالت اإلنسـانية وتنفيذها واسـتعراضها. 
ويف ظـل األزمـات التـي طـال أمدهـا، تتغـري قـدرة النـاس عـى التعامـل مـع التهديـدات ومواطـن الضعـف املتغرية 
- فضـالً عـن آليـات تكيّفهـم وقدرتهـم عـى التـرف والتأثـري ضمـن السـياق - مبـرور الوقـت وتختلـف باختـالف 
أوضاعهـم وظروفهـم. ويشـكل الفهـم الثقـايف والسـياقي السـليم أمراً حيويـاً، ومن غـري املمكن أن يكـون هناك نهج 
واحـد. وعـى سـبيل املثـال، فقـد تواجه املرأة صعوبـات محـددة ذات صلة بالحاميـة يف حاالت النـزاع، مثل احتامل 
تعرضهـا لخطـر غـري متناسـب مـن العنـف الجنيس وغريه مـن األخطار التـي تتفاقم حدتها بسـبب املعايـري الثقافية، 

ونوعهـا االجتامعـي، واملكانـة املتصّورة لهـا يف املجتمع.

أن  إدراك ومراعـــاة  مـــن خـــال   ...
املجتمعـــات املحليـــة املتـــرضرة أدرى 
بأوضاعهـــا، وأنهـــا أول املســـتجيبن 

وعوامـــل تغيـــر...
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ومـع ذلـك، تكتـيس األدوار غـري الرسـمية واملؤثـرة التـي تؤديهـا املـرأة يف الكثـري مـن 
مـن  املزيـد  حـدوث  ومنـع  االجتامعـي  التامسـك  دعـم  يف  بالغـة  أهميـة  الحـاالت 
االختـالالت. ويجـب أن تحظـى هـذه املسـاهامت الهامة باعرتاف أوسـع نطاقـاً وبدعم 

أفضـل لبنـاء مجتمعـات محليـة قـادرة عـى التكيّـف. 

تقـّر اللجنـة الدوليـة بـأن بإمـكان طائفـة واسـعة مـن أصحـاب املصلحـة )األشـخاص 
املتـرضرون واملجتمعـات املحليـة املترضرة، والدول والجامعات املسـلحة من غري الدول، 
والجهـات املانحـة، واملوظفـون، والجمعيـات الوطنيـة والرشكاء( تيسـري العمل اإلنسـاين 
القائـم عـى املبـادئ أو مراقبتـه أو تنفيذه أو تعطيلـه. ومن هذا املنطلـق، فلن تتعاون 
اللجنـة الدوليـة مـع السـكان املترضريـن واملجتمعـات املحلية املترضرة فحسـب، ولكن 
أيضـاً مـع املجتمعـات املحليـة املضيفـة والـدول والجامعـات املسـلحة مـن غـري الـدول 
للتأثـري عـى مسـار دعم القانـون الدويل اإلنسـاين، وتخفيف حـدة املعانـاة الناجمة عن 
النـزاع والعنـف، وتقديـم نتائـج ملموسـة يف مجـايل الوقايـة والحاميـة. وتعـرتف اللجنة 

الدوليـة بأنهـا ال متثـل سـوى جهـة فاعلـة واحـدة ضمـن املنظومـة اإلنسـانية األوسـع نطاقـاً، وعليـه، فستسـعى إىل 
إقامـة صـالت رسـمية وغـري رسـمية متّكـن مـن تحقيـق اسـتجابة إنسـانية أكر مالءمـة واسـتدامة وإحـداث أثر أكر 

لفائـدة املترضرين.

منظمة منفتحة وُمصغية وميكن الوصول إليها بيرس 
مـن أجـل إحـداث هـذه التغيـريات، يتعـن أن تظـل اللجنـة الدوليـة منفتحـة وميكـن الوصـول إليهـا ومهتمـة بـآراء 
املترضريـن. وتتضمـن محـاور التفكـري الهامـة تحديـد مـن ينبغـي استشـارته. ومـا هـي الجهـات التـي تعـر بصورة 
مرشوعـة عـن االحتياجـات؟ وكيـف تتعـاون اللجنـة الدوليـة مـع األشـخاص األشـد ضعفـاً وتتـرف مـع الجهـات 
الوسـيطة املحليـة؟ وكيـف تكـون اسـتجابة اللجنـة الدوليـة حينـام يتعـذر تقييـم االحتياجـات وحينـام ال تكـون 
لديهـا سـبل اسـتجابة لتلبيـة االحتياجـات الناشـئة؟ وكيـف تبنـي اللجنـة الدوليـة الثقـة وتوافقـاً واسـعاً يف اآلراء يف 
أوضـاع بالغـة االضطـراب؟ وكيـف تنظـم عمليات اتخـاذ القـرارات التنفيذية؟ وكيف ميكـن للجنة الدولية اسـتخدام 
التكنولوجيـات الجديـدة لتيسـري التعـاون مع املترضريـن، والتأكد مـن أن آراءهم وأصواتهم قد وجـدت آذاناً صاغية 
وأنهـا أصبحـت تحظـى بتجـاوب أكـر؟ وكيف ميكـن للجنـة الدولية أن تتصـدى للتحديـات األمنية وكذلـك العقبات 
السياسـية واالجتامعيـة والبريوقراطيـة عـى الصعيـد املحـي؟ وكيف ميكـن لها ضامن أن متس االسـتجابة اإلنسـانية إىل 

األشـخاص املناسـبن؟ وتشـكل هـذه النقـاط تحديـات حقيقيـة وهامة. 

غـــر  األدوار  تكتـــي   ...
الرســـمية واملؤثـــرة التـــي 
تؤديهـــا املـــرأة يف الكثـــر 
أهميـــة  الحـــاالت  مـــن 
ــك  ــم التاسـ ــة يف دعـ بالغـ
ـــدوث  ـــع ح ـــي ومن االجتاع
املزيـــد مـــن االختـــاالت.

ـــاً  ـــة وتوافق ـــة الثق ـــة الدولي ـــي اللجن ـــف تبن كي
ـــراب؟ ـــة االضط ـــاع بالغ ـــعاً يف اآلراء يف أوض واس

ـــض يف  ــراق. مري ــف، العـ النجـ
مستشـــفى الصـــدر يتحـــدث 
العـــاج  يف  أخصـــايئ  مـــع 
اللجنـــة  مـــن  الطبيعـــي 

الدوليـــة.
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إن الرّد عى هذه األسـئلة أمر هام للغاية ومن شـأنه أن ميّكننا من وضع نهج إنسـاين مناسـب ملتطلبات املسـتقبل. 
وسـوف يكـون ضـامن اإلدراج املنهجـي آلراء املترضريـن يف تقييـامت اللجنة الدوليـة لالحتياجات، مع االسـتفادة من 
معرفتهـم وفهمهـم للتغـريات االجتامعيـة والسياسـات العامة التـي تؤثر عى مـدى ضعفهم وقدرتهم عـى التكيّف، 
أمـراً أساسـياً يف هـذا الشـأن. وسـيكون بقـاء اللجنـة الدوليـة قريبـة مـن املترضريـن وتعزيز هـذا القرب، بغيـة بناء 
عالقـات الثقـة التـي متّكـن املنظمـة مـن تلبيـة مجموعـة متطـورة مـن االحتياجـات، أمـراً بالـغ األهميـة. ويشـكل 
التفاعـل مـع مجموعـة متنوعـة من أصحاب املصلحـة املحليـن والدولين والـرشكاء والجهات املؤثـرة، الذين ميكنهم 

أن يقدمـوا سـوياً اسـتجابة إنسـانية أكـر أهمية وتأثـريًا، أمراً حيويـاً أيضاً. 

وسـتكفل اللجنـة الدوليـة أيضـاً أن يُجمـع، يف االسـرتاتيجيات املركـزة عـى النـاس وذات التأثـري، بن أنشـطة املنظمة 
اإلنسـانية ومبادراتهـا املؤسسـية مبعـزل عـن تسـمياتها أو هياكلهـا التنظيمية. وتصبـو اللجنة الدولية مـن هذا النهج 
إىل أن ينظـر املتـرضرون إىل عملهـا عـى أنه اسـتجابة ذات طابع أكر تكامـالً وذات تخصصات متعـددة، وأن يتمّكن 
جميـع موظفـي اللجنـة الدوليـة، املقيمـن منهـم واملتنقلـن، مـن املسـاهمة يف تلبيـة احتياجـات النـاس يف مجـايل 
الحاميـة واملسـاعدة بصـورة فعالـة. وتُعـرض التوجهـات املعتمـدة يف هذه االسـرتاتيجية مـن هذا املنطلـق، ومن ثم، 
فهـي تتجـاوز نطـاق النهـج الرنامجـي التقليدي الـذي تتبعه اللجنـة الدولية يف تحديد أنشـطتها اإلنسـانية. وتهدف 
هـذه التوجهـات إىل التأثـري عـى مـن يسـببون املعانـاة لتغيـري سـلوكهم؛ وتخفيـف حـدة العواقـب التـي يتحملهـا 

األشـخاص املتـرضرون واملجتمعـات املحليـة املتـرضرة، إذا أخفقـت هـذه الجهات يف تغيري سـلوكها.

ـــيا ومنطقـــة املحيـــط الهـــادئ الـــذي عقدتـــه اللجنـــة الدوليـــة بشـــأن الصحـــة يف الســـجون  ـــاركني يف مؤمتـــر آس ـــد. أحـــد املش بانكـــوك، تايلن
ـــرايض. ـــع االف ـــا الواق ـــال تكنولوجي ـــن خ ـــة م ـــة الدولي ـــل اللجن ـــى عم ـــرف ع يتع
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ـــاعدت  ـــد س ـــا املحـــي. وق ـــن مجتمعه ـــره أشـــخاص م ـــخ يدي ـــن مطب ـــاخنة م ـــة س ـــى وجب ـــاً ع ـــرأة يومي ـــذه امل ـــان. تحصـــل ه ـــة، لبن ـــاب التبان ب
اللجنـــة الدوليـــة عـــى إطـــاق هـــذا املـــرشوع الـــذي يوفـــر العمـــل لعـــرشات األشـــخاص داخـــل املجتمـــع املحـــي ومينـــح املئـــات مـــن األشـــخاص 

ـــات األخـــرى عـــدا الغـــذاء.  ـــل عـــى الرضوري ـــال قلي ـــه مـــن م ـــا ميلكون ـــة رصف م ـــن حري اآلخري
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التوجه االسراتيجي األول

ــف  ــاين والتخفي ــدويل اإلنس ــون ال ــاكات القان ــع انته ــلوك ملن ــر يف الس التأث
ــاة البــرش  مــن معان

يريـد املتـرضرون مـن النزاعـات والعنـف أن تُخفـف معاناتهـم لكنهـم يريـدون أيضـاً أن ال يواجهـوا أي معانـاة. 
لـذا، يتطلـب اتبـاع نهـج محـوره النـاس تركيـزاً أقـوى عـى الوقايـة والحاميـة. ويجـب بـذل جهـود للتأثري يف سـلوك 
أطـراف النـزاع وتغيـريه؛ ومنـع انتهاكات القانـون الدويل اإلنسـاين والحقوق األساسـية؛ وتعديل القوانن والسياسـات 
واملامرسـات التـي تؤثـر سـلباً عـى األشـخاص املترضريـن من النزاعـات؛ وضامن احـرتام العمـل اإلنسـاين القائم عى 
املبادئ بحيث يتسـنى الوصول إىل األشـخاص املحتاجن للمسـاعدة ويُتاح لهم الوصول إىل من يسـعى ملسـاعدتهم. 

ال تنفـك التحديـات يف مجـال الحاميـة تتنامـى لكن األوسـاط السياسـية 
باتـت تـرتدد بشـكل كبـري يف مواجهة مشـاكل الحاميـة. وسـتعزز اللجنة 
الدوليـة اسـرتاتيجياتها وتكيّفهـا ألجل التأثري يف سـلوك مـن يهددون أمن 
األشـخاص املترضريـن، مثل األطفال والنسـاء واملسـنن واألشـخاص ذوي 
اإلعاقـة واألشـخاص املحتجزيـن وضحايـا العنـف الجنـيس والناجـن منه 
الذيـن  أو  الداخـل واملهاجريـن واألشـخاص املضطهديـن  والنازحـن يف 

يعانـون مـن التمييز. 

ولهـذا الغـرض، سـتُعّزز اللجنـة الدوليـة العمـل بقـرب السـكان املترضرين وأنشـطتها امللموسـة يف امليـدان والتزامها 
باملبـادئ اإلنسـانية ودورهـا كوسـيط محايـد بغيـة نسـج عالقات ثقـة مع الـدول والجهات املسـلحة من غـري الدول 
وغريهـا مـن الجهـات املعنيـة، وتطويرهـا. وسـتواصل اللجنـة الدوليـة بنـاء الجسـور مـع جميـع أطـراف النزاعـات 
وسـتجهد إلقامـة الحـوار الـالزم لتهيئـة مجـاالت عمـل محايدة ومنـع تصاعد العنـف والتخفيـف من آثـار النزاعات 

عـى حيـاة األشـخاص املترضرين. 

وسنسـتعن بخرتنـا امليدانيـة وخراتنـا التقنيـة وشـبكتنا الدبلوماسـية ومعرفتنـا بسـياقات عملنـا بفضـل التدفقـات 
الداخليـة والخارجيـة للمعلومـات والبيانـات لنتمكـن مـن تكويـن فهـم أفضـل للصـالت السـببية بـن الديناميـات 
األساسـية  الحقـوق  مراعـاة  النـاس وعـدم  التكنولوجيـة، وسـلوك  والتطـورات  السياسـية واالجتامعية-االقتصاديـة 

والقانـون الـدويل اإلنسـاين وأمنـاط النزاعـات والعنـف. 

وسـنعّد قاعـدة متينـة مـن املعـارف واألدلـة لتحسـن قدرتنا عـى التنبـؤ بالسياسـات وأمناط السـلوك التي تتسـبب 
مبعانـاة للنـاس يف حـاالت النـزاع والعنـف، والتأثـري فيهـا. وسـنواصل استكشـاف كيـف ميكـن لآلليـات الدبلوماسـية 
وآليـات وضـع املعايـري الرسـمية منهـا وغـري الرسـمية أن تعـزز احـرتام القانـون الـدويل اإلنسـاين والقواعـد األخـرى 
التـي تحمـي النـاس يف حـاالت العنـف، وسـندأب عـى إظهـار أهمية هـذه اآلليات لحاميـة املدنيـن والتخفيف من 

الضعـف واملسـاهمة يف التطلعـات األوسـع نطاقـاً لألفـراد واملجتمعـات إىل سـالم مسـتدام.  

وانطالقـاً مـن نهجنـا القائـم عـى املبادئ، سـنقيم تحالفات مـع املنظـامت والجهات الفاعلـة األخرى، وال سـيام تلك 
امللتزمـة باملبـادئ اإلنسـانية والقانـون الـدويل اإلنسـاين، سـواء أكانـت تعمـل أم ال يف مجـال العمل اإلنسـاين، بهدف 
متتـن تأثرينـا وتعزيـز أثـر أنشـطتنا وتهيئـة بيئـة مؤاتية تـؤول إىل سياسـات تتمّش مـع املبـادئ اإلنسـانية والقانون 

الـدويل اإلنسـاين، وتُسـهم يف بنـاء نظـام يقوم عـى القواعد.  

ســـتعزز اللجنـــة الدوليـــة اســـراتيجياتها 
ـــر يف ســـلوك مـــن  ـــا ألجـــل التأث وتكّيفه
ـــن  ـــخاص املترضري ـــن األش ـــددون أم يه

ـــم. ـــم ورفاهه ـــم وحقوقه وكرامته

إندونيســـيا.  جـــاوه،  وســـط  يف  “ماغيانـــغ” 
حلقـــة عمـــل مـــن ثاثـــة أيـــام نظمتهـــا اللجنـــة 
ـــدويل  ـــون ال ـــن القان ـــر ع ـــب األحم ـــة للصلي الدولي
ـــكرية  ـــة العس ـــاط يف الكلي ـــة الضب ـــاين للطلب اإلنس

ــية.  اإلندونيسـ
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األهداف
1.1 تعزز اللجنة الدولية دورها كمنظمة مرجعية يف مجال القانون الدويل اإلنساين من خالل اآليت: 

 

 2.1

3.1

4.1

 5.1

- زيادة قدرتها عى مساعدة الدول والجهات الفاعلة األخرى عى الوفاء بالتزاماتها القانونية 
- بـذل جهـد خـاص إلظهـار أهمية أحـكام القانون الدويل اإلنسـاين والقواعد األخـرى، وقيمتهـا اإلضافية العمي 

وتطبيقها
- العمل عى معالجة الثغرات القامئة والناشئة يف القانون 

- مواصلة أداء دور القيادة الفكرية يف مجال القانون الدويل اإلنساين وتطوره. 
 

- األشخاص املفقودون و/أو املحتجزون واألشخاص الذين يقاسون النزوح القري وانفصال العائالت 
- قضايــا األســلحة مثــل األســلحة املعلوماتيــة واألســلحة الذاتيــة التشــغيل ورضورة ضــامن بقــاء قــرار القــوة 

تحــت اللجــوء إىل رقابــة وإدارة برشيتــن. 

ــلحة  ــات املسـ ــراف النزاعـ ــع أطـ ــل مـ ــاق العمـ ــن اتسـ ــة لتحسـ ــة والقانونيـ ــرات امليدانيـ ــم الخـ - تدعيـ
ــرضرة ـــات املتـ واملجتمع

ــاب  ــة اإلره ــذة ملكافح ــري املتخ ــق التداب ــيام تواف ــاين، وال س ــدويل اإلنس ــون ال ــرتام القان ــد رضورة اح وتأكي
ومامرســات االحتجــاز وسياســات اللجــوء إىل القــوة مــع القانــون الــدويل اإلنســاين. 

تعـزز اللجنـة الدوليـة جمـع األدلـة والبيانات واسـتخدامها وإجـراء البحوث يف مجـايل القانون الدويل اإلنسـاين 
والعمـل اإلنسـاين بشـكل عـام كوسـيلة لتدعيم اسـتجابتها املرتبطة بحامية األشـخاص املترضرين مـن العنف يف 
املـدن والنـزوح القـري والعنـف الجنـيس واالختفـاء وانفصـال العائـالت، ومن الهجـامت عى املرافـق الصحية 

والعاملـن فيها. 
ــع  ــي تضطل ــة فه ــة والحامي ــايل الوقاي ــة يف مج ــج ملموس ــق نتائ ــن تحقي ــة م ــة الدولي ــن اللجن ــي تتمك ول
بأنشــطة املنــارصة و/أو وضــع املعايــري فيــام يخــص األبعــاد الحاليــة واألبعــاد الجديــدة للحــرب ومامرســات 

ــزة عــى وجــه الخصــوص عــى مــا يــي:  إنفــاذ القانــون، مركّ

تســاهم اللجنــة الدوليــة يف تعزيــز ســامة األشــخاص املترضريــن مــن النــزاع والعنــف وأمنهــم ويف الحفــاظ 
عــى كرامتهــم، مــن خــالل اآليت:  

إعــداد اســرتاتيجيات مســتوحاة مــن العمــل امليــداين وتعزيــز خراتهــا امليدانيــة لدعــم الحــوار الــري والثنــايئ 
مــع الجهــات املعنيــة والدبلوماســية اإلنســانية واالتصــاالت العامة

تعزيــز مهاراتهــا التفاوضيــة مــن خــال تطويــر خــرات التفــاوض وأدواتــه ووســائله وتقاســمها مــع النظــراء 
ووكاالت ومنظــامت الخــط األمامــي 

ــوع االجتامعــي  ــث املنشــأ والن ــاوض يف املجــال اإلنســاين، مــن حي ــرق التف ــوع يف ف ــن التن ــد م ضــامن مزي
ــا.  ــون فيه ــي يعمل ــة يف الســياقات الت ــدة وفعال ــا مفي ــث تكــون هــذه املزاي ــة بحي ــاءات التقني والكف

 -

 -

 -

تســهم اللجنــة الدوليــة يف منــع حــاالت االختفــاء وتعمــل عــى زيــادة عــدد الحــاالت التــي تحــّل فيهــا قضايــا 
األشــخاص الذيــن فقــدوا االتصــال بأحبــاء لهــم وال يعلمــون مــا حــّل بهــم، مــن خــالل اآليت: 

ــات  ــة الرائــدة يف مجــال تخزيــن البيان ــة الدولي ــة املركزيــة للبحــث عــن املفقوديــن إىل اآللي تحويــل الوكال
ــا  ــوج إليهــا وتحليله ــن وتوحيدهــا والول املتعلقــة باألشــخاص املفقودي

تأمــني تخزيــن رقمــي محمــي وآمــن للبيانــات الشــخصية لــدى الوكالــة املركزيــة للبحــث عــن املفقوديــن 
ويف املنصــة اإللكرتونيــة لخدمــة إعــادة الروابــط العائليــة، بالرشاكــة مــع الجمعيــات الوطنيــة وغريهــا مــن 

الجهــات الرئيســية صاحبــة املصلحــة 
ــن إىل  ــن أو املفقودي ــالت املختف ــف وعائ ــزاع والعن ــم الن ــن فرقه ــخاص الذي ــات األش ــول عائ ــهيل وص تس

ــا. خدماته

 -

 -

 -
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التوجه االسراتيجي الثاين

العمل مع األشخاص املترضرين لضامن إحداث أثر إنساين مائم ومستدام 
ُولـدت فكـرة العمـل اإلنسـاين مـن منظور التصـدي لحاالت الطوارئ مـن أجل إنقـاذ األرواح والتخفيف مـن املعاناة 
الناجمـة عـن اآلثـار اآلنيـة للحـروب والعنـف والكـوارث األخرى. لذلـك، فإن االسـتجابة يف املجـال اإلنسـاين غالباً ما 

تركّـز عـى حلـول قصـرية املدى ترمـي إىل معالجـة الكلفة املبـارشة والظاهرة لهـذه األزمات. 

كانـت االحتياجـات العاجلـة التـي تنشـأ مـن النـزاع والعنـف وسـتبقى 
نقطـة االنطـالق بالنسـبة للجنـة الدوليـة، ومحـور تركيز مهـم يف عملها. 
لكـن قلـق اللجنـة الدوليـة يتنامـى مـن اآلثـار البعيـدة املـدى لألزمـات 
املزمنـة عـى أمـن األشـخاص املترضريـن وسـالمتهم  العنـف  وحـاالت 
وكرامتهـم وهويتهـم وانتامئهـم. وال يسـهل دامئـاً تقديـر هـذه اآلثـار 
وتتعـّذر بالتـايل معالجتهـا. وعـى الرغـم مـن األثـر الكبـري الـذي تخلفه 
هـذه التداعيـات عى حياة النـاس، فغالباً ما تُغفل االحتياجات الشـاملة 
وبعيـدة املـدى وغري امللموسـة لألزمـات التي يطول أمدهـا ألن عمليات 

تقييـم االحتياجـات اإلنسـانية ال ترصدهـا دامئـاً. 

وأضحـى مـن الـرضوري بالتـايل يف االسـتجابة لألزمـات التـي يطـول أمدهـا إعـداد نهـج يشـمل هـذه االحتياجـات 
البعيـدة املـدى والدامئـة التطـور يف تصميـم الرامـج اإلنسـانية وتنفيذهـا. ومـن شـأن منهجيـة معـززة تُراعـى فيهـا 
حـاالت الضعـف وتسـتند إىل عمليـات تقييـم لالحتياجـات واآلثـار متعـددة الجوانـب، وأكـر شـموالً مـن ذي قبـل 
أن تسـاعد اللجنـة الدوليـة يف إعـداد وسـائل أفضـل وأشـمل للتصـدي للعوامـل املختلفة التـي تهدد أمن األشـخاص 
املترضريـن وكرامتهـم. وسيسـاعد هـذا أيضـاً يف الحـد مـن حـاالت الضعـف التـي تنشـأ مـع الوقـت ودعـم آليـات 
التكيّـف التـي تتيـح للنـاس العـودة إىل حياتهـم الطبيعية وتأمن اسـتدامة مـوارد رزقهـم وتلبية احتياجاتهم بشـكل 

. مستقل

غالبـاً مـا تُغفـل االحتياجـات الشـاملة 
وبعيـدة املـدى وغر امللموسـة الناجمة 

عـن األزمـات التـي يطـول أمدها. 

“لر” يف جنوب السودان. امرأتان تنقان كيساً من الرسغوم من موقع للجنة الدولية لإلنزال الجوي للمواد الغذائية. 
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سـتأخذ اللجنـة الدوليـة يف حسـبانها مجموعة أوسـع مـن االحتياجات وسـتتعاون مع جهات أخرى عـى إيجاد طرق 
ملموسـة لتيسـري حصـول األشـخاص املترضرين بصورة غري منحـازة وآمنة عى التعليم والربـط اإللكرتوين واملعلومات 
وغريهـا مـن الخدمـات األساسـية التـي تعطـي للنـاس قـدرة أفضـل عى السـيطرة عـى حياتهـم ومسـتقبلهم. وهذا 
النهـج أسـايس يف تعزيـز قـدرة النـاس عـى التمتـع بحقوقهم األساسـية أو الدفـاع عنها، أو السـتعادة هـذه الحقوق، 

وإليجاد سـبل مسـتدامة لتلبيـة احتياجات األشـخاص املترضرين. 

كـام إننـا نرمـي إىل إعـداد نُهج تكـون أكر شـموالً وابتكاراً ومتعـددة الجهات صاحبـة املصلحة إىل جانب االسـتجابة 
يف حـاالت الطـوارئ، وذلـك لنضمـن أن أنشـطة الحاميـة واملسـاعدة التـي نضطلـع بهـا تلبـي الغـرض وتُحـدث أثـراً 

وتتـامىش مـع طبيعـة االحتياجـات اإلنسـانية املتغـرية وتعقيدهـا. 
ويعنـي هـذا أننـا سنسـتثمر يف تحسـن قدرتنـا عى معالجة أشـكال 
الضعـف غـري املرئيـة يف تقديـم الخدمات األساسـية ويف نُظـم البنى 
التحتيـة )مثـل مجـاالت الصحـة وامليـاه واملـأوى وإعـادة التأهيـل 
البـدين لألشـخاص ذوي اإلعاقـة والتغذيـة( التي يعتمـد عليها الناس 
واملجتمعـات املحليـة. ويعنـي أيضـاً تحسـن فهمنـا ملا هـو مطلوب 
لضـامن اسـتدامة توفـري الخدمـات األساسـية ووقـف تراجـع هـذه 
الخدمـات. ويف الوقـت عينـه، سـنعمل جاهدين للتأثـري عى أطراف 
النزاعـات املسـلحة لحملهـا عـى احـرتام القانـون الـدويل اإلنسـاين، 

بحيـث تبقـى البنيـة التحتيـة األساسـية محميـة مـن الـرضر ويبقـى العاملـون قادريـن عى التدخـل، ويُـوىل العمل 
اإلنسـاين االعتبـار الواجب. 

وينبغـي بالتـايل تكييـف العمـل اإلنسـاين عـى ُصعـد عدة يف األماكـن التي تشـهد أزمات طويلـة األمد. فـأوالً، يجب 
أال تقتـر االسـتجابة عـى معالجـة أشـكال االختالل يف حيـاة األفراد، بل يجب أن تتيح معالجة مشـاكل أكرث شـموالً 
وأطـول مـدى، خاصـة وأن تراكـم آثـار النـزاع والعنـف يف املناطـق الحرضيـة الهشـة مـن شـأنه أن يزعـزع مناطـق 
جغرافيـة أوسـع. وثانيـاً، يجـب أال تقتـر االسـتجابة عـى تلبيـة االحتياجـات املاديـة بـل أن تشـمل أيضـاً معالجة 
اآلثـار العقليـة والنفسـية-االجتامعية التـي تخلفهـا الحـرب عـى رفـاه السـكان عامـة. وانطالقاً مـن روح نهج “عدم 
إلحـاق الـرضر”، ينبغـي أن تتخطـى االسـتجابة تقديـم البدائـل قصـرية املـدى وأن تدعـم املجتمعـات املتـرضرة يف 

تعزيـز آليـات تكييفهـا واسـرتاتيجيات االعتـامد عى النفـس والحاميـة الذاتية.  

وينبغـي أن يقـرتن كل ذلـك باسـتخدام أكـرث تنوعـاً وفعاليـة واسـتدامة للتمويـل اإلنسـاين، أي أن يدعـم التمويـل 
زيـادة النفقـات قصـرية املـدى الناجمـة عن حاالت الطـوارئ كام االسـتثامرات املبنية عى األثر التي تسـمح للجهات 
الفاعلـة اإلنسـانية بتلبيـة االحتياجـات العاجلـة بالتزامـن مـع تأمـن “دعائـم للتنميـة”. وسـيتيح ذلـك منـع تلـف 
األصـول الحيويـة الفرديـة والعامـة وتدعيـم قـدرة املجتمعـات املحلية عـى الصمود والحـد من كلفة إعـادة اإلعامر 

بعـد النـزاع وسيسـهم يف التعـايف العـام للمجتمعـات املترضرة مـن النزاع. 

تلبيـة  تعزيـز  الطـوارئ، عـى  االسـتجابة يف حـاالت  إىل جانـب  املقبلـة،  السـنوات  الدوليـة يف  اللجنـة  وسـتعمل 
االحتياجـات الناجمـة عـن النزاعـات التي طـال أمدها واملتطلبـات التي تفرضها املناطـق الحرضية، والتعـاون تعاوناً 
وثيقـاً مـع األشـخاص املترضريـن يف صياغة أنشـطتها اإلنسـانية وتنفيذهـا واسـتعراضها، وذلك بغية تقديم اسـتجابة 
إنسـانية أكـر جـدوى واسـتدامة. وال تعتـزم اللجنـة الدولية أن تصبح وكالـة إمنائية يتصدر التغيـري االجتامعي جدول 
أعاملهـا، بـل إنهـا سـتظل تهتـدي مبهمتهـا اإلنسـانية فحسـب وسـتحتفظ بإمكانيـة دوزنـة أنشـطتها وتوسـيع رقعة 
عملياتهـا أو تقليصهـا وفـق تطـور االحتياجـات والثغـرات املرصـودة وفـرص إحـداث أثـر إنسـاين أكـر مـن ذي قبل 

لصالـح األشـخاص املترضرين. 

سـنعمل جاهديـن للتأثـر عـى أطراف 
النزاعـات املسـلحة بحيث تبقـى البنية 

التحتيـة األساسـية محمية. 
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حمـــص، ســـورية. فتـــح نـــارص محـــاً للأمكـــوالت بفضـــل أمـــوال حصـــل عليهـــا مـــن مبـــادرة يف مجـــال االقتصـــاد الجـــزيئ تدعمهـــا اللجنـــة 
الدوليـــة والهـــال األحمـــر العـــريب الســـوري. 

األهداف
لـي تضمـن اللجنـة الدوليـة جـدوى اسـتجابتها اإلنسـانية واسـتدامتها، فهـي تكيّف أسـاليب عملهـا لتحقيق 

مـا يي:
الحفاظ عى قربها من السكان املترضرين من النزاع والعنف وزيادة هذا القرب، وتعزيز التفاعل الرقمي مع 

السكان
اإلرشاك املنهجي لألشخاص املترضرين يف تحديد جدوى أنشطتها وصياغتها وتنفيذها واستعراضها

العقليـة  الصحـة  مجـال  يف  كاالحتياجـات  نطاقـاً  األوسـع  النـاس  الحتياجـات  فهمهـا  تعزيـز  عـى  الرتكيـز 
وتلبيتهـا  التعليـم،  فـرص  مـن  االسـتفادة  إىل  الحاجـة  أو  النفسـية-االجتامعية  واالحتياجـات 

تحسن توقيت تقييم االحتياجات وعمل آليات جمع التعليقات وتعزيز موثوقيتها ونطاقها.

 -

 -
 -

 -

 1.2

 2.2

االعرتاف باألولويات التي يُحددها الناس بأنفسهم
التي  املوارد والخدمات االجتامعية واملالية واملادية  وصول آمن إىل  العمل مع األشخاص املترضرين لضامن 

يحتاجونها
تعزيز أو دعم تطوير قدرات األشخاص املترضرين عى تخفيف املخاطر

دعم األشخاص املترضرين يف االستناد إىل اسراتيجياتهم الخاصة لاعتامد عى أنفسهم وضامن حاميتهم.

 -
 -

 -
 -

3.2 تواصل اللجنة الدولية تطوير استجابتها يف مجايل الحامية واملساعدة وتعزيزها، مركّزة عى ما يي: 

فئات السكان واملجتمعات املحلية التي لها خصائص معيّنة تعرضها لخطر أكر يف سياقات النزاع والعنف
املرتبطة  واالحتياجات  االجتامعي  النوع  عى  أو  الجنس  عى  القائم  العنف  الناجمة عن  االحتياجات  تلبية 

بالرعاية الصحية لألم والطفل وتلك الناجمة عن تعطل سبل كسب العيش 
تصويب تحليلها للعوامل املختلفة التي تساهم يف زيادة الضعف واالحتياجات 

التي  هويتهم  أو  املترضرين  األشخاص  بوضع  املرتبطة  العراقيل  عن  الناجم  االجتامعي  التهميش  من  الحد 
يواجهونها حن يحاولون الحصول عى الخدمات. 

 -

 -
 -

 -

تعزز اللجنة الدولية استجابتها الشاملة يف كل مراحل األزمة، لتمتني قدرة السكان املترضرين عى الصمود، من 
خالل اآليت: 
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لي تعزز اللجنة الدولية استدامة استجابتها اإلنسانية فهي تسعى إىل تقوية قدرة املجتمعات املحلية املترضرة 4.2  
من النزاعات عى احتواء النتائج املراكمة للنزاعات والحوادث املناخية وستقوم مبا يي: 

دعم املجتمعات لي تتمكن من التكيّف ومن تحويل قدراتها ومواردها مبا يسمح لها بإدارة الضغوط التي قد 
تنشأ يف املستقبل نتيجة اآلثار املراكمة للنزاعات وتغّر املناخ عى نحو أفضل

تكييف تخطيط برامجها بحيث تضمن عى الدوام منع تدهور البيئة التي يتكّل عليها السكان املترضرون يف 
كسب عيشهم وضامن رفاههم

الوقود  عى  اعتامدها  وخفض  للطاقة  استخدامها  فعالية  تعزيز  عر  البيئية  وسياساتها  مسؤولياتها  تحسن 
االحفوري وخفض النفايات الخطرة يف امليدان وضامن معالجة مالمئة لها والطلب من املوردين الذين تتعامل 

معهم اعتامد مامرسات عالية الجودة وأكر مراعاة للبيئة. 

 -

 -

 -

تلبية 5.2  عى  قدرتها  تعزيز  عى  عينه  الوقت  يف  وتعمل  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  الدولية  اللجنة  تواصل 
االحتياجات الناجمة عن انهيار الُنظم والبنى التحتية يف النزاعات التي يطول أمدها، من خالل اآليت: 

ضامن وجود نُظم تخطيط ومناذج تشغيلية مناسبة 
إعداد منوذج مايل متعدد السنوات يشمل املساهامت التي ال تندرج ضمن التخطيط األسايس السنوي والتي 

تدعم تحديداً االستجابات الشاملة واسعة النطاق وبعيدة املدى يف النزاعات التي طال أمدها.   

 -

 -

6.2 تعزز اللجنة الدولية قدرتها عى العمل يف بعض السياقات األكر خطراً، من خالل اآليت: 
اعتامد بروتوكوالت وإجراءات أمنية مالمئة ومحّدثة بانتظام، ونرشها واإلعالم بها من أجل تعزيز قدرات فرقها 

امليدانية، ال سيام يف املواقع األكر عرضة ملخاطر أمنية
وتدريب  األمن،  قضايا  إدارة  يف  الخرات  وتبادل  الكفاءات  وفحص  الالزم  املهني  بالتدريب  املديرين  تزويد 

املوظفن امليدانين ليكونوا ملمن بهذه القضايا ومتمكنن من املهارات الالزمة لها
وضع نظام استعراض مستقل لدعم املنظمة يف دراسة أسباب الحوادث األمنية الرئيسية ونتائجها وتداعياتها 
من خالل استخالص العر من العمليات امليدانية وتحليلها ونرشها عى نحو سليم، إىل جانب متكن موظفيها 

امليدانين من استباق املخاطر وإدارتها. 

 -

 -

 -

7.2 ستقوم اللجنة الدولية من منطلق حرصها عى التعلّم من تجاربها مبا يي: 
تعزيز قدرتها عى تقييم نتائج أنشطتها والتعلم من النجاحات واإلخفاقات

زيادة دمج التقييم يف التخطيط ويف نُظم اإلدارة القامئة عى النتائج
االستفادة من زيادة توفر البيانات ذات الصلة بعملها وجمعها

دعم سبل متنوعة للتقييم، مبا فيها الُنهج النوعية والكمية، بغية إحداث أثر ميداين أفضل وتعزيز التعلم عى 
مستوى املؤسسة برمتها. 

 -

 -
 -
 -
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التوجه االسراتيجي الثالث

العمل مع اآلخرين لتعزيز األثر 
مثة سمتان رئيسيتان ترتبطان بالنزاعات التي طال أمدها وهام التضارب 
يف  التقليدية  الفاعلة  الجهات  وقدرة  اإلنسانية  االحتياجات  تنامي  بن 
املجال اإلنساين عى تلبية هذه االحتياجات؛ وتنامي الرتابط بن حاالت 
الضعف التي يولدها النزاع والعنف والهشاشة البنوية التي يعاين منها 
املناخ.  تغري  وآثار  اإلدارة  وسوء  االجتامعي  والتهميش  كالفقر  املجتمع، 
القامئة بن االحتياجات والقدرة عى االستجابة  الفجوات  وال ميكن سّد 
وتعّقد التحديات التي تنشأ عن ذلك بنهج وحيد أو عر منظمة واحدة. 
لذا، أضحى التعاون والتكامل والعمل مع جهات متعددة ذات مصلحة 

رضورة اليوم أكر من أي وقت مى. 

ويف العديد من السياقات، يتوقف ضامن قبول واسع من السكان املترضرين للجهات اإلنسانية وقربها عى قدرتها 
عى تهيئة مجاالت للعمل اإلنساين والحفاظ عليها، وعى الحصول عى أموال غري مخصصة الغرض لتقديم خدمات 
العوامل  هذه  الدولية  اللجنة  وستعري  ومستقلة.  ومحايدة  متحيزة  غري 
األساسية أهمية خاصة عند صياغة أطر رشاكاتها امليدانية واالسرتاتيجية 
احتياجات  كانت  وملا  أنشطتها.  أثر  زيادة  بغية  األخرى،  الجهات  مع 
السكان تتنامى من حيث حجمها وتعقيدها وترابطها، فيُفرتض أن تغرّي 

اللجنة الدولية استجاباتها وطريقة عملها مع اآلخرين. 

أي  واألنشطة،  للمجاالت  املتأين  التحديد  األهمية  الحاسمة  األمور  من 
املجاالت التي ستعمل فيها اللجنة الدولية مبارشة مبوجب الدور الذي 
فُّوضت به واستناداً إىل مهاراتها ومواردها؛ وتلك التي ستتعاون فيها مع 
رشكاء آخرين لزيادة األثر. وسرتكّز اللجنة الدولية عى العالقة الخاصة التي تربطها مبكونات الحركة الدولية. وهي 
والجامعات،  الخاص  القطاع  الدولية واملحلية ومع  اإلنسانية  املنظامت  التعاون مع  تعزز  اسرتاتيجيات  أيضاً  ستعّد 
تجارب  تنفيذ  إمكانيات  منهجي  بشكل  الدولية  اللجنة  ستدرس  وأخرياً،  املبادئ.  عى  القائم  نهجها  مع  وتتسق 
وابتكارات مع عدد من رشكائها، كلام تطلبت األمور ذلك لتحقيق أثر أكر واستنباط حلول أكر استدامة لألشخاص 

املترضرين من النزاع والعنف. 

والعمل  والتكامل  التعاون  أضحى  لذا، 
مع جهات متعددة ذات مصلحة رضورة 

اليوم أكرث من أي وقت مىض. 

العاقة  عى  الدولية  اللجنة  سركّز 
الخاصة التي تربطها باملكونات األخرى 

للحركة الدولية. 

مدينـــة رسدان، بويبـــا، املكســـيك. موظفـــون ومتطوعـــون تابعـــون للجنـــة الدوليـــة وللصليـــب األحمـــر املكســـييك يســـريحون يف إحـــدى 
املناطـــق التـــي يقدمـــون فيهـــا مســـاعدات للمهاجريـــن. 
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تبذل اللجنة الدولية قصارى جهدها ملضاعفة أثر عملها عى الناس املترضرين وتتوىل قيادة تنسيق استجابة 1.3 
الحركة  متويل األنشطة املنسقة عى مستوى  النزاعات املسلحة وتؤمن  الدولية خالل  الحركة  شاملة من قبل 
الدولية وإعداد التقارير وضامن املساءلة بشأنها. ومبوازاة ذلك، تعزز اللجنة الدولية أهمية أثر عمل الصليب 
تسمح  اإلنسانية  استجابتها  داخل  نُظم  واستحداث  فرص  بخلق  املبادئ  عى  القائم  األحمر  والهالل  األحمر 
الناس  احتياجات  وتلبي  لعملها  واملكملة  الخاصة  ومواردها  ومعارفها  بخراتها  باإلسهام  الوطنية  للجمعيات 

املترضرين من النزاعات املسلحة التي مل تتسنى تلبيتها.  

األهداف

 تقّر اللجنة الدولية بأهمية تطوير الجمعيات الوطنية لتقديم استجابة إنسانية أكرث جدوى واستدامة وهي 2.3 
تعمل بالتايل عى نسج تحالفات مع رشكاء ذوي كفاءة وخرة، مبن فيهم االتحاد الدويل لجمعيات الصليب 
األحمر والهال األحمر، يكونون قادرين عى تقديم دعم واسع النطاق للتطوير املؤسيس للجمعيات الوطنية، يف 
حن تركّز دعمها عى املجاالت التالية: الوصول اآلمن والقانون الدويل اإلنساين وإعادة الروابط العائلية واملبادئ 

األساسية. 

تعزز اللجنة الدولية قدرتها عى تحديد أطر النقاشات والتأثر يف عملية صنع القرار بشأن القضايا اإلنسانية من 3.3 
خالل إنشاء منصات للمامرسني تشمل مستجيبي الصفوف األمامية ونسج تحالفات مع رشكاء جدد أو قدماء، 
لحامية  املبادئ  عى  قامئاً  إنسانياً  نهجاً  يتبعون  الخاص،  والقطاع  والجامعات  الوطنية  الجمعيات  ذلك  يف  مبا 

األشخاص املترضرين.

تعمل اللجنة الدولية مع جهات أخرى لتيسري الحصول عى األدوات والخدمات التي ال تشكل بالرضورة جزءاً 4.3 
من االستجابة القامئة لكن الناس يذكرونها دوماً. ومن هذه األدوات والخدمات:

الحصول عى التعليم وخدمات الربط باإلنرتنت واملعلومات - 
الخدمات التي تسمح للناس وللمجتمعات املحلية املترضرة بصياغة اسرتاتيجياتهم الخاصة للوقاية والحامية 

وتعزيز قدرتهم عى الصمود ثم استعادة حياتهم الطبيعية وتأمن سبل كسب عيشهم. 
 -

تُعّد اللجنة الدولية مناذج وأشكاالً متنوعة من التعاون والرشاكات مع الدول والجهات صاحبة املصلحة األخرى 5.3 
لتضمن وصوالً أوسع نطاقاً وأكر أمناً إىل الناس ألغراض إنسانية ولتحقيق أثر أفضل يف املسائل ذات االهتامم 
اللجنة  اإلنسانية وقدرة  االحتياجات  تلبية  فيها  تكون  التي  السياقات  عى  بوجه خاص  تركيزها  مع  املشرتك، 

الدولية عى الوصول إىل الناس وقدرتهم عى الوصول إليها أو قبولهم لها صعبة أو محدودة للغاية.  

تتعاون اللجنة الدولية مع مجموعة أكرث تنوعاً من الجهات صاحبة املصلحة، مبا فيها الدول والجهات املانحة 6.3
واملستثمرون والجهات اإلمنائية واملؤسسات املالية الدولية، لتؤمن ترعات قامئة عى املبادئ تدعم استجابة غري 
متحيزة ومستقلة، وتستكشف حلوالً لتمويل العمل اإلنساين تكون ابتكارية ومستدامة وتتخطى املنح والعمل 

الخريي وتكفل استثامرات مرتبطة بأثر عملها.   
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التوجه االسراتيجي الرابع

تهيئة بيئة عمل جامعة ومتنوعة
تكمن القوة الرئيسية للجنة الدولية والحركة الدولية وأمثن أصولها يف موظفيها ومتطوعيها. والقوة العاملية العاملة 
لدى اللجنة الدولية متّدها باملهارات واملعارف األساسية وتشّكل يف الوقت عينه التزاماً ثابتاً مبهمتها وعملها اإلنسانين. 

ويُثبت موظفو اللجنة الدولية شجاعتهم وتفانيهم يف كل يوم. وهم غالباً ما يضّحون بسالمتهم وراحتهم ألداء مهمة 
اللجنة الدولية يف سياقات تكون يف أغلب األحيان يف غاية الصعوبة. وغالباً ما 
املعاناة  أوجه مختلفة من  يتعاملوا مع  أن  الدولية  اللجنة  يتعّن عى موظفي 
التي يتسبب بها النزاع والعنف؛ وأن يعتمدوا عى قدراتهم الخاصة عى الصمود 
سالمتهم  عى  ليحافظوا  املؤسيس  الدعم  شبكات  وعى  الداخلية  وذخائرهم 

واندفاعهم.  

ن فيها تنوع  يُثمَّ بالتايل بضامن بيئة عمل آمنة وجامعة  اللجنة الدولية  وتلتزم 
قوتها العاملة العاملية وتسمح ملوظفيها باالستامع لبعضهم البعض والتواصل فيام بينهم ومع األشخاص الذين يعملون 
عى مساعدتهم. ويستدعي ذلك التعاون والتبادل واالحرتام املتبادل بن املديرين واملوظفن لتعزيز التطوير املهني 

والشخيص داخل املنظمة.

ُيثبت موظفو اللجنة الدولية شجاعتهم 

وتفانيهم يف كل يوم. 

غزة: مّر أسامة مبرحلة عصيبة بعد أن فقد ساقيه، لكنه مل يفقد عزميته. ووجد يف الرياضة مفتاحاً للتكّيف مع وضعه الجديد. 
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 تكفل اللجنة الدولية أن يكون موظفوها قادرين عى الحفاظ عى روح املبادرة واالبتكار وأن ينّموا مهاراتهم 1.4
لذلك  تُعّد  وهي  واقع،  إىل  املؤسسية  وأولوياتها  طموحاتها  لرجمة  املطلوبة  الوظيفية  وكفاءاتهم  التقنية 
اسراتيجية وخارطة طريق ملواردها البرشية، وتركّز خاصة عى 1( ضامن ثقافة اتخاذ القرار و2( تنمية الكفاءات 

يف املجاالت التالية:   

األهداف

 2.4 

3.4 

النزاهة واملساءلة حيال السكان املترضرين  - 
القيادة ومتثيل اللجنة الدولية 
العمل ضمن فريق والتعاون 

إدارة الناس وإدارة التغيري. 

 -

تكفل اللجنة الدولية أن فرقها اإلدارية تشمل موظفني مقيمني وموظفني متنقلني، وأنهم متنوعون من حيث  4.4
الخرات والنوع االجتامعي ويعون سلطاتهم، فتكفل بذلك ثقافة التخاذ القرار تكون أكرث فعالية وأقل مركزية 

ومدعومة باإلجراءات األفقية والعمودية ذات الصلة. 

انطالقاً من واجب الرعاية الواقع عى عاتقها، تكفل اللجنة الدولية أن موظفيها قادرون عى أداء عملهم يف أمن 5.4
وسالمة من خالل تطوير مناذج وسياسات األمن وإدارة األزمات، ودمج مامرسات وأدوات إدارة املخاطر األمنية 

عى مستوى املنظمة برمتها، كام جاء يف الهدف 6.2 أعاله. 

 -
 -

 يتشارك موظفو اللجنة الدولية وقيادتها وإدارتها ثقافة تقوم عى النزاهة واالحرام املتبادل والتعاون ويتبعون 
أعى معايري السلوك، مبا فيها االمتثال ملدونة قواعد السلوك عى جميع املستويات داخل املنظمة، مركزين عى 

اآليت: 
حرص القيادة العليا عى إدراج النزاهة يف األهداف السنوية - 

إعداد مبادرات تعليم مخصصة ملسألة النزاهة وتنفيذها.   -

العاملة  الدولية  الحركة  وقوة  قوتها  تنوع  تثمني  لها  تتيح  جامعة  ومامرسات  سياسات  الدولية  اللجنة  تنفذ 
بني  التكافؤ  بتحقيق  الذي وضعته  الهدف  إىل  للوصول  الالزمة  الجهود  بذل  وتعزيزهام، ساهرة عى  العاملية 

الجنسني )50-50( بني مديريها بحلول عام 2022، بتسخري الوسائل والخطوات الالزمة لذلك. 
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التوجه االسراتيجي الخامس

تبني التحّول الرقمي 
تحوِّل التكنولوجيات الرقمية والذكاء االصطناعي طريقة عمل الناس واملنظامت يف املجالن املادي واالفرتايض. وتغرّي 
السكان  مع  األخرى  والجهات  الدول  غري  من  املسلحة  والجامعات  الدول  بها  تتفاعل  التي  الطريقة  أيضاً  الرقمنة 
وتحمي الحقوق األساسية أو تقيّدها، إضافة إىل كيفية إدارتها للمسائل األمنية وشن الحروب. والتحّول الرقمي عى 
مستوى العامل يغرّي طبيعة العمل اإلنساين، ال سيام من حيث األبعاد الرقمية للحامية ومسائل الثقة والخصوصية. 
ويف حن قد يتعذر علينا أن نتنبأ إىل أين سيقودنا التقدم التكنولوجي، فام نعرفه هو أن علينا أن نجّهز أنفسنا لنفهم 
املخاطر  يتيحها وتخفيف  التي  الفرص  نتمكن من استغالل  بيئة عملنا لي  الذي يخلفه عى  التنامي  الفائق  األثر 
التي يحملها. وستدأب اللجنة الدولية عى تحويل بيئة عملها يف مجال املعلومات وتحسينها تحسيناً أمثل، وسرتكّز 
عى تيسري استفادة السكان املترضرين وغريهم من الجهات الرئيسية صاحبة املصلحة من التكنولوجيات الرقمية 
ومشاركتهم يف هذا املسار، نظراً ملا ألهمية هذين العاملن الحاسمن يف دعم أنشطتها يف مجاالت الحامية واملساعدة 

والوقاية. 

وليست رقمنة نظمنا واستجاباتنا امليدانية مجرد مسألة أدوات أو أصول تكنولوجية؛ بل هي تستند أيضاً إىل االمتيازات 
والحصانات التي تتمتع بها اللجنة الدولية واملعرتف بها يف القوانن الدولية والوطنية، وإىل املبادئ األساسية للحركة 

الدولية وطرق عمل اللجنة الدولية املعيارية، ال سيام فيام يخص الرية وأمن املعلومات.  

األشخاص  لصالح  جديدة  خدمات  وتقديم  جديدة  عمل  ومنهجيات  جديدة  إجراءات  أيضاً  الرقمنة  وستتطلب 
ستتطلب  وهي  منظمتنا  عمل  صميم  يطال  وقع  للرقمنة  وسيكون  ومبشاركتهم.  املترضرة  املحلية  واملجتمعات 
استثامرات كبرية قد تدوم لسنوات لتنفيذ التحّول. وسيكون من الرضوري أن يُدار هذا التحّول واالستثامرات الالزمة 
له إدارة شاملة ومنضبطة داخل املنظمة برمتها وأن تتواله قيادة قوية وذكية ومتّسقة. وسيتعن عى اللجنة الدولية 
له ويحسنها  املتاحة  الرقمية  الجميع يفهم كيف يستعمل األدوات  أن  لتكفل  ملوظفيها  أن توفر دعامً خاصاً  أيضاً 

ويديرها، بغية إعداد استجابة إنسانية أكر أثراً وأكر مرونة. 

ـــة يف املناطـــق  ـــة مســـاعدة مخصصـــة لألشـــخاص ذوي اإلعاق ـــن آل ـــاً م ـــاً أولي ـــرض منوذج ـــة SoftBionics يع ـــن رشك ـــق م ـــد. فري ـــورو، الهن بنغال
ـــني.  ـــار مســـابقة التمك ـــة، يف إط الريفي
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من 1.5 وغريهم  والعنف  النزاعات  من  املترضرين  األشخاص  وصول  لتيسر  الرقمية  الفرص  الدولية  اللجنة  تزيد 
الجهات صاحبة املصلحة والجمهور إليها ومشاركتهم فيها، مبا يف ذلك من خالل إعداد منصة خاصة وإجراءات 
داخلية مرتبطة بها لتمكن الناس املترضرين من تحميل معلومات رقمية تلبي احتياجاتهم، وتخزينها والولوج 

إليها بأمان، وخاصة يف إطار إعادة/املحافظة عى االتصال باألقارب واألحباء. 

األهداف

2.5 

3.5

4.5

يف عامل العمل اإلنساين، تؤثر اللجنة الدولية عى املنظامت االخرى لدفعها إىل اتباع نهج يراعي األغراض اإلنسانية 5.5
يف استخدام البيانات املتعلقة باألفراد املستضعفني املترضرين من األزمات، وتشدد عى أن جمع البيانات عن 
أذى  إلحاق أي  أنها تشدد عى رضورة عدم  يعني  األفراد واستخدامها يشكالن عامل خطر عى سالمتهم، مبا 

بالناس قد ينجم عن املعالجة الرقمية للبيانات. 

تضع اللجنة الدولية اآلليات الازمة لتصنيف البيانات التي تجمعها عن السكان املترضرين، مركّزة بشكل خاص 
إنسانية  استجابة  والعمر واإلعاقة، مبا ميكنها من صياغة  االجتامعي  بالنوع  املرتبطة  الضعف  أوجه  عى رصد 

أفضل. 

تضمن اللجنة الدولية إمكانية االستناد إىل القدرات البرشية والتقنية الازمة إلنتاج كميات كبرة من البيانات 
الداخلية والخارجية الازمة لتنوير استجابتها ودعمها ومتكن التحّول الرقمي، والوصول إىل املعلومات وإدارتها 

وتحليلها وتعزيزها.  

إن اللجنة الدولية جهة موثوق بها يف إدارة املعلومات الشخصية عن األفراد يف سياقات غري آمنة وهي تطبق 
بالتايل معاير حامية البيانات ومعايري األمن الرقمي والسيبريي وأمن املعلومات، التي تحافظ عى نزاهة نُظم 

املعلومات والبيانات ورسيتها وتوفرها. 

نحو تأمني استدامة كفاءاتها اإلنسانية 6.5 تكفل اللجنة الدولية أن مساعي تحقيق التحّول الرقمي موجهة دامئاً 
الرئيسية ومرونتها الطبيعية التشغيلية والهيكلية، والحفاظ عليها وتدعيمها من خالل وضع آليات إلدارة التغيري 
واملراقبة تكفل مؤامة متواصلة بن االستثامرات االبتكارية ومبادرات تطوير املنظمة وقدراتها البرشية واإلدارية 

واللوجيستية واملالية.   
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املبادئ األساسية

اإلنسانية
عدم التحيز

الحياد
االستقال

الخدمة التطوعية
الوحدة
العاملية 



25



P. 
N

ep
a/

IC
RC

ـــة  ـــامل، باذل ـــاء الع ـــع أنح ـــرى يف جمي ـــف األخ ـــامل العن ـــلحة وأع ـــات املس ـــن النزاع ـــن م ـــر املترضري ـــب األحم ـــة للصلي ـــة الدولي ـــاعد اللجن تس
كل مـــا يف وســـعها لحاميـــة أرواحهـــم وكرامتهـــم وتخفيـــف معاناتهـــم، وغالبـــاً مـــا تفعـــل ذلـــك بالتعـــاون مـــع  رشكائهـــا يف الصليـــب األحمـــر والهـــال 
األحمـــر. وتســـعى املنظمـــة أيضـــاً للحيلولـــة دون تعـــرض النـــاس للمشـــقة، بنـــرش القانـــون اإلنســـاين وتعزيـــزه، ومبنـــارصة املبـــادئ اإلنســـانية العاملية.
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