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مهمة اللجنة الدولية

لل�صليب الأحمر

تعمل �للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر، منذ ن�شاأتها في عام 1863، من �أجل 

�لأخرى،  �لعنف  وحالت  �لم�شلحة  �لنز�عات  �شحايا  وم�شاعدة  حماية 

عملها  نطاق  �ت�شع  ثم  �لجنود،  من  �لجرحى  على  �لأمر  بد�ية  في  وركزت 

�لعنف  وحالت  �لم�شلحة  �لنز�عات  �شحايا  جميع  ف�شمل  �لوقت  بمرور 

�لأخرى.

�إغاثة  �إن�شاء جمعيات  �قترح »هنري دونان«   ،
1
»تذكار �سولفرينو« في كتابه 

وطنية يمكن �لتَعُرف عليها من خالل �شارة م�شتركة في ما بينها من جانب، 

 لحماية �لجرحى على �أر�ض �لمعركة من جانب �آخر. 
2
ع معاهدة دولية وو�شْ

ئت لجنة د�ئمة في جنيف، وجرى �ختيار �شارة  ولدعم هاتين �لفكرتين، �أُن�شِ

��شم  لنف�شها  �للجنة  فاتخذت   ،
3
بي�شاء �أحمر على خلفية  من �شليب  تتكون 

»�للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر«.

ولكن  ميد�ني،  بعمل  �لقيام  �لأمر  بادئ  في  �لدولية  �للجنة  ق�شد  يكن  لم   

�إليها  ُينظر  وكان   - نز�عات  فيها  تدور  �لتي  �لدول  في  �لوطنية  �لجمعيات 

�لإغاثة  �إر�شال موظفي  منها  �ل�شلطات- طلبت  �لقرب من  �شديدة  كجهات 

�إلى  �لنز�ع  �أوقات  في  يحتاج  �لإن�شاني  �لعمل  باأن  منها  �إيماًنا  لها  �لتابعين 

يمكن  ما  وهو  �لأطر�ف،  جميع  من  مقبولة  و�ل�شتقالل  بالحياد  �شمانات 

�للجنة  هرعت  لذلك،  تقديمه.  وحدها  �لأحمر  لل�شليب  �لدولية  للجنة 

�لدولية �إلى �إقامة �أن�شطة ميد�نية تعمل في �إطار من �لحياد و�ل�شتقالل، وتبا�شر 

ن�شاطها على جانبي �أر�ض �لمعركة. ولم ياأت �لإقر�ر بهذ� �لدور �إل في وقت 

لحق عندما ن�شت �تفاقيات جنيف �شر�حًة على �لطبيعة �لإن�شانية �لمح�شة 

غير �لمتحيزة لأن�شطة �للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر، وكلفتها بدور خا�ض 

يكمن في كفالة �لتطبيق �لأمين للقانون �لدولي �لإن�شاني.

�لخدمات �لطبية بالقو�ت  لدعم  مهياأة  تكون  لكي  �ل�شلم  �أوقات  في  ت�شتعد  د�ئمة  �إغاثة  �إن�شاء جمعيات  �قترح “دونان”  1

كما  �ل�شلطات.  قبل  من  بها  �لعتر�ف  ويجري  جهودها،  بتن�شيق  �لجمعيات  هذه  وتقوم  �لحرب.  وقت  في  �لم�شلحة 

دق عليه، �أ�شا�شا تقوم عليه جمعيات  �قترح �نعقاد موؤتمر دولي “لو�شع مبد�أ دولي ما، �تفاقي ومقد�ض، ي�شبح متى �أِقّر و�شُ

�للجنة  �لعربية،  لإغاثة �لجرحى”، كما تحمي �أي�شا �لجرحى ومن يقدمون لهم �لم�شاعدة ) “تذكار �شولفرينو” �لترجمة 

�لدولية لل�شليب �لأحمر، 2007، �ض 111 (.

�إلى   كانت �للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر في �لطليعة في عملية تطوير �لقانون �لدولي �لإن�شاني وتحويل �أفكار “دونان”  2

و�قع، ل�شيما ت�شجيع �إقر�ر �لتز�م ر�شمي ور�شين من قبل �لدول لم�شاعدة �لجنود �لجرحى ورعايتهم دون تمييز. وفي ما 

بعد، �أخذ �لعمل �لميد�ني للجنة �لدولية �أ�شا�شا قانونيا من خالل �لتفوي�ض �لذي ن�ض عليه �لقانون �لدولي �لإن�شاني و�لقر�ر�ت 

�لتي �أقرت في �جتماعات �لموؤتمر �لدولي لل�شليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر.

. هي مقلوب �لعلم �ل�شوي�شري تحيًة للدولة �لم�شيفة لموؤتمر جنيف �لدولي لعام 1863 3
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يونيو/حزير�ن   4 19 �آخر مرة في  لل�شليب �لأحمر )جرى تعديله  �لدولية  �للجنة  �لذي يظهر في مطبوعات  �لن�ض  هذ� هو 

.)2008
في هذ� �لكتيب �إلى جميع �لكيانات )�شو�ء نا�شئة بحكم �لقانون �أو بموجب �لأمر   ت�شير كلمتا “�أطر�ف” �أو “�ل�شلطات”  5

�لو�قع( �لتي تقع عليها �لتز�مات.

�نظر �لفقرة 3 من �لمادة 5 6 من �لنظام �لأ�شا�شي للحركة �لدولية. فبو�شفها منظمة �إن�شانية محايدة وم�شتقلة على نحو خا�ض، 

تنظر �للجنة �لدولية في ما �إذ� كانت في و�شع �أف�شل من �لمنظمات �لأخرى لال�شتجابة �إلى �لحتياجات �لنا�شئة عن هذه 

�لحالت، مثل زيارة �لمحتجزين لدو�ع �أمنية في �لحالت �لتي ت�شير فيها معلومات �أو �شائعات �إلى وجود ظروف �حتجاز 

�شيئة �أو �إ�شاءة معاملة.

تعرف اللجنة الدولية مهمتها كما يلي:

ثقة جميع  ك�شب  �إلى  تحتاج  قيام،  خير  بمهمتها  �لدولية  �للجنة  تقوم  لكي 

 و�لأ�شخا�ض �لمنخرطين في نز�ع �أو في حالة من حالت 
5
�لدول و�لأطر�ف

ب�شيا�شات  در�يتهم  �إلى  خا�ض  ب�شكل  �لثقة  هذه  وت�شتند   .
6
�لأخرى �لعنف 

خالل  من  �لنا�ض  ثقة  �لدولية  �للجنة  وتكت�شب  وممار�شاتها.  �لدولية  �للجنة 

�لمثابرة و�لتنبوؤ بالأحد�ث. و�لتحدي �لد�ئم �لذي عليها مو�جهته هو �لمزج 

بين �لفاعلية و�لم�شد�قية في عملها بغ�ض �لنظر عن زمن �لحتياجات ومكانها 

�آن  في  وخالقة  و�قعية  تكون  �أن  باإمكانها  �أنه  �إثبات  د�ئما  فعليها  ونطاقها، 

�لدولية  �للجنة  تعطي  �لو��شحة،  و�أولوياتها  ��شتر�تيجيتها  �إطار  وفي  و�حد. 

لبعثاتها في �لميد�ن درجة كبيرة من �ل�شتقالل في تحديد �أف�شل �شبل م�شاعدة 

�شحايا �لنز�عات وغيرها من حالت �لعنف.

ويو�شح هذ� �لكتيب �لكيفية �لتي ت�شكلت بها �للجنة �لدولية، وكيفية عملها، 

خالل  من  ل�شيما  �لأخرى،  �لإن�شانية  �لمنظمات  عن  نف�شها  تميز  وكيف 

�لطموحة  �لمهمة  هذه  �أن  �شك  ول  تتبعه.  �لذي  �لتخ�ش�شات  متعدد  �لنهج 

�أب�شط من ذلك  �لفكرة هنا  �إلى مجموعة كاملة من �لأعمال، ولكن  تحتاج 

ونطاق  �لأحمر  لل�شليب  �لدولية  �للجنة  �شمات  عر�ض  هو  فالهدف  كثير�. 

عملها و�ل�شبل �لتي تتبعها للقيام به في �شفحات قليلة. ورغم ما قد يبدو في 

�للجنة  �أ�شبحت عليه  �لعر�ض من �ختز�ل، فهو يقدم موجز� مفيد� عما  هذ� 

�لدولية �ليوم.

وغير  ومحايدة  م�ستقلة  منظمة  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

اأرواح وكرامة  اإن�سانية بحتة تتمثل في حماية  متحيزة، ت�ؤدي مهمة 

�سحايا الحرب والعنف الداخلي وتقديم الم�ساعدة لهم.

وتعزيز  ن�سر  طريق  عن  المعاناة  تفادي  اإلى  الدولية  اللجنة  وت�سعى 

القان�ن الدولي الإن�ساني والمبادئ الإن�سانية العالمية.

انبثقت  الذي  الم�سدر  وهي   1863 عام  الدولية  اللجنة  اأن�سئت 

والهالل  الأحمر  لل�سليب  الدولية  والحركة  جنيف  اتفاقيات  عنه 

الأحمر. وهي ت�جه وتن�سق الأن�سطة الدولية التي تنفذها الحركة في 

حالت النزاعات الم�سلحة وحالت العنف الأخرى.4
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ما هي اللجنة الدولية

لل�صليب الأحمر

هدف اللجنة الدولية

�لنز�عات  �شحايا  حياة  �حتر�م  �شمان  هو  �لدولية  �للجنة  وجود  �شبب  �إن 

و�لنف�شية،  �لبدنية  و�شالمتهم  وكر�متهم  �لأخرى  �لعنف  وحالت  �لم�شلحة 

وذلك من خالل عملها �لإن�شاني �لمحايد و�لم�شتقل. وكل ما تقوم به �للجنة 

�لغاية  هذه  تحقيق  �إلى  وي�شعى  �لأ�شا�شي  �لهدف  هذ�  نحو  موجه  �لدولية 

�لمثلى. وتنفذ �للجنة �لدولية �أن�شطة لتلبية �حتياجات هوؤلء �لأ�شخا�ض وفقا 

للحقوق �لمكفولة لهم و�لو�جبات �لملقاة على عاتق �ل�شلطات.

 الطبيعة المزدوجة لعمل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

 تطور عمل �للجنة �لدولية على م�شارين متو�زيين. �لأول منهما هو �لم�شار 

من  وغيرها  �لم�شلحة  �لنز�عات  �شحايا  م�شاعدة  يعني  ما  وهو  �لميد�ني، 

�لإن�شاني  �لدولي  �لقانون  تطوير  على  في�شتمل  �لثاني،  �أما  �لعنف.  حالت 

و�لمبادئ �لإن�شانية و�لتعريف به.

ويرتبط �لم�شار�ن ببع�شهما �لبع�ض �رتباطا ل ينف�شم، �إذ يعمل �لأول د�خل 

�لإطار �لذي يحدده �لثاني، بينما يعتمد �لثاني على �لخبرة �لتي يجلبها �لأول، 

 .
7
تحديدها جرى  �لتي  �لحتياجات  �إلى  �لدولية  �للجنة  ��شتجابة  ل  وي�شِهّ

وهكذ�، تعزز هذه �لطبيعة �لمزدوجة هوية �للجنة �لدولية وتميزها عن باقي 

�لمنظمات �لإن�شانية �لأخرى، �لخا�شة منها و�لحكومية �لدولية، �لتي تركز 

جهودها عامًة على و�حدة من هاتين �لأولويتين دون �لأخرى.

منظمة مكلفة بمهمة

 �أنها مكلفة من ِقبل �لدول 
8
من �ل�شمات �لرئي�شية �لتي تت�شم بها �للجنة �لدولية

 بمهمة )�أو بالأحرى بمهام( لم�شاعدة �شحايا 
9
�لأطر�ف في �تفاقيات جنيف

من �لأمثلة �لجيدة على ذلك م�شاعدة �شحايا �لألغام �لم�شادة لالأفر�د. فبينما تقدم لهم �للجنة �لدولية �لعالج، فهي تتلقى  7 
معلومات  ت�شاعدها على جمع تفا�شيل عن هذه �لحو�دث، وتوجيه �شكاوى  �إلى �لجهات �لم�شوؤولة، و�إعد�د بر�مج توعية 

لمنع وقوع مزيد من �لحو�دث بين �ل�شكان �لمحليين، وتكييف �لر�شالة �لمر�د تو�شيلها لتو�فق �أكثر فئات �ل�شحايا �شيوعا 

)�لأطفال، و�لن�شاء، و�لرعاة(، كما تقدم في بع�ض �لأحو�ل �لمعلومات �إلى �لمنظمات �لعاملة في مجال �إز�لة �لألغام، وتنظم 

عمليات �إعادة تاأهيل �ل�شحايا وتزويدهم باأطر�ف ��شطناعية، وربما توفر لهم تدريبا متخ�ش�شا وقرو�شا لبدء م�شروع �شغير.  

�إ�شافًة �إلى ذلك، ثبت  �أن �لمعرفة و�لخبر�ت من هذ� �لنوع كانت لها فائدة كبيرة في �لعملية �لتي �أدت �إلى �إقر�ر معاهدة 

جديدة تحظر ��شتخد�م �لألغام �لم�شادة لالأفر�د.

غير  منظمة  ول  دولية  حكومية  منظمة  لي�شت  فهي   ، نوعها” 8 من  “فريدة  منظمة  �لقانونية  �لناحية  من  �لدولية  �للجنة  تعد 

حكومية، بل هي موؤ�ش�شة خا�شة تعمل بموجب �لقانون �ل�شوي�شري ولها تفوي�شات بموجب �لقانون �لدولي �لعام.

�أو  �لحرب  �أ�شرى  زيارة  مثل  �لأحمر،  لل�شليب  �لدولية  �للجنة  �إلى  معينة  حقوقا  �شر�حًة  �لإن�شاني  �لدولي  �لقانون  يمنح  9 
�لو�قعين في �لأ�شر من �لمدنيين و�إمد�دهم بمو�د �لإغاثة، وت�شغيل وكالة �لبحث عن �لمفقودين )�نظر �لمو�د 73، و122، 

و123، و126 من �تفاقية جنيف �لثالثة، و�لمو�د 76، و109، و137، و140، و143 من �تفاقية جنيف �لر�بعة. وف�شال 

عن ذلك، يقر �لقانون �لدولي �لإن�شاني بحق �لمبادرة للجنة �لدولية في حالة ن�شوب نز�ع م�شلح، �شو�ء دولي �أو غير دولي 

)�لمادة 3 و�لمو�د 10/9/9/9 �لم�شتركة في ما بين �تفاقيات جنيف �لأربع(. كما يوؤكد �لنظام �لأ�شا�شي للحركة �لدولية في 

�لمادة 5 منه على دور �للجنة �لدولية. �أما في �لحالت �لتي ل ترقى �إلى �لم�شتوى �لذي يغطيه �لقانون �لدولي �لإن�شاني، فاإن 

هذه �لمادة �لخام�شة من �لنظام �لأ�شا�شي للحركة وحدها تقر باأن �للجنة �لدولية مفو�شة بالتحرك.
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�لنز�عات �لم�شلحة. ولذ� فاإن جذور عملها ر��شخة بقوة في �لقانون �لدولي 

�لعام. �أما في حالت �لعنف �لأخرى، فينبع تكليف �للجنة �لدولية بالعمل من 

�لنظام �لأ�شا�شي للحركة �لدولية.

�لإن�شاني.  �لدولي  �لقانون  من  �لدولية  �للجنة  لعمل  �لقانوني  �لأ�شا�ض  ينبع 

كما يوؤكد كل من �لنظام �لأ�شا�شي للحركة �لدولية لل�شليب �لأحمر و�لهالل 

�لأحمر  لل�شليب  �لدولي  �لموؤتمر  وقر�ر�ت  �لدولية(،  )�لحركة   
10

�لأحمر

�لدولية.  �للجنة  عمل  �شرعية  على  �لمندوبين  ومجل�ض  �لأحمر،  و�لهالل 

�لأ�شا�شي  �لنظام  �شاأن  �شاأنه  �لإن�شاني،  �لدولي  �لقانون  �أن  بالذكر  وجدير 

�للجنة  به  تقوم  لما  تاريخية  تقليدية  ممار�شات  يعزز  �إنما  �لدولية،  للحركة 

�لدولية، ترجع �إلى زمن ي�شبق �لتدوينات �لقانونية �لمتعاقبة له.

للقانون  �لأمين  �لتطبيق  مر�قبة  م�شوؤولية  �لدولية  �للجنة  �إلى  �لدول  �أوكلت 

�لدولي �لإن�شاني. وبو�شفها حار�شا لهذ� �لقانون، تقوم �للجنة �لدولية بتد�بير 

لكفالة �حتر�م هذه �لمجموعة من �لقو�عد �لقانونية و�لتعريف بها وتاأكيدها 

�لتقلي�ض  من  بوجه خا�ض  �لمنظمة  تو�شيحها وتطويرها. وتخ�شى  وكذلك 

متعددة  �أو  ثنائية  بخطو�ت  وتقوم  �لإن�شاني،  �لدولي  للقانون  �لمحتمل 

�لأطر�ف �أو عامة من �أجل ت�شجيع �حتر�مه وتطويره.

�إلى  �لإ�شارة  عند  �لإن�شاني  �لدولي  بالقانون  عامًة  �لدولية  �للجنة  ت�شت�شهد 

�لقو�نين  بمجموعة  �ل�شت�شهاد  في  بحقها  ذلك  رغم  وتحتفظ  �أن�شطتها، 

�لقانون  ل�شيما  �لنا�ض،  حماية  على  تن�ض  �لتي  �لأخرى  �لدولية  و�لمعايير 

، �أينما ر�أت �شرورة �إلى ذلك.
11

�لدولي لحقوق �لإن�شان

و��شتناد� �إلى خبرتها �لطويلة، حددت �للجنة �لدولية �شيا�شاتها في عدة وثائق 

تر�شد عملها وتوجهه، وتهدف �إلى �ت�شاق عملها جيال ور�ء جيل، مما يعزز 

ممار�شتها  عند  وم�شد�قيتها  �لدولية  �للجنة  مو�قف  توقع  في  �لثقة  بدوره 

للمهمة �لمكلفة بها.

الع�صوية في حركة دولية 

�لأحمر ع�شويتها في  لل�شليب  �لدولية  للجنة  �لأخرى  �لمميزة  �ل�شمات  من 

مكونات  �أحد  فهي  منها.  بمبادرة  ن�شاأت  �لتي  �لحركة  وهي  دولية،  حركة 

هذه �لحركة، �أما مكوناتها �لأخرى فهي �لجمعيات �لوطنية و�لتحاد �لدولي 

. ويوطد هذه 
12

لجمعيات �ل�شليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر )�لتحاد �لدولي(

�لر�بطة مع �لحركة �لدولية تماثل �لمهمات �لتي ت�شطلع بها جميع مكوناتها، 

تجتمع �لدول �لأطر�ف في �تفاقيات جنيف عادة مع ممثلين من مكونات �لحركة �لدولية )�للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر،  10 
و�لتحاد �لدولي، و�لجمعيات �لوطنية( مرة كل �أربع �شنو�ت في �إطار �لموؤتمر �لدولي. وهذ� �لموؤتمر هو �لمخت�ض بتعديل 

�لنظام �لأ�شا�شي للحركة )�لذي يحدد دور �للجنة �لدولية( ويمكنه �إعطاء تفوي�شات �إلى مختلف مكونات �لحركة، ولكن ل 

يمكنه تعديل �لنظام �لأ�شا�شي للجنة �لدولية �أو د�شتور �لتحاد �لدولي �أو �تخاذ �أية قر�ر�ت تتعار�ض معهما )�لمادة 11 فقرة 

6 من �لنظام �لأ�شا�شي للحركة �لدولية(.
�لإن�شاني عندما يكون  �لدولي  �لقانون  �إلى  بالإ�شافة  �لإن�شان  �لدولي لحقوق  بالقانون  �لدولية  �للجنة  ت�شت�شهد  �أن   11 يجوز 

�لأخير و�جب �لتطبيق، �أو ت�شت�شهد به بدل منه عندما ل يكون و�جب �لتطبيق.

�نظر على وجه �لخ�شو�ض �لمو�د 1، و3، و6 12 من �لنظام �لأ�شا�شي للحركة.
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�لقيام  بمهمة  �لوطنية  �لجمعيات  وت�شطلع   .
13

م�شتركة ل�شارة  و��شتخد�مها 

لل�شلطات  م�شاعدة  كاأجهزة  دورها  ل�شيما  بالدها،  د�خل  �إن�شانية  باأن�شطة 

�لعامة في �لمجال �لإن�شاني.

على  بناء  �لوطنية  بالجمعيات  لالعتر�ف  �إجر�ء�ت  �لدولية  �للجنة  تتخذ 

�لوطنية  �لجمعيات  �لدولية. وتتمتع  للحركة  �لأ�شا�شي  �لنظام  معايير و�شعها 

�لن�شمام  بالتالي  لها  ويحق  �لحركة،  في  كاملة  بع�شوية  بها  �لعتر�ف  بعد 

في  �لوطنية  �لجمعيات  مع  �لدولية  �للجنة  وتتعاون  �لدولي.  �لتحاد  �إلى 

�لنز�عات  �أوقات  في  للعمل  �لتاأهب  مثل  �لم�شترك  �ل�شاغل  ذ�ت  �لم�شائل 

بالقانون  �لمعرفة  ون�شر  �لأ�شر  �شمل  ولّم  �لمفقودين  و�لبحث عن  �لم�شلحة 

�لدولي �لإن�شاني و�لمبادئ �لأ�شا�شية للحركة �لدولية. وفي �أوقات �لنز�عات 

عن  م�شوؤولة  �لدولية  �للجنة  تكون  �لأخرى،  �لعنف  وحالت  �لم�شلحة 

�لم�شاعدة في دعم قدرة �لجمعيات �لوطنية على تلبية �لحتياجات �لمتز�يدة 

.
14

من �لم�شاعد�ت �لإن�شانية

من  كثير  في  �لميد�ن  في  �لدولية  �للجنة  عمل  نجاح  في  �لف�شل  يرجع   

�لأحيان �إلى وجود �لجمعيات �لوطنية ومو�ردها ودر�يتها بالظروف �لمحلية 

ودو�فعها �لقوية للعمل. ويجوز لهذه �لجمعيات �أي�شا �لنخر�ط في عمليات 

دولية عن طريق �للجنة �لدولية �أو �لتحاد �لدولي �أو �لجمعية �لوطنية في �لبلد 

�لمعني. وت�شتفيد �للجنة �لدولية من �شبكة عمل فريدة من نوعها تتكون من 

�لجمعيات �لوطنية �لمنت�شرة في جميع �أنحاء �لعالم. وهذ� �لتعاون و�لتن�شيق 

د�خل �لحركة ي�شاعد على �ل�شتخد�م �لأمثل لقدر�ت جميع �أع�شائها.

وبناء على قو�عد �لحركة �لدولية و�لتفاقات �لخا�شة بها، تدير �للجنة �لدولية 

وتن�شق �أن�شطة �لإغاثة �لدولية في »�لنز�عات �لم�شلحة �لدولية وغير �لدولية« 

وتن�شق  تدير  كما  �لمبا�شرة«.  ونتائجها  �لد�خلي  �ل�شر�ع   « حالت  وفي 

�لتي  �لحالت  جميع  في  �لعائلية  �لرو�بط  �إعادة  �إلى  تهدف  �لتي  �لأن�شطة 

تتطلب ��شتجابة دولية طارئة. وبذلك يقع على عاتق �للجنة �لدولية م�شتويان 

:
15

من �لم�شوؤولية

�لخا�ض بها ومجالت  �لتفوي�ض  �لم�شتمد من  �لإن�شاني  بالعمل  �لقيام  	•
�خت�شا�شها �لمحددة؛

تن�شيق �لعمليات �لدولية �لتي تقوم بها مكونات �لحركة �لدولية. 	•
مهمة �لحركة �لدولية هي: 13 

تجنب �لمعاناة �لإن�شانية وتخفيفها �أينما وجدت؛ 	•
حماية �لحياة و�ل�شحة، و�شمان �حتر�م �لإن�شان خا�شة في �أوقات �لنز�ع �لم�شلح وحالت �لطو�رئ �لأخرى؛ 	•

�لعمل على �لوقاية من �لمر�ض وتعزيز �ل�شحة و�لرعاية �لجتماعية؛ 	•
�لت�شجيع على �لخدمة �لتطوعية، و��شتعد�د �أع�شاء �لحركة �لد�ئم للم�شاعدة، و�إح�شا�ض عالمي بالت�شامن مع جميع  	•

�لمحتاجين �إلى حمايتها وم�شاعدتها. )�لديباجة، �لنظام �لأ�شا�شي للحركة �لدولية(.

يمكن �إ�شافة �أن �لحركة، بقيامها باأن�شطتها في جميع �أنحاء �لعالم، ت�شهم في �إقامة �شالم د�ئم.

 14 �نظر:
 Policy on ICRC Cooperation with National Societies, “International Review of the Red Cross“,
No. 851, September 2003, pp. 663-678
(، و�لتد�بير �لتكميلية �لتي   �نظر على وجه �لخ�شو�ض �تفاق “�أ�شبيلية” �لذي �أقره مجل�ض �لمندوبين عام1997 )�لقر�ر رقم 6 15

�أقرها مجل�ض �لمندوبين عام 2005 )�لقر�ر رقم 8(.
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المبادئ الأ�صا�صية للحركة الدولية

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر

ت�شتر�شد �للجنة �لدولية في عملها ب�شبعة مبادئ �أ�شا�شية، ت�شاركها فيها باقي 

مكونات �لحركة. وهذه �لمبادئ من�شو�ض عليها في �لنظام �لأ�شا�شي للحركة 

 )وهي: �لإن�شانية، وعدم �لتحيز، و�لحياد، و�ل�شتقالل، و�لخدمة 
16

�لدولية

�لتطوعية، و�لوحدة، و�لعالمية(، وت�شكل �لقيم �لم�شتركة �لتي تميز �لحركة 

�للجنة  �لدولية  �لحركة  �لأخرى. وقد كلفت  �لإن�شانية  �لمنظمات  �شائر  عن 

�للجنة  وتنوه  ون�شرها.  �لمبادئ  هذه  دعم  بمهمة  �لأحمر  لل�شليب  �لدولية 

�لدولية في عملها �أكثر �إلى �لمبادئ �لأربعة �لأولى منها، �لو�ردة في ما يلي، 

وهي مذكورة تحديًد� في بيان مهمتها:

	�لإن�شانية: هي �لمبد�أ �لأ�شمى، وتقوم على �حتر�م �لب�شر، وتوجز ُمثل  	•
عمل  ور�ء  �لكامنة  �لأ�شا�شية  �لمحركة  �لقوة  وهي  و�أهد�فها.  �لحركة 

�للجنة �لدولية لل�شليب �لأحمر.

�لتمييز، وينادي  �أ�شكال  �أي �شكل من  ينبذ  �لمبد�أ  �لتحيز: وهذ�  	عدم  	•
ن  بمعاملة مت�شاوية للنا�ض في �لمحن بناء على درجة �حتياجهم. ويمِكّ

هذ� �لمبد�أ �للجنة �لدولية من تحديد �أولوياتها في �لأن�شطة على �أ�شا�ض  

�لإحتياجات �لملحة لدى �لمت�شررين و�أنو�عها.

ن �للجنة �لدولية من ك�شب ثقة �لجميع  	�لحياد: هو �لمبد�أ �لذي يمِكّ 	•
�لأعمال  في  �لأطر�ف  من  طرف  �أي  جانب  �إلى  �لوقوف  بعدم 

�لعد�ئية، وعدم �لنخر�ط في مجادلت ذ�ت طبيعة �شيا�شية �أو عن�شرية 

�أو  �لمعاناة  حيال  �لالمبالة  �لحياد  يعني  ول  �أيديولوجية.  �أو  دينية  �أو 

قبول �لحرب �أو �ل�شمت في مو�جهة �لأعمال �لوح�شية؛ بل يعني عدم 

وت�شتفيد  �ل�شعوب.  بين  �ل�شقاق  �أوقعت  �لتي  �لخالفات  في  �لخو�ض 

�للجنة �لدولية من هذ� �لمبد�أ في عملها لأنه يو�شع د�ئرة عالقاتها، ويزيد 

.
17

فر�ض �لو�شول �إلى �لمت�شررين من �لنز�عات

يحملون  �أع�شائها  فجميع  هيكال،  م�شتقلة  �لدولية  �للجنة  �ل�شتقالل:  	•
عن  م�شتقلة  فهي  لذلك،  بالتفا�شل.  تعيينهم  ويجري  ذ�تها،  �لجن�شية 

جهات  و�أي  �لم�شالح،  ذ�ت  و�لجماعات  و�لدولية  �لوطنية  �ل�شيا�شة 

للجنة  �لمبد�أ  هذ�  ويعطي  �لعنف.  بحالة  لها عالقة  يكون  ربما  �أخرى 

�لمح�شة  �لإن�شانية  �لمهمة  لإنجاز  تن�شده  �لذي  �ل�شتقالل  �لدولية 

ين. �لموكلة �إليها في حياد وعدم تحيز تامِّ

 16 �نظر ديباجة �لنظام �لأ�شا�شي للحركة �لدولية. �أُعلنت �لمبادئ �لأ�شا�شية من قبل �لموؤتمر �لدولي �لع�شرين �لذي عقد في فيينا 
عام 1965 وجرى �إدماجها بتغيير طفيف في �لنظام �لأ�شا�شي للحركة �لدولية �لذي �أقره �لموؤتمر �لدولي �لخام�ض و�لع�شرون 

في جنيف عام 1986 وجرى تعديله عامي 1995 و2006.

ينبع دور �لو�شيط �لمحايد في حل �لق�شايا ذ�ت �ل�شاغل �لإن�شاني من �لدور �لمحدد للجنة �لدولية بو�شفها منظمة محايدة  17 
وم�شتقلة )�لمادة 5 فقرة 3 من �لنظام �لأ�شا�شي للحركة(
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نطاق العمل ومعايير التحرك

تقوم اللجنة الدولية بالتحرك    

في اأربع حالت مختلفة، هي:

�لدولية  �للجنة  �شعي  يقع  �لدولية:  وغير  �لدولية  �لم�شلحة  �لنز�عات   .1
�للجنة  وتقدم   .

18
مهمتها �شميم  في  �لنز�عات  هذه  �شحايا  لم�شاعدة 

�لدولية خدماتها في هذ� �لمجال ��شتناد� �إلى �لقانون �لدولي �لإن�شاني، 

بعد تقديرها �لجيد لمقد�ر �لحتياجات �لقائمة و�لمتوقعة للم�شاعد�ت 

�لإن�شانية.

هذه  في  خدماتها  �لدولية  �للجنة  تعر�ض  �لأخرى:  �لعنف  حالت   .2
و�لإلحاح  �لخطورة  من  �لملباة  غير  �لحتياجات  كانت  �إذ�  �لحالت 

�إذ� كان يمكنها - نظًر� لو�شعها  ما يبرر هذه �لخطوة. كما تدر�ض ما 

– فعل  �لطويلة  كمنظمة محايدة وم�شتقلة على نحو خا�ض ولخبرتها 

�شيء �أكبر مما ي�شتطيعه �لآخرون. ول ي�شتند عر�شها بتقديم خدماتها 

في هذه �لحالت �إلى �لقانون �لدولي �لإن�شاني، بل �إلى �لنظام �لأ�شا�شي 

.
19

للحركة �لدولية

حالت وقوع كارثة طبيعية �أو تقنية �أو �نت�شار مر�ض وبائي في منطقة   .3
ن �للجنة �لدولية من  تتو�جد فيها �للجنة �لدولية ميد�نًيا: هذ� �لو�شع يمِكّ

�لنت�شار �ل�شريع وتقديم م�شاهمة كبرى. لذلك، ت�شارك �للجنة �لدولية 

وبالتعاون  ت�شتطيعه  �لذي  بالقدر  �لفريدة،  بقدر�تها  �لحالت  في هذه 

مع �لحركة �لدولية. وب�شكل عام، فهي ل تعمل في هذه �لأحو�ل �شوى 

خالل فترة �لطو�رئ فح�شب.

�لحالت �لأخرى: تقدم �للجنة �لدولية م�شاهمتها �لخا�شة في �لجهود   .4
في مجالت  �لأخرى، ل�شيما  �لإن�شانية  �لوكالت  تبذلها جميع  �لتي 

�لإن�شاني  �لدولي  �لقانون  ون�شر  �لمفقودين  عن  �لبحث  مثل  خبرتها 

و�لمبادئ �لأ�شا�شية للحركة �لدولية. وكلها مجالت لها فيها تفوي�ض 

�شريح.

يظل �لقانون �لدولي �لإن�شاني و�جب �لتطبيق حتى بعد توقف �لعمليات �لعد�ئية �لفعلية. فعندما تتوقف �لعمليات �لعد�ئية،  18 
يظل على �لدول �لتز�مات معينة، كما تكون �لتز�مات �أخرى و�جبة �لتطبيق حينئذ. لذلك، تو��شل �للجنة �لدولية مبا�شرة 

“�أتنتهي �لحروب يوما ما؟ عمل �للجنة �لدولية  �أن�شطة �أخرى خالل هذه �لفترة �لنتقالية. �نظر  �أن�شطتها و�لبدء في  بع�ض 

لل�شليب �لأحمر عندما ت�شمت �لبنادق”، �لمجلة �لدولية لل�شليب �لأحمر، مختار�ت من �لمجلة �لدولية 2003.

�نظر �لمادتين 5 فقرة 2 )د( و5 فقرة 3 19 من �لنظام �لأ�شا�شي للحركة �لدولية
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وتحدد �للجنة �لدولية �لأولويات ��شتناًد� للمعايير �لتالية:

درجة معاناة �لمدنيين و�ل�شرورة �لملحة لتلبية �حتياجاتهم: يظل مبد�أ  	•
�للجنة  لعمل  �أ�شا�شا  �لإن�شاني  �لدولي  �لقانون  في  �لو�رد  �لتحيز  عدم 

�لدولية �لذي يت�شم باأنه غير تمييزي ويتنا�شب مع �حتياجات �لأ�شخا�ض 

�لمحتاجين للحماية و�لم�شاعدة؛

وم�شتقل  محايد  وو�شيط  كمنظمة  تميزها  من  �لفريدة  قدر�تها  تنبع  	•
)�لمعرفة  �لم�شلحة  �لنز�عات  �شحايا  م�شاعدة  مجال  في  وخبرتها 

�لمحلية و�لمو�رد �لب�شرية و�لدعم �للوج�شتي و�لبحث عن �لمفقودين 

وما �إلى ذلك(. ويلقى هذ� �لتميز �لذي تتمتع به �للجنة �لدولية و�لناتج 

�لمجتمع  من  �عتر�فا  �لميد�نية  وخبرتها  تعتمدها  �لتي  �لمبادئ  عن 

من  �لعديد  بوجود  تت�شم  �إن�شانية  بيئة  �إطار  في  يندرج  كما  �لدولي 

�لأطر�ف �لفاعلة �لمختلفة غاية �لختالف.

�إلى  �لدولية  �للجنة  ت�شعى   :
20

�لدولية �للجنة  لعمل  �لقانونية  �لأ�ش�ض  	•
قابال  �لإن�شاني  �لدولي  �لقانون  فيها  يكون  �لتي  �لحالت  في  �لعمل 

للنهو�ض  لها  �لمتاحة  �لإمكانيات  �إلى  �شديدة  بعناية  وتنظر  للتطبيق 

بعملها في ظل �شياق ي�شهد �لآثار �لمبا�شرة �لمترتبة على هذه �لحالت 

�لإن�شاني  �لدولي  �لقانون  ي�شملها  ل  �لتي  �لأخرى  �لعنف  حالت  �أو 

)كال�شطر�بات و�لتوتر�ت �لد�خلية(. وتعمل في جميع �لحالت على 

تكييف عملها وفقا للمعايير �شالفة �لذكر.

وتعتبر �لعتبار�ت �أو �لقيود �لعملياتية ) مثل �لتاأثير على �أن�شطة �أخرى، وما �إذ� 

كانت �للجنة �لدولية قد دعيت �إلى �لتدخل و�لم�شائل �لأمنية( معايير يمكن 

�إ�شافتها �إلى �لمعايير �لمذكورة.

 20 ��شتناد� �إلى �لحقائق على �أر�ض �لو�قع ، تقوم �للجنة �لدولية بتحديد �لطبيعة �لقانونية للحالة مما يمكنها من تحديد �لإطار 
�لقانوني �لمرجعي.
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ا�صتراتيجيات من اأجل اأداء المهمة:

بد�ية من �لتحليل �ل�شامل وحتى �لأن�شطة �لمحددة

 التحليل ال�صامل

قبل �ل�شروع في تنفيذ �أي ن�شاط و�جب، ينبغي �لقيام بتحليل �شامل للو�شع 

�شاأن  فمن  و�لديناميات.  و�لمخاطر 
21

�لموجودة �لفاعلة  �لجهات  حيث  من 

ذلك �إتاحة �لفر�شة للجنة �لدولية للتعرف على �ل�شكان �لمت�شررين وتحديد 

ومعرفة  �لم�شاكل  لأ�شباب  و��شحة  روؤية  توفر  ذلك  ويتطلب  �حتياجاتهم. 

جيدة بالمر�فق �لمحلية وقدر�تها و�إمكانياتها. وت�شعى �للجنة �لدولية لتكوين 

�إن�شاني من خالل در��شتها من جميع  فكرة �شاملة عن �أي م�شكلة ذ�ت بعد 

�لجو�نب وتحديد مختلف �أ�شكال �ل�شتجابة �لتي قد تكون منا�شبة.

�لجتماعية  �لعو�مل  منها  �لعتبار  في  �أخذها  ينبغي  �لعو�مل  من  عدد  ثمة 

�أن  ينبغي  كما  و�لعرقية.  و�لدينية  و�لأمنية  و�لثقافية  و�ل�شيا�شية  و�لقت�شادية 

يوؤخذ بعين �لعتبار، عند �إجر�ء �لتحليل، م�شاألة �لتر�بط بين �لعو�مل �لمحلية 

و�لإقليمية و�لدولية �لذي يوؤثر على �أي حالة من حالت �لنز�ع �أو غيرها من 

حالت �لعنف.

ويوفر �لتحليل �أ�شا�شا لتحديد ��شتر�تيجية �شاملة تت�شمن الأولويات والأهداف 

�لدولية  �للجنة  جهود  عليها  �شتتركز  �لتي  و�لحتياجات  �لم�شاكل  و�أنو�ع 

ومو�ردها. وبعد ذلك يجري و�شع ��شتر�تيجية تهدف لي�ض فقط �إلى معالجة 

�لآثار �لمبا�شرة للم�شاكل بل �أي�شا جذورها و�أ�شبابها على �أن يكون ذلك بقدر 

�لإمكان في �إطار �أن�شطة �إن�شانية تت�شم بالحياد و�ل�شتقالل.

لديها من  ما  �أول �لعتماد على  يتعين عليها  تفعل ذلك،  �إذ  �لدولية  و�للجنة 

�لبيئة �لمحلية من ناحية و�أن تحاول  �لتي توفرها   وعلى �لفر�ض 
22

نقاط قوة

�أو تالفيها من ناحية  �لعقبات �لخارجية  �آثار  �لحد من نقاط �شعفها وتحييد 

�ل�شريكة من د�خل  �لأطر�ف  به  تقوم  �لذي  �لتكميلي  للدور  �أخرى. ونظر� 

وخارج �لحركة �لدولية، يتعين �أي�شا �لأخذ في �لح�شبان نقاط �لقوة و�ل�شعف 

لهذه �لأطر�ف �ل�شريكة �أثناء طرح �ل�شتر�تيجية للنقا�ض.

وقد تبد�أ �لأن�شطة �لمختلفة في �آن و�حد �أو بالتتابع وفقا لما يلزم عمله.

�لأطر�ف في �لنز�ع و�أطر�ف �أخرى كالأطر�ف �لفاعلة �لم�شلحة و�أي�شا �لأطر�ف �لفاعلة في �لمجال �لإن�شاني وفي �لأمم  21 
�لمتحدة وخارجها و�لأطر�ف �لفاعلة �ل�شيا�شية وفي �لمجتمع �لمدني وغيرها.

بو�شع �للجنة �لدولية �أن تعول د�ئما على موظفيها �لمحليين في �لبعثات لما لهم من خبرة ودر�ية بالبيئة �لمحلية ولكونهم  22 
متخ�ش�شين في عملهم. كما يمكنها �أي�شا �ل�شعي للح�شول على دعم من �شركاء �آخرين د�خل �شبكة �لحركة �لدولية بح�شب 

�لظروف.
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اأربعة مناهج محددة في البيان الخا�ص بمهمة اللجنة الدولية 

لل�صليب الأحمر تمكنها من الوفاء بمقا�صدها

تجمع �لمنظمة في ��شتر�تيجيتها �ل�شاملة، كما يرد في �لبيان �لخا�ض بمهمة 

�للجنة �لدولية، بين �أربعة مناهج  وذلك تبعا لتحليل حالة ما من  �أجل كفالة 

�حتر�م  ـ  �لبعيد  �أو  �لق�شير  �لمدى  مبا�شر وعلى  �أو غير  مبا�شر  بطريق  �شو�ء  ـ 

حياة وكر�مة �شحايا �لنز�عات �لم�شلحة وغيرها من حالت �لعنف و�شمان 

�شالمتهم �لبدنية و�لعقلية.

حماية حياة وكرامة �صحايا النزاعات الم�صلحة وغيرها من حالت العنف

منهج الحماية

�لفاعلة  و�لأطر�ف  �ل�شلطات  قيام  �شمان  هو  �لحماية  من  �لهدف  	•
حقوق  ومر�عاة  عاتقها  على  تقع  �لتي  باللتز�مات  بالوفاء  �لأخرى 

�لحرب  و�أمن وكر�مة �شحايا  �أجل حماية حياة  �لمو�طنين وذلك من 

وحالت �لعنف �لأخرى و�لحفاظ على �شالمتهم �لبدنية و�لعقلية.

حد  و�شع  �أو  منع  �أجل  من  �لمبذولة  �لجهود  �أي�شا  �لحماية  ت�شمل  	 	•
�أو  �لإن�شاني  �لدولي  للقانون  �لمحتملة  �أو  �لفعلية  لالنتهاكات 

لمجموعات �لقو�نين �لأخرى �أو للقو�عد �لأ�شا�شية �لتي تكفل �لحماية 

لالأ�شخا�ض في هذه �لحالت.

هذه  وقوع  �إلى  دعت  �لتي  و�لظروف  �لأ�شباب  على  �أوًل  تركز  	•
�لنتهاكات وتخاطب �لم�شوؤولين عنها وكل من باإمكانه �لتاأثير عليهم 

كما تركز ثانًيا على �لآثار �لمترتبة على هذه �لنتهاكات.

م�صاعدة �صحايا النزاعات الم�صلحة وحالت العنف الأخرى

منهج الم�ساعدة

�لمحلية  �لمجتمعات  �أو  �لأفر�د  حياة  حماية  �إلى   
23

�لم�شاعدة تهدف  	•
�لأخرى  �لعنف  وحالت  �لم�شلحة  �لنز�عات  جر�ء  ت�شررت  �لتي 

و��شترد�د كر�متهم.

تعنى �أن�شطة �لم�شاعدة على وجه �لأ�شا�ض بالآثار �لتي تخلفها �نتهاكات  	•
�لقانون �لدولي �لإن�شاني ومجموعة �لقو�نين �لأخرى ذ�ت �ل�شلة. ومن 

�لنتهاكات  بهذه  تحيط  �لتي  و�لظروف  �لأ�شباب  معالجة  �أي�شا  �شاأنها 

وذلك من خالل �لحد من �لتعر�ض للمخاطر.

 ، �ظر: “�شيا�شة �للجنة �لدولية في مجال �لم�شاعدة”، �لمجلة �لدولية لل�شليب �لأحمر، �لعدد 855، �شبتمبر/�أيلول 2004 23

�ض، 693-677
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ُتلبَّ بعد �شو�ء  �لتي لم  �لم�شاعدة �لحتياجات �لأ�شا�شية  �أن�شطة  تغطي  	•
�ل�شائد.  �أو �لمجتمعات وفقا للمناخ �لجتماعي و�لقت�شادي  لالأفر�د 

وتوجد �حتياجات مختلفة �إل �أن �ل�شتجابات تعالج على وجه �لأ�شا�ض 

�لم�شائل �لمتعلقة بمجالت �ل�شحة و�لمياه و�ل�شرف �ل�شحي و�لماأوى 

 وذلك من خالل توفير �ل�شلع و�لخدمات ودعم 
24

و�لأمن �لقت�شادي

�لمر�فق و�لخدمات �لقائمة ف�شال عن حث �ل�شلطات و�لجهات �لفاعلة 

�لأخرى على �ل�شطالع بم�شوؤولياتها.

بالحركة الدولية اأثناء  توجيه وتن�صيق اأن�صطة الإغاثة الخا�صة 

النزاعات الم�صلحة وحالت العنف الأخرى 

منهج التعاون

على  �لوطنية  �لجمعيات  قدر�ت  تعزيز  هو   
25

�لتعاون من  �لهدف  	•
�لتي  �أو  �لمتاأثرة  �لبلد�ن  جميع  في  �شيء  كل  قبل  �لميد�نية  �ل�شتجابة 

من �لمحتمل �أن تتاأثر بالنز�عات �لم�شلحة �أو حالت �لعنف �لأخرى. 

مع  �لتفاعل  على  �لدولية  �للجنة  قدر�ت  زيادة  وهو  �آخر  هدف  وثمة 

�لجمعيات �لوطنية و�لعمل في �إطار �شر�كة معها.

�إلى �لرتقاء بالأن�شطة �لإن�شانية �لتي ت�شطلع بها  �لتعاون  يرمي منهج  	 	•
مكونات �لحركة �لدولية من خالل تحقيق �أف�شل ��شتفادة من �لتكامل 

�لقائم بين مهام ومهار�ت كل منها في ما يتعلق بالأن�شطة �لميد�نية في 

مجالت �لحماية و�لم�شاعدة و�لوقاية.

�أثناء  �لمعتمدة  �لدولية  �لحركة  �شيا�شات  وتنفيذ  ر�شم  �لتعاون  ي�شمل  	•
وم�شاعدتها  �لوطنية  �لجمعيات  قدر�ت  وتعزيز  �لنظامية  �جتماعاتها 

على �لتم�شك بالمبادئ �لأ�شا�شية في جميع �لأوقات.

ال�صعي اإلى تالفي المعاناة بتعزيز ودعم القانون الدولي الإن�صاني والمبادئ 

الإن�صانية العالمية ون�صرها

منهج الوقاية

 هو تهيئة بيئة مو�تية لحماية حياة وكر�مة �لأ�شخا�ض 
26

�لهدف من �لوقاية 	•
�لذين قد يتاأثرون �شلبا بالنز�عات �لم�شلحة �أو بحالت �لعنف �لمختلفة 

من ناحية ولتي�شير عمل �للجنة �لدولية من ناحية �أخرى.

 24 تختلف �ل�شتجابة باختالف �لحتياجات. لذ� من �لم�شتحيل عر�شها في قائمة �شاملة نظر� �إلى �أن كل حالة جديدة تتطلب 
نوعا جديد� من �ل�شتجابة. وتاأخذ هذه �ل�شتجابات �أي�شا في �لعتبار م�شاألة حماية �لبيئة. و�أحيانا ما تقدم �للجنة �لدولية 

�أن�شطتها في حالة وقوع كو�رث طبيعية )�نظر �لبند 3 في �ض.11 (.

 ، 25 851 رقم  �لأحمر،  لل�شليب  �لدولية  �لمجلة  �لوطنية”،  �لجمعيات  مع  تعاونها  مجال  في  �لدولية  �للجنة  “�شيا�شة  �نظر، 

�شبتمبر/�أيلول 2003، �ض.678-663.

،�لمجلة �لدولية   �نظر على �شبيل �لمثال: “دور �للجنة �لدولية في �لوقاية من �أثر �لنز�عات �لم�شلحة: �لإمكانيات و�لقيود” 26

لل�شليب �لأحمر، �لعدد 844، دي�شمبر/كانون �لأول 2001، �ض.946-923.
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يكمن �لهدف من هذ� �لمنهج في تالفي �لمعاناة من خالل �لتاأثير على  	•
�لأطر�ف �لموؤثرة على م�شير �ل�شكان �لمت�شررين جر�ء هذه �لحالت 

�شو�ء ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر. ويتطلب ذلك عادة نظرة متو�شطة �أو 

.
27

طويلة �لأمد

ينطوي منهج �لوقاية بوجه خا�ض على جهود من �أجل تعريف وتو�شيح  	•
عملية �إنفاذ �لقانون �لدولي �لإن�شاني ومجموعة �لقو�نين �لأخرى �لقابلة 

للتطبيق وتعزيزها وتو�شيع نطاقها ف�شال عن ت�شجيع قبول �لأن�شطة �لتي 

ت�شطلع بها �للجنة �لدولية.

الجمع بين الأن�صطة من خالل تعددية التخ�ص�صات

�لهدف من كل ن�شاط من �لأن�شطة هو �لت�شدي من �لناحية �لإن�شانية لم�شكلة 

بعينها �أو لم�شاكل �عتيادية. وي�شتعان في كل منهج با�شتر�تيجيات تنفيذ خا�شة 

�لبر�مج  من  م�شتمدة  مختلفة  �أن�شطة  بين  �ل�شتر�تيجيات  هذه  وتجمع  به. 

و�لم�شاعدة  �لحماية  وهي:  �أل  �ل�شنوية  �لتخطيط  �أد�ة  في  �لمف�شلة  �لأربعة 

و�لوقاية و�لتعاون. ومن ثم، قد ت�شمل �ل�شتر�تيجية �لخا�شة بالحماية �أن�شطة 

تتعلق ببر�مج �لم�شاعدة �أو �لوقاية �أو �لتعاون. فحفر �آبار د�خل مخيم للنازحين 

قد ي�شكل �أحد �لأن�شطة �لم�شمولة في برنامج �لم�شاعدة �لذي يكون �لغر�ض 

�إطار منهج  �لن�شاط في  �لت�شدي لنق�ض �لمياه. وبالتالي يندرج ذلك  منه هو 

�لم�شاعدة. �إل �أن �لق�شد من هذ� �لن�شاط قد يكون في �لمقام �لأول هو حماية 

�أثناء بحثهم عن �لمياه خارج حدود �لمخيم.  �لأ�شخا�ض �لمعر�شين للعنف 

فهكذ� يندرج هذ� �لن�شاط �أي�شا في �إطار �لمنهج �لخا�ض بالحماية.

يكت�شب �لجمع بين �لأن�شطة �أهمية خا�شة. ففي �لو�قع، يتوجب على �للجنة 

ولالأولويات  حالة  لكل  وفقا  لها  �لمتاحة  �لو�شائل  جميع  ��شتخد�م  �لدولية 

و�لأهد�ف �لمحددة. ف�شال عن ذلك، ثمة م�شاعدة متبادلة تجري في �إطار 

�لمناهج �لمختلفة، فعلى �شبيل �لمثال قد يتلقى بع�ض موظفي �للجنة �لدولية 

معلومات حول وقوع �نتهاكات للقانون �لدولي �لإن�شاني �أثناء توليهم �أن�شطة 

ما  وهو  �ل�شلطات  مخاطبة  عند  �إليها  ُي�شتند  قد  معلومات  وهي  �لم�شاعدة 

يجري في �إطار منهج �لحماية. ففي حالت �لنز�ع، كثير� ما تكت�شي �أن�شطة 

�إلى  �لحماية  لأن�شطة  بالن�شبة  بالعك�ض  و�لعك�ض  �لحماية  �شبغة  �لم�شاعدة 

�أي حال، فالحركة �لدولية  �لتفرقة بينهما. وعلى  �لتي ت�شعب معها  �لدرجة 

ل�شمان  �لأوقات  جميع  في  �ل�شعي  بمهمة  �لدولية  للجنة  عهدت  �لتي  هي 

.
28

�لحماية و�لم�شاعدة ل�شحايا هذه �لأحد�ث

منع  �أو  �لعالم  في  �ل�شالم  تعزيز  في  ينطوي على رغبة  �لدولية ل  �للجنة  تتوخاه  �لذي  �لأ�شا�شي  �لهدف  �أن  �لرغم من  على  27 
�لنز�عات �لم�شلحة، فاإن ما ت�شطلع به هي و�لمكونات �لأخرى للحركة �لدولية من �أن�شطة ي�شاهم ب�شكل مبا�شر في تحقيق 

ذلك.

�لمادة 5  فقرة 2 28 )د( من �لنظام �لأ�شا�شي للحركة �لدولية.
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�لدولية  �للجنة  ت�شميه  ما  بدعم  �لأن�شطة  بين  �لجمع  م�شاألة  تحظى  ما  غالًبا 

�أو  ـ  �ل�شيا�شية  �لخيار�ت  �لتاأثير على  هنا هو  و�لهدف  الإن�سانية.  بالدبل�ما�سية 

و�لمنظمات  �لم�شلحة  و�لجماعات  للدول  ـ   �ل�شرورة  �قت�شت  �إذ�  تعديلها 

�لدولي  للقانون  �لمتثال  تعزيز  �أجل  من  �لوطنية   فوق  و�لمنظمات  �لدولية 

�لإن�شاني وت�شجيع �لأهد�ف �لرئي�شية �لتي تتوخاها �للجنة �لدولية. ولتحقيق 

�لمختلفة  و�لم�شتويات  �لأق�شام  تعبئة  على  �لدولية  �للجنة  تعمل  �لغاية،  هذه 

للت�شل�شل �لهرمي د�خل �لمقر وكذلك �شبكة بعثاتها لتعزيز �لحو�ر مع هذه 

�لأطر�ف �لفاعلة ب�شاأن �لق�شايا �لعامة �لتي تهمها. وفحوى �لر�شالة �لجوهرية 

�لتي تحملها �لدبلوما�شية �لإن�شانية هو نف�شه بالن�شبة لجميع �لبعثات �أيا كانت 

�أولويات �لعمل.
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تن�صيق الأن�صطة الإن�صانية

يجري تن�شيق �لأن�شطة �لتي ت�شطلع بها �للجنة �لدولية بالتعاون مع غيرها من 

بغية تح�شين  �لميد�ن،  �أو من  �لمقر  ، �شو�ء من د�خل 
29

�لإن�شانية �لمنظمات 

حياة �شحايا �لنز�عات �لم�شلحة وحالت �لعنف �لأخرى �شو�ء ب�شكل مبا�شر 

�أو غير مبا�شر. ول يت�شنى �إجر�ء ذلك �لتن�شيق �إل بالقدر �لذي ي�شمح به �لنهج 

�لإن�شاني �لبحت �لذي تتبعه �للجنة �لدولية باعتبارها منظمة محايدة وم�شتقلة 

.  ول يمكن لها �أن تكون تابعة  لأي كيان �آخر، �أو مجموعة 
30

وغير متحيزة

من �لكيانات.

) نوق�شت م�شاألة �لتن�شيق في �إطار �لحركة �لدولية �أعاله في �ل�شفحتين 8 و9 )“�لع�شوية في حركة دولية” 29

�نظر �فتتاحية �لمجلة �لدولية لل�شليب �لأحمر، �لعدد 865، مار�ض/�آذ�ر 2007، �ض 6-5 30 .
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اأنماط العمل

تاأخذ �للجنة بعين �لعتبار نقاط �ل�شعف و�لقوة ف�شال عن مجالت �خت�شا�ض 

�لمناق�شات  �إجر�ء  عند  خارجها(  �أو  �لدولية  �لحركة  د�خل  )�شو�ء  �شركائها 

لتكامل  �لدولية  �للجنة  توليه  �لذي  �لهتمام  مع  تم�شًيا  وذلك  �ل�شتر�تيجية 

�لأدو�ر.

و�نتقاء  �لعمل«  »�أنماط  بين  �لجمع  على  �لدولية  �للجنة  ��شتر�تيجية  تعتمد 

�لأن�شطة �لمالئمة وفقا للنهج )�أو �لُنهج( �لتي وقع �لختيار عليها.  فاأنماط 

�لوفاء  على  �ل�شلطات  لحث  �لم�شتخدمة  و�لو�شائل  �لأ�شاليب  هي  �لعمل 

باللتز�مات �لتي تقع على عاتقها حيال �أفر�د �أو �شعوب باأكملها.

تتمثل �أنماط عمل �للجنة �لدولية في ما يلي: �لحث على �لوفاء باللتز�مات 

)من خالل �لإقناع و�لتعبئة و�ل�شجب( و�لدعم و�ل�شتبد�ل )توفير �لخدمات 

على  بل  منها  و�حد  في  �لدولية  �للجنة  عمل  ينح�شر  ول  مبا�شر(.   ب�شكل 

�لعك�ض فهي تجمع بينها وت�شعى �إلى تحقيق تو�زن في ما بينها �إما في وقت 

و�حد �أو بالتتابع.

�لمعنيين  تذكير  في  باللتز�مات  �لوفاء  على  �لحث  من  �لهدف  يكمن   .1
بالتز�ماتهم ومحاولة �إقناعهم، �إذ� لزم �لأمر، بتغيير �شلوكهم. ويجري 

ذلك من خالل �تباع ثالثة �أ�شاليب:

نطاق  �شمن  يقع  بفعل  �لإتيان  على  �شخ�ض  هو حث  �لإقناع  من  �أ.�لهدف 

من  �إطار  في  ثنائي  حو�ر  �إقامة  خالل  من  ويجري  �خت�شا�شه  �أو  م�شوؤوليته 

�ل�شرية. وهذ� هو نمط �لعمل �لذي تف�شل �للجنة �لدولية �تباعه عادة.

�أطر�ف  تعبئة  �لدولية طلب م�شاعدة خارجية من خالل  للجنة  ب.   يمكن 

و�أفر�د  �لخا�شة  و�ل�شركات  �لإقليمية  و�لمنظمات  )كالدول  موؤثرة  �أخرى 

مع  جيدة  بعالقة  يتمتعون  �لذين  �لدينية  �لجماعات  �أو  �لمدني  �لمجتمع 

�ل�شلطات(. وتختار �للجنة �لدولية هذه �لأطر�ف بعناية ول تخاطب �شوى 

من تتو�شم �أنها �شتحترم �لطابع �ل�شري للمعلومات �لتي تتلقاها.

تاأتي  ل  قد  �لتز�ماتها،  خرق  تعمدها  �أو  �ل�شلطات  تجاهل  حال  في  ج. 

محاولت �لإقناع بنتيجة فعالة )حتى و�إن كانت من خالل تعبئة دعم �أطر�ف  

�أخرى موؤثرة(.  وبناء على ذلك وفي ظل ظروف معينة، قد تقرر �للجنة �لدولية 

�لخروج عن مبد�أ �ل�شرية �لذي درجت على �تباعه وتلجاأ �إلى �ل�شجب �لعلني. 

وياأتي �تباع نمط �لعمل هذ� في �إطار �لمنهج �لمتعلق بالحماية �لذي يركز على  

حدوث خرق فعلي �أو محتوم لإحدى �لقو�عد �لتي تكفل حماية �لأفر�د.
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تقديم  �لدولية  �للجنة  تتولى  بعملها،  �لقيام  عن  �ل�شلطات  عجزت  �إذ�   .2
�أن�شطة �لدعم لم�شاعدة �ل�شلطات على �لوفاء بالتز�ماتها.

عليها  تعذر  �أو  �لمالئمة  �لتد�بير  باتخاذ  �ل�شلطات  قيام  عدم  حال  في   .3
�أو  �لقيام بذلك  �أو لعزوفها عن  ذلك )نظر� لفتقارها للو�شائل �لالزمة 

لعدم وجودها بالأ�شا�ض(، تعمل �للجنة �لدولية نيابة عنها ) �ل�شتبد�ل( 

�لأو�شاع  وفي  �لمت�شررين.  �ل�شكان  �حتياجات  ل�شد  مبا�شر  ب�شكل 

تخاطب  ثم  �أول  �لفور  على  عملها  �لدولية  �للجنة  تبد�أ  �لحرجة، 

�أو  �لتد�بير �لمالئمة  �إقناعها باتخاذ  �ل�شلطات في وقت لحق محاولة 

م�شاعدتها على تدبر �لحلول �لممكنة.
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المبادئ التوجيهية المتعلقة

بعمل اللجنة الدولية

ُتنفذ �ل�شتر�تيجية �لم�شار �إليها �آنفا في �شوء �لمبادئ �لتوجيهية �لتالية:

يت�شم �لعمل �لإن�شاني �لذي ت�شطلع به �للجنة �لدولية بالحياد واال�ستقالل   .1
وعدم التحيز. و�لدر�ض �لم�شتفاد من �لخبرة �ل�شابقة �أن هذ� �لنهج يوفر 

لها �أف�شل �لفر�ض لكي تحظى بقبول جميع �لأطر�ف في �لنز�ع �لم�شلح 

�أو حالت �لعنف �لأخرى ل�شيما  في �شوء �لخطر �لمتمثل في �إمكانية 

تعر�ض �لجهات �لفاعلة على �لم�شتويات �لمحلية �أو �لإقليمية �أو �لدولية 

�للجوء  ب�شاأن  �لدول  بع�ض  تو�شيات  وت�شكل  و�لتطرف.  لال�شتقطاب 

�لع�شكرية و�ل�شيا�شية و�لإن�شانية م�شدر �شعوبة  �لو�شائل  ��شتخد�م  �إلى 

تفادي  �إلى  على حاجتها  �لمنظمة  وت�شر  �لدولية.  للجنة  بالن�شبة  بالغة 

�لمجال لإمكانية  تز�ل تف�شح  بينما ل  �لفا�شلة  عدم و�شوح �لخطوط 

�لعمل �لتكميلي.

االأ�سخا�ص  من  مقربة  على  �أن�شطتها  من  �لعديد  �لدولية  �للجنة  تجري   .2
فر�ض  �لدولية  للجنة  تتاح  حيثما  �أخرى  وبعبارة  �لميد�ن  في  المعنيين 

�لمعنية  و�لمجتمعات  �لأفر�د  م�شاورة  وينبغي  �إليهم.  للو�شول  �أف�شل 

لتحديد �حتياجاتهم وم�شالحهم بطريقة �أف�شل بالإ�شافة �إلى �إ�شر�كهم 

�لعتبار  في  �لأخذ  يتعين  �إذ   ،
31

تنفيذها  يجري  �لتي  �لأن�شطة  في 

منظومة �لقيم �لخا�شة بهم وما لديهم من مو�طن �شعف وكيفية روؤيتهم 

لحتياجاتهم. فاللجنة �لدولية تجنح �إلى �تباع نهج قائم على �لم�شاركة 

لبناء �لقدر�ت �لمحلية.

�إًذ�  �أن�شطتها  عالمية. فال تقت�شر  تتميز مهمة �للجنة �لدولية باأنها مهمة   .3
�نت�شار  وبف�شل  �لالجئين(.  �أو  )كالأطفال  بعينها  فئات  �أو  �أماكن  على 

�للجنة �لدولية في �لعديد من مناطق �لعالم، �أ�شبحت لديها روؤية �شاملة 

تمكنها من �إجر�ء تحليالت تغطي جميع �لجو�نب. فاإذ� �أر�دت �للجنة 

�تباع نهج مت�شق  �لتنبوؤ، يتعين عليها  �أن يت�شم عملها بال�شفافية وقابلية 

في جميع �لأماكن �لتي تتولى فيها �أن�شطتها. ومع ذلك، ل يعني هذ� �أن  

توحد �للجنة �لدولية �أن�شطتها. فالأخذ بعين �لعتبار �ل�شياق �لذي ُتنفذ 

فيه �أن�شطتها يظل عن�شر� �أ�شا�شيا حال �إجر�ء تحليل �أو و�شع ��شتر�تيجية 

عمل.

ينبغي لهم، على �شبيل �لمثال،  �لم�شاهمة في �لقر�ر�ت �لخا�شة بتحديد �لأولويات وفي ما يتعلق بتنفيذ �لبر�مج و�إد�رتها  31 
وتقييمها.



اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر؛ مهمتها وعملها                      21                 

وتو��شل  �لطو�رئ  مرحلة  �أثناء  �أن�شطتها  ممار�شة  �لدولية  �للجنة  تبد�أ   .4
منع عملها  تفادي  على  تحر�ض  �أنها  �إل   . �سرورياً ذلك  د�م  ما  عملها 

�لمت�شررة عن  �لمجتمعات  �أو  �ل�شلطات من �ل�شطالع بم�شوؤولياتها 

�لدولية  �للجنة  تحر�ض  كما  �لمعتادة.  �لت�شدي  �آليات  على  �لعتماد 

�لأخرى  �لفاعلة  �لأطر�ف  �أو  �لمنظمات  �إعاقة عملها عمل  على عدم 

�لتي تدعم مو�رد �لمجتمع �لمدني. وتتخذ �لتد�بير �لالزمة حتى يت�شنى 

للجنة �لدولية �لن�شحاب بطريقة منا�شبة عندما يحين �لوقت

تقيم �للجنة �لدولية حوارا مع مختلف �لأطر�ف في �لنز�ع �لم�شلح �أو   .5
حالت �لعنف �لأخرى �لتي قد يكون لديها بع�ض �لتاأثير على �شير �لنز�ع 

�لمجتمع  باعتر�ف  �لأطر�ف تحظى  �إذ�  كانت هذه  �لنظر عما  بغ�ض 

�لدولي �أو ل. ول ي�شتثنى من ذلك �أي طرف لي�ض فقط من منطلق �أن 

�إقامة حو�ر ل يت�شمن �عتر�فا ر�شميا من جانب �للجنة �لدولية، ولكن 

�أي�شا لأن تنوع �لت�شالت وتعددها يمثل عامال �أ�شا�شيا لتقييم �لأو�شاع 

وعدم تعر�ض �أن�شطتها وموظفيها للخطر. وتحر�ض �للجنة �لدولية على 

و�لدولية.  و�لإقليمية  �لمحلية  �لم�شتويات  على  �ت�شالت  �شبكة  �إقامة 

لمجموعات  �أو  �لإن�شاني  �لدولي  للقانون  �نتهاكات  وفي حال وقوع 

�لقو�نين �لأخرى �أو للقو�عد �لأ�شا�شية �لتي تكفل �لحماية لالأ�شخا�ض 

تلك  مرتكبي  على  �لتاأثير  جاهدة  �للجنة  تحاول  �لعنف،  حالت  في 

�إطار  في  ثنائي  باإجر�ء حو�ر  تقوم  �لأولى،  �لمرحلة  ففي  �لنتهاكات. 

�لدولية �شو�ء  �للجنة  �ل�شفحتين 19 - 20(. وت�شعى  )�أنظر  �ل�شرية  من 

تعزيز  �إلى  �لنا�ض   عامة  مع  �ت�شالها  �أو  �ل�شرية  �إجر�ء�تها  م�شتوى  على 

�ل�شفافية و�أن تعك�ض �شورتها كمنظمة تعمل بطريقة  تت�شم بالم�شد�قية 

ويمكن �لتنبوؤ بها. عالوة على ذلك، فاإن حق �للجنة �لدولية في �لمتناع 

عن �لإدلء ب�شهادتها هو حق ورد �لعتر�ف به في �لعديد من م�شادر 

�لقانون �لدولي وهو يعك�ض �هتمام �لدول بالو�شع �لخا�ض �لذي تتمتع 

.
32

به �للجنة �لدولية و�لدور �لذي تقوم به

لال�شتجابة  جهدها  ق�شارى  �لدولية  �للجنة  فيه  تبذل  �لذي  �لوقت  في   .6
لحتياجات �لأ�شخا�ض �لمنكوبين، تاأخذ بعين �لعتبار جهود �لأطر�ف 

�لتي تعمل  �لوكالت  بالنظر لوجود طائفة متنوعة و��شعة من  �لأخرى 

في �لمجال �لإن�شاني. ويكمن �لهدف �لرئي�شي من التفاعل مع غيرها 

��شتفادة  �أف�شل  تحقيق  في  �لم�شاعدة  مجال  في  �لفاعلة  �لأطر�ف  من 

يوفر  �أن  ويتعين  �لحتياجات.  تلبية  �أجل  من  �لتكميلية  �لجهود  من 

�أف�شل  �لح�شول على  وبالتالي  منها  مهار�ت كل  لدعم  �أ�شا�شا  �لتفاعل 

�لنتائج �لممكنة ثم مو��شلة �ل�شتجابة لالحتياجات على �لمدى �لطويل 

يرد ذلك في �لم�شادر �لثالثة �لرئي�شية �لتالية: )1( �لقاعدة 73 32 من �لقو�عد �لإجر�ئية وقو�عد �لإثبات �لخا�شة بالمحكمة �لجنائية 

�لدولية، )2( حكم �لمحكمة �لجنائية �لدولية ليوغو�شالفيا �ل�شابقة �ل�شادر في 27 يوليو/تموز 1999 في ق�شية �لمدعية �لعامة 

73 ب�شاأن حكم خا�ض ب�شهادة �شاهد من �ل�شهود”،  �شد �شيميت�ض و�آخرين، “�لقر�ر �لخا�ض بطلب �لدعاء وفقا للقاعدة 

)3( �تفاقات �لمقر �لتي �أبرمتها �للجنة �لدولية مع �أكثر من 80 دولة.
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�أ�شا�ض  �لتفاعل على  �أن يقوم  ينبغي  �لبر�مج. لذ�  من خالل ت�شليم هذه 

�ل�شفافية و�لم�شاو�ة و�لقدر�ت �لعملية �لفعلية و�لعالقات �لتكاملية بين 

�لمنظمات. ويبد�أ هذ� �لتفاعل على �شبيل �لمثال ل �لح�شر من د�خل 

�لأمر،  و�قع  وفي  عالمية.  �شبكة عالقات  من  لها  وما  �لدولية  �لحركة 

تظهر �لمكونات �لأخرى ك�شركاء طبيعيين ومف�شلين للجنة �لدولية تود 

�لعمل معهم من �أجل تطوير وتعزيز ما يجمعهم من هوية وروؤية م�شتركة 

)�نظر �شفحتين 9-8(.

جميع  �أو  �لأفر�د  تجاه  معينة  م�شوؤولية  �لدولية  �للجنة  عاتق  على  يقع   .7
�إطار  في  وم�شاعدتهم  لحمايتهم  جاهدة  ت�شعى  �لذين  �لأ�شخا�ض 

يكون  �أن  في  �لأ�شا�شي  �شاغلها  ويكمن  بها.  ت�شطلع  �لتي  �لأن�شطة 

لأن�شطتها اأثر �إيجابي حقيقي على حياتهم. لذ�، و�شعت �إطار� للم�شاءلة 

�أن�شطتها؛ ومن �شاأن ذلك م�شاعدتها  و�أدو�ت لتخطيط ور�شد وتقييم 

عملها  نوعية  تح�شين  وبالتالي  �لمحققة،  و�لنتائج  �أد�ئها  تقييم  على 

ب�شكل م�شتمر.

مختلف  با�شتخد�م  �أن�شطتها  جميع  تقييم  على  �لدولية  �للجنة  وتعمل 

�لنجاح و�لف�شل، حتى  بما في ذلك م�شتويات  �لمعايير و�لموؤ�شر�ت، 

يمكن �أن ت�شبح �أكثر فعالية وتجد �أن�شب �لطرق للرد على �لم�شتفيدين 

و�لمانحين. ويجري بانتظام تقييم عملها وتعديل م�شاره �إذ� لزم �لأمر.









المهمة

�للجنة �لدولية لل�سليب �لأحمر منظمة م�ستقلة ومحايدة وغير متحيزة، ت�ؤدي مهمة �إن�سانية بحتة 

تتمثل في حماية �أرو�ح وكر�مة �سحايا �لحرب و�لعنف �لد�خلي وتقديم �لم�ساعدة لهم.

�لإن�ساني  �لدولي  �لقان�ن  وتعزيز  ن�سر  طريق  عن  �لمعاناة  تفادي  �إلى  �لدولية  �للجنة  وت�سعى 

و�لمبادئ �لإن�سانية �لعالمية.

و�لحركة  جنيف  �تفاقيات  عنه  �نبثقت  �لذي  �لم�سدر  وهي   1863 عام  �لدولية  �للجنة  �أن�سئت 

تنفذها  �لتي  �لدولية  �لأن�سطة  وتن�سق  ت�جه  وهي  �لأحمر.  و�لهالل  �لأحمر  لل�سليب  �لدولية 

�لحركة في حالت �لنز�عات �لم�سلحة وحالت �لعنف �لأخرى.
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