نداء من أجل احرتام العمل اإلنساين احملايد وغري ز
املتحّي
يساوران قلق شديد من جحم املعاانة اإلنسانية اليت تسبهبا الزناعات املسلحة وأعامل العنف والكوارث واألزمات األخرى اليت يواهجها العامل اليوم .وتقود
مس توايت العنف وادلمار والزنوح املقرتنة بعوامل الهشاشة املتداخةل ،مبا يف ذكل اآلاثر النامجة عن ز
تغري املناخ والتدهور البييئ ،إىل ارتفاع حاد يف
الاحتياجات اإلنسانية عىل الصعيد العاملي.
ونشعر بقلق ابلغ عىل سالمة مجيع األشخاص املترضرين وحسن حاهلم ،وال س امي األشخاص املس تضعفني واألشخاص اذلين حيتاجون إىل امحلاية واملساعدة.
ويزداد شعوران ابلقلق أيضا من مجيع أشاكل العوائق اليت تعرتض سبيل هجات فاعةل إنسانية حمايدة وغري ز
متحّية ،مهنا احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل
األمحر (احلركة) يف الوصول إىل الناس وتقدمي خدمات اإلغاثة إلهيم .وال سبيل مطلقا لقبول اس مترار أعامل العنف والهتديدات اليت يتعرض لها العاملون يف
اجملال اإلنساين ،مبا فهيا أشاكل الاعتداء والضغط اجلديدة والناش ئة ،كلهجامت الس يربانية واملعلومات الزائفة واملضلةل .و زتعرض هذه الهتديدات سالمة
العاملني يف اجملال اإلنساين واألشخاص اذلين يقدمون هلم الرعاية وكرامهتم للخطر الشديد ،وكذكل حامية األفراد وبياانهتم الشخصية ،وقدرة اجلهات الفاعةل
اإلنسانية عىل تقدمي املساعدات إىل من حيتاهجا أمس حاجة.
ومبناس بة انعقاد جملس املندوبني لعام  2022اذلي جيمع بني أعضاء احلركة ،فإننا:
• نعرب عن عزمنا عىل مواصةل هجودان للحد من خطر األزمات وأثرها اإلنساين وتعزيز قدراتنا عىل الصعيدين احمليل وادلويل عىل تقدمي اس تجابة
فعاةل وخاضعة للمساءةل.
• مقتنعون ابألمهية والقمية األساس يتني للعمل اإلنساين احملايد واملس تقل وغري املتحّي من أجل تقدمي اخلدمات بفعالية واس تجابة مؤثرة لالحتياجات
اإلنسانية ،وال س امي الاحتياجات اليت تنشأ يف س ياقات تتسم ابالنقسام الشديد أو س ياقات حمل تنازع عىل األرايض أو غري ذكل.
• نعيد التأكيد عىل الزتامنا مببادئ احلركة األساس ية بوصفها األساس املشرتك لعملنا عىل حامية الساكن احملتاجني ومساعدهتم ،بروح من التضامن
والتسامح حترتم مجيع البرش وال متّي بيهنم.
• نناشد ادلول ،بصفهتا أطرافاً سامية متعاقدة يف اتفاقيات جنيف وأعضاء يف املؤمتر ادلويل للصليب األمحر والهالل األمحر ،أن تفي مبسؤولياهتا
دلمع معل احلركة ،وحترتم يف مجيع األوقات الزتام مجيع مكوانت احلركة ابملبادئ األساس ية.
• نيب ابدلول وأحصاب املصلحة اآلخرين ،بناء عىل ما تقدزم ،أن يتزخذوا خطوات استباقية من أجل حامية العمل اإلنساين القامئ عىل املبادئ،
ييّسوا تقدمي اإلغاثة اإلنسانية إىل من حيتاهجا ،مبا يف ذكل منع وإيقاف وتدارك الهجامت والاعتداءات والضغوط املتعمدة وغري املربرة اليت ترض
و ز
السالمة البدنية والنفس ية والرمقية لهؤالء الساكن واملنظامت اإلنسانية واملتطوعني والعاملني اذلين يعملون من أجلهم ومتس مسعهتم.

