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مقدمة

محل حلتاللجنة الدول�ة، و ممارساتالخاصة �عمل اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر" في منظومة الممارساتضمن فئة "الممارسةهندرج هذت

.2004عام �عود تار�خها إلىوالتي،للجنة الدول�ةةالعامتاالتصاال�الخاصةةالسا�ق7الممارسة رقم

لتحدید أفضل الممارسات القائمة في المیدان وفي المقر اللجنة الدول�ة داخل أروقة لة عمل�ة تشاور واسعة النطاق محّص الممارسةههذتقد جاءو 

�التعرّ ، بهدف الرئ�سي �.التي ف على الم�اد تمّ�ن اللجنة الدول�ة من التواصل الفعال على مدار السنوات المقبلة والبناء على تلك الم�اد

الخارجي في هذه لاالتصاوقد أص�ح .على مدار السنوات الماض�ة�ش�ل �بیرال شك أن البیئة التي تعمل وتتواصل فیها اللجنة الدول�ة تغیرت 

العامو من حیث القبول، أو الوصول، أو حشد الدعم الس�اسي ، سواًء مهمة اللجنة الدول�ةلالحیو�ةالر�ائزالبیئة عامل تم�ین حق�قي للعدید من 

للتأثیر على المواقف والسلوك، أو تأمین الموارد ال�شر�ة والمال�ة الالزمة.

االتصال �اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر،وموظفص�اغة رؤ�ة موحدة لالتصال الخارجي للُمنّظمة، �صطف خلفها إلى مارسةالمهسعى هذتو 

المنظمة نهًجا يسعى إلى ضمان تبنّ ت�ما .ن وغیرهم من موظفي اللجنة الدول�ةو ن المیدانیو سواًء في المیدان أو في المقر الرئ�سي، و�ذلك المدیر 

ي. وتتناول الوث�قة الُملحقة �التوض�ح المفاه�م والمصطلحات المستخدمة فالخارجيواالتصالالعامة صورتهاترسیخ ممارساتأكثر قوة وُجرأة في 

االتصال داخل اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر.�ةعلقالمتاتالس�اق

الخارجي وتعز�زه ألغراض استراتیج�ة. �ما من المفترض أن یت�ح االتصالاإلطار العام الستخدام مارسةالمهضع هذتعالوة على ما تقدم، 

مؤسس�ة.لللمدیر�ن اتخاذ قرارات �شأن االتصال الخارجي للجنة الدول�ة من شأنها تعز�ز مصداق�ة المنظمة، وشرعیتها، وعمل�اتها، وتحق� أهدافها ا

لخاص األولو�ات التال�ة (جر� مناقشتها �مز�د من التفصیل في القسم في تحقی� ا-على وجه التحدید–أن �سهم مارسةالمهومن شأن تطبی� هذ

� التوجیه�ة أدناه): �الم�اد

مل تزداد عتعز�ز قبول اللجنة الدول�ة، وأمنها، ووصولها إلى المجتمعات المحل�ة، واالستجا�ة الفعالة لالحت�اجات اإلنسان�ة في بیئات •

ها العدید من المخاطر.تعقیًدا وتحفّ 

وصورتها قبولها و ، وتعز�ز سمعة اللجنة الدول�ةفي یومنا هذااالتصاالتوتیرة التطور السر�عة التي تشهدها بیئةالمستمرة لمواك�ة ال•

.العامة

�ما وقطاع واسع من الجمهور، الحالي والجدید،اللجنة الدول�ة بین -عبر اإلنترنت وعلى نحو م�اشر–الثنائي االتجاه تعامل التعز�ز •

، والمجتمعات، والقطاع الخاص.العاموالجمهورالمسلحة، المجموعاتفي ذلك 

تعز�ز قدرة اللجنة الدول�ة على حشد الموارد المال�ة وال�شر�ة التي تحتاجها لتلب�ة االحت�اجات اإلنسان�ة المتزایدة.•

علقة �القضا�ا المتحول الس�اسات نقاشاتص�اغة على طراف المعن�ة، وقدرتها على األالتأثیر جهود اللجنة الدول�ة في نتائجتحسین •

.على نحو أفضلمع تلك األطراف المعن�ةاألطراف ةالمتعددو ةالثنائ�اتصاالتها اإلنسان�ة الرئ�س�ة عن طر�� تنسی� 

هو�ة �عزز ، و المیدانيأثرها و هاتنسی� جهود�ما یدعم وظهورها اإلعالميهو�ة الحر�ة الدول�ة للصلیب األحمر والهالل األحمر تعز�ز •

الحر�ة.فيم�ّوًنا أساسً�ابوصفها اللجنة الدول�ة 

� ممارسة �حتكرها موظفو االتصاالت المختصون، و�ما أن االتصال ونظًرا ألن االتصال ل�س  هة، فإن هذستراتیج�ام�ّون ال �م�ن إغفاله في أ

االتصال الخارجي.أو التشغیل�ةستراتیج�ات المعنیین بوضع االالمدیر�ن و لجم�ع موظفي اللجنة الدول�ة ةموّجهالممارسة

� من خارج المجالجمهور المتلقین تم�ین إلى الممارسةههذ�ما یهدف نشر  نة جالتي تقوم علیها ممارسات االتصال الخارجي للّ من فهم الم�اد

الدول�ة للصلیب األحمر.
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الممارسةه هذتعدیلإلى الداع�ةالمنطق�ةاألس�اب

�ما أفرزت تحد�ات �لتشغني عن القول أن التغیرات التي تشهدها البیئة المیدان�ة و�یئة االتصال التي تعمل فیها اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر 

رًصا أمام اللجنة الدول�ة في مجال االتصال.فُ 

، التقلبو�ثرةلتفرق اتكون السمة الغال�ة علیها هي اإلنسانيعملهااللجنة الدول�ة ها فیوحاالت العنف األخر� التي تمارس المسلحالنزاعفس�اقات

�صعب في �عض األح�ان تحدیدها على وجه الدقة أو االتصال بها �حیثظل تزاید األطراف المعن�ة والجهات الفاعلة المؤثرة في المشهد، في 

� ظهور فعلى سبیل المثال، م�اشرة.  أش�ال التعامل مع حاملي السالح، عابرة للحدودة إلى ز�ادة تعقید مسلحة جدیدة ذات روا�� مجموعاتأد

.ةوالعالم�ةالمحل�اتصاالتهاتعزز الترا�� بین جانبي و�ات لزاًما على اللجنة الدول�ة أن 

�ما في س�اقات ، ال سمتزایًدا�مثل تحدً�ا واالقتراب منهموحاالت العنف األخر� ضحا�ا النزاع المسلح جم�ع إلى الوصول الم�اشر تأمین وال شك أن 

مخاطر أمن�ة ن عجهات إنسان�ة ُمحایدة عدم تقّبل وجود ُ�سفروخل� المفاه�م، وحیث عق�ات مثل انعدام الثقة معّینة تواجه فیها اللجنة الدول�ة 

� یتطلب وضع .�بیرة فیها.ص�ًال أل االتصال جزًءا �مثّ ،س�اقاتالمالئمة لجم�عوأسالیب ،ستراتیج�ات متعددة الجوانباإن مواجهة هذا التحد

التي لنزاعات اانتشار نتیجة الطوار� �ةوف� وضععملها تمارس على مدار السنوات األخیرة ظلت جدیر �الذ�ر أن اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر 

إلىمستندة -و�تعین على اللجنة الدول�ة .نسان�ة الفاعلةفي قبول الجهات اإل، وتراجع �بیرُتخّلف احت�اجات إنسان�ة هائلة، وحوادث أمن�ة خطرة

ش�ل حتى تكون قادرة على التعامل �تعزز قدرتها على االتصال في أوقات األزمات وأن تستثمر في هذه القدرة على نطاق أوسع أن -خبراتها

التي تهدد سمعتها.زمات األو ،الحوادث األمن�ة�، غیر المتوقعةالطارئةاألحداثفعال مع 

.لفةالتي تتزاید أعدادها على الساحة وتلجأ إلى تبني أسالیب میدان�ة مخت�شتد التنافس بین المنظمات اإلنسان�ة،محدود�ة الموارد المتاحةوفي ظل

ر تمو�لها بهدف تنو�ع مصاد،األخر� المنظمات �ي تحوز قصب السب� دون غیرها منالُمتفّردةهو�تهاإبراز وهو ما یتطلب من اللجنة الدول�ة 

ولدیهم مناس�ة یتحلون �السمات الفي المقام األول، ولكي تحظى �قبول وتقدیر أفضل لما تمارسه من أعمال، ولكي تستقطب �ذلك األشخاص الذین 

، ومع الفاعلة الناشئة في المجالعالوة على ما سب�، فثمة حاجة للتواصل �ش�ل أفضل مع الجهات لالنضمام إلى صفوفها. الدافع اإلنساني 

والجمهور المجتمعات المحل�ة،تناشدمن جهة أخر�، .والجمهور العاماع القرار، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص ش��ات التأثیر �ما في ذلك صنّ 

�د من المعلومات مز �تطلعون إلى أن ��ون لدیهم إم�ان�ة أفضل لالطالع على ، و التزام قدر أكبر من الشفاف�ةالمنظمات اإلنسان�ة ، والمانحین العام

تخضع للُمساءلة العلن�ة.وأن حول أنشطة هذه المنظمات، 

السنوات لیذ�ر أن مشار�ة الجمع�ات الوطن�ة في العمل�ات الدول�ة في إطار الحر�ة الدول�ة للصلیب األحمر والهالل األحمر شهدت نمًوا �بیًرا خال

� األخیرة،  والترا�� بین سی� التنضرورة تمثلت فيخل� تحد�ات . بید أنه أكبر�ش�لالدول�ةاللجنةصورةعزز�مامیدان�ةفرًصاأوجداألمر الذ

� الرسائل التي تبثها اللجنة الدول�ة،  وفي هذا الس�اق .ارزال�اإلعالميوالظهورللحصول على التمو�ل األساس�ة، والتنافسو�ذلك االمتثال للم�اد

الصلیب األحمر يلشارتالممیزةالعالمات هو�ةاالستفادة من تأثیر عة الحر�ة الدول�ة بوجه عام، و مسُ بإعالءتلتزم اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر 

.على نحو أفضلوالهالل األحمر

� ُ�حدث أثًرا تحقی� وال شك أن  � األبرز،لتحظى �االنت�اهتتنافس �ضّج �األصوات التي في عالم قوً�ا االتصال الذ إ�صال ذلك أنلهو التحد

ماذج محددة من نوتصاحبهاالموّثقة، األدلة والب�انات تدعمهاح�مة الص�اغةرسائل مُ �ستلزم حتًما بّث ، في بیئة �هذهصوتك إلى مسامع العالم 

مً�ا سواء أكانوا ُمعینین رس–"متحدثین �اسمهاعدة "تصدیر المنظمات أص�ح لزاًما على وفي عالمنا المعاصر، المیدان وآراء مثیرة لالهتمام. 

ومواءمة لتناسب الجمهور المستهدف.، وُمح�مةو�طر�قة منسقة ،ومقنعة،إل�صال رسائل ذات مصداق�ة-لممارسة هذه المهمة أم ال

لتقن�ات اال یخفى على أحد أن ف؛ الدول�ة في مجال االتصاالتلتغیر قواعد اللع�ة أمام اللجنة االتصال الرقميةجاءت تقن�عالوة على ما تقدم، 

� أو جال�عض�عضهممعنم� تفاعل ال�شر وتواصلهمص�اغة -على نحو متزاید–تعید شهدها المجال الجدیدة التي  ،ماعي، سواًء �ش�ل فرد

� إلى انتشار هائل للب�انات واألصوات. تدف� المعلومات واتساع نطاق انتشارهاسرعة زادتألنهاذلك جنة الدول�ة تغتنم اللثمة حاجة ألن ، ما أد

معارف ال�اجات وجمع تحدید االحتوتصّورها �منهج�ة هادفة و�التالي وتحلیلها الضخمة لفحص الب�انات تطرحها االبتكارات التقن�ةالتي الفرص 

� تضطلع �ه. الحیو�ة الالزمة للعمل اإلنساني الذ
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تحین تظل وسائل اإلعالم التقلید�ة أدوات وعوامل تأثیر أساس�ة، تتزاید  المساحة التي تشغلها منصات التواصل االجتماعي وغیرها من منصاوفي

آن�ة �اشر و�صورة تطلعون إلى التعاطي المیالذین)نموذًجامواطن الصحفيلاالتواصل عبر اإلنترنت بوصفها مصدًرا رئ�سً�ا للمعلومات للكثیر�ن (

نترنت لقنوات التواصل عبر اإلاألشخاص المتضرر�ن من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخر� �ما یتزاید استخدام .نظمات اإلنسان�ةمع المُ 

ضررة وسیلة إضاف�ة للتواصل مع المجتمعات المت�ونه فضًال عن-اإلفتراضي التواصل و�فید معاناتهم، وتوقعاتهم. احت�اجاتهم، و �صال إل

� إلى المجتمعات المحینما �صعب الوصولمطلب الُقربتحقی� في -)غیر المتصلة �اإلنترنت(�اإلضافة إلى وسائل التواصل  حل�ة.الماد

مع للتواصلوسائل التواصل االجتماعيالمجموعاتالمسلحة حیث تستخدم هذه المجموعات�أتي االتصال على أولو�ات ومن ناح�ة أخر�، 

ئة إلى نشر معلومات خاطالمجموعاتتعمد هذه وقد �مثل هذا تحدً�ا، ففي �عض األح�ان .مؤ�دیها، ومع المنظمات اإلنسان�ة، ووسائل اإلعالم

� أو سلب�ة حول اللجنة الدول�ة مدفوعة �أجندات خاصة حوار غیر أن ذلك یوفر أ�ًضا فرًصا ممتازة للوفور�ة.مواجهة سر�عة �ستوجب ، األمر الذ

�سبب القیود األمن�ة.وجًها لوجه عندما �ستعصي التفاعل الم�اشر ، ال س�ما المجموعاتوالتعامل مع تلك 

جمع قطاع شهدفي حین،هلمتعلقة �س�اساتوتلك احول العمل اإلنساني مناقشات القانون�ة ساحة لعدد متزاید من الاإلنترنت فضاء �اتوأخیًرا، 

� جم�ع المنظمات.عبر اإلنترنت نمًوا سر�ًعا التبرعات  لد

�عود �فوائد عظ�مة على اللجنة الدول�ة، إذ �سهم ذلك في تحسین الوصول إلى المعلومات ومن المؤ�د أن تعز�ز االستفادة من التقینات الجدیدة 

أثیر وضمان القرب من المجتمعات المحل�ة، والتالمسلحة، المجموعاتوتحلیلها، �ما �حق� فهًما أفضل لبیئة العمل، والتعامل �صورة أفضل مع 

.التبرعاتاستقطاب المز�د مناإلنساني، �اإلضافة إلى في المناقشات التي ُتجر� حول العنف المسلح والعمل 

، واألطراف المحل�ةالتواصل الم�اشر مع المجتمعاتؤد�هی� الدور الذحدیثة �الكامل على تستحوذ التقن�ات الأنشك أنه من غیر المم�ن وال 

حرومة منممن المجتمعات المحل�ة العدیدفال تزال.العالمجم�ع أنحاء التقن�ات الحدیثة ال تزال غیر متاحة في ، ذلك أن وغیرهمالمتحار�ة، 

ة ال غنى عنها من تلك الوسائل ضرور وهو ما یجعل ، وال �م�ن الوصول إلیها إال �طرق التواصل التقلید�ة. اإلنترنتعبر�العالماالتصالرفاه�ة

-متى أم�ن ذلك-الجمع بینها و�ین الوسائل الرقم�ة الحدیثة ال لّلجنة الدول�ة للصلیب األحمر، و�جب ستراتیج�ات االتصاوال �م�ن تجاهلها في 

أفضل تأثیر.لتحقی� 

� اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر تعر�ف االتصال الخارجي لد

اُ�عرف االتصال الخارجي في ُعرف اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر �أنه ت�ادل المعلومات والرسائل العامة بین الُمنّظمة من جانب وجمهوره

� �ساعد في نها�ة المطاف في الخارجي على اختالف فئاته على الجانب اآلخر.  زاعات الذین ُ�عا�شون الناألفرادضمان احترام ح�اة األمر الذ

�رامتهم.صون لمسلحة وحاالت النزاع األخر� و ا

ذلك أن .العامةرتهاصو بتعز�زوممارساتها المتعلقة متعدد الجوانب ُ�ش�ل ُجزًءا ال یتجّزأ من عمل�ات اللجنة الدول�ةُ�عد االتصال الخارجي نشاًطا 

د الدعم على حشالك�انینذینهقدرةعزز �-ُسمعتیهماوٕادارةإعالء الصورة العامة للجنة الدول�ة والحر�ة الدول�ة من خالل–االتصال الخارجي 

، وأمنهما ل�ة�ما �عزز قبول اللجنة الدول�ة والحر�ة الدو جسور الثقة و�رسخها، و�ؤّمن الموارد ال�شر�ة والمال�ة. و�بني ، ومواقفهماا مألعمالهالس�اسي 

ووصولهما للمحتاجین.

نها ، وعلى المش�الت اإلنسان�ة التي یواجهو من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخر� األفراد المتضرر�ن تر�ز جهود االتصال الخارجي على 

ر� ذات الصلة.واألطر القانون�ة األخ��فلها لهم القانون الدولي اإلنساني الحما�ة التي على إلقاء الضوءفعًال، أو قد یواجهونها في المستقبل، مع 

� العام إلى أنشطة االستجا�ة اإلنسان�ة التي�ما �عمل االتصال  ها من جمع�ات ؤ تضطلع بها اللجنة الدول�ة وشر�االخارجي على لفت أنظار الرأ

الصلیب األحمر والهالل األحمر الوطن�ة.
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،المتعددةقنواته و ت االتصال ستراتیج�ات متعددة األ�عاد تجمع بین أدوااع موظفي اللجنة الدول�ة من خالل نشا� �مارسه جم�إن االتصال الخارجي 

ائل التفاعل الم�اشر، أو وسعلى سبیل المثال: (ُمحددةوالُمعّدة لتحقی� أهداف أو مخاط�ة جماهیر غیر ذلك، اإلنترنت أو الُمعتمدة على سواء 

.)المطبوعة أو غیر ذلكالمنتجات، أو الفعال�ات، أو والمرئ�ةالسمع�ة التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التقلید�ة، أو المواد 

النطاق

مات، األز واالتصال في المیداني، واالتصال، �ةعالقات اإلعالمالمختلف جوانب االتصال الخارجي: العالقات العامة، و الممارسةتتناول هذه 

، وأ�حاث السوق، وٕادارة ياإلعالمرصدالو ، الممیِّزةو�ناء العالمة، وجمع التبرعات، والحمالت، الجهات المانحةوٕاشراكالمجتمعي، والتواصل

.2عبر اإلنترنتواالتصالالعامة، والشؤون ، 1الش��يواالتصال،التوع�ةو العالقات، 

یتصدر یجب أن بینماومسؤول�اته. �قدر ما تنطب� �ه على دور �ل منهم جم�ع موظفي اللجنة الدول�ة الممارسةهذه تطبی� بیلتزمو�تعین أن 

لمیداني ا، وٕادارة العالقات اإلعالم�ة، واالتصاليرصد اإلعالمالستراتیج�ات االتصال وتنفیذ أنشطة مثل اة وضع أخصائیو االتصال لمهمّ 

هم فضًال عن ذلك وعلی�ما تقع على عاتقهم مسؤول�ة توج�ه األقسام األخر� �شأن تنفیذ أنشطة االتصال الخاصة بهم. واالتصال عبر اإلنترنت.

الجمع�ات الوطن�ة.�ذلك االتصال لألقسام األخر� و العمل على تعز�ز مهارات 

� ُ�ش�ل ُ�عًدا الممارسةال ُتغطي هذه  أنه إال .ول�ةإدارة اللجنة الدس�اقوأداة دعم مهمة في ستراتیجً�ا لالتصال المؤسسي ااالتصال الداخلي، الذ

في الس�اقات المرت�طة �ه، ال س�ما ف�ما یتعل� ببناء قدرات جم�ع الموظفین على تمثیل المنظمة على النحو المالئم. سیرد ذ�ر االتصال الداخلي

و�ش�ل عام، �شیر ُمصطلح "االتصال" في هذه الوث�قة إلى "االتصال الخارجي" ما لم ُیذ�ر خالف ذلك.

� ُ�عد وسیلة اللجنة الدول�ة الرئ�س�ة الحوار الثنائي مفهوم 3تتناول س�اسات أخر�  ومع مثال. لتفاعل في القضا�ا المتعلقة �الحما�ة على سبیل اللالذ

ذه الممارسةهستراتیج�ات االتصال، وتشمله اموضًعا ضمن التفاعل الثنائي (إما عبر اإلنترنت أو بوسائل االتصال التقلید�ة) مفهوم�حتلهذا 

� ُ�ستخدم �ه �التغط�ة �القدر  تحقی� لغرضعام الللجمهور�م�ن طرحها معلومات خاصة بها لنشر أو جنة الدول�ة لّ لالعامةلتوض�ح المواقفالذ

أهداف االتصال.

الم�ادئ التوجیه�ة

� توجیه�ة ُتغطي األر�عة األولى منها أهداف اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر من االتصال، وتقدم  هات حول تحقی� توجینورد ف�ما یلي ثمان�ة م�اد

� اللجنة الدول�ة وجوهره (ُ�عنى المبدأ الخامس تلك األهداف.  � تدور �محور تر�یز أنشطة االتصال لد ، في )شأنه�اللجنة الدول�ةتتواصلما الذ

� أسفیتناوالن اللجنة الدول�ة. أما المبدآن السا�ع والثامن اي تستهدفهتالالجماهیرفئات ُیلقي المبدأ السادس الضوء على حین  لوب االتصال الذ

اللجنة الدول�ة.تستخدمه

� الثمان�ة جم�عها، إال أنه حین أنه من الضوفي  ؛ ف�عض هذه من التطبی�اإلشارة إلى أنها ل�ست على ذات الدرجة ال بد منرور� االلتزام �الم�اد

 � � (الم�اد � (ما ُتعدُفضلى قائمة في مجال االتصال الخارجي، ف�امتداٌد لممارسات هي)الثامنو السا�عو الخامسو األولالم�اد لثاني، االم�اد

� جدیدة والثالث، والرا�ع، والسادس) ��املمن شأن تطب�قها على نطاق م�اد .4الممارسات الحال�ة لّلجنة الدول�ةإلى تغییر أن یؤد

أنشطًة متعددة الجوانب تمثل ُجزًءا من ممارسات االتصال ومن العدید من أنشطة اللجنة الدول�ة األخر�، التوع�ةو ُ�عد االتصال المیداني، واالتصال الش��ي، وٕادارة العالقات، 1

وٕادارة الشؤون األمن�ة.�أعمال الحما�ة وخاصة تلك المتعلقة 

ُیرجى الرجوع للوث�قة الُملحقة التي تحمل عنوان "تعر�فات مفاه�م االتصال الرئ�س�ة الُمستخدمة في اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر".للتعرف على معاني هذه الُمصطلحات، 2

"اإلجراءات التي تتخذها اللجنة )، و58الممارسة رقم("نهج السر�ة لّلجنة الدول�ة للصلیب األحمر")، و65الممارسة رقم("س�اسة اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر للحما�ة"مثل 3

� قواعد أساس�ة أخر� لحما�ة األشخاص في حاالت العنف"في حاالت انتهاك القانون الدولي اإلنساني أوللصلیب األحمرالدول�ة ).15الممارسة رقم(أ

� الثمان�ة وأولو�ات العمل بهدف تطبی� هذ4 �من المقرر وضع خارطة طر�� للتنفیذ توضح الوضع الحالي للجنة الدول�ة ف�ما یخص تطبی� الم�اد .وافً�اتطب�ًقاه الم�اد
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اإلنسانيعملهاالمبدأ األول: بناء الثقة في اللجنة الدول�ة لت�سیر 

سمعتها على تعز�ز قدرة المنظمة على حشد الدعم الس�اسي ألنشطتها وٕادارة�عمل االتصال من خالل تصدیر الصورة العامة لّلجنة الدول�ة 

، ووصولها مینهاوتأُ�عزز االتصال الخارجي قبول اللجنة الدول�ة، و، �ما یبني جسور الثقة وُ�رّسخها، و�ؤّمن الموارد ال�شر�ة والمال�ة. ومواقفها

إلى المحتاجین.

.5أنحاء العالملّلجنة الدول�ة على نحو مّتس� ومستمر لتعز�ز صورة اللجنة الدول�ة في جم�عالمر�ز�ة لهو�ة لمن الضرور� الترو�ج 

لیجب أن تع�س ممارسات االتصال لّلجنة الدول�ة للصلیب األحمر في جم�ع األوقات الم�ادئ األساس�ة للحر�ة الدول�ة للصلیب األحمر والهال 

� ما هو أفضل لصالح ضحا�ا النزاع لحة وحاالت ات المساألحمر وهي: اإلنسان�ة، وعدم التحّیز، والح�اد، واالستقالل�ة، وأن تكون مرهونًة بتحقی

العنف األخر�.

مهمة المنظمة من حیث ضمان احترام ح�اة و�رامة األفراد الذین ُ�عا�شون النزاعات المسلحة وحاالت العنف ُ�سهم االتصال الخارجي في تحقی�

� االتصال الخارجي دوًرا محورً�ا في تعز�ز  جنة الدول�ة وحضورها على الساحة العامة، وفي إقامة عالقات للّ اإلعالمي ظهور الاألخر�. و�ؤد

ي ت�سیر العالمیتین، �ما ��ون له أثره فوصورتهاسمعتها إدارةتعامل بین داعمیها الحالیین، وفي جذب انت�اه مؤ�دین جدد ودعمهم، فضًال عن 

مهامها �ش�ل عام في نها�ة المطاف.

جنة الدول�ة، ال س�ما وأن نشا� اللجنة الدول�ة �قوم على وجودللّ لنهوض �أع�اء التفو�ض الممنوحلوال شك أن بناء سمعة قو�ة مطلب ضرور� 

� مهمتها اإلنسان�ة على نحو یؤتي ثماره إال إذا توفر شرطان أساس�ان هما تفه الدور م"نموذج َقبول". فال �م�ن للجنة الدول�ة أن تعمل وأن تؤد

� تضطلع �ه وتقّبله.  الذ

فضًال عن أن نجاح جهود اللجنة الدول�ة في تعز�ز األمن، والوصول إلى المتضرر�ن، والتأثیر في الس�اسات والسلوك (انظر المبدأ الثالث هذا 

أدناه) مرهون بتوفر دعم واسع النطاق، و�أن �سود في األذهان انط�اع �أنها جهة ذات مصداق�ة وجدیرة �الثقة.

الطب�عة المتفّردة والمستقلة لعملها في اإلطار األوسع الستجابتها اإلنسان�ة، وأن ُترّسخ م�انتها �منظمة إنسان�ة رائدة و�جب أن ُتبرز اللجنة الدول�ة 

تعمل في س�اقات النزاعات الُمسّلحة وفي حاالت العنف األخر�، و�جهة مرجع�ة في مجال العمل اإلنساني وفي القانون الدولي اإلنساني.

الممیزة للمنظمة وصورتها على مستو� العالم وتعز�زها �استمرار، وأن یجر� ترو�جها في جم�ع المة عالد من دعم هو�ة ولكي تحق� ذلك، ال ب

� �ضمن تحقی� الت اغم نأنحاء العالم على نحو ُمّتس� من خالل وظ�فة االتصال التي تضطلع بها اللجنة الدول�ة، وأنشطتها، وسلو�ها. األمر الذ

وهو�تها المنشودة.بین صورة الُمنّظمة 

ارسات ما الممیزة، وهو ما �عني أنه ین�غي لهذه الممة عالمتهاضطلع بها اللجنة الدول�ة مع هو�وعل�ه ین�غي أن تتس� ممارسات االتصال التي ت

یلي:

خر�.المسلحة وحاالت العنف األعالم �حترم ف�ه الجم�ع الكرامة اإلنسان�ة أثناء النزاعات أن تع�س رؤ�ة اللجنة الدول�ة الّطامحة إلى •

� األساس�ة، ُیخص منها على وجه التحدید اإلنسان�ة، والح�اد، واالستقالل�ة، وعدم التحیز• .6أن تطرح صورة متسقة مع الم�اد

السمات الُممیِّزة لهو�ة اللجنة الدول�ة في الصور، واألسلوب، والكلمات الُمستخدمة:أن ُتبرز 

اللجنةفيالمستخدمةةالرئ�س�االتصالمفاه�متعر�فاتتي تحمل عنوان: "راجع الوث�قة الُملحقة ال–لّلجنة الدول�ة (أو الهو�ة المنشودة العالم�ة الُممّیزة العالمة ورد وصف هو�ة 5

.الممیِّزة للجنة الدول�ة للصلیب األحمر"العالمة "نموذج هو�ة وفي ،1الممارسة رقم") في األحمرللصلیبالدول�ة

� األساس�ة.6 � على الم�اد ینطب� هذا أ�ًضا على أنشطة االتصال التي ُتنّفذ �صفة مشتر�ة مع ��انات خارج�ة، والتي یجب أال تتعد
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حازة، جدیرة �الثقة، وال تتحرك �أجندات س�اس�ة أو دین�ة، وعالم�ةمنظمة غیر مناإلنسان�ة:

تتعاطف مع المتضرر�ن، وتشملهم �الخدمات، وتزرع األملاالهتمام �شؤون اآلخر�ن: 

واالتساق، األكمل،على الوجهالممنوح لها والنهوض �أع�اء التفو�ضتتمیز �االلتزام، واإلصرار، والخبرة، والفعال�ة، والمهن�ة، التصم�م: 

والقابل�ة للتكیف، والمسؤول�ة، والمصداق�ة، واألمانة

 عملً�ا، وتر�ز على •
ً
أن تتبنى لهجة تع�س هو�ة اللجنة الدول�ة؛ �غلب علیها التعاطف، والمهن�ة، واالستناد إلى األدلة، وتتخذ منحى

المیدان/ األفراد، وتتسم �االحترام والتعدد الثقافي.

وقت ذلك ، إال أن علیها في الالممیِّزة العالم�ةة عالمتهاراعاة االتساق في الترو�ج لهو�� أن تضمن اللجنة الدول�ة موفي حین أنه من الضرور 

دف هانتقاء جوانب تلك الهو�ة التي ین�غي التر�یز علیها استناًدا إلى األنشطة التي تضطلع بها في س�اق ُمعّین، وعلى مصالح الجمهور المست

التقالید المحلّ�ة الممیِّزة �ش�ل مستمر وس� الُمدر�ات واللغات و ة عالمتهاتكییف أسلو�ها في الترو�ج لهو�ته. وهو ما یتطلب منهاوحساس�اته وتوقعا

(انظر المبدأ الثامن).

ستمرار ستراتیج�ات االتصال �اللجنة الدول�ة ق�اس سمعة المنظمة وتعز�زها �ااعالوة على ما تقدم، یتعین على المدیر�ن والموظفین المعنیین بوضع 

ع الُمدر�ات (الهو�ة المنشودة مقابل الهو�ة الُمدر�ة)، والتعامل مو التصوراتتحدید الفجوات فيوعلیهم أ�ًضاعلى المستو�ین العالمي والمحلي. 

ؤشرات، وتحدید األصوات الحرجة (التي تصدر عن األفراد/ الجماعات من خالل منصات تلك الفجوات وفًقا لذلك. و�ذلك فإنه من المهم رصد الم

التواصل االجتماعي) واالستماع إلیها، والتي من المم�ن أن ��ون لها تأثیًرا على سمعة اللجنة الدول�ة وقدرتها على العمل.

مسلحة وحاالت العنف األخر� اللجنة الدول�ة في فهم البیئة التي تعمل ل�ساعد الحوار والتعامل مع المجتمعات المحل�ة المتضررة من النزاعات ا

فیها على نحو أفضل، وفي توقع المخاطر المتعلقة �السمعة، و�ناء الثقة، ما ُ�سهم في نها�ة المطاف في ت�سیر اضطالعها �أنشطتها.

أمام الجمهور -ستواهفي م�لٌّ –الذین ُ�عّدون سفراء �مثلون الُمنّظمة وفي الس�اق ذاته، تهتم اللجنة الدول�ة �متا�عة سمعتها في أوسا� موظفیها،

ةالخارجي. وتدیر اللجنة الدول�ة عالقات موظفیها �حرص تام، وتحرص من خالل ممارسات االتصال الداخلي على بناء شعور الموظفین �المسؤول�

ي على الوجه إ�صال هذه الصورة للعالم الخارجمن ة، وتعمل على تم�ینهم الصور تجاه الصورة العالم�ة للمنظمة وتعز�ز التزامهم �ما تقتض�ه هذه 

األمثل.

� حال من األحوال، إذ أنه ضرور� لحشد الموارد المال�ة ةالعامعلى الساحةإن تمتع اللجنة الدول�ة �حضور قو� وُمقنع  ل�س مطلً�ا ثانوً�ا �أ

�ا الس�اسات وقضاالمیدان�ةالالزمة لتنفیذ مهمة اللجنة الدول�ة. وال شك أن إقامة حوار مستمر مع الجهات المانحة للجنة الدول�ة یتناول القضا�ا 

لمساعدات المال�ة الالزمة في أوقات الطوار�. وفي نها�ة األمر، فإن جم�ع جهود االتصال من شأنه حشد دعم ثابت من جانب المانحین وتأمین ا

� ُ�قررون  خص�صه تالخارجي التي تبذلها اللجنة الدول�ة تؤثر في الصورة التي تكونها الجهات المانحة عن المنظمة، و�التالي في حجم التمو�ل الذ

للُمنّظمة.

ب األفراد لهما عامالن أساس�ان لجذوظهورها اإلعالميل�ة بوصفها منظمة وجهة عمل إنسان�ة مهن�ة، وٕادارة سمعتها و�المثل، فإن تقد�م اللجنة الدو 

� اللجنة الدول�ة، ولالحتفا�  �موظفیها الحالیین. وال شك أن استقطاب األفراد الذین تتوفر لدی م المؤهالت هالذین قد تكون لدیهم رغ�ة في العمل لد

� توظیف الكوادر الالزمة للمنظمة في جم�ع أنحاء العالم.أمر ضرور� فز اإلنساني المناس�ة والحا لمواجهة تحد

تستقر في األذهان عنها، من حیث الفاعل�ة، والكفاءة، والشفاف�ة، والمسؤول�ة، وجم�عها للصورة التي اهتماًما خاًصا تولي اللجنة الدول�ةو�جب أن 

رح إال �ما تفعله وال تصتصّرح �ه، ذ ما تنفّ فاللجنة الدول�ة عندما .ة المتعاملة معهاالرئ�س�تؤثر في سمعة المنظمة أمام األطراف رئ�س�ة عوامل

أن نهجها لدول�ة اللجنة اثبتتُ ومن خالل ممارسات االتصال، .منهاإطار الُمتوقَّعوالتخرج عن أنها جهة شفافة وجدیرة �الثقةفإنها بذلك ُتثبت 

یتعارض معانون�ة األخر� ذات الصلة ال واألطر الق7السر�ة في تدول المعلومات الخاصة �انتهاكات القانون الدولي اإلنسانيمراعاة القائم على 

).58" (الممارسة رقم نهج السر�ة لّلجنة الدول�ة للصلیب األحمرراجع "7
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إطالع الجمهور العام على المعلومات التي ال ��ون لها طا�ًعا سرً�ا، وشرح األس�اب عن طر�� هذه المعادلة و�م�ن تحقی� لتزامها �الشفاف�ة. ا

التي تواجهها.الُمعضالتو فصاح عن التحد�ات اإلو �سهل فهمه، �أسلوب واضح التي تحول دون نشر المعلومات السر�ة 

� واقعةن أذلكلدول�ة، عن سمعة شر�ائها داخل الحر�ة اشك أن سمعة اللجنة الدول�ة ل�ست �معزٍل وال  ،ى األخصعلسلب�ة إیجاب�ة �انت أو ،أ

عام سمعة الحر�ة الدول�ة �ش�لإدارةجهود لذا ��ون لزاًما على اللجنة الدول�ة أن تكون ُجزًءا من األخر� للحر�ة. الم�ونات لها أثر حتمي على 

(انظر المبدأ الثاني أدناه).

للحر�ة الدول�ة للصلیب األحمر والهالل األحمرالمبدأ الثاني: تعز�ز الصورة العامة 

موضوعاتواألنشطة والعلى الترو�ج لنفسها بوصفها جزًءا من الحر�ة الدول�ة في العمل�ات-�ان ذلك مناسً�احیثما–تحرص اللجنة الدول�ة 

سهم �فاعل�ة �ما توم�ّملة لها. الحر�ة الدول�ةتلك التي �مارسها شر�اؤها في مع متسقة ممارسات االتصال التي تنفذها أن، وتضمن المشتر�ة

� �النزاهةُتثار قضا�افي إدارة سمعة الحر�ة بوجه عام، ال س�ما عندما  وال بد من التأكید على خصوص�ة اللجنة الدول�ة داخل الحر�ة .تتعل

.فر�دةتفو�ًضا �مهام جنة الدول�ة فیها الدول�ة، خصوًصا في المناط� التي ��ون للّ 

لواء الصلیب الك�انات المختلفة التي تعمل تحت�م�نهم التمییز �ش�ل واضح بین ال والجمهور العامالمتضررةفإن المجتمعات المحل�ة �ش�ل عام، 

 فإن ثمّ ،وحتى في أوسا� الجماهیر المتخصصة، 8األحمر
ّ
ب�عة المتشا��ة الطوهذه.سمعات الم�ونات المختلفة للحر�ة الدول�ةبین ة ترا�� حتمي

� لهاتنطو� على اغتنامها �ما ین�غيطرح فرًصا تلهو�ة ل ٕام�ان�ة الوصول.و ،والقبول،السمعةعندما یتعل� األمر �أمور مثل مخاطر یلزم التصد

قطاع العمل . �ما �عزز تأثیر الحر�ة الدول�ة فيأفضلووصول میداني یت�ح لها إجراء تنسی� ن یقو�وظهور إعالميتمتع الحر�ة الدول�ة بهو�ة إن 

� یُ فإن االتصال ومن جهة أخر� حشد الموارد المال�ة واإلنسان�ة. اإلنساني، و�ذلك قدرتها على  دور األكبر الیدعم فهم جر� بتنسی� مح�م الذ

� تضطلع �ه الحر�ة الدول�ة  الم�ونات المختلفة للحر�ة الدول�ة.في أوسا� المجتمعات المحل�ة التي ال تمّیز عادة بین الذ

صاالتها مع �ما تحرص على تنسی� أنشطة اتهو�ة الحر�ة الدول�ة ��ل وسمعتها، وٕادارةتشارك اللجنة الدول�ة في الجهود الرام�ة إلى تعز�ز الفهم 

جانب واحد مع شر�ائها داخل الحر�ة في جم�ع الموضوعات، والعمل�ات، واألنشطة إنها تقف في إذ .9شر�ائها في الحر�ة الدول�ة متى أم�ن ذلك

لُممیزة لتلك االخصائصمع التأكید علىتؤ�د على أرضیتها المشتر�ةتشترك مع م�ونات الحر�ة األخر في ص�اغة مشتر�ةالمشتر�ة، �ما 

ي الحر�ة الدول�ة بوصفها الش��ة الرائدة في العمل اإلنساني التموقفل�ةالدو و�ع�س تواصل اللجنة الدول�ة مع شر�ائها في الحر�ةالم�ونات. 

� ینص عالدول�ةالحر�ةلموقفالمحددب�ان �متثل لل، �ما مع �ل من �حتاج المساعدةوتعمل �ش�ل وثی� ،تتمتع �امتداد عالمي :لىالذ

.نحن، الحر�ة الدول�ة للصلیب األحمر والهالل األحمر"

.ألزمات ومواجهتها والتعافي من آثارهالن�ّون ش��ة إنسان�ة عالم�ة تساعد الناس على التأهب 

تطوعي مأو قضا�ا تتعل� �الرعا�ة الصح�ة واالجتماع�ة، فإنا ُمسلًحا، أو نزاعً ،نساناإلأو �وارث من صنع ،�نتم تواجهون �وارث طب�ع�ةوسواءً 

.استعداد لتقد�م المساعدة بدون تمییز ضارعلى أتمحمر وموظف�هاألوالهاللحمر األالصلیب 

� واستناًدا  .10وتخفیف المعاناة"األرواحنسان�ة من أجل إنقاذ اإلللحر�ة، نحشد قوة األساس�ة إلى الم�اد

� األوضع الواقع�ة في و�ذلك تجار�ها خبرتها في مجال االتصال ها داخل الحر�ة الدول�ة مع شر�ائتشارك اللجنة الدول�ة  موضع اس�ة سالم�اد

بذلها الحر�ة ذلك أن جهود االتصال التي ت.في المقابلمنها دعًما مماثًال �ما تدعم جهود االتصال التي تبذلها الجمع�ات الوطن�ة وتتوقع ،التطبی�

مواطن قوة الشر�اء المنخرطین في تلك الجهود ومهاراتهم.على ترتكزالدول�ة (والتي تشمل بناء القدرات) 

ي ترفع شارة الهالل األحمر �الدرجة ذاتها، �سبب اختالف الشارة الُمستخدمة.غالً�ا ال ��ون ثمة ر�� م�اشر بین هو�ة اللجنة الدول�ة والك�انات الت8

"تعز�ز تنسی� وتعاون الحر�ة الدول�ة للصلیب األحمر والهالل األحمر".�شأن: 2013) لعام 4راجع قرار مجلس المندو�ین رقم (9
الدول�ة للصلیب األحمر والهالل األحمر الخاصة �العالمة الممیزة"."م�ادرة الحر�ة�شأن: 2013) لعام 6راجع قرار مجلس المندو�ین رقم (10
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أو هور العامالجمال س�ما عند مخاط�ة ل�س هدًفا في حد ذاته،فصل اللجنة الدول�ة عن �اقي م�ونات الحر�ة السعي الممنهج إلى و�الرغم من أن 

في مهًماّوًما ُمقالمتفرد لّلجنة الدول�ة (حتى داخل الحر�ة الدول�ة) �ظل الطا�ع، إال أن علًماال تح�� �اللجنة الدول�ةالجماهیر التي استهداف

لطاتلحاملة البتعاملها مع األطراف سائر م�ّونات الحر�ة الدول�ة تتمیز اللجنة الدول�ة عنو�ش�ل خاص، .معینةحاالت على لسالح ومع السُّ

حد سواء.

ثل الحاالت المرت�طة ، مالممنوح لهایتطلبها التفو�ضضرورة جنة الدول�ةلّ لد تفرّ ة حاالت ��ون التأكید فیها على الطا�ع المفإن ثمّ و�ش�ل عام، 

اللجنة الدول�ة ن الر�� بیعنینشأوقد بتعاملها مع السلطات ف�ما یخص احترام القانون الدولي اإلنساني، أو عند اضطالعها بدور الوس�� الُمحاید. 

ألشخاص قنوات وصولها إلى اذلك �غل� ، وقد في حاالت معینةمش�الت تتعل� �السمعة أو القبول�ش�ل علني وم�ونات الحر�ة الدول�ة األخر� 

� منهم �اللجنة الدول�ةالجهر بوجودفضل الجمع�ات الوطن�ة أو االتحاد الدولي تجنبقد تُ وفي حاالت أخر�، المحتاجین. وذلك ،را�� یر�� أ

لجنة الدول�ة لالصورة المرتسمة في األذهان أن ا�انت على سبیل المثال، حیثما مصادر تمو�لهمللمحافظة على عالقاتهم �السلطات، أو لحما�ة 

مع�ة الوطن�ة أو االتحاد شر�ً�ا للجتقد�م نفسها بوصفها تتجنب اللجنة الدول�ة بدورها . ففي هذه الحاالت، حساسة أو مثیرة للجدلقضا�ا تنخر� في 

الدول�ة.الدولي، بل تسعى لضمان اتساق الرسائل التي ت�عثها مع رسائل شر�ائها في الحر�ة 

المبدأ الثالث: أهم�ة االتصال في التأثیر على السلوك والس�اسات

ُ�سهم .11نم� عملها الُمفضلوالُمتسقة معها اللجنة الدول�ة �جزء من جهود اإلقناع التي تبذل-بوصفه وسیلة للتأثیر–�ستخدم االتصال 

ألطراف.وهو أداة مُ�ّملة للحوار الثنائي والمتعدد االمواقف، والسلوك، والس�اسات (ف�ما یتعل� �العمل�ات والقضا�ا الدول�ة)، االتصال في ص�اغة 

حالة إنسان�ة على التر�یزوأعن طر�� حمالت التوع�ة التي تتناول موضوعات ُمحددة، 12العالم�ةنشر الوعي حول القضا�ا اإلنسان�ة أن ال شك

ّث األطراف ة، وفي حالعامّ و ةالس�اس�األجندة�ساعد في وضع هذه القضا�ا اإلنسان�ة على ت العامة األخر� م�ادرات االتصاالاألخذ �وأ�عینها، 

.13ومحاولة معالجتها (بإقرار اتفاق�ات جدیدة على سبیل المثال)االهتمام بتلك القضا�ا اع القرار على وصنّ المؤثرة في الس�اسات 

لقة �القضا�ا لمواقفها المتعالالزم دعم ال�ما تستط�ع اللجنة الدول�ة، عن طر�� حمالتها الجماهیر�ة وم�ادرات االتصال األخر� التي تنفذها حشد 

.14اإلنسان�ة، وتحفیز األطراف األخر� للعمل

� ضغ� ورقة استخدام -�عد تقی�م المخاطر والفوائد–قد تقرر اللجنة الدول�ة في �عض الحاالت  لى السلوك أو للتأثیر عدرجة معینةبالعامالرأ

�حث عن العائالت التي تإل�صال أصواتالس�اسات، إلقناع األطراف المتحار�ة �السماح لها �الدخول لمساعدة المحتاجین على سبیل المثال. أو 

أح�ائهم.السلطات المعن�ة لمطالبتهم �التحرك للتعّرف من مصیر فرادها المفقودین إلى أحد أ

تداولة على ات المُ التصر�حإبراز جنة الدول�ة في �عض الحاالت عن طر�� ماس�ة اإلنسان�ة للّ و تعز�ز الدبلفي �سهم االتصال إضافة إلى ما سب�، 

متعددة األ�عاد ستراتیج�ات تأثیر أوسع نطاًقا و اوتمثل جهود االتصال هذه جزًءا من ز مصداق�ة اللجنة الدول�ة.�عز تو�التالي،المستو� الدبلوماسي

مع جیًداا المسلحة، والك�انات األخر� �ستلزم تنسی� االتصاالت تنس�قً فالتأثیر على الخ�ارات الس�اس�ة للدول، والمجموعاتتعل� �قضا�ا ُمحددة. ت

��ون سلو�ها متوّقًعا وأن �سقة، �صال رسائل متّ إلالدبلوماس�ة اإلنسان�ة الثنائ�ة والمتعددة األطراف  أثیر علیهم، األطراف التي ترغب في التلد

االتصال وقنواته المناس�ة.هاتوجّ مواخت�ار التوقیت المناسب، واستخدام 

� تتبناه المنظم11 � تتّ�عه اللجنة الدول�ة في التأثیر على الدول والسلطات األخر� أو األطراف المتحار�ة عن الّنهج الذ لوب "التشهیر العلني" ات التي تستخدم أسیختلف النهج الذ

.)1ة رقم (الممارس""اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر: مهمتها وعملهاللتعرف على المز�د حول أنما� عمل اللجنة الدول�ة راجع: ي ُم�ّمًال لها.�أسلوب أساسي للتأثیر، و�أت
مثل قضا�ا الذخائر العنقود�ة، والعنف الجنسي، والنازحین داخلً�ا، والهجرة، و�رنامج الرعا�ة الصح�ة في خطر.12

� أجبر صناع القرار على إقرار اتفاق�ات جدیدة، مثل اتفاق�ة حظر األلغام المضادة لألفر 13 )، واالتفاق�ة �شأن الذخائر 1997اد (�قدم مجال األسلحة نموذًجا جیًدا للتأثیر الذ

).2013)، ومعاهدة تجارة األسلحة (2008العنقود�ة (

�ما حدث في حشد األوسا� المعن�ة لاللتفاف حول مشروع الرعا�ة الصح�ة في خطر.14
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نّفذها اللجنة تالتي اإلعالم�ةحمالت الوفي حین تستهدف هذه الجهود صناع القرار واألطراف ذات القدرة على التأثیر في المقام األول، تسعى 

� عامٍ ، وٕالى الذین یبدون اهتماًما من الجمهور العاماألفراد الدول�ة إلى الوصول إلى  �ما ��فل التأثیر �شأن تلك القضا�ا، وٕایجابي15واعٍ ص�اغة رأ

.في المواقف والسلوك والس�اسات

للجنة الممارسات المیدان�ة الفعل�ةلة في متأّص التي ترّوج لها الحمالت وم�ادرات االتصال األخر� واإلقل�م�ة العالم�ةیجب أن تكون المواقف 

.في الس�اساتالفعلي التأثیر و إلى نماذج واقع�ة من المیدان، �ما ��فل لها المصداق�ة والمشروع�ة مستندةتكون وأن الدول�ة، 

� تمارسه قطاعات معّینة من المجتمع أو السلطات علىالضغ� وطأةلتخفیف�أداة است�اق�ة �ذلك �ستخدم االتصال في الكثیر من الحاالت  الذ

لبیئات التي تعمل ف�النظر إلى طب�عة ات التي تمارسها جهات أخر�. لالتصاالالمحتملة التداع�ات السلب�ة لتقلیل من ول.وتشتیتهاللجنة الدول�ة 

لفة التي تكون لها المعن�ة المختاألطرافومع الضغو� التي تمارسها و�استمرار التعامل مع التوقعات المتعارضة فیها اللجنة الدول�ة، یتعین علیها 

وهي الحاالت التي تستدعي أن تحرص اللجنة الدول�ة على اخت�ار التوقیت والطر�قة المناس�ة للتواصل، وأن تتا�ع عن �ثب عارضة. أجندات مُ 

خندقي فو�هذا تتجنب اللجنة الدول�ة االضطرار إلى الوقوف .تشغیل�ةالستراتیج�اتها ا�ما یتف� معمة، وذلك جم�ع الرسائل التي تخص المنظ

و�ظل محور تر�یزها القضا�ا التي تعالجها (بدًال من أن تص�ح هي بؤرة االهتمام).، الدفاع عن نفسها

المبدأ الرا�ع: تم�ین األفراد �المعرفة

فمن خالل التواصل مع المجتمعاتنظًرا لما تحققه من فائدة. الخدمات اإلنسان�ة المعلومات بوصفها ش�ًال من أش�المن المم�ن أن ُینظر إلى

�المحل�ة  األساس�ة، ومن خالل توفیر المعلومات التي تحتاجها اواستحقاقاتهتلك المجتمعاتحقوق �والتوع�ة خدمات المساعدة، بف�ما یتعل

ن مفإن اللجنة الدول�ة ُتمّ�ن األشخاص المتأثر�ن �النزاع المسلح وغیره من حاالت العنف األخر� �ش�ل م�اشر، اهذه المجتمعات والتي تنفعه

ر�� عن ط�عزز ذلك قدرة المجتمعات على الصمود �ما .آثارهامنوالتعافيومواجهتهالألزماتقدرتهم على التأهبُ�عزز من أداء دور فاعل 

المسؤول�ة �ور الشعخو�رسّ توقعات المجتمعات المحل�ة، �ساعد �ش�ل رئ�سي في إدارة المت�ادلفاالتصال .ااتصاالتهو اتوس�ع رقعة معارفه

المجتمعات المتضررة.تجاه

نشر معلومات خاطئة �سبب حالة من الل�س و�فاقم من مش�الت الناس الذین أو لمعلومات، أو توفر معلومات متضار�ة، لتوفر مصادرمعدإن 

�عانون تحت وطأة النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخر�.

سئلة مثل: �معرفة اإلجا�ات عن أفقد تكون قدرتهم على ال�قاء مرهونة في األزمات والحاالت الطارئة، ُملحّ تزداد حاجة الناس إلى المعلومات �ش�ل 

وأین تقع أقرب ع�ادة طب�ة؟على الغذاء والم�اه؟�م�نني الحصول �یف أجد أسرتي؟ ومن أین �ش�ل آمن؟ بوسعي العودة إلى الد�ارهل 

معات وإ�صال صوت المجتاالجتماعي الضرور�، إنقاذ األرواح، وتقد�م الدعم النفسيمن شأن االتصال الفعال المت�ادل مع المجتمعات المحل�ة 

م�ین المجتمعات توذلك في سبیل تحقی� الهدف النهائي المتمثل في واتصاالتها. معارفهاإثراءالمتضررة، وتعز�ز قدرتها على الصمود عن طر�� 

لحلول المناس�ة وٕایجاد ا، واالتصال �اللجنة الدول�ة وغیرها من المنظمات اإلنسان�ة،)الشتاتاالتصال ف�ما بینها (�ما في ذلك مجموعات المحل�ة من 

المساعدات اإلنسان�ة.تفادة منسوااللهم، 

عرف�ةمتم�نهم من اتخاذ قرارات قائمة على أسس للناس في حینهاموجهة �ش�ل جید و و دق�قة وموثوقة من جانبها توفر اللجنة الدول�ة معلومات 

من خالل ول�ةوتزود اللجنة الدالخدمات اإلنسان�ة �ش�ل أفضل. واستفادتهم مناستجا�اتهم وتساعدهم في تنظ�م �شأن ح�اتهم وسبل ع�شهم، 

معلومات ال�ًءادرجة أهمیتها بدتتراوحوهي معلومات على الصمود، االتي تكفل تعز�ز قدرتهمشروعاتها المتنوعة المجتمعات المحل�ة �المعلومات 

لیل فرص �المعلومات التي من شأنها تقوالمعلومات حول الخدمات والتي تساعدهم في الحصول على احت�اجاتهم، وانتهاًء ة إلنقاذ الح�اة، �ضرور ال

حد.إلى أدنىتعرضهم للمخاطر

� العام هو محصلة آراء، ومواقف، ومعتقدات فرد�ة حول موضوع ما، تعبر عنه نس�ة �بیرة من المجتمع، من شأنها إحداث تأثیر م�اشر أو15 غیر م�اشر.الرأ
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نوع بین التقلید�ة التي تتو ، على اختالف أنواعهاالقنوات والمنصات واألدوات�افة في نظر اللجنة الدول�ة التواصل المجتمعي الفعالُ�غطي مفهوم 

وخطو� یرة، ، والرسائل النص�ة القصاإلذاعة والتلفاز�رامج ، والُملصقات والمنشورات المطبوعة، و واللقاءات الم�اشرة وجًها لوجهتاالتصاال�منها 

تدرك .16ماعيالتعهید الجوتطب�قات ت�ادل الرسائل، ومنصات ،التواصل االجتماعياألحدث تقنً�ا �وسائ� وسائل الوانتهاء �الساخنة، الهاتف 

منصات والقنوات متعدد ال�ات�اع نهج مرهون االتصال الفعال �المجتمعات المحل�ة المش�الت، وأن لجم�ع واحدناجعة حلثمّ اللجنة الدول�ة أنه ل�س 

والالسلك�ة، لسلك�ة اتاالتصاالش��ات مشغليالشر�اء المحلیین �اإلعالم، و التعاون مع التواصل المجتمعي الفعال �ذلك و�شمل.ومتناس�متماسك 

وال�احثین المحلیین.

ع لتوقّ ضرور� مطلبال شك أن الحوار والتواصل مع المجتمعات المتضررة من النزاع المسلح وحاالت العنف األخر� لهو ومن جهة أخر�، 

� ال یتوقعونهمع توقعاتها (والتعامل، وأولو�اتهاأوضاعهاوفهم احت�اجاتها  � من المم�ن أن یتوقعوه من اللجنة الدولي وما الذ وما الفئات ،ما الذ

ُتبّث والتي ،. وهو أ�ًضا أمر ضرور� لتكییف االستجا�ة اإلنسان�ة للظروف الخاصة بتلك المجتمعات والمخاوف التي تبدیها)الُمستِحقة للمساعدة

وقع مسؤول�ة اللجنة الدول�ة إزاء المستفیدین، و�سهم في ت�عزز �اإلضافة إلى أن الحوار والتواصل .الواردة منهاعل�قات تالو المالحظاتمن خالل 

المخاطر المتعلقة �سمعتها.

عى اللجنة مع من تسوتقدیر المخاطر التي تنطو� علیها مشار�ة هذه المعلومات تحق� اللجنة الدول�ة التوازن بین تقد�م المعلومات و�جب أن 

، بدًال إرادتها�محضلالخت�ارقد تقرر اللجنة الدول�ة ت�سیر حصول المجتمعات المحل�ة على المعلومات �ما یؤهلها . ولذا مساعدتهمإلى الدول�ة 

.�ش�ل م�اشرمن تقد�م المعلومات 

المبدأ الخامس: التر�یز على الناس وعلى القوانین التي تكفل حمایتهم

یر�ز منهج االتصال للجنة الدول�ة للصلیب األحمر على األشخاص المتضرر�ن من النزاع المسلح وحاالت العنف األخر�، وعلى المش�الت 

ؤالء األفرادهالتي تقضي �حما�ة األطراف المتقاتلة و السلطات التزامات �ؤ�د على و التي یواجهونها أو قد یواجهونها في المستقبل. اإلنسان�ة 

استثنائ�ة و�ما یتماشى مع في ظروف–اللجنة الدول�ة ، وقد تلجأ ات الصلةذاألخر� �ةواألطر القانون�موجب القانون الدولي اإلنساني 

ها منؤ لتي تنفذها اللجنة الدول�ة وشر�ااالستجا�ة اإلنسان�ة اجهود االتصال یجعل �ما .17الشجب العلني النتهاكات القانون إلى -تهاعقید

� العام.للصلیب األحمر و الحر�ة الدول�ة  الهالل األحمر مح� اهتمام الرأ

دائًما سعى وت،وتعمل على إ�صال أصواتهمإلى المتضرر�ن من النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخر�. تحرص اللجنة الدول�ة على اإلصغاء 

ف�ه ینصب �الوقت الذوفي ومعالجته. الوضع اإلنساني لهؤالء الناس على الجهات المؤثرة، سواًء �ش�ل م�اشر أو غیر م�اشر، للتأكد من إّطالع

سعى اللجنة الدول�ة ، تها في المستقبل)واجهو ُیتوقع أن یعلى المش�الت اإلنسان�ة التي یواجهها الناس (أو جنة الدول�ة للّ ممارسات االتصال تر�یز 

المحن (راجع المبدأ الثامن).ولتعز�ز قدرتهم على الصمود في وجه احت�اجاتهم وتطّلعاتهم، إل�صال 

.ش�ل علني�ذات األولو�ة التي تؤثر في الناس في تلك الحاالت، أو قد تؤثر فیهم في المستقبل، 18القضا�ا اإلنسان�ةتناولتعمد اللجنة الدول�ة إلى 

(راجع المبدأ الثالث).لس�اسة والمعاییر اإلنسان�ة�ا�الموضوعات المتعلقة و�ذلك الحال ف�ما یتعل� 

ال معلومات حیو�ة ُملصقات إل�صعلى سبیل المثال، ت�اشر اللجنة الدول�ة حمالت مجتمع�ة من خالل برامج إذاع�ة ومتلفزة، وُتنشئ منصات للتواصل عبر اإلنترنت، وتنشر ال16

الوة إلیها للحصول على الدعم الطبي واالجتماعي النفسي. علمساعدة العائالت في ال�حث عن أح�ائها المفقودین، أو لتعر�ف ضحا�ا االغتصاب �األماكن التي �م�نهم اللجوء 

كتفاء الذاتي أو المجتمعات على تحقی� االعلى ذلك، تتواصل اللجنة الدول�ة مع المجتمعات المحل�ة وتنتج مواد إعالم�ة تتناول صحة الثروة الحیوان�ة واألسالیب الزراع�ة لتساعد 

دخل ضمن ذلك النشرات التي توزعها اللجنة الدول�ة ضمن طرود المساعدات التي تقدمها، والرسائل المطبوعة على مواد المساعدة المحافظة عل�ه، ولكي ال تضطر للنزوح. و�

النظافة جراءاتإلألول�ة والترو�ج (مثل ط�اعة نصائح لل�قاء على قید الح�اة على زجاجات الم�اه التي توزع على المهاجر�ن)، �ما تنظم جلسات نقاش مجتمعي حول اإلسعافات ا

الشخص�ة.

� قواعد أساس�ة أخر� لحما�ة األشخاص في حاالت العنف""اإلجراءات التي تتخذها اللجنة الدول�ة في حاالت انتهاك القانون الدولي اإلنساني أوانظر 17 ).15ة رقم (الممارسأ

مثل قضا�ا النزوح، والحصول على الرعا�ة الصح�ة، والعنف الجنسي، ومستجدات وسائل الحرب وأسالیبها.18
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التصر�ح على ل�ة تحرص اللجنة الدو . ف�ش�ل عام، لقانون الدولي اإلنسانيلأهم�ة االمتثال علىس�اسة االتصال التي تنتهجها اللجنة الدول�ةتشدد

واجبها باتصاالتها، أو بتذ�یر األطراف المتقاتلة �افة اإلشارة إلى اإلطار القانون المنطب� في عن طر�� 19القانوني لحاالت العنفهاتصن�فعلًنا ب

القانون ومحتواه.هذا�ما تسعى لنشر الوعي �أهم�ة.في االمتثال لمعاییر القانون الدولي اإلنساني

� یجمعها �أحد أعن قلقها �شأن جودة الجهر �اإلعرابستثنائ�ة، االحاالت �عض القد تقرر اللجنة الدول�ة، في  طراف الحوار السر� الثنائي الذ

� ، أو �شأن النزاع المسلح وقد ُتصدر .20حددةف�ما یتعل� �مش�لة إنسان�ة ممتا�عة الجهات المعن�ة لتنفیذ التوص�ات التي أصدرتها اللجنة الدول�ة مد

رقمالممارسةتح�مها فهذه الحاالت .أحد أطراف النزاعإلى�22م�ن أن ُتنسبللقانون الدولي اإلنساني�عینهاواقعة انتهاك 21ب�اًنا تشجب ف�ه علًنا

� قواعد أساس�ة أخر� لحما�ة األشخاص "التي تتناول 15 اإلجراءات التي تتخذها اللجنة الدول�ة في حاالت انتهاك القانون الدولي اإلنساني أوأ

لشجب العلني.لب�انات اوالتي تحدد شروًطا واضحة في حاالت العنف"، 

دون اللجوء أعّم، �ص�غةلكن �انتهاكات القانون الدولي اإلنساني اإلفصاح عن مخاوفها المتعلقة قد تقرر اللجنة الدول�ة �ذلك في �عض الحاالت 

و�راعى فیها انتقاء من الحاالت، العدیدالعامة الب�اناتهذه و�م�ن أن تغطي.15الممارسة رقمإلى إصدار شجب علني �ما هو موضح في 

ب�انات لعدة أغراض منها:وتصدر هذه ال.األلفا� �عنا�ة

.إلى طرف محددؤول�ة عنهمسالتحمیلفي سیر العمل�ات العدائ�ة ال �م�ن تصرف معّین إدانة •

.لقانون الدولي اإلنسانيلحترام مز�د من االوالمطال�ة �، 23إبراز األثر اإلنساني المترتب على �عض التصرفات•

� نزاع مسلح لعدم امتثال العلني ستن�ار اال• / انتهاكات نس�ة المسؤول�ة عن أفعال(دون ألح�ام لقانون الدولي اإلنساني �ش�ل عام�افة أطراف أ

� طرف) .�عینها إلى أ

لمخاطر ُیتخذ �عنا�ة تامة، �عد تقدیر اانتهاكات القانون الدولي اإلنساني عن المخاوف �شأن �التعبیرالجهر قرار وال شك في هذا الس�اق أن 

المز�د من لمنع وقوعال س�ما (من قرار �هذا ف�صفة خاصة یجب أن یجر� تقی�م دقی� لألثر المتوقع .الناتجة عن مثل هذه الخطوةوالفرص 

، وقدرتها على ول�ةاللجنة الدیتعرض لها قبولالتي ، وتقی�م المخاطر المحتملة )و�ذلك تأثیره على مصداق�ة اللجنة الدول�ة وسمعتها، االنتهاكات

الوصول إلى المتضرر�ن واالضطالع �العمل اإلنساني.

لكن ال ��ون ذلك ، 24التي تقوم بهاةالعامتومن المم�ن أن تستدعي اللجنة الدول�ة أح�ام القانون الدولي لحقوق اإلنسان في ممارسات االتصاال

ح�ام القانون تستشهد اللجنة الدولي �أ. ومع ذلك، قد �القانون الدولي اإلنسانيعلى صلة وث�قةرغ�ًة منها ألن ی�قى اسمها إال في مناس�ات محددة 

ین والمجتمعات المعرضلألفراد أفضل حما�ة ومن شأنه أن �ضمن،إذا �ان ذلك یدعم أهدافها التشغیل�ة أو المؤسس�ةالدولي لحقوق اإلنسان

للخطر.

المعلومات التي تفیدها �ش�ل �لتزو�دهامن النزاع المسلح وحاالت العنف األخر� 25تتواصل اللجنة الدول�ة مع المجتمعات المحل�ة المتضررة

.)الرا�ع، وذلك �غ�ة تعز�ز قدرة تلك المجتمعات على الصمود (لمز�د من التفاصیل راجع المبدأ م�اشر

Laإذا �ان ذلك من شأنه تعر�ض المصالح اإلنسان�ة للضحا�ا للخطر. راجعلالنتهاكاتقد ال تتطرق اللجنة الدول�ة في �عض األح�ان إلى اإلفصاح عن تصن�فها القانوني19

détermination du droit applicable et sa communication par le CICR dans les conflits armés et les autres situations de violence الممارسة)

).52رقم 

.15الممارسة رقم) من 4-2انظر المبدأ التوجیهي رقم (20

� الجم�ع أم ال–أن التصرفات التي �مارسها أحد أطراف النزاع مفادهعاًماالدول�ة ب�اًنا "المقصود �الشجب العلني أن ُتصدر اللجنة 21 تمثل -سواًء أكان هذا الطرف معلوًما لد

)15الممارسة رقمانتهاًكا للقانون الدولي اإلنساني". (

في حال أم�ن اللجنة الدول�ة. و الصادر عنالعامعلى ذلك الطرف من خالل الب�ان لتعرف ل�س المهم هنا أن تورد اللجنة الدول�ة اسم الطرف المنتهك للقانون، �قدر ما ��ون ا22

.15الممارسة رقمالت�قن من الطرف المرتكب لواقعة االنتهاك من بین أطراف النزاع �ما ال یدع مجاًال للشك، فإن ما �سر� هنا هو 

الصح�ة.مثل استهداف المدنیین أو منعهم من الحصول على الرعا�ة 23

Theانظر 24 invocation of international human rights law by the ICRC 63(الممارسة رقم.(

في الملح�.المجتمعيالتواصل انظر تعر�ف 25
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� تضطلع �ه وأخیًرا،  �رامجها اإلنسان�ة. و خدماتهاالمجتمعات المحل�ة المتضررة بوجود لتعر�فتتواصل اللجنة الدول�ة �شأن العمل اإلنساني الذ

التصال تلقيفعن طر�� اعالوة على ذلك، حیثما �ان ذلك مناسً�ا (راجع المبدأ الثاني). لقي الضوء على نشا� شر�ائها في الحر�ة الدول�ة تُ �ما 

ن ، سواًء نتیجة عدم قدرتها على الوصول إلى مقدرتها على العملتواجه فیها صعو�ات تؤثر على الضوء على الحاالت التي اللجنة الدول�ة 

ر�ة الدول�ة شر�اؤها في الحال تقف اللجنة الدول�ة صامتة إذا ما واجه�ما مساعدتها، أو �سبب تعرض موظفیها للخطر أو استهدافهم. �حتاجون ل

مثل هذه التحد�ات.

تفیدین من ، و�لقي الضوء على المسئول�ة التي تتحملها إزاء المس�ساعد تواصل اللجنة الدول�ة �شأن عملها �شفاف�ة في بناء سمعتها ومصداقیتها

عملها، والمانحین، واألطراف المعن�ة األخر� (راجع المبدأ األول).

جنة الدول�ةللّ العامالمبدأ السادس: توس�ع قاعدة الدعم 

ي ومواقفها في الس�اقات المیدان�ة وفحشد أكبر دعم مم�ن لعمل المنظمة تسعى اللجنة الدول�ة من خالل ممارسات االتصال التي تقوم بها إلى 

استهداف الالعبین الفاعلین الذین ��ون لهم تأثیر م�اشر أو جهود االتصال ال ترمي فق� إلى فنفوذ إقل�مي أو عالمي. بالتي تحظىالدول 

ل�ة لعمل اللجنة الدو عاموحاالت العنف األخر�، بل تعمل �ذلك على بناء قاعدة دعم على مصیر المتضرر�ن من النزاعات المسلحةغیر م�اشر

.العاموالجمهورومواقفها في أوسا� المجتمع المدني والقطاع الخاص 

النزاع، من رة المتضر دأبت جهود االتصال التي تبذلها اللجنة الدول�ة في الغالب على استهداف السلطات، وحاملي السالح، والمجتمعات المحل�ة 

في ة عمل�اتها�، في الس�اقات التي تنّفذ فیها اللجنة الدولاإلعالم�ة والدین�ة)واألوسا�وقطاعات ُمحددة من المجتمع المدني (�الدوائر األكاد�م�ة، 

والمجتمع ،ال�حث�ةعالم�ة، والمؤسسات اإلعالم الوسائل ، و أما على المستو� الدولي، تتواصل اللجنة الدول�ة مع الجهات المانحةأغلب األح�ان. 

موضوعات محددة.أو ف�ما یخص اإلنساني سواًء ف�ما یتعل� �أنشطتها 

" ذو الطب�عة لرأسياالتواصل "لسد الفجوات التي یخّلفها وضع ص�غة مشتر�ة مع الجماهیر العامة في "األفقي"لتواصل لاألساس�ة الط�قةوتساعد 

.26المتخصصة مع فئات محددة من الجماهیر

عدد أكبر واصل مع للتسبلوٕایجاد، اتصاالتهاآفاقتوس�ع ولمواجهة التحد�ات التي �فرضها عالم �سوده االستقطاب، تسعى اللجنة الدول�ة إلى 

في عدد لعاماوالجمهورالنفوذ، �ما في ذلك صناع القرار، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والناشئة و�ذلك ش��ات الجهات الفاعلة الحال�ة من 

أكبر من الدول.

ذلك �افة أط�افه. الجمهور العام �جهود االتصال التي تبذلها إلى أو المیدان�ة الُمحتملة توج�ه میدان�ة و�تعین على اللجنة الدول�ة في الس�اقات ال

ي الدول فشدة التحد�ات المیدان�ة التي تواجهها عند اندالع النزاعات فجأة التخفیف من أن تكو�ن قاعدة من التفاهم والدعم للجنة الدول�ة من شأنه 

� اللجنة الدول�ة فیها حضور التي  � أو ال ��ون لها ،واضحال ��ون لد ألحد وًفا معر اللجنة الدول�ة دورال ��ون حیث حضور على اإلطالق، أ

تلك القاعدة.وجودلوال

فراد المجتمع أمع التر�یز على الجمهور العامللتواصل مع جسوًرااللجنة الدول�ة تمدیجب أن وفي الس�اقات ذات األهم�ة العالم�ة أو اإلقل�م�ة، 

بدورها.الذین یبدون اهتماًما 

� دولة �مارسأن من الوارد أص�ح مطلً�ا ��تسب أهم�ة متزایدة في عالم عر�ضة عامتكو�ن قاعدة دعم وال شك أن  على �بیًرااوذً نفف�ه أفراد من أ

� م�ان في العالمنشطاء اإلنترنت �ستط�ع المدّونون أو ، حیث اإلنترنتفضاءوهو واقع ملموس ال س�ما في .واضعي الس�اسات تكو�ن في أ

حادثاتهم مالمجاالت التي تكون محل اهتمام اللجنة الدول�ة، ومتا�عة �م�نهم التأثیر على لذا فإن تحدید أولئك الذین .قاعدة قو�ة من المتا�عین

عمل فیها، وإلدارة للبیئة التي تفهم اللجنة الدولي لهو أمر ضرور� لتعز�ز الدول�ة)ومناقشاتهم، والتواصل معهم (�من في ذلك المعارضون لّلجنة 

سمعتها، وتوس�ع نطاق قبولها (راجع المبدأ األول)، و�ذلك لتعز�ز قدرتها على حشد ش��ات النفوذ (راجع المبدأ الثالث).

Globalانظر 26 strategy to position the ICRC in the digital world”“)2015.(
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وقته في ك أنوال ش.إم�ان�ة جمع التبرعات لهاتعز�زو�التالي دول�ة، ذیب حواجز جهل الناس �اللجنة الیُ غني عن القول أن االتصال الجماهیر� 

� تقدمه للعمل اإلنساني، و لحشد الدعم المحلي هي األخر� �حاجة الدول المانحة الرقا�ة العامة، فإنسلطة نفوذدائرة زداد ف�ه ت تنتظر للتمو�ل الذ

� أنشطة االتصأمام دافعي الضرائب وفي الدوائر البرلمان�ة.أنشطتهاعن اإلعالنفي الوقت ذاتهمن اللجنة الدول�ة ال للجنة إضافة إلى ذلك، تؤد

د الطر�� هّ والحصول على تأییدهم، ما �مالدول�ة دوًرا محورً�ا في نشر الوعي حول اللجنة الدول�ة في أوسا� األفراد الذین ُ�عدون مانحین ُمحتملین 

التمو�ل الخاص.أمام 

تمتعون ینتمون إلى خلف�ات متنوعة، و�موظفین محتملین إلى للّلجنة الدول�ة ُ�ساعد في الوصو العامفإن توس�ع قاعدة الدعم عالوة على ذلك، 

القبول دًرا أكبر منقن للمنظمة یؤمّ مما لّلجنة الدول�ة تنّوع القوة العاملة العالم�ة ُ�عزز منوهذا بدوره .في المستقبلالمهارات المناس�ة المؤهالت و �

�غلب علیها الطا�ع الغر�ي.أجنب�ة ُمنّظمةُینظر إلیها فیها على إنها في س�اقات ُمعّینة

27حساناالستمن حالةوخل� ، �ش�ل أعمّ وٕاثارة اهتمام قطاعات جدیدة من الجماهیرنشر الوعي وعملها حشد الدعم لّلجنة الدول�ة جهود تضّمن ت

إال إذا مارها وال �م�ن لهذه العمل�ة أن تؤتي ث.عالقة مت�ادلةفي موٕاشراكه، ُتهمهمالتي قضا�ا الأنها معنّ�ة �استشعرواإذا ما تجاه اللجنة الدول�ة

العامة، وأبدت استعداًدا للمشار�ة في حوار مفتوح، الجماهیر جسور التواصل مع -من خالل أنشطة اتصاالتها وتعاونها–مدت اللجنة الدول�ة 

األش�اء األخر� التحد�ات والمصاعب التي تواجهها.یتناول إلى جانب 

هداف و�حسب نوع الجمهور الُمستهدف واأل، كل مرحلة من مراحل هذه العمل�ةلالُمستخدمة تختلفاالتصال وأدواتهموّجهات �الذ�ر أن رجدیومن ال

الجماهیر أولى مع اتصالنقطةلّلجنة الدول�ة �ش�ل أساسي �ُتستخدم الصفحة الرئ�س�ة في الموقع اإللكتروني المنشودة. فعلى سبیل المثال، 

اإلنترنتُمجتمعاتو اإلنترنت الُمصّغرةمواقع ُتستخدمفي حین أن تكون واضحة وجذا�ة �ي تستحوذ على اهتمامهم. وهو ما �ستلزم الجدیدة، 

.�28اللجنة الدول�ة للصلیب األحمروهي الجماهیر التي ��ون لها ساب� معرفةوحشدهم، الجماهیر المتخصصةمع لتواصل ل

لذا فمن ا. هالمهن�ة والخاصة على اختالفالشؤون في �افة في مجتمعاتهم المحل�ة هم ممثلون لها وال شك أن جم�ع العاملین �اللجنة الدول�ة 

ورة صالضرور� أن ُ�سهم التدر�ب المؤسسي واالتصاالت الداخل�ة في تعز�ز معارفهم وقدرتهم على تمثیل اللجنة الدول�ة على نحو مناسب، وٕارسال 

في و .29من خالل حسا�اتهم الشخص�ة على منصات التواصل االجتماعيللمنظمة، سواء أكان ذلك من خالل التعامل الم�اشر، أو إیجاب�ة ودق�قة 

المش�الت حدید �القدرة على تلدیهم إلمام جید والمدر�ین تدر�ً�ا جیًدا الذین موظفي اللجنة الدول�ة الس�اقات المیدان�ة على وجه التحدید، یتمتع 

اخل المنظمة إثارة القض�ة دأو المجتمعات التي �عملون بها، داخلم�اشرة ، والتعامل معها �التصورات الُمستقرة في األذهان حول المنظمةالمتعلقة 

حتى ُیتخذ اإلجراء المناسب ح�الها.

ستراتیج�ات اللجنة الدول�ةاتضمین االتصال في جم�ع المبدأ السا�ع: 

المتداخلة محاور ال. فهو یدعم صورتهاتعز�زوجهود متعدد الجوانب ُ�ش�ل جزًءا ال یتجزأ من عمل�ات اللجنة الدول�ة ُ�عد االتصال الخارجي نشاًطا 

األر�عة التي تمارس فیها اللجنة الدول�ة أنشطتها وهي: الوقا�ة، والحما�ة، والمساعدة، والتعاون.

لدولي اإلنسانيللقانون الالمتثال بیئة موات�ة وصولها لتهیئة تأمین قبول اللجنة الدول�ة، وتأمینها، و التصالاأنشطةعندما ��ون الهدف منف

.30، فإنها بذلك تدعم محور الوقا�ةوالمعاییر األخر� ذات الصلة

انظر التعر�ف في الملح�27

strategyانظر 28 to position the ICRC in the digital world”Global“)2015.(

."س�اسة اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر في التعامل مع ش��ات التواصل االجتماعي"انظر 29

).67الممارسة رقم("الس�اسة الوقائ�ة لّلجنة الدول�ة للصلیب األحمر"انظر 30
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انيلحیلولة دون وقوع انتهاكات فعل�ة أومحتملة للقانون الدولي اإلنسالمعن�ة �استراتیجیتهاال�ة أنشطة االتصال في اللجنة الدو ن ُتضمّ وعندما 

نها بذلك تدعم فإ–أو وضع حد لتلك االنتهاكاتالمسلحة وحاالت العنف األخر� ناس في النزاعات األخر� التي تكفل حما�ة الوالقواعد القانون�ة

.31محور الحما�ة

اء تشّ�ل أنشطة االتصال جزًءا من جهود اللجنة الدول�ة للحفا� على األرواح و/أو استعادة �رامة األفراد والمجتمعات التي تأثرت سلً�ا جرّ وعندما 

تلب�ة هواللجنة الدول�ة تر�یز��ون محور. ومن خالل ذلك 32األخر�، فإنها بذلك تدعم محور المساعدةوحاالت العنف النزاعات المسلحة 

تعرضهم للمخاطر.والحد منالمجتمعات تلك االحت�اجات األساس�ة لهؤالء األفراد و 

األخر� م�ونات المهارات الجمع�ات الوطن�ة، ودعم اللجنة الدول�ة في التنسی� مع لتعز�ز جزًءا من الجهود المبذولة تش�ل أنشطة االتصال وعندما 

.33فإنها بذلك تدعم محور التعاون تعز�ز أثر أنشطة الحر�ة الدول�ة، ، و�ذلك لحر�ة الدول�ة للصلیب األحمر والهالل األحمرل

وأهمیته األخالق�ةإحداث أثر في أهم�ة االتصال المبدأ الثامن: 

تعتمد على و ،و�م�ن التنبؤ بهاذات طا�ع است�اقي، تجر� في الوقت المناسب، و أنشطة تتمیز أنشطة االتصال الخاصة �اللجنة الدول�ة �أنها 

ممارسات ُمطّوعة ومُ�ّ�فة لتعبر عن توقعات الجماهیر المختلفة هي . و للتأثیر على الجماهیرأمثلة ُمحددة االستعانة �و لغة جذا�ة، استخدام 

واهتماماتها.تها اوحساس�

تحترم جمهورها. إذ إنها تراعي دائًما المحافظة على و ،ودق�قة،�ما تتمیز لغة االتصال التي تمارسها اللجنة الدول�ة �أنها لغة ذات مصداق�ة

.لعنف األخر� ا�رامة المجتمعات المتضررة من النزاعات المسلحة وحاالت 

ال�حث في لس�اقات و اتحلیل وتستند إلى ،محل�ة واإلقل�م�ة والعالم�ةل�األحداث المیدان�ة الواقع�ة على المستو�ات اأنشطة االتصال الخارجي رت�� ت

شر أو غیر . �ما تستند إلى فهم سل�م للجهات التي لها تأثیر م�االعمل اإلنسانياإلنسان�ة واتجاهاتالقضا�ا في، وال�حثنظرة الناس للجنة الدول�ة

.34تلك القضا�ا واالتجاهاتم�اشر على 

تأتي وال، تامةاستقالل�ة�لتحقی� أهدافهاها وأدواتها اتوتوقیتتنتقي رسائلها تتمیز أنشطة االتصال الخاصة �اللجنة الدول�ة �أنها أنشطة است�اق�ة، 

� العاماستجا�ة لضغ� �رد فعل .الرأ

اإلنسان�ةالدبلوماس�ة ود جهمع جهودها المیدان�ة و وثی� وتنسی� ستراتیجي التخط�� ة اتصال اللجنة الدول�ة طنشالمناسب ألتحدید التوقیت�خضع و 

تماماتهم �شأن توقعات الجماهیر واهممارسات االتصال مع تتواف�هنا أن التوقیت المناسب و�عني .في العالم الخارجيتبذلها اللجنة الدول�ةالتي 

وذلك تجنً�ا ،ختلفةالمنتد�ات المُتقام فيتي الاألطراف ةأو المتعددةالثنائ�اتالحوار تكون ُمنسقة تنس�ًقا جیًدا مع أن و�عني أ�ًضا قضا�ا معّینة.

ساق الرسائل التي تبثها اللجنة الدول�ة.ولضمان اتّ لمفاجأة األطراف التي ُیجر� معها حوار سر�، 

اإلقل�مي، ، سواًء أكان ذلك على المستو� المیداني أو العالمي أووتقبلهم ومشار�تهم إ�اها، لدورهافهم الجمهورلتعز�زاللجنة الدول�ة في س�اق سعي

ف�ما یتعل� فًقا لذلك (و جهود االتصاالت التي تبذلها اللجنة الدول�ة وُتطّوع ها تأخذ في االعت�ار اهتمامات هذه الجماهیر، وحساس�اتها، وتوقعاتها، فإن

.)هةوالعوامل الموجِّ ، واألدوات، التي تبثها�الرسائل 

اللغة ذاتللجنة الدول�ةاال تستخدمفعلى سبیل المثال، التي تعمل فیها. الس�اقات وف� واقعتكییف طرق تواصلها تحرص الجنة الدول�ة دائًما على 

في صم�م خلتدالتي وذلك إلدراكها أن �عض المفاه�م .حاالت العنف األخر� من غیرهفي النزاع المسلحةا في حالمذان تتواصل بهلوالنهج ال

).65(الممارسة رقم للصلیب األحمر""س�اسة الحما�ة لّلجنة الدول�ةانظر 31

).49(الممارسة رقم "س�اسة تقد�م المساعدة لّلجنة الدول�ة للصلیب األحمر"انظر 32

).62(الممارسة رقم "تعاون اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر مع الجمع�ات الوطن�ة"انظر 33

(انظر التعر�فات في الملح�)، والتقار�ر المیدان�ة، و�استخدام السوق �حاثوأ، يرصد اإلعالمالل أنشطة تجر� هذه التحل�الت على أساس المعلومات التي ُتجمع من خال34

)، تحلیل الجهات ذات النفوذ/ التأثیر، وغیر ذلك.SWOTأدوات مثل تحلیل األطراف المعن�ة، والتحلیل الر�اعي (
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استخدام ُمصطلحات �تفسیر هذه المفاه�م و�تعین ، في جم�ع الثقافاتالدالالت اإلیجاب�ة ذاتها قد ال ��ون لها -"�الح�اد" و "عدم التحیز"–هو�تها 

ة أقصى درجات تتوخى اللجنة الدول��اإلضافة إلى ذلك، .ألنشطتهالكي تحصل على الدعم في مثل تلك الثقافات، أكثر إیجاب�ة لها دالالت أقرب و 

، استناًدا إلى زةهو�تها الممیإبرازها من جوانبالتي تحتاج إلى الجوانبلجماهیرها المتنوعة، وتختار تحمل مغزً� انتقاء الصور التي الحرص في 

المحل�ة، ولغتها، وتقالیدها.رات الجماهیر تصوّ التي تمارسها في س�اق �عینه، وٕالى نوع األنشطة

تحرص اللجنة الدول�ة من حین آلخر على إعادة تقی�م ،ات العملس�اقحسبأنشطتها تطو�ع لالمرنةعمل�ة هذه الالوقت ذاته، و�جزء من وفي 

معارف�حدودام مع االلتز ،وشواغلهااتها �اهتمامات جماهیرها ر�� أولو�وتسعى إلى تكون اللجنة الدول�ة مستعدة للمشار�ة فیها، القضا�ا التي 

� وخبراتها المیدان�ة، ،المنظمة من خالل الساعةموضوعالقضا�ا بتحدید تبدأ اللجنة الدول�ة و�عزز مصداقیتها.وأهم�ة شرع�ة �ُ�سبهااألمر الذ

التي �م�ن الرسائل و لغة الخطاب، وتشرع في ص�اغة موقفها العلني من تلك القضا�ا�شأنرؤ�ة موحدةوتتوصل إلى تحلیل البیئة التي تعمل فیها، 

.على حدةیجر� تكی�فها لتالئم �ل جمهور و�ل س�اقمتعددة األ�عاد ُمنّسقةستراتیج�اتاإ�صالها �جزء من 

غ�ة �ُ ، العامةوارات الس�اسات والحي تتناولالتالمستمرة حواراتالتوفرها غتنام الفرص التي العلى اللجنة الدول�ة أن تتحلى �قدر �اٍف من المرونة 

في الحوارات والنقاشات رك تشاوعلیها �ذلك أن بتحر�اتها الحال�ة والمستقبل�ة.الموضوعات المتعلقة تجر�ة �شأن الرؤ�تها المتفردة القائمة على طرح 

خرج س�اسة موحدة تالطارئة، حتى وٕان لم النقا� مثار ش�و�ها والتحد�ات التي تقابلها ف�ما یتعل� �القضا�ا طرح تكون مستعدة لالتي ُتجر�، وأن 

.لى النور �عدفي هذا الشأن إ

صور والنصوص فال.احترام الناس وحقهم في الخصوص�ةعلى -من خالل تحر�اتها وأنشطة االتصال التي تمارسها-وتحرص اللجنة الدول�ة دائًما 

��ائنات تتناولهم وال،تحف� �رامتهم ��شرتراعي المتأثر�ن جّراء النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخر� ألشخاص لالتي تنشرها الجنة الدول�ة 

م.هِمَحنصمودهم في وجه مظاهر تر�ز على إبراز احت�اجاتهم وتطّلعاتهم، و�ذلك فأو مثیرة للفضول ل�س إال. مستحقة للشفقة 

جّراء لمتضررة ااألفراد والمجتمعات التي �عا�شها للقصص الشخص�ة �بیرةً مساحةً ممارسات االتصال الخاصة �اللجنة الدول�ةُتفرد،إلى ذلك

ً� مؤثرة قصص في سرد المیدان مناألمثلة الواقع�ة تأتي أهم�ةومن هنا النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخر�.  �تجد لها صد جماهیر لد

ومع ة ّما.المواقف تجاه قض�، سواًء �ان الهدف من تلك القصص حشد الدعم لّلجنة الدول�ة، أو التأثیر على اللجنة الدول�ة على اختالف أنواعهم

� ذلك إلى تعر�ضهأال م، أو نشر صورهالّنقل عنهم، أو عّینینمُ أشخاصاءسمالتصر�ح �أیراعى دائًما عند ذلك،  � نوعمنلمخاطرمیؤد ، وأال أ

� تلتزم �ه اللجنة الدول�ةالقائمة على وعي �امل، وذلك تماشً�ا مع إطار میجر� ذلك إال �عد الحصول على موافقته مبدأ و ، 35حما�ة الب�انات الذ

.37والمحتجز�نالمجموعات الُمستضعفة �القاصر�ن، والمرضى، �ما تتوخى المز�د من الحرص في التعامل مع .36"عدم إلحاق الضرر"

المنظمة عرضهتما �وقنون أن و تبثها اللجنة الدول�ة، قطاعات أخر� من الجماهیر) أنه بإم�انهم الوثوق في المعلومات التي ُیدرك الصحفیون (و 

� وقائع ُتل، وأنها ال ت�الغ أو خبرتها على أرض الواقععلى وأن تقدیراتها قائمة على معارفها و ، المراءال تقبل دق�قة اتجاهات أرقام و من  أو تستشهد ّف

منظمة �أنها ا وعلى سمعته،وموثوقیتهاتعرضها الوقائع واألرقام التي دقة دعائم تتمثل في وتقوم مصداق�ة اللجنة الدول�ة على .38قةُمختلَ �أقوال 

غیر متحّیزة وجدیرة �الثقة.

ل�ة تتواصل فاللجنة الدو ما �م�ن توقعة من المنظمة. و�أنها متسقة مع �م�ن التنبؤ بها �أنها اللجنة الدول�ة الخاصة �ممارسات االتصال تتسم 

هذه اإلجراءات.اذ الداع�ة التخس�اب األإجراءات ُمعّینة و أسالیبها في اتخاذح �توضتحرص على و وس�اساتها، للتفو�ض الممنوح لهاوتعمل وفًقا 

Referenceانظر الفصل السادس من ُ�تّیب 35 Framework HandbookData ProtectionICRC’s.

)، وخاصة المع�ار الرا�ع: "تجنب اآلثار الضارة".2013("المعاییر المهن�ة ألعمال الحما�ة"انظر 36

� التوجیه�ة2014("استراتیج�ة اللجنة الدول�ة للصلیب األحمر في التعامل مع المواد السمع�ة والمرئ�ة"انظر لمز�د من التفاصیل 37 "�أخالق�ات تصو�ر األفالم"لاللتزام )، والم�اد

)2014(

."میثاق شرف العالقات العامة واإلعالم�ة للجنة الدول�ة للصلیب األحمر"انظر 38
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� التطبی

�الحقائ� المیدان�ة �ًقا ارت�اًطا وثفهو مرت�� جنة الدول�ة. للّ �ة سوالمؤسالتشغیل�ةستراتیج�ات االجزًءا ال یتجزأ من �ش�ل االتصال �ما ُذ�ر آنًفا، 

راتیج�ات التأثیر وتعز�ز استوُ�سهم في الوقت ذاته في تعز�ز السمعة العالم�ة للجنة الدول�ة (المبدأ األول)، على المستو�ین المحلي واإلقل�مي، 

للجنة الدول�ة (المبدأ السادس).العامالعالمي (المبدأ الثالث)، وتوس�ع قاعدة الدعم 

� التوجیه�ة وعلى الرغم من أن  إش�ال�اتنشأ إال أنه قد تالغالب، في ل �عضها �عًضا و��مّ تتداخل ف�ما بینها الممارسةالمذ�ورة في هذهالم�اد

ا وقبولهم وضمان وصول موظفیهبناء الثقة في اللجنة الدول�ة وموظفیها، جهود تعارض تقد فعلى سبیل المثال، .حین آلخرمن عند تطب�قها

تمثل في الجمع بین یاللجنة الدول�ة تحدً�ا تواجه قد وفي �عض األح�ان .على مستو� العالموصورتهاوتأمینهم مع الجهود المبذولة لتعز�ز تأثیرها 

� تعمل ف�همحتو� اتصاالتمالءمة ضمان و الممّیزةالعالم�ة صورتهاتعز�ز لمساعیها التي األخر� اتومن اإلش�ال�.في الوقت ذاتهها للس�اق الذ

الن�ة تحدً�ا فقد �ش�ل عدم التحدث ع.تتحدث عالن�ة ومتى ��ون ذلك غیر مناسبمن المناسب أن متى ��ون تحدید اللجنة الدول�ة �ثیًرا ما تواجه

قی�م ، وذلك �عد إجراء ت�ل حالة على حدة�ما یناسباإلش�ال�ات��ون التعامل مع هذه و�جب أن من المم�ن أن �ضّر �سمعة المنظمة. ذلك أنه

االعت�ار.�عینحالة �ل دقی� للمخاطر والفرص، ومع أخذ �افة جوانب 

ة الكاف�ة، وتم�ین منح ال�عثات االستقالل�یتطلب�اسم اللجنة الدول�ة وضمان اتساق الرسائل التي ترد منهم جم�ًعا المتحدثیند فادة من تعدّ ستإن اال

التوج�ه الصح�ح.یتوفر لهم ، شر�طة أن جم�ع الموظفین من التواصل �الن�ا�ة عن اللجنة الدول�ة

راتیج�ات حال توفر استإدارة تلك المخاطر، واالستفادة من الفرص نه من المم�ن فإ، خال�ة من المخاطرعمل�ة اتصال ومع التسل�م �أنه ال توجد 

� یتطلب متعددة الجوانب. اتصال  ال �انت حو�ذلك من المقر الرئ�سي لّلجنة الدول�ة، المیدانزمالء العمل واألقسام المعن�ة في إشراكاألمر الذ

أمرُ�حال، جماعقرار �اإلزمالء المعنیون إلىوفي حال لم یتوصل ال.39على المحكالعالميعلى المستو� الس�اقات أو القضا�ا ذات األهم�ة 

وف� التسلسل الهرمي.إلى الجهة األعلى اتخاذ القرار 

وصورتهاتأثیرلى العقدرتهامن حیث دق�قة لتقدیر األثر اإلیجابي المتوقع من االتصال، على إجراء تقی�مات �ش�ل منتظم تحرص اللجنة الدول�ة 

، وقدرتها على الوصول وممارسة عملها اإلنساني على بولمن حیث القتعرض لها اللجنة الدول�ةتالتي قد المخاطر المحتملة ةجهلموا، العالم�ة

.والُمدر�اتوال�حث في التصّوراتيرصد اإلعالمال�ثیًرا من أنشطة هذه التقی�مات ُتفید و األرض. 

الستراتیج�ات من ا، �جزء أهداف ومؤشرات محددةُمستندة إلىوتقی�مها االتصال م�ادرات ق�اس أثر تواظب اللجنة الدول�ة على إضافة إلى ما سب�، 

مثل التغط�ة اإلعالم�ة، (الق�اسات الكم�ة والنوع�ة للنتائجالمؤشراتو األهداف تلك وتشمل.هذه الم�ادراتالتي تدعمهاالشاملة التشغیل�ة والمؤسس�ة 

راتیج�ة االتصال مثًال: هل حققت استالسمع�ة والمرئ�ة)، وق�اسات األثر (، واإلحصائ�ات عبر اإلنترنتات إحصائ�ٕاعداد تا�عة الرسائل الرئ�س�ة، و وم

، االتصالرة في دو ستخالص الدروس المستفادةالمنتظمة الممارسات الُتدمج .)السلوكوأالس�اسات، وأعلى المواقف، منهااألثر المرجو�الفعل 

.ستراتیج�اتاألسالیب واالإطالق شرارة تغییر ومن شأنها 

�ادرات �ما في ذلك الطر�قة التي تؤثر بها م،على النطاق األوسعالمم�نة التي ُ�حدثها االتصال أو عدم االتصال صداء األؤخذ في االعت�ار ت�ما 

فمن المم�ن .خ�ةالتار�هاوما عواقبمصداقیتها وسمعتها على المستو� العالمي، علىاالتصال في اللجنة الدول�ة في س�اقات أخر�، وما تأثیرها 

لحال اهومن وقوع حدث ما، �ما عدة سنوات مضي امتنعت عن اإلدالء �ه �عد تصر�ح بدر منها أو تتعرض اللجنة الدول�ة للُمساءلة عن أن 

.40واندار ها تشهدالحرب العالم�ة الثان�ة، و�ذلك اإل�ادة الجماع�ة التي إ�ان�المحرقة الناز�ة ما تعل� ف�

-س �عنا�ةعلى أن ُیدر –مطروحٍ �خ�ارالصمت �االكتفاء�م�نمعّینة حاالتففي ، التصالاإجراءاتضمنفي حد ذاته الصمت یندرجإلى ذلك، 

لتت�ح أو ، اصلللتو حتى �حین الوقت المناسب االنتظار اللجنة الدول�ة تؤثرأن في �عض الحاالت ومن المم�ن .استراتیج�ة االتصالإطارضمن

� التوجیه�ة المزمع وضعها �جزء من النموذج التشغیلي الجدید.39 وذلك �ما یتف� مع الم�اد

د قلالعتراف علًنا بإخفاقها أخالقً�ا �سبب امتناعها عن التحدث عالن�ة عما عا�شته إ�ان الحرب العالم�ة الثان�ة. أما في حالة رواندا، ف1995اضطرت اللجنة الدول�ة عام 40

، وذلك �2014ة إح�اء الذ�ر� السنو�ة العشر�ن لإل�ادة الجماع�ة عام جهرت اللجنة الدول�ة �الحدیث عن حوادث "إ�ادة جماع�ة" منذ البدا�ة، وهو ما منحها موقًفا أفضل في مناس

� شيء لوقف جر�مة اإل�ادة الجماع�ة هناك. �الرغم من عدم قدرتها على فعل أ
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لمخاطر، غیر أن هذا النهج ینطو� على �عض اوالحما�ة في المقام األول).(الوصولمیدان�ةحوارها الثنائي حول قضا�اعلى للتر�یز �عض الوقت 

قد أو ،عن نطاق س�طرتهاما مسألةحول الصادرةالرسائل أن تخرج أواللجنة الدول�ة، ن�ا�ة عن �الت�ادر أطراف أخر� �التحدث إذ من الوارد أن 

ُ�ساء فهم هذا الصمت.

در موثوقة مصاتوفرتضمنإذا ما قررت اللجنة الدول�ة التحدث علًنا عن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني (راجع المبدأ الخامس)، فعلیها أن 

الثنائي حوار الع بتنس� متصدروأن ، و�جب أن تصدر ب�اناتها في التوقیت المناسب.�الفعلوقوع االنتهاكاتتؤ�د لصحة �المها إث�ات�م�ن 

وهر هذا مع جالقانون الدولي اإلنساني الب�انات العامة حول انتهاكات یجب أن تتس� �ش�ل عام، و .مع أطراف النزاعالمعني �الحما�ة السر� 

تو� و�ذلك موظفي اللجنة الدول�ة، حتى �م�نهم توض�ح مح،بنشر هذه الب�اناتُمس�ًقا و�جب متى أم�ن إ�الغ األطراف المعن�ة الحوار الثنائي. 

ماهیر الخارج�ة، الجعنردود األفعال الصادرة توقع لضرور� والط�ع فإنه من الجهات االتصال الخارج�ة.الب�انات العامة الصادرة عن اللجنة الدول�ة 

عالوة .ص�اغة ُمعینة، وقد ُیبدون حساس�ة تجاه 41جً�اشُ�مّثلاختالف آرائهم حول ما �عین االعت�ار آخذین على المستو�ین المحلي والعالمي، 

لك�ف�ة ا�ذلك على من شأنه التأثیر ، إذ إن ذلك وراء إبداء اللجنة الدول�ة مخاوفهاب توخي الحرص عند اخت�ار األدوات والدوافع جیعلى ذلك، 

.لمخاطرللحد من اوخطة للطوار�، تدابیر وضع وعل�ه ین�غي ُیتلقى بها هذ الب�ان. التي 

ما وعادة.42جد�ازمني قصیرفي إطارتحلیل الموقف واتخاذ القرار المناسب �شأن التحدث أو عدم التحدثفي المعتاد، ��ون من الضرور� 

� یتناولوقوع الحدث ُ�عیدومصداق�ة إذا صدرت في الوقت المناسب، بتغط�ة إعالم�ة فق�، و��ون لها تأثیرتحظى الب�انات  ه الب�ان م�اشرة.الذ

، عدم إلحاق الضرر""وذلك انطالًقا من امتثالها لمبدأ ،المجتمعات المتأثرة�آثار ضارة استراتیج�ات االتصال وأنشطته إلحاق تجنب و�جب أ�ًضا أن ت

� الدعائم الرئ�س�ة ألنشطة الحما�ة.  � �عد إحد الذ

إعالءعلى تر�ز والتي ، األخر� وأنشطتهاهاعلى �افة استراتیج�ات�ُتطبّ ذات المعاییر التي راتیج�ة االتصال للجنة الدول�ة تتح�م اسوفي النها�ة، 

� اعت�ارفوق مصالح ضحا�ا النزاعات المسلحة وحاالت العنف األخر�  (راجع المبدأ األول).آخرأ

ودعم مواقفها ظمة المنفي تمثیل ما �ساعدهم ،الممارسةهأن ��ون لهم وعي تام وفهم لهذلجم�ع موظفي اللجنة الدول�ة ه ین�غيومما ال شك ف�ه أن

ر للعاملین فإذا تواف.التزام الصمتمسألة ما أو حول�شأن التواصل ذالمّتخَ الخ�ار، وتوض�ح خلف�اتالجماهیر الخارج�ةأماماس راسخعلى أس

� التوجیه�ة والقیود التي وتقبّ �عزز فهمهم فإن ذلك االتصال الخارجي لّلجنة الدول�ة، لممارسة�المنظمة فهم واضح  �احترامها، ال طالبهم تلهم للم�اد

.على منصات التواصل االجتماعيشخصي �ش�ل س�ما عند تواصلهم 

طو�ر مجموعة تومن المقرر أ�ًضا حسب المقتض�ات. جم�ع الموظفین وسُتعمم على في برامج التدر�ب المؤسسي، الممارسةج هذه ادمإومن المقرر 

وغیر من الموظفین المختصین، والعاملین في المنظمة وموظفي االتصال، المدیر�ن، ذات الصلة �عمل الجوانب لتوض�ح متنوعة من األدوات 

�ش�ل عام.

� تحددآنًفا، من المقرر وضع خارطة طر�� للتنفیذ �ر و�ما ذُ  .وافً�اتطب�ًقاالثمان�ة أولو�ات العمل بهدف تطبی� الم�اد

� مخاوف من انتهاكات القانون الدولي اإلنساني. ، والب�انات العامة التي ُتب15لممارسة رقم لالفرق بین ما �مّثل شجً�ا علنً�ا وفًقا عامة الناسل�س من المعقول توقع أن یدرك 41 د

عامة د من أو من جانب أفراففي �عض الحاالت، قد ُ�فهم الحدیث عن الوضع اإلنساني في س�اق ما على أنه �حمل في ط�اته شجً�ا ألفعال معینة من قبل األطراف المعن�ة

� إشارة إلى انتهاكات للقانون الدولي الناس اإلنساني.، حتى وٕان لم ترد أ

مجلس الجمع�ة على أن 15الممارسة رقم الملحقة �اإلجراءات الداخل�ةالئحةأم ال. تنص15ین�غي مراعاة ذلك �ش�ل عام سواء �انت الحالة التي �سر� علیها الممارسة رقم 42

اللجنة الدول�ة اتخاذ قرار إصدار ب�ان شجب علني.هو الجهة المختصة بإصدار ب�انات الشجب العلني. إال أنه في الحاالت العاجلة، یجوز لرئ�س 


