
التأثري يف السلوك ملنع 
املعاناة اإلنسانية
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 مقدمة عن عملنا يف مجال الوقاية . 1
تتبــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر )اللجنــة الدوليــة( أربعــة نُهــج رئيســية، هــي الوقايــة والحاميــة واملســاعدة 
ــاة األشــخاص املترضريــن مــن النزاعــات  ــة يف ضــامن احــرام حي والتعــاون، تســاعدها يف تحقيــق مهمتهــا املتمثل
ــال  ــا يف املج ــام بعمله ــية، ويف القي ــدية والنفس ــامتهم الجس ــم وس ــرى وكرامته ــف األخ ــاالت العن ــلحة وح املس

اإلنســاين بشــكل عــام.1

ــق  ــا تتعل ــة، ف ــة الدولي ــا بالنســبة للجن ــن الحــدوث أو النشــوء«.2 أم ــا م ــع يشء م ــاً »من ــة حرفي ــي الوقاي وتعن
الوقايــة مبنــع حــدوث نزاعــات مســلحة أو حــاالت عنــف أخــرى، وإمنــا مبنــع املعانــاة اإلنســانية التــي تســببها أو 
الحــد منهــا. ونحــاول تهيئــة بيئــة مؤاتيــة لتحقيــق ذلــك مــن خــال التأثــر يف ســلوك جميــع األطــراف املعنيــة - يف 
أوقــات الســلم كــام يف أوقــات النــزاع - والعمــل وفــق األنظمــة القانونيــة والسياســية واإلداريــة والعرفيــة ووفــق 

الــرأي العــام.

ــد، واملســتقل،  ــز، واملحاي ــة يف العمــل اإلنســاين غــر املتحي ــا املتمثل ــا ملتزمــون مببادئن وإنن
ونعلــم أن هــذه املبــادئ تســمح لنــا مبعالجــة أســباب الســلوك الــذي يفــي إىل انتهــاكات 
للقانــون الــدويل اإلنســاين3 والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان مــن شــأنها أن تســبب معانــاة 
ــة  ــاة وكرام ــة حي ــدف إىل حامي ــن. أوالً، نه ــك بطريقت ــوم بذل ــة. ونق إنســانية غــر رضوري
األشــخاص املترضريــن مــن النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى عــر الســعي إىل 
ــاً إىل حاميــة األشــخاص مــن  الوصــول إليهــم وتلبيــة احتياجاتهــم األساســية.  ونهــدف ثاني
الســلوك الضــار و/ أو غــر القانــوين عــر تغيــره ومنــع تكــراره مــن خــال عملنــا املتكامــل 
يف مجــايل الحاميــة والوقايــة. ونوثــق األحــداث ونُحلــل أمنــاط االنتهــاكات، ونتمكــن مــن خــال تحديــد أســبابها 
ــة األمــد الهــدف منهــا  ــة طويل ــون عــر حــوار رسي و/ أو اســتجابات نُظمي ــة، مــن معالجــة انتهــاك القان الجذري
ضــامن التــزام واحــرام أفضــل للقانــون الــدويل اإلنســاين والقانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان، والقواعــد واألعــراف 

األخــرى.

اللجنة الدولية للصليب األحمر، اللجنة الدولية للصليب األحمر: مهمتها وعملها، اللجنة الدولية للصليب األحمر، جنيف، 2008.   1

Oxford University Press, Oxford Dictionary of English, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2006.   2

ــون  ــع إنســانية. ويحمــي هــذا القان ــات املســلحة لدواف ــار النزاع ــن آث ــي إىل الحــد م ــي ترم ــد الت ــن القواع ــة م ــدويل اإلنســاين هــو مجموع ــون ال القان   3

األشــخاص الذيــن ال يشــاركون يف األعــامل القتاليــة أو كفــوا عــن املشــاركة فيهــا، كــام أنــه يفــرض قيــودا عــى الوســائل واألســاليب املســتعملة يف الحــرب. 

ــون النزاعــات املســلحة«. ــون الحــرب« أو »قان ــدويل اإلنســاين أيضــا »بقان ــون ال ــرف القان ويُع

 https://www.icrc.org/ar/document/what-international-humanitarian-law )اطلع عليه يف 21 ترشين الثاين/ نوفمر 2019(. 

بالنسبة للجنة الدولية، ال تتعلق 

الوقاية مبنع حدوث نزاعات 

مسلحة أو حاالت عنف أخرى، 

وإمنا مبنع املعاناة اإلنسانية التي 

تسببها أو الحد منها.
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 تعزيز بيئة مؤاتية إلحداث تغيري يف السلوك. 2
يســتند نهجنــا يف مجــال الوقايــة إىل فهــم طريقــة تــرف األشــخاص، والكيفيــة األفضــل للتأثــر فيهــم حتــى يُغــروا 
الســلوكيات التــي تســبب املعانــاة. وأحــد العنــارص املهمــة ملجــال الوقايــة يف اللجنــة الدوليــة تصــّور اآلخريــن لنــا 
ومــدى تقبــل النــاس لنــا كمنظمــة. إن صورتنــا ومصداقيتنــا وأهميتنــا يف نظــر اآلخريــن أمــر حاســم األهميــة لنجــاح 
عملنــا يف مجــال الوقايــة، وهــذا مــا يجعلنــا نجــري تحليــاً عميقــاً لهــذا التصــّور. ونُحلــل أيضــاً مصــادر التأثــر يف 
الســلوك مــن خــال تحديــد القواســم املشــركة بــن االنتهــاكات املتكــررة، والتحديــات التــي تواجــه العمل اإلنســاين 

ــل اســتهداف املدنيــن، والتعذيــب  ــاء النزاعــات املســلحة وحــاالت العنــف األخــرى، مث أثن
عنــد التوقيــف وأثنــاء االحتجــاز، وتقييــد التنقــل والوصــول إىل الخدمــات العامــة، وتدمــر 
ــر إىل  ــة، والنظ ــق الطبي ــي واملراف ــال الطب ــن يف املج ــتهداف العامل ــة، واس ــان املدني األعي

العاملــن يف اللجنــة الدوليــة والعاملــن يف املجــال اإلنســاين عامــًة بعــن الريبــة.

غالبــاً مــا تكــون أســباب الســلوك الــذي يــؤدي إىل تبعــات إنســانية ســلبية كامنــة يف البيئــة 
التــي يكــون الفــرد أو املجموعــة جــزءاً منهــا. وقــد تتأثــر بيئــة مــا بعنــارص مختلفــة ترتبــط 

ــا فهــم هــذه العنــارص  ــرأي العــام. وال ُيَّكنن بالقوانــن والسياســات والقواعــد واإلجــراءات واألعــراف والقيــم وبال
ــدة  ــات الجي ــد املامرس ــن تحدي ــض - م ــع بع ــا م ــا بعضه ــة تفاعله ــا - وكيفي ــل معه ــا والتفاع ــة ورصده املختلف
فحســب، وإمنــا أيضــاً مــن تحديــد الثغــرات يف كيفيــة تفســر هــذه العنــارص القامئــة 
وتطبيقهــا، مــا ينتــج عنــه يف أغلــب األحيــان ســلوك يــؤدي إىل تبعــات إنســانية. ومن 
املهــم أيضــاً االســتامع إىل النــاس عــى جميــع املســتويات لفهــم دوافــع ســلوكياتهم 
مــن أجــل إحــداث تغيــر يف الســلوك. ويكننــا عقــب ذلــك، تحديــد املشــكات ذات 
ــا أو  ــة تطويره ــدم كفاي ــة أو ع ــر القانوني ــة باألط ــة املعرف ــل محدودي ــة، مث الصل
محدوديــة القــدرة عــى الســيطرة والتحكــم أو عــدم وجــود نظــام فعــال للعقوبــات 

أو نفــور عميــق مــن مجموعــات عرقيــة محــددة أو تأثــر قواعــد قبليــة وقيــم دينيــة عــى ســلوك املتنازعــن.

إن هدفنــا إنشــاء مجموعــة مــن القواعــد املتينــة الســتخدامها كحصــن لحاميــة األشــخاص: مجموعــة مــن قوانــن 
وقيــم، ومبــادئ قــادرة عــى اســتيعاب الضغــوط التــي تــؤدي إىل حــدوث ســلوك ضــار. وســعياً لبنــاء مجموعــة مــن 
القواعــد املتينــة، نحــدد جميــع األطــراف املؤثــرة وجهــات صنــع القــرار ذات الصلــة ونتواصــل معهــا، ونســاعدها 
عــى فهــم القوانــن والسياســات واملبــادئ اإلنســانية األساســية ودعمهــا وتنفيذهــا وتطبيقهــا، وإذا اقتــى األمــر، 

تكييفهــا مــن أجــل حاميــة حيــاة النــاس وكرامتهــم ودعــم عملنــا اإلنســاين.

فهم طريقة ترصف األشخاص، 

والكيفية األفضل للتأثري فيهم 

حتى ُيغريوا السلوكيات التي 

تسبب املعاناة.

قد تتأثر بيئة ما بعنارص مختلفة ترتبط 

بالقوانني والسياسات والقواعد واإلجراءات 

واألعراف والقيم وبالرأي العام. 
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هدفنا إنشاء مجموعة من القواعد املتينة 

الستخدامها كحصن لحامية األشخاص: مجموعة 

من قوانني وقيم، ومبادئ قادرة عىل استيعاب 

الضغوط التي تؤدي إىل حدوث سلوك ضار.
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ال تتداخــل نُهجنــا يف مجــايل الوقايــة والحاميــة فحســب، وإمنا تكّمــل وتعزز 
بعضهــا البعــض أيضــاً مــن أجــل تحقيــق األهــداف نفســها. وتســتمد بعــض 
ــه  ــة املذكــورة أعــاه كــامً كبــراً مــن املعلومــات مــام يعاين أنشــطة الوقاي
ــذي  ــايئ ال ــدوره الحــوار الــري والثن ــك ب ــر ذل ــدان. وين ــا يف املي مندوبون
نجريــه مــع حامــي الســاح للتأثــر يف ســلوكهم، وعــادة مــا يكــون ذلــك 
ــوع األحــداث  ــر وق ــاز وإث ــكان االحتج ــة أو م ــن خــط املواجه ــرب م بالق
ــإذكاء الوعــي عــى نطــاق أوســع  ــة. وننهــي هــذا الحــوار الــري ب املعني

بــن حامــي الســاح حــول القواعــد والقيــم املطبقــة.

 عمل متكامل ومتعدد التخصصات. 3
نعمــل بطريقــة متعــددة التخصصــات عنــد تهيئــة بيئــة مؤاتيــة الحــرام حيــاة األشــخاص املترضريــن مــن النزاعــات 
ــد  ــز واملحاي ــة اإلنســاين غــر املتحي ــة الدولي ــم، واحــرام عمــل اللجن ــف األخــرى وكرامته املســلحة وحــاالت العن
واملســتقل. ونســتفيد مــن خــرات موظفينــا مــن املنظمــة برمتهــا، مبــا يف ذلــك 
الخــرات يف مجــاالت القانــون والسياســات والحاميــة والجيــش والرشطــة 
واألمــن والدبلوماســية والتواصــل. وتَُنفــذ طريقــة العمــل متعــددة التخصصــات 
هــذه أينــام كنــا، ســواء يف مجتمعــات تعصــف بهــا نزاعــات أو عواصــم الــدول 

أو مقــرات املنظــامت املؤثــرة.

ونأخــذ الشــبكات املرابطــة ملختلــف األطــراف املؤثــرة يف الحســبان، ونتواصــل 
ــاً -  ــاً وعاملي ــاً وإقليمي ــتويات - محلي ــع املس ــى جمي ــراف ع ــذه األط ــع ه م
ــة  ــن املطبق ــة، وأن القوان ــاً صاغي ــى آذان ــانية تلق ــواغلنا اإلنس ــن أن ش لنضم
ــز  ــزام. ويتمي ــط الت ــرى مح ــف األخ ــاالت العن ــلحة وح ــات املس ــاء النزاع أثن

ــة: ــن أعــامل الوقاي ــة م ــواع رئيســية ومتكامل ــة أن ــة بثاث ــا يف مجــال الوقاي نهجن

وقاية هيكلية: التأثر لوضع تدابر وأطر نُظمية. 1
وقاية عند خط املواجهة: التأثر املبارش يف السلوك يف حاالت النزاعات املسلحة وحاالت العنف. 2
وقائية ثنائية أو متعددة األطراف: التأثر يف القوانن والسياسات يف املنتديات اإلقليمية والعاملية.. 3

نقيم شبكات مرتابطة عىل جميع 

املستويات - محلياً وإقليمياً وعاملياً 

- لنضمن أن شواغلنا اإلنسانية تلقى 

آذاناً صاغية، وأن القوانني املطبقة أثناء 

النزاعات املسلحة وحاالت العنف 

األخرى محط التزام.
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1.3 وقاية هيكلية: التأثري لوضع تدابري وأطر نُظمية

نعمــل مــع الــدول لدعمهــا يف دمــج قوانــن يف أنظمتهــا وتنفيذهــا، ووضــع تدابــر هيكليــة داخليــة وأطــر معياريــة 
لضــامن االلتــزام بهــا. وال يســاعد ذلــك الــدول يف الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة فحســب، وإمنــا أيضــاً يف أن يكــون لديها 
أطــر قانونيــة ومعياريــة أوضــح إلرشــاد أعاملهــا يف الحــاالت الصعبــة. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، نوفــر خــرات تقنيــة 
ــال مــن خــال لجــان  ــة )عــى ســبيل املث ــة والتنفيذي ــة والقضائي ــات الســلطة - بفروعهــا الترشيعي ــع مكون لجمي
القانــون الــدويل اإلنســاين املشــركة بــن الــوزارات( – مــن أجــل صياغــة قوانــن وسياســات محليــة وعمليــات إداريــة 
وعمليــة تدعــم تنفيــذ القوانــن ذات الصلــة وتطبيقهــا. ونشــجع أيضــاً الــدول عــى أن تصبــح أطرافــاً يف املعاهــدات 
ــدة مــن  ــك، ونعمــل عــى صياغــة مقرحــات ملعاهــدات جدي ــدويل اإلنســاين وندعمهــا يف ذل ــون ال ــة للقان الحالي

أجــل معالجــة مســائل إنســانية ناشــئة.

ــدويل اإلنســاين  ــون ال ــاج القان ــا يف إدم ــة، وندعمه ــن الحكومي ــوات األم ــوات املســلحة وق ــع الق ــل أيضــاً م ونعم
ــادة يف  ــاة الق ــامن مراع ــا لض ــا وإجراءاته ــا وتدريباته ــا وعقائده ــان يف عملياته ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال والقان
جميــع املســتويات للعوامــل اإلنســانية. ويضمــن ذلــك تطبيقــاً فعــاالً للقانــون الــدويل اإلنســاين واألطــر القانونيــة 

ــد اســتخدام القــوة. ــة وعن ــات العدائي ــاء العملي ــع القــرار أثن ــات صن األخــرى يف عملي

ونشــارك يف تدريــب ضبــاط الجيــش والرشطــة ملســاعدتهم يف فهــم التطبيــق العمــي للمعايــر القانونيــة بشــكل 
أفضــل. وعــاوة عــى ذلــك، ننظــم دورات تدريبيــة للقــوات املســلحة وقــوات األمــن تكــون مصممــة خصيصــاً لهــا 
ــي  ــك املخصصــة للوحــدات الت ــل تل ومتامشــية مــع الســياق ومحــددة الهــدف، أو نســاهم يف هكــذا دورات، مث
تُنــرش يف عمليــات حفــظ الســام. وباإلضافــة إىل حوارنــا الــري والثنــايئ مــع الســلطات املعنيــة بشــأن الحاميــة، 
ننظــر أيضــاً يف األطــر القانونيــة والسياســاتية القامئــة، ونتفاعــل مــع مرشعــي القوانــن وصانعــي السياســات إلحداث 
تغيــرات مــن أجــل تحســن الظــروف العامــة للنــاس عــى مســتوى الُنظــم والحــد مــن التبعــات اإلنســانية الســلبية، 

مثــل النــزوح القــري أو ســوء املعاملــة أو االكتظــاظ.

ونظــراً إىل أننــا شــهدنا التبعــات اإلنســانية الكارثيــة الناجمــة عــن اســتخدام أســلحة معينــة، فإننــا نؤيــد وندعــم 
وضــع قوانــن وقواعــد وتطبيقهــا مــن أجــل حظــر اســتخدامها، أو يف بعــض الحــاالت، مــن أجــل تنظيــم أفضــل 

الســتخدامها، مثــل معاهــدة أوتــاوا، ومعاهــدة حظــر األســلحة النوويــة ومعاهــدة تجــارة األســلحة.

ونتابــع عــن كثــب التطــورات الجديــدة يف مجــال األســلحة والتكنولوجيــا التــي قــد يكــون لهــا تأثــر ســلبي عــى 
حيــاة النــاس وكرامتهــم. ومــن التكنولوجيــات التــي نناقشــها مــع الخــراء واملســؤولن الحكوميــن وممثــي القطــاع 
ــة  ــزة اآللي ــار( واألجه ــدون طي ــرات ب ــل الطائ ــد )مث ــن بُع ــغلة ع ــات املُش ــيرانية واملركب ــرب الس ــي: الح الصناع
ــدة،  ــات الجدي ــذه التكنولوجي ــانية إزاء ه ــواغلنا اإلنس ــى ش ــوء ع ــلط الض ــي. ونس ــذكاء االصطناع ــغيل وال التش

ونعمــل عــى ضــامن بقــاء تأثرهــا ضمــن الحــدود التــي نــّص عليهــا القانــون الــدويل اإلنســاين.

ــون  ــن أجــل ضــامن أن يك ــة أخــرى م ــة ومنظــامت أكاديي ــز فكري ــات ومراك ــع جامع ــق م ــل بشــكل وثي ونعم
ــة  ــة وإقليمي ــدوات وطني ــم مؤمتــرات ون ــوالً. ونســعى، مــن خــال تنظي ــاً ومقب ــدويل اإلنســاين معروف ــون ال القان
وعامليــة مــع أكادييــن وباحثــن، إىل رفــع مســتوى النقــاش يف كيفيــة توضيــح القانــون الــدويل اإلنســاين ونــرشه 
ــتقبل  ــل املس ــون جي ــن أن يك ــب أن نضم ــة. ويج ــتجدة وصعب ــاالت مس ــام يف ح ــة ك ــاالت قامئ ــه يف ح وتطبيق
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مــن صانعــي القــرار مطلعــاً عــى القانــون الــدويل اإلنســاين، وهــو مــا يدفعنــا إىل التواصــل مــع كليــات الحقــوق 
ــة.  ــج األكاديي ــاين يف املناه ــدويل اإلنس ــون ال ــامن إدراج القان ــل ض ــن أج ــات م ــن التخصص ــا م ــة وغره الجامعي
ــدويل اإلنســاين. وعــاوة  ــون ال ــز اهتاممهــم بالقان ــاً أخــرى للطــاب لتحفي ــة وأحداث وننظــم أيضــاً محاكــم صوري
عــى ذلــك، تنــرش اللجنــة الدوليــة بانتظــام أوراق موقــف وأوراق رأي تعــر فيهــا عــن نجاحــات القانــون الــدويل 

ــه. ــال ل اإلنســاين، وتســلط الضــوء عــى تبعــات عــدم االمتث

2.3 وقاية عند خط املواجهة: التأثري املبارش يف السلوك يف حاالت النزاع املسلحة والعنف

مــع مــرور الوقــت، نبنــي عاقــات مــع أطــراف مؤثــرة ونحافــظ عليهــا مــن أجــل االســتجابة مــن خــال وقايــة 
هيكليــة. ولهــذه الشــبكة مــن األطــراف املؤثــرة، باإلضافــة إىل إملامنــا بالســياق، أهميــة كبــرة عنــد القيــام بأعــامل 
الوقايــة عنــد خطــوط املواجهــة أثنــاء أزمــة مــا. وُيكننــا أن نصــل، مــن خــال إطــاق حــوار للتأثــر يف الســلوك، 
إىل كل مــن الضحايــا واألشــخاص املعنيــن وأن نحافــظ عــى إمكانيــة الوصــول هــذه مــن أجــل القيــام بأنشــطتنا 
ــرى  ــاً، يُج ــات إنســانية حالي ــا عملي ــذ فيه ــي ننف ــن الت ــدة واملســتقلة. ويف األماك ــزة واملحاي اإلنســانية غــر املتحي
الحــوار بشــكل رئيــي مــن خــال االتصــاالت املرتبطــة بالعمليــات )جلســات تقديــم املعلومــات وإذكاء الوعــي(، 
ــة  ــا يف مجــال الحامي ــو ووســائل إعــام أخــرى. ويُّكمــل نهجن ــة باســتخدام الرادي واالجتامعــات والحمــات العام
الحــوار ويرثيــه؛ وتُوثَّــق الحــوادث وأمنــاط االنتهــاكات الحاليــة أو االنتهــاكات الجديــدة املحتمــل حدوثهــا، وتُناقــش 
مــع حامــي الســاح يف حــوار رسي وثنــايئ، وعــادة مــا يكــون ذلــك بالقــرب مــن خــط املواجهــة أو مــكان االحتجــاز 
ــى  ــل ع ــكل أفض ــوري، بش ــل الف ــال التدخ ــن خ ــر، م ــا أن نؤث ــة. ويكنن ــداث املعني ــوع األح ــد وق ــارشة بع ومب

الســلوك الضــار وأن نوقــف انتهــاك القانــون يف املســتقبل عــن طريــق منــع تكــراره.

وتعزيــزاً لتواصلنــا مــع حامــي الســاح عنــد خــط املواجهــة، أجرينــا بحوثــا4ً يف مجــاالت محــددة لتعميــق وتحســن 
فهمنــا ألي قيــم وتقاليــد محليــة قــد تؤثــر عــى الســلوك، وتفــي يف نهايــة املطــاف إىل احــرام أفضــل للقانــون 
ــة  ــدة مــع املجتمعــات املحلي ــا هــذا العمــل إجــراء مناقشــات مفي ــح لن ــا ولألشــخاص املســتضعفن. ويتي وملهمتن
والجامعــات املســلحة مــن غــر الــدول، نشــجعها خالهــا عــى وضــع مدونــات لقواعــد الســلوك تنــص عــى احــرام 

املدنيــن وغرهــم مــن األشــخاص املحميــن، مثــل العاملــن يف املجــال اإلنســاين، واألعيــان املدنيــة.

ــب  ــة للصلي ــات الوطني ــة، والجمعي ــة أيضــاً التواصــل مــع الســلطات املدني ــد خــط املواجه ــة عن وتتضمــن الوقاي
ــن.  ــادة الديني ــل والق ــامء القبائ ــة، وزع ــات املحلي ــراد املجتمع ــام، وأف ــائل اإلع ــر، ووس ــال األحم ــر واله األحم
ــا هــذه  ــح لن ــادئ اإلنســانية. وتتي ونســعى إىل ضــامن دعــم هــذه األطــراف ملســألة إذكاء الوعــي باملســائل واملب
العاقــات التــي أُقيمــت يف إطــار مبــادئ عــدم التحيــز والحيــاد، الوصــول إىل األشــخاص املترضريــن مــن العنــف. 
ــرة األخــرى، نتمكــن يف  ــة حامــي الســاح والســلطات السياســية واألطــراف املؤث ــا بفضــل كســبنا ثق واألهــم أنن

ــن الوصــول إليهــم. ــان مــن الوصــول إىل أشــخاص وأماكــن يتعــذر عــى اآلخري ــب األحي أغل

3.3 وقاية ثنائية أو متعددة األطراف: التأثري يف القوانني والسياسات يف املنتديات اإلقليمية والعاملية

تســتفيد اللجنــة الدوليــة مــن وجودهــا يف مواقــع عديــدة مــن العــامل ومــن شــبكة متنوعــة مــن العاقــات، مــا 
يســمح لهــا بالتواصــل مــع الدوائــر الدبلوماســية والسياســية عــى الصعيديــن اإلقليمــي والعاملــي. وفرصــة التواصــل 
مــع األطــراف األخــرى تعنــي أنــه يكننــا أن نوّجــه االنتبــاه إىل الحاجــة إىل وجــود حيــز إنســاين يتســنى فيــه تنفيــذ 
عمــل إنســاين غــر متحيــز ومحايــد ومســتقل، وإىل احــرام حقــوق األشــخاص املترضريــن مــن النزاعــات وحــاالت 
العنــف األخــرى. وبفضــل العمــل الــذي نقــوم بــه يف مجــال الدبلوماســية اإلنســانية، نعــرض يف بعــض األحيــان علنــاً 
ماحظاتنــا وتجاربنــا وخراتنــا5 مــن أجــل التأثــر يف السياســات حتــى تظــل الــرضورات اإلنســانية يف صميــم عمليــة 
ــم 2286 )2016(،  ــم املتحــدة رق ــع لألم ــن التاب ــس األم ــرار مجل ــن هــام ق ــك يف مثال ــرار. ويتجســد ذل ــع الق صن
الــذي يديــن بشــدة الهجــامت عــى العاملــن يف املجــال الطبــي واملرافــق الطبيــة يف حــاالت النــزاع والعنــف، وقــرار 
مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة رقــم 2474 )2019(، الــذي يهيــب بأطــراف النزاعــات املســلحة اتخــاذ جميــع 
التدابــر املناســبة للبحــث بنشــاط عــن األشــخاص املبلــغ عــن فقدهــم، والتمكــن مــن إعــادة رفاتهــم، ومعرفــة 

مصــر األشــخاص املبلــغ عــن فقدهــم دون متييــز ســلبي.

عى سبيل املثال: اللجنة الدولية للصليب األحمر، جذور ضبط النفس يف الحرب، اللجنة الدولية للصليب األحمر، 2018:   4

 https://www.icrc.org/ar/publication/4352-roots-restraint-war )اطلع عليه يف 21 ترشين الثاين/ نوفمر 2019(.

ملزيد من املعلومات عن الدبلوماسية اإلنسانية، يرجى زيارة موقع اللجنة الدولية:  5

https://www.icrc.org/ar/what-we-do/humanitarian-diplomacy-and-communication )اطلع عليه يف 21 ترشين الثاين/ نوفمر 2019(.



7

H.
 Y.

 E
ai

n/
IC

RC

 قياس تأثرينا. 4
إن قيــاس تأثــر أنشــطتنا يف مجــال الوقايــة مهمــة صعبــة. ويصعــب خاصــة أن نقيــس هــل أن شــيئاً مل يحــدث ألن 
أنشــطتنا حالــت دون وقوعــه أو نتيجــة اللتقــاء عوامــل خارجيــة متعــددة أخــرى. ومــع ذلــك، فــإن عمليــة املراقبــة 
املنتظمــة ألنشــطة الوقايــة ليســت عمليــة رضوريــة فحســب، وإمنــا أيضــاً ممكنــة ومهمــة. ويكننــا قيــاس التقــدم 
الــذي أحرزنــاه   بعــدة طرائــق. ونســتطيع أن نُقيّــم فعاليــة حوارنــا وتواصلنــا مــع أطــراف يف مســتويات مختلفــة، 
وأن نقيــس التقــدم املحــرز يف مــدى قبــول عملنــا وســلوك صانعــي القــرار وحامــي الســاح إزاء امتثــال القانــون. 
ــا املســتقبي وتكييفــه، وهــو أمــر مهــم خاصــة يف ظــل الطابــع  ــا قيــاس التأثــر والتقــدم تعديــل عملن ويتيــح لن

املعقــد واملتغــر للبيئــات واألطــراف املعنيــة.

 التحديات وسبل امليض قدماً. 5
يشــهد عملنــا يف مجــال الوقايــة، يف بعــض الحــاالت، عراقيــل ناجمــة عــن عــدم رغبــة 
بعــض األطــراف يف امتثــال القانــون واألطــر القانونيــة. ومــع ذلــك، فــإن عملنــا يف مجــال 
الوقايــة مهمــة مســتمرة ومســؤولية أخاقيــة، وجميــع أنشــطة الوقايــة، ســواء كانــت 
مبــارشة أو غــر مبــارشة، تنّفــذ قبــل انــدالع نــزاع مســلح أو حالــة عنــف أخــرى وأثنــاءه 

وبعــده، إذ أن النهــج الــذي نتبعــه ينــدرج يف منظــور متوســط إىل طويــل األمــد.

ــا ومســؤوليتنا مــع منظــامت أخــرى حكوميــة وغــر حكوميــة عــى حــد ســواء، مــن داخــل  ــا نتقاســم مهمتن إنن
ــة  ــوزع هــذه االســتجابة يف مجــال الوقاي ــا، وتت ــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر ومــن خارجه الحركــة الدولي
ــم التغــر، ســيظل هــذا التعــاون يتطلــب  ــة. ويف عــامل دائ ــة والعاملي ــة واإلقليمي وتُنســق عــى املســتويات الوطني
ــن أن  ــي يك ــتقبلية الت ــة واملس ــات الحالي ــة بالبيئ ــات املرتبط ــق والتحدي ــة الحقائ ــتدامة ملواكب ــود مس ــذل جه ب
تشــكك فيهــا بعــض األطــراف املؤثــرة يف عامليــة القانــون الــدويل اإلنســاين وقواعــده األساســية. ومــع وجــود قــوة 
عاملــة متنوعــة وجامعــة متثــل ثقافــات عديــدة، فــإن اللجنــة الدوليــة يف وضــع جيــد لاســتامع إىل آراء مــن جميــع 
ــب  ــراف لكس ــع األط ــع جمي ــل م ــنواصل التواص ــا، وس ــامل وتحليله ــاء الع أنح

ــاة األشــخاص وكرامتهــم. دعمهــا بشــأن احــرام حي

ونســتثمر يف مجــاالت أخــرى كالبحــوث والدراســات واســتيعاب نظريــات تغيــر 
الســلوك وتعميــم القواعــد، مــا سيســاعد يف تعزيــز اســتجابتنا يف مجــال الوقايــة. 
ــرة  ــع األطــراف املؤث ــل وللتواصــل م ــدة للتحلي ــل، نســتخدم أدوات جدي وباملث
ــر  ــابهة التفك ــامت مش ــّم أشــخاصاً ومنظ ــبكات تض ــي ش ــل، ونبن ــكل أفض بش
ونتواصــل معها. ويجــب أن نبلــور خطابــاً إيجابيــاً عــن اســتمرار أهميــة القانــون 
الــدويل اإلنســاين وتطبيقــه، حتــى نتمكــن مــن تعزيــز فعاليتــه يف ســاحات املعــارك ومناطــق العنــف وحولهــا، ســواء 

بالنســبة ملــن يشــاركون مبــارشة يف أعــامل العنــف، وملــن ينبغــي حاميتهــم مــن املعانــاة.

ــة مــن  ــة الدولي ــات، وتأمــل اللجن ــة يــؤدي دوره كعامــل متكــن ألنشــطة العملي ــا يف مجــال الوقاي وســيظل نهجن
ــل اإلنســاين  ــن مجــال للعم ــا تأم ــح فيه ــة يصب ــة بيئ ــادف واملنهجــي، يف تهيئ ــدؤوب واله ــل ال خــال هــذا العم

ــت ســلبية الوضــع. ــع، مهــام كان ــاً مشــركاً للجمي ــاس وكرامتهــم هدف ــاة الن واحــرام حي

يتيح لنا قياس التأثري والتقدم 

تعديل عملنا املستقبيل وتكييفه.

نتقاسم مهمتنا ومسؤوليتنا مع منظامت 

أخرى حكومية وغري حكومية عىل حد سواء، 

من داخل الحركة الدولية للصليب األحمر 

والهالل األحمر ومن خارجها.
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املهمة
اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر منظمــة غــر متحيــزة ومحايــدة ومســتقلة، تــؤدي مهمــة إنســانية بحتــة تتمثــل 
يف حاميــة أرواح وكرامــة ضحايــا النزاعــات املســلحة وغرهــا مــن حــاالت العنــف وتقديــم املســاعدة لهــم. وتبــذل 
أيضــاً اللجنــة الدوليــة كل الجهــود املمكنــة لتفــادي املعانــاة بنــرش أحــكام القانــون اإلنســاين واملبــادئ اإلنســانية 
العامليــة وتعزيزهــا. أنشــئت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر عــام 1863 وقــد متخّضــت عنهــا اتفاقيــات جنيــف 
والحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر والهــال األحمــر. وهــي توجــه وتنســق األنشــطة الدوليــة التــي تنفذهــا الحركــة 

يف حــاالت النزاعــات املســلحة وغرهــا مــن حــاالت العنــف.
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