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العمل حلقةتقرير عن   
 

 االستقالل والحياد وعدم التحيزالحفاظ على 
 العالمية المعاصرة للتحدياتالدول  أمام استجابة

 

 ، الصليب األحمر النمساوي "فيرنر كيرشباوم"الرئيس: 
 : الدكتورة صابرينا مدور، جمعية الهالل األحمر القطريةالمقرر

 
 تنفيذي لخصم )ألف(

 
 داتساعتسييس الم الناجم عن خطرال ، منذ البداية،في مجلس المندوبين دارتالمناقشات التي  برزتأ

 شكل عامالا ي غير المتحيزعلى أن العمل اإلنساني المحايد والمستقل و حدثيناإلنسانية. وشدد العديد من المت
ا أساسي ا  سياسية أوسع مآربمن  يتحول إلى جزءأن  وبينالعمل اإلنساني  حول بيني ا ارة وأكثر إث نطاقا

على الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )الحركة( تعين للجدل. وناقشت حلقة العمل هذه ما ي
العالمية  تحدياتلللتصدي لالدول  اإلجراءات التي تتخذها مقابل قائم على المبادئإنساني بنهج  لتشبثل فعله

 ناميتالتحديات التي قد تواجهها الجمعيات الوطنية نتيجة  الضوء علىسلطت المناقشات المعاصرة. و
ا  ويج لعدم بإيجابية في التر بها الحركة يمكن أن تسهم السبل التي المشاعر القومية. وناقش المشاركون أيضا

 .األجانب والتمييز كرهة تتصاعد فيه موجفي عصر  ل باآلخرالقبوالتمييز و
 

 وأبرز النقاطمالحظات عامة  )باء(
 

 قد واجهتأكدت حلقة العمل أن الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر )الجمعيات الوطنية( 
 تصديلل الدول اتخذتهااإلجراءات التي أمام في السنوات األخيرة تحديات جديدة للحفاظ على استقاللها 

ا  الحظتالهجرة. و لتزايد تدفق موجات مكافحة ما أن مساعي الدول الرامية إلى  الجمعيات الوطنية أيضا
ا آخرالتطرف العنيف" قد أض" بـ يسمى و محاولة على االتجاه نح التأكيد تسنىوإلى هذا التحدي.  افت تحديا

بقوة  حلقة العمل أكدتعدة اإلنسانية. وفي هذا الصدد، الوطنية والسياسية من خالل المسا تعزيز المصالح
عليها أو مساعدتها  أو إضفاء الشرعية السلطات لتأييد لم توجدأن الجمعيات الوطنية )والحركة ككل( 

 .انيفي المجال اإلنس لتقديم المساعدة المحايدة لهذه السلطاتلتوسيع نطاق أهدافها السياسية، بل ُوجدت 
 
 حجبتتي وال وداخلهافيما بين الدول  إجراءات التصديعلينا أن ندرك الطبيعة المتغيرة التي تتسم بها و

ية استراتيج ومن الضروري وجود. حلقة مفرغة من العنف أثارتو حقوق اإلنسان الضوء على فيها الدول
 .سيادة القانون وحقوق اإلنسانبضرورة تعزيز مع التسليم في هذا الشأن واضحة 

 
األدلة. و والرد على الخطابات بالوقائعبين التطرف العنيف والهجرة،  القائمة مزيفةكسر الروابط ال ويتعين

ا خاص الذين يرتكبونه تصرفاألشالذين يفرون من التطرف العنيف و األشخاصالخلط بين يشكل و ا خاطئ ا  ا
ي هأن تكون  السرديةالشعبية والحوادث المعزولة واألدلة  للحكاياتوال يمكن . وضع حد لهوال بد من 

أال وتتشكل السياسات على أساس احتياجات المهاجرين  وال بد أنألطر القانونية. ا األساس الذي تستند إليه
 .بينها وبين األمن يُخلط

 
 التوجيهية األسئلةبشأن  أبرز النقاط المثارة (جيم)

 
ي ف هااستقاللعلى  للحفاظالجمعيات الوطنية ال سيما مكونات الحركة وما هي التحديات التي تواجهها 
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 ؟اإلنسانيلحكوماتها في المجال  كمساعدضوء دورها 
 

حاالت العن  تجاربهاإزاء الهجرة، تبادلت الجمعيات الوطنية  متزايد أمنىنهج ل تنفيذ الحكومات في ظل
ا خ ما يشكل ، وهومتعلقة بالمهاجرينتبادل معلومات سرية أنشطة أو التي دعيت فيها إلى تنفيذ   دأيلمب رقا

إحدى الجمعيات الوطنية في الجلسة العامة أن جمع  الحظتالحياد. و لمبدأ اإلنسانية أو االستقالل أو حتى
إعادة الروابط العائلية بشكل أوسع نطاقا( يجري "تسييسه وتقييده وإنكاره"،  خدمات )أو عائالتشمل ال

 .ذات طابع إنساني خدمات على أهمية أن تظل خدمات إعادة الروابط العائليةددت شو
 

 لتمويلترتيبات ا على المفروضة التوجهاتالقيود أو  طعنوأعربت بعض الجمعيات الوطنية عن قلقها من 
 لكبح) من خالل خطط التمويلمرر ت إنما شبه الخفيةالسياسية مآرب أو الحياد، ألن ال عدم التحيزمبدأ في 

دى مإحدى الجمعيات الوطنية عن  أعربت(. وعلى سبيل المثال تدفقات الهجرة أو منع "التطرف العنيف"
 الحلص الجمعيات الوطنية العمل الذي تضطلع بهالتمييز بوضوح بين  هذه الجمعياتتضمن  أهمية أن

 بمذكرة عدة مشاركينورحب مكافحة "التطرف العنيف". ب المتعلقةخطط حكوماتها والفئات المهمشة 
المعلومات األساسية التوجيهية للجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر بشأن "منع التطرف 

توجيهات عملية للجمعيات الوطنية  التي تقدمو 2017لصادرة في حزيران/يونية ا ،"افحتهالعنيف ومك
إزاء هذه الخطط. والحظ أحد المشاركين  لسلطاتأمام ا في توضيح موقفهالمساعدتها  أداة مفيدةتشكل و

في  شكالياتإال تثير  المتعلق بمنع التطرف العنيف ومكافحتهلنهج لفي هذا الصدد أن األسس الموضوعية 
 مفاهيمية مخاطر يثيرو، هذه اإلشكاليات طرحيالذي  هو السياق االجتماعي والسياسي ولكنحد ذاتها، 
ا قطري تفسيراا  يتطلب الوضع فإن، غيره من السياقاتعن يختلف كل سياق وحيث إن محتملة.  يسترشد  ا

شد الالة حنفسها، أبرز مشارك آخر  يةألعمال اإلرهابلبالمبادئ األساسية. وفي سياق االستجابة اإلنسانية 
 دأيومب ،تنقلفي بعض األحيان على قيود على ال التي قد تنطويحماية المتطوعين،  مسألة بين ةالقائم

 .عدم التحيزاإلنسانية و
 

ا  أهمية إيالء اهتمام خاص لمبدأ الوحدة، وال سيما في البلدان أو المجتمعات التي  وأبرزت حلقة العمل أيضا
 .النزاع والعنف نالمترتبة ع ثاراآلبسبب  للتفكك أو التجزأتعرضت 

 
ضمان احترام العمل اإلنساني المبدئي للحركة في السياق العالمي الرئيسية الالزمة لما هي التوصيات 

 ؟راهنال
 

 :على النحو التالي المنبثقة عن النقاشيمكن تلخيص التوصيات الرئيسية 

 
ا عن عاإلنسانية  مسائللمناقشة ال الالزم األساس االحتياجات اإلنسانية تلبيةالتركيز على  يُرسي - وضا

 .تسييس النقاش

أو االمتناع عن تنفيذ بعض األنشطة  المتاحة فض فرص التمويلرل الضروري أن نكون مستعدينمن  -

لهم  األشخاص الذين نقدم قبولويشكل أو حيادنا أو استقاللنا.  عدم انحيازناالتي يمكن أن تؤثر على 

ا ل وثقتهم المساعدة بوصلة ب رشدنستإذا لم  وقد تُفقد هذه الثقة بسهولة. ونفاذناأمننا ضمان عنصراا أساسيا

 .المبادئ األساسية

ي ف كمساعد لها في الوقت ذاته، مستقلين عن السلطات وأن نعمل، أن نكون تحقيق التوزانمن باب  -

ا بالغ األهمية على جميع المستوياتفهم الدور المساعد ويشكل  المجال اإلنساني. ، سواء عنصرا

 دريبت وفيرمن تفي هذا الصدد، ال بد، . وللسلطات أو بها الوطنية والمتطوعين اتلموظفي الجمعي

ادئنا مب الحديث عنيشكل والمبادئ األساسية والدور المساعد.  بشأن للموظفين والمتطوعينمستمر 

ا. األساسية  أمراا ضروريا

https://www.icrc.org/ar/document/guidance-note-national-societies-preventing-and-countering-violent-extremism-approach
https://www.icrc.org/ar/document/guidance-note-national-societies-preventing-and-countering-violent-extremism-approach
https://www.icrc.org/ar/document/guidance-note-national-societies-preventing-and-countering-violent-extremism-approach
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ا وإيجابي ا  مستمر اا حوار أن نقيم أيضا   لنا ال بد - ا مع السلطات، وأن نوضح فيه ومفتوح ا لتي الظروف اا

كيف و عدم التحيزو أهمية مبادئ االستقالل والحياد في إطاره فيها المساعدة اإلنسانية، ونشرح قدمن

ومات السياسية للحك المآربأنفسنا عن ب ننأىوعلينا أن  .دئ في مصلحة هذه السلطاتتصب هذه المبا

لمترتبة ا اإلنسانية ثاراآلو قدر اإلمكان، سياسات الدول بطريقة بناءة، أن ننتقدوأن نكون قادرين على 

 عنها.

ا ضروري اا عنصر أساس قانوني يشكل وجود - ويجب . اهاستقاللعلى  للحفاظجميع الجمعيات الوطنية ل ا

ا  هذا األساس القانون كونأن ي  .الحكومة ويحظى باعتراف مكتوبا

بالمبادئ  قيدتذكير الدول بالتزامها بالسماح للجمعيات الوطنية بالت في ردديجب على الحركة أال تت -

ا  يجب على الجمعيات الوطنيةواألساسية في جميع األوقات.  نظرائها من  أن تعتمد على دعم أيضا

 .لها لتعزيز هذا االلتزام الجمعيات الوطنية والمؤسسات التي تتخذ من جنيف مقراا  سائر

 حمراأل اللواله األحمرإلى شبكة الصليب  االنضمامللقوة التي يتيحها فهم مشترك  تكريسيجب  -

ا  ولكن االنضمام إلى شبكة من الشبكات. نفسه النهجوتطبيق   اأعضائه وفاءعلى  ينطوي أيضا

ا تطبيقيتطلب البعض و تجاه بعضهم بالتزاماتهم ا مت ا وصولنا إلى  إمكانيةللمبادئ األساسية لضمان  سقا

 .، وال سيما في السياقات الهشةلنا الجميع وقبولهم

تثمر نتأكد من أننا نس وينبغي لنا أن. في تعزيز المبادئ األساسية محوريا   المتطوعون عنصرا   شكلي -

يجب أن نشرك متطوعين من خلفيات و. المحلية بالمبادئ األساسية داخل المجتمعات إذكاء الوعيفي 

ا  لهم في الميدان ثبتنأن ومختلفة في العمل اليومي   .موينبغي لنا حمايته. أن بإمكانهم العمل سويا

 ليبالص لجمعياتاالتحاد الدولي  يضطلعاألجانب، و هکر مكافحةفي  تؤديهدور  الوطنية للجمعيات -

 هذاي ف قدراتهملبناء  المتطوعين بهاو الوطنية الجمعياتمع  تعاوندور في الباألحمر  هاللاألحمر وال

 .الصدد

ونبذ  مالسال األجانب والتمييز وتعزيز ثقافة هيضطلع الشباب والمتطوعون بدور هام في مكافحة كر -

سالم ونبذ الثقافة  وتشجيعفي تغيير السلوك،  جهات فاعلة قويةويمكن للشباب أن يكونوا . العنف

ا . العنف ا أساسي عنصراا إشراك المجتمعات المحلية المتضررة  ويشكل أيضا إلدماج وا ربطفي مجال ال ا

 .االجتماعي

 قاشنال " فيالجهات القلقة التي لم تحسم أمرها" للوصول إلى المتطوعون عنصرا  ضروريا   شكلي  -

 .المهاجرين إزاءالتصورات السلبية  من حدة تخفيفالالهجرة، من أجل ضمان ب المتعلق

ا همف االجتماعي دماجواإلالعنف  نبذ التي تشجع علىالوطنية  اتالجمعييجب أن تتضمن برامج  -  ا

ا ، المحلية المعنية المجتمعاتالعنف في  حالة التي تؤثر على لمتغيراتل  نشاء حيزإلالشباب  مع وتعاونا

مكافحة اإلقصاء االجتماعي، يمكن للجمعيات الوطنية ولالعنف.  لمواجهة فعله يمكنهمما  بشأنللحوار 

 وتستثمر في فرص التعلم والتدريب لزيادة عدد التدريب المهنيتقدم أن تنفذ آليات لبناء المهارات و

امج جميع برفي  تبعالم هو المبدأ التوجيهير" ضرااإلويجب أن يكون مبدأ "عدم الشباب العاملين. 

ا أن تتعاون  الوطنية. وفيما اتالجمعي ع الالجئين الوطنية م اتبرامج الجمعييتعلق بالهجرة، ينبغي أيضا

 .التصورات السلبية إزالة من أجلمهاجرين وال

فكارنا أن ندعم أ . وال يمكننااألعمال التي يتعين علينا االضطالع بهامن  في الكثير األدلة مهمةتكون  -

أرض  لكه علىنمالتأثير الذي بو بالوقائعجة إلى دعمها نحن بحابل . معنوية فقطالسلطة الإلى  باالستناد

 .الواقع

 

 االستنتاجات والتوصيات )دال(

 

ملنا ع وحتى يحظى. وهي توفر لنا الحماية والتوجيه. البوصلة التي نعتمد عليهاالمبادئ األساسية هي 
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 : فعلينا تحقيق ما يليتماماً باالحترام،  والمحايد غير المنحازاإلنساني 
 .فهمه ويجب علينا أساس قانوني واضحيجب أن يكون لدينا 

 .للمدى البعيدنفكر أن  علينا
 .مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين نتواصل باستمرارأن  علينا

 .على الرفضكون لدينا الشجاعة يجب أن ت
 .شبكتنا الدولية التي تملكها مكاناتاإل كلعلينا أن نستفيد من 

 .االحتياجات واألدلةب كالمنا وأفعالنا دائماندعم علينا أن 
 وأن نضطلع به. دورنا المساعدعلينا أن نفهم 

 .شبابنا ومتطوعينا قوةعلينا أن نستثمر في 
 

ا عن عوتشكيل العمل اإلنساني  ستكون لنا القدرة على، كدليل يوجهناوباستخدام المبادئ األساسية   ضا
 .النقاش السياسي خالل تركه يتشكل من


