دليل الربملانيني

�إىل احلركة الدوليـة
للهالل الأحمـر
وال�صـليب الأحمـر

 2الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر:

�إن حركة الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر
(احلركة) هي �أكرب �شبكة ُتعنى بالأعمال
الإن�سانية يف العامل .وهي حركة حمايدة
وغري منحازة ،ت�سعى �إىل رفع وتخفيف
املعاناة الإن�سانية ،وال �سيما خالل �أوقات
الأزمات ون�شوب النزاعات.
من الأهمية مبكان �أن يتفهم الربملانيون ماهية
احلركة ،وخا�صة الدور الذي تلعبه  186جمعية
من اجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر يف كل �أنحاء العامل� .إن وجود اجلمعية
الوطنية القوية والفاعلة �سيمكنها من م�ساعدة
ال�سلطات العامة واحلكومات يف املجال الإن�ساين.
وهناك عدد من ال�سمات املُح َّددة للجمعيات
الوطنية والتي متيزها عن املنظمات وامل�ؤ�س�سات
العامة غري احلكومية (تُعرف �إخت�صا ًرا ِبـ
 )NGOsوعن الأمم املتحدة ) (UNوالعنا�رص
الأخرى العاملة يف املجتمع املدين.
ويهدف هذا الدليل �إىل تقدمي �رشوحات وا�ضحة
حول هذه الأمور والتي تهدف بالتايل �إىل تطوير
عالقة �أف�ضل بني الربملانيني واجلمعية الوطنية
لل�صليب الأحمر �أو الهالل الأحمر يف بالدهم.
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�إننا نهتدي ون�سرت�شد باملبادئ
ال�سبع الأ�سا�سية التالية:
• الإن�سانية
• عدم التح ُّيز
• احليادية
• الإ�ستقاللية
• اخلدمة التطوعية
• الوحدة
• العاملية
�أما النواحي التي ن�سلط ال�ضوء عليها فت�شمل:
• ما هي احلركة؟
• ماذا يعني «دور امل�ساعدة»؟
علي معرفته عن القانون الدويل
•	ماذا يجب َّ
الإن�ساين ) (IHLوالقانون الدويل �إ�ستجابة
للكوارث )(IDRL؟
•	ملاذا تُعترب �شارات ال�صليب والهالل والبلورة
احلمراء هامة؟
•	ماذا ميكنني فعله ب�صفتي برملان ًيا لتقوية
ودعم اجلمعية الوطنية لل�صليب الأحمر
�أو الهالل الأحمر يف بالدي؟

ما هي احلركة؟

تتكون احلركة من قرابة  100مليون متطوع
وداعم وموظف ينت�رشون يف كافة بلدان و�أقاليم
العامل تقري ًبا .وتت�ألف احلركة من ثالثة عنا�رص
�أ�سا�سية:
•	اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر (تُعرف
�إخت�صا ًرا ِبـ )ICRC؛
•	الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر (تُعرف �إخت�صا ًرا ِبـ )IFRC؛
•	اجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر (عددها  186جمعية وطنية).
�إن احلكومات لي�ست �أع�ضاء يف احلركة ،لكنها
ت�شارك يف امل�ؤمتر الدويل لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر الذي ُيعقد كل �أربع �سنوات .وقد قبلت
احلكومات �سل�سلة كبرية من �إلتزامات هذه
امل�ؤمترات و�صادقت على �إتفاقيات جنيف ل�سنة
 1949وبروتوكوالت  1979الإ�ضافية.
وب�صفتهم �رشكاء ،يدعم خمتلف �أع�ضاء احلركة
املجتمعات كي تُ�صبح �أقوى و�أكرث �سالمة وذلك
من خالل امل�شاريع الإمنائية والأن�شطة الإن�سانية.
كما تعمل احلركة بالتعاون مع احلكومات
والهيئات العامة واملانحني واملنظمات الإن�سانية
الأخرى والقطاع اخلا�ص من �أجل م�ساعدة
املُ�ست�ضعفني واملت�رضرين يف العامل ب�رصف النظر
عن هويتهم ومكان �أقامتهم.

وي�رشح مبد�أ «الإن�سانية» �أن هدف احلركة يكمن
يف «منع وتخفيف معاناة الإن�سان �أينما وجدت».
�إن مبادئ «احليادية» و «عدم التح ُّيز» تفر�ض على
احلركة عدم التمييز يف عملها وعدم الإنحياز
ل�صالح �أي جهة يف النزاعات من �أي نوع .ومن
خالل ح�ضورها امل�ؤمترات الدولية حلركة
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر (راجع ال�صفحة
 )5وموافقتها على �سل�سلة من القرارات ،فقد
تعهدت احلكومات امل�ساعدة على الت�أكد من �أن
جمعياتها الوطنية �ستعمل �ضمن �إطار املبادى
الأ�سا�سية و�أن يكون عمل هذه اجلمعيات ُمطاب ًقا
مع املبادى الأ�سا�سية.
وترتابط احلركة � ً
أي�ضا من خالل ا�ستعمال
�شاراتها ك�أداة للداللة مثل ال�صليب الأحمر �أو
الهالل الأحمر �أو البلورة احلمراء والتي نتناولها
يف ال�صفحة  10من هذا الدليل.
ويوجد لدى احلركة موق ًعا على �شبكة الإنرتنت
 ،www.redcross.intوهو ُمب َّوب وفق �أق�سام
تتناول تاريخ احلركة ،وامل�ؤمتر الدويل ،وجملة
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الإلكرتونية.
وتهدف �إ�سرتاتيجية احلركة �إىل تعزيز قدراتها
عرب تقدمي العون لل ُم�ست�ضعفني من خالل ح�شد
اجلهود الإن�سانية ،وحت ِّدد الأهداف والنتائج
املرج ّوة من عمل اللجنة الدولية  ICRCوالإحتاد
الدويل  IFRCواجلمعيات الوطنية يف العامل �سو ًيا.
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ما هي العنا�صر املختلفة املُك ِّونة
للحركة؟

�إن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ()ICRC
والإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر ( )IFRCواجلمعيات الوطنية
هيئات م�ستقلة .لكل منها كيانه اخلا�ص وال
متار�س �أي منها �سلطتها على الأخرى رغم
�إتفاقها على �آليات لتن�سيق جهودها �سو ًيا
والتطابق �ضمن �إطار عمل م�شرتك لل�سيا�سات
عند ال�رضورة.
اللجنة الدولية )(ICRC

�إن اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ()ICRC
منظمة غري متحيزة ،حمايدة وم�ستقلة .وتتمثل
مهمتها الإن�سانية اخلا�صة يف حماية �أرواح
وكرامة �ضحايا احلروب و�أعمال العنف الأخرى
وتقدمي امل�ساعدة لهم.
وتُدير اللجنة الدولية وتن�سق �أن�شطة الإغاثة
الدولية التي ت�ضطلع بها احلركة يف حاالت
النزاع .كما ت�سعى جاهدة �إىل تفادي املعاناة
والرتويج لأهمية القانون الدويل الإن�ساين
وتعزيزه .وب�صفتها راعية �إتفاقيات جنيف،
تتمتع اللجنة الدولية ح�سب القانون الدويل
بتفوي�ض دائم لزيارة ال�سجون وتنظيم عمليات
الإغاثة وجمع �شمل العائالت امل�شتتة والإ�ضطالع
ب�أن�شطة �إن�سانية الأخرى �إبان النزاعات امل�سلحة.
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كما تعمل اللجنة الدولية على تلبية �إحتياجات
النازحني داخل بلدانهم ،ورفع الوعي العام
ب�أخطار الألغام واملتفجرات املختلفة من احلروب،
والبحث عن املفقودين �أثناء النزاعات.
تتخذ اللجنة الدولية من جنيف يف �سوي�رسا مق ًرا
لها ،ويوجد لديها �أكرث من  12000موظف يف 80
دولة حول العامل .ويتم تنفيذ حوايل  30باملائة
من الأن�شطة امليدانية للجنة الدولية بالتعاون مع
اجلمعيات الوطنية.

حتديد معامل جدول �أعمال الأن�شطة الإن�سانية

يجتمع �شتى ال�شركاء يف احلركة ب�صورة منتظمة ملناق�شة الق�ضايا امل�شرتكة
وتقا�سم املعلومات واخلربات حول �أف�ضل املمار�سات.
ُ
ويتالقى �أع�ضاء احلركة مرة كل �أربع �سنوات مع ممثلي الدول اطراف
يف �إتفاقيات جنيف وذلك يف �إطار امل�ؤمتر الدويل لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر .وامل�ؤمتر هو �أعلى هيئة ت�شاورية يف احلركة و ُيتيح فر�صة ملراجعة
الأولويات والتحديات امل�شرتكة.
وتعمل املفو�ضية الدائمة ب�صفتها ُمف ّو ً�ضا راع ًيا للم�ؤمتر وتقدم التوجهات
الإ�سرتاتيجية للحركة يف الفرتات بني �إجتماعات امل�ؤمتر.
كما ت�شجع املفو�ضية التن�سيق بني ال�شركاء يف احلركة وت�ساعد على تنفيذ
القرارات ال�صادرة عن امل�ؤمترات وتدر�س الق�ضايا وامل�سائل التي حتظى
ب�إهتمام احلركة ككل.
و�إ�ضافة �إىل امل�ؤمتر الدويلُ ،يعقد �إجتماعني هامني �آخرين كل �سنتني ،هما:
اجلمعية العامة ،وتت�ألف من مندوبني عن كل اجلمعيات الوطنية الأع�ضاء،
وجمل�س املندوبني الذي يجمع اجلمعيات الوطنية الأع�ضاء والإحتاد الدويل
 IFRCواللجنة الدولية لل�صليب الأحمر .ICRC
وتق ِّرر اجلمعية العامة ال�سيا�سات والتوجهات العامة للإحتاد الدويل ،بينما
يتخذ املجل�س القرارات ب�ش�أن التدابري التي �ستعتمدها احلركة و�أعمال
املرافعة واملنا�صرة التي �ستتوالها.
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ويوجد لدى الإحتاد ( )IFRCجدول �أعمال دويل
من الأهداف ي�شمل:

�صورة جتمع بني �أع�ضاء برملانيون و�أع�ضاء ميثلون حركة ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر يف الذكرى ال�ستني
لإتفاقيات جنيف يف �أو�سرتاليا

الإحتاد الدويل )(IFRC

�إن الإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر
والهالل الأحمر ( )IFRCمنظمة �إن�سانية عاملية،
ويحظى بالإعرتاف كمنظمة دولية يف نظام الأمم
املتحدة.
ويت�ألف الإحتاد الدويل حال ًيا من  186جمعية
وطنية تعرتف بال�سلطة الد�ستورية ملجل�س �إدارة
الإحتاد يف حتديد ال�سيا�سة �ضمن امليادين
الإن�سانية املتفق عليها ويف دعم التعاون بني
اجلمعيات الوطنية ومع امل�ؤ�س�سات الأخرى.
وين�سق الإحتاد امل�ساعدات الدولية ويوجهها تب ًعا
للكوارث الطبيعية والأخرى التي يت�سبب بها
الإن�سان خارج �إطار النزاعات .وتكمن مهمته يف
حت�سني حياة املُ�ست�ضعفني واملُه َّددين من خالل
التعبئة الإن�سانية.

ويعمل الإحتاد مع اجلمعيات الوطنية ملواجهة
حاالت الكوارث يف �أنحاء العامل .و�إ�ضافة �إىل
�أعمال الإغاثة التي ي�ضطلع بها الإحتاد ،يقوم
ب�أن�شطة يف جمال التنمية ت�شمل برامج الت�أهب
للكوارث ،و�أن�شطة ال�صحة والرعاية ،وتعزيز
القيم الإن�سانية .ويدعم الإحتاد على وجه
اخل�صو�ص برامج تهدف �إىل احلد من خماطر
ومكافحة �إنت�شار الأمرا�ض كفريو�س نق�ص املناعة
الب�رشية ( )HIVوال�سل والإنفلونزا واملالريا.
كما يعمل الإحتاد على مكافحة التمييز والعنف،
وتعزيز القيم واملبادئ الإن�سانية ،وتقدمي
امل�ساعدة للمهاجرين .ومن خالل و�ضعه ب�صفة
مراقب يف الأمم املتحدة ف�إنه ُيعترب يف املجتمع
الدويل ممث ًال مل�صالح اجلمعيات الوطنية على
خمتلف امل�ستويات.

•	احلد من عدد الوفيات والإ�صابات والتبعات
الناجمة عن الكوارث.
•	احلد من عدد الوفيات والإ�صابات والتبعات
الناجمة عن الأمرا�ض وطوارئ ال�صحة
العامة.
•	زيادة قدرات املجتمع املحلي واملدين وجمعية
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر للت�صدي
حلاالت ال�ضعف امللحة وتداعياتها
•	تعزيز احرتام التنوع والكرامة الإن�سانية،
واحلد من التع�صب والتمييز واال�ستبعاد
االجتماعي.

اجلمعيات الوطنية

تتواجد جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر الوطنية (اجلمعيات الوطنية) يف 186
جم�سدة �أعمال ومبادى حركة ال�صليب
دولة ِّ
الأحمر والهالل الأحمر .وتعمل اجلمعيات
الوطنية كمنظمات م�سا ِعدة لل�سلطات العامة يف
دولها يف املجال الإن�ساين والإغاثة حيال الكوارث
والأزمات ،وبرامج ال�صحة والإمناء الإجتماعي،
والرتويج للقانون الإن�ساين والقيم الإن�سانية.
وت�ساعد اجلمعيات الوطنية خالل �أزمنة احلرب
املدنيني املت�أثرين وتدعم اخلدمات الطبية التابعة
للقوات امل�سلحة حني يكون ذلك مالئ ًما.

ما هو املق�صود ِبـ «الدور املُ�ساعِ د»؟
�إنها عالقة مميزة مع حكومة كل دولة.
تلعب اجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر  ،مثل ال�صليب الأحمر الأو�سرتايل ،دو ًرا
فري ًدا يف م�ساعدة املحتاجني داخل جمتمعاتهم من
خالل عالقة مميزة مع حكومة بالدهم.
�إن الآثار العملية املرتتبة عن الدور امل�ساعد
تختلف من بلد �إىل بلد ،لكن القا�سم امل�شرتك هو
�أن هذه اجلمعيات الوطنية هي �رشكاء موثوق بها
للعمل مع ال�سلطات العامة الوطنية واملحلية.
وقبل �أن تُ�صبح اجلمعية جز ًءا من احلركة،
يجب عليها الإيفاء بعدد من ال�رشوط (ال�رشوط
الأ�سا�سية للحركة ،راجع املادة  ،4ال�صفحة .)9
و�أول هذه ال�رشوط �أن توافق الدولة على التق ُّيد
ب�إتفاقيات جنيف ل�سنة  .1949ثم يجب على
الدولة �أن تعرتف من الناحية القانونية باجلمعية
الوطنية وذلك من خالل قانون حملي �أو مر�سوم
�أو �رشعة ملكية .عل ًما ب�أن املنظمات غري احلكومية
) (NGOلي�س مطلوب منها التق ُّيد بهذا املتطلبات.
�إن اجلمعية الوطنية لي�ست منظمة �أهلية غري
حكومية ) ،(NGOويكون لديها منذ ت�أ�سي�سها
عالقة خمتلفة مع حكومة بالدها وال�سلطات
العامة ،وال ميكنها الت�سجيل ب�صفتها ) (NGOيف
نظام و�أجهزة الأمم املتحدة.

 8الهالل الأحمر وال�صليب الأحمر:

�إن عالقتها مع احلكومة ال تعني �إطال ًقا �أن
احلكومة ت�سيطر على اجلمعية الوطنية �أو توجه
عملها .ويجب على كل حكومة الإعرتاف باجلمعية
الوطنية من خالل �صيغة قانونية ،والإعرتاف
باجلمعية الوطنية يعني �أنه يجب على احلكومات
وال�سلطات الإتاحة للجمعية الوطنية بالعمل وفق
طريقة تتما�شى مع املبادئ الأ�سا�سية.
�إن مبد�أ «الإ�ستقاللية» وا�ضح ج ًدا« :رغم �أن
اجلمعيات الوطنية م�ؤ�س�سات ُم�سا ِعدة يف
اخلدمات الإن�سانية حلكوماتها وتخ�ضع لقوانني
بالدها ،لكن يجب عليها احلفاظ دائ ًما على
�إ�ستقالليتها� ».إن التوجهات لتنفيذ �أنواع خمتلفة
من الأعمال من ِق َبل اجلمعيات الوطنية ت�صدر
عن امل�ؤمترات الدولية ،واجلمعية العامة ،وجمل�س
املندوبني ،والوثائق الإ�سرتاتيجية للحركة ،ومن
ثم التقييم الداخلي للجمعيات الوطنية ذاتها
�إ�ستنا ًدا �إىل �إجتياجات جمتمعاتها.
�إن الدور املُ�سا ِعد هو تعبري تقني للتعبري عن
ال�رشاكة املع َّينة واملميزة التي يجب للجمعية
الوطنية �أن تتمتع بها مع حكومتها يف تقدمي
اخلدمات الإن�سانية العامة .وتتعلق هذه اخلدمات
ب�أزمنة احلرب تاريخ ًيا وفق مقت�ضيات �إتفاقيات
جنيف وبروتوكوالتها الإ�ضافية .لكن هناك كثري
من الظروف التي طر�أت خالل القرن املا�ضي
جنم عنها �إ�ضطالع اجلمعيات الوطنية ب�سل�سلة
كبرية من املهام حيال ت�صديها للإحتياجات
ال�شديدة لل ُم�ست�ضعفني واملحتاجني يف العامل.
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مناذج عن الدور املُ�ساعِ د

�إن املثال النموذجي الأخري لذلك هو الدور
الذي لعبه ال�صليب الأحمر الأو�سرتايل
خالل حرائق غابات فيكتوريا املريعة التي
حدثت مطلع  ،2009حيث �إ�ضطلعت يف
الن�شاط الد�ؤوب امل�شرتك مع كل م�ستويات
احلكومة والإفادة من متطوعيها وخرباتها
املحلية والدولية.
ويف كندا ،طلبت ال�سلطات العامة من
ال�صليب الأحمر م�ساعدتها يف �إدارة متنوع
من الظروف الطارئة �أو الأحداث غري
العادية .وقد دعم ال�صليب الأحمر جهود
املجل�س البلدية �إزاء وقوع �أزمنة �سكنية
مل�ساعدة من كانوا �سيتعر�ضوا للت� ُّرشد.
وقد �أم�ضى ال�صليب الأحمر ال�صيني �سنتني
من الإ�ستعدادات للألعاب الأوملبية وقد
�أناطت به احلكومة م�س�ؤولية الت�أ ُكد من
تدريب  170000متطوع على الإ�سعافات
الأولية الأ�سا�سية.
�إن و�ضعية املُ�ساعدة وامل�ساندة عالقة
متوازنة من امل�س�ؤوليات والفوائد املتبادلة،
وهناك حاجة لوجود حوار ن�شيط بني
اجلمعية الوطنية وال�سلطات العامة يف
بالدها للت�أكد من �أن كال الطرفان يفهمان
�إحتياجات وحدود بع�ضهما الآخر.

ما هو القانون الدويل الإن�ساين؟
�إن القانون الدويل الإن�ساين ( )IHLهو
جمموعة من الأنظمة التي ت�سعى �إىل
احلد من �آثار النزاعات املُ�سلحة على
النا�س واملمتلكات.
و ُيعرف )ً � (IHL
أي�ضا بقانون احلروب ،ويوفر
هذا القانون الوقاية لفئات من النا�س ويفر�ض
القيود على �أ�ساليب احلرب �إنطال ًقا من ال�سعي
لتخفيف املعاناة خالل �أزمنة النزاعات امل�سلحة.
�أما الر�سالة الأ�سا�سية لقانون ) (IHLفهي:
•	عدم مهاجمة الأ�شخا�ص الذين ال ي�شاركون
يف النزاع املُ�سلح �أو الذين كفوا عن امل�شاركة
فيها (كاملدنيني ،اجلرحى �أو اجلنود املُعادين
الأ�رسى)
•	عدم ا�ستعمال الأ�سلحة التي ال تمُ ِّيز بني
املدنيني �أو املقاتلني� ،أو تُ�س ِّبب املعاناة والأذى
وال�رضر غري ال�رضوريان.
وتتوافر لأع�ضاء الربملانات �سل�سلة من التدابري
التي من �ش�أنها الرتويج لإحرتام القانوين الدويل
الإن�ساين .فهذا القانون موجود يف الكثري من
املعاهدات الدولية (وال �سيما �إتفاقيات جنيف
لعام  1949وبروتوكوالته الإ�ضافية ل�سنة
 )1977ناهيك عن القانون الدويل العريف .كما
هناك عد ًدا من املعاهدات ذات ال�صلة بالقيود
على �أ�سلحة حم َّددة ومتنع ا�ستعمالها .وقد
�أعد ال�صليب الأحمر الأو�سرتايل وثيقة حول
هذا املو�ضوع مت �إقرارها واملوافقة عليها من

ِق َبل الإحتاد الربملاين واللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر بعنوان :تعزيز الإحرتام للقانون الدويل
الإن�ساين :دليل للربملانيني.

ما هو القانون الدويل لال�ستجابة
للكوارث؟
تعزيز قوانني و�سيا�سات و�إجراءات كل
دولة حيال الإ�ستجابة للكوارث والأزمات
الدولية والوطنية.
رغم �أن اخلطوط التوجيهية لتقدمي الت�سهيالت
املحلية وتنظيم عمليات الإغاثة الدولية وتقدمي
م�ساعدات الإنعا�ش املبدئية (�إر�شادات القانون
الدويل للإ�ستجابة للكوارث �أو  )IDRLغري
ُملزِمة من الوجهة القانونية� ،إ َّال �أنه مت املوافقة
عليها من قبل كل الدول يف م�ؤمتر  2007الدويل
لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر .وقد �صاغها
الإحتاد الدويل ’ ‘IFRCبعد م�شاورات مكثفة
مع احلكومات واجلمعيات الوطنية واملنظمات
الدولية وامل�ؤ�س�سات غري احلكومية و ُل ِفت نظر
الربملانات �إليها يف الإحتاد الربملاين.
وقد ُ�ص ِّممت هذا التوجيهات مل�ساعدة الدول على
تعزيز قوانينها و�سيا�ساتها و�إجراءاتها فيما
يخ�ص الإ�ستجابة الدولية والوطنية للكوارث.
�إن هذه التوجيهات� ،ش�أنها �ش�أن القانون الدويل
الإن�ساين ’ ،‘IHLت�ؤكد على دور اجلمعيات
الوطنية كم�ؤ�س�سات ُم�سا ِعدة للهيئات وال�سلطات
العامة يف املجال الإن�ساين والتعا ُمل مع الق�ضايا
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مثل امل�س�ؤوليات الأ�سا�سية ،والإنذار املُبكر
والإ�ستعدادات ،وتنظيم �أمور كاملواد واملعدات.
وللحركة عالقة فريدة بكل من القانون الدويل
الإن�ساين والقانون الدويل للإ�ستجابة للكوارث.
فاللجنة الدولية لل�صليب الأحمر هي احلا�ضنة
املعهود �إليها بالقانون الدويل الإن�ساين وتُروج
لهذه الناحية من القانون الدويل كما �إنها ت�ساعد
على تنمية �أ�ساليب جديدة للت�أ ُكد من �أن مبادئ
الإن�سانية لي�ست طي الن�سيان و�أن يتم العمل
مبوجيها �أثناء ن�شوب النزاعات امل�سلحة املقيتة.
وقد لعب الإحتاد دو ًرا حمور ًيا يف تطوير اخلطوط
التوجيهية القانونية ذات ال�صلة بتو�ضيح
الإ�ستعداد القانوين الوطني للدول من �أجل
حت�سني �أن�شطة الإغاثة الدولية و�إعادة الإعمار
والإنعا�ش حيال الكوارث.
وهناك دو ًرا كب ًريا تلعبه اجلمعيات الوطنية
ويجب عليها القيام بذلك �إنطال ًقا من التق ُيد
بامل�ؤمترات الدولية يف الرتويج للقانون الدويل
الإن�ساين وتعميمه �ضمن دول تواجدها ويف لفت
نظر ال�سلطات �إىل القانون الدويل للإ�ستجابة
للكوارث ’ .‘IDRLكما �أن احلكومات قد وافقت
من جهتها على الإلتزام بالعمل مع اجلمعيات
الوطنية ال�رشيكة يف هذا الإجتاه ونحو هذا
الهدف.
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ملـاذا ُتعترب �شارات ال�صليب الأحمر
والهـالل الأحمر والبلورة احلمراء
�شــارات هامة؟

للحركة ثالث �شارات ممُ َّيزة ،حتمل كل منها نف�س
الو�ضعية من منظور احلماية واملعنى وقد مت
التو�صل �إىل ا�ستعمال و�إعتماد هذه ال�شارات من
ُ
خالل القانون الدويل يف �إتفاقية جنيف الأوىل �سنة
 1949والربوتوكول الثالث الإ�ضايف للإتفاقية
يف �سنة  .2005وهذه ال�شارات هي ال�صليب
الأحمر والهالل الأحمر والبلورة احلمراء .وهذه
ال�شارات الثالث حمايدة وال متثل �أي عالقة لها
مغزى ديني �أو �سيا�سي �أو �أي مغزى �آخر.
ولهذه ال�شارات غايتان  -تُعرفا ِبـ «الغاية
الوقائية» و«الغاية الداللية»� .إن ا�ستعمال هذه
ال�شارة وفق غايتها الوقائية يعني �أنها تو�ضع
خالل �أوقات النزاع امل�سلح على �أفراد الطواقم
الطبية والدينية وعلى املعدات الطبية ك�سيارات
الإ�سعاف امليدانية واملباين الطبية وال�سفن التي
تُ�ستعمل كم�شايف� .إن و�ضع هذه ال�شارة على
ه�ؤالء النا�س وعلى املرافق ُي�شري �إىل الطرف
الآخر من املقاتلني ب�أن ه�ؤالء النا�س يجب عدم

تعري�ضهم للهجوم .مما يعني �رضورة عدم
«�إطالق الر�صا�ص» وتوفري الوقاية ال�رضورية
له�ؤالء النا�س كي يقدموا امل�ساعدة لإ�سعاف
اجلرحى واملر�ضى.
�إن مهاجمة �أي �شخ�ص �أو مرفق يحمل �شارة
حتظى بالوقاية هو �إنتهاك لإتفاقيات جنيف وقد
توجه ملن يقوم بهذه الإعتداءات تهمة �إرتكاب
َّ
جرمية حرب.
و�إذا �أ�سيء ا�ستعمال �إحدى �شارات احلركة يف
زمن النزاع امل�سلح (كا�ستعماله حلماية اجلنود
من الهجوم مث ًال) ،ف�إن ذلك يعترب عمل من �أعمال
الغدر و ُيعترب جرمية حرب وفق �إتفاقيات جنيف.
و�إذا ا�ستُع ِملت ال�شارة وفق الغاية الداللية،
ف�إمنا تُ�شري �إىل �أن النا�س �أو الأ�شياء ذات عالقة
باحلركة .وميكن للجمعية الوطنية ا�ستعمال
ال�شارة يف زمن ال�سلم للإ�شارة �إىل �أنها ذات عالقة
باحلركة و�أن عملياتها ُمطابقة ملبادئ احلركة
الأ�سا�سية و�إنظمتها .و�إن ا�ستعمال ال�شارة يحمل
معه �ضمانة كبرية لقيمة امل�ساعدة التي تقدمها
اجلمعيات الوطنية .و ُيتاح لكل دولة وجمعيتها
الوطنية خيار ا�ستعمال �إحدى ال�شارات الثالث
ويجب عليها التع ُهد بالرتويج لإحرتام ال�شعار
واحلر�ص على مكانته دون تعري�ضه للأذى
وال�رضر ب�أي �شكل من الأ�شكال.

وتخ�ضع �شارات احلركة الثالث لإتفاقيات جنيف
والربوتوكوالت الإ�ضافية الثالث والت�رشيعات
املحلية يف البالد .ويعتمد الكثري من النا�س على
هذه ال�شارات للحفاظ على �سالمتهم يف مناطق
النزاع ،كما �أن كثريون يدينون بحياتهم لل�شعار
نظ ًرا ملا يتمتع به من �إحرتام وتقدير و�إعرتاف يف
كل �أنحاء العامل.

قافلة طبية تابعة للجنة الدولية لل�صليب الأحمر حتمل ال�شارة
بو�ضوح ،تنقل امل�ؤن الطازجة �إىل م�شفى يف �أفغان�ستان.
ال�صورة :اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر/يانيك مولَر.
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ماذا ميكن للربملانيـني فعله لتعزيز
ودعم جمعياتهم الوطنية؟
يلعب الربملانيون دو ًرا بالغ الأهمية
يف احلر�ص على قيام احلركة كلل يف
الإ�ضطالع بلعب دورها الإن�ساين الذي
�إن ُت ِدبت له ومنحته �أياها الدول مبوجب
القانون الدويل والقرارات ال�صادرة عن
امل�ؤمترات الدولية.
 .1الإعرتاف القانوين

�إن قوة وقدرة اجلمعيات الوطنية الأع�ضاء
تتطلب �أن تكون الدول حيث تتواجد هذه
اجلمعيات قد �أ�صدرت الت�رشيعات والأنظمة
القانونية املالئمة للإعرتاف بوجود جمعيتها
الوطنية والت�أكيد على قدرة هذه اجلمعية للتق ُّيد
باملبادئ الأ�سا�سية وتع ُهد القيام ب�أن�شطتها
كم�ؤ�س�سة ُم�سا ِعدة للهيئات العامة يف املجال
الإن�ساين .ويجب على الربملانيني تف ُّهم ما يعنيه
ذلك وكيف ميكن �إر�ساء دعائم هذه العالقة على
�أف�ضل وجه يف بالدهم.
 .2ا�سـتعمال ال�شـارة

هناك �رضورة لإجراء التحديثات على الت�رشيعات
املحلية الناظمة لال�ستعمال ال�صحيح ل�شارات
ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر �أو البلورة
احلمراء� .إن هذه الت�رشيعات ت�ساعد يف الت�أكيد
على تر�سيخ فهم املُجتمع ب�شكل عام ال�ستعمال
ال�شارة كرمز للحماية� .إن الت�أ ُكد من �أن دولتكم
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تعتمد الإ�ستعمال ال�صحيح ل�شارات ال�صليب
الأحمر ،الهالل الأحمر �أو البلورة احلمراء مهمة
�أخرى بالغة الأهمية تقع على عاتق الربملانيني.
 .3ت�سخري وجتيري اخلربات وتف ُّهم مدى
القدرة على الإ�ستجابة للطوارئ والكوارث

قد تكون بع�ض اجلمعيات الوطنية جز ًءا من
هيئات �إ�ست�شارية حكومية �ضمن جمال خرباتها
(كالإ�ستجابة للكوارث الطارئة �أو التعاطي مع
الآثار الناجمة عن الهجرة)� .إن ال�ضلوع يف
النقا�ش حول �أمور مثل القانون الدويل للإ�ستجابة
للكوارث ’ ‘IDRLو�إ�ستحداث املراجعات حول ما
�إذا كانت هناك �رضورة لقوانني �أو �أنظمة جديدة
من �ش�أنها توفري م�ساعدات �أف�ضل حيال الكوارث
الطبيعية ،هي م�س�ألة هامة لكل الربملانيني .وغال ًبا
ما يكون لهذه الهيئات احلكومية جلان برملانية
رديفة وميكن حينئذ للربملانيني الت�أ ُكد من توفري
املعلومات ال�رضورية لهذه اللجان حول �أن�شطة
ومبادرات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
 .4دعم جلنة القانون الدويل الإن�ساين

توجد يف الكثري من البالد جلنة وطنية للقانون
الدويل الإن�ساين يقوم من خاللها �أع�ضاء من
وزارات خمتلفة كاخلارجية والدفاع والعدل
ب�إجراء املناق�شات مع اجلمعية الوطنية واللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر للت�أ ُكد من �إحرتام
القانون الدويل الإن�ساين .وتُتيح هذه اللجان
لعملية تبا ُدل املعلومات واخلربات وم�ساعدة
الدولة على فهم وتنفيذ الإلتزامات الناجمة عن

القانون الدويل الإن�ساين .وميكن للربملانيني
امل�شاركة يف نقا�شات حول املوافقة على معاهدات
القانون الدويل الإن�ساين وقبوله و�سن القوانني
املحلية ذات العالقة بهذا القانون تب ًعا لذلك �إذا
دعت ال�رضورة.
 .5ت�أ�سي�س جمموعة برملانية لأ�صدقاء
ال�صليب الأحمر/الهالل الأحمر

لقد دعمت اجلمعية الوطنية يف بع�ض الدول
ت�أ�سي�س «جمموعة برملانية» من الأ�صدقاء .وقام
ال�صليب الأحمر الأو�سرتايل بذلك ولديه الآن
جمموعة برملانيني من كل الأحزاب يلعبون دور
ال�سفراء لأعمال و�أن�شطة اجلمعية الوطنية.
وتلعب هذه املجموعة دو ًرا بالغ الأهمية يف
م�ساعدة ال�صليب الأحمر الأو�سرتايل يف احلفاظ
على قدراته من �أجل عالقة �إيجابية على كافة
�صعد �صناعة القرار �ضمن املجتمع .وب�صفتكم
�أع�ضاء يف الربملان ،ف�إنكم تلعبون دو ًرا حمور ًيا
كقادة للر�أي يف املجتمع ولديكم قدرات فريدة
لطرح امل�سائل ذات الإهتمام وتثقيف اجلمهور
حول خمتلف املبادئ الإن�سانية التي تُعترب يف
�صلب �إهتمامات احلركة.
ويجب �أن يتم هذا العمل على كافة الأ�صعدة
الربملانية تقدي ًرا للدور املُ�ساعد الذي تلعبه
اجلمعية الوطنية على كافة امل�ستويات .ويف الدول
التي تعتمد النظام الفدرايل ،غال ًبا ما ت�ضطلع
الربملانات املحلية بهذا الدور لأنها على متا�س
مبا�رش بالق�ضايا املحلية للجمعيات الوطنية

و�ستمثل جمموعات الأ�صدقاء يف هذه الربملانات
قيمة �إن�سانية حقيقية لعملنا وغاياتنا.
 .6فهم وتنفيذ قرارات وتعهدات
امل�ؤمترات الدولية

تعقد احلركة م�ؤمت ًرا دول ًيا كل �أربع �سنوات
ي�ضم اجلمعيات الوطنية ،الإحتاد ) ،(IFRCاللجنة
الدولية ) (ICRCوالدول الأطراف يف �إتفاقيات
جنيف .ويهدف امل�ؤمتر �إىل جمع احلكومات
والعنا�رص املُك ِّونة للحركة للمناق�شة والإتفاق على
الأولويات الإن�سانية الرئي�سة لل�سنوات الأربع
القادمة .وتُ�صاغ �أولويات امل�ؤمتر الدويل على
ن�سق قرارات وحتظى عادة ب�إجماع كل �أع�ضاء
امل�ؤمتر .ورغم �أن القرارات غري ُملزمة من
الناحية القانونية� ،إ َّال �أنها متثل �إلتزا ًما ر�سم ًيا
يتم تدوينه من �أجل �إتخاذ �إجراءات �إن�سانية من
ِق َبل املُ�شاركني يف امل�ؤمتر.
�إ�ضافة �إىل القرارات الر�سمية ،ميكن � ً
أي�ضا
لكل حكومة وجمعية وطنية الإلتزام بتعهدات
بالإ�شرتاك مع الإحتاد ) ،(IFRCواللجنة الدولية
)� .(ICRCإن التعهدات �إفادة بالإلتزام ب�أهداف
�إن�سانية �أ�سا�سية وميكن �إتخاذها من قبل �أطراف
مبفردها �أو بالإ�شرتاك مع �أطراف �أخرى .وهذه
التعهدات كانت قد �أُدرجت �سنة  ،1999وتتمحور
يف لبها حول خلق ال�رشاكات بني امل�شاركني يف
امل�ؤمتر وميكن للعهود حتديد �أطر النقا�شات
العامة بني اجلمعيات الوطنية و�سلطات البالد
حيث تعمل هذه اجلمعيات.
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وب�صفتكم �أع�ضاء يف الربملان ،من الأهمية مبكان
�أن تكونوا ُمدركني لي�س فقط بفحوى وم�ضامني
تعهدات بالدكم ،بل � ً
أي�ضا مبحتوى القرارات،
وال �سيما �إذا كانت ذات �صلة ب�إحدى نواحي
تخ�ص�صاتكم �أو �إهتماماتكم.
وينبغي � ً
أي�ضا لأع�ضاء الربملان ب�صفتهم �صنا ًعا
للقرار وروا ًدا للر�أي �أن ي�ستجيبوا لطلبات عقد
الإجتماعات والنقا�ش حول الق�ضايا الإن�سانية
التي تطرحها احلركة� .إن دور اجلمعيات الوطنية
كم�ؤ�س�سات ُم�سا ِعدة للهيئات العامة يف البالد
يفر�ض على اجلمعيات الوطنية م�س�ؤولية بناء
عالقاتها مع الربملانات ولفت نظر الربملانات
للق�ضايا ذات الإهتمام.

وكمثال على عالقة ذلك بالأمور والأعمال
الأ�سا�سية للجمعيات الوطنية هو التنويه
الإر�شادي حول ت�رشيعات العمل الطوعي الذي
�صدر عن �إحتاد ) (IFRCوالإحتاد الربملاين
ومتطوعي الأمم املتحدة يف  2004كجزء من تنفيذ
قرار مت تبنيه من ِق َبل الإحتاد الربملاين يف .2001
وهذا خري دليل على �أهمية الربملانيني يف التيقُظ
واحلر�ص حني تعاملهم مع الت�رشيعات والت�أ ُكد
من �أن كل املناق�شات والإجراءات تتم يف بيئة من
املعرفة ُمدرِكة للتبعات والعواقب املُحتملة من
املنظور الإن�ساين.
للإت�صال باجلمعية الوطنية يف البلد التي متثلها يف
الربملان وتقدمي الدعم لها ،راجع املوقع:
www.ifrc.org

حتتوي الن�سخة الإلكرتونية من هذا الدليل على الكثري من الروابط
الإلكرتونية املفيدة لإجراء املزيد من البحوثُ .زر ق�سم املكتبة يف املوقع
 www.redcross.org.auلتنزيل ن�سختك بن�سق .PDF

ال�صليب الأحمر الأو�سرتايل
املكتب الوطني
155 Pelham Street,
Carlton VIC 3053
03 9345 1800
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