
معلومات أساسية
الشاملة، وكذلك  الربامج  إعداد  بشأن  الدولية(  )اللجنة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  السياسة موقف  توضح هذه 
التزامات املنظمة يف هذا الصدد، والطريقة التي تعتزم بها الوفاء بهذه االلتزامات. ولنئ كان إعداد الربامج الشاملة ميثل 
عنرصًا محوريًا ملبدأي عدم التحيز و"عدم إلحاق الرضر"، فقد أشار تقييم أُجري مؤخرًا إىل أن هذا املجال كان ميثل فجوة 
يف مامرسات اللجنة الدولية العملياتية الحالية.1 وقد أوعزت اللجنة الدولية، بطلب من إدارتها العامة، إىل منظمة 
Humanitarian Advisory Group مهمة تقييم مستوى التنوع واإلدماج يف عملياتها، وقد أُجري هذا التقييم يف عام 

2020. وقُدم التقرير، الذي حمل عنوان Final Assessment Report: Inclusive Programming in ICRC Operations2، يف 
شهر كانون الثاين/يناير من عام 2021. وكان رد فعل اإلدارة أن دعت إىل وضع سياسة إلعداد الربامج الشاملة.

Global Public Policy Institute )GPPI(, Evaluation of Diversity, Inclusion, and AAP in ICRC Operations, GPPI, Berlin, 2018:            1
https://www.icrc.org/en/document/evaluation-diversity-inclusion-and-aap-icrc-operations ،2022 تم الوصول إىل جميع عناوين الويب يف متوز/يوليو.

 Humanitarian Advisory Group )HAG(, Final Assessment Report: Inclusive Programming in ICRC Operations, HAG, Melbourne,   2
2022: https://www.icrc.org/en/document/inclusive-programming-icrc-operations-final-assessment-report

سياسة إعداد الربامج الشاملة

الربامج الشاملة واملساءلة أمام املترضرين
ميثل إطار العمل املؤسيس للمساءلة أمام املترضرين اإلطار املعياري للّجنة الدولية بشأن النُّهج التي تركز 
عىل الناس. ويشكل إعداد الربامج الشاملة مكونًا أساسيًا من مكونات هذا اإلطار. ويتمثل الهدف من إعداد 
برامج شاملة يف ما ييل: أن تحرص جميع برامج اللجنة الدولية عىل تحديد وإدماج األفراد واملجموعات األكرث 

احتياًجا، واملهمشني واملعرضني للخطر، متاشيًا مع مهمة اللجنة الدولية ومبدأ عدم التحيز الذي تتقيد به.

وقد قررت اللجنة الدولية – يف ضوء املراجعات الخارجية التي أجريت مؤخرًا وألقت الضوء عىل الفجوات 
التي ال تزال قامئة يف هذا املجال – بذل جهود مدروسة ومنسقة يف مجال الربامج الشاملة يف سياق عملها 
املوارد  ويف  السياسة  هذه  يف  الواردة  االلتزامات  يف  هذا  وينعكس  املترضرين.  أمام  املساءلة  إطار  ضمن 
املخصصة التي كرستها اللجنة الدولية يف وحدة املساءلة أمام األشخاص املترضرين التابعة لها من أجل دعم 

تنفيذ هذه االلتزامات.
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https://www.icrc.org/en/document/evaluation-diversity-inclusion-and-aap-icrc-operations
https://www.icrc.org/en/document/inclusive-programming-icrc-operations-final-assessment-report
https://www.icrc.org/en/publication/accountability-affected-people-institutional-framework


اإلطار املعياري إلعداد الربامج الشاملة
لدى اللجنة الدولية التزام قديم بوضع برامج شاملة، وهو التزام مستمد من مبدأي اإلنسانية وعدم التحيز األساسيني، 
ومن مبدأ عدم التمييز الذي ميثل محور العمل مبقتىض هذين املبدأين. يلقي العديد من املامرسات العامة3 الضوء 
عىل تحليل السياق باعتباره نقطة االنطالق يف عملية إعداد برامج جيدة، وتؤكد أن أي مهمة لتوفري الحامية ال بد أن 
تتضمن بلورة فهم للمخاطر التي يتعرض لها املجتمع والفرد، ومواطن ضعفهم وقدراتهم، واالستجابة بناء عىل ذلك، 
وكل هذه عنارص مركزية يف عملية إعداد برامج شاملة. وهذه االلتزامات بعدم التمييز متأصلة أيًضا يف القانون الدويل 
اإلنساين والقانون الدويل لحقوق اإلنسان. وتشكل هذه االلتزامات مجتمعة اإلطار املعياري للدول وأطراف النزاع يف 

السياقات التي تعمل بها اللجنة الدولية.

توجه اسرتاتيجية اللجنة الدولية للصليب األحمر 2019-2024 االنتباه إىل أهمية استخدام عدسة التنوع عند مناقشة 
املشاركة، إذ تنص عىل ما ييل: »]تتضمن[ محاور التفكري الهامة تحديد من ينبغي استشارته. وما هي الجهات التي 
تعرب بصورة مرشوعة عن االحتياجات؟ وكيف تتعاون اللجنة الدولية مع األشخاص األشد ضعًفا وتترصف مع الجهات 
البيانات، »مركّزة بشكل خاص  الوسيطة املحلية؟« وتُلزم االسرتاتيجية اللجنة الدولية كذلك بوضع آليات لتصنيف 
عىل رصد أوجه الضعف املرتبطة بالنوع االجتامعي والعمر واإلعاقة، مبا ميكنها من صياغة استجابة إنسانية أفضل«. 
باإلضافة إىل ذلك، تدعو االسرتاتيجية اللجنة الدولية إىل تنفيذ سياسات ومامرسات يف مجال إدارة األفراد تتيح لها 
تثمني تنوع قوتها العاملة العاملية واالستفادة من هذا التنوع، مع إلقاء الضوء عىل تضافر الجهود املتصلة بتنوع قوتها 

العاملة وإعداد برامج شاملة.

ومثة أطر ونُهج وعمليات أخرى معارصة أسهمت يف توجيه وضع هذه السياسة. وتقدم هذه األطر والُنهج والعمليات 
نقاط انطالق وقنوات مهمة لبناء قدرة اللجنة الدولية عىل تفعيل فكرة إعداد برامج شاملة، وهي تشمل:

•   إطار العمل املؤسيس للمساءلة أمام املترضرين، الذي متثل الربامج الشاملة فيه حجر أساس
)PfR( عملية التخطيط من أجل تحقيق النتائج   •

•   املعايري والتوجيهات واألدوات القامئة لدى الهياكل املتخصصة
•    إطار التنوع واإلدماج للّجنة الدولية، الذي يلقي الضوء عىل أهمية التنوع واإلدماج للموظفني يف مكان العمل 

ومدى ارتباط ذلك باألفراد والثقافة املؤسسية )وثيقة داخلية(
•    السياستان املتعلقتان مبدونة قواعد السلوك بشأن منع إساءة السلوك الجنيس واالحتيال والفساد والتصدي لهم 

)وثيقة داخلية(
•    نُهج موجهة خاصة لتعزيز إدماج فئات معينة، مثل رؤية اللجنة الدولية 2030 بشأن اإلعاقة وإسرتاتيجية اللجنة 

الدولية للتصدي للعنف الجنيس للفرتة 2022-2018.

َمن الجمهور الذي تستهدفه هذه السياسة؟
سياسة إعداد الربامج الشاملة موجهة ملوظفي اللجنة الدولية كافة وللرشكاء )من داخل الحركة4 وغريهم( واالستشاريني 
واملتخصصني املنخرطني يف عمليات اللجنة الدولية، وتقع عىل عاتق هؤالء جميًعا مسؤولية اإلحاطة مبحتواها ومراعاة 

االلتزامات التي تتضمنها يف عملهم. وتتطرق السياسة يف نهايتها إىل بيان أدوار ومسؤوليات محددة.

3   تشمل هذه املامرسات:
Doctrine 1: The ICRC: Its Mission and Work )2004( ; Doctrine 7: External Communication )2015( ; Doctrine 49: ICRC 
Assistance Policy )2004( ; Doctrine 65: The ICRC’s Protection Policy )2008(.

واالحتواء  االجتامعي  والنوع  الحامية  بسياسة  الوطنية  والجمعيات  الدويل(  )االتحاد  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد  4    يلتزم 
السياسة. الدويل، والتي تكّمل أحكام هذه  باالتحاد  الخاصة   )2022(

https://shop.icrc.org/icrc-strategy-2019-2022-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/icrc-strategy-2019-2022-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/accountability-to-affected-people-institutional-framework-pdf-ar.html
https://collab.ext.icrc.org/sites/TS_RHTALENT/Activities/Diversity and Inclusion/Intranet Files/Diversity and Inclusion at the ICRC - A Global Framework.pdf
https://shop.icrc.org/icrc-code-of-conduct-policies-on-prevention-of-and-response-to-sexual-misconduct-fraud-and-corruption-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/icrc-code-of-conduct-policies-on-prevention-of-and-response-to-sexual-misconduct-fraud-and-corruption-pdf-ar.html
https://shop.icrc.org/icrc-code-of-conduct-policies-on-prevention-of-and-response-to-sexual-misconduct-fraud-and-corruption-pdf-ar.html
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/icrc_strategy_on_sexual_violence_2018-2022_-_en.pdf
https://shop.icrc.org/the-icrc-s-vision-2030-on-disability-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/the-icrc-s-vision-2030-on-disability-pdf-en.html
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/icrc_strategy_on_sexual_violence_2018-2022_-_en.pdf
https://www.icrc.org/sites/default/files/topic/file_plus_list/icrc_strategy_on_sexual_violence_2018-2022_-_en.pdf


تعاريف أساسية5 
منها  تتكون  التي  والهويات  االجتامعية  الخلفيات  عىل  القائم  االختالف  أشكال  جميع  إىل  التنوع  مصطلح  يشري 
املجموعات السكانية. ويشمل عىل سبيل املثال ال الحرص االختالفات يف الجنس والنوع االجتامعي والعمر واإلعاقة 
والعرق والجنسية أو املواطنة، واألصل اإلثني أو االجتامعي، والدين أو املعتقدات الدينية، واآلراء السياسية أو غريها 

من اآلراء، واللغة، والوضع االجتامعي-االقتصادي، وامليول الجنسية أو الهوية الجنسانية.

متيز اللجنة الدولية بني أبعاد التنوع عىل النحو التايل: الفرد6 )مثل الجنس والنوع االجتامعي والعمر واإلعاقة وامليول 
الجنسية والهوية الجنسانية(، و/أو املجتمع و/أو البعد املتعلق بالنزاع7 )مثل الجنسية أو املواطنة والدين واالنتامء 
اإلثني(. وتتداخل هذه األبعاد وتتفاعل يف ما بينها لتشكل هويات متنوعة. وهذه األبعاد – إىل جانب تفاعالت القوة 
التنوع بـ  االجتامعية السائدة – تؤثر عىل إدماج األفراد واملجموعات أو إقصائهم. ويُعرف هذا التداخل يف أبعاد 

»تعدد الجوانب«، ويُشار إىل تجلياته عىل امتداد دورة املرشوع بـ »النهج املتعدد الجوانب«.

يُشري مصطلح الجنس إىل السامت البيولوجية والفسيولوجية لألفراد الذكور أو اإلناث أو حاميل صفات الجنسني.

ثنائيًا.  النوع االجتامعي8 إىل هوية األفراد املحددة اجتامعيًا واملتعلقة بالذكورة واألنوثة، فهو ليس  يُشري مصطلح 
وتؤثر التوقعات االجتامعية والهيكلية املرتبطة بكل نوع اجتامعي يف األدوار والقوى واملوارد املتاحة للنساء والرجال 
وغريهام من األشخاص ذوي الهويات الجنسانية األخرى يف أي ثقافة. واألدوار الجنسانية تُكتَسب وهي قابلة للتغري 
التعاريف  وتتنوع  البيئية.  العوامل  من  ذلك  وغري  ودينية  وثقافية  وسياسية  اقتصادية  عوامل  بفعل  الوقت،  مع 

القانونية ملفهوم النوع االجتامعي و/أو أشكال فهمه باختالف السياق.

الشاملة”. بالربامج  املتعلقة  املصطلحات  “قامئة  املعنونة  الصفحة  التفصيل يف  والتوضيحات مبزيد من  التعاريف  5   سنتناول هذه 
6    أبعاد التنوع الفردية )أي الجنس والعمر واإلعاقة وامليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين( هي أبعاد عامة ومشرتكة يف كل سياق من 

السياقات، ولذا ينبغي أخذها يف االعتبار يف كل نشاط أو عملية.
الناس تجمع بينهم سامت وخصائص و/أو احتياجات مشرتكة و/أو حس مشرتك بالهوية. 7   يشري لفظ »مجتمع« إىل مجموعة من 

مشرتكة  جوانب  أربعة   – الدويل  لالتحاد   )2020( والتنوع  االجتامعي  النوع  سياسة  يف  الوارد  التعريف  من  املقتبس   – الدولية  اللجنة  تعريف  8    يُربز 
يتأثر  إذ  مركّب،   )3( »امرأة«؛  أو  فقط عن »رجل«  يعرب  ال  أنه  أي  ثنائيًا:  ليس   )2( اجتامعيًا؛  د  ُمحدَّ  )1( االجتامعي:  النوع  أن  تعد جوهرية، وهي 
اللجنة  التعريف يف سياسة  املكان. وسيُذكر هذا  الوقت وحسب  يتغري مع  أن  )4( ميكن  العوامل؛  والسياسية وغريها من  والدينية  الثقافية  بالعوامل 

قريبًا(. )تصدر  والتنوع  االجتامعي  النوع  بشأن  الدولية 



ويعد النوع االجتامعي أكرث أشكال التنوع شيوًعا وهو أساس سائد للتمييز. وعىل هذا يقر النهج املتعدد الجوانب 
بأن النوع االجتامعي ميتزج مع عوامل التنوع األخرى فتتشكل الهويات الفردية. وتتخذ اللجنة الدولية من النوع 
فرص  تكافؤ  لكفالة  نهًجا  كذلك  منه  وتتخذ  االجتامعي  بالنوع  املرتبطة  التفاعالت  لفهم  تحليلية  أداة  االجتامعي 
الجميع يف الحصول عىل املساعدات والحامية. كام تسعى اللجنة الدولية إىل االستجابة لتفاعالت النوع االجتامعي 
املتغرية وإىل تهيئة بيئة تكفل الحامية والتشاركية والتمكني، ودعمها. وعىل هذا النحو، ميكن لربامج اللجنة الدولية أن 
تؤثر، وهي تؤثر بالفعل، يف الوضع االجتامعي-االقتصادي للنساء والرجال الذين تقدم لهم املنظمة املساعدة، فتسهم 
بذلك يف االرتقاء مبستوى املساواة والتمكني. وتسهم برامج اللجنة الدولية كذلك يف منع العنف الجنيس والقائم عىل 
النوع االجتامعي والتخفيف من آثاره ومواجهته، ودعم اإلبالغ عن حاالت االستغالل واالعتداء الجنسيني عرب إنشاء 

آليات إلبداء اآلراء والشكاوى تتسم بأنها محكمة وفعالة وتعمل يف إطار من الرسية.

يشري مصطلح امليول الجنسية والهوية الجنسانية والتعبري الجنساين والخصائص الجنسية إىل الطيف الواسع للميول 
الحرص:  املثال ال  الجنسية. ويشمل هذا عىل سبيل  الجنسانية والخصائص  الجنسانية والتعابري  الجنسية والهويات 
الهوية  وأحرار  الجنسني  صفات  وحاميل  الجنسانية  الهوية  ومغايري  الجنيس  امليل  ومزدوجي  واملثليني  املثليات 
امليول  هذه  بها  تؤثر  التي  الكيفية  يف  النظر  وإن  امليم(.  )مجتمع  الجنسانية  هويتهم  عن  الجنسانية/املتسائلني 

والخصائص يف وضع املجموعات واألفراد ووضع ذلك يف االعتبار لهو جزء من نهج إعداد الربامج الشاملة.

يشري مصطلح العمر إىل أطوار التطور الفسيولوجي، مبا يف ذلك مرحلة الرضاعة ثم الطفولة ثم املراهقة ثم مرحلة 
رشد الشباب ثم مرحلة البلوغ الُوسطى )الكهولة أو منتصف العمر( ثم مرحلة الرشد املتأخر )الشيخوخة(. ومع 
ذلك، قد تتباين طريقة تعريف الفئات العمرية أيًضا تبايًنا كبريًا حسب السياق. وتعرّف اللجنة الدولية الطفل بأنه 

أي شخص دون الثامنة عرشة من العمر.

يشري مصطلح اإلعاقة إىل االعتالالت البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية التي قد متنع أصحابها، لدى تعاملهم 
مع مختلف الحواجز، من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع عىل قدم املساواة مع اآلخرين.

يشري مصطلح اإلدماج إىل مشاركة جميع األفراد بشكل جاد يف مجتمعهم ويف جميع مناحي الحياة، وتعزيز حقوقهم، 
ومراعاة آرائهم ووجهات نظرهم عند تصميم األنشطة والخدمات اإلنسانية وتقييمها وتكييفها بشكل مستمر.

من التنوع إىل اإلدماج
التنوع هو الواقع. ويشري إىل أوجه التشابه واالختالف املتنوعة التي متيز شخًصا أو مجموعة عن غريها. وهو أيًضا 
حقيقة مشهودة يف جميع السياقات التي تعمل بها اللجنة الدولية؛ فاملجتمعات تتكون من أفراد تتشكل هوياتهم 
من خالل نوعهم االجتامعي وعمرهم ووجود اإلعاقة أو انتفائها ووضعهم االجتامعي-االقتصادي وعوامل أخرى كثرية 
ال تقل أهمية. وقد يشكل امتزاج هذه العوامل دافًعا لإلدماج أو اإلقصاء، وقد تغّذي النزاعات تفاعالت القوة القامئة 

أو تنشئ تفاعالت جديدة، وتؤثر عىل حالة الضعف التي يعاين منها األفراد واملجموعات وتهميشهم وإقصائهم.

اإلدماج هو الفعل. ويقتيض اإلدماج – متاشيًا مع مبدأ عدم التحيز – أن تفهم اللجنة الدولية طبقات التنوع هذه 
وتحللها بحيث يُدَمج األفراد الذين يتعرضون يف األحوال األخرى للتهميش أو اإلقصاء يف أنشطتها وإجراءاتها بشكل 
النزاعات  منهجي. وميّكن هذا املسعى املنظمة من تلبية االحتياجات الخاصة، ويرسخ شعوًرا لدى املترضرين من 

املسلحة وأشكال العنف األخرى بأنهم موضع تقدير فضاًل عن تعزيز شعورهم باالنتامء.

املساواة بني الجنسني
تقر اللجنة الدولية بأن املساواة بني الجنسني حق إنساين ومبدأ من مبادئ القانون الدويل. وهذا االعرتاف 
يوجه نهجها العمليايت، متاشيًا مع املبدأين األساسيني: اإلنسانية وعدم التحيز. ويف السياقات التي تطغى فيها 
حالة التسييس، تراعي اللجنة الدولية إيالء أقىص درجات التزام الحياد يف ما يتعلق مبسائل محددة تتعلق 
بالربامج، سعيًا إىل ضامن استمرار قدرتها عىل االضطالع بعملياتها. ومع ذلك ال بد من إعطاء األولوية لعدم 

التحيز وعدم التمييز.



وميكن النظر إىل إعداد الربامج الشاملة بوصفه نهًجا ثنايئ الغرض: وسيلة لـ »جعل غري املريئ مرئيًا« )عرب ضامن قدرة 
الجميع، مبن فيهم أولئك األشد عرضة للتهميش أو للخطر، عىل الحصول عىل الخدمات(، ووسيلة لضامن مامرسة 
»اإلدماج بوصفه تجربة« )يسهم بذلك يف تحقيق مهمة اللجنة الدولية الرامية إىل دعم الكرامة اإلنسانية(. يحدث 
هذا عندما يُنظر إىل املترضرين من األزمات بوصفهم فاعلني نشطني وأنهم أعلم الناس بشؤون حياتهم، األمر الذي 

يضمن وضعهم يف دائرة الضوء واالستامع إليهم، وإسهامهم يف القرارات واإلجراءات التي متسهم.

التزامات اللجنة الدولية يف مجال إعداد الربامج الشاملة
تلتزم اللجنة الدولية مبا ييل:

1.    ضامن أن تحليل السياق واالحتياجات الذي تجريه يأخذ يف االعتبار تنوع األشخاص املترضرين وتفاعالت القوة 
االجتامعية التي تؤثر يف تجاربهم الحياتية، مبا يف ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص، تحليل عوامل النوع االجتامعي 

والعمر واإلعاقة، يف إطار عملية التخطيط السنوي التي تجريها واستجاباتها ذات الربامج الخاصة
2.    تصميم الربامج عىل نحو يكفل للمترضرين كافة، عىل تنوعهم، الحصول الفعيل وعىل نحو يصون الكرامة عىل 
الخدمات التي تقدمها اللجنة الدولية، ومواجهة العوائق مثل تلك املتعلقة بإمكانية الوصول املادي واالقتصادي 

واالجتامعي/الثقايف، والتمييز، وعدم توافر املعلومات
3.    ضامن مشاركة املترضرين كافة، عىل تنوعهم، مشاركة جادة وعىل نحو يصون الكرامة يف جميع مراحل دورة 

حياة الربنامج
4.    ضامن تصنيف البيانات، عىل األقل حسب الجنس والعمر واإلعاقة، وكذلك حسب عوامل التنوع األخرى ذات 

الصلة واملالمئة تبًعا للسياق،9 وأن هذه البيانات تخضع للتحليل وتُستخدم لتوجيه الربامج
أو  مستضعفة  تكون  رمبا  التي  املجموعات  استفادة  مدى  ترصد  وتقييمها  الربامج  متابعة  عمليات  أن  5.    ضامن 

مهمشة من استجابة اللجنة الدولية ومدى شعورها بالرضا حيال هذه االستجابة
6.    متابعة تنفيذ االلتزامات املذكورة أعاله.

الشاملة،  الربامج  إعداد  لدفع عملية  تغيري  نظرية  االلتزامات  تحقيق هذه  أجل  الدولية من  اللجنة  اعتمدت  وقد 
وهذه النظرية مكملة لألطر والُنهج والعمليات األخرى التي تقدم ذكرها، والتي تشكل مجتمعة إطارها املعياري. 
وتسعى هذه النظرية إىل معالجة العوامل املؤسسية والعملياتية من أجل امليض قدًما بتنفيذ االلتزامات املتعلقة 
بإعداد الربامج الشاملة. وتنضوي هذه العوامل تحت ثالثة عناوين عامة رئيسية، يرتبط كل منهم مبدى قدرة التغيري 

يف الدوافع والقدرات والفرص عىل دفع عملية إعداد الربامج الشاملة قُدًما:
•    تعزيز فهم املوظفني لقيمة الربامج الشاملة يف صياغة استجابة أكرث مالءمة وأكرث نفًعا وأكرث فاعلية وأحسن توقيتًا، 

وأيرس إتاحة، وال يشوبها تبعات سلبية، وأكرث دعاًم للقدرات املحلية.
•   بناء قدرات املوظفني والوسائل الالزمة إلدماج عملية إعداد الربامج الشاملة يف عملهم.

•   بناء ثقافة تثّمن وتروج وتخلق فرًصا إلعداد الربامج الشاملة يف العمليات.

األدوار واملسؤوليات
تضطلع وحدة املساءلة أمام األشخاص املترضرين، يف إطار عملها املعني بتعزيز املساءلة أمام املترضرين، مبسؤولية 
رئيسية تتمثل يف إذكاء الوعي بهذه السياسية واإلملام مبحتواها، من أجل وضع خطة تفعيل مشرتكة ومتابعة تنفيذها. 
يف  الدولية  باللجنة  العمليات  فرق  دعم  املترضرين  األشخاص  أمام  املساءلة  بوحدة  امليدانيون  املوظفون  ويتوىل 
تنفيذ االلتزامات. ويف حني تعمل وحدة املساءلة أمام األشخاص املترضرين مع فرق العمليات من أجل ترجمة هذه 
مسؤولية  وروحها هي  السياسة  هذه  بنص  التمسك  عن  املسؤولية  فإن  ملموسة،  ونتائج  إجراءات  إىل  االلتزامات 

مشرتكة تتقاسمها جميع قطاعات اللجنة الدولية متاشيًا مع األطر املعيارية القامئة املذكورة أعاله.

2020 الدولية، جنيف،  اللجنة  الشخصية،  البيانات  الدولية لحامية  اللجنة  قواعد  الدولية،  اللجنة  اتساقًا مع:     9
https://shop.icrc.org/icrc-rules-on-personal-data-protection2.html.

https://shop.icrc.org/icrc-rules-on-personal-data-protection2.html
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تساعد اللجنة الدولية للصليب األحمر املترضرين من النزاعات املسلحة وأعامل العنف األخرى يف جميع أنحاء العامل، 
باذلة كل ما يف وسعها لحامية أرواحهم وكرامتهم وتخفيف معاناتهم، وغالباً ما تفعل ذلك بالتعاون مع رشكائها يف 
الصليب األحمر والهالل األحمر. وتسعى املنظمة أيضاً للحيلولة دون تعرض الناس للمشقة، بنرش القانون اإلنساين 

وتعزيزه، ومبنارصة املبادئ اإلنسانية العاملية.

عملها  أوجه  جميع  يف  وترويجها  االلتزامات  هذه  بإبراز  جانبها  من  وتلتزم  السياسة  هذه  العامة  اإلدارة  تعتمد 
ومجاالت تأثريها.

يكفل املديرون اإلقليميون مشاركة هذه السياسة مع البعثات وإبراز هذه االلتزامات يف االسرتاتيجيات اإلقليمية.

البعثات،  الرئييس ويف  املقر  الهياكل يف  السياسة مع موظفي هذه  املتخصصة مشاركة هذه  الهياكل  رؤساء  يكفل 
وإدراجها يف تصميم الربامج والنهج الذي يتّبعه الهيكل املتخصص )عىل سبيل املثال عرب إدراج عملية إعداد الربامج 

الشاملة يف دورة املرشوع ويف السياسات واالسرتاتيجيات والتوجيهات والتدريب(.

يحرص رؤساء البعثات/البعثات الفرعية/الهياكل الفرعية ونّوابهم عىل مشاركة هذه السياسة داخل بعثاتهم/بعثاتهم 
الفرعية وتفاعل هذه الهياكل معها، وعىل إظهار االلتزامات التي تنطوي عليها هذه السياسة يف عملية التخطيط 
من أجل تحقيق النتائج )PfR( التي تجرى سنويًا، وعىل كفالة تخصيص املوارد الكافية لتنفيذ االلتزامات، وتعديل 
استجابات  األزمات وصياغة  املترضرين من  إىل  االستامع  للفرق  يتيح  الذي  الالزم  الحيز  إيجاد  أجل  األولويات من 

مبشاركتهم.

الربامج،  تصميم  ويف  كافة  الدولية  اللجنة  استجابات  يف  االلتزامات  بهذه  التقيد  املتخصصة  الهياكل  منسقو  يكفل 
ويحرصون عىل التنسيق مع املوظفني امليدانيني من وحدة املساءلة أمام األشخاص املترضرين حسب الرضورة من 

أجل الحصول عىل الدعم الالزم للوفاء بااللتزامات، وعىل دعم فرق العمليات يف ترجمتها إىل إجراءات ملموسة.

تقع عىل عاتق موظفي العمليات امليدانية مسؤولية التقيد بروح سياسة إعداد الربامج الشاملة وااللتزامات املرتبطة 
الربامج  من  تنوعهم،  عىل  املترضرين،  األشخاص  استفادة  كفالة  حيث  من  سيام  ال  مستوياتهم،  عىل  ونرشها  بها 

ومشاركتهم فيها عىل نحو يصون كرامتهم.

يتعني عىل جميع موظفي اللجنة الدولية التمسك بااللتزامات التي تقوم عليها هذه السياسة عند إبرام اتفاقات 
مع مكونات الحركة والرشكاء اآلخرين وعند العمل معهم، عن طريق تشارُك الدروس املستفادة والتجارب والخربات 
املتعلقة بإعداد الربامج الشاملة. وعليهم العمل مًعا سعيًا نحو إعداد وتنفيذ برامج تفي بااللتزامات املنصوص عليها 
)مثل سياسة  األخرى  والُنهج  السياسات  تكاميل مع  نحو  مناسبًا، عىل  كان ذلك  والعمل، حيثام  السياسة،  يف هذه 

الحامية والنوع االجتامعي واالحتواء لالتحاد الدويل، وإطار العمل امليداين لالتحاد الدويل(.

إنفاذ السياسة ومراجعتها
املسؤولة عن  الجهة  الشاملة، وهي  الربامج  إعداد  العامة يف 21 حزيران/يونيو 2022 عىل سياسة  اإلدارة  صّدقت 
بااللتزامات،  الوفاء  نحو  املحرز  التقدم  عىل  للوقوف  شهرًا   24 للمراجعة خالل  السياسة  هذه  وستخضع  إنفاذها. 

واستجابة للتغيريات ذات الصلة التي تطرأ عىل املشهد العام لسياسات اللجنة الدولية أو عملياتها.

  www.facebook.com/icrcarabic   

  www.twitter.com/icrc_ar  

  www.instagram.com/icrc  

اللجنة الدولية للصليب األحمر
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