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قائمة على  بر شبكة إنسانية  حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر هو أك ّ  االت 
العالم. تضم  عين  المتطو   األحمر   190ُتنا  شبك   في  والهالل  األحمر  للصليب  ،  جمعية وطنية 
  160.7  وَنِصل إلى   ، مجتمع   في كل    ون تواجد م   ، وبالتالي فإنَّنافي جميع أنحاء العالم   ُموزَّعة

  110  كما يستفيد وية،  مليون شخص سنوًيا عن طريق الخدمات الطويلة األمد والبرامج التنم 
حرص على  االنتعاش المبكر. ن و االستجابة للكوارث    برامج   عن طريق من األشخاص  ماليين  

تلبية  بهدف    في أعقابها، و   ، وفي خاللها  ، ية الكوارث وحاالت الطوارئ الصح  وقوع  عمل قبل  ال 
حياة األشخاص   في عملناب  ونلتزم .  الضعفاء االحتياجات وتحسين  التحيُّز  جنسية  ل ا   إزاء   عدم 

 والعرق والنوع االجتماعي والمعتقدات الدينية والطبقة االجتماعية واآلراء السياسية. 

يات لمواجهة أبرز تحد    مشتركةة عملنا ال خط    وهي  –   2020ى عام  ستراتيجية حت  اال سترشد بـن 
 .  تالعقليا بإنقاذ األرواح وتغيير انطالًقا من ذلك، نلتزم و  – هذا العقد اإلنسانية والتنموية  

 
 االرتقاء   سعى في سبيل ة واستقالليتنا وحيادنا. ن عين وخبرتنا المجتمعيتنا في شبكة المتطو  تكمن قو  

العمل  على  القرار    صانعي   حث  نو   .كوارث للفي التنمية وفي االستجابة    المعايير اإلنسانية كشركاءب
لة.  ضعفاءاألشخاص ال   لحة صملاألوقات  جميع  في   ن المجتمعات يمكت   صبو إلى : نوفي الُمحصِ 

خ ثقافة السالم في يرست و   ، ز القدرة على الصمود يعز ت و   ، الضعف  نقاط حد  من  ال و   ، السليمة واآلمنة
 العالم.   أقطارمختلف 

 

 
 

ةإنَّ  "ال ضرر   –مبادرة تحسين إعداد البرامج   في إطار  المراجعة وجميع المواد المرجعية الُمَعد 
   يب األحمر السويدي.  قد تحق قت بفضل الدعم من الصل  وال ضرار"

 
لل    نود   الدولية للصليب األحمر أن نعرب عن امتناننا  وجمعيات الصليب األحمر والهالل    ، جنة 

تقديًرا لما بذلوه من   ، حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واالت    ، األحمر الوطنية 
    "ال ضرر وال ضرار".   – امج  تحديث مبادرة تحسين إعداد البر سبيل  في    ات وجهود ومساهم   وقت  
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إلى لغات    منشور أو ترجمته ال من هذا    جزء  يجوز اقتباس أو نسخ أي  

مسبق من   إذن ية من دون  االحتياجات المحل    أخرى أو تكييفه مع 
األحمر، شرط االت   األحمر والهالل  الصليب  لجمعيات  الدولي  حاد 
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التجاري إلى   النسخ  الدولي  الت  ا  أمانة ينبغي توجيه طلبات  حاد 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر على العنوان التالي:  

secretariat@ifrc.org 
 
 

إبراهيم مال  وسام سميث وثري ا دالي بلطة. جميع    ©الغالف:  
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 قائمة االختصارات 
 

AAP  رين ان المتضر   المساءلة أمام السك 
BPI  مبادرة تحسين إعداد البرامج 

CHAS  المعيار اإلنساني األساسي المتعل ق بالجودة والمساءلة 

DAPS  والسالمة  الكرامة والوصول والمشاركة 

 FACT  ِفَرق التقييم والتنسيق الميدانيَّْين  

IASC اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 
ICRC  اللجنة الدولية للصليب األحمر 

IFRC  األحمر والهالل األحمر االت حاد الدولي لجمعيات الصليب 

LCPP  مشروع بناء القدرات المحل ية من أجل السالم 

Movement  حمر والهالل األحمر ية للصليب األالحركة الدول 

NGO  مات غير الحكومية ّ  المنظ 

OECD  منظ مة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

SAF  إطار الوصول المأمون إلى المستفيدين 

VCA تقييم مواطن الضعف والقدرات 

تطبيق مبادرة تحسين إعداد البرامج 
– 

"ال ضرر وال ضرار" / في 
ُّرات سياق  حافل  بالتغي
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 الملخ ص التنفيذي 
 

 

 

اعتماد مع  و   متغي رة باستمرار،  شراكاتجهات فاعلة و   معالتعقيد والغموض المتزايد،  و   زدحامبيئة اإلنسانية الحالية باالسم التت  
ين إعداد البرامج، أي مبدأ  األساسية لمبادرة تحسمن أن تبقى العناصر    َّ ال بد    ، ج جديدة للعمل التنموي واإلنساني. ولكنْ هُ نُ 

أ من عمل الصليب األحمر راعي لظروف النزاع والمشاركة المجتمعية، جزءًا ال يتجز  المُ   يلسياقتحليل اال"ال ضرر وال ضرار" و 
وال ضرار" من  باع نهج أوسع نطاًقا لمبدأ "ال ضرر  والهالل األحمر في تعزيز قدرة المجتمع على الصمود، إلى جانب ات  

 السك ان المتضر رين.   لمساءلة أمامحماية واالوتعميم  ،د بهالتقيُّ نسانية واخالل تطبيق المبادئ اإل
  مبادرة تحسين إعداد البرامج   تنقيح وتحديث  ة حاجة إلى ه ثمَّ أنَّ حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  االت    رأى

 الوطنية  جمعياتلمبادرة لهذه ال مت  قد  .  "ال ضرر وال ضرار"نهج  عن  ثة  كنسخة محد    هذه األلفيةفي مطلع    التي ظهَرت
المجتمعات    علىثر اإليجابي أو السلبي لألنشطة  أداًة تسمح بتحليل األحاد الدولي  الت  لو األحمر والهالل األحمر  صليب  لل

البرامج    وتت بعية.  المحل   النزاع  يُ   الذي  يتحليل السياقال  طريقةمبادرة تحسين إعداد  عوامل الجمع  ز على  رك  يُ و راعي ظروف 
   .  والتفرقة

تحصل  مبادرة تحسين إعداد البرامج.    إطالقمنذ  الجهات الفاعلة    مختلفطريقة تعامل  ت معه  رَ تغيَّ اإلنساني و سياق  ال  رَ تغيَّ 
.  ر هي أيًضا ل وتتغيَّ تتبدَّ طر  أوجه الضعف والمخاكما أنَّ    ، الجهات الفاعلةعلى مستوى  و   العوامل  رات على مستوى هذه التغيُّ 

  الوعي زداد  ي.  في هذا اإلطار  آخر  عاماًل   مناخالر  تغيُّ ل  في حين ُيمث ِ   ،ونتائجه عاماًل أساسًيا في ذلكع الحضري  ل التوسُّ شك ِ ويُ 
العنف  وارث على  وأثر الك  ،الكوارث  على العنف والنزاع    تأثير  يةكيف  أي ،  هشاشة ال  ول دتُ دة  متعد  عوامل  ضرورة فهم الترابط بين  ب

ص التمويل رَ فُ   استحداث  ذلك في   والتنموي، فساهمَ العمل اإلنساني    ميدانَ دخلت جهات فاعلة جديدة  وفي موازاة ذلك،  والنزاع.  
 األبحاثالجهات المانحة و وبالنسبة إلى  .  بعض المخاطر  إلى نشوء  في الوقت عينه  أد ى  هولكن  النتائج،  ومضاعفة    والتعلُّم

دوافع أخرى مثل ب  تسترشدالتي  أو    تجهل المبادئ والمعايير اإلنسانية  التي   عدد الجهات الفاعلة فقد ازداَد    ،تنفيذلاو   اتواالبتكار 
 قتصادية والسياسية.  المكاسب اال

أكثر منهجية  يترافق معالذي  نهج القدرة على الصمود والتنموي القطاع اإلنساني  اعتمدَ  السياقات،تعامل مع هذه من أجل ال
ديؤ .  األطرافدة  ومتعد    ةشمولي   أخذ في الحسبان الكامنة وي  الضعف  ومواطن المخاطر    في الحاجة إلى النظر  على  هذا النهج    ك 

 . والتنمويةنسانية اإل  الشواغلعند معالجة  عد االجتماعيالبُ 
اإلنسانية   نشطةاأل  ألثر  ادً جي    افهمً و اًل دقيًقا للسياق  يعة تحلدة مع جهات فاعلة متنو  سياقات جديدة ومعق    العمل ضمنب  يتطل  

  رها.ية تصوُّ وكيف والتنموية 
  وازدياد   بين أطراف تابعة للدول نزاعات  ال  تراجعرت طبيعة العنف والنزاع مع  ، تغي  اتإلى تداخل الكوارث والنزاع  ةباإلضافو 

.  كثيرة  بلدانفي  االجتماعي    كتفك  والترتفع مستويات العنف االجتماعي وانعدام األمن  و .  بين أطراف غير تابعة للدولالنزاعات  
 .  انعدام األمنمستويات رتفاع  ال سبًبا ونتيجةً انهيار التماسك االجتماعي وتآكل رأس المال االجتماعي  يكون وقد 

عنف والسالم. ويرتبط اإلدماج الوثقافة الاإلدماج االجتماعي  إلى    2020ى عام  ستراتيجية حت  من االالهدف الثالث    يتطر ق 



 

 

 

 ال سي ما أولئك  ،في المجتمع  األفرادوانخراط  يهدف إلى تحسين مشاركة  ، إذ  القدرة على الصمودبرتباًطا وثيًقا  االجتماعي ا
  1. ص والحقوق بسبب التمييزرَ لى الموارد والفُ إ  تحرمهم من الوصولقيود منهجية ل يتعر ضون الذين 

ع  ب األحمر والهالل األحمر  صليلل   الوطنية  جمعياتال  إنَّ   ، دةبطرق متعد  عنف والسالم  ال جتماعي وثقافة الاالماج  اإلدُتشجِ 
أو بين  امجتمعيً  ارً وتوت   احة أو عنفً عن أعمال عدائية مسل    امً ج ان كانَ سواء عنف )لل والتعر ضالضعف  الحد  من مواطن منها

قدرة ال  تعزيز  أيًضا على  نية الوط  الجمعيات(. تعمل  الكوارث  في أعقابالعنف القائم على النوع االجتماعي    تزايد  مثل  ،األفراد
الصمود   والمجتمعات    وقدراتعلى  االستجاب  مواجهةعلى  األفراد  وتعزيز  تأهيل   اتالعنف  إعادة  إلى  الرامية  المجتمعية 

 فراد(.األمجتمعات أو من الرين من العنف ودعمهم )المتضر  

، باتت حاجة الجمعيات الوطنية والمجتمعات  فاألطراد  المتعد  ود القطاعات  متعد  الو   الشموليمع نهج القدرة على الصمود  و 
إبرام   أكثر  الإلى  المسائل ومعالجته  ينبغي.  إلحاًحاشراكات  الوقت    اتحليل عدد من  قادًرا على  الليصبح    عينهفي  مجتمع 
  رة على الصمود تحالف المليار لتعزيز القدهدف  ياءة.  طرق بن  بة  من التعاون مع الجهات الفاعلة المعني    ال بدَّ بالتالي،  الصمود.  

دور الصليب األحمر   مضاعفةإلى    2014عام  الحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في  ت  اال أطلقهالذي  
الفروع،    ال سي ما،  ق ووسيطكمنس  مر  والهالل األح الخاص  منظ  الية مع  المحل    التحالفات  ضمنعلى مستوى    مات والقطاع 

 ة. والحكوم

تدابير الجراءات و من اإل  اللجنة الدولية للصليب األحمر مجموعةً   وضعتهأمون إلى المستفيدين الذي  الم  وصول الم إطار  قد  يُ 
إلى مأسسة  طار  اإل  يهدف هذارين.  ان المتضر  السك    ل إلىو والوصواألمن    القبولالوطنية لزيادة    ةخذها الجمعييمكن أن تت  التي  

يات واألولويات د الجمعيات الوطنية على االستعداد للتحد  ساعِ يُ هو  و عنف.  لل  جذرية ال  األسبابفهم    من أجل   يسياقالتحليل  ال
  ، اسة وغير اآلمنةقات الحس  الخطر الذي قد تواجهه في السياوتخفيف  تخفيض  الستجابة لها، وبالتالي  واة بالسياق  الخاص  

الذين    األشخاص مستوى  على  كما    ،األشخاص والمجتمعات ذات االحتياجات اإلنسانيةعلى مستوى  قبول  الثقة و الوكسب  
 . الوصولأو يؤث رون على درجة  مون يتحك  

نهج "ال   نتضم  تأن    ةوبرمجة مجتمعي  مشاركة  على كل    ينبغيضافة إلى ذلك،  وباإل.  مشاركة  كل    أساس  تحليل السياق  لشك ِ يُ 
ما العمل اإلنساني ، ال سي  نموي لتواالمترابطة والتكميلية للعمل اإلنساني    ج هُ النُ الذي يشمل  األوسع نطاًقا  ضرر وال ضرار"  

مبادرة جوهر  ذلك، يمكن تطبيق    عالوًة على رين.  ان المتضر  والمساءلة أمام السك    ،والحماية  ، اإلنسان  حول   المتمحورو المبدئي  
 . عوامل الجمع والتفرقة تحليل أي  –تحسين إعداد البرامج 

سواء ُكن ا    –  نلعبهالذي    -   روالمتصو    الفعلي -ية والدور  للبيئة المحل    وافًيافهًما    ةالمجتمعي  والمشاركة   دةالجي  ب البرمجة  تتطل  
ؤ  يمكن التنب  و أكثر استقراًرا    جتماعي والعنف والنزاع، أو في سياقات  االستقرار االانعدام    ترتفع مستوياتحيث    سياق    في  عملن

 .تنا المجتمعيةارك ومش وأنشطتناوجودنا  تترت ب نتائج سلبية علىاحتمال دائم أن  ةوثم    2. بها
 

ومن المتوق ع إنجازها في أواخر    - التي ال تزال قيد اإلعداد حالًيا  نهج االستراتيجي لإلدماج االجتماعي وثقافة الالعنف والسالم،  ة الّ  تعريف عملي مقتبس من مسود 1
   .2016العام 

 دة.ّ  تحليل السياق عينه أساس إدارة األمن الجيشك ل أيًضا ُّ ي 2



 

 

 

  من   ال بدَّ ،  الوصولوضمان    األكبر  األثر  وتحقيق)مثل العنف أو التمييز(    غير المقصودة   ب النتائج السلبيةمن أجل تجنُّ و 
    على هذه العالقات.  وأنشطتنانا ر وجودُ مجتمع وكيف يؤث  الالقائمة في  العالقاتفهم 

 : ما يلياإلشارة إلى  جدرُ ت
 ر السياقات تتغي   ●
 السياق  علىر ث  نؤ  نحن ●
 الضعف  ومواطنالمخاطر  علىر ر( يؤث  متغي  السياق )ال ●
 

  .والمعارفجمع البيانات وإدارة المعلومات  لذلك، من الضروري . باستمرار فم والتكي  تحليل السياق والتعل   بالتالي، من المهم  
 

 :  التالية ألسئلةل  األدنى، إيالء االعتبار، بالحد  دائًما ينبغي
 
 ؟شامل الذي نتبعههج هل الن •
 ن ولماذا؟  ل مَ بَ من قِ  - وجودنا وعملنا ر إلى كيف ُينظَ  •
 الطويلة األمد وغير المباشرة؟  عملنا ما هي نتائج •
  الوصول عدم    ،التمييز  ،انعدام الكرامة  سالمة،)ال  مضعفهنزيد من  خطر أو  لل  األفراد،  عن غير قصد،  عر ضنُ هل   •
 لى الخدمات والمعلومات(؟  إ
 

 نتهاك حقوقهم. اأو تجاهل  خطر  مزيد  من اللاألشخاص    تعريض  من خالل  باألذى أيًضاب  يتسب  قد    عدم التصر ف  أنَّ   رتذك  ولن



 

 

 

 
 تاكو يوشيدا ©



 

 

 

 

 

 مةّ  المقد      
 
 

 

ب والكوارث  و الحر سياق  في    وتخفيفها  المعاناة اإلنسانية  بالحد  منتلتزم الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر  
  ، حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واالت    ،من اللجنة الدولية للصليب األحمر  الحركة  فل  األزمات. تتأو 
ن   كل    ويتمت علصليب األحمر والهالل األحمر.  ل وطنية    ةجمعي  190تضم  في عضويتها  و  نات  من  مكو   تههويبالحركة    مكو 
ناتلكو   .به  خاص    دور  يضطلع بكما    المستقل ة  قانونيةال   ،اإلنسانية  –  مشتركة بينها  سبعة مبادئ أساسيةب  ْن، تسترشد كل  المكو 
ن لتزم ي. و والعالمية  ،الوحدةو  ،عيةوالخدمة التطو   ،واالستقالل  ،والحياد عدم التحي ز،و   باحترام هذه المبادئ الحركةفي  كل  مكو 

 .يهاوالحفاظ عل

الخدمات  م مجموعة من  قد  وتُ   ،دة للسلطات الوطنيةساعِ هيئات مُ كل األحمر  لصليب األحمر والهاللالوطنية    جمعياتالتعمل  
م  الحرب،  زمنفي  و ية واالجتماعية.  واإلنعاش والرعاية الصح    واالستجابةب للكوارث  التأه    تشملالتي   اللجنة الدولية    قد ُتقدِ 

 ٣.حةات المسل  لقو  ة باالخاص  ية ت الطب  تدعم الخدماكما قد  للمدنيين، المساعدةَ  للصليب األحمر والجمعيات الوطنية

حتُ أن  الجمعيات الوطنية  يتعي ن على   دة  المجاالت  ، مع الدولة  بالتنسيق  ،وض  للسلطات    دةساعِ مُ   كهيئةها  فيالتي تعمل    المحد 
التوازن الصحيح بين دور الجمعية الوطنية    اإلنساني.  الميدانفي   على    الحفاظفي    هاوواجب  ةدساعِ مُ كهيئة  ويجب تحقيق 

 كهيئة   دورلل  التنب هعدم    يقد يؤد  ف  اسة وغير اآلمنة.في السياقات الحس    وال سي ما،  ةالظروف كاف  في    قراراتهاعملها و   ةاستقاللي
   ."ال ضرر وال ضرار"نتهاك مبدأ اإلى   ةدساعِ مُ 

فاعلة  قاَمت اإلنساني  دةمتعد    جهات  المجال  اإلنسانية    بتطوير  في  ةقواعد    ناتومدو  المعايير  الخاص  مات المنظ  ب  السلوك 
الدولية  القانون اإلنساني الدولي وعمل اللجنة  و إلى المبادئ األربعة األساسية األولى    ، باالستناداإلنساني  يدان العاملين في المو 

ان السك  ويرتبط ارتباًطا وثيًقا بالمساءلة أمام    العمل اإلنساني المبدئيأساس    ذلك  شك لويُ .  بالدرجة األولى  للصليب األحمر
 المساعدات اإلنسانية.  والوصول إلىرين والحماية المتضر  

تماًما الضرر  لحق  تُ المساعدة اإلنسانية قد    المتضررين أنَّ ان  والمساءلة أمام السك    المبدئيفي صميم العمل اإلنساني    يتبي ن
فاعلة في المجال  الجهات  الية،  ب  قيات الطمن األخال  ستوحىالمُ   ،"ال ضرر وال ضرار"مبدأ    ويحث  .  الفائدةبتعود  كما أنَّها قد  

تقديم المساعدات    عندو غير قصد بسبب وجودها  ب  قد تتسب ب به  الذيالضرر    للحد  من   على بذل الجهود  والتنموي اإلنساني  
  غير قصد تتسب ب مثاًل عن  إذ قد    –دة للغاية  ّ  السلبية غير المقصودة واسعَة النطاق ومعق  العواقبوالخدمات. وقد تكون  

 
األحمر.    ٣ للصليب  الدولية  الحركة.   اللجنة  عن  عام ة  التالي:  .  2013لمحة  الرابط  عبر  we-https://www.icrc.org/en/doc/who-متوف ر 

movement.htm-the-are/movement/overview . 

https://www.icrc.org/en/doc/who-we-are/movement/overview-the-movement.htm
https://www.icrc.org/en/doc/who-we-are/movement/overview-the-movement.htm


 

 

 

 وإذا لم تترافق   ،سياقواسع النطاق لل  وتحليل  نزاع  لل  موثوق   تحليل    على   ترتكزلم    زيادة نسبة الفساد، إنْ بعية أو  جتم م  انقسامات  ب
 .الئمةمالضمانات ال مع

بية. إيجا  استحداث استجابات  القدرة على  إالَّ أنَّه يحمل في طي اته"ال ضرر وال ضرار" قليل الطموح،    مفهومقد يبدو    في حين
إلى التأكُّد    نتعاش )المبكر(االأنشطة  اإلنسانية و أن تسعى األنشطة    اآلثار الجي دة، ينبغي  غياب  ينجم عن   قدالضرر    وبما أنَّ 

.  وراء هذه الظواهر  كامنة  أسباب  نعدام األمن والنزاع والهشاشة وأي  اأوجه  و رات  لتوت  ابشكل إيجابي  ُتعاِلج  المساعدة  أنَّ    من
عن   االمتناع  ك نه ال يحث نا علىول  ،ع في فعل الخيرقبل التسرُّ   بضرورة التفكير"ال ضرر وال ضرار"    مقولةفي    التحذيرر  ذك  ويُ 

  يحتاجف عندما  التصرُّ   فاالمتناع عنالفعل.    بتجنُّ من خالل  الضرر    بيمكن تجنُّ إلى ذلك، ال    ةضافوباإلالخير نهائًيا.    فعل
 ٤.الضررمن نوع   إلى المساعدة هو بكل  تأكيداآلخر 

 ساس حجَر األ لَ شكَّ  مشروع   إلى لَ وتحوَّ  ، القرن الماضيات يفي تسعين"ال ضرر وال ضرار" ماري ب. أندرسون نهج  طو رت
"ال ضرر وال  إلى مبدأ ومشروع    الدولي   حادت  اال  واستندَ   5.التدريبية للعاملين في المجال اإلنساني  ورشات العملمن    سلسلة  ل

ةج ومنهجيته لنهل ا يعدفقاَم بت، ضرار" الصليب األحمر والهالل   متطل بات مع ماهفيلتكي عوامل الجمع والتفرقةتحليل  ب الخاص 
النزاع في   مَ واسُتخدِ   "مبادرة تحسين إعداد البرامج"  ق عليه اسموُأطلِ .  مطلع هذه األلفيةاألحمر في   البداية في حاالت  في 

منذ ذلك    المفهومرَ من أجل تحليل حاالت اإلنعاش في أعقاب النزاع. وتطوَّ َم  كما اسُتخدِ   ،مثاًل   سيراليون وليبيريا وأفغانستان
 عاش.  الجهود المبذولة التي تربط بين المساعدة اإلنسانية واإلندعم ه يأن   نَ إذ تبيَّ   ،ةكاف   نظر في السياقاتيالحين ل

مبادرة تحسين إعداد البرامج وتحديثها    قيحنتإلى  جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بالحاجة  ل  الدولي  حادت  اال يعترف  
الجمعيات على مستوى  و   الدولي  حادت  اال  ضمناستخدامها    وتعزيز  ،ج اإلنسانية الحاليةهُ جاهات والنُ يتماشى مع االت    بشكل  

حث    ينبغوي  كبرى أهمية  ب  تضطلعانومنهجيته    "ال ضرر وال ضرار"الوطنية األعضاء. وال تزال مراعاة ظروف النزاع ومبدأ  
  ا.مزام بهتجميع األعضاء على االل

 

 : "ال ضرر وال ضرار" -تطبيق مبادرة تحسين إعداد البرامج 

 حول مبادرة تحسين إعداد البرامج.وخلفية تاريخية معلومات أساسية  تقديم •
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2015 . 
تحت اسم مشروع بناء القدرات المحل ية من أجل السالم. ُأطِلَق هذا المشروع عندما قاَم عدد  من المنظ مات غير    1993ظهَر مبدأ "ال ضرر وال ضرار" في العام    5

دَّمة في سياقات النزاع. وساهَمت عد ة جمعيات وطنية، شكيل جمعية تعاونية لمعرفة المزيد عن اآلثار الثانوية التي تخل فها المساعدات الُمقالحكومية الدولية والمحل ية بت
لدولي لجمعيات الصليب األحمر  ومن بينها الصليب األحمر الدنماركي والسويدي، في مشروع بناء القدرات المحل ية من أجل السالم في سنواته األولى. وانضمَّ االت حاد ا

من الزمالء في العمل اإلنساني والتنموي أنَّ المساعدات ُتستخَدم لدعم السك ان المحل يين في جهودهم الرامية  . رأى الكثير  1999والهالل األحمر إلى الشبكة في العام  
المساعدات تتعر   النزاع وبناء السالم. وفي الوقت عينه، رأوا أنَّ  أيًضا لالستإلى تجنُّب  الُمساعدات تؤد ي إلى تفاقم    حواذض  واالختالس وسوء االستخدام. وكانت 

( كيف تؤد ي المساعدات  ١ن:  زاعات. فتساءلوا كيف يمكن دعم الجهود اإليجابية على أفضل نحو مع تجنُّب اآلثار السلبية. بالتالي، انقسَم مشروع التعلُّم إلى شقَّيْ الن
النزاع؟ و ة  تفاقم حد  إم.  ٢إلى  النزاع؟ واالس  ة  من حد  المساعدات  ُتخف ف  دليل  ( كيف  الممارسة:  إلى  المبادئ  ضرارمن  ضرر وال  لمبدأ ال   From.  المُستخِدم 

Principles to Practice: A User’s Guide to Do No Harm 2015 . 



 

 

 

 في السياق اإلنساني. ةالهام  رات ة عن التغيُّ لمحة عام   تقديم •

الصليب األحمر والهالل األحمر  ل  الدولي  حادت  اال  ية تعاملكيف  تحديد • ع الحضري التوسُّ ظاهرة  مع  حالًيا  جمعيات 
 اإلنساني. العمل حقلوظهور جهات فاعلة جديدة في  

  ل شك ِ ويُ يربط بينه وبين مراعاة ظروف النزاع،  الذي    نهج القدرة على الصمود  فيالتماسك االجتماعي    راسة جانبد •
 .ضرار""ال ضرر وال  أساس التحليل السياقي لمبدأ 

ان  السك  بالعمل اإلنساني المبدئي والحماية والمساءلة أمام    ترابًطا وثيًقا  "ال ضرر وال ضرار"مبدأ    ترابط  يةكيف   إظهار •
على الصليب األحمر والهالل    ز بشكل خاص  يركإن ما مع الت،  ينظر إلى المجتمع اإلنساني ككل  فهو  رين.  المتضر  

 األحمر.  

الخاص     "وصول المأمون الإطار  "  يمكن تقديمها إلى الجمعيات الوطنية من خالللتي  المساعدة ا  تسليط الضوء على •
 ."ال ضرر وال ضرار"تطبيق مبدأ  سبيل فيباللجنة الدولية للصليب األحمر 

التعامل مع المسائل اإلنسانية بتعديل نهج  الصليب األحمر والهالل األحمر وغيرهما    قيام   يةعلى كيفتسليط الضوء   •
مبدأ  لمبادرة تحسين إعداد البرامج و   ةساسيالجوانب األ  والتشديد على أهمية،  حافل بالتغيُّراتفي هذا السياق ال  التنموية

 رين. ان المتضر  لحوار مع المجتمعات والسك  واالتحليل السياقي  -  "ال ضرر وال ضرار"

 اإلرشاد. توفير •

 . وتحديد الخطوات التالية الخالصاتتقديم  •

 مبادرة تحسين إعداد البرامج.   لالصليب األحمر الفلبيني   استخدام يةعن كيف لامث إدراج •

 
  
 
      



 

 

 

           

 

 الخلفية      
 

 

 

جمعيات الصليب ل  الدولي  حادت  اال  مشاركة  توازدادَ رقًما قياسًيا في عدد النزاعات حول العالم،    القرن الماضي  اتيشهدت تسعين 
 خالل هذا العقد خبرةً   حادت  اال  اكتسبَ و   الناجمة عن النزاعات وعمليات اإلنعاش.  األحمر والهالل األحمر في حاالت الطوارئ 

رسمية    ة  ستراتيجياأو    ة  سياسكاَن االت حاد الدولي يفتقر إلى    ،لكنْ و النزاع.    ما بعد  في مرحلة  في دعم إعداد البرامج  واسعة
ال  لتحديد ت في المؤتمر الدولي للصليب  دَ التي اعُتمِ   2003-2000ة العمل  خط  بموجب  و .  السياقاتعمل في هذه  كيفية 

َب على االت  ،  1999عام  الاألحمر والهالل األحمر في     اإلغاثة   برامج  إعدادعملية    لتوجيهاستراتيجية  حاد الدولي وضع  توجَّ
برامج الخدمات.   اد وإعدإلى قدرة الجمعيات الوطنية على التعبئة االجتماعية    باالستناد  ،النزاع  مرحلة ما بعدإعادة التأهيل في  و 

 النزاع.  مرحلة ما بعدبرامج في لل  االت حاد الدوليدعم  تعزيزفي  مساهِ تُ مبادرة تحسين إعداد البرامج كمنهجية  تدَ واعُتمِ 
البرامج  أصبحَ  إعداد  تدريبية و ت مبادرة تحسين  اآلثارمنهجية  بمثابة مبادرة  لتقييم  صة  الوطنية الدت  . وزو  مخص  جمعيات 

األحمل الصليب  لتحليل  ل  الدولي  حادت  االألحمر و ر والهالل  بإطار عمل  األحمر  األحمر والهالل  الصليب  ثار  اآلجمعيات 
 .     النزاعأو المجتمعات التي تتعافى من العنف على  لألنشطة  اإليجابية والسلبية

لتنمية والطوارئ حول العالم،  لصليب األحمر والهالل األحمر الذي يشمل سياقات الالوطنية    جمعياتنطاق عمل البناًء على  و 
الجمعيات  مصداقيةفإنَّ   تَ   هذه  المجتمعات    لِص التي  لها  إلى  تلعب قد سمَحت  والمنس    بأن  الوسيط  ن  و عالمتطو  فق.  دور 

 على اكتسابالصليب األحمر والهالل األحمر  دون  ساعِ ويُ ين،  والمسن    والبالغينالشباب  ُيمث لون  ى الخلفيات  عات من شت  والمتطو  
مسائل العنف    العمل على معالجةفي    ة خاص  إضافية    قيمةً   واالت حاد الدوليذلك الجمعيات الوطنية    ويمنحللوضع.  شامل  فهم  

 . "ال ضرر وال ضرار"تطبيق مبدأ  فضاًل عنوالحماية، 
ة من أجل السالم،  مشروع بناء القدرات المحل ي  والدروس المستخلصة من  جهُ نُ ال  باستخداممبادرة تحسين إعداد البرامج    تدَّ أُعِ 

  ٦.ع "ال ضرر وال ضرار"مشرو  الذي أصبحَ 
 

 اإلجابة على السؤال اآلتي:  إلى هذا المشروع يسعى
 

 الخروج من النزاعيين على  ان المحل  د السك  ساعِ في حاالت النزاع بطريقة تُ   التنمويةكيف يمكن تقديم المساعدة اإلنسانية أو  
 ؟ ومفاقمته ته، بداًل من تغذيهل الكامنة وراءبديلة للتعامل مع المشاك مظُ نُ وإنشاء 

 
ية  مشروع بناء القدرات المحل    ة في حاالت النزاع، كشفَ مات غير الحكوميدراسة ميدانية مع عدد من المنظ    15وبعد إجراء  

 ية. رات المحل  مع التوت  ة وسلبي ةإيجابي بطرق  المعونةتفاعل  يةكيف في عن أنماطمن أجل السالم  
 

  ُتَعد  إذ لم    ، بين مبادرة تحسين إعداد البرامج ومشروع بناء القدرات المحل ية من أجل السالم  االختالفاتبعض    لك برزت مع ذ
لصليب األحمر والهالل األحمر كأداة ل  الوطنية  جمعياتالمن أجل    بل ُصمِ متمات غير الحكومية،  المبادرة من أجل المنظ  
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م في حاالت النزاع، وليس لُتستخدَ   مرحلة ما بعدفي    اإلنعاشمج  كأداة إلعداد برا  تمَ م ِ . وُص ثارتقييم اآل لتخطيط البرامج و ل
 ٧.النزاع الحي  

إنشاء أنظمة بديلة للتعامل مع المشاكل الكامنة وراء    تهدف إلىمبادرة تحسين إعداد البرامج لم    اإلشارة إلى أنَّ   من  وال بدَّ 
 ات.النزاع أداة لحل  كر طوَّ ها لم تُ النزاع، كما أنَّ 

جمعيات وطنية )بنغالدش    جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر تطبيق المبادرة في ست  ل  الدولي  حادت  اال  لَ عندما حلَّ 
ت في مَ مبادرة تحسين إعداد البرامج اسُتخدِ   أنَّ   له  نَ تبيَّ ،  2003عام  الوكولومبيا وكوسوفو وليبيريا ونيجيريا وطاجيكستان( في  

والجمعيات الوطنية في سياقات ما   الدولي  حادالتي يدعمها االت    لألنشطةييم اآلثار اإليجابية والسلبية  قتلكأداة    لالمقام األو  
المنهجية أساًسا لتحليل    تمَ اسُتخدِ   ،واسع  كية بسرعة وعلى نطاق  قيمتها كعملية تخطيط تشارُ   أثبتت  وفي حين   بعد النزاع.

  وأفراد   فينإلشراك الموظ    ةً منص  أصبحت    ثمَّ   ،كأداة تحليلية  ظم الحاالتعمبدأت في    .منفعتهاالقائمة بغية اختبار    األنشطة
المندوبين الميدانيين    أنَّ جديدة. إالَّ ال  نشطةأللالقائمة والتخطيط    األنشطةالمعلومات والمشاركة في مراجعة    توفيرالمجتمع في  

مت مبادرة تحسين إعداد  أيًضا. قد    أخرى داة في سياقات  استخدام هذه األ إمكانية أدركوا الجمعيات الوطنية  فيوموظ  بين درَّ المُ 
منهجية مبادرة    ترسيخ. ومن أجل المساهمة في  مديربط بين األعمال اإلنسانية واألعمال الطويلة األ  ًياتحليل  ارً البرامج عنص

  فيموظ    بتدريب  الدولي   حادت  اال  قامَ ،  2003عام  للتعميم  الالجمعيات الوطنية، ووفًقا الستراتيجية    فيتحسين إعداد البرامج  
أدوات   ضمن  كما قاَم بإدراج المبادرة  ،مبادرة تحسين إعداد البرامجفي إطار  بين  در ِ ليصبحوا مُ   هاومندوبي  الجمعيات الوطنية

ةخرى  األتقييم  الخطيط و الت يق  ِفَرق التقييم والتنسمواد  تقييم مواطن الضعف والقدرات و   بما في ذلك  الدولي،   حادالت  با  الخاص 
 الميدانيَّْين.

 
 منهجية مبادرة تحسين إعداد البرامج

دة  وأهداف  مبادرة تحسين إعداد البرامج مع مبادئ توجيهية  ترافقت ة وأداة   باإلضافة إلى منهجية  ،محد  لدعم الحوار مع   خاص 
 .  والتفرقةعوامل الجمع  بشأنالمجتمعات 

 
  ،ًيامحل  القدرة على بناء السالم  ز بالتاليعز  فيُ االجتماعية،  لرأب االنقساماتالجسور  أن يبنيَ  عامل الجمع من مصلحة •

 يجابية.اإل التأثيراتول د ويُ  ،بين األشخاص وُينشئ الروابط
ز ويُ   ،معي ن في سياق   -االنقسامات  أْي   – النزاع  وأ  رفي الحفاظ على التوتُّ  مكتسبةفيملك مصلحة    عامل التفرقةا أم   •  عز 

عامل    وقد يفرض أيًضار.  اضر األب  بقد يتسب  أثًرا سلبًيا    ف خل ِ ويُ   ،نقسامات بين األشخاصاال  ثحدِ ويُ رات،  مصدر التوتُّ 
 خطر.  في دائرة الوالبرنامج  فينالموظ  ع َض حالًة تَ  التفرقة

 
شير ة تُ ييسحاد الرئوال تزال أدوات االت    ،2003عام  لاستراتيجية التعميم ل على  بناءً   الدولي  حادت  الهذا النهج في أدوات ا  جَ دمِ أُ 

 ٨.إلى مبادرة تحسين إعداد البرامج
 

إطاًرا للتعاون الفع ال والشراكة بين أعضاء الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، وُيعطي    1997ات فاق إشبيلية. ُيوفِ ر ات فاق إشبيلية للعام    ُيعزى السبب إلى   ٧
 ة للصليب األحمر في أوقات النزاع.        الدور القيادي إلى اللجنة الدولي

؛ االت حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.  ٢٠٠٧.  الطوارئ   في حاالتدليل التخطيط  والهالل األحمر.  االت حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر    ٨
 Characteristics of a Well-Prepared National Society for Situations of Disastersخصائص الجمعية الوطنية المتأه بة لحاالت الكوارث والنزاع  

and Conflict  .2001  .يَم والمبادئ اإلنسانية  ِّ تشجيع احترام حقوق اإلنسان من خالل الق؛ االت حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمرPromoting 
respect of Human Rights through Humanitarian Values and Principles  .2009  ل  ات خاذ القرار بشأن مسار العم  -   من التخطيط إلى العمل؛



 

 

 

وبعد انتهاء عملية التعميم، لم الجهود من أجل تطوير مبادرة تحسين إعداد البرامج وتطبيقها.    تلَ ذِ وبُ   ةهام  موارد    صتُخصِ  
أهمية القيام   وأروف النزاع  ج المراعية لظهُ على النُ   رك زوتُ جدول أعمال المبادرة    لتدعم،  على ما يبدو  منهجيةمتابعة    أي    ُتعتَمد

 بتحليل سياقي شامل.     
  ُتشير التفسير والتطبيق.    على مستوى   نتبايُ   ى ذلك إلىفأد    ،عيات الوطنية في استخدام المنهجيةت الجم ومع ذلك، استمرَّ 

الحاال المذكورة أعاله حت  إلى    تدراسات  المنهجية  انتشاًرالتُ ،  2005عام  الى  استخدام  أقل   ذل  صبح  هذه   إنَّ   ُيقالو .  كبعد 
 9. 2015  عامال  ىحت    رُتذكَ ة  أدل    لم تتوف ر  ولكنْ ،  حت ى اآلونة األخيرة  الوطنيةبعض الجمعيات  مة في  ستخدَ بقيت مُ المنهجية  

ز على  رك ِ مشروع يُ   إعداد صليب األحمر الكيني في  الجمعية    2015عام  المنذ  الصليب األحمر الكندي    وفي هذه الحالة، دعمَ 
  صليب األحمر الكيني، يبدو أنَّ ال   إلى مبادرة تحسين إعداد البرامج. وفي حالة جمعية  في إشارة  لمجتمعي،  نف ا الع  معالجة

ضح  لم يت  و ت في األساس.  عَ ِض وُ كما  المنهجية    بالضرورة  ليَس   لكنْ و   ،قد بقيتوراء مبادرة تحسين إعداد البرامج ومبادئها    ةالني  
أخرى    مبادراتغياب الدعم العالمي وإدخال    أنَّ إلى  لة  حتمَ شير التفسيرات المُ تُ م.  تطبيق المنهجية غير منتظ  لماذا أصبحَ 

 ترَ اعُتبِ ضافة إلى ذلك،  باإلتحسين إعداد البرامج.    استخدام مبادرة  التوقُّف عن  وبالتالي  ،التركيز  ساهما في فقدانقد  نافسة  تم
 ة على ممتد  و   األطراف  ةدمتعد    ةكيتشارُ   ليه من ورشة عملطوي عما تنلموارد بسبب  ا ا من  قدًرا كبيرً   وتتطل ب  عق دةالمنهجية م

ة   ام. أي  عد 
 

 
 دراسة حالة  

 
 البرامج  ضمننهج "ال ضرر وال ضرار"  ج  ُأدم  الصليب األحمر الفلبيني: كيف 

 
ية  والخدمات الصح    للحكومة في تقديم اإلغاثة  ةدساعِ مُ هيئة  ويعمل ك   ،باالستقالل واالستقالليةالصليب األحمر الفلبيني  ع  يتمت  

في    من الفروع والفروع الثانوية  102من    ته المؤل فةج الطويلة األمد. ومع شبكالكوارث والبرام  مخاطر  والحد  منوالرعاية  
واالستجابة وإعادة التأهيل   بالكوارث والتأه    مخاطر  والحد  منواسعة في مجال إدارة الكوارث    بخبرة    حظىجميع أنحاء البلد، ي

م خدمات اإلسعافات  قد ِ مثاًل، ويُ   في مقاطعة منداناوكما  حاالت النزاع،  أيًضا لالصليب األحمر الفلبيني    . ويستجيب واإلنعاش
ل ياإلجالء الطب  لية و األو    .  في المقام األو 

الكوارث وإدارتها  من  الحد  يهدف برنامج   الفلالتابع ل  مخاطر  ون  انلقالعام    الغرضبيني إلى المساهمة في  لصليب األحمر 
مواجهة الكوارث لتحقيق و   وقادرة على التكيُّف  ،إلى بناء "مجتمعات فلبينية أكثر أماًنا  يرميالذي    10121رقم    ةالجمهوري

مخاطر الكوارث وإدارتها،    الحد  من مجلس  في  ضافة إلى ذلك، تشغل الجمعية الوطنية مقعًدا دائًما  باإلالتنمية المستدامة".  
ان  السك    دعم بصليب األحمر الفلبيني  لل  وهذا يسمحمدينة(.  ال ة،  يبلدالمقاطعة،  الي ) ستوى المحل  من المستوى الوطني إلى الم

 
االتFrom planning to action – Deciding on the best course of actionاألفضل   األحمر.  ّ  ؛  األحمر والهالل  الصليب  لجمعيات  الدولي  حاد 

دليل التخطيط في حاالت  حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.  ّ  ؛ االتViolence prevention strategy  .2008  استراتيجية الوقاية من العنف
حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر يُطوِ ر قدرة االستجابة في ّ  االت؛ االت حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.  2012.  الطوارئ 

 قائمة مرجعية لتطوير إطار اإلنعاش.  6.5، ، مبني ة على التجربة الباكستانية2011ار/مايو ثيقة مناقشة بتاريخ أي  مجال االنتعاش: و 
 Addressing Community Violence in the Tanaمعالجة العنف المجتمعي في دلتا التانا  الصليب األحمر الكندي وجمعية الصليب األحمر الكيني.    9

Delta .2015 . 



 

 

 

تحديد  و   ،مخاطر الكوارث وإدارتها  لعملية الحد  منتخطيط  ال ، ودعم  الضغوط بالنيابة عنهم لتحقيق المطالب  وممارسة  الضعفاء
 .هاوتطبيق  تهاميزاني

  على يعمل  كما    ،وتحسين األداء  ،جديدةالشراكات  البتكار، وإقامة  م وااللتعلُّ ا  على  تاحهبانفالصليب األحمر الفلبيني    يت سمو 
 . ةواألنشطة كاف  والمساءلة ضمن البرامج  ةالمجتمعي والمشاركةإدماج الحماية 

البرامج كجزء   مبادرة تحسين إعداد   حولصليب األحمر الفلبيني وفروعه تدريًبا  لل   المركز الرئيسيفي    موظ فينمن ال  ى عدد  تلق  
الجمعية   أنشطةكجزء من    لعوامل الجمع والتفرقةل  تحليل مفص    أي    قلم ُيطبَّ   ،ولكنْ للمنهجية.    لياألو  لتطبيق العالمي  من ا

وباَت جزًءا من طريقة الصليب األحمر الفلبيني  قد سلَك طريقه نحو  مبدأ ونهج "ال ضرر وال ضرار"    فإنَّ   ،مع ذلكالوطنية. و 
المبادئ التوجيهية   ضمن  هذا المبدأ   إلدماج  ةالمستمر  هذه العملية    في إطارة  م  اخطوات ه  تذَ خِ واتُّ .  لجمعيةتنفيذ أنشطة ا 

 ب واالستجابة.     التأه   أنشطةأيًضا إجراءات ملموسة ضمن  تذَ خِ اتُّ كما  ،والسياسات
دة،  ة بقطاعات محد  بادئ التوجيهية الخاص  مخاطر الكوارث وإدارتها، باإلضافة إلى الم  من الحد  التدريب على    يتضم ن حالًيا

النزاعات بين المجتمعات    منععند    يتهالذلك فع    ساءلة أمامهم. وقد أثبتَ رين والمبشأن حماية األشخاص المتضر    توجيهات  
اعات  الصليب األحمر الفلبيني في مقاطعة مينداناو التي شهدت نز   َس أسَّ   ان النازحين. على سبيل المثال،ضيفة والسك  المُ 

الشفافية وإنشاء آلية    ضمانلفلبين( من أجل  افي    حكومي  إداري   أدنى مستوى سنة، لجان برنجيه )  40حة ألكثر من  مسل  
 ت لمشروع إيواء.  يَ رات نتيجة عملية االختيار التي ُأجرِ د التوتُّ تقييم، بعد تصاعُ 

 
  -االستجابة واإلنعاش 

 من عملية إعصار هايان  رب  استخالص الع  
 
المعروف محل  (2013)إعصار هايان    د  ُيعَ  أقوى إعصار  ًيا باسم يوالندا،  المُ ي،  الفلبين في تاريخها    استجابَ ل.  سجَّ ضرب 

إلنعاش من أجل االطوارئ إلى جهود    ةالتركيز من حال  لَ الوقت، تحوَّ مرور  إلعصار. ومع  فوًرا لالصليب األحمر الفلبيني  
لتأمين    مستدامةص  رَ رين، وفُ المتضر  ان  ت أعمال اإلنعاش تأمين مأوى آمن للسك  نَ رة من الكارثة. وتضمَّ المتضر    اأُلَسردعم  

الصح    إلى   والوصول  ،العيش  لبُ سُ  وخدمات  الرعاية  والمياه  والتعليم  تعزيز    اإلصحاح،ية  إلى  ستجابة اال  قدراتباإلضافة 
خالل العملية    الدروس  استخالُص ى  وأد  مخاطر الكوارث في المستقبل.    من  الحد    حول كيفيةكوارث وزيادة الوعي العام  لل

على  مبادئ توجيهية لإلنعاش    تعَ ِض وُ و .  التشغيلية، والحًقا في المبادئ التوجيهية  واألنشطةج  هُ في النُ   رات  يا إلى تغيوبعده
 والمساءلة.  المجتمعية  المشاركةعلى    بالدرجة األولى مع التركيز ،القطاع مستوى 

في    إشراكة  ساءلوالمالمجتمعية    المشاركة  تنتضم   سُ قتراحات  ا  إعداد المجتمعات  العيشبُ ألنشطة  مبادر   ل  من    اتكجزء 
  10. اإلنعاش

ذلك   حصلَ . اإلعماروإعادة  المأوى من برنامج إصالح  مستفيدةال رسَ األُ لتحديد  االختيارمعايير  لوضع ت دراسة دقيقةيَ ُأجرِ 
مقارنة   تجرَ و رة. المتضر   َسرباألُ  قد مت قوائملحكومة المقاطعة، التي الرعاية االجتماعية والتنمية، التابعة  وزارةبالتعاون مع 

 
متطو ًعا. يتدر ب الفريق    44" التابع للصليب األحمر ليشمل قائًدا مجتمعًيا واحًدا مع  143لبيني بهيكلية تطوُّعية فريدة. ُصمِ َم "البرنامج  ت ع الصليب األحمر الف يتم  10

المتطو ع في برنامج   بالدم. ويستطيع  للكوارث واإلنعاش؛ والصح ة والرعاية؛ والتبرُّع طوًعا  التأه ب  م ، كم143الصليب األحمر  في مجال  المجتمع، أن ُيقدِ  قيم في 
ر الذي يقطن فيه. باإلضافة إلى ذلك، يملك الصليب األحمر الفلبيني، على مستوى الفروع و  على المستوى الوطني،  المساعدة اإلنسانية الفورية في الحي  المتضر 

، ما يسمح له باالستجابة بالسرعة الالزمة وبفع الية أكبر. ويعتمد  143مها له البرنامج  صورة أوضح عم ا يحدث على األرض بفضل المعلومات المباشرة التي ُيقد ِ 
" ونطاق وصولهم الواسع إلشراك أفراد المجتمع األكثر ضعًفا ومساعدتهم. إنَّ الفريق على استعداد دائم  143الصليب األحمر الفلبيني على قو ة متطو عي "البرنامج  

   حال وقوع الكوارث.    لتوفير استجابة سريعة في



 

 

 

.  لين من الذكور واإلناثالممث    بما في ذلكمناقشتها مع المجتمعات،  تم ت  و   ،ها فرع الصليب األحمربتلك التي أعد    القوائمهذه  
مل. ومن أجل ضمان  الحَ و   والسن  العيش    لبُ سُ والقدرة على بناء منزل وخيارات    سرةحجم األ  دةالمحد  نت معايير الضعف  وتضم  

 إيداعصناديق    تَص ُخصِ  ختيار،  سئلة بشأن عملية االاألشكاوى و/أو طرح  التعليقات و الحصول الجميع على فرصة تقديم  
 .جاهصال الثنائية االت  قنوات االت  ورقم هاتف لتسهيل 

مات السابقة للمجتمعات مع منظ    التجاربوصول بسبب  ال  مشاكلفقد تلخ صت مثاًل في    لبية غير المقصودةالنتائج الس   أم ا
السابقة التي عاشها    التجاربواحد مواقف عدائية بسبب  ي  محل  مجتمع  في  الصليب األحمر الفلبيني    واجهَ في الواقع،  .  المعونة

 ذها. نف  لم تُ لكنَّها مة قطعت وعوًدا المجتمع مع منظ  
عن غير   "أكالن"شة في والية  مهم    ةفئ  ستبعادا  ر مثاًل كيف تم  القائمة، نذكُ   ةتماعياالج  الهيكليات  لتجاهُ إمكانية  عن    وكمثال  

العرقية    المجموعةُ   بالدرجة األولىات  يقيم في هذه البلدتُ .  الطارئةتقييم االحتياجات  عمليات  ات من  يت أربع بلددَ اسُتبعِ و .  قصد
  جرى غير أنَّه  ثنوا من عملية التقييم.  ، استُ في السابق  شراكهمإعدم    ان. ونظًرا إلىالتي ال تتواصل كثيًرا مع أغلبية السك    "آتي"

 ت المساعدات الالزمة للمحتاجين.مَ تصحيح هذا اإلهمال الحًقا وُقد ِ 
، تطلََّب األمر لهم بسبب اإلعصارمناز   الذين فقدواشخاص  من األإعادة بناء مأوى لمجموعة    في سياق  مت صل، ومن أجل

رين لم يملك بعض المتضر    ، إذرينوالمسؤولين الحكوميين واألشخاص المتضر    األرضب  مع أصحا دقيقة    مفاوضات  إجراء
العيش على األرض للسنوات  ب  رون ان المتضر  السك    يستمر    على أنالمفاوضات    بعد  قَ فِ واتُّ عليها بيوتهم.    ُبنيتاألرض التي  

 العشر القادمة.     
الحاجة إلى    تنبي    فقدن.  يْ تفعيل المساواة بين الجنسَ   يةبعد العملية( كيف ما  تقييم  من عملية هايان )  صةستخلَ ر المُ بَ شملت العِ 

تمثيل المرأة   فإنَّ ،  يةع لجان المجتمالبالرغم من التمثيل المتساوي في  و .  رالقرا  وصنعالسلطة    كلياتبهي  الجندري ربط التحليل  
.  القرار صنععملية  في      ُيَعد  غير كاف 

 
 ب  أعمال التأه  

المجتمعات بالمعرفة   وتمكين  منهجيةمخاطر الكوارث عبر بذل جهود    من  الحد  ه يمكن  الصليب األحمر الفلبيني أنَّ   كدرِ يُ 
 لتكون متأه بة على نحو أفضل.  والموارد 

اعي ل العنف القائم على النوع االجتمامث  من  قة بالحماية ومعالجتها،متعل  ال  المسائلة لمناقشة  الجمعية الوطنية مستعد    إنَّ 
الصليب   يعملو .  اإلعاقاتذوي  من  قة باألشخاص  باإلضافة إلى المسائل المتعل    ،عوالتنو    والنوع االجتماعيوحماية الطفل  
 ،واالستغالل  النوع االجتماعي،ن على  يْ القائمَ   وسوء المعاملةالعنف    منع  لتضمينطرق  إيجاد    على   حالًيا  األحمر الفلبيني

وتحسين  ،م اإليكولوجياوإدارة النظ ،ر المناخف مع تغيُّ قة بالتكي  البرمجة المواضعية المتعل   ج ماوإد ،وإهمال األطفال وتعنيفهم
 ب.  التأه   أنشطةخاطر الكوارث وتعزيز م من الحد  برامج 

إعداد مجموعات من    :إجمااًل   فضاًل عن ذلك، يقوم الصليب األحمر الفلبيني بأعمال ال تقوم بها الجمعيات الوطنية األخرى 
المؤس  ال  وحول،  واألخطارالمخاطر    حولبيانات  ال وقدراتهاالمحل    يةكومحسات  التحتية  ،ية  والخصائص    ،والفقر  ،والبنية 

ة بمقاطعته. خاص    بيانات    المركز الرئيسيإلى  الفلبيني  فرع من الصليب األحمر    م كل  قد ِ مقاطعة. ويُ   الديموغرافية في كل  
 عصار هايان. إلالطوارئ لالستجابة  ذلك فائدته عند تقييم احتياجات وأثبتَ 
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 سياٌق حافلٌ بالتغيُّرات 1
 

منذ ف.  على نطاق  أوسع  والقطاع اإلنساني والتنموي   ت داخل الحركةار التطوُّ ينظر السياق المتغي ر إلى الخلفية التي تؤث ر على  
 .  على مستوى الجهات الفاعلةالعوامل و  مستوى  على طرأت تغييرات   ،البرامج  إعداد إطالق مبادرة تحسين

 
في حين يُشكِ ل    ،ع الحضري ونتائجه عاماًل أساسيًا في ذلكل التوسُّ شك ِ ويُ   ،تحوُّاًل متواصالً أوجه الضعف والمخاطر    تشهد

ذلك،   آخر.  عامالً   مناخالر  تغيُّ  إلى  العوامل  ب   الوعيزداد  ي  وباإلضافة  بين  القائم  الترابط  فهم  التيالمتعد  ضرورة    ول د تُ   دة 
، إلى جانب عوامل أخرى  الكوارث على العنف والنزاع  كيف تؤث رو   ، الكوارث  علىر العنف والنزاع  كيف يؤث    أيهشاشة،  ال
 ار. ل ة باالستقر خِ مُ 
 

  والمعرفة ص التمويل  رَ فُ   زيادة  ذلك في   والتنموي، فساهمَ العمل اإلنساني    ميدانَ دخلت جهات فاعلة جديدة  في السنوات األخيرة،  
دَ   هولكنَّ النتائج،  ومضاعفة   ، التنفيذو   واالبتكار  وبالنسبة إلى الجهات المانحة واألبحاثمخاطر.  ال  نفسه سلسلًة من   في الوقت    ولَّ



 

 

 

المكاسب و   الماليةدوافع أخرى مثل المكاسب    التي تملكالتي تجهل المبادئ والمعايير اإلنسانية أو    ات الفاعلةالجه  عددُ   ازدادَ 
 . السريعة السياسية

 

  الهشاشة والنزاع والكوارث 
  نامية  بلدان  في  شخص  مليون   800  ىحوال  يعيش  بينما  الهشاشة،   عاني منتُ   بلدان  في  شخص   مليار  1.2  يعيش حوالى

  ، العالم الناميمن أشكال العنف الشديد في    ْي شخص لشكل  يتعر ض أكثر من مليارَ و   11.القتل   جرائم  التمعد    أعلى  لسج ِ تُ 
في الكثير من البلدان أو يقضي اندالع النزاع   عملية التنمية  ل النزاع والعنفعرقِ ي التنموي: قد يُ ويعكس ذلك طبيعة التحد  

 طويلة.  ى سنوات ز على مدحرَ م التنموي المُ على التقدُّ 
ز الفقر بشكل     . ومن المتوق ع أن تتضاعف الهشاشة والنزاع  المواطنون من الُفَرص جر اء  م فيهاحرَ  متزايد في البلدان التي يُ يترك 

، المقياس  عن  النظر  بغض  و   12رة من النزاع.ومتضر    ةهش    بيئاتنسبة فقراء العالم الذين يعيشون اليوم في    2030  عامال  بحلول
من أهداف    1)الهدف    2030عام  الل من أجل القضاء على الفقر المدقع بحلول  ذه البلدان في المقام األو  مساعدة هينبغي  

   13التنمية المستدامة(.
  الكوارث رة من النزاع في تسليط الضوء أكثر فأكثر على تزامن  والمتضر    ةالهش    الدول  في  البارزة  الكوارثمن    عدد    ساهمَ 

ي ع الحضر ر المناخ والتوسُّ ي تغيُّ ع أن تتزامن الكوارث والنزاعات على نحو متزايد في المستقبل. وقد يؤد  ، ومن المتوق  والنزاعات
  في  المستقبلية  جاهاتاالت    وتعقيد  تشكيلوالصدمات المالية وغيرها من الضغوط إلى    المتواصل وتقل بات أسعار المواد الغذائية

 ر التأثُّ  وقابلية ،الدولة وهشاشة  ،الجفاف من الوفاة خطر بينوثيق  ارتباط   ما يبدو وثم ة على .اتوالنزاع الكوارث بين الترابط
الدولة،    وهشاشة(  والزالزل  األعاصير  مثل)  األخرى ا الترابط بين خطر الوفاة الناجمة عن األخطار الطبيعية  أم    .المناخ  ربتغيُّ 

 14.كبير   هلكنَّ  ، وضوًحا أقل   فيبدو
 

   أثر الكوارث على النزاع
 النزاعات فاقم  ؤد ي إلى تست  الطبيعية  األخطار  الناجمة عن  الكوارث  ة أنَّ ح األدل  رج ِ بالرغم من عدم ات ضاح الصورة تماًما، تُ 

زت  قليلة    حاالتوال توجد إال     .القائمة سياق  معق د،   ففي كل ِ   .النزاعات  حل    عن   وأسفرت  السالم  بناءعملية    الكوارث  فيهاعز 
د التفاعالت  أخرى. محف زات فاقمساِهم في تحد  الكوارث من بعض محف زات النزاع وتُ فت، تتعد 
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 المناخر تغيُّ 
ر المناخ مع  عندما تتفاعل آثار تغيُّ ف.  كأبرز عامل ُيضاِعف المخاطرر المناخ في هذا المشهد من خالل دوره  م تغيُّ ساهِ يُ 

 باالضطرابات االجتماعية أو حت ى اندالع  ويتسب ب  ،الضعيفة  الدول   كاهل  إثقال   إلى   المزيج  هذا  ييؤد  الضغوط األخرى،  
كانت إذا  بما يكفي أو    الضغط   منسوبقد تنجر  إلى عدم االستقرار إذا ارتفعَ فة  الدول التي تبدو مستقر  ى  حت  و   .العنيفالنزاع  

عية لضغوط االجتمار المناخ مع االصدمة كبيرة جًدا. تظهر سبعة مخاطر تمزج بين المناخ والهشاشة عندما يتفاعل تغيُّ 
  15واالقتصادية والبيئية األخرى.

 واالجتماعية   االقتصادية  األنظمة  ر المناخ في الضغط على ر تغيُّ كيف سيؤث    16إعداد مجموعة الدول السبعف تقرير من  ِص َّ ي
، ستزداد رالمتغي    المناخ  صدمات  امتصاص  أو  الضغط  إدارة  عن  والحكومات  ساتلمؤس  ففي حين تعجز ا  .العالم   في  والسياسية

 د استقرار الدول والمجتمعات.  هد  المخاطر التي تُ 
البطالة الواسعة    وتؤد ي.  مط رًدا   ارتفاًعا  والطاقة  والماء  الغذاءط، ويشهد الطلب على  موارد الكوكب المحدودة تحت الضغ  ترزح

التنمية االقتصادية في من الفقر وزيادة  الجهود المبذولة للحد   إلى تقويض    البيئي  والتدهورع الحضري السريع  االنتشار والتوسُّ 
ة، قد تزداد احتماالت عدم االستقرار واندالع النزاعات جر اءدة. و بلدان فقيرة متعد   عدم المساواة المتواصلة    في المناطق الهش 

المناخ هذه الضغوط و ضاعف تغيُّ والتهميش السياسي وعدم استجابة الحكومات. باإلضافة إلى ذلك، سيُ  قدرة    فضعِ يُ سر 
  17ى تلبية احتياجات مواطنيها. البلدان عل 

 
 المناخب المرتبطة مخاطر الهشاشة 

 ية المنافسة على الموارد المحلّ  .1
  غياب  ظل    في  العنيف  حت ى إلى اندالع النزاعو   االستقرار  عدم  إلى  المنافسة  يتؤد    قد  الطبيعية،  الموارد  على  الضغط  ازدياد  مع
 . للخالفات الفع   حل  

 
 المعيشي والهجرة ن انعدام األم .2

 ،ل عيشهمبُ سُ   لتأمين  الطبيعية  الموارد  على   يعتمدون   الذين   األشخاص   في صفوف  األمن  انعدام  ازدياد  إلى  المناخ  رتغيُّ   يسيؤد  
 .الدخل لتوليد قانونية غير طرق  اعتماد أو الهجرة إلى ذلك يدفعهم وقد

 
 فة والكوارثظواهر الطقس المتطرّ  .3

 في   ماسي    ال  ومظالمهم،  األشخاص   ضعف  وإلى زيادة  الهشاشة  مشاكل  مفاقمة  إلى   فة والكوارثر  المتطظواهر الطقس    يستؤد  
رة من   .النزاع السياقات المتضر 

 

 
مناخ جديد من أجل السالم: ات خاذ اإلجراءات  أدلفي، معهد االت حاد األوروبي للدراسات األمنية، منظ مة التأه ب الدولي، ومركز ويلسون. مجموعة الدول السبع.   15

 .  A New Climate for Peace: Taking Action on Climate and Fragility Risks .2015بشأن المناخ ومخاطر الهشاشة 
يا. باإلضافة إلى ذلك، ُيرِسل  ضم  هذه المجموعة سبع دول صناعية رائدة هي: الواليات المت حدة األميركية والمملكة المت حدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا وألمانت 16

ع ممث لين  األوروبي  التالي:  االت حاد  الرابط  عبر  متوف ر  االجتماعات.  جميع  إلى  /G7 www.g7germany.de/Webs/G7/EN-نه 
lfel_en/FAQs_en/faq_node.htmGip. 
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 رهاب أسعار المواد الغذائية وتوفُّ تقلُّ  .4
  ، قاسو األ  بوتقلُّ   األسعار  ارتفاع  إلى   ذلك  ييؤد  وس  ،دةمتعد    مناطق  في   الغذاء  إنتاج  تعطيلب  على األرجح   المناخ  رتغيُّ   بسيتسب  

 .األهلية والنزاعات الشغب وأعمال االحتجاجات مخاطر زيادةناهيك عن 
 
 العابرة للحدود إدارة المياه  .5

  ح المرج    من   ،وجودتها  ر الموارد توفُّ   على   المناخ  وتأثير  الطلب  ازدياد  معف  ؛اتر توتُّ لل  ا مصدرً   للحدود  العابرة  المياهل  شك ِ غالًبا ما تُ 
 .القائمة الحوكمة هيكليات على  الضغط زيادة إلى المياه  استخدام  على  ةالمنافس يتؤد   أن
 
 وتدهور المناطق الساحليةالبحر منسوب مياه ارتفاع  .6

  إلى   ذلك  ييؤد  وس  المياه،  تغمرها  أن   قبل  ىحت    المنخفضة  المناطق  قابلية الحياة في   دهد ِ سيُ   البحر  مياه  منسوب  ارتفاعإنَّ  
 .المحيط وموارد البحرية الحدود  حول  الخالفات تتزايد قدفي حين  ة،جر وه ونزوح ةاجتماعي اتاضطراب

 
 يةسياسات المناخلغير المقصودة ل  التأثيرات .7

  السلبية  التأثيرات  مخاطر  ستزداد أيًضا  أوسع،  نطاق    على  تهحد    من  والتخفيف  المناخ  رتغيُّ   مع  فالتكيُّ   سياسات  تطبيق  مع
   .الهشة السياقات في ال سي ما – المقصودة غير

 
 والهشاشة على الكوارث أثر النزاع

المخاطر  النزاع والهشاشة يزيدان من أثر الكوارث، ال سي ما من خالل زيادة الضعف تجاه    إلى أنَّ ُتشير  ة قاطعة  أدل    ثم ة
  طر للمخارضة  الكوارث عن طريق إرغام الناس على النزوح إلى مناطق أكثر عُ   يزيد النزاع من مخاطرالطبيعية. في الواقع،  

 بيع   إلى   األفراد  لنزاعا   يدفعوقد  .  العيش  ل بُ سُ   وأمن  األساسية  الخدمات  وتوفير  والنفسية  الجسدية  ةالصح    على  آثاره  خالل  ومن
 االستفادة  والجماعات  لألفراد  يمكن  الحاالت،  من  محدود  عدد  فيو .  الكوارث  لمخاطر  ضهمتعرُّ   من  بالتالي  يزيدو   ،األصول

  أقل    وتجعلهم  الكوارث،  وجه  في  الصمود  على  قدرتهم  من  تزيد  بطرق (  الحرب  باقتصاد  ىسمَّ يُ   ام  خالل  من)  النزاعات  من
ض  لنزاعامن شأن  و .  السالم  بناء  مبادراتل  تقبُّ ل  استعداًدا  التخطيط   على   الحكومية  وغير   الحكومية  الفاعلة  الجهات  قدرة  أن ُيقوِ 
تفاقم    أيًضا  لحكوماتا  ُتساِهم  وقد.  المخاطر  من  الناس  وحماية مرحلة  معاناةالفي   منع  طريق  عن  الكارثة  بعد  ما  في 

   .النزاع أهداف لدعم اإلنسانية المساعدات تخصيص أو أمنية ألسباب المساعدات
 

  المخاطر  إدارة  الدولة  بموجبه  ىتتبن    والمجتمع  الدولة  بين  إيجابي  اجتماعي  عقد  وجود  افتراض  إلى  الكوارث  مخاطرتميل إدارة  
   .أخرى  في  وليَس  الدول بعض فيقد تنطبق هذه الحالة و . ةعام   كمصلحة

 
 السياق الحضري 

 المناطق   ان سك    عدد  فاقَ   ، 2010  عام ال  في ف.  والعشرين  الواحد  لقرن ظواهر ا   ر المناخ من أهم  ع الحضري السريع وتغيُّ التوسُّ   د  ُيعَ 
 األحياء  للسكن في  شخص  100000  من   أكثر  يوم  كل    في  ينتقلو   .البشرية  تاريخ  في  ةمر    لألو    األرياف  انسك    عدد   الحضرية

 العالم النامي.   في الفقيرة



 

 

 

.  الناس  من  كثيرللل أيًضا مصدر خطر  شك ِ ه يُ ولكن    ،ًصا اجتماعية واقتصادية للمجتمعات والدولرَ ع الحضري فُ ر التوسُّ وف ِ يُ 
إلى   ن دو   من   فقيرة  وأحياء  رسمية  غير  مستوطنات  في   شخص  مليار  1.5  حوالى   حالًيا  يعيش المناسب    رعاية ال  الوصول 

 والحرائق   واألوبئة  والزالزل  والفيضانات  األعاصير  لخطر  ويتعر ض عدد كبير منهم  . يصح  ال  صرفال و   نظيفةال  مياهالو   يةصح  ال
  يانويؤد    ،السليم  غير  عن اإلنماء  العشوائي  العمراني  عوالتوسُّ   العمراني  الزحف  ينتجو .  ناهيك عن الجرائم  الصناعية،  والحوادث

 18. تهموكرام اتهمملكيد ، كما ُتهد ِ العالم  حول الناس من الماليين حياة دهد ِ تُ  كثيرة مخاطر ظهور إلى
  في   60  أنَّ   العالمية  الدراسات  كشفت.  الحضريةفي المناطق    العنف  سمة  تسود  أعاله،  المذكورة  المخاطر  إلى  باإلضافةو 

ان المدن   إجمالي  من  المئة   الخمس   السنوات   خالل   األقل    على  واحدة  ةمر  ل  للجريمة  ضحايا  قعوا و   قد   النامية  البلدان   في  سك 
 الجريمة  مستويات  في   زيادة  ع الحضري معالتوسُّ   رافقَ ت.  وأفريقيا  الالتينية  كار أمي  في  من هؤالء  المئة  في   70  ويعيش  الماضية؛

  يواجهه   الذي األمان  بعدم  المتنامي والشعور  دالمتزاي  العنف  لشك ِ ويُ   .العالم النامي  في  ماسي   ال  القانون،  عن   والخروج   والعنف
  البلدان   بعض  في  والعنف  الجريمة  ظاهرة  فاقمتتلقد  و .  ةكاف    العالم   أنحاء  في  الرئيسية  ياتالتحد    ًيا منتحد    يومًيا  المدن  انسك  

 19.الشباب  في صفوف بطالةالو  مواد اإلدمان وتعاطي األسلحة انتشار بسبب
  مة ساهِ ة المُ الرئيسي  العناصر  من  المدن   د  عَ تُ .  خطير  على نحو  المناخ  روتغيُّ   ع الحضري التوسُّ   راتتأثي   تتقارب  ذلك،   على   عالوةً 

  من   المئة  في  78  تستهلك  هاأنَّ   إالَّ   األرض،  سطح  من  المئة  في   اثَنْين  من  أقل    يغط  تُ ها  أنَّ   من   الرغمعلى  ف:  المناخ  رتغيُّ   في
  انبعاثات  من  كبيرة  ياتكم  فضاًل عن    ،الكربون   أكسيد  ثاني  كمية  إجمالي  من   المئة  في  60  من  أكثر  جنتِ وتُ   ،العالم  طاقة

  ، عينه  الوقت  فيو .  اليحوية  الكتلة  واستخدام  والصناعة  والمركبات  الطاقة  توليد  عن طريق  ال سي ما  األخرى،  الدفيئة  غازات
  20. المناخ رتغيُّ لمخاطر  ةبشد   والبلدات المدن تتعر ض

 
 الجهات الفاعلة

يات إعادة إعمار أوروبا  تحد  لمية الثانية كاستجابة غربية لالحرب العا  ل اإلنساني العالمي النور في أعقابعمم النظا  أبصرَ 
. نفوذهنطاق    عَ سَ واتَّ   ،هعدد أعضائ  وازدادَ   ،النامي  العالم   إلى  هتركيزُ   لَ تحوَّ   ، الحين  ذلك  ومنذ.  السابقة  أراضيهاوإنهاء استعمار  

  مجموعات   من  أو  في الميدان االقتصادي  والتنمية  التعاون   مةمنظ    إلى  تنتمي  حكومات  منظمها  ة بمعالمانح  الجهاتف  تتأل  
 الركيزة  في  الحكومات  هذه وتؤث ر أيًضا .  في الميدان االقتصادي  والتنمية  التعاون   مةمنظ    في  األعضاء   البلدان   من  ومواطنين
صة  ووكاالتها  قهاوصنادي  حدةالمت    واألمم  ،العالمية  اإلنسانية  للشبكة  األساسية   من   عدد    النظام  هذا   في فلك  يدورُ و .  المتخص 

 الجزء األكبر من   ىتتلق    التي   األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  باإلضافة إلى   ،الحكومية  غير  ماتالمنظ  
  حياد أبرزها ،مشتركة عاتوقنا مبادئ النظامتجمع بين مختلف عناصر هذا و . ةالرئيسي ةالغربي الجهات المانحة من تمويلها

دة  الخدمات  تقديمضرورة  و   وعدم تحي زها،  اإلنسانية  المساعدات   عدد   في  زيادةً   األخيرة  السنوات  شهدتولقد  .  وفًقا لمعايير محد 
  21. اإلقليمية ماتالمنظ   أدوارتوسيع  فضاًل عن النامية، البلدان  من المانحة ماتالمنظ  
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. في أغلب األحيان  والمترابطة  الرئيسية  ياتالتحد    من  عدًدا  األخيرة  السنوات  في  اإلنساني  عملال  نظام  واجهَ   التنفيذ،  ناحية  منو 
  الكوارث   وتزايد وتيرة  ،النزاعات  رة منوالمتضر    ة الهش    الدول  في   متزايد  على نحو  الدولية   المساعدة  إدماج  ياتت هذه التحد  شملَ 

  الناشئة   االقتصادات   في   القائمة  الحكومية  غير  ماتالمنظ    ذلك   في  بما  اإلنسانية  الفاعلة  للجهات  السريع  والتكاثر  ها،وحجم
 . العسكرية  المشاركة  تزايد  عن  فضالً   والتنموي،  اإلنساني  ميدان العمل  إلى   الخاص    قطاعال  دخولو   المختلفة،  الدينية  ماتوالمنظ  

  السعي   بسبب  أو  جهل  عن ا  إم    المشتركة؛  ييروالمعا  بالمبادئ  الجديدة  والجهات التنفيذية  المانحة  الجهات  بالضرورة  تلتزم  ال
  نة، معي    مجموعة  تجاه  ةالني    وحسن   ، الحصص في السوق   وزيادة  االقتصادية،   المكاسب  مثل،  أهمية  أكثر  رعتبَ تُ   غايات  وراء

 .األمد قصيرةال السياسية والمكاسب
  تقديم   أيًضا  يمكن.  لها  لالستجابة  حة المسل    اتهاقو    الدول   من  الكثير  تنشرعندما تنشأ االحتياجات اإلنسانية من جر اء األزمة،  

  شهدت  لقد.  األجنبية  العسكرية  واألصول  الفاعلة  للجهات  دولي  نشر  عن طريق  الكوارث  من  رةالمتضر    للدول  ثنائي  دعم
  على   الحفاظ  أجل  من  ط و الضغ  عن  غالًباذلك    نجمَ   ، وقداإلنسانية  األزمات  في  لجيشل  متزايًدا  انخراًطا  األخيرة  السنوات

  لتحقيق   اإلنسانية  المساعدة  استخدام  ألنَّ   جداًل واسًعا  ذلك  وأثارَ .  تهاوعسكر   اإلنسانية  للمساعدة  المتواصل  تسييسوال  االستقرار،
 وغير  وحيادًيا  محًضا  إنسانًيا"  يكون   أن  يجب  الذي  اإلنساني  العمل  مفهوم  مع  تماًما  يتعارض  عسكرية  أو  سياسية  مكاسب

 22". بطبيعته زمتحي  
بدرجة كبيرة والناشطة إلى حد     ةالمستقل  والشركات    ساتمؤس  ال  من  الفاعلة  في الجهات  ذلك، يشهد القطاع تزايًدا  على  وةً عال

في    شراكاتإطار    في  والتنموية  اإلنسانية  ماتالمنظ    مع  الخاص    القطاع  من  الفاعلة  الجهات  تتعاون و .  ما في المجال الخيري 
التقني   ق  طب ِ وتُ .  مباشًرا  مالًيا  دعًما  وتتضم ن هذه الشراكات أحياًنا  المفاهيم،/المنتجات  تطويرفي مجال  و   ي،بحثالو المجال 

كما    للشركات،  االجتماعية  المسؤولية  استراتيجيات  من  كجزء  ةالخاص    المجتمعية  برامجها  الخاص    القطاع  من  الفاعلة  الجهات
  القطاع   من   ةالفاعل  الجهات  ُتدِرك  ال،  في أغلب األحيانو .  ةاإلنساني  العمليات  في(  لالمقام األو  في    عينية)  خدمات  مقد ِ تُ 

 الظهور  مثل  ،لعملها  أخرى   دوافع  وتملك عادةً   اإلنسانية،  المساعدات  مجال  في  عالمًيا  عليها  فقالمت    والمبادئ  المعايير  الخاص  
 .المالية هامكاسبتعزيز و  السوق   ها فيحصص وزيادة

ضرورة  نظًراو  من   في  والعسكرية  انيةاإلنس  ماتالمنظ    عمل  إلى  عينه    ات للمساعد  المدني  بالطابع  المساس   دون   المجال 
  من   الفاعلة   الجهات  مع  الشراكات  نتائج  أن ُتساِهم   من  ال بدَّ   مشتركة،  أهداف  تحقيقإلى    االقتضاء   عند  السعيو   اإلنسانية،

 في   األخيرة  التجارب  عطيتُ و .  التباينات   منوالحد    ،المنافسة  بتجنُّ و   زها،ي وتعز   اإلنسانية  مبادئفي حماية ال  الخاص    القطاع
 غير  اإلنسانية  ماتالمنظ    يةباستقالل  المساس  دون   من  بذلك  القيام  كيفية  حول  أمثلةً   فريقياأ  غربفي    إليبوالا  عملية  إطار

.هاوحياد العسكرية

 
 and challenges in Trendsالعسكري: مراجعة األدبيات -االت جاهات والتحد يات في تنسيق العمل اإلنساني المدنيس، وغوردون س. هايسوم  ،متكالف ف 22

humanitarian civil-military coordination: A review of the literature  فريق ). ورقة عمل  اإلنسانية  أي ار/مايو  HPGالسياسات  إ.  2012(.  ؛ سفوبودا 
 The interaction between humanitarian and military actors: where do لتفاعل بين الجهات الفاعلة اإلنسانية والعسكرية: إلى أين نت جه من هنا؟ا

we go from here?  .2014معهد التنمية الخارجية  . 
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 النزاع والعنف اليوم  2

 
ت   والهالل   األحمر  الصليب  أنشطةب   صلة   صبح أداة ذاتت لتُ رَ ، وتطوَّ اتنزاعامج نتيجة حاالت االستجابة للالبر   إعداد  مبادرة تحسين  استُِمدَّ
 ، (لةحتمَ المُ )  والنزاعات  راتالتوت    ةزيادة حد  تفادي  و   ضررل ا  إلحاق  بتجنُّ   كيفية  على  لت في المقام األو  زَ ركَّ .  ةالسياقات كاف    في  األحمر
 .النزاع بعد ومرحلة ما النزاع حاالت في االستجابة عند ال سي ما

  المجتمعية،   والمشاركة  السياق،  وتحليل  "ال ضرر وال ضرار"،  البرامج، ومبدأ  إعداد  األساسية لمبادرة تحسينينبغي أن تبقى العناصر  
 المجتمع على الصمود.  قدرة تعزيزفي سبيل  ،األحمر والهالل األحمر الصليب عمل نم أيتجز   ال جزءًا

، بالحد  من مخاطر  األخرى   ماتاألحمر وعدد كبير من المنظ    والهالل  األحمر  ترتبط برامج القدرة على الصمود، في سياق عمل الصليب
 أعقاب   في(  المبكر)  اإلنعاش  أنشطةفي    أيًضا  اتباعها  ينبغي  ك،لذ  ة في األنشطة الطويلة األمد. ومعة العام  الكوارث وقضايا الصح  

 بعد   ما  وحاالت   المستمر ة،  النزاع   حاالت  فيتُنفِ ذ استجاباتها    األحمر  والهالل   األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات ف.  والكوارث  النزاعات
   .ونزاع عنف   إلى راتالتوت   من السهل أن تتحوَّل حيثو   ،االجتماعي التماسك مستويات حيث تتدن ى ةالهش   السياقاتفي و  ،النزاع

 
 . والنزاع العنف طبيعةكذلك  ترَ تغيَّ  والنزاعات،  الكوارث الترابط بين إلى باإلضافةو 
 

 العنف
وات خذت    الماضية،  السنوات  خالل  بين أطراف تابعة للدول  العنيفة  النزاعات  عددُ   كبير  بشكل  تراجعَ فلقد  ًرا جذرًيا.  تشهد طبيعة العنف تغيُّ 

على   لالستحواذ   الدول  غير  من  أكثر  أو  حةمسل    ومجموعة   دولةال  حكومة   بين  تدور  داخلية  نزاعاتشكل    اليوم  ةي الدول  النزاعات   معظم



 

 

 

  الصحراء   جنوب  أفريقيا   تزالوال  ،بين أطراف غير تابعة للدول  النزاعات  عدد  ازدادَ إًذا،  .  نةمعي    السيطرة على أرض  أو  الحكومة  صالحيات
ل  و النزاعات  هذه    من  عدد  أكبر  تضم    كارتالت   بين  النزاعات   ًرامؤخ    ت ازدادَ في المقابل،  .  نتيجًة لهذه النزاعات  قتلىمن ال  أعلى حصيلةُتسجِ 

  ها وجنوب   آسيا  وسط  تان منطقةكي ر األم  تتخط    ،2011  عامال  منذو .  من حيث عدد الضحايا  فتًكا  أكثروباتت    ْينتَ كي ر األم  في  راتالمخد  
 . 2011و 1989 بين  ةالممتد    الفترة في تراكميةال وفياتمن ال عدد أكبر مرتبة الثانية من حيثلا لتحتل  

 
 العنف   دوافع  تترافقُ   .والبلدان  المجتمعات  من   الكثير  في  االجتماعي  والتفك ك   األمن  وانعدام   االجتماعي  العنف  مستويات  ذلك  معتزداد  و 

. وتطغى هذه االنقسامات والتشرذمات على دوافع  حةالمسل    المجموعات  على مستوى   اتوالتشرذم  ةاالجتماعي  االنقسامات  من  زيج  مع م
ل في  .  مشروعة  غير  اقتصادية  بأنشطة  رتبطغالًبا ما تو   ،العنف  مرتفعة مستويات    اتنزاع  تشهد  ال  التي  البلدانوفي بعض األحيان، ُتسجَّ

قهاتُ  التي البلدان بنسبة  تتجاوز  ،األمن وانعدام العنف من   23.الحروب مز 
ل  رتتغي    وقد  ،سياق  كل    فياته  كي تختلف أسباب العنف ودينامي    سيادة  انهيار  :المشتركة  السمات  تشمل  ،ولكنْ   .الوقت  مرورمع    وتتبد 

لدى    بطالةالو العدائية،    الهوية  سياساتو   االجتماعي،  كوالتفك    واالقتصادية،  االجتماعية  المساواة   عدم  مستوياتارتفاع  و   والحوكمة،  القانون 
 األخرى   األمن  وانعدام  لعنفا  دوافع  أم ا.  مةنظَّ المُ   الجريمة  وبروز  واسع  نطاق    على  الصغيرة  األسلحة  انتشار  مع  ذلك  ترافقوي   الشباب،

   .انالسك   وحركة الثقافية والقضايا الحرب واقتصادات الفسادفتتضم ن 
  المدنيين استهداف دتزايُ  إلى  النزاع حاالت في ةدل  شير األتُ . نساءإلى ال  لنسبةاب   ماسي   ال  ،كبيًرا ااجتماعيً ف العنف وانعدام األمن أثًرا خل ِ يُ 

وسياقات    نزاعال  سياقاتمن    العديد  فيو   .مثاًل   الديمقراطية  الكونغو  جمهورية  فيعلى غرار ما يجري    حرب،  كأسلوب  االغتصاب  واستخدام
 مستويات   انخفاض  مع  هأنَّ   إلى  األبحاث  شيرتُ و .  والجنسي  المنزلي  العنف  بازدياد  المجتمع  في  العنف  مستويات  ارتفاع  لقابَ يُ   ،نزاع  الال

  بانعدام   الشعور  ويؤد ي   24.النزاع  بعد   ما  مرحلة  في  دةمتعد    لسنوات    النزاع  مستويات  عند  المنزلي  العنف  يبقى  النزاع،  أعقاب  في  العام  العنف
.  المجتمعات  في  السلمي  التعايشو   يالمجتمع  مناأل  سسُ أُ   لشك ِ تُ   التي  يةاالجتماع  الروابطإلى اختالل    المنزلي  العنف  يول ده  الذي  األمن
  وفي حال وجود .  أو قد ينجم عنه  األمن  انعدام  مستويات  ارتفاًعا في  االجتماعي  المال  رأس  وتآكل  االجتماعي  التماسك  انهيار  بسب ِ وقد يُ 
 مجتمع ال  في  دةمحد    هويةذات    مجموعة  ظ على تماسكحافِ إذ يُ   معًااجطابًعا    ، فغالًبا ما يت خذةالهش    البلدان  في  االجتماعي  المال  رأس

 ببعضها   المختلفة  المجموعات  ربط  من  بدالً   ،(خرى األ  مجموعاتال  شهم ِ يُ   وقد( )عصابة  أو  سياسية  مجموعة  أو  كاَنت فئًة إثنية  سواء)
 25ا.بعًض 

 

 التماسك االجتماعي
 

ة    االستراتيجية  هدافاألمن    3  الهدفإنَّ   . والسالم  الالعنف  وثقافة  االجتماعي   اإلدماج  زعز ِ يُ   2020  عامحت ى  ستراتيجية  الاـب الخاص 
  أولئك   سي ما  ال  ،المجتمع  في  وانخراطهم  األفرادمشاركة    تحسين  إلى  يهدفو   بالقدرة على الصمود  وثيًقا  ارتباًطا  االجتماعي  اإلدماج  يرتبط
  26. التمييز بسبب والحقوق  ص رَ والفُ  اردمو ال إلى الوصول من تحرمهم منهجية  لقيود يتعر ضون  الذين

على   المجتمع  قدرة  وتستند.  شةالمهم    أو  المستبعدة  والجماعات  األفراد  ووضع  ظروف  تحسين  حول  االجتماعي  اإلدماج  تدابير  تتمحور
 المجتمع.  هذا أفرادة ب الخاص   الفردية القدرة على الصمود مستوياتو  االجتماعي التماسك إلى الصمود
قدرتهم  و   تهموكرام  الجماعات  أو  األفراد  رفاهتعزيز    في  ،الوقت  مرور مع    ،والناجحة  الةالفع    االجتماعي  اإلدماج  تدابير  ، سُتساِهمبالتالي

 .على الصمود نفسه المجتمع قدرة وبالتالي العام التماسكتعزيز  في أيًضا ساهموستُ  ،على الصمود
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ع  حمر  صليب األحمر والهالل األلل  الجمعيات الوطنية  إنَّ  دة،عنف والسالم  الجتماعي وثقافة الاإلدماج االُتشجِ  الحد     منها  بطرق متعد 
  مثل تزايد  ،أو بين األفراد  امجتمعيً ًرا  وتوت    احة أو عنفً عن أعمال عدائية مسل    سواء كاَن ناجًما عنف )لل  والتعر ضالضعف    من مواطن

األفراد  وقدرات قدرة على الصمود ال تعزيز الجمعيات الوطنية أيًضا على عمل (. ت الكوارث في أعقابي العنف القائم على النوع االجتماع
مجتمعات من الرين من العنف ودعمهم )المجتمعية الرامية إلى إعادة تأهيل المتضر    اتالعنف وتعزيز االستجاب   على مواجهةوالمجتمعات  

 فراد(.األأو 
  الدوليحاد  مود، وذلك وفق إطار القدرة على الصمود التابع لالت  على الصالقادر    المجتمع  خصائص  إحدى  االجتماعي  التماسكل  شك ِ يُ 

 والفتيات   لنساء الذي يشمل ا  االجتماعي  المال  برأس   وثيًقا  ارتباًطا  المصطلح   هذا  يرتبط.  األحمر  والهالل  األحمر   الصليب   لجمعيات
 ية كيف  الدولي   حاداالت    وضعه   الذي قدرة على الصمود  لا  إطار  فِص يَ .  النزاع  مراعاة ظروف  عن  فضالً   والمجتمعات،  والرجال  والفتيان

ال  بالنسبةو .  االجتماعي  التماسكفي تعزيز    النموذجية  األحمر  والهالل  األحمر  الصليب  أنشطةمساهمة     والهالل   األحمر  صليبإلى 
  المبذولة   الجهود  إلى  باإلضافة  -  الهعأ   يرد  كما  شينوالمهم    دينستبعَ المُ   والجماعات  لألفراد  االجتماعي  باإلدماج  التفعيل  رتبطي   األحمر،

  .السالم ثقافة وإرساء له واالستجابة تهحد   من والتخفيف العنف لمنع
  والحد   ،ةكاف   أعضائها ورفاه بهم، المحيطة ساتوالمؤس   ةجماعاتهم الخاص   داخل األفراد بين التعايش نوعية إلى األخرى  التعاريف شيرتُ 

  أبعاد   ثالثةفيشمل    االجتماعي  للتماسك  االقتصاديفي الميدان    والتنمية  التعاون   مةمنظ    تعريف  أما  27. التهميش  بوتجنُّ   ،التفاوتات  من
  وعدم   واالستبعاد  التمييز  ومكافحة  المختلفة؛  المجموعات  بين  والهوية  والثقة  العالقات  شبكات  بناء  خالل  من  التماسكتعزيز  :  هي  رئيسية

  28صعوًدا. اعياالجتم الحراك وتمكين المفرطة؛ المساواة 
 

 :نيْ رئيسيَّ   نيْ عدَ بُ  إلى التماسك االجتماعي  ، ينقسماإلنمائي حدةالمت   األمم برنامج بحسب مفهوم
 
 (.  االجتماعي المال رأس) والروابط التفاعالتتعزيز و  االجتماعية العالقاتتمتين  •
 . االجتماعي واالستبعاد المساواة  عدمأوجه و  التفاوتات من الحد   •
 

  خالل   من  وليَس   ،غيابه  خالل  من  فهمهفمن األسهل أن ن   هو مفهوم  غامض،(  االجتماعي  اإلدماج  على غرار)  االجتماعي  سكالتمالكنَّ  
  اإلنسان،  حقوق   وانتهاك   يات،األقل    واستهداف  العنيفة،  والجرائم  االجتماعي،   ر التوت    تزايد   إلى  االجتماعي  التماسك  غياب  ييؤد  .  هتعريف

  اإلعاقة،و   29،النوع االجتماعي والسن    حيث  من)  عالتنو    واحترام  التسامح  على  االجتماعي  التماسك  يقوم  .المطاف  ةنهاي   العنيف في  والنزاع
  االجتماعي   اإلدماج  ويقوم.  دافر األ و   اتسمؤس  على مستوى ال  –(  ة الجنسي   والميول  السياسية،  والميول  االقتصادي،  الوضعو   العرق،و   ،الدينو 

 األشخاص   على  التماسك  غياب  آثار  لمعالجة  األوسع،   والمجتمع  يالمحل    والمجتمع  األفراد  المستوى   ى لع  وتدابير  عملياتعلى اعتماد  
 ارتباًطا وثيًقا بالنزاع   االجتماعي  التماسك  غياب   ويرتبط من دون شك    والعنف،  النزاع  دوافع  مع  ويتداخل ذلك.  شينوالمهم    دينستبعَ المُ 

  .والعنف
 

 مراعاة ظروف النزاع 
 

  صرَ الفُ   تحديد  يمكن  العنف،و   بين النزاع  فإذا جرى الفصل.  بطبيعتها  سلبية  أو   رةمدم    ظاهرةً   ،األمن وانعدام  راتالتوت   أو  ،ل النزاعشك ِ ال يُ 
له التي  .لنزاعا راعي لظروفالمُ  التفكير من اهام   اجزءً  األساسي التمييز هذا د  ُيعَ . اإليجابي للتغيير ةً قو   يصبح أن تخو 
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 .التنميةو  االجتماعي  التماسك حول الدولي المؤتمر مة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي. منظ   28
 . فرعية ى كمجموعةدات شاملة، وما تبق  حد ِ كمُ  النوع االجتماعي والسن   29
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  التي   والهيكلية  المنهجية  العنف   أشكال  أو  الكامنة  الظلم  التوعية بشأن أوجه  تشمل  لنزاعا  عن  تنتج  التي  اإليجابي  ييرتغال  صرَ فُ   إنَّ  •

 .معالجة دون من  أو دفينة تظلَّ 
  ق لِ طتُ   التي  االجتماعية  التعبئة  من  عنيفة  غير  أشكال  إلى  وترجمته   الوعي  هذا  توجيه  دةستبعَ المُ   أو  شة المهم    لمجموعاتا  تستطيع •

  العنف  مستويات  من  د  حُ تَ   زةعزَّ ومُ   نةحسَّ مُ   وهياكل  ًماظُ نُ   أو   لتحقيق األمور  أفضل  اًل ي سب   ويوف ر ذلك.  االجتماعي  التغيير  عمليات
   .الهيكلي

 
 :يلي بما والنزاع األمن وانعدام راتالتوت   قد تول د التي المتباينة النظر ووجهات راتالتصوُّ  سسُ أُ  رتتأث  

 
 .حولنا  من  والعالم واآلخرين أنفسنا هافي  نرى  التي الطريقة لشك ِ تُ   التي والفريدة  عةالمتنو   اعيةمَ والجَ  ةالفردي  الهويات •
 .مختلفة من وجهات نظر نفسه  األمر النظر إلىم أيًضا في ساهِ تُ  المختلفة طرق التنشئةو  التجارب •
والعنف  يؤث    -  النوع االجتماعي • النزاع  نحو النساء والرجال    فير  وجهات نظرهم    فيمباشر    بشكل    بالتالي  ريؤث  و لف  خت م  على 

  .نزاع والعنف لل وأولوياتهم واستجاباتهم 
 .بالنسبة لي ولنا ولآلخرين  ما هو مهم   - القيم •
 .آلخرينإلى اع به الفرد أو المجموعة بالنسبة مدى الوصول والتأثير الذي يتمت   - والمساواة  السلطة •
إلى مستويات غير متكافئة من    ذلك  ي غالًبا ما يؤد  و األراضي،    ومن ضمنهاوالوصول إليها،    توالملكيااألموال    امتالك  -  الثروة •

 .صرَ الوصول إلى الفُ إمكانية االمتيازات و 
 ، األشخاصعدم المساواة بين  ية والسياسية ومستويات المساواة/االختالفات االجتماعية واالقتصاد  ُتنشئ وُتديمالتي    -   والهياكل  مظُ النُ  •

 .  لالتماسك االجتماعي والتنمية والتحوُّ  أو تعرقل زعز ِ وتُ 
 

 إطار الوصول المأمون إلى المستفيدين 
 

 المأمون   الوصول  إطار  مقد ِ يُ .  والمساءلة  والحماية  المبدئي  اإلنساني  العمل  بتطبيق  وثيًقا  ارتباًطا  اإلنسانية  المساعدات  إلى  وصولال  يرتبط
  لصليب ل  الوطنية  جمعيةال  تستطيع التي    والتدابير  اإلجراءات  من  مجموعةً للصليب األحمر    ليةالدو   اللجنة  رتهطو    يذالالمستفيدين    إلى

ُيساِعد الجمعيات الوطنية   العمل   إطار  إنَّ ".  رين المتضر    انالسك    إلى  والوصول  واألمن  القبول  لزيادة  خاذهاات    األحمر  الهالل  أو  األحمر
يات واألولويات   ة ب على االستعداد للتحد  الستجابة لها، وبالتالي تخفيض وتخفيف الخطر الذي قد تواجهه في السياقات  السياق واالخاص 

اسة وغير اآلمنة، وكسب الثقة والقبول على مستوى األشخاص والمجتمعات ذات االحتياجات اإلنسانية، كما على مستوى األشخاص  الحس 
مون أو يؤث رون على درجة الوصول   30". الذين يتحك 

 
  خطر   أو  العنف  عيقيُ   قد  حيث  آمنة،  وغير  اسةحس    سياقات  فيلُيطبَّق    المستفيدين   إلى  المأمون   الوصول  إطارل  و  قام األفي الم  رَ ُطو ِ 

  الدولية  اللجنة  ةلمهم   وفًقا للخطر، عينوالمتطو   فينالموظ   حياة ضعر ِ ويُ  اإلنسانية االحتياجات ذات الضعيفة الفئات  إلى الوصول  العنف
  وإدارتها   لها   االستعداد  ينبغي  اسةحس    الحاالت التي تتضم ن عناصر  بعض من  أيًضا،  السلم  زمن  األمر، في  يخلووال  .  األحمر  للصليب

 .بعناية
 

   .متواصلة حلقة   من اجزءً   لشك ِ ومتداخلة تُ  مترابطة عناصر ثمانية من المستفيدين إلى المأمون  الوصول إطار فيتأل  

 
األحمر.   30 للصليب  الدولية  المستفيديناللجنة  إلى  المأمون  الوصول  إطار  إلى  ص.مدخل  متوف  2015.  2  .  ع.  التالي:    برر  الرابط 

introduction-access -safer-https://www.icrc.org/en/publication/4226 . 
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د .  للعنف  الجذرية  األسباب   فهم  بهدف   السياق  تحليل  على   سيالمؤس    الطابع  دينالمستفي   إلى   المأمون   الوصول   إطار ضفي  يُ  تتعد    قد 

 الموارد،   إلى  الوصول  أو/و  السياسة  أو/و  بالسلطة  قتتعل    وقد  وتتشابك  تتنو عقد  و   ،نمعي    سياق    في  العنف  إلى  اللجوء  وراء  الكامنة  األسباب
 واألسباب  التاريخ  فهم  ومن الضروري .  الدين  أو  العرق   مثل  إضافية  اأبعادً   تشمل  دقو .  واألرض  والطبيعية  المالية  الموارد  ذلك  في  بما

د هذه العوامل على  حد ِ وتُ .  بأكملها   العمليات  بيئة  في  رتؤث    العوامل  هذه   ألنَّ   ،الجغرافية  واآلثار  واألسلحة  األساليب  فضاًل عن  الجذرية
  اكتساب   لشك ِ سيُ لذلك،  .  ةالوطني   الجمعية  واستجابة  والحماية،  لمساعدةامن حيث    واحتياجاتهم  ضعًفا،  األكثر  انالسك    وجه الخصوص

 . المخاطرو  السياق تقييمفي عملية  أساسًيا جزًءا الفهم هذا
  البيئات  في  ،اإلنسانية  للمبادئ  وفًقاو في الوقت عينه،    رينالمتضر    انالسك    أمام  المساءلة  احتراممع    الخدمات  تقديم   من السهل  ليَس 

  لتطوير من أجل ا  األحمر  والهالل  األحمر  للصليب  الوطنية  للجمعيات   سليمة  سسُ أُ   من الضروري وضع.  تعقيًدا  التي تزدادالمتغي رة  
رها  دةمتعد    وأدوات  ُنُهج   ذلك من خاللويمكن دعم  .  الستجابةوا  ،الطوارئ   لحاالت  بوالتأهُّ   ،القدرات  وبناء  التنظيمي  الدولي   حاداالت    طو 
  الذاتي   والتقييم(  OCAC)  والمصادقة عليها  الشاملة  التنظيمية  القدرات  تقييم  عملية  مثل  األحمر،  والهالل  راألحم   الصليب  لجمعيات
 (.WPNS) المتأه بة ةالوطني  للجمعية

  األحمر   للصليب   الوطنية  جمعياتإلى ال   بالنسبة  جديدة  ليست  المستفيدين  إلى   المأمون   الوصول  إطار  عليها  قومي   التي  المفاهيم  معظم  إنَّ 
التي   اإلجراءات  من  عدد كبيرفهناك  .  القدرات  وبناء  التنظيمي  التطوير  في مجال  مألوفةكثيرة    أعمالب   قتتعل    هاألنَّ   األحمر  والهالل

ل أيًضاالمستفيدين  إلى  المأمون   الوصول  إطار  يوصي بها  عليها   إذ تنص    الوطنية  للجمعيات  واضحة  والتزامات  باتمتطل    ، والتي ُتشكِ 
  الوصول   إطار  تطبيقوتجدُر اإلشارة إلى أنَّ  .  قياسية  إجراءات  لشك ِ تُ   أن  بالتالي  ينبغيو   الحركة،  اعتمدتها  التي  راراتلقوا  السياسات

  لسياقات ا  دائًما إلى  األحمر  والهالل   األحمر  للصليب  الوطنية  الجمعيات  تستجيب  أن  يجبو .  ةمستمر    عملية  هو  المستفيدين  إلى  المأمون 
 .ةر المتطو   واالحتياجات

.  واالستقالل  والحياد  وعدم التحي ز  اإلنسانية  مبادئ   ال سي ما   لإلطار،  الناجح  التطبيق  من  أيتجز    ال  جزًءا  السبعة  األساسية  المبادئ   ُتَعد  
لتحسين صورة الجمعية بنظر جميع   ضروري   المبادئ   بهذه  الصارم  التشغيلي   االلتزام  على أنَّ   األحمر  للصليب  الدولية  جنةللا  دشد ِ وتُ 
 لمعني ين.  ا

 

 إطار الوصول المأمون إلى المستفيدين والحماية
 
  األحمر  للصليب  الوطنية الجمعيات مهام تشمل  والمساعدة، الخدمات تقديم جانب إلىه أنَّ  المستفيدين إلى المأمون  الوصول إطارك درِ يُ 

  :للحماية   األحمر  للصليب  الدولية   اللجنة  تعريف  المأمون   الوصول  إطاريعتمد  .  رةالمتضر    والمجتمعات  األشخاص  حماية  األحمر  والهالل
نة القوانين  لنص    وفًقا   الفرد  لحقوق   الكامل  االحترام  ضمان  إلى  تهدف  التي  األنشطة  جميع"  حقوق   قانون   أي   ،ومضمونها  الصلة  ذات  مدو 

من   األنشطة  هذهب   القيام  اإلنسانية  ماتوالمنظ    اإلنسان  حقوق   ماتمنظ    علىيتعي ن  .  الالجئين  وقانون   الدولي  اإلنساني  والقانون   اإلنسان
  اللجنة   تعريف  مع  ذلك  يتوافقو   –  31" (االجتماعي  النوع  أو  اللغة  أو  اإلثني  أو   القومي  األصل  أو   العرق   أساس  على  وليس)  دون تحي ز

 مشروعب   ةالخاص    ايةحمال  مبادئ  إلى  المأمون   الوصول  إطار  شيريُ   ذلك،  لىإ  وباإلضافة.  أعاله  الوارد  الوكاالت  بين  المشتركة  الدائمة
  للصليب   الوطنية   الجمعيات  ر تنظُ   بأن  المأمون   الوصول  إطار  وصيي و .  اإلنسانية  األعمال  جميع  ليهاتستند إ  أن  ينبغي  والتي  سفيرا

  هياكل  خالل  من  رينالمتضر    انللسك    الحماية  أنشطة  تنفيذ  أعمال  ودعم  فيهالموظ    مناسب  تدريب  تقديم  في  األحمر  والهالل  األحمر
   .مناسبة ظيميةن ت 

 
 . األحمر للصليب الدولية جنةبالل الخاص   المستفيدين إلى المأمون  الوصول إطار إلى مدخلمن  بمعظمه أو اقُتبس هذا النص   جَ اسُتخرِ 
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 العناصر الثمانية إلطار الوصول المأمون إلى المستفيدين 
 
 تقييم السياق والمخاطر  .1

الوطنية   الجمعيات  العمل  المترابطة  واالقتصادية  والثقافية  واالجتماعية  اسيةالسي   لجوانبا  بوضوحتفهم  بيئة    والمخاطر   ،رةالمتطو    في 
 .تهاالمخاطر وإدار  هذه منعل القاعدة األساسية لشك ِ تُ  التي ،فيها الكامنة

 
 األساس القانوني والسياسي  .2

بالتوافق    اإلنسانية  وأدوارها  مهامها  تنفيذل  تستند إليه   اأساسً   روف  تُ   سياسات   وتضع  سليمة  وتشريعية  قانونية  صكوًكاالجمعيات الوطنية    تملك
 .يةالمحل   والتشريعات الدولي اإلنساني والقانون  الحركة سياسات مع
 
 مة قبول المنظّ  .3

  صلة   ذات  إنسانية  مساعدة  توفير  خالل  من  ينالرئيسي   المصلحة  أصحاب  في صفوف  القبول  من  عالية  درجة  الوطنية الجمعيات  قتحق  
  . األخرى  الحركة وسياسات األساسية المبادئ مع تتوافق بطريقة والمجتمعات ألشخاصا وحماية  ،لسياقا وفراعي ظر تُ 

 
 قبول الفرد  .4

 المبادئ  مع  تتوافق  بطريقةالعمل    خالل  من  الرئيسيين  المصلحة   أصحاب  في صفوف  القبول  من  عالية  درجة  عون فون والمتطو  الموظ    قحق  
 . األخرى  الحركة وسياسات األساسية

 
 تحديد الهوية .5
 . عيهاومتطو   فيهاموظ  هوية و  المرئية مةلمنظ  ا هوية وتعزيز لحماية الالزمة الخطوات جميع الوطنية الجمعيات خذتت  
 
 التواصل والتنسيق على المستوى الداخلي  .6
 . األخرى  الحركة عناصر مع التنسيقذلك  زعز ِ فيُ  ،ًداجي   صمَّمةمُ  داخلية وتنسيق صالات   وآليات استراتيجيات الوطنية الجمعيات ذنف ِ تُ 

 
 التواصل والتنسيق على المستوى الخارجي .7
 . الجهات الفاعلة الخارجية مع التنسيقذلك  زعز ِ فيُ  ،ًداجي   صمَّمةمُ  خارجية وتنسيق صالات   وآليات استراتيجيات الوطنية الجمعيات ذنف ِ تُ 

 
 إدارة مخاطر األمن التشغيلي  .8

  خاص    نظام  وتنفيذ  إنشاء  خالل  من  هموأمن   عينوالمتطو    فينالموظ    سالمةب   في ما يتعل ق  والمساءلة  ليةسؤو الم  الوطنية  الجمعيات  ىتتول  
دة  يةوهيكل  . التشغيلي األمن مخاطر دارةإلمحد 
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 لةءني والحماية والمسااإلنساالعمل  3
 ي ئاإلنساني المبدالعمل 

ة بالمدو نة قواعد السلوك    إنَّ  ة العاملة كومي حركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر والمنظ مات غير الحالخاص 
السريع    ًة للنمو  ل الذاتي داخل المجتمع اإلنساني استجاب على التأمُّ هي خيُر دليل     في مجال اإلغاثة في حاالت الكوارث 

رة م  اإلجراءات الُمنفَّذة في   َدْين: أو اًل، ت هذه الفترة بات  زَ تميَّ ن النزاعات خالل التسعينيات.  في البلدان المتضر  جاَهْين محد 
توسيع النظام اإلنساني    من خالل عدة المعر ضين للخطر، كما يظهر  الرغبة المتزايدة وقدرة األطراف الخارجية على مسا

لها حاالت الطوارئ  ل؛ ثانًيا، المخاطر اوالتموي  جاه الثاني  يرتبط االت  المعق دة على النزعة اإلنسانية.  لمتزايدة التي تشك 
المنظ   تعمل  قد  حيث  اإلنساني  للعمل  المقصودة  غير  السك  بالعواقب  رفاهية  تحسين  على  الوقت  نفس  في  ان  مات 

رين وتقليلها عن غير قصد بسبب إجراءات أخرى.   غير مقصود،   فيها ضرر    التي وقعَ   في الكثير من الحاالت المتضر 
 ساهمت ذا وااللتزام به بشكل أفضل. و ة تطبيق إطار أخالقي كهة حول كيفي لم يتم  االلتزام بالمبادئ، ما يطرح أسئلة مهم  

ن تزايد االعتراف  وفي الوقت عينه، كا    .ة للعمل اإلنسانيثير من المناقشات واألطر الفرعي الك  في تشكيلهذه المداوالت  
لحاجة إلى تحسين إدارة العمل اإلنساني ومراقبته وتعزيز المساءلة. وقد استمر  هذا االت جاه مع زيادة المساعدات من  با



 

 

 

 .32ع النظام اإلنساني حيث القيمة الحقيقية وتوسُّ 

لقطاع  المبادئ اإلنسانية ل  مر والهالل األحمر هي أصبحت المبادئ األساسية األربعة األولى التي يعتمدها الصليب األح
إنَّ  اإلنساني   بأكمله.  المت  المبادئ  األمم  قرارات  عليها  التأكيد  أعادت  الدولي وقد  اإلنساني  القانون  في  لة  حدة  ة متأص 

رتها المنظ مات اإلنسانية إلرشادهطُ هذه المبادئ في أُ   تندرجعلى ذلك،    المختلفة. عالوةً  منها ا في عملها اليومي؛  ر طو 
كبير من المنظ مات غير   عدد    سفير. وقامَ اب األحمر والهالل األحمر ومشروع  نة قواعد السلوك لحركة الصلي مدو    مثاًل 

المبادئ ليست مجر د مفهوم نظري أو    الحكومية منذ ذلك الحين بدمج المبادئ في سياساتها وإجراءاتها. وبالتالي، فإنَّ 
د أيديولوجي، ولكن   ان المحتاجين،  طب قها المنظ مات للوصول بأمان إلى السك  ت بها الدول وتُ ها تعكس االلتزامات التي تعه 

ية والدولية )المدنية أو العسكرية(. ولفت االنتباه إلى مواطن الضعف، والتفاوض مع المجتمعات والجهات المعني ة المحل  
  أنَّ ل المنظ مات، إالَّ بَ دامها اليومي من قِ ة تدعم المبادئ اإلنسانية واستخر القانونية والسياساتي طُ األُ   على الرغم من أنَّ و 

عرقل تنفيذها. وال تتحم ل المنظ مة وحدها المخاطر المرتبطة بقرارات تحديد المبادئ ذات  يات الحرجة ال تزال تُ التحد  
. فعندما تُ و األول   مبادئال  حد ألمات اإلنسانية األولوية  نظ  عطي إحدى المية، بل يتحم لها أيًضا المجتمع اإلنساني ككل 

ر المجتمع اإلنساني األوسع ومعاملته ( ه )أو تتنازل عن   .33، قد يكون لهذا القرار تأثير على تصو 

ه ال يزال من الصعب نَّ أ   ر قانونية وسياساتية، إالَّ طُ ة على أُ االلتزامات بالمبادئ اإلنسانية مبني    على الرغم من أنَّ و 
ه. من خالل اعتماد تدابير لتحقيق تناسق  خل المجتمع اإلنساني أو خارجالوقائع التنفيذية، سواء دا التوفيق بينها وبين 

  لناحية م ملحوظ  اإلنسانية تحقيق تقدُّ الالحقة، يمكن للجهات الفاعلة    ات ة ات خاذ القرار أكبر في تفسير المبادئ وعملي 
 المبادئ اإلنسانية.   تند إلىست التي    ُنُهج ال  أحد   ال شكَّ في أنَّ نهج "ال ضرر وال ضرار" هوتعزيز العمل المبدئي. و 

 الحماية 
رين من األزمات والكوارث اإلنسانية  إنَّ   العمل اإلنساني. وتشمل   هي الركن األساسي فيحماية األشخاص المتضر 

 –التي تهدف إلى الحصول على االحترام الكامل لحقوق جميع األفراد وفًقا للقانون الدولي    شطة األن الحماية جميع  
العرقية    خلفيات المع مراعاة العمر والنوع االجتماعي و   –ني الدولي وقانون حقوق اإلنسان وقانون الالجئين  القانون اإلنسا

 34.طنية والدينية أو غيرهاواالجتماعية والو 

صليب األحمر والعديد من وكاالت لل  اللجنة الدولية تضطلع  عنى الحماية في العمل اإلنساني.  كبير حول م  جدل    نشأوقد  
اإلنساني  حدة والوكاالت الدولية األخرى بوظائف الحماية، وُيعتبر انتشار مفاهيم الحماية اليوم جزًءا من المشهد  ت  األمم الم

ي االختالفات في فهم ي الذي يواجه المجتمع الدولي اإلنساني واإلنمائي في التأك د من أن تؤد  ل التحد  األوسع. ويتمث  
رين بداًل من تقييدها. على وجه الخصوص، تظهر  ان المتضر  مة إلى السك  مفهوم الحماية إلى تعزيز المساعدة المقد  
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و  واستراتيجيات  تحليالت  إلى  ات  الحاجة  أكثر  مساءلة  وتكاماًل  آليات  الحماية ساًقا  ومن    بشأن  الفاعلة.  الجهات  بين 
ة. ممكنة من الحماي   تحقيق أعلى نسبة   سبيل  الضروري االستفادة من األدوار التكميلية لمختلف الجهات الفاعلة في

لما قد تعنيه الحماية في سياق    رين ان المتضر  مفهوم للحماية في فهم السك    ومن المهم  أيًضا ضمان أن يتمث ل جوهر أي  
 . 35معي ن

الحماية هو إنقاذ األرواح وضمان السالمة واألمن وتخفيف    أنشطة الغرض من    النظر عن طبيعة الوضع، فإنَّ   بغض  
رين. لذلك، قد تكون  كرامة السك  المعاناة واستعادة   أو مستجيبة أو عالجية أو قائمة   الحماية وقائية   أنشطة ان المتضر 

ونادًرا ما تكون من التدخ الت،    على بناء البيئة، وذلك حسب السياق. ويمكن أن تتضم ن استجابة الحماية أيًضا سلسلةً 
 الحماية.   أنشطة ة لضمان التكامل في  الحماية ضروري ة لمخاطر  والمترابطالتحليالت المتماسكة    فإنَّ   ،لذلكحدًثا منفرًدا.  

ا العملي في  يقتصر  ة،  لممارسة  الحماية  ال  ليشمل جميع  على  تقديم  تعريفه  القانونية، ويجب  والمعايير  الحقوق  دعم 
م العمل ال بد  أن توضع الحماية في صمي  التي يتم  من خاللها تأمين حقوق الشخص. بعبارة أخرى، إذا كانَ  األنشطة 

ز   وأنشطة انون الوطني واإلقليمي والدولي  بين الحقوق الممنوحة بموجب الق   اإلنساني، فينبغي الربط المساعدة التي ستعز 
المساعدة والخدمات هي وسيلة    فإنَّ ْين:  منفصلَ   ْين أو نشاطَ   ْين حماية وتوفير الخدمات ليسا قطاعَ حماية هذه الحقوق. فال

ولويات  ة تحديد المساعدة المناسبة وتحديد األالحماية على كيفي  شواغلر اص، بينما ستؤث  لتحقيق نتائج الحماية لألشخ
 36. ن أنفسهم و ان المتضر ر السك    يحد دهاالمساعدة التي  بما في ذلك    –وتقديمها  

رين من األزمات اإلنسانية، فضاًل عن تسهيل وصول  ة األساسية عن حماية األشخاتتحم ل الدول المسؤولي  ص المتضر 
رين إذا كانت الدولة  نفسها غير قادرة على الحماية أو غير راغبة في ذلك. وفي   الجهات الفاعلة اإلنسانية إلى المتضر 

رين، وفًقا للقانون  لزَ ح، تكون أطراف النزاع من غير الدول مُ حاالت النزاع المسل   مة أيًضا بحماية األشخاص المتضر 
دعم  القادرة أو غير راغبة في توفير الحماية، فقد يكون من الضروري تقديم  اإلنساني الدولي. وحيثما تكون الدول غير  

المتحدة، مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر مع بعض وكاالت األمم    اإلشارة إلى أنَّ   ل المجتمع الدولي. وتجدرُ بَ من قِ 
فة بمسؤوليات  كلَّ نسان، مُ ة لحقوق اإلضية السامي حدة لشؤون الالجئين واليونيسيف والمفو  ضية السامية لألمم المت  المفو  

في الحماية. وسيستند ذلك إلى خبرتها اإلنسانية    مات غير الحكومية والمجتمع المدني دور  الحماية. وقد يكون للمنظ  
اًل األفراد والجماعات، فض ة وبما يتماشى مع المبدأ العام القائل بأنَّ دولة المعني  الالوطنية في ة وفًقا للتشريعات الخاص  

 مسؤولية تعزيز حقوق اإلنسان واحترامها.  عن الدول، يتحم لون 

ة  رين طرقهم ان المتضر  لدى جميع السك   ساتها وأنظمة  الخاص   في توفير الحماية ألنفسهم أو تعزيزها. وللمجتمعات مؤس 
ة بها. والهدف من العمل اإلنساني   ليس االستعاضة عن  الدعم واستراتيجيات الحد  من المخاطر وآليات الشفاء الخاص 
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 آليات الحماية المجتمعية هذه، بل دعمها وتسهيلها.

حماية  صة ومفهوًما ديناميكًيا لتقديم الوضع الحماية في صميم االستجابات اإلنسانية يتطل ب قدرات وموارد مخص    إنَّ 
 ر المعيارية، باإلضافة إلى القيادة والتنسيق: طُ وتعزيز األُ 

ة العملية. رين إلى المساعدة والحماية في الممارسوصول األشخاص المتضر  وصول المساعدات اإلنسانية:   •
اإلنسانية  عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في توفير ذلك، يتم  ضمان وصول الجهات الفاعلة  

رين من النزاعات أو الكوارث، بما يتماشى مع المبادئ الدولية.إلى السك    ان المتضر 

يًصا لمراعاة القدرات واالحتياجات  مة خص  صمَّ ع: المساعدة اإلنسانية المُ تنو  وع االجتماعي والتحليل العمر والن  •
رين.  السك  المختلفة، فضاًل عن المخاطر التي تواجهها شرائح مختلفة من   يتطل ب ذلك مراعاة  ان المتضر 

دة، بما   ان والرجال والمجموعات مثل تلك التي تعاني منها النساء والفتيات والفتي   فيهامواطن الضعف المحد 
ة واألشخاص المنتمين إلى أقل    وكبار السن  النازحين داخلًيا   يات عرقية  واألشخاص ذوي االحتياجات الخاص 

 أخرى.    يات وجنسية ودينية وأقل  

رين من األزمات   • المساءلة والحماية المجتمعية: مساءلة الجهات الفاعلة اإلنسانية أمام األشخاص المتضر 
، ويشاركون في صنع القرار.  وأنشطة برامج    ية بحيث تنعكس أولوياتهم واحتياجاتهم بالكامل في أي  اإلنسان

رين من ممار   . 37سة حقوقهم وتلبية احتياجاتهم هو أولوية فتعزيز آليات الحماية المجتمعية لتمكين المتضر 

 الحماية والصليب األحمر والهالل األحمر
، ولكن أيًضا على معالجة فحسب   رك ز على تخفيف المعاناة تُ بصالحيات أوسع ال    ع الجمعيات الوطنية غالًبا ما تتمت  

تغيير االجتماعي. وبفضل البناء على نهج الصمود، يمكن الالتنمية واإلغاثة وجدول أعمال    األسباب الجذرية من خالل
التعامل بش العنف والتعافي منه.  للمجتمعات  أفضل مع  للفي هذا اإلطار،  كل  الدولية  اللجنة  صليب األحمر  تتمت ع 

بفرصة فريدة لبناء إطار عمل تكميلي  حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والجمعيات الوطنية واالت  
 38. للحماية المجتمعية 

تزم بمشروع اسفير  لكن ه يلللحماية،    ه الخاص  حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر تعريفَ االت    يعتمد ال  
  إحدىحماية هي  ال  وميثاقه اإلنساني )حيث "ال ضرر وال ضرار" هو أحد مبادئ الحماية( الذي ينص  بوضوح على أنَّ 

افق مع معايير  ر الطفل في العمل اإلنساني التي تتويشمل ذلك أيًضا االلتزام بالمعايير الدنيا لحماية    39. الركائز األساسية 
 اسفير. 
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حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وجمعياته الوطنية األعضاء على االحتياجات  عمل االت    ستند ي 
دة. وتعمل هذه الجمعيات مًعا لتقديم الدعم والقيام   لطالما  الحماية الفعلية. و   بأنشطة ومواطن الضعف والمخاطر المحد 

ي ومنع العنف على وجه  لقضايا من منظور صح  معالجة هذه اعلى    يقوم ألحمر والهالل األحمر  نهج الصليب ا  كانَ 
 التحديد. 

بشأن منع   2011عام  لحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر لالستراتيجية االت  ي  نصف  استعراض    ُاجريَ 
ية الطفل والعنف  القضايا التي تناولتها الجمعيات الوطنية تشمل حما  أنَّ َن  بيَّ . وتَ ته واالستجابة له العنف والتخفيف من حد  

شاريع  م  وُتنفَّذ   تندرجالمهاجرين، فضاًل عن موضوع العنف المجتمعي الناشئ.    القائم على النوع االجتماعي والعنف ضد  
ة الكوارث وأنشطة  ة وإدار ، على غرار الصح  العديد من المجاالت البرامجية   من خاللمعالجة العنف بشكل أساسي  

لة في منع العنف القائم على النوع  ة المتمث  م  االعتراف بشكل متزايد بالقضية الهام  ويت  40. الشباب والتنمية التنظيمية 
 في البرامج الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر.  هذه القضية   دمج كما يتم     ، االجتماعي واالستجابة له 

ة األخرى ذات الصلة، بما إلنساني الحد  من تأثير المشاكل انَسْين واستيعاب التنو ع و بهدف النهوض بالمساواة بين الج
االت حاد الدولي لجمعيات الصليب    ية غير المنصفة والعواقب السلبية للكوارث، أطلقَ في ذلك العنف والرعاية الصح  

. وبهدف تسهيل 2013ع في العام  نو  األحمر والهالل األحمر إطاره االستراتيجي بشأن قضايا النوع االجتماعي والت 
الوط الجمعيات  من  عمل  مجموعة  تطوير  تم   والتنو  النية،  االجتماعي  النوع  تجاه  لاللتزام  الدنيا  برامج  معايير  في  ع 

 41. الطوارئ 

على غرار دليل النوع االجتماعي في العمل اإلنساني الصادر عن   –على الحقوق    ة قائم  ُأُطر  تستند االلتزامات إلى  
 2005التوجيهية بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي )   ( والمبادئ 2006اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )

التزامات االت  2015و الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ع (. وتقوم  الكرامة والوصول حاد  لى إطار 
 (.DAPSوالمشاركة والسالمة ) 

ة بالسياق الثقافي واالجتماعي، ما يعني  الكرامة تعني أشياء مختلفة ألناس مختلفين وتت   األداة تعترف بأنَّ   أنَّ   إالَّ  أث ر بشد 
في هذا اإلطار، .  اأيًض   ضمان المساءلةمن الصعب  و   ،البرامج   ضمنن الصعب قياس درجة دمج الكرامة  بالتالي أن ه م

ل ذلسيُ و   ، للكرامة   الجندرية حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بحًثا عن الطبيعة  جري االت  يُ  ك شكِ 
 وتقييم األداء.  ، وتنفيذ االلتزامات   ، ( DAPSمراجعات الالزمة إلطار الكرامة والوصول والمشاركة والسالمة ) لل  دلياًل 

ي  بشأن التصد    قرار    دَ مِ اعتُ لصليب األحمر والهالل األحمر،  ه خالل المؤتمر الدولي الثاني والثالثين لبالذكر أنَّ   جدير  و 
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 . 2015ع في برامج الطوارئ. نسخة تجريبية. األحمر والهالل األحمر. المعايير الدنيا لاللتزام تجاه النوع االجتماعي والتنو  حاد الدولي لجمعيات الصليب االت    41



 

 

 

 2015.42ديسمبر ل/ حة والكوارث في كانون األو  ي في النزاعات المسل  للعنف القائم على النوع االجتماع 

تنص  سياسة  على الحقوق هو برنامج الهجرة.    اقائمً   اواضحً   احاد الدولي نهجً النطاق الوحيد الذي يت بع فيه االت  إنَّ  
 ر وف ِ تُ و".  "المهاجرين   االت حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بشأن الهجرة على "االعتراف بحقوق 

"من خالل العمل مع المهاجرين  و  ، النظر عن وضعهم القانوني"  الجمعيات الوطنية المساعدة والحماية للمهاجرين، بغض  
ستعمل الجمعيات الوطنية أيًضا على تعزيز    –في تحديد وضعهم القانوني    بما في ذلك الحق    –لضمان احترام حقوقهم  

 43".عاتهماندماجهم االجتماعي وتطل  

بشكل   للعملد  جي    معظم الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ليست في وضع  رة إلى أنَّ  تجدُر اإلشا
المهارات الالزمة    رَ وَّ طقد  مباشر مع حاملي السالح بشأن قضايا الحماية أثناء النزاعات المفتوحة، والقليل منها نسبًيا  

صة واإلدارة السريرية لضحايا االغتصاب والرعاية  لتوفير الرعاية لضحايا العنف، ع  لى غرار خدمات االستشارة المتخص 
 جهم.ادمإية للمقاتلين السابقين أو إعادة  الصح  

لي السالح بشأن انتهاكات وخبرة للتعامل مباشرًة مع حام  فتملك ما يلزم من صالحية اللجنة الدولية للصليب األحمر    أم ا
ض المدنيين للعنف.  فضاًل عن خبرتها الواسعة في تقديم المساعدة للحد  من مخاطر تعرُّ   القانون الدولي اإلنساني، 

وتستخدم اللجنة الدولية القانون الدولي اإلنساني كإطار توجيهي لحوارها وانخراطها في المجتمع. ويرتبط هذا الخيار  
 تخفيف المعاناة المرتبطة بالنزاع. ة اللجنة الدولية ليتماشى مع مهم  كما   ، التشغيلية   النشط باستراتيجيتها

 المساءلة 
ان  السك    إزاءما المساءلة  يرتبط العمل اإلنساني المبدئي والحماية ومبدأ "ال ضرر وال ضرار" بمسألة المساءلة، وال سي  

.  على األقل    ضرر  عدم حدوث أي    يتمث ل فيالمعيار األدنى المطلق للمساءلة يجب أن    إنَّ   القوليمكن  رين.  المتضر  
ة   قواعد السلوكنات  قانونية ومالية، باإلضافة إلى مدو    بات  متطل  ب ع والعمليات  ي ر امات والمشمعظم المنظ    تلتزم    الخاص 

بها طوًعا )على    تقيُّدمات الثم ة معايير يمكن للمنظ  رين. و ان المتضر  إال  أن ه ما من متطل بات كهذه تجاه السك  موظ فين.  بال
المجتمع اإلنساني   لكن ها لن تواجه أي عقوبات داخلية إذا اختارت عدم االلتزام. وقد كافحَ ساسي(،  رار المعيار اإلنساني األغ
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سياق،   ا كإجراء أو إغفال في أي  ة أو السلطة، إم  ه: "استخدام القو  على أن    حاد الدولي العنفَ االت    فَ ؛ عرَّ 2015ته واالستجابة له.  بشأن منع العنف والتخفيف من حد  
في النمو     لحق إصابة أو موًتا أو أًذى معنوًيا أو عاهةً أن يُ من شانه    ،خص آخر أو مجموعة من األشخاص أو مجتمعش   الذات أو ضد    أو التهديد باستعمالها ضد  

ته واالستجابة له إلى تصنيف منظ مة  أو عجًزا". وتستند استراتيجية االت حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر بشأن منع العنف والتخفيف من حد  
:  يه -حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والعمل الذي يدعمه االت   –ي إطار االستراتيجية فئات العنف التي تندرج فإنَّ ة العالمية للعنف. الصح  

ث بين األفراد.  هو عنف يحدُ و  ،ألشخاصالعنف بين او نفسه، وينقسم إلى سلوك انتحاري وإساءة معاملة الذات؛  العنف ضد  الذات، أي العنف الذي يرتكبه الفرد ضد  
سات؛ والعنف المجتمعي، وهو نوع من  ث في المنازل والمدارس وأماكن العمل والمؤس  الذين يعرفون بعضهم البعض؛ ويمكن أن يحدُ بين األشخاص  ث العنف  يحد

ا الستراتيجيته، ألفراد الذين قد يعرفون بعضهم البعض أو ال. ووفقً العنف بين األشخاص يحدث على مستوى المجتمع، )على سبيل المثال في المناطق الحضرية( بين ا
حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر.  االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ال يدعم العمل بشأن العنف بين الجماعات. االت    فإنَّ 

 .2011ته واالستجابة له. من حد  األحمر والهالل األحمر بشأن منع العنف والتخفيف حاد الدولي لجمعيات الصليب استراتيجية االت  
 . 2009حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. سياسة الهجرة. االت    43



 

 

 

ل إلى تعريف   د الجهات المعني ة المختلفة التي تخضع المنظ    للتوص  مات للمساءلة أمامها. ويعتمد مشترك للمساءلة، حيث تتعد 
األساسي   اإلنساني  كانَ 44المعيار  سابًقا  )الذي  اإلنسانية  ُيعرف  المساءلة  للمساءلة: عملية  باسم شراكة  التالي  التعريف   )

الجهات المعني ة وبمساءلة منها، وبشكل أساسي تلك المتأث رة بممارسة   ، مع مراعاة مختلفطريقة  مسؤولةاستخدام السلطة ب
 هذه السلطة. 

ا في  لبعض مواطن الضعف  المتزايد  المستفادة واإلدراك  الدروس  إلى  أعادَ استناًدا  األطراف،  دة  المتعد    الستجابة اإلنسانية 
ووضعوا    الالزمة  اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت النظر في نهج االستجابة اإلنسانية، وأجروا التعديالت  القي مون على 

العام   في  والمساءلة  والتنسيق  القيادة  بشأن  االنتقالي  األعمال  المساءلةل  شك ِ ويُ .  2011جدول  ان    بروتوكول  السك  أمام 
رين ت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت جدول أعمالها التحويلي، طرحَ   في إطارمن هذا اإلطار التشغيلي. و جزًءا   المتضر 

ان   رين لتكملة إطار العمل وبلورة فهم مشترك لما تعنيه المساءلة أمام السك  ان المتضر  خمسة التزامات بشأن المساءلة أمام السك 
والتعقيب الحوكمة والشفافية  الجهات الفاعلة بالقيادة/زم جميع  يجب أن تلتاعي فع ال.  مَ جَ   والمشاركة في عمل    ،رينالمتضر  

حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر واللجنة  والتقييم. ولم يعلن االت    رصداوى والمشاركة والتصميم وال والشك
ة بهما.ه االلتزامات ألن  الدولية للصليب األحمر اعتمادهما هذ  هما أبلغا عن وجود أطر خاص 

رين حول تحميل الجهات الفاعلة اإلنسانية المسؤولية تجاه األشخاص الذين تخدمهم ان المتضر  ،  تتمحور المساءلة أمام السك 
أنَّ   . وتجدرُ وجعلها مستجبية لهم إلى  للوكاالت    اإلشارة  قانوني وعملي وأخالقي  التزام  اإلنسانية واإلنمائية. المساءلة هي 

رين والحماية من االستغالل واالعتداء الجنسَيْين والتواصل مع المجتمعاتالمساءلة أمام الس  كذلك، فإنَّ  ان المتضر    جميعها   ؛ك 
جوانب الثالثة الة للمساءلة يجب أن تتناول  خط    أي    ما على بعضها البعض، ولكنَّ   مناهج مترابطة تتفاعل وتعتمد إلى حد   

 . الذي تقتضيه "عاعي والتنو  تحليل النوع االجتم"ن تركيًزا قوًيا على ها وأن تتضم  جميع 

رين في جوهره حول إشراك السك  و  ان المتضر  رين والمجتمعات المجاورة والجهات  ان المتضر  يدور بروتوكول المساءلة أمام السك 
في   مشاركةذ، مم ا يضمن أن يكون لهم صوت و تنفيية بشكل منهجي وهادف في جميع مراحل دورة التخطيط والالفاعلة المحل  

جهات الفاعلة اإلنسانية، يتط لب ذلك االحترام والشفافية واالستعداد لالستماع  إلى الر على حياتهم. بالنسبة  القرارات التي تؤث  
قِ  األحكام من  بها وتلق ي  والتأث ر  رة والعمل معها  المتضر  المجتمعات  إشراك  بَ إلى  ذلك  في  لها. ويعني  رين  المتضر  ان  السك 

وتبادل المعلومات   للتعقيبياجات وتصميم البرامج والتسليم والرصد والتقييم وإنشاء قنوات ات صال مفتوحة عمليات تقييم االحت
سانية، فقط أساسًيا للمبادئ اإلن  م المتبادل. إن  القيام بذلك ليَس وآليات الشكاوى وتسهيل العمليات التشاركية لصنع القرار والتعلُّ 

 
استخدامها لتحسين  شاركين في االستجابة اإلنسانية مات واألفراد الم( تسعة التزامات يمكن للمنظ  CHSد المعيار اإلنساني األساسي بشأن الجودة والمساءلة ) يحد    44

يقد   التي  المساعدة  لذلك    من شأناليتها. و فع  تعزيز  مونها و جودة  ُيسهِ  رين من األزمات:    أن  المتضر  المجتمعات واألشخاص  التزمت به  ف المساءلة أمام  ما  معرفة 
بشأن الجودة والمساءلة العناصر األساسية للعمل اإلنساني المعيار اإلنساني األساسي   فِص مات. كمعيار أساسي، يَ مساءلة تلك المنظ  ب  يسمحمات اإلنسانية  المنظ  

للمساءلة. المعيار اإلنساني األساسي بشأن الجودة والمساءلة هو نتيجة الستشارة من ثالث مراحل استمر   المبدئي والخاضع   تم  و شهًرا    12  لمد ة  تالعالي الجودة 
مات بتحليل محتوى المعيار  خاللها مئات األفراد والمنظ    قامَ و ومشروع اسفير،    People In Aidومنظ مة    (HAP)دولية للمساءلة اإلنسانية  تسهيلها بواسطة الشراكة ال

ن الجودة والمساءلة.  الرئيسي والمستوى الميداني. المعيار اإلنساني األساسي بشأ  مستوى المقر  واختباره على    دقيق   اإلنساني األساسي بشأن الجودة والمساءلة بشكل  
 . 2014يير اإلنسانية األساسية. المعا



 

 

 

الية  جودة  تحسين ه أيًضا وسيلة عملية لالضرر، ولكن    بما في ذلك عدم إلحاق ، وفي النهاية  الطويل األمد  العمل اإلنساني  وفع 
رين في مشاركة استدامة االستجابة اإلنسانية وبرامج التنمية. ويتمث ل جزء رئيسي من المساءلة أمام السك  تحقيق   ان المتضر 

رة واالستماع إليها وتكييف األهالمعلومات مع المجتمع تجابة الدولية  داف االستراتيجية والتخطيط التشغيلي لالسات المتضر 
 45هذه المجتمعات. بناًء على مدخالت

 حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والمساءلة االتّ 
ُتعد  2020وفًقا لالستراتيجية حت ى عام   قيمةً ،  المساءلة  الصليب األحمر والهال  ة، ويجبأساسي    األحمر وفًقا  ل  أن يعمل 

حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ال يمتلك االت    46. ة بطريقة شف افة وخاضعة للمساءلةللمبادئ األساسي
ةز مرك ِ تُ .  يعمل على تطوير هكذا إطارإطاًرا للمساءلة، لكن ه   ة مستمر ة تبني ليعمهي  المساءلة  ف  التعريف على االحترام.  سود 

الجهات    وتسهيل عمل  بتمكين  لتزموعندما يخضع المرء للمساءلة، ي  رين بعملها.مة واألشخاص المتأث  احترام بين المنظ  عالقات  
دةالمعني ة   واالستجابة للتقييم بشكل مناسب.  ،لتقييم اإلجراءات مقابل االلتزامات والتوق عات المحد 

مبادئ المساعدة اإلنسانية وقواعدها للصليب   أنَّ   ا النحو، إالَّ إطار مساءلة على هذ  تمتلكمة ال  المنظ    على الرغم من أنَّ 
األحمر والهالل  مهم  تُ   47األحمر  أداة  ل  مُ شك  وثيقة  وهي  المساءلة،  لضمان  قِ عتمَ ة  من  الجودة  بَ دة  إطار  وفي  الحركة.  ل 

مات غير الحكومية األحمر والمنظ    ة للصليب األحمر والهاللنة قواعد السلوك للحركة الدوليشير الوثيقة إلى مدو  والمساءلة، تُ 
الميثاق لإلغاثة في حاالت الكوارث ومدونة الشراكة الجي   دة للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، وكذلك إلى 

في جميع عمليات المساعدة  اإلنساني والمعايير الدنيا في االستجابة اإلنسانية )مشروع اسفير( والمعايير األخرى ذات الصلة  
 اإلنسانية، بما في ذلك ذكر مبدأ "ال ضرر وال ضرار" على وجه التحديد.

شار إليها سابًقا باسم التواصل  من الصليب األحمر والهالل األحمر على تطوير طرق هادفة للمشاركة المجتمعية )يُ   ز كل  رك ِ يُ 
ات المختلفة،  جاه( من خالل عدد من القنو عية والمساءلة )ات صال ثنائي االت  المشاركة المجتم  أنشطةالمستفيدين(. ويتم  تقديم    مع

م ل تحسين وضعهسه ِ ة تُ مشاركتهم في العملي  أنَّ ان المعني ين، ال سي ما  الواردة من السك    ة للمالحظاتويجب إعطاء األولوي
لة إليهم والمستلمة منهم ودمج مالحظاتهم رسَ لمُ من خالل إدارة المعلومات ا  ة الناس في حوار  العام. وتضع المشاركة المجتمعي

ة بالبرامج.في عملية صنع   48القرارات الخاص 

بحث في كيفية تفاعل الصليب األحمر والهالل  للالدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر باستمرار    حادعمل االت  ي
 األحمر مع المجتمعات وكيفية ضمان المساءلة. 
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ولي لجمعيات الصليب  يتكّيف االّتحاد الدكيف    4
الحافلة  األحمر   البيئة  مع  األحمر  والهالل 

 بالتغيُّرات؟
 البيئات الحضرية

ان العالم اليوم يعيش في المناطق الحضرية، مم ا يؤدي إلى تغيُّ  ر يغي ر معالم العالم. ما يفوق نصف سك  ر طبيعة  التحضُّ
، ال يزال مجتمع العمل اإلنساني العديد من الكوارث اإلنسانية. على الرغم من الوعي حول ضرورة إيجاد وسائل جديدة للعمل

ومجموعة األدوات والمهارات   والُنُهجيات السياق الحضري الذي ُذكر سابًقا. فال تزال الخبرات  للتعامل مع تحد    غير مجهَّز
في حاالت النزوح، اسُتثنَيت المجتمعات المضيفة في المناطق الحضرية  و طق الريفية أو المخي مات.  متجذ رة في سياق المنا

ة التوت ر االجتماعي وأضعفَ   49. عدم إلحاق الضررمبدأ  من المساعدات، مم ا زاد من حد 

 
 .  2015العمل اإلنساني في عالم حضري جديد. استشارات إقليمية، أوروبا وغيرها. ولية. لجنة اإلنقاذ الد 49



 

 

 

تواجدَ  ال  لطالما  االت حاد  الحضرية. ويعمل  المدن والمناطق  في  األحمر  األحمر والهالل  الصليب د الصليب  لجمعيات  ولي 
المنشورة والمبادرات التي ُنفِ َذت ضمن نطاق االت حاد في    واألبحاثاألحمر والهالل األحمر اليوم على اعتماد نتائج التقارير  

التي   الحضرية وإدارتها  الكوارث  بالحد  من مخاطر  ة  الخاص  الشراكة  الحضرية، من ضمنها  السياقات  في  المتنامي  عمله 
جمعيات الصليب األحمر   ر مخرجات االستشارات اإلقليمية والمشاريع النموذجية ونتائجها أنَّ ظهِ . وتُ 2013عام  لُأطلَقت في ا

يات المتزايدة التي تواجهها المجموعات الضعيفة في المناطق الحضرية، وأن ها حريصة على  والهالل األحمر قلقة بشأن التحد  
الة لمعالجتها. ل إلى وسائل فع   التوصُّ

صعوبة السياقات الحضرية تتطل ب فهًما معمًَّقا وعمليات   أنَّ بولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  االت حاد الد  فيعتر 
الة للمخاطر التي تواجهها المجتمعات بما فيها األخطار ومواطن الضعف المترابطة، وتستدعي تسخير قدرات    ،تقييم ورصد فع 

ًرا لضمان التسليم المُ    وجمعياته الوطنية وَعِمَل بشكل  ناشطولي  لمدن. لطالما تواجَد االت حاد الدتَقن للخدمات في اأكثر تطوُّ
وأعمالهف مقارباته  معظم  أنَّ  إال   المدن،  كان  ةالمتعل ق  ي  الكوارث  مخاطر  خةبإدارة  مترس  و   ت  الريفي  السياق   صمَّمة مُ في 

م بشكل  ملحوظ في بناء القدرة على  ساهِ تُ   يتمت عان بميزات  نسبية مهم ة  االت حاد وجمعياته الوطنية  . غير أنَّ للمجتمعات الريفية
الصمود في المناطق الحضرية. ولكن، تبقى الحاجة إلى إنشاء عمليات منهجية قادرة على الوصول إلى المعلومات حول  

البرامج وفي السي سات، ومشاركتها مع  ااألخطار والمخاطر ومواطن الضعف على مستوى المدينة، وجمعها، ودمجها في 
ية في المناطق الحضرية، للحرص  واألوساط األكاديمية وغيرها من الجهات الفاعلة المحل   ية والقطاع الخاص  السلطات المحل  

على بناء عالقات تعاون فع الة وإلعطاء األولوية إلعداد البرامج الُمدَمجة ضمن جمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر  
، والمواد التدريبية، والكتي بات، ُصمِ َمت في الغالب للمجتمعات  50جيات واألدوات الحالية، مثل المبادئ التوجيهيةهالوطنية. فالمن

    51الريفية ويجب أقلمتها لتتماشى مع المناطق الحضرية. 
 
 جديدةالشراكات الفاعلة و الجهات ال

د األطرافالمد القطاعات و المتعد  الشامل و عقب تبن ي نهج القدرة على الصمود   ، كُبَرت حاجة جمعيات الصليب األحمر تعد 
والهالل األحمر الوطنية، والمجتمعات سواًء، إلى عقد المزيد من الشراكات. وبغية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود، يجب  

 بن اءة.   ي الوقت عينه. لذلك، يجب التعاون مع الجهات الفاعلة المعنية بطرق تحليل مجموعة من المسائل ومعالجتها ف
 ولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر مع شركائه من المنظ مات والحكومات والقطاع الخاص  يتعاون االت حاد الد

من المشاركين، مثل بناء الهوية التجارية    لتأمين التمويل ولتطوير الوسائل واألدوات التكنولوجية التي تخدم غايات متنو عة لكل   
على تطوير مبادئ توجيهية تساعد   منتجات جديدة. وقد َعِمَل االت حادإلى أسواق جديدة، والتعلُّم وتطوير    والسمعة، والوصول

، ويعمل حالًيا على صياغة دليل  حماية نفسها من المخاطر الناتجة عن التعاون مع القطاع الخاص    جمعياته الوطنية على
 توجيهي يساعدها على اختيار شراكاتها وإدارتها.

الشراكات والشبكات بانفتاح الصليب األحمر والهالل األحمر على عالم من الفرص التي تساهم في وصولهما إلى    تسمح
عملهما على نطاق أوسع. يهدف تحالف المليار لتعزيز القدرة على الصمود الذي أطلقه    شار تأثيرتجمهور أكبر وإلى ان

العام   الد ولي في  الفروع ضمن    ، ال سي ماكمنس ق ووسيطحاد  إلى تعظيم دور االت    2014االت حاد    التحالفات على مستوى 
شت ى لك من إمكانية العمل على نطاق واسع ومعالجة  ، والحكومات. سوف يزيد ذية مع المنظ مات، والقطاع الخاص  المحل  

 
.  (VCAدمج التغي ر المناخي والمخاطر الحضرية في تقييم مواطن الضعف والقدرات )  –لصليب األحمر والهالل األحمر  ولي لجمعيات الداالت حاد ا  :على ذلك  مثال    50

2014.  
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من المبادئ التوجيهية   يعمل مشروع تحالف المليار على تطوير المزيدو يات الحضرية والحماية االجتماعية.  كالتحد    ،مسائلال
 نظِ مة لهذا العمل. المُ 

المبادئ   ة علىجًدا أن نحرص على أن تكون أفعالنا مبني    عند اختيار الشركاء، من المهم   المبادئ األساسية وغيرها من 
ات فاعلة ال  . فالحاجة إلى تقييم الضرر الُمحتَمل ال تقل  مع احتمال التعاون مع جهال ضرر وال ضراراإلنسانية، مثل مبدأ 

 تعلم ماهية هذه المبادئ، أو تختار عدم االمتثال لها.
 

 مبادرة تحسين إعداد البرامج ونهج القدرة على الصمود 
الصليب األحمر والهالل األحمر، هذه السياقات األكثر تعقيًدا   وبشكل خاص  كيف يقارب قطاع العمل اإلنساني والتنموي،  

 ادرة تحسين إعداد البرامج خياًرا قائًما؟مب  وازدحاًما وغموًضا؟ هل ما زاَلت
ص    ،هنيالقطاع ارتفاًعا في المستوى الم  منذ اعتماد مبادرة تحسين إعداد البرامج، شهدَ  أد ى بدوره إلى ارتفاع نسبة التخصُّ
لمبادئ من ا  في الوقت نفسه عدد  ملحوظ    عن الدراسات والممارسات الحسنة  وإلى التشديد اإلضافي على المحاسبة، ونتجَ 

 التوجيهية والمعايير. 
الخاص    يترافق أكبر وتُ   منهجية  مع    بالقدرة على الصمود   التفكير  اليوم،  ك بنهج اشك ِ تت سم بشمولية  الحديث  ه  لعزل. ويتوج 

ولي لجمعيات الصليب األحمر   في استراتيجية االت حاد الدالطلب، كما وردَ   لي، نحو تقديم الخدمات بناًء علىوالتنفيذ الفع
د على نطاق مصغ ر، وهي وسيلة تتيح التجربة  ة بسياق محد  ، ونحو تقديم المساعدات الخاص  2020الهالل األحمر للعام  و 

الُمحتَمل. ينعكس ذلك في  اوتفسح مج ع  الدالعالمي ل  تقريرالاًل للفشل، قبل التوسُّ   2014للعام    بشأن الكوارثولي  الت حاد 
رنا بأخذ الثقافة والمعرفة والمما  ية باالعتبار دائًما. رسات المحل  ويذك 

وأخذ   الضمنية  الضعف  ومواطن  المخاطر  في  النظر  إلى  بالحاجة  األطراف  د  والمتعد  الشمولي  النهج  هذا  البعد  يعترف 
وسيلة    نهج القدرة على الصمودبعين االعتبار عند معالجة المسائل المتعل قة بالعمل اإلنساني والتنموي. ويوف ر    االجتماعي

والتنموية،  للربط ب اإلنسانية  الُنُهج  المخاطر واالحتياجات وفي حماية ين  النجاح في معالجة  أردنا  إذا  أمر ضروري  وهو 
 الحقوق.

عن ذلك    تولي للكوارث واألزمات، فنتجي استجابات المجتمع الدتجاهل التكافل بين العمل اإلنساني والتنموي ف  لطالما تم  
 وهيكليات التمويل.  نسانية والتنموية، وبين المانحينسية بين الجهات الفاعلة اإلثغرة مؤس  

ية واالجتماعية، وإعادة دمج  االعتراف بضرورة العمل بشكل  متزامن على إعادة بناء البنى التحتية الماد    من جهة أخرى، ازدادَ 
ر النظام العدلي، وحماية  الشعوب العائدة في مجتمعاتها، وتعزيز الحوكمة والمجتمع المدني، والحفاظ على األمن عند تطوي

  فراد وكرامتهم. إضافًة إلى ذلك، اكتسبت الحاجة إلى التفكير على المدى البعيد خالل مرحلة اإلغاثة زخًما امتدَّ حقوق األ
أيًضا إلى العمل على معالجة المخاطر من خالل أعمال اإلغاثة واإلنعاش والتنمية. ثم ة ثالثة ُنُهج مترابطة تهدف إلى سد   

اإلنعاش المبكر، والقدرة على الصمود، والحد  من المخاطر. ويجب أن يكون  :وهي ،يةرات بين الجهود اإلنسانية والتنمو الثغ
التنمية مُ  م أنشطة ساهِ على المخاطر. ويجب أن تُ   لع  طَّ كل  من االستجابة للطوارئ، واإلنعاش المبكر، واإلنعاش، وبرامج 

نهج القدرة على  ن األنشطة الهادفة إلى استخدام  مع على الصمود، مثلما يجب أن تتضم  اإلنعاش المبكر في تعزيز قدرة المجت
 ة بالحد  من المخاطر. خاص   أنشطةً  الصمود
الداعترفَ  االت حاد  أعاله  المذكورة  التنموية  رات  التطو  بأهمية  التغي    .ولي  أهم  للعام  ومن  استراتيجيته  في    مقارنةً   2020رات 

إلى جانب جهودنا الشهيرة في تقديم المساعدات خالل    التنموية  "تحسين التركيز على أنشطتناكانت    2010استراتيجية العام  ب



 

 

 

د االستراتيجية على أنَّ 2حاالت الكوارث". ومن خالل الهدف االستراتيجي رقم   دة في  مساهمة االت حاد الد  ، تؤك  ولي المحد 
 52الصمود. ضمان التنمية المستدامة تتمث ل بتعزيز قدرة المجتمع على

القدرةَ االت حاد الدعرِ ف  يُ  أن ها "قدرة األفراد، والمجتمعات، والمنظ مات، والبلدان المعر ضة للكوارث،    ولي  على الصمود على 
واألزمات، ومواطن الضعف الضمنية، على توقُّع آثار الصدمات والضغوطات والتحضير لها، والحد  منها، من دون المساومة  

إمكانياتهم على البعيد".    على  أنَّ عو المدى  التعريف  ذكر  الرغم من  للمراقبة وللتعزيز على    لى  قابلة  الصمود  القدرة على 
دة نف ذها جمعيات الصليب ، ترتبط القدرة على الصمود بجميع األنشطة التي تُ إن ما بالنسبة لالت حاد الدولي،  53مستويات متعد 

 54ونها استجابًة لمتطل بات مجتمعاتهم. لخدمات التي يقد ماألحمر والهالل األحمر الوطنية، وبجودة البرامج وا
ص االقتصادية وبالبنى رَ ، تت سم المجتمعات ذات القدرة على الصمود بالتماسك االجتماعي، وتتمت ع بالفُ 55وفًقا إلطار العمل

مامترابطة في   التحتية السليمة والخدمات المتوف رة للجميع، وهي المساواة بين   ما أنَّ الطبيعية. ك  تهاما بينها وقادرة على إدارة مقو 
 ة لتنمية القدرة على الصمود. المجتمعات مهم  

مطالبهم. ويستلزم ذلك اعتراف    تكز على الناس ويستند إلىر هي عبارة عن نهج يقدرة المجتمع على الصمود  جدير  بالذكر أنَّ  
القدرات واإلمكانات التي تجميع المبادرات واالستراتيجيات بأنَّ  النساء والفتيملكه  ات والفتيان والرجال من جميع األعمار  ا 

استجابة تنموية أو إنسانية. تسعى الُنُهج المماثلة إلى   ال يتجز أ من تصميم ونهج أي   جزء  هي والتي يعتمدونها للعيش بكرامة 
كما يجب أن كي.  رار التشارُ تحسين قدرة المجتمعات على االعتماد على ذاتها وحماية نفسها، والعدالة االجتماعية، وصنع الق

على التنو ع للحرص على دعم الدور األساسي لألفراد    الجميع األنواع االجتماعية وقائمً   يكون النهج المرتكز على الناس شاماًل 
س  والمجتمعات من خالل اإلدماج المتساوي والهادف لهم في العمليات المتعل قة باإلجراءات وبالموارد وبصنع القرار. ومن ُأسُ 

ولتطوير    ،عند إعداد البرامج  المراعاة  ية لضمان المستوى المناسب منفهم الشامل للثقافة وللعادات وللتقاليد المحل  هذا النهج "ال
د".         56مبادرات تستجيب لالحتياجات بالطريقة الُمثلى ضمن سياق محد 

بهدف التخفيف من العواقب السلبية    تمعات وإشراكهاتهدف إلى فتح حوار مع المج  وف رت مبادرة تحسين إعداد البرامج منهجيةً 
والضرر غير المقصود الناتج عن األنشطة التنموية واإلنسانية. لذلك، وف رت أيًضا أداًة لفهم الطريقة التي ُينَظر بها إلى  

ًة في حاالت ة،  ية والمجموعات المتأث ر الجهات الفاعلة الخارجية، األمر الضروري لضمان الوصول إلى المجتمعات المحل   خاص 
 سبِ بة للخالف. ية للنزاع، أي العوامل المُ لتحليل العناصر المؤد   النزاع. عالوًة على ذلك، أم َنت هذه المبادرة أداةً 

ما من دليل على تضاؤل أهمية المساعدات اإلنسانية، والحماية، والتخفيف من الضرر غير المقصود. إضافًة إلى ذلك، ثم ة 
إلى معالجة األسباب الضمنية. فالتعامل مع السياقات الجديدة والمعق دة مع جهات فاعلة جديدة ومتنو عة    اجةإدراك عظيم بالح

ن دور  ألثر األنشطة اإلنسانية والتنموية وللطريقة التي ُينَظر بها إليها. وهنا يكمُ   امتينً   ايتطل ب تحلياًل معمًَّقا للسياق وفهمً 
ة بمبادر  حسين إعداد البرامج ومنهجيتها. على الرغم من ذلك، يجب الحرص على تماشي المنهجية ت  ة المبادئ األساسية الخاص 

 الصليب األحمر والهالل األحمر.      وأدوات ومع ُنُهج  ،واألدوات مع الُنُهج الحالية على النطاق الكامل للقطاع

 
 . 2010. جنيف: 2020عام حت ى تراتيجية االسولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. االت حاد الد 52
األحمر الوطنية والمستويات اإلقليمية  والمنظ مات مثل جمعيات الصليب األحمر والهالل  ية والحكومة الوطنية  الفرد واألسرة المعيشية والمجتمع والحكومة المحل   53

 والعالمية.
 . 2010. جنيف: 2020عام حت ى ستراتيجية االولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. االت حاد الد 54
 . 2014. بقدرة المجتمع على الصمود خاص  إطار العمل الولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر. االت حاد الد 55
 . 2015دليل إعداد البرامج. الحماية والتماسك االجتماعي. . الصليب األحمر الدنماركي. 1رقم  –( SPHEREمعايير اسفير األساسية )ة مراجع 56
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 نحو التنفيذ  5
سواء ُكن ا نعمل   –  نلعبه الذي    -   ر والمتصو    الفعلي  - ية والدور  للبيئة المحل    وافًيافهًما    ةالمجتمعي  والمشاركة   الجي دةب البرمجة  تتطل  
  57.ؤ بهايمكن التنب  و أكثر استقراًرا    جتماعي والعنف والنزاع، أو في سياقات  االستقرار االانعدام    حيث ترتفع مستويات  سياق    في

 . ومشاركتنا المجتمعية طتناوأنشوجودنا  تترت ب نتائج سلبية على احتمال دائم أن  وثم ة
 
فهم    ال بدَّ من ،  الوصولوضمان    وتحقيق األثر األكبر)مثل العنف أو التمييز(    غير المقصودة  ب النتائج السلبيةمن أجل تجنُّ و 

    العالقات.  على هذه وأنشطتنانا ر وجودُ مجتمع وكيف يؤث  الالقائمة في   العالقات
 : ما يلياإلشارة إلى  جدرُ ت

 ر تغي  السياقات ت •

 
 دة. ّ  شك ل أيًضا تحليل السياق عينه أساس إدارة األمن الجيُّ ي 57 
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 السياق  علىر نحن نؤث   •
 الضعف  ومواطنالمخاطر  علىر ر( يؤث  متغي  السياق )ال •

 
  والمعارف.جمع البيانات وإدارة المعلومات  لذلك، من الضروري . باستمرار فم والتكي  تحليل السياق والتعل   بالتالي، من المهم  

 

لي شامل للمخاطر ومواطن الضعفي • ة بقطاعات  ه التقييمات الالتوجيمن أجل    ،جب إجراء تقييم أو  دةحقة الخاص   محد 
د  ساعِ ( التي قد تُ IFRC VCAأداة تقييم مواطن الضعف والقدرات ) م األدوات المتوف رة مثلااألمر. يمكن استخد إذا لزمَ 

   58جمع البيانات وتحليلها.في 
 .إلجراء التقييم والتحليل السياق نفسه يجب التعاون مع اآلخرين الذين يعملون في •

ل االت    تحليلَ يشمل التعاون    قدو    يوًما بعد يوم،أهميةً الشراكات    تزداد فاق على نتائج تحليل السياق وعلى الخطوات السياق. وقد يشك 
في    تقاسم العملد على فهم إيجابيات  ساعِ يُ كما من شأنه أن    ،ًدا إلقامة الشراكاتأساًسا جي    ،ات خاذها للمضي قدًماالتي يجب  

 .اليةيجعل التكلفة أكثر فع   المواردتقاسم  على ذلك، إنَّ   عالوةً .  قدرة المجتمع على الصمودتعزيز و  ،نسانيةاالستجابات اإل 
سات األكاديمية، والحكومة، ، بالبيانات الثانويةيجب استخدام   • ما في ذلك البيانات الواردة من جهات أخرى مثل المؤس 

 .مات غير الحكوميةمات اإلقليمية والمنظ  حدة، والمنظ  واألمم المت  

والقضايا ة وسبل العيش والتعليم  الخصائص الديمغرافية والصح  عن    ال داعي للبدء من الصفر. فغالًبا ما يسهل الوصول إلى بيانات  
و  واالقتصادية  وهياكل  االجتماعية  القرار  عمليات  صنع  في  اإلنتاج  و المشاركة  )وسائل  إليها  الوصول  وإمكانية  الموارد  ملكية 

 ، وتاريخ الكوارث، وأنماط الهجرة.النزاعاتضي وما إلى ذلك( والمخاطر البيئية والمخاطر المتعل قة بالمناخ، وتاريخ واألرا
 . إطار أعمال التأه ب جمع البيانات في يجب •

يساعد التحليل    والكوارث جزًءا من أعمال التأه ب. فقد  نزاعمتعل قة بالمناطق المعر ضة للل عملية جمع البيانات الشك ِ أن تُ   نبغيي
لي على الحد  من العواقب السلبية غير المقصودة   ة بصفة خاص    مهم    هذا . و ستجابة واإلنعاشالتي قد تنتج عن أعمال اال األو 

 ألشخاص الذين يأتون لتقديم الدعم من دون أن يكونوا على دراية بالسياق. إلى اة بالنسب
لية(    "التقييم الشامل لالحتياجات الطارئة"و  " ومواطن الضعفللمخاطر  التقييم الشامل  "من    راعي كل  يجب أن يُ  )جمع البيانات األو 

القائمة الشديدة  قد تنشأ    ،عدم االستقرار االجتماعي والنزاعات  التي  التوت رات والنزاعات  المشاركة   عن وجودنافضاًل عن  وعن 
 ذلك:   شملي .البيانات الثانوية شمل باالستناد إلىيبدأ تحليل السياق العام  عن طريق النظر إلى الصورة األ 59المجتمعية.

 
عه الذي تتب  القدرة على الصمودإلى أن ه سوف يتم  تكييفها لتتناسب مع إطار    شير الخططوتُ ( للمراجعة.  IFRC VCAالضعف والقدرات )تقييم مواطن  تخضع أداة    58 

واقع عمل  هذه األداة متكي فة مع عمل الصليب األحمر والهالل األحمر و   وعلًما أنَّ   مع اإلبقاء على عناصر اإلدماج االجتماعي ومبدأ "ال ضرر وال ضرار".   ،مةالمنظ  
ة أدوات تكميليةاالستعا أيًضا  يمكنمة. ستخدَ وليس األداة المُ  ،األهم   وتقييم والتحليل وفهم السياق هال تاحة، يبقىالجمعيات الوطنية ومُ   .نة بعد 

ي مجموعة حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر وأدواته وتوجيهاته، وال تزال متوف رة فبرامج األصلية في صلب سياسة االت  مبادرة تحسين إعداد الإدماج    تم  59 
ة باالت حاد الدولي. وهي تُ  كية. وهذه المنهجية شبيهة لعوامل الجمع والتفرقة في إطار ورشة عمل تشارُ   م عبر تحليل  ستخدِ المُ ه  وج ِ أدوات تقييم مواطن الضعف والقدرات الخاص 

  م. وإنَّ هذه المنهجية مرهقة للغاية وبالتالي لم ُتستخدَ   أنَّ درة تحسين إعداد البرامج  مباعند مراجعة    نَ بيَّ غير أن ه تَ   ،بمنهجية مشروع "بناء القدرات المحل ية من أجل السالم"
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 .دجِ وُ  أصول الدولة الحديثة وتاريخها، بما في ذلك اإلرث االستعماري، إنْ  •
 .والدول الكبرى  رئيسيةعالقاتها بالدول المجاورة ال •
والطريقة  تخابات،  ، بما في ذلك طبيعة الحكومة، ووضع األحزاب السياسية، وسير االنعام  السياسي الداخلي ال  وضعال •

 .التي يتفاعل بها الناس العاديون مع الحكومة ويتواصلون معها في حياتهم اليومية
بين المجموعات أو المناطق حول الموارد أو األراضي أو السيطرة على الحكومة أو التمييز   القائمة   جتماعيةاال  النزاعات •

 .أو مظالم االستبعاد
دة الهوية )استنادً  • كيف تم   إدراج  ن أو الطائفة أو الطبقة أو العرق على سبيل المثال(، ويجب  إلى الدي  ا الفئات المحد 

 استخدام اإليديولوجية واألساطير والرموز لتعبئة هذه الفئات.
 .واالحترام ومجاالت الحساسيةالرئيسية  الدين واإليديولوجية االجتماعية والسياسية: المعتقدات والرموز •
الة أو مؤث رة.   ،ة النزاعات والحفاظ على المعاييرم إلدار ستخدَ ي كانت تُ يدية التالهياكل االجتماعية التقل •  في حال ال تزال فع 
نات االجتماعية التي تحكم السلوك العام  واللباس والتفاعل بين الرجال والنساء.  •  المعايير والمدو 
 تاريخ المساعدات.  •

 
 نفالتي ينبغي النظر فيها في سياقات النزاع والع المسائل
 فهم النزاع
 األسباب )األسباب الهيكلية أو الجذرية( •
 الراهنة( اتالديناميكيات )سيناريوهات الحالة والنزاع •

 حة فهم الجماعات المسل  
 ن هم( تحليل الجهات الفاعلة )مَ  •
 قاعدة الموارد واقتصاد الحرب  •

الجمع والدوافع و   ال بدَّ  العوامل  من إجراء تحليل تفصيلي للسياق في سبيل توضيح عوامل  تأثير  التهديد وفهم طريقة  مصادر 
دة. نزاعات  المختلفة على بعضها البعض وكيف يمكن أن تتشابك   متعد 

ع. وهذه أيضا يجب دراستها ع في المجتم صدُّ ت: مثل االنقسامات العميقة وخطوط الظهوًراقد تكون أقل     ويسبق العنف توت رات  
 .وفهمها

البيانات إم ا من خالل مص ادر ثانوية، أو كجزء من تقييم على مستوى المجتمع من أجل االط الع على جوانب  ويجب جمع 
 ية وأعضائها وكيفية ترابطهم. المجتمعات المحل  

 رات والنزاعات ويستجيبون لها باالستناد إلى ما يلي: التوت  األشخاص إلى  ينظر

 
سًيا على تحليل السياق بغرض فهم األسباب الجذرية للعنف. ويُ ضفي  يُ اللجنة الدولية للصليب األحمر  إلى المستفيدين الذي وضعته    إطار الوصول المأمون  ل  شك ِ طابًعا مؤس 

رة متاحة للجمعيات الوطنية. م  هذا اإلطار أداة مه  ة ومتطو 
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 .بالنسبة لي ولنا ولآلخرين  ما هو مهم   - القيم •
 .آلخرينإلى اع به الفرد أو المجموعة بالنسبة التأثير الذي يتمت  مدى الوصول و  - السلطة •
إلى مستويات غير متكافئة من   ذلك  يغالًبا ما يؤد  و األراضي،    ومن ضمنهاوالوصول إليها،    والملكياتاألموال    امتالك  -  الثروة •

 .صرَ الوصول إلى الفُ إمكانية االمتيازات و 
 .اآلخرين كيف يعر ف الناس عن أنفسهم وعن -الهوية  •
 األشخاص، االختالفات االجتماعية واالقتصادية والسياسية ومستويات المساواة/عدم المساواة بين    ُتنشئ وُتديمالتي    -  والهياكل  النُُظم •

ز أو تعرقل  .  لالتماسك االجتماعي والتنمية والتحوُّ  وُتعزِ 
مختلف ويؤث ر بالتالي بشكل  مباشر في وجهات  يؤث ر النزاع والعنف في النساء والرجال على نحو    -النوع االجتماعي   •

 م وأولوياتهم واستجاباتهم للنزاع والعنف.نظره

بالمقارنة مع هياكل    الجندريةالعوامل ببعضها البعض. فعلى سبيل المثال، يتعي ن تحليل األدوار    ينبغي النظر في عالقة هذه
السلطة وإمكانية الحصول على الثروة. وال يكون التحليل كاماًل إذا تم  النظر مثاًل في الهياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية  

.جندري ا من منظور من دون تحليلها أيًض 

 السياق 

 خيارات ال عوامل التفرقة  المشاركة المجتمعية  عوامل الجمع  الخيارات 

  النوع االجتماعي  أي  موارد؟  النوع االجتماعي  

 القيم  
 السلطة

 القيم  التنظيم والتوظيف /
 السلطة

 

   يار المتطو عين؟ اخت  
  الثروة  محل ية/سلطة وطنيةسلطة   الثروة  
  األنظمة الهيئة األنظمة 
  الهياكل التواصل؟  الهياكل 
   الخدمات؟   
   الجهة المستهدفة؟   
   المجتمعات األخرى   
   الشراكات   

   إعادة التصميم  

 

 

   

 

 
  إعادة التصميم  
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: الممارسة)من المبدأ إلى    Marshall Wallace Principle to Practice: A User’s Guide to Do No Harm (2015)من:    مقتبس

 "ال ضرر وال ضرار"(  مبدأ م إلىستخدِ دليل المُ 
 

ثير المشاركة في الوقت نفسه. لذا، ينبغي تحليلها على هذا األساس. فيجب االسترشاد بتأ  جمع وتفرقةيمكن أن تمث ل العوامل قوى  
رات عوامل الجمع والتفرقة وسلوكه  تصميم طريقة المشاركة وإعادة تصميمها. من أجل   االمجتمعية على تصو 

 
ز  االجتماعية،    لرأب االنقساماتالجسور    أن يبنيَ   عامل الجمع  من مصلحة • السالم    بالتاليفُيعز    محل ًيا، القدرة على بناء 

 يجابية.اإل التأثيرات ول دويُ  ،بين األشخاص وُينشئ الروابط
ز   معي ن،  في سياق    -االنقسامات  أْي    –  النزاع  وأ  ر في الحفاظ على التوتُّ   مكتسبةفيملك مصلحة    عامل التفرقةا  أم   •  وُيعز 

  عامل التفرقة   وقد يفرض أيًضا ر.  اضر األب  قد يتسب بأثًرا سلبًيا    وُيخلِ ف   ،صنقسامات بين األشخااال  وُيحِدثرات،  مصدر التوتُّ 
 خطر.  في دائرة الوالبرنامج  لًة َتَضع الموظ فينحا

 

يمث ل العمود في الوسط الذي يحمل اسم المشاركة المجتمعية الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني التي تؤم ن  ،في النموذج أدناه
وإن ه يتناول شفافيتنا وطريقة تواصلنا ية والدولية.  عي ن الموظ فين وتعمل بشكل وثيق مع السلطات المحل  الموارد وتختار المتطو عين وتُ 

هذه العوامل كل ها مترابطة وتتأث ر ببعضها البعض كما  الذين يتلق ون هذه الخدمات. فؤم نها واألفراد  وشركائنا ونوع الخدمات التي ن
 .تتأث ر بالعوامل الذي أتى وصفها سابًقا )النوع اإلجتماعي والقيم والسلطة والثروة واألنظمة والهياكل( 

بمبدأ "ال ضرر وال    ةطة عن تحليل عوامل الجمع والتفرقة الخاص  بسَّ لة ومُ عدَّ ن هنا هما نسخة مُ يْ قترحَ الطريقة والنموذج المُ   إنَّ 
 60ضرار".

النزاعات على تطبيق أداة    ةال تقتصر مراعا دة. فيستند تعزيز الممارسات التي تُ معي نة  ظروف  راعي ظروف  على أنشطة محد 
سية  النزاعات إلى  61وااللتزام ومرونة المانحين وغيرهم من أصحاب المصلحة.قدرات الموظ فين ومهاراتهم والسياسات المؤس 

 
 موارد مفيدة

 consortium Conflict sensitivity ات حاد مراعاة ظروف النزاع •
A practice: to principle From   "ال ضرر وال ضرار"  مبدأ  م إلىستخدِ : دليل المُ الممارسة من المبدأ إلى   •

harm no do to guide user’s 
 

 
60  Practice: A User’s Guide to Do No HarmMarshall Wallace Principle to   (2015 ال ضرر    مبدأ  م إلىستخدِ : دليل المُ الممارسة( )من المبدأ إلى"

 وال ضرار"( 
Conflict SensitivityCARE.  61 

http://www.conflictsensitivity.org/
http://brevity.consulting/publications/books/from-principle-to-practice/
http://brevity.consulting/publications/books/from-principle-to-practice/
http://brevity.consulting/publications/books/from-principle-to-practice/
http://conflict.care2share.wikispaces.net/Conflict%2BSensitivity
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ر دائًما األسئلة التالية:   تذك 
 ؟شامل الذي نتبعههل النهج  •
 ن ولماذا؟  ل مَ بَ من قِ  - ر إلى وجودنا وعملنا كيف ُينظَ  •
 الطويلة األمد وغير المباشرة؟  عملنا ما هي نتائج •
لى  إ  الوصولعدم    ،زالتميي  ،انعدام الكرامة  سالمة،)ال  مضعفهنزيد من  خطر أو  لل  األفراد،  عن غير قصد،  ُنعر ضهل   •

 الخدمات والمعلومات(؟  
 نتهاك حقوقهم. اخطر أو تجاهل لمزيد  من الاألشخاص  تعريض من خالل يتسب ب باألذى أيًضاقد  عدم التصر ف  ر أنَّ تذك  ولن
 

 النهج الواسع النطاق لعدم إلحاق الضرر أو تجّنب إلحاق المزيد من الضرر 
، كما  ماالنوع االجتماعي والتنو ع وتعميمهتحليل  في    ج  ُمدرَ عواقب السلبية غير المقصودة(  ب التجنُّ نهج عدم إلحاق الضرر )  إنَّ 

الحماية وفي  درَ هو مُ  السك  ج في تعميم  المتضر  المساءلة إزاء  تُ ان  التي  المبادئ األساسية  إطار  ضمن    ،م جميعهاسهِ رين وفي 
األ  ،الصمود مات  المقو  كاف ة  توفير  مجتمعي   -ساسية  في  واعية  مشاركة  حول للة  ومتمحورة  بالطلب  ومدفوعة  وشاملة  مخاطر 

 اإلنسان.
 

 النوع االجتماعي والتنّوع 
رين،  وضع يمكن استعمالها لتحسين  إذمراعاة هذه االختالفات  وقدرات فريدة. ومن المهم   ةشخصي محمالبفرد  يتمت ع كل   المتضر 

دة تتعل ق بالأيًضا ألنَّ   ولكنْ    ، مجتمع  في أي   كعنصر إثراءحماية. وإن نا بتعزيز احترام االختالف  ها قد تكشف عن مخاطر محد 
جميع. وتشمل تعزيز تكافؤ  اسك االجتماعي. والمساواة تعني احترام الًما كبيًرا نحو تحقيق المساواة الكاملة وزيادة التمحرز تقدُّ نُ 

ةرَ الفُ  وتعزيز ات خاذ إجراءات مباشرة وقابلة للقياس لمكافحة عدم المساواة    ، ص بين األشخاص ذوي االحتياجات والقدرات الخاص 
 والتمييز.
 مراعاة النوع االجتماعي والتنو ع في تحليل السياق يجب دوًما •

 
الية  ،وقدرات األفراد والمجتمعات  ،لحمايةمن فهم مختلف أوجه المخاطر المتعل قة با  نستتمك     ، ومعالجتها ودعمها بشكل أكثر فع 

 .باعتبارها خصائص شخصية مترابطة ،عوأبعاد التنو   درية من خالل تحليل األبعاد الجن
 

 على النوع االجتماعي والتنو ع قائم   ضمان التطبيق المنتظم لنهج   •

اإلنساني وفي مجال التنمية أن تسعى إلى ضمان حصول جميع األفراد في المجتمعات ن على الجهات الفاعلة في المجال يتعي  
رة على حقوقهم على قدم المساواة   على النوع االجتماعي والتنو ع. قائم   عن طريق التطبيق المنتظم لنهج   ،المتضر 

 

https://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%83%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1+%D8%A5%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 مفيدة  مراجع
based gender checklist -Community الكوارث مخاطرعية لتقييم والمجتم الجندريةالقائمة المرجعية  •

(GENCAP) risk assessment disaster   
)اللجنة الدائمة المشتركة بين  اإلنساني الت مواجهة العنف المبني على النوع االجتماعي في العملإرشادات دمج تدخ   •

 ( 2015الوكاالت، 
 ق بالنوع االجتماعي   ص متكافئة. دليل العمل اإلنساني المتعل  رَ فُ   –  مختلفةات والصبيان والرجال. احتياجات  النساء والفتي •
 equal opportunities. Gender handbook fo-s need Different men. and boys girls, Women,

 humanitarian action   ( الوكاالتاللجنة الدائمة المشتركة بين) 
 Minimumرئ  واوالتنو ع في البرمجة لحاالت الطاالجتماعي   النوع  على  مالقائقة بالعنف  دنى المتعل  األ  التزامات الحد   •

 programming emergency in diversity and gendercommitments to standard   (  الدولي  االت حاد
 )لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

sensitive-A practical guide to gender الكوارث    راعي االعتبارات الجنسانية في إدارةج التي تُ هُ نُ دليل عملي لل •
 management disaster for chesapproa  ( الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمراالت حاد(  

 دئ اإلنسانيةالمبا
. نسانية ماهية  د المبادئ اإلحد ِ تُ  المعونة اإلنسانية على الشكل التالي: تقديم المساعدة إلى المحتاجين من دون أي  تمييز ضار 

  مي ز العمل اإلنساني عن األنشطة األخرى، مثل األنشطة ذات الطابع السياسي أو الديني أو اإليديولوجي أو العسكري. وإنَّ فتُ 
ًسا  ار هذه المبادئ أسوف ِ . فتُ قبولالالوصول و ل  سه ِ ي على إنجاز عملهم؛ ويُ د العاملين في المجال اإلنسانساعِ م بالمبادئ يُ االلتزا

 للعمل اإلنساني وتحكم سلوك الجهات اإلنسانية الفاعلة. 

 تعزيز المبادئ اإلنسانية  •
لنيل موافقة جميع األطراف الفاعلة على األرض    اسي  تعزيز المبادئ اإلنسانية، واألهم  من ذلك ضمان العمل بها، أس   إنَّ 

رين  في المساعدة اإلنسانية إلى األشخاص المتضر  لضمان وصول موظ    لتقديم المساعدة اإلنسانية. وهذا القبول حاسم  
على سبيل في تعزيز تنفيذ المبادئ اإلنسانية. ف  بالغة  الوصول المستدام يحمل بدوره أهميةً   إنَّ و  بصورة آمنة ومستدامة.

ي اإلالمثال،  المجال  في  الفاعلة  للجهات  أوسمح  المجتمعات  مع  بالتواصل  مباشر    نساني  بشكل  المساعدات  تقديم 
 .ا يكفل توزيع المعونة بنزاهة ووصولها إلى أشد  المحتاجين إليهاورصدها، مم  

 إلى أفعال!   مأقوالك واترجم •

 تنا وسلوكنا متوافَقْين مع ما نقوله.  أن تكون قيادالمبادئ اإلنسانية. يجب  تكرارال يكفي 

http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/age_gender_diversity/CommunityBased_Gender_Checklist_2012_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/age_gender_diversity/CommunityBased_Gender_Checklist_2012_EN.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/age_gender_diversity/CommunityBased_Gender_Checklist_2012_EN.pdf
https://gbvguidelines.org/ar/
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/documents-public/women-girls-boys-men-different-needs-equal-0
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action-0/documents-public/women-girls-boys-men-different-needs-equal-0
http://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201505/Gender%20Diversity%20MSCs%20Emergency%20Programming%20HR3.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201505/Gender%20Diversity%20MSCs%20Emergency%20Programming%20HR3.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Photos/Secretariat/201505/Gender%20Diversity%20MSCs%20Emergency%20Programming%20HR3.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/96532/A%20Guide%20for%20Gender-sensitive%20approach%20to%20DM.pdf
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ة بالحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر  لضمان االمتثال   • حكومية  الغير    والمنظ ماتقواعد السلوك الخاص 

 حاالت الكوارث.  المعني ة باإلغاثة في

نة قواعد السلوك هي تعبير    إنَّ  باالستناد إلى المبادئ اإلنسانية   ،بحاجة إليها  ن همعن نهج عملي مشترك لتوفير المساعدة لمَ   مدو 
 .والقانون اإلنساني الدولي

 ( 2013)   والهالل األحمرات الصليب األحمر  ل التي وضعها االت حاد الدولي لجمعيضمان االمتثال لسياسة حماية الطف •
 

نة قواعيتعي ن   التي وضعها   الطفلد السلوك وسياسة حماية  على كل  العاملين في الصليب األحمر والهالل األحمر التوقيع على مدو 
واالط الع عليهما والتصر ف بطرق تتوافق مع األحكام   ،2013االت حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر في العام  

 منهما.  المنصوص عليها في كل   

 مفيدة  مراجع
 )اللجنة الدولية للصليب األحمر( Framework Access Safer إطار الوصول المأمون إلى المستفيدين  •
 Principles and rules for Redقة بالمساعدة اإلنسانية  والهالل األحمر المتعل    مبادئ وقواعد الصليب األحمر •

 assistance humanitarian centCresCross Red     االت حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل(
 األحمر( 

 مالحماية في محور أعمالك 
شير البرمجة القائمة بذاتها إلى  تُ ا.  اإلدماج والبرمجة القائمة بذاتهبتوفير الحماية عن طريق التعميم و يقوم الصليب األحمر والهالل األحمر  

دة تستهدف حاجة معي نة تتعل ق بالحماية. ويُ  دة إلى برامج أكبر. ومع العلم  وضع برامج محد  شير اإلدماج إلى إضافة أنشطة أو مشاريع محد 
ز نهج تُ جميع أنواع أنشطة الحماية  بأنَّ  هذه المبادئ التوجيهية ُتعنى بتعميم الحماية، إذ يتداخل هذا النهج مع   أنَّ  إال  عدم إلحاق الضرر، عز 

الضررنهج   إلحاق  وُتدرَ   عدم  كبير.  حد   والمتكاملة.  جامعةعوامل  أدناه    جإلى  بذاتها  القائمة  الحماية  أنشطة  لتوجيه  استعمالها   يمكن 
ية تتمث ل بتعميم الحماية في جميع مجاالت االستجابة اإلنسانية. ويضمن  أخالق  مسؤوليةً في المجال اإلنساني  تتقاسم جميع الجهات الفاعلة  

.    مجاللبر   وقائيعميم الحماية زيادة األثر الت   األكثر   الفئاتوتوجيهها نحو  األنشطة    استهداف  تعميم الحماية  يضمنكذلك،  إلى أقصى حد 
في التمييز وإساءة المعاملة   اإلسهام  دون ان المتضررين وحمايتها من  سك  ز احترام حقوق المستفيدين والي وتعز السالمة والكرامة،    زيزا، وتعضعفً 
 أي  من هذه الممارسات.إدامة نف واإلهمال واالستغالل أو والع
 

دة أدناه في كاف ة المهام والبرامج المتعل قة بالحماية. وينبغي إدراج ة بك   يمكن تعميم إدراج العناصر المحد  رات تعميم الحماية الخاص  ل   مؤش 
 قطاع. 

ل قد    ب إلحاق الضرر.للسالمة والكرامة، وتجنُّ إعطاء األولوية   • منع وقوع أي  آثار سلبية غير مقصودة ناجمة عن التدخ 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/2013/safer-access-a-guide-for-all-national-societies.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Accountability/Principles%20Rules%20for%20Red%20Cross%20Red%20Crescent%20Humanitarian%20Assistance.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Accountability/Principles%20Rules%20for%20Red%20Cross%20Red%20Crescent%20Humanitarian%20Assistance.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/Accountability/Principles%20Rules%20for%20Red%20Cross%20Red%20Crescent%20Humanitarian%20Assistance.pdf
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 والحد  منها قدر اإلمكان.  ،اجتماعية-ونفسية جسديةمخاطر ض األشخاص إلى احتمال تعرُّ تزيد من 
ات خاذ الترتيبات الالزمة لضمان حصول األشخاص على    يجب  ص حقيقية للوصول إلى المستفيدين.رَ ضمان إتاحة فُ  •

)مثل التمييز(. ويجب إيالء اهتمام خاص  لألفراد    وائقبدون أي  عو   تهمبما يتناسب مع حاج  - والخدمات  المساعدات  
المساعدات    للخطر   ضينعرَّ والمجموعات الذين قد يكونون مُ  إلى  أو يواجهون صعوبة في الوصول  أكثر من غيرهم 

 .ماتوالخد
رةلل  تسمحوضع اآلليات المناسبة التي   •  واغل. شعن ال  تعبيرمالءمة المساعدات وال مدى  قياس  ب  فئات المستهدفة والمتضر 
دعم تطوير قدرات الحماية الذاتية ومساعدة الناس في المطالبة بحقوقهم، بما في ذلك ــ على سبيل المثال ال الحصر ــ   •

ة والتعليم. الحق  في المأوى والغذاء والمياه واإل  صحاح والصح 

 مراجع مفيدة 
مجموعة الحماية )    ingmainstreamSupport package for protection الدعم من أجل تعميم الحماية    رزمة •

 ( العالمية 

 Child Protection Workingالمعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني  :  2013الفريق العامل المعني بحماية الطفل   •
nitarian action -ild protection in humaGroup 2013: Minimum standards for ch   (  مجموعة الحماية

 ( العالمية

بحماية   • المتعل ق  داخلًيا  األشخاص  الدليل   Handbook for the protection of internallyالمشر دين 
placed persons dis   ( مجموعة الحماية العالمية) 

he Centrality of Protection: What it means inT زية الحماية: ماذا تعني في الممارسة العملية  مرك •
practice    ( مجموعة الحماية العالمية) 

تدخ   • دمج  اإلنساني  إرشادات  العمل  في  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  مواجهة  بين  الت  المشتركة  الدائمة  )اللجنة 
 ( 2015الوكاالت، 

ت   • توجيهية  حا  شغيليةمبادئ  في  األشخاص  حماية  الطبيعية  بشأن  الكوارث   Operational guidelines on theالت 
disastersons in situations for natural pers ofprotection    ،( 2011)اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

لتي تضطلع بها الجهات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني وفي مجال حقوق اإلنسان، في المعايير المهنية ألنشطة الحماية ا •
 )اللجنة الدولية للصليب األحمر(  2013 حة وحاالت العنف األخرى المسل  النزاعات 

 
 ان المتضر رين المساءلة أمام السك  

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
http://www.unhcr.org/4c2355229.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/communication-package-on-protection/the-centrality-of-protection-what-it-means-in-practice.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/communication-package-on-protection/the-centrality-of-protection-what-it-means-in-practice.html
http://www.globalprotectioncluster.org/en/tools-and-guidance/protection-cluster-coordination-toolbox/communication-package-on-protection/the-centrality-of-protection-what-it-means-in-practice.html
https://gbvguidelines.org/ar/
https://gbvguidelines.org/ar/
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
https://www.icrc.org/ar/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/ar/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/ar/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
https://www.icrc.org/ar/publication/0999-professional-standards-protection-work-carried-out-humanitarian-and-human-rights
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رين بالطريقة التي نت بعها في عملنام السك  تتعل ق المساءلة أم •  ا.ان المتضر 
مات اإلنسانية ل المنظ  بَ بصورة مسؤولة تقوم على مراعاة األشخاص المستهدفين من قِ   قو ةشط باستخدام الان  التزام    يه

 وإيالء االعتبار الواجب إليهم والمساءلة أمامهم. تنموية،وال
 .الصلة بين المساءلة والحماية وتعميم الحماية •

 المساءلة والحماية تتكامالن.   إنَّ  لحقوق.اإلنسانية فحسب، بل تتعل ق أيًضا باالية البرامج ق المساءلة بتحسين فع  ال تتعل  
  ، عن طريق تعميم الحماية  بلوغهل  ؤمَ الذي يُ النهائي    ص الوصول الحقيقية الهدفَ رَ فُ إتاحة  السالمة والكرامة و ل  شك ِ وتُ 

 ف. ن لتحقيق هذا الهديْ تَ ن أساسي  يْ ل المشاركة والمساءلة وسيلتَ شك ِ في حين تُ 
 واالستغالل واالعتداء الجنسي الصلة بين المساءلة  •

رة على يد أي  شخص مرتبط مات  بالمنظ    إن  االستغالل واالعتداء الجنسي الذي يتعر ض له أفراد المجتمعات المتضر 
وال المساءلة.  أحدد   ُيعَ   تنمويةاإلنسانية  انتهاكات  تُ وكثيرً   أخطر  عندما ال  ذلك  يحدث  ما  االحتياجات  ا  األساسية لب ى 

وتتأت ى مشاكل انعدام المساءلة واالستغالل   ية بصورة كافية.لألشخاص األكثر عرضة للخطر في المجتمعات المحل  
 خطيًرا من شواغل الحماية ويؤد ي شك ل شاغاًل ذلك يُ   كما أنَّ   .والسلطة  ةواالعتداء الجنسي عن أوجه التفاوت في القو  

رة و   م المساعدة. قد ِ ضيف في جميع الجهات التي تُ البلد المُ إلى إضعاف ثقة المجتمعات المتضر 
 

 مراجع مفيدة 
 standard humanitarian Core ساسيالمعيار اإلنساني األ •
رين والمساحماية السك   •  Protection and accountability toلة أمامهم في دورة البرامج اإلنسانية ءان المتضر 

cycle  populations in the humanitarian programme affected   )اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت( 

http://www.corehumanitarianstandard.org/the-standard
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/edg_-aap_protection_guidance_note_2016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/edg_-aap_protection_guidance_note_2016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/edg_-aap_protection_guidance_note_2016.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/edg_-aap_protection_guidance_note_2016.pdf


 
 

  

 في االعتبار   أخذها أمور أساسية يجب  

 ج في سياقه الصحيح ضع النهو  •
 مراحل التواصل مع المجتمع  ن في كل  يْ يَ ضمان المشاركة والتمثيل المحل   •
 ية إلى عقد االجتماعاتدعوة الجهات الفاعلة المحل   •
 إنشاء أماكن آمنة لالجتماعات •
رت من كارثة أو أزمة الفتيانتزويد النساء والفتيات و  • ص ونقاط االنطالق  رَ بالفُ  عي نةم والرجال والعائالت واألسر المعيشية التي تضر 

نهالمالئمة التي تُ  التخطيط بشأن كيفية مشاركة المعلومات على   م؛تعنيهالتي    اتشط في عمليات صنع القرار امن أداء دور ن  ممك 
رين غات مالئمة ومفهومة من السك  ستخدام لافترات منتظمة عبر القنوات اإلعالمية وب  ان المتضر 

وينبغي توفير  ية.مين في كاف ة المشاريع والبرامج بمشاركة المالحظات بطريقة آمنة وسر  ستخدِ ة التي تسمح للمُ ات خاذ الترتيبات الالزم •
تعديل   من ثم  و   ،جتهالاالستفادة من المعلومات المقد مة ومعابالمشاريع والشراكات    راءمدل  سمحتلكي  هذه اآلليات في الوقت المناسب  

 البرامج
 ( نسخها أو)ًيا المتوف رة محل   عقيبآليات الت  عدم تجاهل •
ل • نفسها  اآلليات  هذه  رين    تسجيلاستعمال  المتضر  األشخاص  تواجه  التي  يتعل قالمشاكل  ما  )مثل   في  اإلنسان  بانتهاكات حقوق 

ة بهذه المشاكلينبغي وضع إج  ،ولكنْ   .االعتداء أو االستغالل الجنسي( تعاون وضع البرامج والرصد والتقييم بال  ؛راءات منفصلة خاص 
 ة يمع المجتمعات المحل  

تصميم البرامج ورصدها وتقييمها. االستفادة من هذه المناقشات   التأثير على طريقة من األزمة من   ًراتمكين األشخاص األكثر تضرُّ  •
 سار على مستوى السياسات والبرامجوتصحيحات المقبول المالحظات لتعديل طريقة تصميم البرامج المستقبلية وتنفيذها. 

هم تشاوروا  أنَّ بإثبات  بتقديم  اء  إلزام الشرك  ؛ريع وخطط االستجابة االستراتيجيةماج آليات تقييم ومساءلة في كل  مقترحات المشاإد •
 أن كيفية تصميم البرامج وتنفيذها دة اجتماعًيا ــ بشستبعَ والمُ  اا في ذلك المجموعات األكثر تهميشً مطو اًل مع مجموعات مختلفة ــ بم

معلوم • للسك  إتاحة  مقي دة  غير  االست ات  ومعايير  االستجابة،  وإجراءات  الشراكة،  ترتيبات  بشأن  رين  المتضر  ومستويات  ان  هداف، 
 ضايا التي تؤث ر عليهمالتمويل، وغير ذلك من الق

رين كمعيار أو هدف أو مهارة في جميع عمليات التوظيف ومراجعات األداء والتقي • ان المتضر  مات والتقارير يإدراج المساءلة أمام السك 
وترتيبات الشراكات 
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 الخالصات والتوصيات 6
 

رات من دون خلق التوت      - التماسك االجتماعي    ال سي ما  –في كاف ة السياقات    قدرة المجتمع على الصموديمكننا تعزيز    كيف
االستناد إلى تحليل سياقي عند  ب إلحاق الضرر من خالل  تجن  يمكن  اسة؟  حس  السياقات  ال في    ةالقائم  تأجيج النزاعاتأو  

ما النزاعات، مع الحرص  ، ورب  التوت رات وعدم االستقراربب  لعوامل التي تتسب  االتحليل    هذا  راعييُ على أن    ،تنظيم األنشطة
 املة. فهي ُنُهج متكرين ــ ان المتضر  أمام السك   الحماية والمساءلة مبادئ اإلنسانية و الب االلتزام على

  المزيد من الضرر إلحاق  ب  أو تجن   عدم إلحاق الضرر  هذا النهج الواسع النطاق المت بع إزاء  أن يؤخذ في االعتبارمن المهم   و 
  دورة  راحلم  في كل    يجب أخذه باالعتبار  ،كذلك  .أنشطة اإلنعاش )المبكرة(وأعمال التأه ب واالستجابة و   التقييم  ملياتعفي  

  ذلك، يمكن إجراء تحليل أكثر دق ةً المبادرات القطاعية المختلفة. وباالضافة إلى  في  و   ،التخطيط والرصد والتقييم واإلبالغ
 عند االقتضاء.ي  السياق التحليل لعوامل الجمع والتفرقة في إطار اوانتظامً 

 
ر  طُ بين األُ  لِص النهج األوسع الذي يَ  الل األحمرالدولي لجمعيات الصليب األحمر واله  حادز االت  عز ِ وصى بأن يُ ويُ 

 التحليل القائم على مبدأ عدم إلحاق الضرر.   فضاًل عن تعزيز ،المترابطة والمتكاملة والمقاربات
  



  
 

  

 المبادئ األساسية 
 للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر

 
 ةكرحال ةيلودال بيلصلل رمحأال اللهالو ،رمحأال يتال تقثبنا نم ةبغرال يف ةثاغإ إنَّ   نسانيةاإل 
ىحرجال يف ناديم التقال نود ،زييمت ،ىعست اهتفصب ةكرح تاذ عباط يلود ،ينطوو ىإل نُّجتب 
ةاناعمال ةيناسنإال اهفيفختو امنيأ وُ جِ دَ ت. فدهتو ىإل ةيامح ةايحال ةح صالو نامضو مارتحا ،ناسنإال 
 ُتوج ِشع ىلع مهافتال لدابتمال ةقادصالو نواعتالو قيقحتو مالسال مئادال نيب عيمج بوعشال.

 
 تُ ِرامس ةكرحال  ي أزييمت ىلع ساسأ ةيسنجال وأ قرعال وأ تادقتعمال ةينيدال وأ عضوال ال  دالحيا

يعامتجاال وأ ءارآال ةيسايسال. يهو ىعست ىإل فيفخت ةاناعم دارفأال قفوًّ ا مهتاجايتحال ،طقف 
 ىإلو ءاطعإ ةيولوأال شألد   تاالح قيضال اًحاحإل.

 
 ظفتحت ةكرحال ةقثب ،عيمجال عنتمت نع دييأت ي أ فرط نم فارطأال يف المعأال لكي  الحيادية

ةيئادعال وأ ،ةكراشمال يف ي أ ،تقو يف تافالخال تاذ عباطال يسايسال وأ يقرعال وأ ينيدال وأ 
 يجولويديأال. 

ّ   عمجالتاي ةينطوال لمعت تائيهك ةدِعاسمُ  يف تامدخال الحركة  االستقالل  ،ةل قتسم مغرالبو نم نأَّ
قاهم اهتاموكح عضختو نيناوقل ،اهنادلب اإل ن أ اهيلع نأ ظفاحت مئادًّ ا ىلع  ةيناسنإال يتال تُ د 
 اهاللقتسا يتاذال ثيحب نوكت ةرداق ىلع ر صتالف يف ل ك تاقوأال اًقفو ئدابمل ةكرحال. 

 
طتةيع ال يغبت حبرال أب ي  لكش نم الكشأال. الحركة  الخدمة الطوعية   ةمظ نم ةثاغإ و 

 
 نكمي نأ نوكت كانه ىوس ةيعمج ةدحاو صللبيل رمحأال وأ اللهال رمحأال يف دلبال الالوحدة  

 دحاوال. بجيو نأ نوكت ةيعمجال ةحوتفم ،عيمجلل نأو د تمي اهلمع يناسنإال ىإل عيمج يضارأ دلبال. 

 
 ةيلودال بيلصلل رمحأال اللهالو رمحأال يه ةكرح ةيمالع ت متتع اهيف ل ك الحركةالعالمية  

تايعمجال عضوب و استم لم حتتو سفن تايلوؤسمال اهيلعو سفن تابجاوال يف ةدعاسم اهضعب 
 ضعبال.
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