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اإن حركة الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر 

)احلركة( هي اأكرب �صبكة ُتعنى بالأعمال 

الإن�صانية يف العامل. وهي حركة حمايدة 

وغري منحازة، ت�صعى اإىل رفع وتخفيف 

املعاناة الإن�صانية، ول �صيما خالل اأوقات 

الأزمات ون�صوب النزاعات.

من الأهمية مبكان اأن يتفهم الربملانيون ماهية 

احلركة، وخا�صة الدور الذي تلعبه 186 جمعية 

من اجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر يف كل اأنحاء العامل. اإن وجود اجلمعية 

الوطنية القوية والفاعلة �صيمكنها من م�صاعدة 

ال�صلطات العامة واحلكومات يف املجال الإن�صاين.

دة للجمعيات  وهناك عدد من ال�صمات املُحدَّ

الوطنية والتي متيزها عن املنظمات واملوؤ�ص�صات 

العامة غري احلكومية )ُتعرف اإخت�صاًرا ِبـ 

NGOs( وعن الأمم املتحدة (UN) والعنا�رص 

الأخرى العاملة يف املجتمع املدين.

ويهدف هذا الدليل اإىل تقدمي �رصوحات وا�صحة 

حول هذه الأمور والتي تهدف بالتايل اإىل تطوير 

عالقة اأف�صل بني الربملانيني واجلمعية الوطنية 

لل�صليب الأحمر اأو الهالل الأحمر يف بالدهم.

اأما النواحي التي ن�صلط ال�صوء عليها فت�صمل:

ما هي احلركة؟  •

؟
»

دور امل�صاعدة
«

ماذا يعني   •

 معرفته عن القانون الدويل 
َّ
•  ماذا يجب علي

الإن�صاين (IHL) والقانون الدويل اإ�صتجابة 

للكوارث (IDRL)؟

•  ملاذا ُتعترب �صارات ال�صليب والهالل والبلورة 

احلمراء هامة؟

•  ماذا ميكنني فعله ب�صفتي برملانًيا لتقوية 

 ودعم اجلمعية الوطنية لل�صليب الأحمر 

اأو الهالل الأحمر يف بالدي؟

اإننا نهتدي ون�صرت�صد باملبادئ 

ال�صبع الأ�صا�صية التالية:

الإن�صانية  •

ز عدم التحيُّ  •

احليادية  •

الإ�صتقاللية  •

اخلدمة التطوعية  •

الوحدة  •

العاملية  •

ما هي احلركة؟
تتكون احلركة من قرابة 100 مليون متطوع 

وداعم وموظف ينت�رصون يف كافة بلدان واأقاليم 

العامل تقريًبا. وتتاألف احلركة من ثالثة عنا�رص 

اأ�صا�صية:

•  اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر )ُتعرف 

اإخت�صاًرا ِبـ ICRC(؛

•  الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر )ُتعرف اإخت�صاًرا ِبـ IFRC(؛

•  اجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر )عددها 186 جمعية وطنية(.

اإن احلكومات لي�صت اأع�صاء يف احلركة، لكنها 

ت�صارك يف املوؤمتر الدويل لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر الذي ُيعقد كل اأربع �صنوات. وقد قبلت 

احلكومات �صل�صلة كبرية من اإلتزامات هذه 

املوؤمترات و�صادقت على اإتفاقيات جنيف ل�صنة 

1949 وبروتوكولت 1979 الإ�صافية.

وب�صفتهم �رصكاء، يدعم خمتلف اأع�صاء احلركة 

املجتمعات كي ُت�صبح اأقوى واأكرث �صالمة وذلك 

من خالل امل�صاريع الإمنائية والأن�صطة الإن�صانية. 

كما تعمل احلركة بالتعاون مع احلكومات 

والهيئات العامة واملانحني واملنظمات الإن�صانية 

الأخرى والقطاع اخلا�ص من اأجل م�صاعدة 

املُ�صت�صعفني واملت�رصرين يف العامل ب�رصف النظر 

عن هويتهم ومكان اأقامتهم.

 اأن هدف احلركة يكمن 
»

الإن�صانية
«

وي�رصح مبداأ 

.
»

منع وتخفيف معاناة الإن�صان اأينما وجدت
«

يف 

 تفر�ص على 
»

عدم التحيُّز
«

 و 
»

احليادية
«

اإن مبادئ 

احلركة عدم التمييز يف عملها وعدم الإنحياز 

ل�صالح اأي جهة يف النزاعات من اأي نوع. ومن 

خالل ح�صورها املوؤمترات الدولية حلركة 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر )راجع ال�صفحة 

5( وموافقتها على �صل�صلة من القرارات، فقد 

تعهدت احلكومات امل�صاعدة على التاأكد من اأن 

جمعياتها الوطنية �صتعمل �صمن اإطار املبادى 

الأ�صا�صية واأن يكون عمل هذه اجلمعيات ُمطابًقا 

مع املبادى الأ�صا�صية.

وترتابط احلركة اأي�ًصا من خالل ا�صتعمال 

�صاراتها كاأداة للدللة مثل ال�صليب الأحمر اأو 

الهالل الأحمر اأو البلورة احلمراء والتي نتناولها 

يف ال�صفحة 10 من هذا الدليل.

ويوجد لدى احلركة موقًعا على �صبكة الإنرتنت 

ب وفق اأق�صام  www.redcross.int، وهو ُمبوَّ

تتناول تاريخ احلركة، واملوؤمتر الدويل، وجملة 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الإلكرتونية. 

وتهدف اإ�صرتاتيجية احلركة اإىل تعزيز قدراتها 

عرب تقدمي العون للُم�صت�صعفني من خالل ح�صد 

د الأهداف والنتائج  اجلهود الإن�صانية، وحتدِّ

املرجّوة من عمل اللجنة الدولية ICRC والإحتاد 

الدويل IFRC واجلمعيات الوطنية يف العامل �صوًيا.
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نة  ما هي العنا�صر املختلفة املُكوِّ
للحركة؟

 )ICRC( اإن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

والإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر )IFRC( واجلمعيات الوطنية 

هيئات م�صتقلة. لكل منها كيانه اخلا�ص ول 

متار�ص اأي منها �صلطتها على الأخرى رغم 

اإتفاقها على اآليات لتن�صيق جهودها �صوًيا 

والتطابق �صمن اإطار عمل م�صرتك لل�صيا�صات 

عند ال�رصورة.

(ICRC) اللجنة الدولية
 )ICRC( اإن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

منظمة غري متحيزة، حمايدة وم�صتقلة. وتتمثل 

مهمتها الإن�صانية اخلا�صة يف حماية اأرواح 

وكرامة �صحايا احلروب واأعمال العنف الأخرى 

وتقدمي امل�صاعدة لهم. 

وُتدير اللجنة الدولية وتن�صق اأن�صطة الإغاثة 

الدولية التي ت�صطلع بها احلركة يف حالت 

النزاع. كما ت�صعى جاهدة اإىل تفادي املعاناة 

والرتويج لأهمية القانون الدويل الإن�صاين 

وتعزيزه. وب�صفتها راعية اإتفاقيات جنيف، 

تتمتع اللجنة الدولية ح�صب القانون الدويل 

بتفوي�ص دائم لزيارة ال�صجون وتنظيم عمليات 

الإغاثة وجمع �صمل العائالت امل�صتتة والإ�صطالع 

باأن�صطة اإن�صانية الأخرى اإبان النزاعات امل�صلحة. 

كما تعمل اللجنة الدولية على تلبية اإحتياجات 

النازحني داخل بلدانهم، ورفع الوعي العام 

باأخطار الألغام واملتفجرات املختلفة من احلروب، 

والبحث عن املفقودين اأثناء النزاعات.

تتخذ اللجنة الدولية من جنيف يف �صوي�رصا مقًرا 

لها، ويوجد لديها اأكرث من 12000 موظف يف 80 

دولة حول العامل. ويتم تنفيذ حوايل 30 باملائة 

من الأن�صطة امليدانية للجنة الدولية بالتعاون مع 

اجلمعيات الوطنية.

حتديد معامل جدول اأعمال الأن�صطة الإن�صانية

يجتمع �صتى ال�صركاء يف احلركة ب�صورة منتظمة ملناق�صة الق�صايا امل�صرتكة 

وتقا�ُصم املعلومات واخلربات حول اأف�صل املمار�صات.

ويتالقى اأع�صاء احلركة مرة كل اأربع �صنوات مع ممثلي الدول اطراف 

يف اإتفاقيات جنيف وذلك يف اإطار املوؤمتر الدويل لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر. واملوؤمتر هو اأعلى هيئة ت�صاورية يف احلركة وُيتيح فر�صة ملراجعة 

الأولويات والتحديات امل�صرتكة.

ا راعًيا للموؤمتر وتقدم التوجهات  وتعمل املفو�صية الدائمة ب�صفتها ُمفّو�صً

الإ�صرتاتيجية للحركة يف الفرتات بني اإجتماعات املوؤمتر.

كما ت�صجع املفو�صية التن�صيق بني ال�صركاء يف احلركة وت�صاعد على تنفيذ 

القرارات ال�صادرة عن املوؤمترات وتدر�س الق�صايا وامل�صائل التي حتظى 

باإهتمام احلركة ككل.

واإ�صافة اإىل املوؤمتر الدويل، ُيعقد اإجتماعني هامني اآخرين كل �صنتني، هما: 

اجلمعية العامة، وتتاألف من مندوبني عن كل اجلمعيات الوطنية الأع�صاء، 

وجمل�س املندوبني الذي يجمع اجلمعيات الوطنية الأع�صاء والإحتاد الدويل 

.ICRC واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر IFRC

ر اجلمعية العامة ال�صيا�صات والتوجهات العامة لالإحتاد الدويل، بينما  وتقرِّ

يتخذ املجل�س القرارات ب�صاأن التدابري التي �صتعتمدها احلركة واأعمال 

املرافعة واملنا�صرة التي �صتتولها.
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(IFRC) الإحتاد الدويل
اإن الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر 

والهالل الأحمر )IFRC( منظمة اإن�صانية عاملية، 

ويحظى بالإعرتاف كمنظمة دولية يف نظام الأمم 

املتحدة.

ويتاألف الإحتاد الدويل حالًيا من 186 جمعية 

وطنية تعرتف بال�صلطة الد�صتورية ملجل�ص اإدارة 

الإحتاد يف حتديد ال�صيا�صة �صمن امليادين 

الإن�صانية املتفق عليها ويف دعم التعاون بني 

اجلمعيات الوطنية ومع املوؤ�ص�صات الأخرى. 

وين�صق الإحتاد امل�صاعدات الدولية ويوجهها تبًعا 

للكوارث الطبيعية والأخرى التي يت�صبب بها 

الإن�صان خارج اإطار النزاعات. وتكمن مهمته يف 

دين من خالل  حت�صني حياة املُ�صت�صعفني واملُهدَّ

التعبئة الإن�صانية.

�صورة جتمع بني اأع�صاء برملانيون واأع�صاء ميثلون حركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف الذكرى ال�صتني 

لإتفاقيات جنيف يف اأو�صرتاليا

ويعمل الإحتاد مع اجلمعيات الوطنية ملواجهة 

حالت الكوارث يف اأنحاء العامل. واإ�صافة اإىل 

اأعمال الإغاثة التي ي�صطلع بها الإحتاد، يقوم 

باأن�صطة يف جمال التنمية ت�صمل برامج التاأهب 

للكوارث، واأن�صطة ال�صحة والرعاية، وتعزيز 

القيم الإن�صانية. ويدعم الإحتاد على وجه 

اخل�صو�ص برامج تهدف اإىل احلد من خماطر 

ومكافحة اإنت�صار الأمرا�ص كفريو�ص نق�ص املناعة 

الب�رصية )HIV( وال�صل والإنفلونزا واملالريا.

كما يعمل الإحتاد على مكافحة التمييز والعنف، 

وتعزيز القيم واملبادئ الإن�صانية، وتقدمي 

امل�صاعدة للمهاجرين. ومن خالل و�صعه ب�صفة 

مراقب يف الأمم املتحدة فاإنه ُيعترب يف املجتمع 

الدويل ممثاًل مل�صالح اجلمعيات الوطنية على 

خمتلف امل�صتويات.

ويوجد لدى الإحتاد )IFRC( جدول اأعمال دويل 

من الأهداف ي�صمل:

•  احلد من عدد الوفيات والإ�صابات والتبعات 

الناجمة عن الكوارث.

•  احلد من عدد الوفيات والإ�صابات والتبعات 

الناجمة عن الأمرا�ص وطوارئ ال�صحة 

العامة. 

•  زيادة قدرات املجتمع املحلي واملدين وجمعية 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر للت�صدي 

حلالت ال�صعف امللحة وتداعياتها 

•  تعزيز احرتام التنوع والكرامة الإن�صانية، 

واحلد من التع�صب والتمييز وال�صتبعاد 

الجتماعي.

اجلمعيات الوطنية
تتواجد جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر الوطنية )اجلمعيات الوطنية( يف 186 

دة اأعمال ومبادى حركة ال�صليب  دولة جم�صِّ

الأحمر والهالل الأحمر. وتعمل اجلمعيات 

الوطنية كمنظمات م�صاِعدة لل�صلطات العامة يف 

دولها يف املجال الإن�صاين والإغاثة حيال الكوارث 

والأزمات، وبرامج ال�صحة والإمناء الإجتماعي، 

والرتويج للقانون الإن�صاين والقيم الإن�صانية. 

وت�صاعد اجلمعيات الوطنية خالل اأزمنة احلرب 

املدنيني املتاأثرين وتدعم اخلدمات الطبية التابعة 

للقوات امل�صلحة حني يكون ذلك مالئًما.

ما هو املق�صود ِبـ »الدور املُ�صاِعد«؟ 
اإنها عالقة مميزة مع حكومة كل دولة. 

تلعب اجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل 

الأحمر ، مثل ال�صليب الأحمر الأو�صرتايل، دوًرا 

فريًدا يف م�صاعدة املحتاجني داخل جمتمعاتهم من 

خالل عالقة مميزة مع حكومة بالدهم.

اإن الآثار العملية املرتتبة عن الدور امل�صاعد 

تختلف من بلد اإىل بلد، لكن القا�صم امل�صرتك هو 

اأن هذه اجلمعيات الوطنية هي �رصكاء موثوق بها 

للعمل مع ال�صلطات العامة الوطنية واملحلية.

وقبل اأن ُت�صبح اجلمعية جزًءا من احلركة، 

يجب عليها الإيفاء بعدد من ال�رصوط )ال�رصوط 

الأ�صا�صية للحركة، راجع املادة 4، ال�صفحة 9(. 

واأول هذه ال�رصوط اأن توافق الدولة على التقيُّد 

باإتفاقيات جنيف ل�صنة 1949. ثم يجب على 

الدولة اأن تعرتف من الناحية القانونية باجلمعية 

الوطنية وذلك من خالل قانون حملي اأو مر�صوم 

اأو �رصعة ملكية. علًما باأن املنظمات غري احلكومية 

(NGO) لي�ص مطلوب منها التقيُّد بهذا املتطلبات.

اإن اجلمعية الوطنية لي�صت منظمة اأهلية غري 

حكومية (NGO)، ويكون لديها منذ تاأ�صي�صها 

عالقة خمتلفة مع حكومة بالدها وال�صلطات 

العامة، ول ميكنها الت�صجيل ب�صفتها (NGO) يف 

نظام واأجهزة الأمم املتحدة.
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اإن عالقتها مع احلكومة ل تعني اإطالًقا اأن 

احلكومة ت�صيطر على اجلمعية الوطنية اأو توجه 

عملها. ويجب على كل حكومة الإعرتاف باجلمعية 

الوطنية من خالل �صيغة قانونية، والإعرتاف 

باجلمعية الوطنية يعني اأنه يجب على احلكومات 

وال�صلطات الإتاحة للجمعية الوطنية بالعمل وفق 

طريقة تتما�صى مع املبادئ الأ�صا�صية.

رغم اأن 
«

 وا�صح جًدا: 
»

الإ�صتقاللية
«

اإن مبداأ 

اجلمعيات الوطنية موؤ�ص�صات ُم�صاِعدة يف 

اخلدمات الإن�صانية حلكوماتها وتخ�صع لقوانني 

بالدها، لكن يجب عليها احلفاظ دائًما على 

 اإن التوجهات لتنفيذ اأنواع خمتلفة 
»

اإ�صتقالليتها.

من الأعمال من ِقَبل اجلمعيات الوطنية ت�صدر 

عن املوؤمترات الدولية، واجلمعية العامة، وجمل�ص 

املندوبني، والوثائق الإ�صرتاتيجية للحركة، ومن 

ثم التقييم الداخلي للجمعيات الوطنية ذاتها 

اإ�صتناًدا اإىل اإجتياجات جمتمعاتها.

اإن الدور املُ�صاِعد هو تعبري تقني للتعبري عن 

ال�رصاكة املعيَّنة واملميزة التي يجب للجمعية 

الوطنية اأن تتمتع بها مع حكومتها يف تقدمي 

اخلدمات الإن�صانية العامة. وتتعلق هذه اخلدمات 

باأزمنة احلرب تاريخًيا وفق مقت�صيات اإتفاقيات 

جنيف وبروتوكولتها الإ�صافية. لكن هناك كثري 

من الظروف التي طراأت خالل القرن املا�صي 

جنم عنها اإ�صطالع اجلمعيات الوطنية ب�صل�صلة 

كبرية من املهام حيال ت�صديها لالإحتياجات 

ال�صديدة للُم�صت�صعفني واملحتاجني يف العامل.

مناذج عن الدور املُ�صاِعد
اإن املثال النموذجي الأخري لذلك هو الدور 

الذي لعبه ال�صليب الأحمر الأو�صرتايل 

خالل حرائق غابات فيكتوريا املريعة التي 

حدثت مطلع 2009، حيث اإ�صطلعت يف 

الن�صاط الدوؤوب امل�صرتك مع كل م�صتويات 

احلكومة والإفادة من متطوعيها وخرباتها 

املحلية والدولية.

ويف كندا، طلبت ال�صلطات العامة من 

ال�صليب الأحمر م�صاعدتها يف اإدارة متنوع 

من الظروف الطارئة اأو الأحداث غري 

العادية. وقد دعم ال�صليب الأحمر جهود 

املجل�ص البلدية اإزاء وقوع اأزمنة �صكنية 

د. مل�صاعدة من كانوا �صيتعر�صوا للت�رصُّ

وقد اأم�صى ال�صليب الأحمر ال�صيني �صنتني 

من الإ�صتعدادات لالألعاب الأوملبية وقد 

اأناطت به احلكومة م�صوؤولية التاأُكد من 

تدريب 170000 متطوع على الإ�صعافات 

الأولية الأ�صا�صية.

اإن و�صعية املُ�صاعدة وامل�صاندة عالقة 

متوازنة من امل�صوؤوليات والفوائد املتبادلة، 

وهناك حاجة لوجود حوار ن�صيط بني 

اجلمعية الوطنية وال�صلطات العامة يف 

بالدها للتاأكد من اأن كال الطرفان يفهمان 

اإحتياجات وحدود بع�صهما الآخر.

ما هو القانون الدويل الإن�صاين؟ 
اإن القانون الدويل الإن�صاين )IHL( هو 

جمموعة من الأنظمة التي ت�صعى اإىل 

احلد من اآثار النزاعات املُ�صلحة على 

النا�س واملمتلكات. 

وُيعرف (IHL) اأي�ًصا بقانون احلروب، ويوفر 

هذا القانون الوقاية لفئات من النا�ص ويفر�ص 

القيود على اأ�صاليب احلرب اإنطالًقا من ال�صعي 

لتخفيف املعاناة خالل اأزمنة النزاعات امل�صلحة. 

اأما الر�صالة الأ�صا�صية لقانون (IHL) فهي:

•  عدم مهاجمة الأ�صخا�ص الذين ل ي�صاركون 

يف النزاع املُ�صلح اأو الذين كفوا عن امل�صاركة 

فيها )كاملدنيني، اجلرحى اأو اجلنود املُعادين 

الأ�رصى(

•  عدم ا�صتعمال الأ�صلحة التي ل مُتيِّز بني 

املدنيني اأو املقاتلني، اأو ُت�صبِّب املعاناة والأذى 

وال�رصر غري ال�رصوريان.

وتتوافر لأع�صاء الربملانات �صل�صلة من التدابري 

التي من �صاأنها الرتويج لإحرتام القانوين الدويل 

الإن�صاين. فهذا القانون موجود يف الكثري من 

املعاهدات الدولية )ول �صيما اإتفاقيات جنيف 

لعام 1949 وبروتوكولته الإ�صافية ل�صنة 

1977( ناهيك عن القانون الدويل العريف. كما 

هناك عدًدا من املعاهدات ذات ال�صلة بالقيود 

دة ومتنع ا�صتعمالها. وقد  على اأ�صلحة حمدَّ

اأعد ال�صليب الأحمر الأو�صرتايل وثيقة حول 

هذا املو�صوع مت اإقرارها واملوافقة عليها من 

ِقَبل الإحتاد الربملاين واللجنة الدولية لل�صليب 

الأحمر بعنوان: تعزيز الإحرتام للقانون الدويل 

الإن�صاين: دليل للربملانيني.

ما هو القانون الدويل لال�صتجابة 
للكوارث؟

تعزيز قوانني و�صيا�صات واإجراءات كل 

دولة حيال الإ�صتجابة للكوارث والأزمات 

الدولية والوطنية.

رغم اأن اخلطوط التوجيهية لتقدمي الت�صهيالت 

املحلية وتنظيم عمليات الإغاثة الدولية وتقدمي 

م�صاعدات الإنعا�ص املبدئية )اإر�صادات القانون 

الدويل لالإ�صتجابة للكوارث اأو IDRL( غري 

ُملِزمة من الوجهة القانونية، اإلَّ اأنه مت املوافقة 

عليها من قبل كل الدول يف موؤمتر 2007 الدويل 

لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر. وقد �صاغها 

الإحتاد الدويل ’IFRC‘ بعد م�صاورات مكثفة 

مع احلكومات واجلمعيات الوطنية واملنظمات 

الدولية واملوؤ�ص�صات غري احلكومية وُلِفت نظر 

الربملانات اإليها يف الإحتاد الربملاين.

مت هذا التوجيهات مل�صاعدة الدول على  وقد �ُصمِّ

تعزيز قوانينها و�صيا�صاتها واإجراءاتها فيما 

يخ�ص الإ�صتجابة الدولية والوطنية للكوارث. 

اإن هذه التوجيهات، �صاأنها �صاأن القانون الدويل 

الإن�صاين ’IHL‘، توؤكد على دور اجلمعيات 

الوطنية كموؤ�ص�صات ُم�صاِعدة للهيئات وال�صلطات 

العامة يف املجال الإن�صاين والتعاُمل مع الق�صايا 
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مثل امل�صوؤوليات الأ�صا�صية، والإنذار املُبكر 

والإ�صتعدادات، وتنظيم اأمور كاملواد واملعدات.

وللحركة عالقة فريدة بكل من القانون الدويل 

الإن�صاين والقانون الدويل لالإ�صتجابة للكوارث. 

فاللجنة الدولية لل�صليب الأحمر هي احلا�صنة 

املعهود اإليها بالقانون الدويل الإن�صاين وُتروج 

لهذه الناحية من القانون الدويل كما اإنها ت�صاعد 

على تنمية اأ�صاليب جديدة للتاأُكد من اأن مبادئ 

الإن�صانية لي�صت طي الن�صيان واأن يتم العمل 

مبوجيها اأثناء ن�صوب النزاعات امل�صلحة املقيتة. 

وقد لعب الإحتاد دوًرا حمورًيا يف تطوير اخلطوط 

التوجيهية القانونية ذات ال�صلة بتو�صيح 

الإ�صتعداد القانوين الوطني للدول من اأجل 

حت�صني اأن�صطة الإغاثة الدولية واإعادة الإعمار 

والإنعا�ص حيال الكوارث.

وهناك دوًرا كبرًيا تلعبه اجلمعيات الوطنية 

ويجب عليها القيام بذلك اإنطالًقا من التقُيد 

باملوؤمترات الدولية يف الرتويج للقانون الدويل 

الإن�صاين وتعميمه �صمن دول تواجدها ويف لفت 

نظر ال�صلطات اإىل القانون الدويل لالإ�صتجابة 

للكوارث ’IDRL‘. كما اأن احلكومات قد وافقت 

من جهتها على الإلتزام بالعمل مع اجلمعيات 

الوطنية ال�رصيكة يف هذا الإجتاه ونحو هذا 

الهدف.

ملـاذا ُتعترب �صارات ال�صليب الأحمر 
والهـالل الأحمر والبلورة احلمراء 

�صــارات هامة؟ 

للحركة ثالث �صارات مُميَّزة، حتمل كل منها نف�ص 

الو�صعية من منظور احلماية واملعنى وقد مت 

التو�ُصل اإىل ا�صتعمال واإعتماد هذه ال�صارات من 

خالل القانون الدويل يف اإتفاقية جنيف الأوىل �صنة 

1949 والربوتوكول الثالث الإ�صايف لالإتفاقية 

يف �صنة 2005. وهذه ال�صارات هي ال�صليب 

الأحمر والهالل الأحمر والبلورة احلمراء. وهذه 

ال�صارات الثالث حمايدة ول متثل اأي عالقة لها 

مغزى ديني اأو �صيا�صي اأو اأي مغزى اآخر.

الغاية 
«

ولهذه ال�صارات غايتان - ُتعرفا ِبـ 

. اإن ا�صتعمال هذه 
»

الغاية الدللية
«

 و
»

الوقائية

ال�صارة وفق غايتها الوقائية يعني اأنها تو�صع 

خالل اأوقات النزاع امل�صلح على اأفراد الطواقم 

الطبية والدينية وعلى املعدات الطبية ك�صيارات 

الإ�صعاف امليدانية واملباين الطبية وال�صفن التي 

ُت�صتعمل كم�صايف. اإن و�صع هذه ال�صارة على 

هوؤلء النا�ص وعلى املرافق ُي�صري اإىل الطرف 

الآخر من املقاتلني باأن هوؤلء النا�ص يجب عدم 

تعري�صهم للهجوم. مما يعني �رصورة عدم 

 وتوفري الوقاية ال�رصورية 
»

اإطالق الر�صا�ص
«

لهوؤلء النا�ص كي يقدموا امل�صاعدة لإ�صعاف 

اجلرحى واملر�صى.

اإن مهاجمة اأي �صخ�ص اأو مرفق يحمل �صارة 

حتظى بالوقاية هو اإنتهاك لإتفاقيات جنيف وقد 

ه ملن يقوم بهذه الإعتداءات تهمة اإرتكاب  توجَّ

جرمية حرب.

واإذا اأ�صيء ا�صتعمال اإحدى �صارات احلركة يف 

زمن النزاع امل�صلح )كا�صتعماله حلماية اجلنود 

من الهجوم مثاًل(، فاإن ذلك يعترب عمل من اأعمال 

الغدر وُيعترب جرمية حرب وفق اإتفاقيات جنيف.

واإذا ا�صُتعِملت ال�صارة وفق الغاية الدللية، 

فاإمنا ُت�صري اإىل اأن النا�ص اأو الأ�صياء ذات عالقة 

باحلركة. وميكن للجمعية الوطنية ا�صتعمال 

ال�صارة يف زمن ال�صلم لالإ�صارة اإىل اأنها ذات عالقة 

باحلركة واأن عملياتها ُمطابقة ملبادئ احلركة 

الأ�صا�صية واإنظمتها. واإن ا�صتعمال ال�صارة يحمل 

معه �صمانة كبرية لقيمة امل�صاعدة التي تقدمها 

اجلمعيات الوطنية. وُيتاح لكل دولة وجمعيتها 

الوطنية خيار ا�صتعمال اإحدى ال�صارات الثالث 

ويجب عليها التعُهد بالرتويج لإحرتام ال�صعار 

واحلر�ص على مكانته دون تعري�صه لالأذى 

وال�رصر باأي �صكل من الأ�صكال.

وتخ�صع �صارات احلركة الثالث لإتفاقيات جنيف 

والربوتوكولت الإ�صافية الثالث والت�رصيعات 

املحلية يف البالد. ويعتمد الكثري من النا�ص على 

هذه ال�صارات للحفاظ على �صالمتهم يف مناطق 

النزاع، كما اأن كثريون يدينون بحياتهم لل�صعار 

نظًرا ملا يتمتع به من اإحرتام وتقدير واإعرتاف يف 

كل اأنحاء العامل.

قافلة طبية تابعة للجنة الدولية لل�صليب الأحمر حتمل ال�صارة 

بو�صوح، تنقل املوؤن الطازجة اإىل م�صفى يف اأفغان�صتان. 

ال�صورة: اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر/يانيك موَلر.
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ماذا ميكن للربملانيـني فعله لتعزيز 
ودعم جمعياتهم الوطنية؟

يلعب الربملانيون دوًرا بالغ الأهمية 

يف احلر�س على قيام احلركة كلل يف 

الإ�صطالع بلعب دورها الإن�صاين الذي 

اإنُتِدبت له ومنحته اأياها الدول مبوجب 

القانون الدويل والقرارات ال�صادرة عن 

املوؤمترات الدولية.

1.  الإعرتاف القانوين

اإن قوة وقدرة اجلمعيات الوطنية الأع�صاء 

تتطلب اأن تكون الدول حيث تتواجد هذه 

اجلمعيات قد اأ�صدرت الت�رصيعات والأنظمة 

القانونية املالئمة لالإعرتاف بوجود جمعيتها 

الوطنية والتاأكيد على قدرة هذه اجلمعية للتقيُّد 

باملبادئ الأ�صا�صية وتعُهد القيام باأن�صطتها 

كموؤ�ص�صة ُم�صاِعدة للهيئات العامة يف املجال 

م ما يعنيه  الإن�صاين. ويجب على الربملانيني تفهُّ

ذلك وكيف ميكن اإر�صاء دعائم هذه العالقة على 

اأف�صل وجه يف بالدهم.

2.  ا�صـتعمال ال�صـارة

هناك �رصورة لإجراء التحديثات على الت�رصيعات 

املحلية الناظمة لال�صتعمال ال�صحيح ل�صارات 

ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر اأو البلورة 

احلمراء. اإن هذه الت�رصيعات ت�صاعد يف التاأكيد 

على تر�صيخ فهم املُجتمع ب�صكل عام ل�صتعمال 

ال�صارة كرمز للحماية. اإن التاأُكد من اأن دولتكم 

تعتمد الإ�صتعمال ال�صحيح ل�صارات ال�صليب 

الأحمر، الهالل الأحمر اأو البلورة احلمراء مهمة 

اأخرى بالغة الأهمية تقع على عاتق الربملانيني.

م مدى  3.  ت�صخري وجتيري اخلربات وتفهُّ
القدرة على الإ�صتجابة للطوارئ والكوارث

قد تكون بع�ص اجلمعيات الوطنية جزًءا من 

هيئات اإ�صت�صارية حكومية �صمن جمال خرباتها 

)كالإ�صتجابة للكوارث الطارئة اأو التعاطي مع 

الآثار الناجمة عن الهجرة(. اإن ال�صلوع يف 

النقا�ص حول اأمور مثل القانون الدويل لالإ�صتجابة 

للكوارث ’IDRL‘ واإ�صتحداث املراجعات حول ما 

اإذا كانت هناك �رصورة لقوانني اأو اأنظمة جديدة 

من �صاأنها توفري م�صاعدات اأف�صل حيال الكوارث 

الطبيعية، هي م�صاألة هامة لكل الربملانيني. وغالًبا 

ما يكون لهذه الهيئات احلكومية جلان برملانية 

رديفة وميكن حينئذ للربملانيني التاأُكد من توفري 

املعلومات ال�رصورية لهذه اللجان حول اأن�صطة 

ومبادرات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

4.  دعم جلنة القانون الدويل الإن�صاين

توجد يف الكثري من البالد جلنة وطنية للقانون 

الدويل الإن�صاين يقوم من خاللها اأع�صاء من 

وزارات خمتلفة كاخلارجية والدفاع والعدل 

باإجراء املناق�صات مع اجلمعية الوطنية واللجنة 

الدولية لل�صليب الأحمر للتاأُكد من اإحرتام 

القانون الدويل الإن�صاين. وُتتيح هذه اللجان 

لعملية تباُدل املعلومات واخلربات وم�صاعدة 

الدولة على فهم وتنفيذ الإلتزامات الناجمة عن 

القانون الدويل الإن�صاين. وميكن للربملانيني 

امل�صاركة يف نقا�صات حول املوافقة على معاهدات 

القانون الدويل الإن�صاين وقبوله و�صن القوانني 

املحلية ذات العالقة بهذا القانون تبًعا لذلك اإذا 

دعت ال�رصورة.

5.  تاأ�صي�س جمموعة برملانية لأ�صدقاء 
ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر

لقد دعمت اجلمعية الوطنية يف بع�ص الدول 

 من الأ�صدقاء. وقام 
»

جمموعة برملانية
«

تاأ�صي�ص 

ال�صليب الأحمر الأو�صرتايل بذلك ولديه الآن 

جمموعة برملانيني من كل الأحزاب يلعبون دور 

ال�صفراء لأعمال واأن�صطة اجلمعية الوطنية. 

وتلعب هذه املجموعة دوًرا بالغ الأهمية يف 

م�صاعدة ال�صليب الأحمر الأو�صرتايل يف احلفاظ 

على قدراته من اأجل عالقة اإيجابية على كافة 

�صعد �صناعة القرار �صمن املجتمع. وب�صفتكم 

اأع�صاء يف الربملان، فاإنكم تلعبون دوًرا حمورًيا 

كقادة للراأي يف املجتمع ولديكم قدرات فريدة 

لطرح امل�صائل ذات الإهتمام وتثقيف اجلمهور 

حول خمتلف املبادئ الإن�صانية التي ُتعترب يف 

�صلب اإهتمامات احلركة.

ويجب اأن يتم هذا العمل على كافة الأ�صعدة 

الربملانية تقديًرا للدور املُ�صاعد الذي تلعبه 

اجلمعية الوطنية على كافة امل�صتويات. ويف الدول 

التي تعتمد النظام الفدرايل، غالًبا ما ت�صطلع 

الربملانات املحلية بهذا الدور لأنها على متا�ص 

مبا�رص بالق�صايا املحلية للجمعيات الوطنية 

و�صتمثل جمموعات الأ�صدقاء يف هذه الربملانات 

قيمة اإن�صانية حقيقية لعملنا وغاياتنا.  

6.  فهم وتنفيذ قرارات وتعهدات 
املوؤمترات الدولية

تعقد احلركة موؤمتًرا دولًيا كل اأربع �صنوات 

ي�صم اجلمعيات الوطنية، الإحتاد (IFRC)، اللجنة 

الدولية (ICRC) والدول الأطراف يف اإتفاقيات 

جنيف. ويهدف املوؤمتر اإىل جمع احلكومات 

نة للحركة للمناق�صة والإتفاق على  والعنا�رص املُكوِّ

الأولويات الإن�صانية الرئي�صة لل�صنوات الأربع 

القادمة. وُت�صاغ اأولويات املوؤمتر الدويل على 

ن�صق قرارات وحتظى عادة باإجماع كل اأع�صاء 

املوؤمتر. ورغم اأن القرارات غري ُملزمة من 

الناحية القانونية، اإلَّ اأنها متثل اإلتزاًما ر�صمًيا 

يتم تدوينه من اأجل اإتخاذ اإجراءات اإن�صانية من 

ِقَبل املُ�صاركني يف املوؤمتر.

اإ�صافة اإىل القرارات الر�صمية، ميكن اأي�ًصا 

لكل حكومة وجمعية وطنية الإلتزام بتعهدات 

بالإ�صرتاك مع الإحتاد (IFRC)، واللجنة الدولية 

(ICRC). اإن التعهدات اإفادة بالإلتزام باأهداف 

اإن�صانية اأ�صا�صية وميكن اإتخاذها من قبل اأطراف 

مبفردها اأو بالإ�صرتاك مع اأطراف اأخرى. وهذه 

التعهدات كانت قد اأُدرجت �صنة 1999، وتتمحور 

يف لبها حول خلق ال�رصاكات بني امل�صاركني يف 

املوؤمتر وميكن للعهود حتديد اأطر النقا�صات 

العامة بني اجلمعيات الوطنية و�صلطات البالد 

حيث تعمل هذه اجلمعيات.
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وب�صفتكم اأع�صاء يف الربملان، من الأهمية مبكان 

اأن تكونوا ُمدركني لي�ص فقط بفحوى وم�صامني 

تعهدات بالدكم، بل اأي�ًصا مبحتوى القرارات، 

ول �صيما اإذا كانت ذات �صلة باإحدى نواحي 

تخ�ص�صاتكم اأو اإهتماماتكم.

وينبغي اأي�ًصا لأع�صاء الربملان ب�صفتهم �صناًعا 

للقرار ورواًدا للراأي اأن ي�صتجيبوا لطلبات عقد 

الإجتماعات والنقا�ص حول الق�صايا الإن�صانية 

التي تطرحها احلركة. اإن دور اجلمعيات الوطنية 

كموؤ�ص�صات ُم�صاِعدة للهيئات العامة يف البالد 

يفر�ص على اجلمعيات الوطنية م�صوؤولية بناء 

عالقاتها مع الربملانات ولفت نظر الربملانات 

للق�صايا ذات الإهتمام.

وكمثال على عالقة ذلك بالأمور والأعمال 

الأ�صا�صية للجمعيات الوطنية هو التنويه 

الإر�صادي حول ت�رصيعات العمل الطوعي الذي 

�صدر عن اإحتاد (IFRC) والإحتاد الربملاين 

ومتطوعي الأمم املتحدة يف 2004 كجزء من تنفيذ 

قرار مت تبنيه من ِقَبل الإحتاد الربملاين يف 2001.

وهذا خري دليل على اأهمية الربملانيني يف التيُقظ 

واحلر�ص حني تعاملهم مع الت�رصيعات والتاأُكد 

من اأن كل املناق�صات والإجراءات تتم يف بيئة من 

املعرفة ُمدِركة للتبعات والعواقب املُحتملة من 

املنظور الإن�صاين.

لالإت�صال باجلمعية الوطنية يف البلد التي متثلها يف 

 الربملان وتقدمي الدعم لها، راجع املوقع:

www.ifrc.org

حتتوي الن�صخة الإلكرتونية من هذا الدليل على الكثري من الروابط 

الإلكرتونية املفيدة لإجراء املزيد من البحوث. ُزر ق�صم املكتبة يف املوقع 
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