
 

 

 

 املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون للصليب الأمحر والهالل الأمحر 
 ، جنيف، سويرسا 2019ديسمرب    12  –  9

 

 تقرير موجز من اللجنة الثالثة 

 الثقة يف العمل الإنسان 

 

 الس ياق: 

الأمحر )احلركة( للمحتاجني ودمعها هلم الثقة يه أأساس العمل الإنسان، فوصول احلركة ادلولية للصليب الأمحر والهالل 

يالء الاحرتام ملهمهتا يه مسائل تعمتد عىل ثقة الناس واجملمتعات اليت تس تفيد من خدماتنا وثقة السلطات املعنية ومعوم  واإ

ني بسبب الناس. ومثَّلت مسأأةل الثقة يف العمل الإنسان موضوعًا مركزاًي عىل جدول أأعامل املؤمتر ادلويل الثالث والثالث

تناقص الثقة يف املؤسسات واحلكومات، وزايدة الرقابة العامة، وادلعوات ملزيد من الزناهة واملساءةل. سعت هذه اللجنة 

اإىل اس تكشاف الكيفية اليت ميكن أأن تعمل هبا مكوانت احلركة مع ادلول للحفاظ عىل الثقة يف العمل الإنسان القامئ عىل 

َّلت ا للجنة منصًة لعقد مناقشة مفتوحة ورصحية بشأأن املسؤوليات املنوطة بلك من اجلهات الفاعةل املبادئ وتعزيزها. ومث

يف احلركة وادلول، والتوقعات اليت تمثرها، وكيف ميكن حتقيق توازن بني ختفيف حدة اخملاطر املتأأصةل يف العمل الإنسان 

ملساءةل والزناهة عىل جداول أأعامل الاجامتعات ادلس تورية، وقد برزت مواضيع الثقة وا  واحلاجة اإىل تقامس اخملاطر املتبقية.

ت قضااي حمورية مشرتكة ربطت  بني جملس املندوبني واملؤمتر ادلويل الثالث والثالثني وامجلعية العامة لالحتاد ادلويل.   وشّكل

وهدفت جلنة الثقة اإىل تذكري املشاركني يف املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني بأأن ملسأأةل الثقة يف العمل الإنسان جوانب 

متعددة. فهيئات معروفة تواجه حتدايت مجة، ومع تغري التوقعات، يزداد الطلب عىل املساءةل، ومل تعد الثقة أأمرًا "مسلامً 

طراف ضغطًا مزتايدًا، ومن دون الثقة، قد يتبىن الناس منظورًا ضيقًا للعامل. وقد يؤدي به". ويواجه النظام املتعدد الأ 

انعدام الثقة أأيضًا اإىل حتول السلوك حنو المتركز عىل اذلات والعنف. والثقة يشء ذايت، وابس تطاعهتا جتييش اجلوانب 

خرين، يتعني علهيا طمأأنهتم بشأأن قدرهتا ونزاههتا  العقالنية والعاطفية دلى الناس. وليك تبين الهيئات الثقة فهيا دلى ال  

ماكنية الاعامتد علهيا وغرضها. وعلهيا أأن جتري مراجعة انقدة لسلوكها وطرح سؤال: أأين ينصب تركزيها: عىل ذاهتا؟ عىل   واإ
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من مكوانته،  السلوك اجليد، وليست مكوانً  تبعاتال خرين؟ أأم الثنني؟ ومصاحل أأي الفريقني تأأيت أأوًل؟ والثقة اإحدى 

 1وعىل الرمغ من أأن بناءها يس تغرق عقودًا، مفن املمكن أأن تذهب أأدراج الرايح بني عش ية وحضاها.

وقد أأكدت اللجنة حقيقة أأن الوصول اإىل الساكن املترضرين من الزناعات املسلحة أأو الكوارث أأو الأزمات يتطلب قدرًا 

نسان غري متحزي تضطلع به  الأطراف. والثقة معلية هشة وُمتباَدةل، ما يعين أأن فهم اجملمتعات  مجيع كبريًا من الثقة يف معل اإ

ن همامن للغاية. عالوة عىل هذا، فاإن هجود الاس تجابة للكوارث والأزمات اليت تقودها احمللية والوجود ابلقرب مهنا أأمرا

هجات حملية س تدفع بشلك مزتايد الاس تجابة عىل املس تويني الوطين وادلويل. ومتثل الثقة الُعمةل الأكرث أأمهية ملس تقبل  

 العمل الإنسان، ويه تنبع من التحيل ابلتواضع والصدق والشفافية.
 

 داف العامة لللجنة: الأه 

سعت اللجنة اإىل بلورة فهم مشرتك لسبب الأمهية البالغة للثقة ابلنس بة للعمل الإنسان. ومتثل الغرض مهنا يف توضيح 

املسؤوليات املنوطة بلك من الأطراف الفاعةل يف احلركة وادلول يف جمال احلفاظ عىل الثقة يف العمل الإنسان القامئ عىل 

لقاء الضوء عىل حقيقة أأن امجليع املبادئ، مبا يف   ذكل ما يتعلق بتخفيف حدة اخملاطر وتقامس اخملاطر. وطمحت اللجنة اإىل اإ

براز اخلطوات امللموسة اليت ميكن اختاذها لتعزيز الثقة.  ميكهنم، بل وجيب علهيم، اإحداث فارٍق، واإ

 الس يد جورج كتانة، الأمني العام للصليب الأمحر اللبنان رئيس اللجنة: 

بييل ليسوما، مجعية الصليب الأمحر لفيجي  مقرر اللجنة:   الس يد اإ

 صيغة اللجنة: 

تني رئيس يتني )جلسة افتتاحية وأأخرى ختامية( وثالث   تضمنت أأعامل جلنة "الثقة يف العمل الإنسان" جلس تني عامل

 جلسات "اإضاءة عىل موضوع" تناولت املواضيع التالية: 

 ساءةل. التفاعل مع اجملمتعات احمللية وامل  •

 بيئة مواتية للعمل الإنسان القامئ عىل املبادئ. •

 الزناهة وتقامس اخملاطر.  •
 

 

 

 

 
يدملان للثقة وواكةل  هذا املوجز الس يايق يستند اإىل مالحظات أُديل هبا يف أأثناء اجللسة الافتتاحية العامة للجنة الثقة، من أأطراف من بيهنم ممثلني ملقياس 1  The Newاإ

Humanitarian .نباء  للأ
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ضاءة عىل موضوع"   جلسات "اإ
 

 بناء الثقة من خالل التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل  - 1

 ظهراً  12:30 -صباحًا   10:30، الساعة 2019ديسمرب  12امخليس   التارخي والوقت: 

ضاءة عىل موضوع": أأهداف جلسة    "اإ

 بلورة فهم مشرتك لالعامتد املتبادل بني الثقة من جانب، والتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل من جانب أ خر. •

تبادل ما من شأأنه تشكيل تفاعل جممتعي انحج والإشادة به، والأثر اذلي ميكن أأن حيققه يف جودة وفعالية هجود تقدمي  •

 املساعدة.

 ميكن أأن يؤدي تدن جودة التفاعل مع اجملمتعات احمللية اإىل مشألك متعلقة ابلثقة.مناقشة كيف  •

تلخيص املنافع الرئيس ية اليت تعود من القرار املتعلق ابلتفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل اذلي اعمتده جملس املندوبني  •

 الثالث والثالثني املعنون "فلنعمل اليوم لبناء الغد"(.  )واذلي ُأحيط به علامً لحقًا يف قرار املؤمتر ادلويل 2019لعام 

ب املصلحة فعهل من أأجل ضامن ترمجة القرار املتعلق ابلتفاعل مع اجملمتعات احمللية احتديد ما يتعني عىل القادة وأأحص •

 واملساءةل اإىل أأفعال وحتقيقه أأثرًا اإجيابيًا.

 

 انطالقًا من هذه اجللسة:   ملخص املسائل الرئيس ية اليت ُرصدت وأأي خطوات اتلية 

انقش املشاركون حقيقة أأن زايدة مشاركة اجملمتعات املترضرة تتطلب حتوًل يف كيفية صنع القرارات يف العمل الإنسان  •

 واملسؤولني عن ذكل )ورضورة أأن تتضمن هذه القرارات مشاركة اجملمتع احمليل ومشاركة عىل املس توى احمليل(. 

ماكهنا قيادة التغيري ُأبرزت النقطة القائةل ب • أأن "القادة مه من بأأيدهيم اإحداث التغيري"، ما يعين أأن القيادة يه من ابإ

جراءات بناًء عليه.  ليه، وتُتخذ اإ ليه من أأجل ضامن أأن حيظى صوت اجملمتع احمليل ابلتقدير، ويُصغى اإ  اذلي حنتاج اإ

د اإرشاك موظفي ومتطوعي احلركة ادلولية للص  • ليب الأمحر والهالل الأمحر والتشجيع عىل مراعاة ُابرزت احلاجة اإىل تعمل

التنوع يف ما بيهنم، وكذكل احلاجة اإىل الامتس أ راء أأانس من خلفيات متنوعة، لتوجيه الطريقة اليت يُنفَّذ هبا العمل 

 الإنسان.

انقش املشاركون عددًا من اخلطوات التالية املمكن اختاذها لتعزيز الالزتامات واملناقشات اليت ُأجريت يف الاجامتعات  •

دراج أ ليات 2019ادلس تورية لعام  ، ويف جمال التفاعل مع اجملمتعات احمللية واملساءةل عىل نطاق أأوسع، مبا يف ذكل اإ

نسانية من أأجل تيسري مشاركة اجملمتعات احمللية بشلك مأأمون وُميَّرس للمساءةل يف الس ياسات والاسرتاتيجيات الإ 

ومتاكئف، مع الرتكزي عىل حتسني التحليالت الس ياقية وأ ليات الإصغاء، والاس تجابة والعمل عىل أأساس التعقيبات 

 الواردة من اجملمتع احمليل.
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هجات النظر اليت تتبناها اجملمتعات احمللية، والاس تعانة  اقرُتح هتيئة حزيل مؤسيس للعاملني يف اجملال الإنسان للنظر يف و  •

 هبيئات تشجع املوظفني عىل تغيري السلوك والإصغاء بشلك خمتلف.

وأأخريًا، جاءت أ راء حتث عىل أأمهية أأن يتوافق المتويل املقدم من املاحنني مع الالزتامات يف جمال التفاعل مع اجملمتعات  •

اتحة وقت اكٍف ملشاركة اجملمتع احمليل( وأأنه حيقق الاس تدامة. ذكل أأن التفاعل مع احمللية واملساءةل )عىل سبيل امل  ثال اإ

اجملمتعات احمللية واملساءةل جيب أأن يكون ممارسة قامئة عىل املدى الطويل ومس تدامة، فال ميكن أأن يؤجَّل التفكري يف 

منا ل بد   من التفكري فيه ُمس بقًا.التفاعل مع اجملمتعات احمللية اإىل حني وقوع أأزمة ما، واإ
 

 هتيئة بيئة مواتية للعمل الإنسان القامئ عىل املبادئ   - 2

 ظهراً  12:30 -صباحًا   10:30، الساعة 2019ديسمرب  12امخليس   التارخي والوقت: 

ضاءة عىل موضوع":   هدف جلسة "اإ

املس توايت العاملية والوطنية واحمللية،  سعت هذه اجللسة اإىل اس تكشاف كيفية بناء بيئة تنظميية مواتية عىل  •

نسان فعلال وقامئ عىل املبادئ.  هبدف متكني معل اإ
 

 ملخص املسائل الرئيس ية اليت ُرصدت وأأي خطوات اتلية انطالقًا من هذه اجللسة: 

بني أأحصاب انقش املشاركون ادلور احليوي لدلول يف بناء بيئة تنظميية وقانونية ُمَمكلِّنة، وأأمهية ضامن وجود حوار   •

 املصلحة الرئيس يني تسوده روح املسؤولية والثقة املتبادلتنَي.

طار قانون شامل تأأخري بسبب البريوقراطية، الأمر اذلي يُبطئ الاس تجابة الإنسانية.  • قد ينشأأ عن غياب اإ

دارة خماطر الكوارث والاس تجابة لها )قانون  طار قانون قوي عىل املس توى الوطين يف جمال اإ ملواهجة  ووجود اإ

الكوارث عىل سبيل املثال( يساعد يف توضيح الأدوار واملسؤوليات، ويوفر التسهيالت القانونية الالزمة لتنفيذ  

 الاس تجابة. 

غاثة والانتعاش  • طار قامئ يتبع اإرشادات دولية، مثل "اإرشادات تسهيل وتنظمي املساعدات ادلولية لالإ ن وجود اإ اإ

يل عىل الصعيد احمليل يف  حالت الكوارث" )املعروفة أأيضًا ابمس "اإرشادات القانون ادلويل ملواهجة الأول

الكوارث"(، من شأأنه أأن يكفل توضيح أأدوار الأطراف الفاعةل ادلولية ومسؤولياهتا والتسهيالت القانونية  

 املُس تَحقة لها، ومن مثل تيسري ادلمع ادلويل وتنظميه.

من أأجل تعزيز الوضع املمتزي والفريد للجمعيات الوطنية والرتوجي  انقشت اجللسة مدى أأمهية وجود أأساس قانون   •

 هل، يف حتديد أأدوارها الوطنية بوصفها هيئات مساعدة للسلطات العامة يف اجملال الإنسان.
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، وأأسسها القانونية ونظمها تُألقي الضوء عىل مسائل املراجعة املنتظمة لقدرة امجلعيات الوطنية ومساءلهتا مكنظام •

الأساس ية، واملساواة بني اجلنسني، والتنوع والإدماج بني املوظفني واملتطوعني بوصفها عنارص أأساس ية لبناء  

 منظامت ذات ماكنة ممتزية وحتظى بقدر كبري من الثقة.

انقشت اجللسة املسؤولية ابلغة الأمهية اليت تقع عىل عاتق ادلول يف ضامن أأن مصاحلها الأمنية والس ياس ية ل  •

ذ جيب أأل تُضعِّف الشواغل الأمنية والس ياس ية  تعرقل اليت قد تؤدي اإىل فرض  -العمل الإنسان غري املتحزي. اإ

تطبيق القانون ادلويل الإنسان عىل سبيل املثال، ول أأن تعوق تقدمي   -عقوابت أأو اختاذ تدابري ملاكحفة الإرهاب  

 املساعدات الإنسانية. 

احلكومية جممتعة من جانب واملنظامت الإنسانية عىل اجلانب ال خر ل غىن عنه   وُذكر أأيضًا أأن احلوار بني الهيئات •

نسان غري متحزي، مبا يف ذكل يف ظل فرض عقوابت وتدابري ملاكحفة الإرهاب.  لمتكني تنفيذ معل اإ

بتأأسيس  ومتخض عن املناقشات وضع عدد من اخلطوات التالية والاعتبارات املمكنة، مبا يف ذكل تقدمي مقرتح  •

أ لية رصد ومراجعة عاملية مهنجية لرصد أأثر العقوابت وتدابري ماكحفة الإرهاب عىل العمل الإنسان القامئ عىل 

املبادئ، وذكل بُغية ضامن أأن هذه املسأأةل حتظى ابلعرتاف الواجب وأأهنا حتتل أأولوية متقدمة عىل جدول أأعامل 

 الإنسان والعمل الإنسان عىل املس توى العاملي(. العمل الإنسان )رضورة تعزيز تنس يق حامية احلزي

جرت الإشارة اإىل أأن العقوابت وتدابري ماكحفة الإرهاب ينبغي أأل تؤثر يف سري العمل الإنسان، وأأنه ل بد من  •

وجيب تقيمي أأثر هذه العقوابت  حامية تطبيق القانون ادلويل الإنسان واملبادئ الإنسانية حتت مجيع الظروف.

نسانية واحضة، من أأجل متكني املنظامت الإنسانية احمللية من والتد عفاءات اإ ابري بشلك منتظم، وأأن توضع اإ

نسان قامئ عىل املبادئ.   الاضطالع بعمل اإ

أأخريًا، جرى التأأكيد عىل أأمهية أأن تكون الأمم املتحدة والاحتاد الأورويب ونُظم اجلزاءات الأخرى أأكرث اتساقًا يف  •

 لعمل الإنسان.احلفاظ عىل حزي ل
 

 الزناهة وتقامس اخملاطر   - 3

 ظهراً  12:30 -صباحًا   10:30، الساعة 2019ديسمرب  12امخليس   التارخي والوقت: 

ضاءة عىل موضوع":   أأهداف جلسة "اإ

براز ما تفعهل مكوانت احلركة والأطراف الفاعةل الأخرى يف اجملال الإنسان لتقتدي بأأعىل معايري الزناهة. •  اإ

نقاط الارتباط والتوتر يف طريقة ممارسة الأطراف الفاعةل يف اجملال الإنسان الزناهة، عن طريق تبادل وفهم حتديد  •

 وهجات النظر اخملتلفة واخملاطر. 

دارة متطلبات الامتثال، ويف الوقت نفسه متكني العمل  • اس هتالل حوار بشأأن ما جيب معهل معًا لتعزيز الزناهة واإ

 بادئ.الإنسان القامئ عىل امل 
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 ملخص املسائل الرئيس ية اليت ُرصدت وأأي خطوات اتلية انطالقًا من هذه اجللسة: 

أأكدت املناقشات عىل رضورة أأن تربز مكوانت احلركة أأعىل مس توى من معايري الزناهة، لأن السلوك غري الأخاليق   •

ض ثقة عامة الناس يف العمل الإنسان بشلك كبري، مبا يف ذكل اجملمت  عات اليت ختدهما احلركة. ميكن أأن يقول

واحلركة مسؤوةل عن كفاةل تقدمي اخلدمات وفقًا للمبادئ الأساس ية ومدونة قواعد السلوك ومتطلبات الإطر النظامية  •

 والتنظميية والس ياساتية الشامةل، حيث تشلك هذه جممتعة أأساس العمل الإنسان القامئ عىل املبادئ.

املاحنة دوٌر همم تؤديه عن طريق حتفزي ودمع العمليات وال ليات املتعلقة ابلزناهة، ويف  جرى التأأكيد عىل أأن للجهات  •

كفاةل أأل تؤدي متطلبات الامتثال لها اإىل نقل خماطر تُعرقل قدرة املنظمة عىل الاضطالع ابلعمل   الوقت نفسه

 الإنسان القامئ عىل املبادئ.

طار امليض قُُدمًا، اقرُتح أأن تستمثر امل  • نظامت الإنسانية يف كفاةل أأن يعرف موظفوها ومتطوعوها واملترضرون من يف اإ

ساءة سلوك.   الأزمات الس ياسات والتوجهيات املتعلقة ابلزناهة ويفهموهنا، مبا يف ذكل ما ينبغي فعهل عند مواهجة حاةل اإ

ساءة السلوك، والا • س تجابة برسعة حيال وُأشري اإىل رضورة أأن تكون املنظامت الإنسانية قادرة عىل رصد حالت اإ

 املزامع ابرتاكهبا. وجيب كذكل أأن تربهن أأهنا جتاهد لتحقيق المتزي، وأأن تبدي اس تعدادًا للتعمل والتطوير. 

ُذكرت أأمهية تضافر هجود املنظامت الإنسانية واجلهات املاحنة من أأجل ضامن الوفاء مبتطلبات الامتثال وتدبُّر أأمر الوفاء  •

  سليب عىل قدرة املنظمة عىل تنفيذ العمل الإنسان القامئ عىل املبادئ.هبا، من دون التأأثري بشلك

ماكهنا، بل وجيب علهيا، العمل معًا بُغية ضامن  • أأخريًا، أأكدت اجللسة عىل أأن املنظامت الإنسانية واجلهات املاحنة ابإ

 تقامس اخملاطر املتبقية بدًل من نقلها اإىل منظامت وطنية أأو حملية. 

 

   *** 


