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 مقدمة

المؤتمر الدولي الصادر عن  من أجل اإلنسانية " -عملكم  ."عالمناالمعنون  9 رقم قرارالطلب 
 تقريراً  اللصليب األحمر والهالل األحمر من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي أن يقدمالحادي والثالثين 

. إطاره المؤتمر والتعهدات المقّدمة في المعتمدة إبانلقرارات لمتابعة جميع أعضاء المؤتمر بشأن 
ضطلع بها أعضاء المؤتمر امتابعة وتوثيق اإلجراءات واألنشطة التي الحالي إلى هدف  التقرير يو

ليس و ،2015عام  وحتى 2011التقرير من عام التي يغطيها في الفترة حادي والثالثون الدولي ال
من أجل ل دقيق لجميع األنشطة التي نفذت تحليتقديم وصف تفصيلي وشامل أو منه عرض  القصد

األحرى الخطوط العريضة ب حادي والثالثين، بل إن هذا التقرير يلخصتعزيز نتائج المؤتمر الدولي ال
الوطني صعيدين على البالفعل  نُفذت مشاريع وحمالت وأنشطةعلى التجاهات العامة ويقدم أمثلة ل

 والدولي.

، وطُلب في إطاره أرسل إلى جميع الدول والجمعيات الوطنيةفصل استبيان ملهذا الغرض أُجري و
منطوق  فقراتحول أسئلة تفصيلية طُرحت فيه مت ودّ تقارير موجزة عن التعهدات التي قُ إعداد 
واستقى التقرير معلومات إضافية عن القرارات. قرار من محددة للعمل في كل الدعوة الو القرار

إقليمية بعينها، وتقارير  عيضاموعن تقارير  - بالفعل تقارير موجودةعية من وجميع المجاالت الموض
جريت أُ التي بحاث باأل سجلاالتحاد الدولي أو اللجنة الدولية لدى توفر يو .أو سنوية، ودراسات حالة

 التقرير.تي يغطيها الفترة الخالل 

 من بينها ،اً رد 78 ، ورد عدد إجمالي من الردود على االستبيان بلغ2015أغسطس آب/ 4وبحلول 
بلداً  20وردت من و. بلداً  58ما مجموعه  شملتمن الدول، رداً  28الجمعيات الوطنية و من اً رد 50
من جمعيات وطنية عدد الردود الواردة  وبلغعلى حد سواء.  اتالوطنية والحكوم اتالجمعيمن ود رد

من منطقة آسيا ردود  9من األمريكتين وردود  5 رداً، في حين وردت 26من أوروبا وآسيا الوسطى 
 28ردود من أفريقيا. ومن بين  7من الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وردود  3والمحيط الهادئ، و

من آسيا وردَّين من األمريكتين، ردود  6من أوروبا وآسيا الوسطى، ورداً  18 الدول، جاء من رداً 
في منطقة الشرق  اتمن الحكوم ود على االستبيانرد ةيأترد من أفريقيا. ولم  ردَّينوالمحيط الهادئ و

 األوسط وشمال أفريقيا.

حيث أن الواردة في هذا التقرير،  البياناتالحذر عند تفسير األرقام والنسب المئوية ووينبغي توخي 
وردت من الردود  نمأغلبية كبيرة كما أن ، اً بقدر كافٍ التوزيع الجغرافي للردود ليس متوازن

 من خاللة وفرتمالمعلومات الواستُخدمت كافة قدرات أعلى. تتمتع بحكومات وجمعيات وطنية 
 لم يتسنَّ  للقيود المفروضة على طول التقريرونظراً درجت في هذا التقرير. وأُ المستكملة ستبيانات اال

بيان ال تسمح بستبيان االأن نتائج اإلشارة إلى همية بمكان . ومن األالتقريرفي ورد كل نشاط تفصيل 
. ويعرض هذا التقرير اً مختلف اً منهجيأسلوباً تطلب ت ه المهمةذالمسرودة، حيث أن هنشطة األتأثير 

يتبع . ومحددة تنفيذ قرارات وتعهدات في سبيلها مختلف الجهات الفاعلة تالجهود واألنشطة التي بذل
الحادي والمواضيع الفرعية للمؤتمر الدولي الرئيسية المواضيع ترتيب التقرير الحالي في بنيته 



2   IC32/15/9 
 

 

الدولي ) تعزيز القانون 1( - وفقاً لذلك كما يلي القرارات والتعهدات تفنّ صُ ، حيث والثالثين
 خدمات التي تعيق تقديملحواجز التصدي لو) 3تعزيز العمل اإلنساني المحلي؛ (و) 2اإلنساني؛ (

 تعزيز قوانين الكوارث.و) 4الرعاية الصحية، (

 على االستبيان اً الجمعيات الوطنية والدول التي قدمت لنا ردودكافة جزيل لالشكر نحن مدينون بالو
 األربع سنواتالعلى مدى التي اضطلعت بها الجهود واألنشطة عن لنا معلومات قيمة من ثم وفرت و

 الماضية.

 تعزيز القانون الدولي اإلنساني -1
 المسلحة تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات 1-1

إزاء  بشأن "تعزيز الحماية القانونية لضحايا النزاعات المسلحة" عن قلق عميق 1القرار رقم عبّر 
 تلك المعاناة وأقر بالتحديات التي تنبع من تسببها النزاعات المسلحة مازالتالمعاناة الهائلة التي 
) الشواغل 1هما: (على وجه الخصوص مجالين رئيسيين  األسباب فيتلك  ةوبالحاجة إلى معالج

ضمان امتثال أفضل للقانون و) 2والتحديات المتعلقة بحماية األشخاص المحرومين من حريتهم؛ (
بالتعاون  الدولي اإلنساني. ودعا القرار اللجنة الدولية إلى مواصلة األبحاث والمشاورات والمناقشات

إذا اقتضى األمر، بما في ذلك المنظمات الدولية مع الدول ومع الجهات الفاعلة األخرى ذات الصلة 
 واإلقليمية، واقتراح مجموعة من الخيارات والتوصيات.

مسار فعلى نجز خالل السنوات األربع الماضية. أُ لعمل واسع النطاق طريق قرار الوقد مهد ال
كانت صلة. والدول وجهات فاعلة أخرى ذات شملت اللجنة الدولية عملية تشاور  ، يسرتاالحتجاز

هي أن القانون الدولي اإلنساني يعالج على نحو كاٍف  تلك العملية بشكل عام النتيجة المستخلصة من
ة. ولكن على النقيض الدولي ةالمسلح اتالنزاعبفيما يتعلق  ومناسب االحتياجات اإلنسانية للمحتجزين

نزاع مسلح غير دولي ب تتصل بألسبااالحتجاز  على اإلنساني المنطبقالدولي القانون من ذلك، فإن 
التقرير ويمكن االطالع على صدد. في هذا الأكثر استضعافاً حتجزين الم جعلما ي شموالً بكثير،أقل 

ألشخاص المحرومين من لحماية الذي يوفر الالختامي بشأن "تعزيز القانون الدولي اإلنساني 
صعيد على أما . هنا لمضي قدماً ل احول سبتوصيات الخيارات ولل تضمن استعراضاً الذي يوحريتهم" 

إطالق اللجنة الدولية ية بالتعاون مع سويسرللقانون الدولي اإلنساني فقد تولت الحكومة ال االمتثال
مع الدول وجهات فاعلة أخرى النطاق عملية تشاور واسعة  رسييتترمي إلى مبادرة مشتركة وتنفيذ 

المتثال للقانون الدولي اخالل هذه العملية أن آليات حد كبير إلى وأقرت الجهات المشاركة ذات صلة. 
، وأن تعقيدهاو زاعات المسلحة المعاصرةي ضوء طبيعة النال تفي بالغرض، فالقائمة حالياً اإلنساني 

 اعن دعمهمن ثم معظم الدول  تفي مجال تنفيذ القانون الدولي اإلنساني. وأعرب اً مؤسسي اً هناك فراغ
مناقشات من أجل: أ) إجراء القانون الدولي اإلنساني  بشأناالجتماع العادي للدول آلية إلنشاء 

تلك المتعلقة العملية أو  وأالقانونية الرئيسية المسائل  حولموضوعية تهدف إلى تبادل وجهات النظر 
تقديم تقارير وطنية بشأن االمتثال للقانون الدولي اإلنساني. ويمكن لإجراء تأسيس و؛ ب) اتالسياسب

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/32IC-Concluding-report-on-persons-deprived-of-their-liberty-20150716.pdf
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اللجنة الذي أعدته لقانون الدولي اإلنساني" ل االمتثال"تعزيز  حولاالطالع على التقرير الختامي 
 .هنا يةسويسرالحكومة الالدولية باالشتراك مع 

فرعي "تعزيز الحماية القانونية لضحايا في إطار الموضوع ال تعهداً  25تجدر اإلشارة إلى تقديم و
 ةجماعيتعهدات  االنزاعات المسلحة"، معظمه

وقد . عديدة دول وجمعيات وطنية قدمتها
السعي باللتزام حول اعدة تعهدات تمحورت 

للقانون الدولي فهم أفضل نحو التوصل إلى 
في حين . وجنسنوع المنظور اإلنساني من 

لهذه  التي نُفذت وفقاً معظم األنشطة ركزت 
التعهدات على العنف القائم على نوع الجنس 

المعنية المسلحة واألحكام  أثناء النزاعات
اعتمد ، والمعاقبة عليها الممارسات تلكحظر ب

يدي باالشتراك مع الصليب األحمر السو
في أوسع للبحث  اً الحكومة السويدية منظور

اإلنساني القائم الدولي القانون  معالجةمدى 
 لألشكال المختلفة من الضرر الواقع على

 .النزاعات المسلحة جراء النساء والرجال والفتيات والفتيان من

 اإلنساني الدولي القانون لتنفيذ سنوات ألربع تمتد عمل خطة 1-2
 

 ،تنفيذ القانون الدولي اإلنسانيمن أجل سنوات  لمدة أربع على خطة عمل 2 رقم القرارينطوي 
 المحددةالخمسة الواردة في إطار األهداف األعمال تنفيذ على حث جميع أعضاء المؤتمر الدولي يو

وقد أعّدت اللجنة دعم أهداف القرار. ل تعهداً  78 ت الدول والجمعيات الوطنيةمقدّ في خطة العمل. و
بالتفصيل اإلنجازات والتقدم المحرز في تنفيذ كل هدف من أهداف خطة  سردي اً مرحلي اً تقريرالدولية 

 فيما يلي: بعض اإلنجازات إبراز ويجدر مع ذلك سنوات.  ألربع الممتدة العمل
 
من خالل اتخاذ في النزاعات المسلحة")  نساء("تعزيز حماية ال 2-2الهدف  تنفيذ م فيحرز تقدّ أ

بعض واعتمدت . ةالمسلح اتالنزاع أثناء حدوثهالحيلولة دون  وألعنف الجنسي ل للتصديتدابير 
مسألة حقوق لمعالجة محددة وطنية قوانين  )2015عام (وكرواتيا  )2014عام (الدول مثل كولومبيا 

في وعدلت البوسنة والهرسك قانونها الجنائي . ةالمسلح اتالنزاعبضحايا العنف الجنسي المرتبط 
جريمة باعتبارها المعايير الدولية تعريف جريمة االغتصاب الواردة فيه مع  بحيث يتوافق 2015عام 

دورات العديد من الدول والجمعيات الوطنية  نظّمضد اإلنسانية أو جريمة حرب ضد المدنيين. وقد 
أيضاً وعملت اللجنة الدولية . دورات مماثلة أو شارك فيللقوات المسلحة  في هذا الخصوصتدريبية 

إنسانية استجابة ق تحقّ مستوى الخدمات اإلنسانية المقّدمة لضحايا العنف الجنسي بحيث تحسين  على

 نقطة رئيسية
لشؤون اوزارة مع  الصليب األحمر السويدياشترك 

 ضمتمجموعة عمل  ةفي رئاس السويديةالخارجية 
المعني بنوع مركز الكلية الدفاع الوطني السويدية، و

والوكالة السويدية الجنس في العمليات العسكرية، 
معهد  فيب اعصعلوم األ قسمبحاث الدفاع، وأل

شملت  أخرى جهات فاعلة ، باإلضافة إلىكارولينسكا
أجريت دراسات ميدانية  المجتمع المدني. وقد منظمات

للنهوض ومشاريع بحثية الستكشاف سبل ممكنة 
نوع االمتثال للقواعد الحالية من منظور  بمستوى
حاجة إلى ب ن القانون الدولي اإلنسانيإذا كاما ، والجنس

نشرة تلخص النتائج  طُبعتتعزيز في هذا الصدد. وقد 
من المقرر المساعي  التي تمخضت عن تلكالرئيسية 

 .الثاني والثالثين خالل المؤتمر الدولي هاعرض
 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/sites/3/2015/04/Concluding-Report-on-Strengthening-Compliance-with-IHL_June-2015EN.pdf
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إلى  ةالرامي أنشطتهاتطوير  جنباً إلى جنب معضحايا، هؤالء اللوشاملة  ومحايدة عالية الجودة
استعراض عملية على سبيل المثال ب اللجنة الدولية فقد اضطلعتهاكات. االنت تلك حدوثالحيلولة دون 

من  وغيرهاالحالية آلليات التشريعية ل
التصدي التي تسعى إلى  الوجيهة اآلليات

 نزاعات المسلحة.أثناء الللعنف الجنسي 
 
 مجال آخر تقدم كبير أيضاً في  حرزوأُ 

االنتهاكات الجسيمة للقانون  ردع وهو
اإلنساني، على النحو المنصوص الدولي 

ويتطلب إحراز . 4عليه في إطار الهدف 
 يردول أن تصمن التقدم في هذا المجال 

بردع  في صكوك دولية ذات صلة طرفاً 
عن سن تشريعات  ، فضالً تلك االنتهاكات

جزائية فعالة تنص على عقوبات  وطنية
الدولي االنتهاكات الجسيمة للقانون  لىع

عض الجمعيات سعت بو .اإلنساني
. وعملت اللجنة الدولية ها في هذا الصددم المشورة القانونية ليقدتو حكوماتها للتواصل معالوطنية 

الدولي معاهدات القانون ل االنضمامفي جهودها الرامية إلى  اات لمساعدتهمعلى نحو وثيق مع الحكو
 .على الصعيد الوطني تنفيذووضعها محل الإلنساني ا

 
اعتماد معاهدة تجارة ، ويُعتبر )5في مجال نقل األسلحة (الهدف  أيضاً  اً كبير اً تقدم سجلت الدولو

دولة  72 في تلك المعاهدة والبالغ عددها األطرافدول من ال يدعدالاعتمد و. اً تاريخي اً األسلحة تقدم
لمساعدة في لتنفيذ االتفاقية بغية انيوزيلندا وضع قانون نموذجي ودعمت . اتشريعات لتنفيذ أحكامه

0Fشريطاً مصوراً اللجنة الدولية  نشرتوهذه العملية. 

لدول إلى التقديم التوجيه  تحريرية اً موادوأنتجت  1
بمقتضى عمليات نقل األسلحة الرقابة الفعالة لات المعنية األخرى بشأن والجمعيات الوطنية والجه

 .أحكام المعاهدة، والتأكد من عدم وقوعها في أيدي من يُتوقّع منهم استخدامها على نحو غير مسؤول
 
 المحلي اإلنساني العمل تعزيز -2

 التنوع واحترام والكرامة السالمة تعزيز 2-1

 ،، والكرامة، واحترام التنوعإلى المهاجرين ضمان الوصولالهجرة: " وعنوانه 3القرار رقم  مداعتُ 
. "الموضوع الفرعي "ضمان السالمة والكرامة واحترام التنوع تحت بندواإلدماج االجتماعي" 

                                                 
 الوفاء بالوعد"، ويمكن مشاهدته على اإلنترنت من خالل الرابط التالي: "معاهدة تجارة األسلحة:  1

treaty.htm-trade-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/film/2013/arms  

 رئيسية نقطة
معاهدة  عتمادال للترويجبعد ثمان سنوات من الجهود المبذولة 

دولية كوسيلة لحماية المدنيين من آثار عمليات نقل األسلحة 
، واإلشراف الرقابة سوء من تعانيأو  للرقابة تخضع ال التي

 معاهدة تجارة األسلحةالجمعية العامة لألمم المتحدة  اعتمدت
النشطة  ةمشاركال سيما ال كفلت. و2013/أبريل نيسانفي 
الدولية وجهودها ومساعيها لدى الحكومات في الفترة  للجنة

المؤتمر الدبلوماسي الختامي لتلك المعاهدة  انعقادالتي سبقت 
األسلحة  لنقلأن تتضمن االتفاقية معايير قوية  نعقاده،وأثناء ا

الجهود التي بذلتها   لعبتقانون الدولي اإلنساني. وإلى ال ستندت
االتفاقية،  لمناصرةالدول والجمعيات الوطنية واللجنة الدولية 

 التيأجرتها والعالقات العامة  التياالتصاالت  فضالً عن
 الخمسينالتصديقات  دفي حص وفعاالً  اً أساسي اً قامت بها دور

ول/ديسمبر الالزمة لدخول المعاهدة حيز النفاذ في كانون األ
 قددولة  72، كانت 2015أغسطس . وبحلول آب/2014

انضمت بالفعل إلى معاهدة تجارة األسلحة وأصبحت طرفاً 
 فيها.

 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/film/2013/arms-trade-treaty.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/film/2013/arms-trade-treaty.htm
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، استناداً إلى 3ويعكس القرار رقم  .هنا في هذا الصدد ويمكن االطالع على تقرير مرحلي مفصل
سياسة إلى و 2007في عام  ثالثونالمؤتمر الدولي الالذي اعتمده من أجل اإلنسانية"  إعالن "معاً 

 بين مكونات الحركة 2011عام  الذي دار في شانقال، 2009عام لالهجرة شأن االتحاد الدولي ب
طرق وأساليب "أهمية دراسة  مجدداً  أكد، حيث ألحمر والدولهالل ااألحمر وال للصليب الدولية

تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات لمعالجة 
ع "، مالهجرة الدوليةتي تثيرها الشواغل اإلنسانية ال

تنفيذية منصوص عليها  مجاالتأربعة التركيز على 
 :في منطوق القرار وهي

فعلياً إلى وصول الجمعيات الوطنية ضمان  )1(
لمهاجرين دون تمييز وبغض النظر عن جميع ا

 الوطنية الجمعيات غالبية أفادت: القانوني هموضع
 3 القرار رقم تنفيذ الستعراض بمعلومات تقدمت التي

على نحو  بأنها استطاعت أن تصل المعني بالهجرة
 عن النظر بغض ومرٍض إلى المهاجرين، كاف

 أن إلى منها أشار أن البعض رغم القانوني، وضعهم
بموجب  رسميةصفة  كتسبي لم الوصول هذا في حقه

 عن الناشئة الدول إلى امتثالها لاللتزامات وأشارت. السلطات العامة مع قانوني اتفاق أي
الجمعيات  منها بوصول قليل وأفاد عدد بالهجرة، الصلة الدولية ذات واالتفاقيات المعاهدات

 .المهاجرين دون قيد أو شرط إلى كافة الوطنية

 

أُحرز ثمة أمثلة على : الضروريةخدمات على الوكافية حماية دولية  علىن يالمهاجرحصول  )2(
 من الممكن أن تفضي التي تلك وخاصة الوطنية، اشتمال اإلجراءات نحو التأكد من كبير تقدم
المهاجرين  كرامة لحماية كافية على ضمانات الدولية، الحماية على الحصول من الحرمان إلى

الصدد بغية  هذا في للسلطات المساعدة الوطنية الجمعيات من وقدم العديد. سالمتهم وضمان
تمثل عامالً حاسماً  الموارد محدودية بيد أن. الخدمات وتوفير ووضع الخطط إجراء التحليالت

 وأنماط الحماية الدولية وكان تفعيل. 3 القرار رقم تعهدت بتنفيذ التي الوطنية للجمعيات بالنسبة
 نظراً  الدول، بعض في محدوداً  اإلنسانية الخدمات على فضالً عن الحصول الحماية األخرى،

. كافية لهم اجرين وتوفير ضماناتللبت في وضع المه وفعالة إجراءات منصفة وجود لعدم
 الواجب للحقوق االحترام الرامية إلى ضمان الجهود أمام صعوباتوشّكلت تلك العوامل 

 الواجب الدولي للقانون وفقا القانوني، وضعهم عن النظر بغض المهاجرين لجميع األساسية
 بصورة متكررة للغاية،لالحتجاز  ويتعرض المهاجرون. الوطني المعمول به والقانون التطبيق

 وذكرت. لالحتجاز البحث عن سبل بديلة من بدالً  الشرعية غير للهجرة تلقائية باعتباره استجابة

 رئيسية نقطة
 وجود بفضل اإليطالي األحمر الصليب استطاع

 لجميع المساعدة يقّدم أن وطنية قانونية أطر
 عن النظر بغض إليها المحتاجين المهاجرين

 نسانيةاإل هبرامج خالل من القانوني، وضعهم
 يصلون الذين المهاجرين مساعدة تضمنتالتي 
 تقديم خالل من المتوسط البحر طريق عن

 ورصد أولية، وإسعافات األرواح إلنقاذ خدمات
 الدعم وتوفير للمهاجرين، الصحية الحالة

 مستلزمات وتوزيع لهم، واالجتماعي النفسي
 المفقودين عن البحث خدمات وتقديم اإلغاثة

 متطوعون ويوجد). العائلية الروابط إعادة(
 الوصول نقاط من نقطة كل عند تقريباً  مدربون
 .الجنوبية السواحل طول على الممتدة
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أنها  2015 استبيان عام في دولة وأربع عشرة 2013 استبيان عام في دولة ست وخمسون
 .الحماية ضمانات لتنفيذ إجراءات اتخذت

 
 ّسعت: االجتماعي االندماجتعزيز  )3(

نطاق برامجها وأدخلت  الوطنية الجمعيات
 عليها بعض التعديالت بحيث تلبي

 للمهاجرين المتزايدة االحتياجات
نت تلك البرامج تضمّ و ؛المستضعفين

من خالل تنفيذ  االجتماعي اإلدماج تعزيز
 وبناء الوعي وإذكاء الهادف التعليم أنشطة

 المدني معالمجت منظمات مع القدرات
بيد . الحكومات مع اإلنسانية والدبلوماسية
. عامالً مثبطاً  يكون ما غالبا أن التمويل

 شمل لم دون تحول التي الحواجز خالل من الدول من كثير في االجتماعي ويتجلى التشرذم
بغية  باتخاذ تدابير الدول من عدد وأفاد. األساسية والتوظيف والحصول على الخدمات األسر

العائدين إلى  الرعايا المصممة لمساعدة البرامج االجتماعي من خالل بعض تعزيز اإلدماج
 .المجتمع في مجدداً  الديار على االندماج

 
 ومنظمات األطراف المتعددة والمنظمات الحكومات مع والشراكات التعاون توطيد أواصر )4(

وتعكف . واستمراره النجاح في تحقيق المحوري عترف بدورهايُ معها، حيث  المدني المجتمع
وتُقر بعض الجمعيات الوطنية بأن . إقليمية وضع نهوج على فعلياً  الوطنية الجمعيات بعض

عمل  توفير فرص خالل من لنهوض بمستوى إدماج المهاجرينا يوفر إمكانية الخاص القطاع
 .اإلنساني العمل لدعم التوزيع قنوات المشاركة فيو الحديثة، التقنيات في استخدام والتوّسع لهم،
 

، والبد من استمرار ينضعفالمستمحنة المهاجرين تفاقم أهمية مستمرة نظراً ل 3يكتسب القرار رقم و
الرامية جهودها تبقي على ينبغي للدول أن و. هفي تعزيز عملية تنفيذعلى حد سواء لحركة والدول ا

تهم، بل وأن تزيد تلك الجهود، وأن تكفل حصولهم على وضمان سالمالمهاجرين حماية كرامة إلى 
هي الهجرة، و مساراتدها على طول وحركة، بحكم خبرتها ووجتستطيع الالضرورية. والخدمات 

حاجة ماسة إلى وتوجد لمساهمة في تلبية االحتياجات اإلنسانية للمهاجرين المستضعفين. با ةلتزمم
لى الخدمات حصول األشخاص المستضعفين عمان لض هاوخارجالحركة التعاون الوثيق داخل 

 الهجرة في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. على طول دروبالحماية خدمات اإلنسانية و

 نقطة رئيسية
 42 مدته مشروع هو" المهاجرين إعمال حقوق"

اإلنسانية  الحقوق وحماية تعزيز إلى يهدف شهراً 
يمولها االتحاد  التي تلك المبادرة وتهدف. للمهاجرين

 إلى بناء األوروبي الدولي بالتعاون مع االتحاد
 من المدني، المجتمع منظمات بين العالقات وتعزيز

 المشتركة األهداف وتحقيق الخبرات تبادل خالل
 منها المهاجرون، يستفيد التي الخدمات جودة وتعزيز

 ضحايا األشد استضعافاً والتي تشمل الفئات وال سيما
 والمهاجرين العاملين في المنازل بالبشر االتجار
 في بلداً  عشر خمسة ويشارك. واألطفال والنساء

العمل المنّسق الذي ينجزه المجتمع المدني على 
 الصعيد العالمي. 
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الموضوع الفرعي "ضمان السالمة والكرامة واحترام بُذلت تعهدات جماعية عديدة في إطار قد و
على تلك  بعض األمثلةل يلي عرضيرد فيما الجمعيات الوطنية. و عدد كبير من هاالتنوع" ذكر

 التعهدات:

 خالفات االجتماعيةللالسلمية التسوية السالم من خالل احترام التنوع وبناء ونبذ العنف ثقافة تعزيز 

بشأن درء  اً جماعي اً م االتحاد الدولي تعهدقدّ 
جمعية وطنية  40 تهودعمعليها وقعت ، العنف

هدف إلى معالجة هو يالمناطق، ومن كافة 
االجتماعية محددات وال متأصلةاألسباب ال

درء تعميم إلى للعنف. ويهدف هذا التعهد 
في  مواجهتهو من وطأته العنف والتخفيف

جميع العمليات والبرامج والخدمات، مع إيالء 
ألطفال ل الخاصة الحتياجاتلاهتمام خاص 

االتحاد الدولي  وبدأ .والشباب والرجال والنساء
في إدراج درء العنف بشكل أكبر في 

باعتباره  ه،وسياسات عمله وأطر هياتاستراتيج
األدوات تضمن . وتوجامعاً   شامالً حوراً م

، تغيير السلوككوسطاء لالشباب  مبادرةضمن نمطية وحدات المستخدمة لتحقيق هذا الغرض العملية 
درء ُحدد والنفسية واالجتماعية.  الرعاية مجاالصحة المجتمعية واإلسعافات األولية وبروبرنامج 

في جميع وطرأت زيادة كبيرة إدارة الكوارث واألزمات. أساسياً في تقييم  اً نصرباعتباره عالعنف 
الفترة التي  وطنية خاللجمعية  97وواجهت للعنف.  للتصديالجمعيات الوطنية عمل  فيمناطق ال
الجمعيات الوطنية) بعض أشكال العنف من خالل  كافة٪ من 51أي ما يعادل نسبة التقرير ( شملهاي

 شخص. مليون  2.5ر بنحو قدّ يُ وتواصلت مع عدد  ،مشاريع مجتمعية

لى إهو تعهد يرتكز وتعهد جماعي آخر تحت بند تعزيز ثقافة نبذ العنف وبناء السالم يندرج و
منظمات خارجية  4والنمسا وبلجيكا  يحكومتفضالً عن ة جمعية وطني 70المهارات والقيم وقّعته 

هي المجلس الثقافي البريطاني والحملة 
العالمية لتعليم السالم واللجنة األولمبية 
الدولية ومنظمة الثقافة من أجل السالم . 

غرس ب اعن التزامه ت تلك الجهاتوأعرب
القيم اإلنسانية وتطوير مهارات التعامل 

اء بنّ اللتفاعل ا من أجلمع اآلخرين 
سالم. وتركز المبادرات في  والعيش معاً 

على التعليم النظامي وغير النظامي وغير 
، وبرامج التوعية الثقافية، رسميال

 نقطة رئيسية
  المهارات والقيميرتكز إلى تعهد 

من  مالصليب األحمر والهالل األحمر يدهيمد شباب 
دورا كبيرا في الترويج لثقافة  ونويلعبأجل التواصل 

التي السالم من خالل المبادرة الرائدة بناء ونبذ العنف 
لتغيير سطاء لشباب وبعنوان "ااالتحاد الدولي أطلقها 
والمبادرات المجتمعية التي يقودها الشباب.  "السلوك
 ن قبيل نهجالعنف م تلك المبادرات نهوجاً لدرءوتشمل 

الصليب األحمر ضعه الذي ويجابية" اإلصور ال"
الصليب  التي أطلقها" انقذ زميل"ومبادرة  ؛البريطاني

" في الشوارع األحمر األسترالي ومشروع "الوساطة
الصليب األحمر النرويجي بالتعاون مع  الذي صممه

 لرومانيواالدانماركي جمعيات الصليب األحمر 
  ي. بليزوال واللبناني

 

 نقطة رئيسية
 مبادرة الوطنية الجمعيات مع باالشتراك الدولي االتحاد أطلق
 لتغيير كوسطاء  الشباب" بعنوان المجال هذا في رائدة

 تغيير في قيادي بدور القيام من الشباب تُمّكن ،"السلوك
 في مداخالت خالل من والسلوك والمواقف العقليات
 المحلية، المجتمعات داخل للتوعية أنشطة أو المدارس
 التي والمسرحية والموسيقية والفنية الرياضية كاألنشطة

 المبادرة وتضم. العنف ونبذ المتبادل والتفاهم الحوار تعّزز
 األقران تثقيف على مدرب معلم 1600 من أكثر اآلن حتى

 .العالم أنحاء جميع في وطنية جمعية 126 في
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والتواصل  األطفالوصول إلى للمبتكرة وغير معرفية أخرى واستخدام الرياضة والفنون ومنهجيات 
 ككل. المحلي الشباب والمجتمعصول إلى كذلك الوو ،نامكقدر اإلمنذ نعومة أظفارهم  معهم

اإلنساني العمل لتحديات  للتصديالتي يقودها الشباب الجمعيات الوطنية مبادرات أيضاً وعززت 
  زيادة المهارات الحياتية لدى الشباب.عن  فضالً بين األجيال  والتوجيه المتبادل لحوارافرص 

 ينالجنسالمساواة بين 

، ينالجنس المساواة بينجمعية وطنية تعهداً جماعياً بشأن  63بالمشاركة مع أيضاً م االتحاد الدولي قدّ 
في جميع المساواة بين الجنسين بشكل منهجي يهدف إلى إدماج منظور  شامالً  باعتباره موضوعاً 

ذلك إلى دعم الجهود  باإلضافة إلىويهدف التعهد ث. والبحفضالً عن المتعلقة بالسياسات  األنشطة
الجنس، وكذلك تطبيق نوع وصم والتمييز على أساس ال ناولتتالتشريعات التي  اصرةلمنالمبذولة 

لجمعيات الوطنية، وخلق ظروف مواتية لتحقيق ل على النظم األساسيةالجنسين منظور المساواة بين 
االتحاد  وضعوالموظفين.  بينالحكم واإلدارة وأجهزة المستويات في  كافةالتوازن بين الجنسين على 

بشأن  اً ياستراتيج اً إطاروطنية  ةمعيج 40ما يربو على مع  مكثفةمشاورات الدولي استناداً إلى 
على المشاركين في تنفيذه الموظفين ازداد عدد و ،2020-2013وقضايا التنوع  المساواة بين الجنسين

لجنسين والتنوع في امراعاة المساواة بين لالتزامات دنيا نموذجية  تضعوقد وُ . الصعيد العالمي
في مجالي المساواة قياس األداء ب سمح أيضاً ما يلتدريب، لبرنامج ، مقترنة بالطوارئ مجابروضع 

ضم ت. وحاالت الطوارئ ات والعمليات فياالستجابوالعمل خطط في وضع الجنسين والتنوع  بين
جمعية  16 الجنسين والتنوعللصليب األحمر والهالل األحمر الخاصة بالمساواة بين  العالمية شبكةال

 وطنية.

 الطرق على السالمة

حكومات،  7جمعية وطنية و  25 شاركت في التوقيع عليه خرآ اً جماعي اً تعهد قّدم االتحاد الدوليو
حوادث من أجل تقليل عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن  العمل معاً فيه كافة األطراف بالتزمت و

الرامية  جهود المناصرةمواصلة بلدخول في حوار عام وتعهد باالراعية للالجهات  التزمتو. الطرق
عمل لاألمم المتحدة لعقد المحددة في "الخمس  لركائزوفقاً ل السالمة على الطرقمستوى إلى تحسين 

توفير طرق أكثر أماناً من خالل و الطرق، على السالمة إدارة: وهي، "أجل السالمة على الطرق من
النهوض و المركبات، سالمةمركبات أكثر أماناً من خالل ضمان و للطرق، األساسية البنيةتحسين 

من  التصادم وقوع بعد واالستجابة الطرق، على بالسالمة والتثقيف الطرق، مستخدمي سلوكياتب
موارد حشد تعزيز القدرات وب أيضاً األطراف دت هعتوخالل رعاية محّسنة في أعقاب الحوادث. 

عيات الوطنية في جهودها الرامية إلى تنفيذ برامج السالمة على الطرق بدعم من جديدة ودعم الجم
في عام وقد استُكمل التحاد الدولي. ل اً مرجعي اً مركز، باعتبارها الشراكة العالمية للسالمة على الطرق

ها الخاصة مجاهات برجّ ودراسة تكان الغرض منه هو جمعية وطنية  142 ضم استبيان 2014
 أدرجت٪ من الجمعيات الوطنية 70أن  االستبيانهذا واتضح من خالل السالمة على الطرق. ب
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٪ من 82 ت. وأعربة في هذا المجالنشطتنفذ بالفعل أأنها ا، وجدول أعماله فيالسالمة على الطرق 
ا في أفريقيال سيما دور أكبر في تعزيز السالمة على الطرق، القيام ب تهانيعن الجمعيات الوطنية 

الناجمة عن حوادث والوفيات اإلصابات  شّكلتحيث  ،واألمريكتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ
 اد من مركزهيستفال تأن معظم الجمعيات الوطنية  أيضاً االستبيان . وأظهر زايدةالطرق مشكلة مت

السالمة على الطرق تُعنى بإقرار وتنفيذ سياسات في التشجيع على  امساعدة لحكوماتهجهات  ابوصفه
سياسات قوية  سنّ أن إلى تشير  كتابات في هذا الصددال وإن كانت والشواهد، األدلةوتستند إلى 

صابات اإلض مستدام في انخفاتحقيق في  نجاعةكثر يُعتبر أحد السبل األللسالمة على الطرق 
 عند وتحسينه جالهذا المعلى للتركيز وهناك حيز من ثم . طرقحوادث الوالوفيات الناجمة عن 

من  توفر الشراكة العالمية للسالمة على الطرقو. المعنية بالسالمة على الطرق لسياساتمناصرة ا
لجمعيات الوطنية الدعم للسالمة على الطرق، مختص باالتحاد الدولي لمركز مرجعي كدورها خالل 

إقرار سياسات الدعوة إلى لسالمة على الطرق، ولوتنفيذ برامج من أجل وضع في جميع أنحاء العالم 
مستدامة أنشطة ، ودعم الجهات الحكومية في تنفيذ ووضعها حيز التنفيذ السالمة على الطرقتُعنى ب

أهمية نية ذات تقوثائق  أيضاً  الشراكة العالمية للسالمة على الطرق يوفر موقع. وللسالمة على الطرق
للموارد الرقمية.  يشمل مركزاً بحيث لقادم توسيعه في العام امن المزمع وطنية والات يللجمعكبرى 

جى الرجوع إلى الرابط التالي: ريُ زيد من المعلومات وللحصول على م
www.grsproadsafety.org 

 أقوى وطنية جمعيات بناء 2-2

الدور المساعد: شراكة من أجل جمعيات وطنية أقوى ومن أجل  تعزيز" بعنوان 4القرار رقم اعتُمد 
لشراكة باالقرار ويُذَكر فرعي "بناء جمعيات وطنية أقوى". ال مسمى الموضوعتحت  "تنمية التطوع

مسؤوليات ومنافع متبادلة  والتي تنطوي علىمميزة بين الدول والجمعيات الوطنية الوالخاصة 
استناداً  المجال اإلنسانيبلدانها في سلطات العامة في لمساعدة ل جهاتباعتبار الجمعيات الوطنية 

تكّمل فيها الجمعية الوطنية على المجاالت التي  ةالجمعيمع ها الدولة تتفق فيقوانين دولية ووطنية إلى 
على  اً الجمعيات الوطنية تحديدالقرار ع شجّ يُ والوطنية الخدمات اإلنسانية العامة أو تحل محلها. 

 يناشد. ووطنيي القانون الالقانونية ف تها، بغية تعزيز قاعدها العامةمع سلطاتتابعته وممباشرة الحوار 
إلى المحتاجين على الوصول كي تتمكن الجمعيات الوطنية من مواتية الظروف إيجاد الالدول  القرار

 هاالدعم وتوفير تدفق منتظم للموارد لجمعياتعلى تقديم  الدول أيضاً القرار شجع ي. ويةفعالنحو أكثر 
 تطويرهاوالعمل بها حسن سير ضمان عن  فضالً احتياجاتها التشغيلية، تلبية لمساهمة في لالوطنية 

 في المجال اإلنساني. ة للسلطاتمساعدهيئات كها دورمن أجل النهوض ب

مجاالت  ذكرالجمعيات الوطنية والدول  من 4 رقم متابعة القرارل يجرأُ الذي  االستبيانوطُلب في 
في للسلطات  ةمساعد كجهاتدورها ب في إطارها القيامالجمعيات الوطنية التي يُعهد إلى النشاط 

 ها ذكر أن مجاالت النشاط التي وردالردود من خالل المجال اإلنساني. ويوضح الرسم البياني التالي 
الكوارث والصحة وتعزيز القانون الدولي اإلنساني واإلسعافات  مواجهة على نحو أكثر تواتراً كانت

 هذا الترتيب):نفس الدم (بالتبرع باألولية والرعاية االجتماعية وخدمات 
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 وأ، سواء من الجمعيات الوطنية الجهات التي أجابت على االستبيانالغالبية العظمى من ورأت 
  الوطنية اتلجمعيالمساعد ل أكبر على الدورإضفاء طابع رسمي في أن القيمة العظمى تكمن الدول، 

قوانين أو لوائح مواتية وشاملة ، من خالل اعتماد التي ينطوي عليها هذا الدوروالمسؤوليات المتبادلة 
وطنية، وإبرام اتفاقات محددة مع الوزارات على لوالهالل األحمر اصليب األحمر جمعيات البشأن 

، ات المحليةالمجتمععلى مستوى اإلقليمي أو صعيد الوطني أو مع السلطات العامة على الصعيد ال
محددة (على سبيل تخص مواضيع  اتأدوار الجمعية الوطنية في تشريع تحديدوكذلك من خالل 

أو بوضع قانوني متوطد معظم الجمعيات الوطنية تحظى في حين ولكوارث). ا مواجهةالمثال قوانين 
بعض  مازالتمن خالل قانون تشريعي أو تنظيمي وطني،  وطنيةال ةالقانوني ةمونظمعترف بها في اليُ 

 ةمتميزال المكانة حدد بشكل كامل وقاطعال ت للغايةنصوص تفسيرية موجزة عبارة عن هذه الصكوك 
 مساعدة. تابصفتها جهللجمعية الوطنية وال مهامها 

أنها تجري  أيضاً  عديدةودول  ذكرت جمعيات وطنيةو
الذي تضطلع به مساعد الدور ال بشأن اً منتظم اً حوار

خطوة أن هذا اإلجراء يُعّد  تالوطنية، وأكد اتالجمعي
مساعد، ال للدورمشترك الفهم التعزيز وتوطيد نحو همة م

 اتجمعيال الحظوة اللتين تتمتع بهمامتميز ووللمكانة ال
 يها هذاينطوي علالتي لمسؤوليات المتبادلة لوطنية، وال

لجان الأن على  أيضاً  الضوء الردود سلطوتالدور. 
، ما ُوجدتالقانون الدولي اإلنساني، حيثالوطنية المعنية ب

 اتدور المساعد للجمعياللمناقشة  ةهمم ياتمنتدتُعتبر 
 الوطنية وآثاره.
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 )جمعية 46مجموعها (الجمعيات الوطنية 

 )دولة 26مجموعها (الدول 

 نقطة رئيسية
بنشاط  الصليب األحمر األسترالي يعمل

مساعدة جهة على تعزيز دوره بوصفه 
من خالل للحكومة في المجال اإلنساني، 

عقد اجتماعات  أنشطة عديدة تتضمن
 أعضاء الحكومة الفيدرالية منتظمة مع 

ليم اقاأل ات أوالواليحكومات وأعضاء 
وكذلك من خالل  الحكومةموظفي وكبار 

القانون الدولي ب الوطنية المعنية لجنةال
دليل للبرلمانيين " صدراإلنساني. وقد 

لصليب األحمر الدولية للحركة عن ا
معلومات عن  تضمن" يوالهالل األحمر

 دور المساعد للجمعيات الوطنية.ال
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المواتية كي تتمكن الجمعيات الوطنية من الوصول إال تهيئة الظروف بالقرار الدول ناشد وي
من خالل  لتحقيق هذا الهدفإجراءات اتخذت أنها ت الدول . وقد أفادفعاليةالمحتاجين على نحو أكثر 

دعوة الجمعيات الوطنية للعمل  عن طريق ، ولكن أيضاً في األغلب قانونية اتفاقاتأبرام أحكام وسن 
كأعضاء في هيئات التنسيق الوطنية ذات 

االستجابة المعنية ب الوطنية لجانالالصلة، مثل 
المعنية ستشارية االلجان اللطوارئ أو حاالت ال
الوقاية من الكوارث. بالحماية المدنية أو ب
بالنسبة لدول أخرى الجمعيات الوطنية بط ترتو

الوطنية لمواجهة خطط العملية صياغة تحديداً ب
الطوارئ (مثل خطط االستجابة الوطنية حاالت 

لبرتغال أو في الحرائق الغابات كما هو الحال 
حصل الغالبية العظمى من وترومانيا). 

كي يتسنى  يدعم حكومعلى الجمعيات الوطنية 
مساعدة للسلطات العامة ت جهاكأداء دورها لها 

  في المجال اإلنساني.

دوره  ءأداحيال التي تواجهه  التحدياتمجموعة من ذكر من الجمعيات الوطنية  عدداً كبيراً بيد أن 
بينها وقعت حاالت من سوء الفهم عديدة عن جمعيات وطنية  أفادتفقد المساعد للسلطات العامة. 

. هاأو بدون، سواء مع وجود اتفاقات رسمية بينهما مساعدةال ةوظيفالأداء حول  وبين السلطات العامة
، فحسب ى الوطنيلسلطات العامة، ليس على المستولمساعد الدور الشرح ل اً جهودهذا األمر طلب تو

على قوانين ولوائح  إلى أيضاً  دور المساعدالويلزم ترجمة على المستويات المحلية.  وأيضاً بل 
، مثل القوانين الوطنية ات المختلفةالقطاعمستوى 

وأفادت لطوارئ. االكوارث أو خطط مواجهة ل
تطبيق المبادئ األساسية، الجمعيات الوطنية أيضاً أن 

في  ،والحياد عدم التحيزاالستقالل ووال سيما مبادئ 
 ةمساعدجهة كالجمعيات الوطنية بالفعل تعمل حين 

، بعض األحيانمهمة تطرح التحديات في ات للحكوم
في حاالت النزاع المسلح أو االضطرابات  خصوصاً 

ويصعب تحديد األدوار تختلط والتوترات الداخلية حيث 
ن فئة أخرى مالخط الفاصل بينها. وأُشير إلى 

مساعد، الدور لل الجمهور هي نظرةأال والصعوبات 
 بشكل جيد أو كامل. ال يكون مفهوماً من الممكن أحيث 

فعلياً كل من اللجنة الدولية واالتحاد الدولي وقد شارك 
 في دعم الجمعيات الوطنية، من خالل ممثليوبنشاط 

يُطلب إلينا في لحكومة، لقوي المساعد ال"نظرا لدورنا 
فقد ة لنا. معتادة بالنسبغير مهام وقات أداء بعض األ

 أثناءعلى سبيل المثال طلبت الحكومة من جمعيتنا 
تدفق األطفال غير المصحوبين بذويهم في الصيف 

ألطفال تؤوي ا احتجاز مراكز نتولى إدارةالماضي أن 
وأصبنا بجزع وقلق شديدين وجادلنا المحتجزين. 

إدارة فرق بين لها ال ينموضح هاطلبكومة في الح
الوفود كارثة عندما يكون الناس أحرارا في أثناء  مأوىٍ 

 مركز بين إدارةكما يحلو لهم و منه والخروج إليه
واستطعنا بفضل . تهغادرم قاطنيهعلى  يُحظراحتجاز 
أن باللغة اإلسبانية متحدثين الوموظفينا  امتطوعين

دمة هؤالء األطفال في وقت لخ نتوصل إلى سبل عديدة
 الحاجة".

األمريكي األحمر الصليب  
  

 نقطة رئيسية
 بلجيكا والصليب األحمر البلجيكي

المجلس األعلى  عضو فيالجمعية الوطنية 
للتشاور وتقديم  منتدىٍ وهو للمتطوعين، 

العمل جوانب  كافةالمشورة للحكومة بشأن 
التطوع في . ويتسم قوانين التطوعالتطوعي و

بشكل عام بالتنظيم الُمحكم في ظل بلجيكا 
إمكانية كانت  2014حتى عام ولكن القانون. 

على  ةقتصرمتطوعي االنخراط في العمل ال
وصدر قانون جديد المواطنين البلجيكيين. 

بفضل أنشطة المناصرة  2014اعتُمد في عام 
عدد و البلجيكي الصليب األحمر التي قام بها
جملة ار من ، أشبلجيكيةالجمعيات آخر من ال

الصادرين عن  4و  3 ينقراراللى إأمور 
 سمحوي حادي والثالثين.لمؤتمر الدولي الا

 العمل التطوعيذ صدوره بمن القانون الجديد
 ريح إقامة.اتصالذين يحملون انب أيضاً لألج
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وظيفة التعزيز وترسيخ ، بغية يةاإلقليمبعثاتهما ومكاتبهما القطرية أو الميدان أو في  المؤسستين
قاعدة قانونية ولوائح وضع وسديدة وطنية لجمعيات الوطنية من خالل اعتماد تشريعات ل ةمساعدال

تي خالل الفترة الوأُبلغت الجمعيات الوطنية بتلك المشورة على نحو منتظم ية. الوطنجمعيات شاملة لل
االتحاد و اللجنة المشتركة بين اللجنة الدولية أنجزتهالذي عمل المن خالل الحالي،  لتقريرها اشملي

 الوطنية. اتلجمعيل المعنية بالنظم األساسيةالدولي 

لدور بشأن ا بالتشاور مع الجمعيات الوطنية، دليالً والمعني لقرار ادعم أعّد االتحاد الدولي في إطار و
ه ستخدمتأن هو الدليل من هذا  القصدوالوطنية. لهالل األحمر الصليب األحمر واالمساعد لجمعيات 

دور لل همفهممن أجل تعزيز السلطات العامة،  ا في أروقةمع نظرائه هاروحاتالجمعيات الوطنية في 
دور الط الضوء على معلومات واضحة وبسيطة تسلّ ويقّدم الدليل ة هذا الدور. تنميالمساعد أو 

العمل في مجال المنوطة بالجمعيات الوطنية األدوار والمسؤوليات  تصنفأداة باعتباره مساعد ال
على عرض أمثلة عملية تستخمس نسخ  فر الدليل فيويتوالمبادئ األساسية. تحت مظلة اإلنساني 

  للحوار والشراكة في مناطق مختلفة. حيزاً مساعد الدور خلق الكيفية 

أنجزه االتحاد مع العمل الذي ، تمشياً التطوعتنمية ركز على  4 رقم القسم الثاني من القرار يرّكزو
1F)"2013-2012لتطوع (ل "االستعراض العالمي من خالل مؤخراً الدولي 

أضخم دراسة الذي يعد  2
الدول كالً من ع جّ ش رغم أن القرار. وفي القطاع اإلنسانيتُجرى عن التطوع إلى األدلة  تستند

معايير ال يتضمن  ، فإنهلتطوععلى استعراض القوانين الوطنية ذات الصلة باوالجمعيات الوطنية 
ت إلى فضالتي أجريت أاالستعراضات أن  اً التشريعات. ولذلك ليس مستغربالستعراض واضحة 

نها أجابت على االستبيان إلى أ٪) 58دولة ( 57 أصل مندولة  33 تقد أشارفة. موميعأكثر  نتائج
عن بلداً  14وأفاد نتائج متفاوتة. وتوصلت إلى التطوع قوانينها الوطنية ذات الصلة باستعرضت 

  . اعتماد قوانين أو لوائح جديدة في هذا الصدد

ن تدرج ضمن النصوص التي تشتمل عليها قاعدتها على أالجمعيات الوطنية  ع القرار أيضاً ويشجّ 
ى الملقاة عل واجباتالو هموحقوقالمتطوعين  د وضعتحدّ القانونية والتنظيمية األساسية أحكاماً مناسبة 

أنظمتها األساسية في من هذا القبيل إما أحكام إلى إدراج  عديدة جمعيات وطنية تأشاربينما عاتقهم. و
من  سياسة التطوعب ذكر عدد كبير من الجمعيات الوطنية في القسم الخاصة ،هادساتيرفي أو 

الغالبية ع وتضلوائح رسمية.  ةأيفي  إدراجهاللمتطوعين دون حماية منح بعض تدابير ال االستبيان
لمتطوعين في اور تصوراً لدتتضمن حاالت الطوارئ وطنية لمواجهة  اً العظمى من البلدان خطط

 لمخاطر ونفي بيئات خطرة وربما يتعرضمن ثم يعمل المتطوعون قد حاالت الطوارئ. والتصدي ل
 الحمايةتدابير  نوعاً من أنواععلى االستبيان جابت أالتي  بلدانمن التقريباً ٪ 65لذا يوفر . جمة

معدات وقائية أو دعم نفسي توفير للمتطوعين، مثل التأمين ومعايير السالمة واألمن والتدريب و
                                                 

 نضمتوسي، 2015يُنشر االستعراض العالمي للتطوع الذي أجراه االتحاد الدولي في تشرين األول/أكتوبر س 2
منح الفرصة متعمقة، فضالً عن مناقشات  التشجيع على إجراءمن أجل  ،لتطوعلاالتجاهات الحالية والمستقبلية 

على الصعيدين م في تعزيز العمل التطوعي قدّ فعلية بغية إحراز تجراءات للجمعيات الوطنية والحكومات التخاذ إ
  عالمي.المحلي وال
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تقدير متحفظ لالتحاد الدولي إلى أن ما يقرب من ثلث الجمعيات الوطنية لديه ويشير واجتماعي. 
 وضعوهذا الصدد. صعب الحصول على بيانات موثوقة ودقيقة في ولكن يلمتطوعين، على اتأمين 

. لمتطوعيها اً تأمينتي ال توفر لجمعيات الوطنية اللللتأمين ضد الحوادث نظاماً أساسياً االتحاد الدولي 
لكل  فرنك سويسري 1.5تكلفة إدراج التأمين ضد الحوادث في أي نظام عالمي للتأمين بيمكن و

أخذت بهذا الجمعيات الوطنية التي  عددخالل الفترة التي يشملها التقرير . وقد ارتفع سنوياً متطوع 
يتناسب ل صمم خصيصاً متأمين محلي لتوفير السعي على مع ذلك  ع الجمعيات الوطنيةشجّ وتُ . النظام
 .شكل تحدياً ت تلك المهمةمع ذلك ال تزال ون. والمتطوعيعمل بها التي ات سياقمع ال

قاعدة داخل ، بما في ذلك تعزيز التنوع اتعزيز التطوع في بلدانهعلى ع الجمعيات الوطنية شجَّ وتُ 
حمالت على شبكات حمالت عامة أو ما بين بند هذا الالتي تندرج في األنشطة  تتباين. وهامتطوعي

تدريب ليات استراتيجاالجتماعي، والتواصل 
تبادل لبرامج ، ومواالحتفاظ بهالمتطوعين 

لتعاون ومشاريع مشتركة ل، واتفاقات نتطوعيمال
 يةصيفأنشطة مع المؤسسات التعليمية، وبرامج 

للمتطوعين الشباب، والمشاركة في شبكات 
 وعينالمتطوعين، أو تنظيم فعاليات لتكريم المتط

 .المتميزين

"بناء  في إطار موضوع انهمم نم تعهداوقدّ 
بصفة  مع ذلك انتعلقيجمعيات وطنية أقوى"، ال 

مساعد الدور الخاص بتعزيز القرار بالمباشرة 
 التطوع.تنمية و

: قّدم االتحاد الدولي مبادرة سد الفجوة الرقمية
تعهداً للمؤتمر الدولي الحادي والثالثين بالعمل من 

بأن أجل سد الفجوة الرقمية، وذلك إقراراً منه 
تسمح الحديثة  والمعلومات تكنولوجيا االتصاالت

وثيق مع على نحو العمل بو أكبركفاءة بتحقيق لنا 
لوصول بشكل أفضل إلى المجتمعات باالشركاء و

على تلك صول حلأن ابوإقراراً منه  ،ضعفةمستال
ليس موزعاً توزيعاً متساوياً في جميع  الفرص

الذي التعهد هو كان  ، وبذلكوطنية ةجمعي 60تعهد هذا الفي التوقيع على  توقد شاركأنحاء العالم. 
 برهن تلمبادرة وإمكاناتها. ول النطاق واسع اً يعكس تأييد ، مالمؤتمرلمعظم الجهات الراعية اجتذب 

الجمعيات  اتقدر األنشطة التي نُفذت في إطارها عززتأن ما ال يدع مجاالً للشك على المبادرة ب
 80أن يساعد للبرنامج  اً خطط. وكان متكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالوطنية المشاركة في مجال 

 ي حين انتهتف هامشاريع أنجزتفقط جمعية وطنية  28 ، ولكن2015جمعية وطنية قبل نهاية عام 

 نقطة رئيسية
مجموعة من  مناآلإطار الوصول يتضمن 

لتأهب واالستجابة لاإلجراءات المترابطة 
على  كلها قبول، ترتكزخاصة بالوتدابير 

الدولية تطبيق المبادئ األساسية للحركة 
وعلى الهالل األحمر للصليب األحمر و

 ويُعتبر هذا اإلطار .لحركةأخرى لسياسات 
بالنسبة لمجموعة موارد حجر الزاوية 

من  سلسلةالوصول اآلمن التي تضم 
السمعية والبصرية  المطبوعات والمواد
 :منهاوالموارد اإللكترونية 

يُعتبر هو الجمعيات الوطنية  كافةدليل ل•
  رئيسي.المورد ال

 اتلجمعيت مختارة من احااللدراسات •
 ؛عرض لتجاربهاالوطنية و

شريط فيديو يوضح التطبيق العملي •
 .منإلطار الوصول اآل

تحتوي على مجموعة أدوات عملية •
أدوات بشأن "كيفية القيام باألمور" 
ونماذج وممارسات جيدة ومواد 

 مرجعية.
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فقد التقدم، ومع ذلك  ؤتباطإلى التمويل وأدى شح تنفيذها. لخطط من وضع جمعية وطنية أخرى  17
مجموعة من المنهجيات  وضعتمج بناء القدرات، وارمن بضفي الوقت الراهن المبادرة  تدمجأُ 

فرص اقتناص ال إمكانيةتحسين إلى الحاجة . وبرهنت تلك المبادرة على لتنفيذها موحدةواألدوات ال
 الوطنية،الجمعيات الذي تقوم به عمل من خالل التأثير أكبر إلحداث التقنيات الحديثة التي تتيحها 

على الطاقات الكامنة وراء تلك وكذلك 
من المقرر أن تستمر المبادرة و الفرص.

إدخال بعض مع  2015 عام بعد
بحيث تركز  على محاورهاعديالت الت

  على بناء القدرات وعلى االبتكار.

مهماً في خر آ اً تعهد مت اللجنة الدوليةوقدّ 
بما أطلق عليه  يتعلّق هذا الموضوعإطار 

إعداد هدف "، باآلمنوصول الإطار "
لمواجهة النزاعات الجمعيات الوطنية 

المسلحة وحاالت الطوارئ األخرى 
هذا  زحفّ قد ولها. ستجابة وتأهبها لال

اآلمن.  إطار الوصول التعهد على وضع
يحول حملة السالح وغيرهم من األطراف منة، اآلغير السياقات واألماكن المحفوفة بالمخاطر في ف

تلك الجمعيات تتعرض توفير الخدمات اإلنسانية، أو بوطنية ال الجمعياتعلى نحو متزايد دون قيام 
أشخاص نتيجة لذلك قد يُحرم . وأثناء اضطالعها بتلك المهمةجمة أو مضايقات  صعوبات ومعوقاتل
والتزمت من ثم اللجنة الدولية . ةمباشر راً اضرأ ونو يعانأ من الحصول عليها لمساعدةحتاجون لي

 هاوأمن هاقبول حيال زايدةالتصدي للتحديات المتعلى بالعمل مع الجمعيات الوطنية لمساعدتها 
لنزاعات المسلحة واالضطرابات والتوترات ل هاتصديو هاتأهبعلى و، محتاجينإلى ال هاووصول

مع الجمعيات  بالتشاور ىألولا وضع للمرة، الذي اآلمنتحديث إطار الوصول  وقد تمالداخلية. 
استناداً إلى أكثر من عقد من الزمن،  على مدارمنها  استخدمه عدد كبيرو 2003الوطنية في عام 

الجمعيات الوطنية،  كافةى إلى إصدار دليل لفضمما أ ،الممارسات الجيدةإلى حدث واأل التجارب
"على في العمل  مشاركتها ت عملية إضافية. وقد عززت اللجنة الدولية أيضاً أدوابستكمل سيُ 

إطار تقييم لأيام  3 نظيم حلقات عمل مكثّفة مدتهاتضمن تبحيث تدعم لل تهاياستراتيجواألرض" 
ها مجموعة أساسية من الميسرين المدربين من الجمعيات الوطنية تدير ،وخطط الوصول اآلمن

وفرص التعلم بين الجمعيات األقران أخرى من مشاركة  أشكاالً أيضاً دعم تالدولية، واللجنة و
 الوطنية.

"منذ اندالع النزاع المسلح الداخلي في أوكرانيا في عام 
حدثت عدة حاالت انتهاك في استعمال رموز الصليب  2014

األحمر وال سيما في شرق أوكرانيا. ومن ثم تركز نشاط 
الجمعية الوطنية على االمتثال الدقيق للقانون األوكراني بشأن 

"شارات الصليب األحمر والهالل األحمر والبلّورة في 
أوكرانية". وأثناء اجتماعات اللجنة المشتركة بين الوكاالت 

بشأن تطبيق القانون اإلنساني الدولي وأثناء االجتماعات التي 
مسلحة األوكرانية وممثلي ضمت ممثلي القيادة العامة للقوات ال

االتحاد الدولي أثير عدة مرات موضوع سوء استخدام رموز 
الصليب األحمر. وأعيد التأكيد خاصة على أن سوء استخدام 

رموز الصليب األحمر من شأنه أن يقلل من أمن المرضى 
والخدمات الطبية، وأنه يؤثر سلبيا على المساعدة المقدمة 

 ير المساعدة اإلنسانية."للجرحى والمرضى، وعلى توف
 جمعية الصليب األحمر األوكرانية
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 معالجة العقبات التي تعترض الرعاية الصحية ـ3
 الرعاية الصحية في خطر 1ـ3

األحداث المقلقة المتمثلة في الهجمات في المقام األول  2009بعد أن تناول مجلس المندوبين في 
المتكررة ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق ووسائل النقل الطبية أثناء النزاعات أو 

واعتمد  2011حاالت الطوارئ، قام المؤتمر الدولي بإدراج هذه المشكلة الخطيرة في جدول أعمال 
 ر: احترام الرعاية الصحية وحمايتها". المعنون "الرعاية الصحية في خط 5القرار رقم 

من أهم التدابير المتخذة خالل السنوات األربع األخيرة قيام اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون و
مع الدول والجمعيات الوطنية والجمعيات غير الحكومية بتنظيم سلسلة من ورشات العمل على 

جوانب الموضوع بغية معالجتها عمليا. ويرد في الصعيد العالمي. وكان الهدف منها دراسة مختلف 
"الرعاية الصحية في خطر: احترام الرعاية الصحية وحمايتها" المعروض على  التقرير المرجعي

 المؤتمر الدولي في دورته الثانية والثالثين وصف تفصيلي لمضامين وتوصيات تلك الورش العالمية. 

 
وثمة اختالف شديد فيما يطلبه قرار الرعاية الصحية في خطر من الجمعيات الوطنية ومن الدول. 

هو بذل الجهود في مجال  الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمرفالمطلوب من 
لتعزيز فهم مشكلة العنف ضد الرعاية الصحية لدى حكوماتهم وأوساط الرعاية الصحية  المناصرة

هور بصفة عامة. وقد أبلغت معظم الجمعيات الوطنية عن إقامة اتصاالت منتظمة مع والجم
المسؤولين في حكوماتهم في شكل اجتماعات توعية أو حلقات عمل إعالمية أو حلقات دراسية أو 

الجمعيات الوطنية بطرق اتصال  دورات تدريبية أو مناقشات أو موائد مستديرة. واستعانت أيضاً 
وسائل التواصل االجتماعي  عبرالرسائل الرئيسية لمشروع الرعاية الصحية في خطر مختلفة لنشر 

ومواقع الشبكة العنكبوتية والحمالت البصرية واإلصدارات والموائد المستديرة ومجموعات النقاش. 

 التعاون األفقي
شركاء المشروع؛ ويعتبر دعم عدد من الجمعيات الوطنية المختارة  ة الصليب األحمر النرويجي من أهمإن جمعي

 عنصرا من عناصر استجاب
تشغيلية من أجل تمّول مندوبا متجوال ليعمل مع عدد من الجمعيات الوطنية المختارة لتطوير استجابتها ال•

ن في تعزيز الوصول اآلمن للرعاية الصحية وحمايتها و/أو تحسين مهارات الموظفين والمتطوعين العاملي
 صفيما يتعلق بإدارة اإلجهاد والعنف بين األشخامرافق الرعاية الصحية 

وسط وشمال يّسرت تنظيم ورشتي عمل إقليميتين مع جمعيتين وطنيتين في منطقتي األمريكتين والشرق األ•
أفريقيا. الحصيلة: مجموعة من أفضل الممارسات التشغيلية لخدمات اإلسعاف والرعاية ما قبل دخول 

 في حاالت المخاطر. ستشفىالم
وفرت تدريبا بشأن "منع العنف بين األشخاص وإدارة اإلجهاد" للجمعيات الوطنية الشقيقة بغية تطوير •

 شخاص في مرافق الرعاية الصحية.مهارات تناول التوترات المحتملة بين األ
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وشمل نطاق جهود بعض الجمعيات الوطنية المؤسسات التعليمية في حين اضطلعت جمعيات أخرى 
 ت حاالت أو تجميع البيانات ذات الصلة. بإجراء دراسا

وأن  المحلية الصحيةالرعاية خدمات تدعم وتعزز قدرات وطُلب أيضا من الجمعيات الوطنية أن 
حقوقهم  يفهمواتستثمر في تدريب وتوجيه الموظفين والمتطوعين في مجال الرعاية الصحية حتى 

النهوض بوصولها . كما تعمل الجمعيات الوطنية على فهماً أعمق وواجباتهم في مواجهة العنف
من أجل االضطالع بدورها ك في توفير الرعاية الصحية أثناء النزاعات المسلحة أو  وقبولها وأمنها

الرعاية غير ذلك من حاالت الطوارئ. وقد أدرجت معظم الجمعيات الوطنية عناصر من مشروع 
ة مثل التدابير األمنية للموظفين والمتطوعين وللمعدات الصحية في خطر برامجها التدريبية العادي

عناصر هامة من القانون اإلنساني الدولي. وعملت جمعية الصليب األحمر ب أيضاً الربط والمرافق، و
الكندي وغيرها من الجمعيات على إدراج إطار الوصول اآلمن في سياساتها وأطرها المحلية المعنية 

ن الصليب األحمر في هندوراس والمكسيك بتوفير التدريب في مجال بإدارة الكوارث. ويقوم كل م
إطار الوصول اآلمن، وقد أصدرا دليال للوصول اآلمن في السياقات المختلفة. ويزمع عدد من 
الجمعيات زيادة إدراج إطار الوصول اآلمن في عملهم في المستقبل القريب. وهناك جمعيات وطنية 

معات والمعاهد الطبية. وذلك بإلقاء المحاضرات أو توفير التدريب تتعاون على نحو وثيق مع الجا
 ألطباء وممرضي المستقبل.

في تأمين سالمة توفير الرعاية الطبية فيستند إلى الجانب القانوني. ويناشد القرار  الدولأما دور 
الدول باتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والعملية الكفيلة بحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية 

ارات المميزة الوطنية لحماية الشوحماية المرافق والمركبات الطبية، بما في ذلك اعتماد القوانين 
للصليب األحمر والهالل األحمر وغيرها من 

في اتفاقيات جنيف لعام  الشارات المعترف بها
وبروتوكوالتها اإلضافية. خالل السنوات  1949

األربع الماضية أصدر عدد من الدول قوانين أو 
لوائح تنفيذية جديدة تنظم استخدام الشارات وتنص 

ء استخدامها. على العقوبات المطبقة في حالة سو
2Fدولة 13وباإلضافة إلى ذلك انضمت 

3 
البروتوكول اإلضافي الثالث التفاقات جنيف لعام 

2005. 

حماية الجرحى والمرضى وأيضا خدمات القوات المسلحة للدول وقوات األمن التابعة لها وعلى 
اسبة. وقد أفادت الرعاية الصحية عن طريق العقيدة واإلجراءات والمبادئ التوجيهية والتدريبات المن

في برامجها إذ أن تدابير حماية الجرحى  بأنها لم تغير شيئاً  االستبيانمعظم الدول التي ردت على 

                                                 
 غلكسمبوروبلجيكا والسويد والبرتغال وسورينام وجنوب السودان ونيوزيلندا وكينيا وأوروغواي وبنما وناورو  3
 رومانيا.وفلسطين و

 نقطة رئيسية
  :اعتمدت كولومبيا 2011منذ عام 

 2012دليل البعثة الطبية لعام •
توجيها من وزارة الدفاع ينهض بحلقات العمل •

المعنية بالقانون اإلنساني الدولي مع التركيز 
 لبعثات الطبية؛على رعاية ا

دليل للموجهين العاملين في مجال مقدمي •
اإلسعافات األولية العسكرية، يتضمن األحكام 

والقواعد المتصلة بتثقيف وتدريب العاملين في 
 مجال الصحة طبقا للقانون اإلنساني الدولي
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إنما تشكل جزءا دائما من تدريباتها المعتادة. وفي الكثير  الصحيةخدمات الرعاية تعزيز والمرضى و
لقة بالقانون اإلنساني الدولي على يد من البلدان تتم تدريبات القوات المسلحة بشأن الموضوعات المتع

 فهمبرامج تفصيلية لضمان  لديهااللجنة الدولية للصليب األحمر و/أو الجمعية الوطنية المعنية التي 
العسكريين لجميع جوانب القانون اإلنساني الدولي ذات الصلة (بما فيها مشروع الرعاية الصحية في 

 يدة واألدلة واإلجراءات التشغيلية المعيارية وما إلى ذلك.خطر) في مجاالت التدريب والتعليم والعق

التشريعات المحلية لمعاقبة الهجمات وغيرها من التدخالت الموجهة كما يناشد القرار الدول بتوفير 
في حاالت النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت الطوارئ. وأفادت  ضد تقديم الرعاية الصحية

بأن قانونها لإلجراءات القانونية يضم جميع األحكام الالزمة  االستبيانمعظم البلدان التي ردت على 
لمعاقبة أي مخالفة للقانون اإلنساني الدولي بما في ذلك إحداث اضطرابات في المهام اإلنسانية مثل 
توفير الرعاية الصحية. وقامت بعض الدول باعتماد قوانين جديدة أو تعديل قوانين قائمة: مثال ذلك 

وألمانيا اللتان أدخلتا تعديالت على قانونها الجنائي، واإلكوادور الذي اعتمد قانونا جنائيا جديدا  النمسا
 . 2014في عام 

قامت النرويج، باإلنابة عن مجموعة البلدان السبعة التي : مبادرات دبلوماسيةبعض الدول  واتخذت
ل وفرنسا وإندونيسيا والسنغال مبادرة السياسة الخارجية والصحة العالمية (البرازيتؤلف معها 

وجنوب أفريقيا وتايالند)، باقتراح قرار لمعالجة ضرورة منع العنف ضد العاملين في مجال الرعاية 
بلدا إلى الجمعية  62الطبية. فنسقت المفاوضات بين تلك البلدان ثم رفعت مشروع القرار بمشاركة 

. أما فرنسا فقد  2014في ديسمبر/كانون األول العامة لألمم المتحدة التي اعتمدته بتوافق اآلراء 
رأيا من خالل جمعيتها االستشارية الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان بشأن احترام  2014اعتمدت في 

 وحماية العاملين في المجال اإلنساني.

بتحسين التعريف على الصعيدين الوطني والدولي بالمشكلة  اللجنة الدولية 5ويطالب القرار رقم 
إلنسانية الكبيرة التي يمثلها العنف ضد المرضى والعاملين في مجال  الرعاية الصحية والمرافق ا

والمركبات الطبية. وكما أسلفنا تمثل التركيز الشديد في تنظيم حلقات عمل على المستوى العالمي. 
حاالت  الرعاية الصحية فيموظفي بجمع البيانات بشأن أحداث العنف ضد  واضطلعت اللجنة أيضاً 

(لمزيد من المعلومات راجع بها النزاع المسلح أو غيرها من حاالت الطوارئ، وأصدرت تقارير 
كما واصلت اللجنة بذل جهودها لدعم وتعزيز قدرات  .)www.healthcareindanger.orgالرابط 

الرعاية الصحية حول العالم، وتدريب الموظفين والمتطوعين  المرافق المحلية والعاملين في مجال
على توفير المساعدة الطبية الفعالة وعلى األمور المتعلقة بأمنهم الشخصي. كذلك دعت اللجنة الدولية 

3Fجمعية وطنية 27من المجموعة المرجعية لحركة الرعاية الصحية في خطر التي تضم  كالً 

واالتحاد  4

                                                 
الجمعيات الوطنية في أفغانستان وأستراليا وكندا وكولومبيا ومصر وألمانيا وإندونيسيا وإيران وإسرائيل  4

وكازاخستان وكينيا ولبنان وليبيا والمكسيك ونيبال ونيجيريا والنرويج واألراضي الفلسطينية المحتلة وباكستان 
 سويد وأوغندا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.والفلبين والسنغال والصومال وجنوب السودان وال

http://www.healthcareindanger.org/
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ون توفير اإلرشاد بشأن المشروع وتعزيز المبادرة فيما بينهم وعلى الصعيدين الدولي الذين يستهدف
 اإلقليمي والدولي. 

الدعوة إلى تطوير وتنمية الشراكات وتكوين جماعة  5من القرار رقم  هاماً  ـ يشكل عنصراً  
من المهتمين تضم مجموعة واسعة من األطراف المعنية. ومن بين الشركاء الرئيسيين 

4Fللمشروع أطباء بال حدود

والمجلس الدولي للممرضين والممرضات واللجنة الدولية للطب  5
 الدولية للمستحضرات الصيدالنية.مة المنظالعسكري والجمعية الطبية العالمية و

والمجلس الدولي للممرضين والممرضات  قام االتحاد الدولي للمستشفيات 2014ـ وفي  
واالتحاد العالمي للعالج الطبيعي بتوقيع اتفاقات تعاون مع اللجنة الدولية. وشرع االتحاد 

مجلس الدولي للممرضين الدولي لجمعيات طلبة الطب العمل مع الجمعية الطبية العالمية وال
ية للحد من المخاطر التي يواجهها استراتيجوالممرضات واللجنة الدولية من أجل إعداد 

 العاملون في مجال الرعاية الصحية.

إبان فاعلية استضافتها اللجنة الدولية بمقرها في جنيف أطلق كل من  2015 حزيران/يونيووفي 
الدولية للطب العسكري والمجلس الدولي للممرضين والممرضات الجمعية الطبية العالمية واللجنة 

الدولية للمستحضرات الصيدالنية "المبادئ األخالقية للرعاية الصحية في أزمنة النزاعات المنظمة و
5Fالمسلحة وغيرها من حاالت الطوارئ"

. وفي الدورة الخامسة والستين لجمعية الصحة العالمية في 6
يشدد على أهمية ضمان الوصول اآلمن  نظمة الصحة العالمية قراراً اعتمدت م 2012 أيار/مايو

 لخدمات الرعاية الصحية في حاالت األزمات اإلنسانية.

ذ خطوات لها أهداف محددة وعملية يمكن اعتبار أن األعوام األربعة األخيرة مهدت الطريق التخا
وية من جانب الجمعيات الوطنية للمستقبل القريب. وقد ساعدت المشاورات العالمية والمناصرة الق

وأوساط الرعاية الصحية في السياقات المحلية والدولية على تعزيز فهم اآلثار اإلنسانية الخطيرة 
للعنف الذي يمارس ضد الرعاية الصحية. والخطوات التالية الواجب اتخاذها اآلن هي الجهود 

عيات الصليب األحمر والهالل األحمر المشتركة لتعزيز قدرات أوساط الرعاية الصحية بما فيها جم
 من أجل مواجهة تلك المخاطر ولتطوير أو تحسين األطر المعيارية داخل الدول.

  اإلجحاف في مجال الصحة 2ـ3

"اإلجحاف في مجال الصحة: التخفيف من العبء الملقى على النساء واألطفال" يعالج  6القرار رقم 
أشكال اإلجحاف باعتبارها فروقا منهجية في الصحة. ووفقا لدواعي قلق منظمة الصحة العالمية 
يسترعي االنتباه إلى مدى اإلجحاف المستمر ـ فيما بين البلدان وداخلها ـ فيما يتعلق بالنفاذ إلى 

                                                 
أطلقت أطباء بال حدود مشروعها الخاص المعنون الرعاية الطبية تحت النيران، وقد تّم تعاون وتآزر وثيق بين هذه  5

 الجمعية وبين حركة الرعاية الصحية في خطر.
6 emergencies-herot-and-conflict-armed-times-care-health-principles-www.icrc.org/en/event/ethical 
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لومات والوقاية والعالج والخدمات في قطاع الصحة. وكثيرا ما يؤدي هذا اإلجحاف بالنساء المع
واألطفال ليس فقط إلى االستضعاف وإنما إلى عوز منهجي يحرمهم من فرص االستمتاع بأعلى 

 مستوى من الصحة يمكن بلوغه. وهو ما يعتبر أحد الحقوق األساسية لكل إنسان.

على تحسين خدمات توفير الرعاية الصحية للنساء واألطفال عن طريق ويحث القرار على العمل 
نشر المعرفة بشأن السلوك المناسب الصحة وااللتزام بالمساواة بين الجنسين وعدم التمييز مع 
التركيز خاصة على النساء واألطفال والنشء. وينصب االهتمام على النساء واألطفال ألسباب 

6Fثالثة

ضة لمواجهة أوجه عدم المساواة في المجال الصحي ألن الحمل والوالدة ) النساء أكثر عر1(: 7
النساء هن المدخل لتحسين صحة أبنائهم  و) 2(هما حدثان حياتيان يعرضان المرأة لمخاطر أكبر. 

) يقع الجانب األكبر من عبء رعاية األطفال المرضى والمسنين على األمهات 3(وأسر كاملة. 
مما بدوره يؤدي إلى تقلص قدرات العمل بأجر ويقّوض فرص الوصول إلى وسائر مقدمات الرعاية. 

في  اإلجحافالصحة الجيدة. ومن المعروف أن الفقر عامل يفاقم  تساعد على تعزيزالموارد التي 
 مجال الصحة ـ إنها حلقة مفرغة!

توفر خدمات صحية  امعظمها أنه أفاد االستبيانمن بين الجمعيات الوطنية الخمسين التي ردت على و
مستضعفة للغاية تصب االهتمام على النساء واألطفال الذين ينتمون في كثير من األحيان لفئات 

ان المناطق النائية أو ذوي اإلعاقة و/أو األشخاص المسنين، بحسب السياق كالمهاجرين أو سك
هذه الخدمات مجانا. وهناك جمعيات وطنية الجمعيات الوطنية اإلقليمي أو الوطني. وعادة ما تقدم 

تدير مستوصفات أولديها وحدات صحية متنقلة للوصول إلى أقصى المناطق. وفي عدد من البلدان 
التي يعتبر فيها  في العياداتلزيادة عدد الموظفات والمتطوعات  لوطنية جهوداً بذلت الجمعيات ا
 يحول دون االستفادة من تلك الخدمات. حاجزاً  عموماً  ن الذكورواألطباء أو العامل

النساء واألطفال مندرجة في البرامج احتياجات عادة ما تكون البرامج الصحية التي تستهدف و
 عية مثل الوقاية من المال ريا أواالحتياجات الخاصة بالسياقات الوطنية النوالصحية التي تعالج 

فيروس نقص المناعة البشرية، والبرامج المخصصة لضحايا االتجار بالبشر، وبرامج رصد الوضع 
لألطفال، وبرامج الدعم النفسي  الغذائي

واالجتماعي. وكثير من الجمعيات الوطنية تدير 
نظم ورش عمل حول مراكز لصحة األسرة وت

موضوعات مثل منع العنف والتحرش، والصحة 
 األطفال. اإلنجابية، وتحصين

تشدد معظم الجمعيات الوطنية الشريكة على و
أنشطتها الدولية حيث تعمل في البلدان الفقيرة عن 
طريق برامج تستهدف فئات سكانية معيّنة مثل 

                                                 
 ): القضاء على أوجه عدم المساواة في المجال الصحي: لكل امرأة أهميتها ولكل طفل أهميته.2011االتحاد الدولي ( 7

 نقطة رئيسية
على أثر النجاح الذي حققه التطبيق المحمول األول 

في  الصليب األحمر البريطانيأطلق  2012في عام 
تطبيقا لإلسعافات األولية للمواليد  2013 أيار/مايو

واألطفال موجها إلى اآلباء ومقدمي الرعاية. 
ويتكون هذا التطبيق المجاني من فيديوهات وصور 

ئح بسيطة متحركة وطرائق عملية، ويقدم نصا
وسهلة، وال تستغرق أي مهارة أكثر من بضع دقائق 

 الستيعابها



20   IC32/15/9 
 

 

لرعاية (رعاية الحمل والمساعدة أثناء الوضع، النساء واألطفال وتقدم لهم خدمات في جميع أبعاد ا
ومراقبة المواليد وأيضا التحصين وحمالت التوعية وتثقيف المراهقات في مجال الصحة اإلنجابية 

 وما إلى ذلك).

معظم البرامج المخصصة للصحة اإلنجابية والجنسية للمراهقين والشباب في البرامج  وتندرج
الوطنية إلى النهج التعليمي المستند إلى األنداد والذي يتواله في  التثقيفية. وتشير معظم الجمعيات

معظمه شباب الصليب األحمر أو الهالل األحمر. وكثير من الجمعيات الوطنية تصل بإعالمها إلى 
المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية لتنشر المعلومات العامة عن الصحة اإلنجابية 

ضمن عناصر الحماية من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو األمراض والجنسية والتي تت
. وأفاد عدد من مجاناً  العوازل الذكريةالمنقولة باالتصال الجنسي. وتقوم عدة جمعيات وطنية بتوزيع 

 الجمعيات الوطنية بأنها تعمل من أجل منع الحمل لدى المراهقات.

 
رامج لتقليل أشكال التفاوت في مجال الصحة يستهدف أكثرها بأنها تدير ب أيضاً  عديدةدول  أفادتو

الفئات المحرومة أو بصفة عامة النساء واألطفال. وتشير معظم الدول إلى أطرها القانونية وسياساتها 
في مجال الصحة. وتشير أيضا إلى مفهوم الوصول إلى الرعاية الصحية المالئمة باعتبارها حقا 

ل قوانين جديدة أو استحدثت خطط جديدة للصحة بغية تكييف نظمها أساسيا. وقد أصدرت عدة دو
الصحية الحتياجات مختلف الفئات السكانية مع مراعاة مواطن ضعفها. وثمة مثال من النمسا يدعو 

استهلت اللجنة  2011 عام ية صحية: ففياستراتيجإلى االهتمام بشأن عملية تشاركية لتطوير 
الصحية الفيدرالية عملية لتطوير األهداف الصحية على المستوى الفيدرالي. وإقرارا منها بأن صحة 
السكان شديدة التأثر بعدة عوامل خارج قطاع الصحة فقد دعت تشكيلة واسعة من األطراف المعنية 

أيه عن طريق منصة إلكترونية. إلى المشاركة في العملية. وأيضا كل من يعنيه إلى اإلعراب عن ر
الخطوة  2012التي وافقت عليها السلطات ذات الصلة في عام  وتعتبر "أهداف الصحة العشرة"

 ية شاملة للصحة بعنوان "الصحة للجميع".استراتيجاألولى في عملية طويلة األجل لصياغة وتنفيذ 

في مجال الصحة في إلجحاف لوتقييم وقياس حالة  استبيانإجراء الجمعيات الوطنية  وطلب من
بمدى اإلجحاف لديها  ء مزيد من البحوث لتحسين المعرفةبلدانها. وبالمثل تم تشجيع الدول على إجرا

جمعيات وطنية فقط بأنها راجعت خططها في المجال الصحي أو  8في مجال الصحة. وأفادت 
كبيرة من الجمعيات  رصدت حالة اإلجحاف في مجال الصحة في بلدانها، في حين أفادت أغلبية

الوطنية بأنها لم تضطلع بأنشطة من هذا القبيل. أما الدول لم يبلغ إال عدد قليل بإجراء بحوث منهجية 
لرصد أوضاع تكافؤ الفرص في المجال الصحي وتحسين معرفتها. ومع ذلك توجد أمثلة إيجابية في 

لألطفال دون السادسة  الغذائيالوضع عدد من بلدان أمريكا الالتينية. فقد أجرت شيلي دراسات بشأن 
وبشأن صحة النشء. وقامت هندوراس بإجراء دراسات قبل إعداد قانون جديد للرعاية الصحية 
ينصب على انعدام تكافؤ فرص الوصول إلى الرعاية الصحية الالزمة. وقامت وزارة الصحة 

برؤية  2021ـ  2012فترة والرعاية االجتماعية في كولومبيا برسم خطة عشرية للصحة العامة لل
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"للتغلب على اإلجحاف في مجال الصحة باعتباره عماد إنجاز الحد من الفقر وتحقيق العدالة 
 االجتماعية وتعزيز السالم، وضمان التحسين الشامل للرفاه وجودة العيش لجميع المواطنين".

الجمعيات الوطنية على استخدام شراكتهم المتميزة كأطراف مساعدة. وأفاد عدد كذلك يشجع القرار و
ضئيل جدا من الجمعيات الوطنية بأنها أقامت حوارا مع حكوماتها بناء على وظيفتها كجهة مساعدة 
من أجل المناداة بمزيد من التكافؤ في مجال الصحة في بلدانها. ويمكن تحقيق مزيد من المكاسب عن 

عمل الوثيق مع السلطات العامة مثل تعزيز الخبرة المتخصصة في تفسير السياسات الصحية طريق ال
معظم الجمعيات الوطنية اهتمامها على  وتصبالوطنية من خالل منظور المساواة بين الجنسين. 

توفير الخدمات الصحية للفئات المستضعفة وال تعالج الحواجز النوعية االجتماعية والتنظيمية التي 
حدث اإلجحاف في مجال الصحة الذي ترغب في مكافحته. وتفيد معظم الجمعيات الوطنية بأنها ت

تعمل بالشراكة مع سائر األطراف المعنية ليس لتعزيز وتوسيع نطاق فعالية مناصرتها وإنما لتضافر 
الموارد قواها في سبيل تنفيذ البرامج وال سيما البرامج الصحية. أما الجمعيات الوطنية ذات مستوى 

األفضل فتشدد على أنشطتها الدولية التي تنفذها بالشراكة مع حكوماتها التي تضطلع بدور الجهات 
 المانحة.

قام االتحاد الدولي في جنيف بإجراء استعراض وتحليل لمختلف برامج الصحة اإلنجابية وصحة و
20147Fم األم والمولود والطفل والمراهق وأصدر مجموعة من دراسات الحاالت في عا

. وهذه 8
الدراسات اآلتية من أفغانستان وإثيوبيا وغواتيماال وهايتي وهندوراس وليبيريا وميانمار ونيكاراغوا 
وباكستان والصومال تتناول موضوعات االبتكار والتأثير. ومن النتائج التي خلصت إليها أهمية 

صدع بين المجتمعات المحلية استمرار الرعاية واعتبار المتطوعين المورد الوحيد الكفيل برأب ال
والنظام الصحي، وأهمية النهوض بالمساواة بين الجنسين أي تثقيف الرجال والمراهقين في مجال 
الصحة الجنسية واإلنجابية، وأهمية نتائج برامج الصحة اإلنجابية وصحة األم والمولود والطفل 

 والمراهق.

مل على تنفيذ برامج وسياسات لتفعيل مكافحة من الواضح أن الجمعيات الوطنية وسلطات الدولة تعو
اإلجحاف في مجال الصحة، وذلك عن طريق الخدمات الصحية الالزمة للفئات المستضعفة. غير أنه 
من الضروري اتخاذ مزيد من التدابير المستدامة لمعالجة المشكالت الناجمة عن الفوارق البنيوية في 

 مجال الصحة.

 ـ تعزيز قوانين الكوارث 4

ن األطر القانونية والمعيارية إلدارة مخاطر الكوارث أدوات ال غنى عنها لزيادة السالمة المجتمعية إ
اعتمد  2011اإلغاثة وتأمين االنتعاش الكامل والعادل من الكوارث. ففي في تقديم خدمات واإلسراع 

                                                 
الصحة اإلنجابية وصحة األم والمولود والطفل. استعراض وتحليل، متوافر على الرابط ): 2014االتحاد الدولي ( 8

 التالي باإلنكليزية
LR.pdf-EN-https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/RMNCH%20Today 

https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/RMNCH%20Today-EN-LR.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/RMNCH%20Today-EN-LR.pdf
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78Fالقرار رقم المؤتمر الدولي 

) تنظيم 1نظيم: (والت الذي يتناول ثالثة مجاالت رئيسية للقانون 9
المواجهة الدولية للكوارث المعروفة بمسمى "إرشادات القانون الدولي لمواجهة الكوارث"، 

الحواجز التنظيمية لتوفير مأوى الطوارئ والمأوى و) 3تشريعات الحد من مخاطر الكوارث، (و )2(
 المؤقت عقب وقوع الكوارث.

  التأهب القانوني للمواجهة الدولية للكوارث 4-1

مبادئ توجيهية للتسهيل والتنظيم المحلي اعتمد المؤتمر العام في دورته الثالثين " 2007في عام 
باسم "المبادئ التوجيهية  (المعروفة أيضاً  "لعمليات اإلغاثة الدولية من الكوارث ومساعدات التعافي

. وهي توصيات موجهة إلى الحكومات بشأن تجنب أكثر ")لقانون الدولي لمواجهة الكوارثل
المشكالت التنظيمية حدوثا في عمليات اإلغاثة الدولية، وذلك من خالل القوانين والقواعد 

د الدولي، إلى دعم الدول واإلجراءات المالئمة. كما دعا المؤتمر الجمعيات الوطنية، بدعم من االتحا
الصادر عن المؤتمر  7شدد من جديد القرار رقم  2011في استخدام تلك المبادئ التوجيهية. وفي 

الدولي الحادي والثالثين على الضرورة الملحة ألن تحسن الدول استعدادها القانوني للمواجهة الدولية 
 .للكوارث ودعا الجمعيات الوطنية إلى مواصلة دعمها للدول

وحتى يومنا هذا تنخرط الجمعيات الوطنية، بدعم االتحاد الدولي، في مشروعات المساعدة الفنية 
بلدا لتساعد السلطات في تقييم وتعزيز أطرها التنظيمية في ضوء المبادئ  40الرسمية في أكثر من 
مستعينة بتوصيات المبادئ  بلدا قوانين أو إجراءات جديدة 21واعتمدت زهاء التوجيهية المذكورة. 

بلدا آخر لديها مشروعات قوانين قيد االعتماد. واضطلع كل من االتحاد الدولي  16التوجيهية، وهناك 
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واالتحاد البرلماني الدولي والعديد وشركاؤه، ومن بينهم 

من المنظمات اإلقليمية، بتعزيز الحوار والتدريب بشأن تلك القضايا وبتطوير مواد مساعدة مثل 
 .واللوائحنماذج للقوانين والقرارات 

                                                 
: تعزيز األطر المعيارية ومواجهة الحواجز التنظيمية بشأن التخفيف من الكوارث ومواجهتها واالنتعاش 7القرار  9
 نها. متوافر على الرابط التاليم

http://rcrcconference.standcom.org/ar/resolutions-and-reports.html 

http://www.ifrc.org/PageFiles/125652/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20%282%29.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/125652/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20%282%29.pdf
http://www.ifrc.org/PageFiles/125652/1205600-IDRL%20Guidelines-EN-LR%20%282%29.pdf
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zwH0csuD3bJQ.kkj_Ovg2fuyg
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ولئن كان التقدم المحرز هاما فإن األغلبية العظمى من البلدان ال تزال تفتقر إلى التدابير الشاملة 
يات من حاالت عنق الالزمة لضمان التعاون الفعلي في مواجهة الكوارث. ومن ثم تستمر معاناة العمل

الزجاجة لدى دخول مواد وموظفي اإلغاثة، وأيضا من الثغرات في الكفاءة والجودة والتنسيق. ويقود 
االتحاد الدولي مشاورات بشأن كيفية تعجيل التقدم. وقد أعد تقرير تفصيلي بشأن التقدم المحرز حتى 

دم إلى أعضاء المؤتمر الدولي في اآلن وما ووجه من تحديات وما أحرزته المشاورات من نتائج ليق
 دورته الثانية والثالثين 

للحد من مخاطر  تشريعات 4-2
 الكوارث

أدرج الحد من مخاطر الكوارث في 
جداول أعمال المؤتمرات الدولية منذ 

. وأولي اهتمام خاص 2003عام 
فيما يخص  واللوائحلقضية القانون 

الحد من مخاطر الكوارث إبان المؤتمر 
الحادي والثالثين حيث دعيت الدولي 

الدول إلى القيام، بدعم من الجمعيات 
برنامج األمم الوطنية واالتحاد الدولي و

بفحص مدى مالءمة  المتحدة اإلنمائي
قوانينها القائمة للحد من مخاطر 
الكوارث وال سيما على مستوى 

 .المجتمع المحلي

وعلى المستوى الدولي شكل إطار عمل 
لتصميم  هاماً  دليالً  2005لعام  هيوجو
عقد مؤتمر األمم المتحدة  2015األنشطة الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث. وفي شهر مارس/آذار 

العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث في سنداي باليابان. واستعرض هذا المؤتمر تطورات 
ما بعد هيوجو: إطار سنداي للحد  العمل في مجال الحد من مخاطر الكوارث وتباحث واعتمد اتفاق

20309Fـ  2015من مخاطر الكوارث للفترة 

. ويضم هذا االتفاق عددا من اإلشارات إلى أهمية 10
وجود أطر للقوانين والسياسات العامة الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث، وجعل من "تعزيز سبل 

ياته األربع. وفي السنوات إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين التصدي لها" إحدى أهم أولو
األخيرة تعاون االتحاد الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دراسة تأثير القوانين والتشريعات 

دراسة بشأن القوانين واللوائح المتعلقة  2014الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث. وقد أعدت في 

                                                 
، موجود على الرابط 2030ـ  2015إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث  10

meshttp://www.wcdrr.org/conference/outco. 

 نقطة رئيسية
 

بالتعاون مع  الليسوتي األحمر الصليب جمعيةتعمل •
والشباب والرياضة والترفيه من شؤون الجنسين وزارة 

أجل تعميم قضايا الجنسانية. وتجري في الوقت الراهن 
مباحثات لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية الوطنية 

 والوزارة.
شؤون الليسوتي أدرجت جمعية الصليب األحمر في •

الصحة الجنسية واإلنجابية في برامجها المجتمعية 
 إلسعافات األولية.ل

المعني الليسوتي إن برنامج جمعية الصليب األحمر •
بالتثقيف عن طريق األقران يلقى إقباال شديدا من سائر 
منظمات المجتمع المدني التي كثيرا ما تدعو أخصائي 
الجمعية في مجال التثقيف عن طريق األقران لتنظيم 

 حلقات عمل.
في حمالت الليسوتي تشارك جمعية الصليب األحمر •

 تحصين األطفال دون الخامسة.
تقدم الليسوتي جميع خدمات جمعية الصليب األحمر •

 مجانا.
 

http://www.wcdrr.org/conference/outcomes
http://www.wcdrr.org/conference/outcomes
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10Fبلدا 31بالحد من مخاطر الكوارث في 

لتقرير أن تقدما شامال أحرز فيما يتعلق . ويتضح من هذا ا11
باستيفاء اللوائح التنفيذية إلدارة الكوارث بحيث تتضمن مزيدا من التركيز على الحد من مخاطر 

أطرها القانونية، التي أدت الكوارث، وأن عددا من الدول لديها أمثلة جيدة لما أجرته من تحسينات في 
 فيالتباين  تتمثل فين المخاطر. غير أن هناك أيضا ثغرات الحد م الفعالية في بالتالي إلى زيادة

الضطالع بأنشطة الحد من المخاطر الموكولة إلى السلطات المحلية بال مبالغ المهمة لمسؤوليات ال
وغياب القواعد الضامنة النخراط المجتمعات المحلية والمنظمات األهلية في صنع  ؛مخصصة لها

القرار بشأن الحد من مخاطر الكوارث، وانعدام تضمين نهوج الحد من مخاطر الكوارث في القوانين 
القطاعية الرئيسية بما فيها المتعلقة باستخدام األرض ورخص البناء وحماية البيئة وإدارة الموارد 

طبيعية. كذلك يشير التقرير إلى ثغرات هامة في تطبيق القوانين القائمة، وضآلة اآلليات الرسمية ال
 المتوافرة لضمان المساءلة والرقابة عند التقصير في اتباع المهام والقواعد. 

وتعهدات المؤتمر الدولي الحادي والثالثين  اتالذي كان الهدف منه تقييم قرار االستبيانتضمن و
عن استعراض األطر التشريعية القائمة فيما يتعلق بعناصر الحد من مخاطر الكوارث على  سؤاالً 

 ،عدة دول بأن لديها تشريعات مالئمة أكدت. ففي حين 7مستوى المجتمع المحلي بموجب القرار رقم 
تفيد دول أخرى، مثل 
هندوراس، بأنها في طور 
عملية استعراض لتشريعاتها. 
وفي كولومبيا والمكسيك 

 استنت مؤخرا قوانين جديدة.

إلطار سنداي قام كل  دعماً و
من االتحاد الدولي وبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي 
باستحداث "قائمة مرجعية 
بشأن الحد من مخاطر 

11Fالكوارث"

بمثابة أداة عملية  12
لتقييم مالئمة التشريعات 

قائمة أولويات مقتضبة تضم  وتحتوي هذه األداة علىية بالحد من مخاطر الكوارث. الوطنية المعن
مسائل رئيسية يجب أن ينظر فيها المشرعون والموظفون التنفيذيون ومساعدوهم لضمان التأكد  عشر

من أن قوانينهم توفر أفضل الدعم للحد من مخاطر الكوارث. وهي تغطي ليس فقط القوانين 
المخصصة إلدارة مخاطر الكوارث بل غيرها من القوانين واللوائح  القطاعية المحورية فيما يتعلق 

                                                 
 version.pdf-full-Report-law.org/resources/DRR-http://www.drrباللغة اإلنكليزية على الرابط  11

“Effective law and regulation for disaster risk reduction: a multi-country report” 
 توجد هذه القائمة الصادرة في مارس/آذار على الرابط التالي:  12

version).pdf-(Pilot-reduction-risk-disaster-and-law-on-checklist-law.org/resources/The-http://www.drr. 

 نقطة رئيسية
تفويضات  2012 لعام المدنية للحماية العام القانونيحدد  المكسيكفي 

شأن اإلدماج الكامل للحد من مخاطر الكوارث في النظام جديدة وواضحة ب
). ويشكل SINAPROC(دارة الكوارث والمخاطرالوطني المكسيكي إل

قانون الحد من مخاطر الكوارث العنصر الرئيسي في نظام وطني فيدرالي 
للحد من مخاطر الكوارث تتمتع في إطاره الواليات بتشريعات مستقلة 

سلطات دستورية تتضمن الحماية المدنية وتخطيط حيث تؤول للبلديات 
استخدام األراضي وتصاريح البناء واإلدارة البيئية. فهو من ثم يدعم إطارا 
قانونية متعدد المستويات. وهذا القانون هو نتاج عملية امتدت عشر سنوات 
أعادت تحديد نهج الحماية المدنية بحيث أصبح  نهجا شامال متكامال إلدارة 

ر. ويقر بأن المخاطر تولدها عوامل متعددة بما فيها القرارات المخاط
السياسية وخطط استخدام األراضي والجوانب الثقافية، وهو يستهدف تعميم 
نهج الحد من مخاطر الكوارث في جميع المستويات الحكومية وفي 

 القطاعين االجتماعي والخاص.
 

http://www.drr-law.org/resources/DRR-Report-full-version.pdf
http://www.drr-law.org/resources/The-checklist-on-law-and-disaster-risk-reduction-(Pilot-version).pdf
http://www.drr-law.org/resources/The-checklist-on-law-and-disaster-risk-reduction-(Pilot-version).pdf
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ساء أسس السالمة والصمود، وأيضا القوانين المتعلقة بإدارة البيئة واألراضي والموارد الطبيعية. بإر
) استعمالها كأداة تقييم إلرشاد عملية مراجعة القوانين واللوائح 1وقد تم وضع هذه القائمة من أجل (

اإلرشاد بشأن كيفية توفير و) 2الوطنية والمحلية التي من شأنها تعزيز الحد من مخاطر الكوارث؛ (
جعل األطر القانونية الوطنية متوافقة مع المعايير الدولية القائمة وال سيما إطار سنداي للحد من 

 .2030ـ  2015مخاطر الكوارث للفترة 

الحواجز التنظيمية التي تعوق توفير مأوى الطوارئ والمأوى االنتقالي على نحو  4-3
 ومتكافئ إثر وقوع الكوارث سريع

الحواجز التنظيمية التي تعوق توفير مأوى الطوارئ والمأوى  7ر ثالث يتناول القرار رقم كعنص
االنتقالي على نحو سريع في أعقاب الكوارث. وقد الحظ المؤتمر الدولي الحادي والثالثون مع القلق 

في  أن الحواجز التنظيمية من أشد العوائق التي تواجه الصليب األحمر والهالل األحمر وشركاءه
المجال اإلنساني في توفير مأوى الطوارئ والمأوى االنتقالي عقب وقوع الكوارث لألشخاص الذين 
أتلفت منازلهم أو دمرت مما يؤدي إلى إطالة معاناة األشخاص. ولئن كانت جميع البلدان لديها إطار 

ك النظم واللوائح تنظيمي ينطبق على اإلسكان وإدارة األراضي وتخطيط المدن وقانون المباني فإن تل
اإلدارية كثيرا ما ينقصها االستعداد للمعالجة الناجعة لتداعيات للكوارث المفاجئة على أرض الواقع. 
ويؤكد القرار على أهمية إيجاد حلول عملية لسرعة معالجة الحواجز التنظيمية التي تعوق توفير 

ساني بذل قصارى جهودها لضمان المأوى إثر وقوع الكوارث، كما يناشد الدول وأوساط العمل اإلن
تكافؤ مساعداتها بين جميع المحتاجين. ومن ثم يشجع الدول على أن تستعرض األطر التنظيمية 

 واللوائح القائمة ذات الصلة بالمأوى عقب وقوع الكوارث.

عدد من تلك قد اعتمد من القرار. و الجانبدولة بما أحرزته من تقدم في هذا  12 همجموعما أفاد و
الدول مؤخرا قوانين شاملة بشأن إدارة مخاطر الكوارث تتضمن عناصر تخص المأوى، بينما دول 

% 40زهاء أفادت نسبة تبلغ أخرى تعتمد على قوانينها القائمة لمعالجة هذه القضية بما فيه الكفاية. و
ها لدعم إجراء مع حكومات التنفيذ بأنها استهلت حواراً  استبيانمن الجمعيات الوطنية التي ردت على 

 استعراض للحواجز التنظيمية التي تعوق توفير المأوى.

وأثناء فترة اإلبالغ أجرى االتحاد الدولي، بالتعاون الوثيق مع الجمعيات الوطنية، دراستين نظريتين 
12Fإقليميتين في منطقتي األمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ  تغطي كل منهما ستة بلدان

. وكان الهدف 13
لدراسات اإلقليمية اكتساب نظرة عامة بشأن القضايا التنظيمية المشتركة التي تؤثر في توفير من تلك ا

المأوى بعد وقوع الكوارث في المنطقة كأساس لدراسات مقبلة على المستوى القطري. وفيما بين 
أجريت استعراضات للنظم القطرية في كل من هايتي ونيبال والسلفادور  2015و 2013عامي 
اس. ويستخلص منها تحليل متعمق لإلطار القانوني القائم وآثاره المتوقعة على توفير المأوى وهندور

                                                 
 .فيتنامو النكا سريوالفلبين وباكستان ونيبال وإندونيسيا وبيرو وهندوراس وهايتي والسلفادور وكوبا وشيلي  13
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عقب الكوارث. وأمكن تحديد مجاالت الممارسات الجيدة وما يرد من ثغرات في التشريعات وما قد 
 يكمن من الحواجز كما تم إصدار توصيات بشأن معالجة تلك األمور. 

المقرر الخاص المعني تحاد الدولي مع المجلس النرويجي لالجئين ووعالوة على ذلك تعاون اال
بالسكن الالئق من أجل إقامة حوار بشأن أسباب اقتصار المساعدة على توفير المأوى لألشخاص 
الحائزين على وثائق رسمية تثبت ملكيتهم. وأقرت مائدة مستديرة عن "ضمان الحيازة في المأوى 

201313Fأكثر الفئات استضعافا" نظمت في يونيو/حزيران اإلنساني ـ البرمجة من أجل 

بأنه يجب  14
 ممارساتالعثور على نهج أكثر مرونة لضمان الحيازة عن طريق االعتراف بعدد أكثر تنوعا من 

 . االحيازة المطلوبة بغية تأمين قاعدة موثوقة لتوفير المأوى على نحو أكثر تكافؤ

14Fإيجاد أداة إلىسعى االتحاد الدولي وقد 

للتقييم السريع لحقوق الملكية وحيازة األرض. ومن شأن  15
تلك األداة أن تساعد على التعرف بسرعة على ما هو قائم من نظم الحيازة في حاالت األزمات ليس 
فقد إلعالم قطاع المأوى بل غيره من القطاعات مثل قطاعات المياه والمرافق الصحية وسبل العيش. 

مستفيدين على نحو أكثر مالءمة وأيضا للممارسين حتى يقدموا استجابة أكثر إنها أداة مفيدة الختيار ال
فعالية  فيما يتعلق بتصميم وتوفير المأوى، وخاصة بالنظر إلى تنوع األشكال الهجينة لترتيبات 
الحيازة في األوساط الحضرية. وثمة أداة أخرى في طور اإلعداد تتمثل في "الحد األدنى من 

15Fد استخدام األراضي بالمشاركة على المستوى المحلي عقب وقوع كارثةعناصر" عملية لرص

16 .
ويستند ذلك إلى الممارسات الجارية للكثير من الوكاالت التي توفر حلوال للمأوى بما فيها الصليب 
األحمر وغيره من الشركاء عند مواجهة أوضاع ال توجد فيها وثائق رسمية لحقوق استخدام 

من وأين تحق اإلقامة. وسيكون الهدف من وثيقة "الحد األدنى من األراضي وال يتضح إلى 
العناصر" تنسيق طرائق تنفيذ عمليات الرصد بحيث تحقق أعلى مستويات التكافؤ والشمول والعمل 

 بناء على الخبرة المشتركة.

                                                 
وشارك في تنظيمها المجلس  إدارة التنمية الدوليةاستضافها الوفد الدائم للمملكة المتحدة في جنيف ومّولتها  14

 النرويجي لالجئين واالتحاد الدولي، وتتوافر وثائقها على النحو التالي:
documentation (IFRC & NRC (2014) “Security of Tenure in Humanitarian Shelter Operations” is available 
online at: 
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201406/NRC%20IFRC%20Security%20of%20Tenure.p

df 
 .أكتوبر/تشرين األول نهاية ع وستستوفى فيال تزال في شكل مشرو 15
 /نوفمبرتشرين الثانيوع وستستوفى في نهاية ال تزال في شكل مشر 16

http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201406/NRC%20IFRC%20Security%20of%20Tenure.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/201406/NRC%20IFRC%20Security%20of%20Tenure.pdf
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 تحدياتتفيد الدول والجمعيات الوطنية بوجود و
بأن تنفيذ  وترد الدول والجمعيات الوطنيةوعقبات. 

 ألنهايحتاج مزيدا من الوقت وال سيما  7القرار رقم 
دارة إل فاءات متنوعةوك معقدةواجه بنى سياسية ت

اطر الكوارث على الصعيد اإلقليمي أو مخ
تنظيمية تتوزع التشريعية والطر ألن األالمجتمعي، و

على عدد من مختلف طبقات الحكومة والهيئات 
التنظيمية التي كثيرا ما تكون مندمجة في القوانين 
الخاصة بقطاعات معيّنة. ومن ثم تعتبر مراجعة 

بين العديد من الجهات  واسعاً  معقدة جدا تستدعي حواراً التشريعات وتكييفها في نهاية األمر عملية 
 المعنية المختلفة. 

 

 

  رئيسية نقطة
دراسة تفصيلية  الصليب األحمر البولنديأجرى 

شاملة عن مختلف جوانب النظام القانوني 
والمؤسسي، بغية تحديد الثغرات والعقبات التي 
قد تعترض اإلغاثة الدولية في حاالت الكوارث 
بما فيها جوانب المأوى في حاالت الطوارئ. 
ورحبت السلطات العامة بهذه الدراسة إذ أنها 
توفر تشخيصا للوضع القانوني والمؤسسي 

للجودة العالية لمضمونها  لراهن نظراً ا
 والستنادها إلى نهج متعدد األوجه.

 


