
 

 
 
 

 عمل اللجنة ألف بشأنتقرير 
 مبادُءنا أساس عملنا

 
 بعد الظهر 5:45 –بعد الظهر  3:45، 2015كانون األول/ديسمبر  9
 صباحا 11:30 –صباحا  9:30، 2015كانون األول/ديسمبر  10و

 
 

 الصليب األحمر النمساوي جمعية د. فيرنر كيرشباوم، األمين العام،  الرئيس:
 

يكا دود، االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر والسيد جيريمي البي، ريبالسيدة  المقرران:
 اللجنة الدولية للصليب األحمر )اللجنة الدولية(.

 
 المتحدثون:

 السيد يوسف حسن محمد، رئيس جمعية الهالل األحمر الصومالي 
  د. أمل إمام، متطوعة في جمعية الهالل األحمر المصري 
  التطوعالتنفيذية، المجلس الدولي لوكاالت بوزارد، المديرة السيدة نان 
  د. خوسيه بينيامين رويز روداس، رئيس جمعية الصليب األحمر السالفادوري 
  السيد كارلوس ألفريدو كاستانيدا ماغانيا، نائب وزير الشؤون الخارجية، سلفادور السعادةصاحب 
 ممثل الدائم للبعثة الدائمة للنمسا لدى مقر األمم صاحب السعادة السيد توماس هاجنوكزي، السفير وال

 المتحدة في جنيف
 

 حلقة النقاش
جنة مبادرة "إعادة تأكيد المبادئ األساسية" الخاصة بالحركة الدولية للصليب لفي اجتماع ال كيرشباوم الدكتور وقدم

لتقرير األساسي للجنة. ثم في ا موّضحلمبادرات، كما هو لالرئيسية  وبعض النتائج األحمر والهالل األحمر
( البرهنة على أن المبادئ األساسية تساهم في العمل اإلنساني الفعال، 1، وهي: )اللجنة الثالثةأهداف استعرض 
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وجهات ( استكشاف 3( تسليط الضوء على المبادرات الجارية والممارسات الجيدة المتعلقة بتطبيق المبادئ، )2)
 هذه المبادئ.ل االحترام قدر أكبر منالذي تقوم به في ضمان  مالحاسالدول والدور الرئيسي  نظر
 

 فعاال ادور  أثبتت قد ،ستقاللاالو  حيادال وال سيما المبادئ،مداخلته كيف أن في  محمد يوسف حسن السيدوأوضح 
وساق . النزاععقدين من  أكثر من طوال العمل بشكل مستمر من األحمر الصومالي جمعية الهالل في تمكين

 لةمقبو  أن تكون  لجمعية الوطنيةل يتيح باتساق المبادئتطبيق  ليوّضح كيف أن مقديشو في كيسانيل مستشفى مثا
 .المجتمعات المحليةو  األطراف المتحاربةلدى 

 
 البنية من أجل منظم وهو اآلمن إطار الوصول من خالل تنفيذ بما في ذلك – بالمبادئ االلتزاموقد ساهم أيضا 

 إمام الدكتورة أمل وأكدت. أمنهمو  الموظفين والمتطوعينسالمة  تحسن كبير فيفي  –مبادئ لالكامل لتطبيق لا
عام  مصر في خالل المظاهرات األحمر المصري  جمعية الهالل ةخبر تبادل  النقاط من خالل هذهعلى بشدة 
على  أيضا بل المؤسسات مستوى يس على ل، مبادئال عليها ترتكزالتي  القيم تبني على أهمية وشددت .2011

 .المستوى الفردي
 

أن الحياد كان  على الرغم منو  ."تغيير السلوكل وسطاءك "الشباب االتحاد الدوليمبادرة  قيمة وشددت أيضا على
أن كان يمكن له ، ألنه بشكل طبيعي تأتلم فإن األمور ، خالل المظاهراتوقبولهم  جميعثقة الكسب ل ضروريا
بما في ، أن تحظى باالهتماممحايدة موضوعية و  عقليةوينبغي ألي . الشخصيةعات والقنالقيم ل منافياذلك  يكون 
 من خالل التدريب. ذلك
 
والحياد  اإلنسانية وعدم التحيزمبادئ  وخاصة - لمبادئ األساسيةل قوي ال تأثيرال بوزارد نان السيدة أبرزتو 
مدونة قواعد السلوك و  المبادئ اإلنسانية بشأنعمل ال وأثبتت حلقات. ككل اإلنساني المجالعلى  -االستقالل و 
 قامالتي  الكوارث في حاالت اإلغاثة في غير الحكوميةالمنظمات و األحمر  لصليب األحمر والهالللالدولية حركة لل

 .على الصعيد العالمي المبادئ ووجاهتها إشعاع مع اللجنة الدولية بالتعاون  لوكاالت التطوع المجلس الدولي بها
 

 الفجوةب أقلها ألسبا ،قادمة من الغرب نظر إليها على أنهاي   ما زال أن المبادئ اإلنسانيةإلى ذلك، ، مع وأشارت
 وعند النظر إلى. في بعض األحيانالشكوك تغذي والتي  والممارسة الخطاب بين اإلنسانية في بعض المنظمات

 على أهمية بوزارد السيدة شددت، لى المبادئالقائم ع لعمل اإلنسانيأمام االمطروحة  الحالية والمستقبلية التحديات
شراك جميع و  اعمالنا من خالل المبادئ اإلنسانيةترجمة هذه  لتشجيع على تبّنيها ل مبادئال حول في حوار الفاعلينا 

 .الميدانية فهما أعمقفهم فائدتها و 
 

 الشراكة ماغانيا استانيداك ألفريدو كارلوس السيدسعادة و  روداس امينبني رويز خوسيه ناقش الدكتور، وختاما
 وضعت من خاللالتي  األساسيةمبادئ فهم مشترك لل علىالمبنية  الجمعيات الوطنيةالحكومات و  المميزة بين
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لط الضوء .ومتسق حوار مستمر  توماس والسيد كيرشباوم الدكتور بينالتي دارت  أثناء المحادثة مرة أخرى  وس 
 .للحكومات الجمعيات الوطنية هاأن تجلب يمكنالقيمة المضافة التي على  هاجنوكزي 

 
كما يتضح  االحتياجات، دائما تلبية هاال يمكن، فاستجابة للطوارئ متطورا  انظامتملك  الدول تكون  حتى عندماو 

ن وجود منظمة .2015عام خالل  النمسافي  التي أثرت الهجرة أزمة من على  مستقلة بذاتها هاولكن مساعدة وا 
يجب صون  ولكن سكانها. تجاه بمسؤولياتها الوفاء يساعد الحكومات على اإلنساني المجالفي  الوطني صعيدال

 حّيز تعمل فيه المنظمة لتهيئةلتعزيز الفهم و ، وهو أمر ضروري المستمر من خالل الحوار االستقالل الذاتيهذا 
 .األساسيةمبادئ وفقا لل

 
 النقاط البارزة في النقاش 

 
بضعة والجمعيات الوطنية و  الدول مجموعة متنوعة من مشاركا يمثلون  30 شة زهاءالمناق أثناء أخذ الكلمة

 :الرئيسية كما يلي وجاءت النقاط مراقبين.
 

 بما في ذلك، اإلنساني الفعال ما زالت صالحة من أجل العمل المبادئ األساسية أن بقوة ن المشاركو  أكد 
 الموظفين.المتطوعين و  سالمةمن أجل 

 ورد وقد . للسياق ادقيق تحلياليتطلب و  بالغ األهمية اأمر  وضع على حدة يعدكل  سبح المبادئ تكييف
 .التطبيق في العملموضع  المبادئوضع رئيسية ل سماتكاإلبداع والشجاعة و  والمثابرة االتساق ذكر

 المنظمات على مستوى  بما في ذلك، الحركة يمتد خارجوتأثيرها  عالمي إشعاعذات  هذه المبادىء
 االستقالل.والحياد و  اإلنسانية وعدم التحيز مبادئ اعتمدتالتي  والدولية يةالمحل

  أكدوا  المشاركون  ولكن المؤسسية في الثقافة المنطوية عليها اإلنسانيةالقيم المبادئ و  تضمينمن المهم
دراجها - المبادئلهذه  والموظفين والمتطوعين القادةتبّني  على أهمية أيضا ة الشخصي قيمهم في وا 

 .حياتهم اليوميةفي  وسلوكهم
  مكونات بين مثلة على الممارسات الجيدةاأل وتبادل لتبادل الخبرات فرصةهذه الب رحب المشاركون 

 خارجهاو  داخل الحركة وعي األشخاص تذكيالتي  األنشطة الممارسات الجيدة شملتو . الحركة
 .تغيير السلوكل كوسطاءادرة الشباب مبو اآلمن  إطار الوصولمبادرة  مثل مبادراتفضال عن ، بالمبادئ

 المبادئ  تشمل التي اإلنساني التثقيف في المجال أهمية برامج خاص على بوجه التركيز انصب
في  والعنصرية كراهية األجانب تصاعد ضوء فيأن ذلك مهم بخاصة  المشاركين بعض ورأى. األساسية
 بلدانهم.

 القيم مة علىالقائو  القيادة القويةعلى أهمية  جرى التأكيد. 
 الناس يربط بينيمكن أن  بوصفها أمر، اإلنسانية باسم التقريب بين الناس في تقوم به لها دور مبادئ 

 أو الدين. بغض النظر عن العرق 
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  الوعي بالمبادئ إذكاء: المبادئ األساسية في ضمان احترام للدول الدور الرئيسي على التشديد جرى 
 كي تضطلع للجمعيات الوطنية اتيةبيئة مؤ  وتهيئة ،ويفهمها ويحترمها يعيلّم بها الجمبحيث  خارج الحركة

  .المجال اإلنساني في مساعدةك ابدوره
  الجمعيات الوطنية بين "صحي" توتر أن يوجد -ينبغيبل –ه يمكن إلى أن بعض الدول تأشار 

هذا  فيو  تبار.في االع المبادئ األساسية ، مع إبقاءختلفنتفق على أن ت أن هايمكنو ، وحكوماتها
 .احيوي اأمر  المستمرالحوار ، يعد الصدد

 التأهب للكوارث منابتداءا ، مضافة قيمةب الجمعيات الوطنية التي تأتي فيها المجاالت دولعدة  حددت 
 إعداد والمساهمة في الدولي اإلنساني الوعي بالقانون  إذكاءإلى  في حاالت الطوارئ واالستجابة 
 ا وخبرتها في الميدان.تجاربه من خالل السياسات

  تعزيز تطبيق اتخاذ خطوات ملموسة نحو من أجل اغتنام الفرصة  المشاركين على لجنةال رئيسشجع
 :بشأن المقترحة التعهدات من خالل النظر في، وال سيما واحترامها المبادئ
o  اإلنسانيفي المجال التثقيف 
o تعزيز الحوار بين الدول والجمعيات الوطنية 
o التي طرحها خالل اللجنة رئيس اللجنة القانونية والتنظيمية للجمعيات الوطنية  تعزيز األسس

 المشتركة بين اللجنة الدولية واالتحاد الدولي المعنية بالقوانين األساسية للجمعيات الوطنية.
  العديد من المشاركين إلى االلتزامات والتعهدات المحددة الجارية في هذا الصدد.أشار 

 
 الخالصة

 
هي و الوصول اآلمن، والقبول و  الثقة الكتساب المبادئ األساسية على أهمية من جديد بشكل قاطع لجنةت الأكد

ويجب أن ت فهم المبادئ فهما جيدا  .إنساني الفعالعمل ب واالضطالع المتضررة المجتمعات معللعمل  ضرورية
ودائم وتكييفها وفق كل سياق. وفي  وأن ت درج على صعيد المؤسسات واألفراد لكي يتسنى تطبيقها بشكل متسق

، مهماهذا الشأن، يعد كل من تبادل التجارب والتدريب في مجال المبادئ والقيم اإلنسانية المنطوية عليها أمرا 
برامج التثقيف في المجال من خالل جمهور خارجي أوسع نطاقا، بما في ذلك  لدىإذكاء الوعي بها  بقدر أهمية
على كاهل الدول دور مهم عليها أن تقوم به في تعزيز احترام المبادئ وتمكين جمعياتها وختاما، يقع  اإلنساني.

ومن المهم إجراء حوار دائم ومتسق في هذا  الوطنية والمنظمات اإلنسانية األخرى من العمل وفقا لهذه المبادئ.
 الشأن، وتقع على عاتق الدول أيضا مسؤولية إتاحة حّيز يجري فيه هذا الحوار.


