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تصدير
احلاجة إلى منهج لتعزيز حماية السكان
املدنيني

يهدف هذا الكتيب إلى متكني اللجنة الدولية للصليب األحمر من
تقاسم خبراتها ومعارفها ،في مجال األنشطة املصممة لتعزيز
حماية املدنيني في النزاعات املسلحة وغيرها من حاالت العنف،
مع مختلف الفاعلني في ميدان العمل اإلنساني واملنظمات غير
احلكومية املعنية بحقوق اإلنسان التي تعمل في مجال احلماية.
ويرتكز هذا الكتيب على اخلطوط اإلرشادية الداخلية التي قام
بتطويرها مندوبو اللجنة الدولية للصليب األحمر العاملون في
امليدان ،كما مت استكمال تلك اإلرشادات مؤخرًا – بعد عملية
دامت سنوات عديدة من املراجعات واملناقشات الداخلية .لقد
شرعت اللجنة الدولية للصليب األحمر في هذه العملية لتأكيد
اتباعها ألسلوب أكثر منهجية وصرامة في مجال احلماية .لقد
شعرت اللجنة الدولية للصليب األحمر بضرورة تلخيص الدروس
املستفادة وجتريب اخلبرات التي اكتسبتها خالل ما يقرب من ثالثني
عاما في هذا اجملال ،في مجموعة من اخلطوط اإلرشادية املنهجية
ً
العامة.

حماية املدنيني:
اخلبرة املُستفادة

تشمل أنشطة احلماية ،التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،فئتني من األشخاص:
األشخاص احملرومني من حريتهم ،وخاصة احملتجزين بسبب نزاع
مسلح أو أية حالة أخرى من حاالت العنف؛
املدنيني وغيرهم من الذين ال يشاركون ،أو كفوا عن املشاركة،
في النزاع أو غيره من حاالت العنف ،وخاصة األشخاص أو
اجملموعات املعرضة ألخطار بعينها ،مثل األطفال والنساء
وكبار السن واملعوقني والنازحني.
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وخلدمة املدنيني واألشخاص احملرومني من حريتهم ،يضم نشاط اللجنة
واسعا من األنشطة التي تهدف
أيضا نطاقًا
ً
الدولية للصليب األحمر ً
إلى:
إعادة الروابط بني أفراد األسرة الذين تفرقوا عن بعضهم البعض
وأصبحوا غير قادرين مبفردهم على إقامة اتصال بينهم ،مع إعطاء
األولوية لألطفال الذين انفصلوا عن آبائهم؛
الكشف عن مصير األشخاص املفقودين نتيجة لنزاع مسلح
1
أو غيره من حاالت العنف.
حماية وم�ساعدة �ضحايا النزاعات امل�سلحة يف �صميم

هوية اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ملا يزيد على قرن.

تركز أنشطة احلماية التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب األحمر،
من الناحية التقليدية ،تركيزًا كبيرًا على األشخاص احملرومني من
حريتهم (“أنشطة االحتجاز”) ،وعلى أولئك الذين ال يشاركون ،أوكفوا
عن املشاركة ،في نزاع مسلح (اجلرحى واملرضى).
بالنسبة ألنشطة االحتجاز ،قامت اللجنة الدولية للصليب األحمر،
مع مرور الوقت ،بتطوير أساليب وأدوات عمل تتراوح بني املتابعة
الفردية ألسرى احلرب ودعم التغيرات الهيكلية.
وقد بدأت اللجنة الدولية للصليب األحمر ،فقط منذ السبعينيات،
باتباع شكل أكثر منهجية لتنفيذ أعمال لصالح السكان املدنيني
أثناء النزاع املسلح أو العنف الداخلي 2.كما شهدت تلك الفترة اعتماد
البروتوكولني اإلضافيني التفاقيات جنيف في عام  ،1977واللذين
شجعا اللجنة الدولية للصليب األحمر على أن تتناول داخل هذا اإلطار
3
وبشكل متكرر القضايا املتعلقة بسير األعمال العدائية.

 1النزاعات املسلحة = النزاعات الدولية و /أو غير الدولية ،حسب تعريفها في اتفاقيات جنيف املؤرخة
 12أغسطس /آب  ،1949وبروتوكوليها اإلضافيني لعام .1977
 2العنف الداخلي = االضطرابات الداخلية (الصراع الداخلي) واحلاالت التي تتطلب مؤسسة
أو وسائط محايدة ومستقلة بوجه خاص ،مبا يتسق والنظام األساسي للحركة الدولية للصليب
األحمر والهالل األحمر ،املادتان  5الفقرة ( 2د) و5الفقرة  ،3التي أقرها املؤمتر الدولي اخلامس
والعشرون للصليب األحمر والهالل األحمر في أكتوبر /تشرين األول  1986وجرى تعديلها في
املؤمترين السادس والعشرين والسابع والعشرين في ديسمبر /كانون األول .1995
 3تستخدم اللجنة الدولية للصليب األحمر في اتصاالتها الداخلية واخلارجية تعبير «حماية السكان
املدنيني» ،على الرغم من أن التعريفات احلرفية لهذه املصطلحات ال تعكس كامل نطاق أنشطة
احلماية التي تتم من أجل السكان غير احملتجزين .لكن هذا التعبير يتميز باالختصار ،ولهذا يجري
استخدامه لتيسير اإلشارة املرجعية.
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لقد كانت أساليب عمل اللجنة الدولية حلماية السكان
املدنيني ،مستمدة بداية من تلك األساليب املستخدمة واملنفذة
حلماية األشخاص احملرومني من حريتهم .على أن األساليب التي
استخدمتها اللجنة الدولية ،فضلاً عن األنشطة التي قامت بها
في هذا الصدد ،تطورت عبر السنوات .ونتيجة لزيادة قيود بعينها
– تتعلق ،على سبيل املثال ،بالوصول إلى املستفيدين واألمن
واحلوار مع السلطات املعنية– باإلضافة إلى حجم التحديات
واملوارد املطلوبة ملواجهة االحتياجات في عدد من السياقات
اخملتلفة ،فقد توصلت اللجنة الدولية إلى اتباع نهج كلي متعدد
التخصصات ملمارسة مثل هذا النشاط.
ولقد متكنت اللجنة الدولية للصليب األحمر ،بفضل خبراتها،
سواء اإليجابية أو السلبية ،من تعلُّم كيفية مواجهة التحديات
اجلديدة .ومع مرور الوقت ،قامت اللجنة بتطوير استراتيجيات
مركبة متعددة التخصصات ملواجهة قضايا حماية فئات السكان
ذوي االحتياجات اخلاصة (على سبيل املثال :األطفال اجلنود الذين
يجري تسريحهم ،وضحايا العنف اجلنسي) ،حيث تتطلب هذه
خاصا .وعلى حني
اهتماما من فريق ُمدرب تدري ًبا
الفئات أحيان ًا
ً
ً
كانت اللجنة الدولية للصليب األحمر تعمل على تطوير طرق
أفضل استجابة لالحتياجات اخلاصة ،كان مرشدها هو إميانها
بأهمية احلفاظ على “نهج يشمل جميع الضحايا” عند تقرير
أولويات احلماية في سياق بعينه.
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تُعد حماية ال�سكان املدنيني ركنًا �أ�سا�سيًّا من �أركان القانون الإن�ساين:

يجب عدم الهجوم على املدنيني وجميع الذين ال ي�شاركون يف القتال لأي

�سبب من الأ�سباب ،ويجب الإبقاء على حياتهم وحمايتهم .وت�ضم

اتفاقيات جنيف لعام  ،1949وبروتوكوالها الإ�ضافيان لعام  ،1977قواعد

معينة حلماية املدنيني .ويف احلاالت التي ال تغطيها تلك املعاهدات ،وبوجه

خا�ص اال�ضطرابات الداخلية ،يتمتع املدنيون بحماية جمموعة قوانني

دولية �أخرى ،وخا�صة قانون حقوق الإن�سان وحقوقه غري القابلة للت�رصف،

4

وذلك من خالل القوانني الوطنية املت�سقة مع القوانني الدولية وبتطبيق

مبد�أ الإن�سانية .يو�ضح الواقع اليوم ،مع الأ�سف� ،أن ال�سكان املدنيني،
ف�ضلاً عن الذين كفوا عن امل�شاركة يف الأعمال العدائية يف فرتات النزاع
امل�سلح ،يعانون بالفعل �أكرث من تبعات العنف امل�سلح .فالو�ضع مل
يتح�سن منذ نهاية احلرب الباردة.

وال يقت�رص الأمر على زيادة معاناة املدنيني ب�شكل مبا�رش يف �أو�ضاع

أي�ضا ال�سيطرة على ال�سكان املدنيني والتي تُعد
العنف ،و�إمنا ميتد لي�شمل � ً

غالبًا �أحد الأمور التي تكون على املحك يف النزاع .وميكن �أن يُعزى تطور هذا

الو�ضع ،من بني جملة �أمور �أخرى� ،إلى زيادة التوترات بني املجتمعات

املحلية ،والتوترات العرقية والدينية ،وانهيار هياكل الدولة ،وال�رصاع من

�أجل ال�سيطرة على املوارد الطبيعية ،وانت�شار توفر ال�سالح ،و�أعمال الإرهاب
وتف�شي ما ي�سمى بالنزاعات امل�سلحة غري املتكافئة .واليوم ،ي�ؤثر افتقاد

احلماية ب�شكل عام يف الأزمات على املدنيني الذين يقعون يف فخ نزاع

م�سلح وغريه من حاالت العنف؛ حيث ال يرجع افتقاد احلماية �إلى عدم

مالءمة الإطار القانوين ،و�إمنا �إلى �سوء االمتثال �إليه.

 4وهي احلقوق التي تُع ُّد معايير عاملية وغير قابلة لالنتقاص ،حتى في زمن الطوارئ العامة أو غير ذلك من
أوضاع استثنائية .وتضم هذه احلقوق ما يلي :احلق في احلياة؛ حظر التعذيب وغيره من أشكال املعاملة
القاسية غير اإلنسانية واحلاطة بالكرامة أو العقوبات؛ حظر االستعباد والعمل القسري؛ مبدأ القانونية
وعدم تطبيق العقوبات بأثر رجعي.
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مقدمة:
فهم احلماية
بالنسبة للجنة الدولية ،تهدف احلماية في أوسع معانيها إلى
ضمان احترام السلطات وغيرها من اجلهات الفاعلة 5اللتزاماتها
وحلقوق األفراد من أجل اإلبقاء على حياة وأمن األشخاص الذين
تأثروا من جراء النزاع املسلح و /أو غيره من أوضاع العنف ،فضلاً
عن احترام سالمتهم البدنية واملعنوية وكرامتهم .وتضم احلماية
اجلهود املبذولة ملنع ،أو وضع نهاية ،لالنتهاكات الفعلية أو
إلمكانية للقانون الدولي اإلنساني وغيره من القوانني أو القواعد
األخرى ذات الصلة التي حتمي البشر.
تهدف احلماية ،فوق كل شيء ،إلى القضاء على أسباب االنتهاكات
أو الظروف التي تقود إليها ،وذلك عن طريق مخاطبة املسؤولني
عن تلك االنتهاكات ومن قد يكون لهم نفوذ عليهم.
أيضا هذا التعريف للحماية األنشطة الرامية إلى تعزيز
ويتضمن ً
أمن األفراد ،وتؤدي بشكل غير مباشر إلى تقليص التهديدات التي
يواجهونها وتعرضهم للخطر ،وخاصة تلك األخطار الناشئة عن
النزاعات املسلحة وغيرها من حاالت العنف.
خاصا هم أولئك
إن األشخاص الذين يوليهم هذا التعريف
اهتماما ً
ً
الذين ال يشاركون بشكل مباشر ،أو كفوا عن املشاركة ،في النزاع
6
املسلح ،وأولئك الذين تأثروا بحاالت أخرى من العنف.

أيضا «الفاعلني من الدول وغير الدول».
 5السلطات وغيرها من الفاعلني يُطلق عليهم عادة ً
وفي النص الذي يلي ،يغطي مصطلح «السلطات» جميع من يسيطرون على أراض بعينها،
من بني أشياء أخرى ،واجليش ،والشرطة ،والسلطات احلكومية ،وبعثات حفظ السالم،
والسلطات التقليدية ،وقادة العشائر ،واجملموعات املسلحة التي لديها التزامات ومسؤوليات
تتعلق بحماية الناس أثناء حاالت النزاع املسلح وغيره من حاالت العنف.
 6تقدم اللجنة الدولية للصليب األحمر تعريف املستفيدين بهذا النشاط على أساس
االحتياجات اخلاصة والقابلية لالستضعاف احملددة في كل سياق – انظر الفصل األول.
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إن هذا التعريف للحماية –واملستمد من االتفاق الذي أمكن
التوصل إليه ،في عام  ،1999من جانب ممثلي منظمات حقوق
اإلنسان واملنظمات اإلنسانية التي شاركت في عديد من ورش
العمل التي عقدتها اللجنة الدولية للصليب األحمر في جنيف–
يتيح إمكانية تفعيل الروابط املمكنة بني املساعدة ،والوقاية،
واحلماية.
وفي واقع األمر فإن تقدمي املساعدة وتعزيز القواعد القانونية وشن
حمالت اإلعالم ،واملساعي السرية ميكن أن تشكل جميعها جز ًءا
من استراتيجية حماية متسقة ملواجهة أسباب االنتهاكات
واإلساءة وتبعاتها.
أيضا إمكانية فهم األدوار
كما أن هذا التعريف للحماية يتيح ً
املمكنة للجنة الدولية ووكاالت األمم املتحدة ،فضلاً عن املنظمات
غير احلكومية ،في تعزيز حماية السكان املدنيني دون إضعاف
قيمة الفرضية اجلوهرية التي تطرح أن احلماية ،مبوجب القانون
الدولي اإلنساني وغيره من الصكوك القانونية ،تُعد في األساس
مسؤولية السلطات واجلماعات املسلحة املنظمة.
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الفصل األول يتناول احلاجة إلى تعزيز التحليل واالستراتيجية
متعددة التخصصات من أجل حتقيق احلماية بأوسع معانيها.
إن فائدة أساليب وأدوات العمل التي يقترحها ليست مقصورة
على اللجنة الدولية؛ هناك فاعلون آخرون ينخرطون في
أيضا أن يجدوا استخدامها مفي ًدا.
أنشطة احلماية وميكنهم ً
الفصل الثاني يصف الطرق التي تتبعها اللجنة الدولية
إلعداد وإدارة مجموعة جزئية من األنشطة التي تهدف إلى
منع و /أو إنهاء و /أو جتنب تكرار مخالفات اللتزامات السلطات
أو انتهاكات حلقوق األفراد ،مبا يتفق ونص وروح القانون الدولي
اإلنساني وغيره من الصكوك القانونية في حاالت العنف.
وبعض هذه األنشطة مشتق بشكل مباشر من مهمة
اللجنة الدولية ،ولهذا تُعتبر أنشطة فريدة تخص اللجنة؛
وهناك مهام أخرى يباشرها أغلب الفاعلني العاملني في مجال
احلماية.
الفصل الثالث يركز على األمور املتعلقة بإدارة البيانات
(جمعها ،وحتليلها ،ونقلها) التي يجب أن تأخذها في احلسبان
كل منظمة تعمل في مجال بيانات احلماية.

11
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ENHANCING PROTECTION

الفصل األول:

تصميم أنشطة
احلماية وتنفيذها
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بناء وإدارة االستجابة في مجال أنشطة احلماية

توجد خمس خطوات مطلوبة لبناء وإدارة االستجابة في مجال
احلماية للمدنيني:
.1
.2
.3
.4
.5

حتليل املشكلة ووضع األولويات
تعريف األهداف واالستراتيجية
تعريف األهداف وخطة العمل
التنفيذ
الرصد والتقييم

واملقصود من هذه اخلطوات أن تكون مراحل في عملية دائرية
تتطلب إدارة جيدة للمعلومات بحيث تتيح ،عندما تتغير الظروف،
إعادة التحليل والتكييف على نحو دوري أو خاص.

حتليل املشكلة
ووضع األولويات

الرصد
والتقييم

التنفيذ

تعريف األهداف العامة
واالستراتيجيات

تعريف األهداف
احملددة وخطة العمل

ENHANCING PROTECTION

 .1حتليل املشكلة ووضع األولويات
ال ميكن إدراك أية استراتيجية فاعلة للحماية دون فهم جيد
لالنتهاكات /اإلساءات املرتكبة ،وهي تتضمن  -من بني جملة
أمور أخرى – أساسها املنطقي ،آثارها املباشرة وغير املباشرة،
واإلطار االجتماعي والقانوني الذي حتدث فيه .وعالوة على ذلك،
كما سيوضح في ما بعد ،أي حتليل لالنتهاكات /التجاوزات
يجب أن يصحبه فهم جيد للفئات اخملتلفة من األشخاص ذوي
احلقوق اخلاصة و /أو نقاط الضعف اخلاصة الذين تضرروا من هذه
االنتهاكات /التجاوزات ،ومكان وجودهم .وهنا ،يُطلق على اخلطوة
األولى واألساسية تعبير“ :حتليل املشكلة”.
وبعد االنتهاء من حتليل املشكلة ،يجب التأكد من توفر احلد
األدنى من الشروط املسبقة ألعمال احلماية في امليدان (الوصول
إلى الضحايا ،أمن املوظفني ،أمن السكان املتضررين ،حتديد
السلطات ... ،إلخ).
وبعد االنتهاء من حتليل املشكلة والتأكد من توفر الشروط
املطلوبة ،يجب أن تقوم كل منظمة بوضع أولويات واضحة
وواقعية إلرشاد أعمال احلماية التي تقوم بها – مع األخذ في
احلسبان ضرورات املستوى األدنى من التنسيق وجتنب االزدواجية.
كما يجب أن تضع هذه األولويات في حسبانها مهمة املنظمة
واملوارد املتاحة لديها.
وتوضح الصفحات التالية كيفية إدارة مثل هذا التحليل داخل
اللجنة الدولية للصليب األحمر.

 1.1حتليل املشكلة

قبل البدء في حتليل املشكلة املتعلقة بقضية بعينها من قضايا
احلماية ،من الضروري التأكد من وجود حتديث للتحليل األولي للسياق
(املناخ السياسي ،القضايا ،اجلمعيات الفاعلة ،عمل املؤسسات... ،
إلخ).
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وتكمن املهمة األولى عند حتليل قضايا احلماية في حتديد ما يلي:
مجموعات الضحايا واألشخاص املستضعفني ومكان
وجودهم؛
مشكالتهم؛
اجلهات املسؤولة.
وبإيجاز :من يفعل ماذا وملن؟

ويلي ذلك إجراء حتليل شامل للمشكالت التي مت حتديدها ،مبا في
ذلك:
االنتهاكات (املزاعم) واخملاطر (على سبيل املثال :األفعال ،أو
حاالت اإلهمال ،املسجلة أو احملتملة ،التي تشكل جز ًءا من
استراتيجية سياسية أو نتيجة لضعف هيكلي)؛
الضحايا واألشخاص املعرضون للخطر (الوضع ،نوع اجلنس،
السن ،الصفات البدنية /األصول ،اخللفية السياسية
واالجتماعية – االقتصادية ،آليات التكيف ،الظروف ،توقيت
ومدة التعرض للخطر ،والتوقعات)؛
مرتكبو االنتهاكات ،واملسؤولون (على سبيل املثال :القطاعات
املعنية باجليش ،الشرطة ،السلطات القضائية ،السلطات
التعليمية ... ،إلخ ،واملناصب الهرمية ملرتكبي االنتهاكات
املباشرين ،أدوار مختلف مستويات السلم الهرمي ،مسؤوليات
القطاعات اخملتلفة ،وجود وعمل سلسلة األوامر)؛
البيئة واألسباب املمكنة حلدوث االنتهاكات ،والظروف (على
سبيل املثال :تاريخ وديناميات النزاع أو غيره من حاالت العنف،
سياسات املؤسسات ،التوجه اإليديولوجي أو اإلجرامي)؛
التبعات (على سبيل املثال :التبعات املباشرة  -البدنية،
والسيكولوجية ،أو االجتماعية االقتصادية  -على املدى
املتوسط أو البعيد).
ويجب أن يراعي التحليل ما يلي بوجه خاص:
إجراء حتديد شامل وحتليل ألمناط اإلساءة :وعلى سبيل املثال،
من املهم بوجه خاص امتالك القدرة على حتديد ما إذا كان
ينم عن افتقاد
ارتكاب االنتهاكات نتيجة لسوء السلوك الذي ُّ
سيطرة أحد األطراف على جنوده في امليدان ،أو نتيجة لقرار
اتخذته القيادة اإلقليمية 7،أو إذا كان نتيجة لسياسة متعمدة
مصممة على أعلى مستوى .وبدون هذا الفهم ،يصبح من
َّ
الصعوبة مبكان مناقشة التدابير التي كان ميكن أن تتخذها
السلطات ملعاجلة هذا النمط من اإلساءة؛

 7أي عندما يخطط قائد فرقة لهجوم وال يحترم مبدأ احلذر أو مبدأ التناسب.

ENHANCING PROTECTION

األخذ في احلسبان لكل من احلماية القانونية املمنوحة لفئات
بعينها من األشخاص – مثل الصغار ،والنساء ،والالجئني –
والعوامل التي ميكن أن تزيد ضعف فئات بعينها من الضحايا
 مثل :السن ،أو نوع اجلنس ،أو النزوح (انظر اجلدول الذي يضمقائمة ببعض “عوامل االستضعاف “ في صفحة )14؛
حتديد املوارد واخلبرات اخلاصة (املتعلقة ،على سبيل املثال،
باملسائل الطبية ومبختلف األمور التقنية مثل معرفة استخدام
أسلحة معينة) والتي ميكن أن تكون ضرورية لتمكني اللجنة
الدولية للصليب األحمر من مراقبة سير العمليات العدائية،
أيضا تقييم
و /أو عند تنفيذ عمليات تنفيذ القانون .ويجب ً
مدى إتاحة أطراف بعينها للنزاع الفرصة أمام اللجنة الدولية
8
للجوء إلى تلك اخلبرة.
ويجب أن يشمل هذا التحليل ،على نحو وثيق ،أصحاب املصلحة
– السلطات ،والضحايا ،وأفراد اجملتمع املدني ذوي النفوذ– لضمان
التوصل إلى فهم أوسع وأشمل ،دون االقتصار على قطاع بعينه
من قطاعات اجملتمع.
وعالوة على ذلك ،فإن كل من يرغب في االستجابة على املدى
الطويل ،عليه أن يكون مستع ًدا إلجراء حتليل سريع ألية تغيرات
أساسية في سياق ما وتعديل االستراتيجيات واألنشطة بناء على
ذلك.
�أي حتليل لالحتياجات بهدف حتديد امل�ستفيدين ،يجب

�أن يراعي :اال�ست�ضعاف ،واالحتياجات اخلا�صة ،وحقوق

القطاعات املختلفة من ال�سكان

ميكن أن يتعرض جميع املتضررين من النزاعات وغيرها من حاالت
العنف إلى مخاطر ناجتة عن مجموعة من األشياء املالزمة التي
جتعلهم عرضة لالستضعاف (األمور املادية ،واالقتصادية ،والبيئية
 ...إلخ) والتهديدات املنتشرة (مثل :العنف ،واحلرمان ،واإلكراه).
إن أي حتليل متعمق لالحتياجات يجب أن يراعي هذين اجلانبني من
أيضا
املنظور العام للسكان املتضررين ،ويجب أن يأخذ في االعتبار ً
التداعيات اخلاصة على الفئات اخملتلفة من الضحايا واألفراد الذين
ميكن أن يتعرضوا للخطر بوجه خاص.

دائما تنفيذ أنشطة
 8على أن اللجنة الدولية للصليب األحمر يجب أن تضع في حسبانها ً
احلماية أينما تتأكد ،حتى وإن كان على أساس مؤشرات إنسانية فحسب ،أن هناك احتماالت
ألن تسفر إدارة األعمال العدائية أو عمليات إنفاذ القانون عن تبعات إنسانية خطيرة.
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ويجب حتديد املستفيدين من أنشطة احلماية على أساس
هذا التحليل لالحتياجات ،مبا يشمل اتباع “نهج يراعي جميع
الضحايا” مع إعطاء اهتمام خاص لذوي االحتياجات اخلاصة و /أو
العرضة لالستضعاف .وعالوة على ذلك ،فإن حتليل االحتياجات،
عن طريق اختبار االنتهاكات (املزاعم) والتهديدات وتبعاتها على
السكان املتضررين ،إمنا يسهم في متكني حتديد األولويات واتخاذ
القرارات على أساس نوع االستجابة املطلوب.
“نهجا يراعي جميع
وعندما يقال إن اللجنة الدولية تتبنى
ً
الضحايا” عند تقييم وحتليل االحتياجات واالستجابات املمكنة،
فإن املقصود هو أخذ احتياجات جميع السكان املتضررين في
احلسبان ،في مقابل التركيز منذ البداية على فئات محددة سلفً ا
من األشخاص.
ومع ذلك ،ففي إطار هذا النهج الكلي ،يجب إعطاء اهتمام خاص
جملموعات بعينها من الضحايا واملعرضني لالستضعاف بوجه
خاص ،من أجل ضمان أخذ احتياجات حمايتهم في احلسبان
بشكل مالئم.
ومن أجل حتديد احتياجات احلماية هذه ،من املهم األخذ في
احلسبان كل من احلماية القانونية املمنوحة جملموعات بعينها
من السكان – وعلى سبيل املثال :الصغار ،والنساء والالجئون
– وعوامل السياق ،التي ميكن أن تزيد من القابلية لالستضعاف
والتعرض للخطر بالنسبة لقطاعات بعينها من السكان ،مثل:
اجملموعات التي ميكن استهدافها أوتهميشها وفقً ا لديناميات
النزاع (على أساس العرق ،الدين ،اجلغرافيا ،املعتقدات
السياسية ... ،إلخ)؛
السكان النازحني نتيجة لألعمال العدائية؛
فئات األشخاص الذين قد يواجهون خطرًا بعينه بسبب
قابليتهم البدنية لالستضعاف (مثل :املرضى و /أو اجلرحى،
النساء احلوامل ،األطفال ،كبار السن ،و /أو املعوقني) .وعادة
ما يعتمد هؤالء األفراد على أسرهم و /أو نظامهم االجتماعي
للحصول على الدعم اإلضافي الذي يحتاجونه .لكن في ظل
وجود أزمة ،تكون نظم الدعم هذه معطَّ لة في أغلب األحيان،
ويجد غير القادرين جسديًّا على رعاية أنفسهم أنهم في خطر
ماحق؛
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األفراد الذين يواجهون بالفعل حالة من االستضعاف املتزايد،
ويحاصرهم النزاع أو أعمال العنف ،وال يتمكنون من االعتماد
على أي من أنظمتهم التقليدية للدعم (كالنازحني داخل
بالدهم واملهاجرين).
وعند إجراء تقييم احلماية ،من الضروري أن نتذكر أن جميع الضحايا
ليسوا مرئيني على قدم املساواة .فقد ال يوجد لدى بعضهم متثيل
من جانب القادة احملليني (مثل :أعضاء جماعات األقلية املنعزلني)،
وقد يعاني بعضهم من قيود على حركته (طريح الفراش ،معاق)،
وقد يشعر البعض اآلخر بالقلق من إمكانية الوصم أو كراهية
األجانب ،وقد يختبئ البعض من السلطات (كاملهاجرين غير
الشرعيني) ... ،وهكذا.
وكما أشرنا أعاله ،حتدد اللجنة الدولية املستفيدين من أنشطتها
على أساس تقييم االحتياجات واالستضعاف ،وليس عن طريق
التركيز على فئات من األشخاص محددة سلفً ا .ومع ذلك ،تضع
اللجنة الدولية في اعتبارها عند التحليل الذي تقوم به احلماية
القانونية املمنوحة إلى مجموعات سكانية بعينها ،والعوامل
التي ميكن أن تزيد من االستضعاف لدى فئات بعينها من الضحايا.
وفي ما يلي قائمة تضم بعض العوامل األساسية التي تخص
داخليا
القصر ،والنساء ،وكبار السن واألشخاص النازحني
ّ
ًّ
والالجئني ،وفئات املهاجرين األخرى:
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عوامل االستضعاف ذات الصلة باجلنس أو السن
األطفال

النساء والفتيات

يتضررون بشدة من:
عادة ما يتعرضن للخطر ،بوجه خاص ،من:
وسالمتهم
وكرامتهم،
حياتهم،
الهجوم على
العنف اجلنسي و /أو الهجوم على حياتهن،
لهم
يقدمون
من
على
الهجوم
ا
وأيض
البدنية،
ً
وكرامتهن ،وسالمتهن البدنية (يتعرضن خلطر
الرعاية؛
كبير عند انفصالهن عن عائالتهن)؛
الرعاية؛
لهم
يقدمون
من
أو
آبائهم
عن
االنفصال
النزوح القسري ( يشكل النساء واألطفال أغلب
االفتقار إلى اخلدمات الصحية أو الطعام والسلع
النازحني)؛
األساسية ،وعدم مالءمة املأوى ،ووجود حقول
تقييد احلركة ،وتقييد احلصول على السلع
األلغام وبقايا احلرب املتفجرة ؛
واخلدمات األساسية الالزمة ألسباب أمنية
املسلحة
اجلماعات
مخالطة القوات املسلحة/
اقتصادية أو بدنية أو ثقافية أو غيرها من
و/
البدني
االستغالل
(التجنيد ،القتال املباشر،
األسباب ،أو لتدني الظروف األمنية؛
أو اجلنسي ،اإلساءة)؛
ضرورة االضطالع مبسؤولية أسرهن ،وقد يتم
على
واملعلمني،
التعليمية
الهجوم على املرافق
إجبارهن على الدعارة ألسباب اجتماعية-
نفسية
صدمات
ويسبب
نحو يعوق التعلم
اقتصادية؛
اآلمنة”.
“األماكن
وخسارة في
قابلية لالستضعاف على نحو استثنائي عند
إجبارهن على دعم حاملي األسلحة.

كبار السن
أثناء النزاع يكون كبار السن الذين يعيشون في عزلة عرضة لالستضعاف بشكل خاص .وقد يتضررون مما
يلي:
انقطاع معاشات التقاعد واالستحقاقات االجتماعية األخرى؛
تقييد احلصول على معلومات ذات صلة باآلليات احلكومية واإلنسانية والدعم؛ تضاؤل القدرة على
احلركة والشواغل األخرى اخلاصة بالصحة؛
العنف واإليذاء وسوء املعاملة (على سبيل املثال عندما يترك كبار السن في أماكن نائية فر منها
معظم السكان).
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عوامل االستضعاف ذات الصلة بتحرك األشخاص
النازحون داخليًّا
النزوح التعسفي للمدنيني محظور بصراحة
ويجب منعه .وإذا حدث ،ميكن أن يتعرض األشخاص
داخليا إلى خطر كبير يتمثل في:
النازحون
ًّ
الهجمات املباشرة أو العشوائية ،عمليات
االنتقام ،العقاب اجلماعي ،النهب ،التحرش،
واالضطرار ملواجهة اخملاطر املرتبطة بالظروف
األمنية املتدنية ،واالفتقار العام لألمان؛
االنفصال عن أسرهم؛
النزوح الفرعي وتقييد احلركة؛
االستغالل ،واإلكراه ،واحلرمان من احلقوق،
والتهميش؛
عدم مالءمة املأوى ،والطعام ،وتقدمي اخلدمات
األساسية؛
تقييد العمالة و /أو تقييد فرص اإلعاشة
العودة القسرية ،التي تنتهك حقهم في عودة
طوعية وآمنة وكرمية ،في ظل حلول طويلة األمد
(حتترم وحدة األسر).

الالجئون

*

يتعرضون لالستضعاف الشديد أثناء نزوحهم؛
وقد يواجهون عدم االحترام لكرامتهم
وسالمتهم البدنية؛ واخمليمات ال توفر األمان
املناسب ،واالحتياجات األساسية قد ال تلبى على
نحو كاف؛
يواجهون خطرًا كبيرًا نتيجة االنفصال عن
أسرهم؛
يعانون من القيود املفروضة على قدرتهم على
االكتفاء الذاتي؛
يتعرضون خلطر االحتجاز (وخاصة املدنيني
وحاملي السالح السابقني)؛
عليهم الصمود في وجه إعادتهم ألوطانهم
بصورة غير طوعية أو آمنة أو كرمية ،وقد تكون
خيارات استقرارهم محدودة.

املهاجرون
قد تختلف درجة استضعاف املهاجرين أثناء رحلتهم .وفي ما يلي بعض الصعوبات التي قد يواجهونها:
التمييز والعنف والتمييز العنصري وكراهية األجانب؛
سوء املعاملة أثناء التوقيف ،واالحتجاز ،والطرد؛
احلواجز اللغوية ونقص املعلومات عن حقوقهم؛
ارتفاع مخاطر التعرض لالنفصال عن عائالتهم؛
عدم احلصول على اخلدمات األساسية (الصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية والسكن)؛
املصاعب املرتبطة بهذه الرحالت الشاقة ،ال سيما عندما يسلكون مسارات نائية وخطرة لعبور احلدود
بشكل غير قانوني؛
فقدان املستندات الرسمية أو تعرضها للتلف؛
ارتفاع مخاطر االستغالل واالستعباد واإلكراه واالعتداء اجلنسي واالختطاف واإلجتار .وباإلضافة إلى ذلك،
هناك خطر عدم التعرف على هوية املهاجرين اخملتفني أو القتلى ،وعدم معرفة عائالتهم مصيرهم على
اإلطالق.
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 .2 .1حتليل مدى إمكانية إجناز العمل
باإلضافة إلى حتليل املشكلة ،من الضروري حتديد مدى توفر
الظروف التي ميكن أن تتيح للمنظمة الشروع في أنشطة احلماية.
إن مدى إمكانية القيام بأي أنشطة حلماية السكان املدنيني سوف
يعتمد على مدى تلبية الشروط التالية:
عال (وعلى سبيل
احلوار مع السلطات املعنية على مستوى ٍ
املثال :نوعية احلوار ،استعداد /قدرة السلطات على الوفاء
بالتزاماتها وكفالة احترام القانون)؛
حتديد ومعرفة األشخاص املناسبني في السلطات املعنية،
واالتصال بهم ،حيث ميكن مناقشة اهتمامات احلماية بشكل
فعال معهم (على املستويات الوطنية واإلقليمية ،ومن املمكن
أيضا على املستويات احمللية)؛
ً
أيضا أمن األشخاص
أمن األفراد (على سبيل املثال :يرتبط ً
املتضررين بإقرار و /أو قبول دور اللجنة الدولية من جانب
السلطات املعنية ،وضمان عدم تعرض األشخاص املتصلني
باللجنة الدولية للضغوط أو لالنتقام)؛
أمن املوظفني (على سبيل املثال ،بالنسبة للجنة الدولية:
إقرار و /أو قبول دورها أو عدم قبوله من جانب جميع السلطات
املعنية ،وتقدمي أو عدم تقدمي ضمانات أمنية لكل أنشطتها أو
بعضها)؛
نوع الوصول إلى الضحايا (على سبيل املثال :وصول غير محدود
مبناطق مختارة ،وصول لفترات من الوقت ،أو ألفراد بعينهم،
مع /دون التفويض بتقدمي خدمات أو مساعدة).

نوعية احلوار
حتديد السلطات
أمن األشخاص
أمن موظفي اللجنة الدولية
الوصول إلى الضحايا

شروط ال تتيح العمل:
وفاء غير مالئم /قيود
ناجتة عن عدم القدرة
على احلركة

الوفاء بجميع الشروط

عدم الوفاء بأي شرط من الشروط

ENHANCING PROTECTION

أعمال حماية كاملة:
أعمال حماية جزئية:
الوفاء ببعض الشروط /الوفاء بجميع الشروط/
تقليص القيود أو عدم
قيود كبيرة
وجودها

ميكن اتخاذ قرار حول مدى إمكانية الشروع في أنشطة احلماية إال
على أساس تقييم هذه الشروط .وقد يسمح الوضع ،في كثير من
األحيان ،بأعمال احلماية اجلزئية على األقل.
وعندما يتطلب األمر /الوضع يجب اتخاذ خطوات جتاه التحسني
التدريجي لشروط العمل الضرورية مبا يتضمن:
تقدمي ،وشرح ،وتعزيز مناقشة تنفيذ أنشطة احلماية مع
السلطات املعنية؛
تطوير شبكة من االتصاالت والتي ميكن االعتماد عليها داخل
السلطات املعنية ،ومن بني أصحاب املصلحة ذوي النفوذ،
وخاصة في اجملتمع املدني؛
تنفيذ أنشطة تكميلية من شأنها تيسير أعمال احلماية
لصالح السكان املدنيني (على سبيل املثال :أنشطة الروابط
العائلية ،وبرامج املساعدة ،وأنشطة بعينها في مجال
االتصاالت)؛
تدريجيا في امليدان ،مبا
وترسيخها
احلماية،
أنشطة
البدء في
ًّ
في ذلك تقدمي املالحظات /املساعي.
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 .3 .1حتديد األولويات
يعاني املدنيون في أغلب النزاعات أو غيرها من حاالت العنف من
اآلثار املترتبة على ما يجري ارتكابه من إساءة وانتهاكات بدرجات
مختلفة على نطاق واسع .قد يوجد بعضها في حاالت معزولة،
وقد يشكل البعض اآلخر جز ًءا من اجتاه منهجي .ولهذا ،فمن
األساسي حتديد أولويات بعينها لتقليص تشتيت اجلهد واملوارد،
بحيث ميكن مواجهة أخطر املشكالت ،عالوة على ضمان متابعة
حقيقية على املدى املتوسط والبعيد لبعض القضايا العسيرة.
وبالبدء من التحليل السياقي ،ميكن اختيار األولويات لكل سياق
على أساس ثالثة معايير:
أهمية /حجم كل مشكلة مت حتديدها (وعلى سبيل املثال:
شدة االنتهاك املزعوم و /أو تبعاته اإلنسانية ،أو منط اخلطر
الناجت عنه ،وقابلية األفراد للتأثر من هذه االنتهاكات وغيرها
من اخملاطر)؛
إطار عمل املنظمة (وهو ما ميكن أن يعتمد على التعريف
القانوني للحالة ،وعلى املهمة اخلاصة للمنظمة ،وعلى مدى
اعتبار الوضع جز ًءا من نهج تنظيمي إقليمي أو عاملي ،وعلى
خبرة املنظمة ... ،إلخ)؛
النتائج املتوقعة ،مع األخذ في احلسبان إمكانية االستجابة،
وإرادة /التزام السلطات ،واستجابات املنظمات األخرى في اجملال
نفسه ،واملوارد الضرورية ومدى توفرها داخل املنظمة.
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مثال على حتليل األوضاع
منط عام وديناميات محلية الطابع وواقع يقود إلى تبني أطر عمل الستراتيجيات
حماية األنشطة على املستوى امليداني
وُقع اتفاق السالم في دارفور في مايو /أيار  .2006وعلى الرغم من ذلك ،فقد اندلع القتال عام
خليطا من أوضاع
 2007في بيئة متشظية ومتمركزة على نحو متزايد ،وأصبحت دارفور
ً
تتراوح  -عند وصفها  -من حالة عدم أمان خطيرة إلى استقرار هزيل.
ولم تكن مشكالت احلماية واسعة االنتشار في أنحاء دارفور كافة ،فقد اعتمد مداها وتأثيرها
على السكان على شدة وديناميات النزاع نفسه ،والديناميات القبلية ،وحالة األمن السائدة،
وقوة أو ضعف املمارسات التقليدية ،وآليات التكيف في منطقة بعينها .كما أدى استمرار
داخليا ،واحلفز على نزوح جديد؛ بينما
عدم األمان في مناطق معينة إلى عرقلة عودة النازحني
ًّ
ساد االستقرار في مناطق أخرى ،مبا أتاح عودة بعض األشخاص النازحني داخل البالد ولكن
بعدد قليل.

استمرار العنف ضد املدنيني
كانت أطراف النزاع اخملتلفة ال تزال تنشر اخلوف وعدم األمان من أجل السيطرة على حركات
و /أو موارد السكان املدنيني .وأدت الهجمات املستمرة ضد السكان املدنيني واملمتلكات إلى
تقييد حركة السكان.
ومع تقييد أو حظر حركتهم ،كان على السكان التكيف مع محدودية النفاذ إلى املوارد
األساسية مثل :األرض ،ومنابع املياه ،واألسواق .وبالتالي ،أصبحوا غير قادرين على البذر
والزراعة وجني احملاصيل ،أو حتى املشاركة في األنشطة املدرة للدخل؛ وهو بالطبع ما كان
يعني خسارة في الدخل .كما كان السكان يخضعون أحيان ًا لضرائب إجبارية يفرضها قادة
القبائل احمللية ،باإلضافة إلى دفع «رسوم حماية» للتحرك بأمان دون أن يصيبهم أذى من
جراء الهجوم.
وعند إجبارهم على اخلروج من منازلهم أو النزوح الطوعي ،كان النازحون يفقدون ممتلكاتهم
ويزداد اعتمادهم على املساعدات اإلنسانية .وباإلضافة إلى ذلك ،يصبحون عُ رضة للتأثر
من أخطار عديدة في املراكز احلضرية ومخيمات النازحني (افتقاد احلماية التقليدية وآليات
التكيف ،ووجود مجموعات مسلحة ،وعمليات التحرش ،والضرائب اإلجبارية ،والعنف
اجلنسي ... ،إلخ).
وفي مناطق التوتر ،كان الرجال يعانون من انتهاك للقانون الدولي اإلنساني (وعلى سبيل
املثال :االعتداءات التعسفية ،واالعتقاالت ،والقتل) ،كما كانت النساء والفتيات يعانني
باملثل ،حيث يتعرضن عادة للعنف اجلنسي (مبا في ذلك االغتصاب) وغيره من أشكال
املعاملة القاسية والال إنسانية واحلاطة بالكرامة .وظل األطفال عرضة للضرر بوجه خاص

25

			
26

من جراء التجنيد اإلجباري ،واستخدامهم من جانب اجلماعات املسلحة ،وإشراكهم في
األعمال العدائية .وسواء شاركوا كمقاتلني أو عمال ،أو طهاة ،أو حاملي رسائل أو جواسيس،
أو في رعاية املاشية ،كان األطفال الذين ينفصلون عن عائالتهم عرضة للضرر من االعتداءات
اجلسدية واالستغالل اجلنسي والصدمات السيكولوجية.
إن الطبيعة اخملتلطة لعمليات النزاع واالنشقاق واالحتاد الال نهائية بني عديد من اجلماعات
املسلحة جعلت من الصعوبة الشديدة على األسر أن تعرف كيف أو أين تبحث عن أقاربها.
وبعد عمليات االعتقال أو االختطاف ،تظل األسر عادة في حالة توتر واضطراب ملعرفة أخبار
عن مصير أو مكان وجود أحبائها.
وأخيرًا ،عندما بدأت األهداف العسكرية واجملموعات املسلحة متتزج باملناطق املأهولة
بالسكان املدنيني ،تزايدت صعوبة التمييز بني املدنيني واملشاركني في األعمال العدائية .وقد
أدى ذلك إلى زيادة اخلطورة ،على كل من السكان والنازحني ،في ما يتعلق بالهجوم والعمليات
االنتقامية.
وبسبب تعقيد الوضع ،الذي طغت عليه انتهاكات عديدة للقانون الدولي اإلنساني على نحو
يضر بالسكان وعدد كبير من الفاعلني اإلقليميني الذين يسعون إلى حتقيق مصالح محلية/
قبلية ،لم يكن أمام بعثة اللجنة الدولية أي خيار سوى إعداد استراتيجيات عديدة للحماية
على نطاق جغرافي أصغر .وبدلاً من وجود استراتيجية واحدة متعددة التخصصات ،على
املستوى الوطني ،ملواجهة كل انتهاك من االنتهاكات التي حتددت باعتبارها مثيرة للضغوط
عبر أنحاء البلد ،قررت اللجنة الدولية العمل على أساس أطر استراتيجية محلية .كان على
كل مكتب ميداني أن يحدد أولويات احلماية اخلاصة به ،ويعمل وفق استراتيجيات مالئمة.
وكان منسق احلماية موجودًا في اخلرطوم ويحافظ على دور املُش ِرف؛ فقد كان مسؤولاً عن
تبادل املمارسات اجليدة والتدريب العام ،واحلفاظ على درجة اتساق بعينها في ردود أفعال
اللجنة الدولية عند حتديد أولويات مشابهة في مناطق جديدة .وبعبارة أخرى ،أوضح التحليل
األولي للوضع ضرورة اتباع الال مركزية حتى يتسنَّى الستراتيجيات احلماية مواجهة تلك
االنتهاكات الدينامية للقانون الدولي اإلنساني مواجهة فعالة.
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 .2تعريف األهداف العامة واالستراتيجية
تتمثل اخلطوة التالية في تعريف األهداف العامة واتخاذ القرار
بشأن استراتيجية شاملة ،واختيار األنشطة التي جتري ممارستها
مجتمعة من أجل حتقيق هذه األهداف العامة .وبعبارة أخرى ،فإن
تعريف مجموعة من األهداف العامة املتوقعة يعني حتديد غرض
كلي لالستراتيجية .ويجب أن تكون األهداف العامة واقعية،
وقابلة للتحقيق خالل فترة تتراوح بني عام وخمسة أعوام .كما
يجب أن تشير بوضوح إلى املزايا للضحايا أو اجملتمع احمللي املعرض
للخطر عند إكمال االستراتيجية .وميكن التعبير عنها على النحو
التالي :تنطوي املشكلة “س” على أصحاب املصلحة “ص” (إذا
كانت املشكلة تخص السلطات ،على املرء أن يتوخى الدقة قدر
اإلمكان في حتديد الشخص أو اجلهة املتوقع أن تتخذ التدابير)
سوف حتل لهذه الفئة من األشخاص في املوقع (املواقع) “ي” خالل
عام إلى خمسة أعوام.
دائما احلصول
يجدر التأكيد على أن االستراتيجية ال تتوخى
ً
على نتائج ملموسة بالنسبة للضحايا أو اجملتمع احمللي املعرض
للخطر ،ال سيما عندما يكون هدفها األساسي هو خلق شروط
مسبقة بعينها ال غنى عنها لالستجابة املستقبلية في مجال
احلماية (الوصول إلى أماكن االحتجاز ،واحلصول على معلومات
أولية مباشرة ... ،إلخ).
ومن بني الدروس املستفادة للجنة الدولية ،عبر السنوات العشر
املاضية ،أن هذه اخلطوة حتدي ًدا هي التي يجري عادة فحصها عند
مواجهة حالة طوارئ .ففي سياقات عديدة ،أوضحت التقييمات
(التي قامت بها اللجنة الدولية وغيرها من املنظمات) أن الفاعلني
اإلنسانيني يتولون إعداد األنشطة املفيدة للضحايا في املناطق
التي يشعرون فيها باالرتياح (ألنها تدخل عادة في مجال خبراتهم
اخلاصة :الطب ،القانون ،احلوار مع القوات املسلحة ... ،إلخ) ،دون
محاولة تعريف استراتيجية كلية على املدى املتوسط أو البعيد
تستند إلى حتليل دقيق للمشكلة.
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قد تسعى االستجابة في مجال احلماية للتصدي خملاطر اإلساءة
في مجتمع محلي بعينه ،والعمل على معرفة األسباب الرئيسية
وراء االنتهاكات التي حتدث في مجتمع معني  -أو معرفة الظروف
التي تتيح ممارسة هذه االنتهاكات  -من أجل وقف حدوثها (وعلى
سبيل املثال :تقليص االستضعاف) ،أو معاجلة آثار تلك اإلساءة
على الضحايا.
وبالتالي ،ميكن أن ترتبط االستجابة في مجال احلماية بثالثة
9
مستويات من التدخل:
“نشاط رد الفعل” (أي نشاط في سياق منط بارز أو راسخ من
اإلساءة ،ملنع تكرار هذا النمط ،أو وضع نهاية له ،و /أوتخفيف
آثاره املباشرة)؛
“نشاط عالجي” (أي نشاط يتخذ الستعادة كرامة الناس،
وكفالة توفر ظروف مناسبة للحياة بعد حدوث منط من أمناط
اإلساءة)؛
“بناء البيئة” (اجلهود املبذولة لتعزيز بيئة سياسية،
اجتماعية ،ثقافية ،مؤسسية وتشريعية من شأنها متكني
أو تشجيع السلطات على احترام التزاماتها واحترام حقوق
اإلنسان).

بناء البيئة
نشاط رد
الفعل

نشاط
عالجي

منط اإلساءة

 9انظر:
Giossi Caverzasio, Silvie (ed.), Strengthening Protection in War: A Search
for Professional Standards, ICRC, Geneva, 2001.
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وعلى نحو مثالي ،تتناول االستراتيجية اجليدة هذه املستويات
الثالثة من خالل االستفادة من نطاق واسع من األنشطة شديدة
االختالف.
وعند تنفيذ نشاط احلماية متعدد التخصصات ،ميكن أن تلجأ
اللجنة الدولية إلى خمس طرق أو أمناط مختلفة من العمل:
اإلقناع 11،الدعم 12،البديل 13،التعبئة 14،أو الشجب في ظل
15
ظروف استثنائية.

10

أمناط العمل
الضغط على
السلطات
للعمل

الشجب
التعبئة
اإلقناع
الدعم
البديل

األهداف العامة

السلطات
تعمل مبحض
إرادتها
املنظمة
تعمل بدلاً
من السلطات

 10انظر:
Paul Bonard, Modes of Action Used by Humanitarian Players: Criteria for
Operational Complementarity, ICRC, Geneva, 1999.
 11يرتكز اإلقناع على حوار سري مع السلطات املعنية.
 12ميكن تقدمي دعم مباشر أو غير مباشر إلى السلطات بتوفير مساعدة تقنية أو مالية تمُ كنها
من الوفاء بالتزاماتها القانونية.
 13في بعض احلاالت ،ميكن أن يصبح العمل بشكل كلي أو جزئي ،بدلاً من السلطات الغائبة
والعاجزة عن الوفاء بالتزاماتها ،إلنهاء االنتهاكات أو إنقاذ ضحايا تلك االنتهاكات ،حلاً له
قيمته.
 14تسعى عملية التعبئة إلى توليد االهتمام بني كيانات أخرى (الدول ،املنظمات غير احلكومية،
مؤسسات اجملتمع املدني ،املنظمات الدولية أو اإلقليمية) التي من املرجح أن تؤثر على
السلطات /حاملي األسلحة من أجل منع أو إنهاء االنتهاكات ،أو إثارة تشجيع أو مساعدة
السلطات للوفاء مبسؤولياتها والتزاماتها القانونية.
 15في ظل ظروف استثنائية« ،حتتفظ اللجنة الدولية للصليب األحمر باحلق في إصدار شجب
علني النتهاكات بعينها للقانون الدولي اإلنساني وغيره من القواعد األساسية التي حتمي
األفراد في حاالت العنف ،شريطة تلبية الشروط التالية )1( :خطورة االنتهاكات وتكرارها
أواحتمال تكرارها؛ ( )2شهد املندوبون االنتهاكات األولى ،أو تأكيد حدوث تلك االنتهاكات
ومداها على أساس مصادر موثوق بها وميكن التحقق منها؛ ( )3محاولة تقدمي مالحظات سرية
ثنائية ،بعد إخفاق جهود التعبئة اإلنسانية في وضع نهاية لالنتهاكات؛ ( )4يكون الشجب
العلني في مصلحة األشخاص أو السكان املتضررين أو املهددين» .انظر:
“Action by the International Committee of the Red Cross in the event of
violations of International humanitarian law or of other fundamental rules
protecting persons in situations of violence,” International Review of the Red
Cross (ICRC), No. 858, 30 June 2005, pp. 393-400 on http://www.icrc.org/
eng/action-ihl-violations

احلد من
تأثير
االنتهاكات
منع على
االنتهاكات الضحايا
إنهاء معاقبة
االنتهاكات مرتكبي
االنتهاكات
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وعلى نحو مثالي ،يجب أن تعمل االستراتيجية اجليدة على
توظيف عدد قليل من أمناط العمل مجتمعة ،إما في الوقت
نفسه أو بالتتابع (اإلقناع يقود إلى الدعم ،أو التعبئة تقود إلى
الشجب وإلى شكل من أشكال خطة العمل).
وأخيرًا ،يعتمد اختيار منط واحد أو أكثر من العمل على موقف
السلطات وقدراتها .إن اإلقناع  -باإلضافة إلى الدعم ،وأحيان ًا حتى
البديل في حاالت افتقاد الوسائل  -ميكن أن يتسم بالفاعلية إذا
توفر العامل السياسي .وفي غياب اإلرادة السياسية ،يجب أخذ
التعبئة والشجب في احلسبان ،وأحيان ًا مع منطي الدعم والبديل.
كما يجب أن يرتكز اختيار استراتيجية على حتليل“”SWOT
حول قوة املنظمة وجوانب ضعفها ،والفرص اخلارجية ،والقيود
اخلارجية مبا فيها التهديدات.

16

ويقدم اجلدول التالي مثالاً عن الطرق التي ميكن من خاللها دمج
أمناط العمل اخملتلفة مع املستويات الثالثة من التدخل املشار إليها
أعاله:

 16القوة ،الضعف ،الفرص ،التهديداتSWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats :
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مثال :استجابة ممكنة في مجال احلماية تتعلق بالعنف اجلنسي في مخيم
للنازحني داخل بلدانهم
التعبئة

االنتهاك:
العنف
اجلنسي

اإلقناع

الدعم

نشاط رد
الفعل

جمع البيانات
وتقدمي
املالحظات إلى
السلطات

مساعدة
املساعدين
االجتماعيني
على رفع وعي
اجملتمعات
احمللية بخطر
العنف اجلنسي

مناشدة الدول
الصديقة
للتأثير على
السلطات
املعنية

النشاط
الطبي

التثقيف ملنع
إلصاق وصمة
بالضحايا

إنشاء مراكز
داخل اجملتمع
احمللي

تعبئة فاعلني
آخرين لتمويل
مراكز إعادة
تأهيل الضحايا

نشاط بناء
البيئة

التشجيع
على إشراك
الشرطة
النسائية في
اخمليم

تشجيع
إدخال حظر
العنف اجلنسي التغطية
اإلعالمية
في القانون
حلاالت العنف
الوطني
اجلنسي

البديل
بناء سياج
حول اخمليم
وتركيب إضاءة
(عند نقاط
املياه واملرافق
الصحية مثل)

الشجب
تقدمي تقرير
علني حول
العنف اجلنسي

توفير احلطب
حتى ال حتتاج
النساء إلى
السير ملسافات
بعيدة من
اخمليم
تقدمي رعاية
صحية ودعم
سيكولوجي

مناشدة علنية
لشجب غياب
مرافق لضحايا
العنف اجلنسي

تنظيم
جلسات
تدريبية
مباشرة حول
القانون الدولي
اإلنساني،
وقوانني حقوق
اإلنسان
ذات الصلة،
ألفراد القوات
املسلحة

مناشدة علنية
تشجب غياب
قواعد أو
ضوابط حملاكمة
مرتكبي العنف
اجلنسي
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ويفيد اجلدول الوارد أعاله في إعداد استراتيجية متماسكة .فهو
يجبر مسؤولي التخطيط على التفكير في كيفية تناول أسباب
وآثار امليول نحو ارتكاب االنتهاكات .وإذا اس ُتخدم لتحديد مواضع
أيضا على تعزيز
الفجوات احملتملة في العمل ،فإنه يساعد ً
التنسيق الفعال بني الفاعلني اإلنسانيني.
ونظرًا للخبرة التقنية التي اكتسبتها اللجنة الدولية في اجملاالت
اخملتلفة (املشورة القانونية ،البحث عن املفقودين ،نشر القانون
الدولي اإلنساني ،املياه والصرف الصحي ،الرعاية الطبية،
األمن االقتصادي ... ،إلخ) ،فقد متكنت من تطوير القدرة على
االستجابة اعتمادًا على تخصصات متعددة .ويجب على بعثاتها
دائما نحو حتقيق هذا النهج الكلي واملتكامل
ومندوبيها السعي ً
عند صياغة االستراتيجية .كما يجب أن تضع االستراتيجية في
احلسبان الطرق التي ميكن من خاللها أن يعمل النشاط املعني
على استكمال نشاط الفاعلني اآلخرين ،مبا في ذلك أعضاء احلركة
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،والهيئات احلكومية،
ووكاالت األمم املتحدة ،واملنظمات غير احلكومية .وأخيرًا ،وبعد
تبني االستراتيجية ،يجب اتباعها لفترة من الوقت تكفي إلجناز
الهدف املرغوب.

 .3تعريف األهداف احملددة وخطة العمل

مبجرد أن تضع أية منظمة استراتيجيتها ،عليها أن تقدم تعريفً ا
لألهداف اخلاصة التي تترجم هذه االستراتيجية إلى نتائج متوقعة
واضحة وملموسة 17.وهذه النتائج هي املعالم التي ينبغي إحرازها
من أجل املساهمة في حتقيق الهدف العام املقابل .وسيتيح ذلك
الفرصة إلمكانية وضع خطط للعمل تشمل األنشطة الرئيسية
التي يتصور تنفيذها واملوارد الالزمة التي ينبغي حشدها (على
سبيل املثال التمويل واملوظفني) .ويجب أن تتسم األهداف اخلاصة
لكل نشاط بالوضوح والقابلية للقياس ،كما يجب أن يتيح إجراء
عمليات تقييم للتقدم املتحقق.
وفي ما يلي نقدم مثالاً على خطة عمل ،في شكل جدول:

تراكميا مع األهداف املعنية احملددة األخرى ،إلى حتقيق الهدف املرغوب.
 17يؤدي كل هدف بعينه،
ًّ
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الهدف الكلي :وقف هجمات اجليش العشوائية على املدنيني أثناء العمليات
العسكرية في القرى واملدن اآلهلة بالسكان
املرحلة ( :)1فتح حوار مع السلطات ،وخلق الظروف الضرورية ملواجهة العنف

هدف خاص

األنشطة

الفترة الزمنية األشخاص
املسؤولون

بالنسبة للجنة
الدولية :حتديد
الفاعلني الرئيسيني
داخل السلطات،
وإيجاد شبكة من
االتصاالت

تقوية االتصاالت
مع جميع
مستويات اجليش

إقامة عالقة تقوم
على الثقة املتبادلة
مع اجملتمعات احمللية
في املناطق املتضررة،
وتقييم درجة املرونة
والتوقعات

يناير /كانون
الثاني – أبريل/
نيسان

رئيس البعثة،
املندوبون األجانب
العاملون في
املكتب احمللي

أربعة من املندوبني
األجانب (يكرس كل
منهم  % 20من
وقته لهذه املهمة)

مارس /آذار –
يونيو /حزيران

رئيس البعثة،
منسق أنشطة
احلماية

أربعة من املندوبني
األجانب (يكرس كل
منهم  % 20من
وقته لهذه املهمة)

من يناير /كانون
الثاني وما بعده

املندوبون األجانب
الذين يتولون
املسؤولية في
املكتب احمللي

اثنان من املندوبني
األجانب (يكرس كل
منهما  % 20من
وقته لهذه املهمة)

حتديد الفاعلني
الرئيسيني الذين
ميكن تقدمي حاالت
احلماية إليهم

تقدمي إجراء
قبول السلطات
ملعايير اللجنة الدولية العمل القياسي
للمنظمة في
اخلاصة بإجراءات
مجال أنشطة
العمل في أنشطة
احلماية إلى
احلماية ،وتقبل فتح
السلطات
احلوار
السياسية
والعسكرية من
أجل مناقشتها
وجود دائم في
األماكن املتضررة
تقدمي ومناقشة
أنشطة املنظمة
وخطتها القياسية
للعمل

املوارد
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املرحلة ( :)2حتديد األنشطة بغية احلصول على نتائج جتاه الهدف الكلي

الهدف اخلاص

األنشطة

الفترة
الزمنية

إنشاء نظام عامل إلدارة
املعلومات

إنشاء قاعدة بيانات
إلدارة بيانات احلماية

مسؤول
من يناير/
كانون الثاني أومنسق
بيانات
وما بعده
ألنشطة
احلماية

إعداد إجراءات جلمع
وتشفير البيانات
وتخزينها ،والنفاذ إليها

األشخاص
املسؤولون

املوارد
اثنان من املندوبني
األجانب (يكرس
كل منهما % 50
من وقته في إدارة
البيانات ،و%10
من وقته في تنسيق
احلماية) ،وجهاز
خدمة ،وجهاز
حاسوب ،وطابعتان،
وغرفة مؤمنة لتخزين
امللفات الورقية

إقرار السلطات بوجود
توثيق حاالت ملموسة على أساس منسق
أجنبيا
 15مندوبًا
ً
انتهاكات ،واتخاذ التدابير النتهاك القانون الدولي مستمر بد ًءا ألنشطة
و 20من كبار
التصحيحية التي توصي اإلنساني أثناء العمليات من الربع
احلماية،
املندوبني احملليني
الثاني من
العسكرية
بها اللجنة الدولية
شخص
(يكرس كل منهم
العام وما
مسؤول من  %20من وقته في
وبعد ذلك ،تقدمي
يليه
املكتب احمللي املتوسط) ،مبن في
مالحظات (شفهية
ذلك اخلبراء اخملتلفون
أو مكتوبة ،حسب
(األمن االقتصادي،
املناسب) بصورة دورية
األلغام ... ،إلخ)
جمع حول جتميع وتسليم التقارير
تقدمي تقرير ُم ّ
االنتهاكات وتقرير متابعة
املجُمعة
ّ
إلى السلطات

الربع الرابع
من العام

منسق
أنشطة
احلماية

إنشاء وتنشيط آلية
متابعة اللجنة الدولية
ومالحظاتها بالتعاون
مع السلطات

الربع الرابع
من العام

منسق
أنشطة
احلماية

متابعة املالحظات
بشكل منظم بالتعاون
مع السلطات

تتخذ السلطات التدابير إنشاء برنامج تدريب
الالزمة الضرورية لتجنب خاص (أو دورة تدريبية)
تكرار االنتهاكات
ملدربي اجليش

الربع الثالث خبراء اجليش
والشرطة
من العام

مندوب أجنبي
ومندوب محلي

 4-1مندوبني أجانب،
 4-3مندوبني وطنيني

تنظيم وعقد جلسات
تدريب دورية ملدربي اجليش
تتعاون اللجنة الوطنية
لتنفيذ القانون الدولي
اإلنساني
دعم اللجنة الوطنية
في تنفيذ القانون
الدولي اإلنساني

على أساس
مستمر

املستشار
القانوني

 4-1مندوبني أجانب
قانونيني4-3 ،
مستشارين قانونيني
وطنيني
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 .4التنفيذ:
يقتضي تنفيذ أنشطة احلماية لصالح السكان املدنيني وجود
وسائل كافية للعمليات امليدانية – من موارد بشرية وبنية حتتية
ودعم لوجستي – وحضور ميداني يتالءم مع نطاق األهداف
وشبكة من االتصاالت جلمع املعلومات ومعاجلتها.
أيضا
ظهر التجربة أن تنفيذ أنشطة احلماية بنجاح يقتضي ً
وت ُ ِ
التزاما بني املتوسط وطويل األجل .فال ميكن إجراء تغيير في
ً
االجتاهات القائمة اخلاصة بالتجاوزات واالنتهاكات ومعاجلة تبعاتها
بني عشية وضحاها ،وال حتى في غضون موسمني .وينبغي قياس
طول فترة االلتزام مبساعدة اجلماعات املعرضة للخطر والضحايا
والسلطات (مثل العمل على إجراء تغييرات تشريعية) خالل
سنوات عديدة.
وعلى ذلك ،متثل وسائل العمليات امليدانية املتاحة على املدى
املتوسط إلى الطويل قي ًدا ينبغي مراعاته منذ البداية .وغني عن
القول إن الوسائل املالية املتاحة ينبغي أن تكون كافية مبا يسمح
الستراتيجية احلماية مبتابعة مسارها إلى أن تتحقق أهدافها .كما
ينبغي ،فضلاً عن ذلك ،تدريب وحفز املسؤولني عن البرامج في
امليدان على نحو مالئم .وميكن أن متثل هذه النقطة األخيرة نوعً ا
من التحدي عند تغيير أعداد املوظفني امليدانيني مبعدالت كبيرة.

دور املوظفني احملليني واملندوبني الدوليني

عندما يتعلق األمر بأعمال احلماية ،من الضروري حتديد مدى
إمكانية مشاركة املوظفني احملليني في بعض األنشطة ردًا على
االنتهاكات التي ترتكبها أطراف النزاع وغيرها من حملة السالح
دون تعرضهم للخطر .فإذا حدث أن تغير الوضع على األرض ،أو وقع
حادث أمني ،يستطيع املوظفون األجانب مغادرة املنطقة بصورة
مؤقتة أو دائمة ،إال أن املوظفني احملليني ال ميلكون هذا اخليار؛ ويكون
موقفهم هو األصعب في ظل ما يتعرضون له من ضغوط.
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عاليا إسهامات فريقها من املوظفني احملليني
وتقدر اللجنة الدولية ً
ووجهات نظرهم .غير أنه يتعني أن تقتصر مشاركة هؤالء املوظفني
في أعمال احلماية على املهام التي ال تعرّض سالمتهم للخطر أو
تأتي على حساب إجراءات العمل 18التي تنتهجها اللجنة الدولية
و /أو تنتقص من مصداقيتها.

دور اجلهات املعنية األخرى

يتعني كذلك على كل منظمة في معرض تنفيذها ألنشطة
سعيا إليجاد
احلماية املنوطة بها أن تتخذ خطوات استباقية
ً
مجاالت للتكامل تكون «مبنية على العمل امليداني» و«موجهة
نحو العمل» مع غيرها من الفاعلني املعنيني بالعمل اإلنساني،
لضمان استجابة أكثر شمولاً لالحتياجات ومن ثم توفير أفضل
فرصة للحفاظ على حياة األشخاص املعرضني للخطر .ويرى كثير
من الفاعلني أن اتباع منهج متعدد التخصصات ومستقل أمر غير
ممكن في أغلب األحيان.
وينبغي حتديد معالم البيئة احمليطة باجلهات املعنية ،في كل سياق
على حدة ،لضمان إمكانية حتقيق التنسيق والتعاون املالئمني .ومن
املهم فهم مجال مهمة كل منها (سواء أكانت عامة و /أو خاصة
بسياق معني) ،وأساليب عملها ،ومعاييرها ،وانتشارها امليداني
وأنشطتها ،وكيف يكون نطاق عملها مكملاً لألنشطة اخملطط
لها .ومن شأن هذا التحليل أن ميثل األساس للجوانب التكميلية
«ذات الطابع العملي واملبنية على الواقع» :أي تكميل اجلهود التي
تثمر نتائج حقيقية لصالح السكان املعرضني للخطر.
وعالوة على ذلك ،ميثل التعاون التكميلي عاملاً
مهما ينبغي لكل
ً
منظمة مراعاته حتى يتسنى لها جتنب تكرار عمل غيرها ،واحلد
من ظهور الثغرات.
وغال ًبا ما تضطلع أطراف عديدة أخرى من أمثال املنظمات
احلكومية الدولية واملنظمات غير احلكومية وقوات حفظ السالم
19
بدور في أنشطة احلماية .غير أن الطابع املميز للجنة الدولية
يحدد نطاق تعاونها مع هذه املنظمات ،ال سيما عندما يتصل
األمر بنقل بيانات سرية .غير أنه يتعني على اللجنة ،متى أمكن،
حتديد الفرص املتاحة للتعزيز من فاعلية وآثار أي أعمال حماية
تنفذ ّها هذه اجلهات املعنية واستغالل هذه الفرص .وسوف تسعى
ميدانيا أينما كان ذلك ال
اللجنة الدولية إلى تعزيز أوجه التعاون
ً
 18خاصة ما يتصل بأساليب عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر ذات العالقة مببادئ احلياد وعدم
التحيز والسرية ،التي هي أكثر األساليب املفضلة لدى املنظمة لتحقيق النتائج.
 19عملها احملايد واملستقل واإلنساني ،والتزامها باعتماد السرية باعتبارها األداة األساسية لعملها.
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يهدد سرية حوارها مع السلطات أو يؤثر على النظرة إلى طابعي
احلياد واالستقالل اللذين تتميز بهما.
وأخيرًا ،ينبغي للمرء أال ينسى أن األشخاص املتضررين هم أصحاب
فعليا في جميع مراحل
املصلحة الرئيسية ويجب أن يشاركوا
ً
االستجابة في مجال احلماية ،ما لم يعرضهم ذلك خملاطر إضافية.

 .5الرصد والتقييم

من الضروري إجراء رصد ألنشطة احلماية املنفذ ّة لصالح السكان
املدنيني وتقييمها ألسباب عدة وهي:
زمنيا (مقارنة ،مثل ،بالتقييم األولي)،
تقدير تطور وضع:
ً
وجغرافيا (مثل ،مقارنة بالبرنامج نفسه في منطقة أخرى)،
ً
ونسبيا (مثل ،مقارنة بالهدف األولي والوضع /النتيجة وقت
ً
التقييم)؛
تعديل االستراتيجيات واألهداف وخطط العمل 20وتكييفها
وتغييرها إلى حد كبير ،متى اقتضت الضرورة ذلك ،للمساهمة
في عملية تعلّم داخل املؤسسات دائمة قائمة على اخلبرة،
وتكون مسؤولة أمام الضحايا واجلهات املانحة على حد سواء.
وينطوي الرصد والتقييم في أعمال احلماية على أشكال مختلفة
من التحليل ،كما هو احلال في غيرها من اجلهود اإلنسانية.
وتتيح عملية الرصد إجراء حتليل منهجي لنتائج األنشطة
التي ينبغي حتقيقها (مبا في ذلك مستوى رضا املستفيدين من
االستجابة) ،واملردود احملرز واألنشطة املنفذة واملساهمات املقدمة
(املوارد).
ويهدف تقييم أعمال احلماية إلى حتليل آثار استراتيجية احلماية
(أو جزء منها) التي ميكن التحقق منها على حماية األشخاص
املعنيني .ويقيس حتليل األثر العالقة السببية بني جهود اللجنة
الدولية والتغييرات الفعلية املتحققة ملن اتخذت إجراءات حماية
لصاحلهم.

 20ميثّل الرصد والتقييم جز ًءا ال يتجزأ من عملية صنع القرار.
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وفي ما يلي أهم املعايير التي ينبغي حتديدها أثناء إجراء أي عملية
تقييم:
زوال االنتهاكات،
إزالة عوامل اخلطر،
احلد من عناصر االستضعاف،
عدم التعرض إلى العنف،
أمن األشخاص واستمرارية التحسن في وضعهم،
اعتماد السلطات واألطراف الفاعلة األخرى تدابير عملية
لضمان احترامها حقوق األفراد والوفاء بالتزاماتها في هذا
الصدد (مالءمة التدابير مع األهداف املنشودة)،
رغبة السلطات واألطراف الفاعلة األخرى في مواصلة احترام
حقوق األفراد والوفاء بالتزاماتها وتوافر القدرات لديها للقيام
بذلك دون احلاجة إلى أي تدخل من طرف ثالث (تغيير دائم).
وكما ذُ ِكر آنفً ا ،ميكن إجراء تقييم ألثر االستراتيجية الكلية
أوجزء منها أو مجموعة األهداف العامة أو جزء منها ،بالتركيز
على أنشطة أو أهداف محددة (ومن ثم يتغير اختيار املؤشرات
وفقً ا لذلك ،انظر أسفله) .وفي الواقع ،غال ًبا ما يصعب قياس
أثر استراتيجية حماي ٍة معينة نظرًا لكثرة العوامل اخلارجية التي
ميكن أن تؤثر على األعمال أو املسائل املعرضة للخطر .وتتمثل
إحدى الصعوبات األخرى في عزو املسؤولية الفعلية عن نتائج
العمل .فعلى سبيل املثال ،قد تكون هناك منظمات أخرى ركزت
أيضا على التصدي الجتاه معني من االنتهاكات.
أنشطتها هي ً
ويعد هذا هو السبب الذي يؤدي إلى تركيز التقييم في أغلب
األحيان على أثر األنشطة وليس على االستراتيجية الكلية.
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ويتعني تصميم عمليات الرصد أثناء مرحلة تصميم البرنامج.
ويجب حتديد معايير القياس (النجاح واجلودة وما إلى ذلك) في
وقت مبكر .كما يتعني استخدام مزيج من املؤشرات (الكيفية/
الكمية ،والوسائل /النتائج) ملتابعة سير األعمال وقياسه .كما
ميكن تنفيذ عملية الرصد باتباع طرق املشاركة ،من أمثال اجلمع
املباشر آلراء األشخاص املعنيني (املستفيدين والسلطات).
ويسري األمر ذاته على عملية التقييم .فيتعني حتديد مؤشرات
تقييم األداء (الكيفية والكمية) سلفً ا .كما يجب قياس كل
معيار من معايير النجاح داخل سياق محدد .ومن األهمية مبكان
مراعاة وقائع السياق وخصوصياته ومراعاة األهداف املوضوعة أثناء
وضع املؤشرات .فمن األسهل تقييم ورصد حتقيق األهداف العامة
واحملددة وإجراء التقييم إذا مت حتديد وتوثيق خطة العمل والوضع
أيضا على اختيار
األولي للمستفيدين بوضوح .ويساعد ذلك ً
مؤشرات مناسبة 21وإجراء مقارنات على فترات محددة .فاختيار
مؤشرات مناسبة خلطة العمل أمر ضروري ألن استراتيجيات
احلماية تكون عادة محددة للغاية ،وتتضمن عدة أنشطة مختلفة
تنفذ في وقت واحد (مثل إدراج حظر العنف اجلنسي في القانون
مبساع لدى السلطات بخصوص
الوطني ،وجمع البيانات ،والقيام
ٍ
أحداث واجتاهات معينة ،فضلاً عن التصريحات العلنية التي
تستنكر عدم وجود تدابير لوضع حد للعنف ،وما إلى ذلك) ،بهدف
احلصول على نتائج ملموسة لصالح السكان املدنيني.
وصحيح أن املرحلة األولية من استراتيجية احلماية قد يقتصر
تركيزها على تهيئة األوضاع التي قد تساعد على التوصل إلى
نتائج ملموسة في مرحلة ثانية (عن طريق السعي مثلاً لبناء
توافق آراء حول التفسير القانوني لوضع ما ،أو خالل محاولة
إنشاء شبكة من االتصاالت باألشخاص الذين ميكن مخاطبتهم
مستقبلاً بشأن شواغل احلماية) .وفي هذه احلالة ،يجب أن ترتبط
املؤشرات املناسبة للمرحلة األولى باخلطوات التي جرى حتديدها
لتهيئة األوضاع املشار إليها أعاله .فتركز عمليتا الرصد والتقييم
على الوسائل املستخدمة (التزام الوسائل) وليس بعد على تقييم
مدى ما تفضي إليه الوسائل اخملتارة من نتائج إيجابية بالفعل
لصالح السكان املدنيني (التزام النتائج).

 21كلما كانت األهداف احملددة لكل نشاط واضحة («أن يقوم املدعي العام العسكري بالتحري في
االدعاء املقدم») ،كان من السهل وضع مؤشرات ملتابعة نتائج أحد األنشطة امللموسة .وإذا كانت
األهداف احملددة غير واضحة («أن يسهم في حتسني احلماية املقدمة للنساء الالئي يعشن في أحد
مخيمات النازحني الداخليني») ،أصبح من الصعب اختيار مؤشرات مناسبة نتيجة لذلك .أما ما
يخص اختيار املؤشرات ،فينبغي أخذ االعتبارات التالية في االعتبار :يجب موازنة القيمة املضافة
املتوقعة من املعلومات التي يقدمها مؤشر ما مع املوارد الالزمة إلقراره ومتابعته.
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وأخيرًا ،غال ًبا ما تتسبب عوامل مختلفة في تقييد القدرة على
الرصد والتقييم ،من بينها حدوث تغيرات مفاجئة في األوضاع
أو غياب بيانات أساسية .وفي هذه احلالة ،يتعني اإلبالغ بالتغيرات
التي تطرأ على الوضع املعني حتى ميكن االستمرار في التنبؤ
بالنتائج أو تقييمها .ومن ثم ،فكلما كانت األهداف احملددة لكل
نشاط أكثر تفصيلاً وواقعية ،كان من األسهل قياس النتائج.
وبالنسبة ألعمال احلماية التي تستمر لفترة زمنية طويلة
وتقتضي توافر قدر كبير من املوارد ،ينبغي إجراء تقييمات دورية
عليها ،في شكل مراجعات داخلية أو تقييمات خارجية مستقلة.
ويتمثل الهدف من ذلك في قياس التقدم احملرز.
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عملية التقييم في كولومبيا :مثال

وضع إطار مشترك لتحليل أنشطة احلماية وأنشطة املساعدة وتصميم عملية
تقييم مشتركة لها في مناطق مرسمّ ة احلدود ذات أولوية
نهجا تتكامل فيه أنشطة احلماية وأنشطة املساعدة
اتّبعت اللجنة الدولية في كولومبيا ً
تكاملاً تا ًما ،بهدف االستجابة على نحو أكثر فاعلية ملشكالت احلماية التي تعود بالضرر على
السكان املدنيني في كثير من مناطق البلد .حيث تتعرض مجتمعات بأكملها إلى تهديدات
عديدة ،من بينها االستهداف لإلعدام واالختفاءات مما قد يؤدي إلى نزوح هذه اجملتمعات .وال
تزال اجلماعات املسلحة تسيطر على الطرق املؤدية إلى بعض املناطق كي يتسنى لها رصد
حركة السكان وتداول البضائع ،مبا في ذلك اإلمدادات الطبية .وغال ًبا ما يتعرض العاملون
باجملال الطبي لالستهداف املباشر ،مما يقيد حصول السكان على الرعاية الصحية في بعض
املناطق املنكوبة بفعل النزاعات .وفضلاً عن ذلك ،ال يزال عدد املدنيني الذين أصيبوا من جراء
ألغام ميثل مصدر قلق ،كما أفادت تقارير بحدوث حاالت جتنيد قسري في بعض أجزاء البلد.
ويتمثل الهدف األساسي من النهج االستراتيجي الذي تتبعه اللجنة الدولية في تركيز
استجابتها اإلنسانية (أنشطة املساعدة واحلضور الدائم داخل اجملتمعات واحلوار مع حملة
السالح والسلطات احمللية ،وما إلى ذلك) على مناطق منتقاة حتددها اللجنة حسب أهمية
االنتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها أفراد من أطراف النزاع وحسب احتياجات السكان في
تلك املناطق .وبنهاية عام  ،2007كانت املكاتب اإلقليمية التابعة للجنة الدولية قد حددت
 20منطقة من هذه املناطق.
وفي بوغوتا ،صمم وفد اللجنة الدولية أدوات منهجية ووضع مبادئ توجيهية للعمليات
امليدانية الفتراض نتائج أنواع عديدة مختلفة لصالح السكان املدنيني في هذه املناطق
ومتابعتها وتقييمها.
وتبدأ املرحلة األولية بتقييم يجريه فريق يضم تخصصات متعددة (مندوب معني باحلماية،
وآخر بالصحة ،ومهندس مياه وسكن ،ومهندس زراعي) جلمع بيانات – عن املصاعب التي
يواجهها السكان في ما يتصل بالعنف الدائر – من مصادر يراعى فيها التنوع بقدر اإلمكان.
ويراعي الفريق في عمله سالمة السكان وطبيعة االنتهاكات ضد القانون الدولي اإلنساني
واألطراف الفاعلة املسؤولة* ،والوسائل التي تنتهجها السلطات /الكيانات التي تسيطر
على املنطقة املعنية واإلمكانات املتوافرة لديها للقيام بذلك ،والعوامل االقتصادية
االجتماعية ذات الصلة.
*القدرة على تناول العديد من املسائل ومناقشتها مع جميع األطراف املعنية أمر على درجة كبيرة من األهمية.
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ومن شأن التحليل الذي يعقب هذا التقييم األولي أن يساعد على حتديد مدى مالءمة
استجابة اللجنة الدولية على اختالف أشكالها ووضع خطط لألنشطة اخملتلفة وأهداف
كل منها.
وسوف تقوم اللجنة الدولية بتصميم خطة عمل لكل منطقة ذات أولوية جرى حتديدها،
ً
مشتركا للمنطقة ومجموعة عامة من األهداف احملددة حتيل إلى
بحيث تضع هد ًفا عا ًما
املسائل اخملتلفة التي يُنتظر تنفيذ أعمال بصددها واخللوص إلى نتائج (أهداف محددة)
بشأنها .وسوف تحُ َّدد املواعيد النهائية لكل من هذه األهداف واملؤشرات احملددة حتى يتسنى
متابعة نتائج هذه االستجابة وتقييمها.
وتستخدم معايير ومؤشرات محددة لتقييم جودة االستجابة خالل مراحل املشروع اخملتلفة.
فيستخدم معيار املالءمة خالل املرحلتني األولية واألخيرة .ويجب أن تلبي األنشطة املنفذه
إحلاحا ،على أن تكون احتياجات ملموسة .كما يجب أن تتسم
احتياجات السكان األكثر
ً
األنشطة باالستدامة ومعاجلة األسباب احلقيقية للمشكالت .وخالل مرحلة التنفيذ ،يجري
توفير معايير لقياس الفاعلية حتى ميكن رصد إجناز األهداف احملددة واالستخدام األمثل
للموارد.
وبالنسبة للحماية ،تستخدم املؤشرات الكيفية األساسية لقياس ما يلي:
 .1نظرة أفراد السكان وقادتهم لسالمتهم،
 .2منط تكرار احلوار القائم حول قضايا احلماية بني مندوبي اللجنة الدولية ومرتكبي
االنتهاكات ونوعية هذا احلوار،
 .3التدابير التي يتخذها مرتكبو االنتهاكات والقائمون على اإلشراف عليهم لتصحيح
أيضا حتديد املعايير الكمية اخلاصة برصد انتهاكات القانون الدولي
الوضع .كما يتعني ً
اإلنساني .حيث إنها تعمل على تكميل املؤشرات املستخدمة في مجاالت الرعاية
الصحية واألمن االقتصادي والزراعة بهدف رصد الوضع.
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الفصل الثاني:

األنشطة الهادفة
إلى احلد من
االنتهاكات
أو القضاء عليها
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يتناول هذا الفصل مبزيد من التفصيل أنواع األنشطة التي تنفذها
اللجنة الدولية للحيلولة دون انتهاك السلطات التزاماتها إزاء
متشيا مع نص القانون الدولي اإلنساني وروحه وغيره
حقوق األفراد
ً
22
من قواعد احلماية في حاالت العنف ووضع حد لهذه االنتهاكات
وتالفي تكرارها.
وتنبع بعض هذه األنشطة مباشرة من مجال مهمة اللجنة
الدولية ،ومن ثم تُعتبر أنشطة فريدة تخص اللجنة وحدها ،في
حني يجري تنفيذ األنشطة األخرى ،عادةً ،على يد معظم الفاعلني
العاملني في مجال احلماية.
وتعالج أنشطة احلماية هذه مسألتني رئيسيتني:
معاملة السلطات لألشخاص (مثل ،انتهاك السالمة البدنية
والنفسية للفرد أو انتهاك كرامته؛ اإلضرار بوحدة األسرة؛
التعدي على ممتلكات املدنيني)،
طريقة استخدام القوة عند سير العمليات العدائية وعند
إنفاذ القانون خالل النزاعات املسلحة وغيرها من حاالت
العنف.
ويمُ يَّز هنا بني مجموعتني رئيسيتني من األنشطة ال تستثني
إحداهما األخرى:
أنشطة تهدف إلى توعية السلطات مبسؤولياتها أو
مساعدتها في تأديتها (مثل ،بذل املساعي ،وتعزيز القانون
الدولي ،وتطوير قانون وطني ،والعمل كوسيط محايد)،
أنشطة تهدف إلى احلد من هشاشة أوضاع األشخاص
املعرضني للخطر (مثل ،حضور اللجنة الدولية ،وتسجيل
احلاالت ومتابعتها كل على حدة ،وتعزيز آليات مواجهة
الصعوبات).
ويوضح اجلدول التالي اجملموعة الكاملة من األنشطة التي ميكن
للجنة الدولية تنفيذها باعتبارها جز ًءا من أعمال احلماية التي
تنفذها .ويستند هذا اجلدول إلى خبرة اللجنة الدولية في اجملال
على مدار العقود املاضية.

 22نظرًا ألنها تتصدى ألسباب االنتهاكات وليس آثارها على الضحايا ،وتتعامل هذه األنشطة
بطبيعتها مع األحداث بعد وقوعها ،على الرغم من أنها من املمكن في بعض األحيان أن تدفع
باجتاه التغيير في البيئة احمليطة (من خالل تغيير القوانني ،مثل).
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فئات األنشطة
األنشطة

األهداف احملددة

اجلهات
املستهدفة

مساع ثنائية وسرية
ٍ

مساع غير معلنة لدى أطراف أخرى
ٍ
مساع معلنة
ٍ

توثيق املشكالت

إرساء القوانني
التذكير باملعرفة القانونية وتعزيزها
الدعم الهيكلي لتنفيذ القانون
أنشطة الوسيط احملايد

املشاركة
في املسؤولية

السلطات

الدعم

تسجيل /متابعة األفراد
احلضور واملرافقة
التمكني /بناء القدرات على احلماية الذاتية
التوعية باخملاطر
املساعدة الرامية إلى احلد من التعرض للخطر
املناطق املشمولة بحماية خاصة
اإلجالء

احلد من عناصر
االستضعاف

 .1األنشطة املوجهة إلى السلطات

 1.1املساعي

تهدف مساعي اللجنة الدولية إلى توعية السلطات بوضع ما
(املشكلة التي جرى حتديدها) وضرورة وفائها بالتزاماتها مبوجب
القانون الدولي اإلنساني وغيره من القوانني ،أو تقدمي الدعم
إليها للقيام بذلك .وتتدخل اللجنة الدولية متى اقتنعت بوقوع
انتهاكات أو احتمال وقوعها.
وفي حاالت اإلبالغ بوقوع انتهاكات /جتاوزات ،تتمثل املساعي التي
تقوم بها اللجنة الدولية في ما يلي:
إعالم السلطات املعنية مبسألة احلماية محل النظر (وإطارها
القانوني) وبدء حوار معها حول هذا املوضوع،
الطلب إلى السلطات املعنية بالعمل على وضع حد للتجاوزات
املبلغ عنها و /أو توفير العالج للضحايا وإغاثتهم،
تقدمي الدعم إلى السلطات ملعاجلة مسألة احلماية أو وضع حد
للتجاوزات،

األشخاص
املعرضون
للخطر
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شفهيا أو كتابة ،في شكل
ويجوز القيام باملساعي لدى السلطات
ً
خطاب أو تقرير .وينبغي أن تكون محتوياتها وشكلها العام ومنط
خصيصا ألغراض هذا
تكرارها جز ًءا من االستراتيجية املصممة
ً
الوضع .وميثل اإلقناع  -من خالل احلوار السري والثنائي  -أسلوب
العمل احملبذ لدى اللجنة الدولية لتحقيق نتائج.
ويتعني أن تتضمن االستراتيجية املذكورة أعاله شروط العمل الذي
ينطوي على حشد أطراف أخرى (تطلب إليه اللجنة الدولية ممارسة
تأثيرها على طرف أو أكثر من أطراف النزاع) وتوقيت أساليبه في
العمل ،و /أو الشجب العلني .وميثل الشجب العلني ،بالنسبة
للجنة الدولية ،مالذًا أخيرًا تلجأ إليه على أن يكون مسبوقًا بعدد
من املساعي الثنائية غير املوفَّقة .وميكن كذلك للجنة الدولية
اإلعراب عن شواغلها اإلنسانية من خالل االتصاالت والعالقات
العامة ،وهو ما يعني اإلبالغ عن املشكالت اإلنسانية واستجابات
اللجنة الدولية لها ،أو في بعض احلاالت ،اإلبالغ عن االنتهاكات
التي ترتكبها جميع األطراف ولكن دون نسب املسؤولية عنها
علنًا.

 2.1تطوير القانون ووضع املعايير

من املثالي أن تهدف أعمال احلماية ،كما ذكر آنفً ا في الفصل
السابق ،إلى احليلولة دون وقوع مزيد من االنتهاكات واملساعدة
في تهيئة بيئة تفضي إلى حماية األشخاص الذين ال يشاركون،
أو الذين توقفوا عن املشاركة في النزاعات املسلحة أو غيرها من
حاالت العنف .وتشمل هذه األعمال ما يلي:
تطوير القانون ووضع املعايير على الصعيد الدولي (املشاركة
في عملية الصياغة والتشاور في ما يتعلق باملعاهدات اجلديدة
أو القانون غير امللزم) أو في ما يتصل بوضع معني (التشجيع
على اعتماد تشريع وطني يتمشى مع القانون الدولي اإلنساني
والقوانني الدولية األخرى ذات الصلة)؛
تذكير السلطات املركزية بالقواعد القانونية واجبة التطبيق
واملعايير املعترف بها ،استنادًا إلى التصنيف القانوني للحالة.
وتقدم هذه الرسائل التذكيرية على أساس منتظم في بداية
النزاع أو غيره من حاالت العنف (غال ًبا عن طريق تقدمي مذكرة)؛
تعزيز املعرفة بالقانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق اإلنسان
واملعايير املعترف بها بني جميع السلطات املعنية؛
توفير اخلبرة التقنية إلدراج القانون الدولي اإلنساني (وغيره
من القواعد اإلنسانية) في التشريع الوطني وبرامج تعليم
وتدريب القوات املسلحة وقوات األمن وفي املناهج التعليمية
باجلامعات واملدارس.
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عريف القائمني على التنفيذ (مثل ،السلطات اإلقليمية
والقوات املسلحة والشرطة) بالقانون الدولي اإلنساني (و /أو
مالئما).
القانون الدولي حلقوق اإلنسان متى كان ذلك
ً
يسهمان في جهود اللجنة الدولية للحيلولة دون انتهاك القانون
الدولي اإلنساني وغيره من القواعد القانونية وتهيئة بيئة تفضي
إلى حماية األشخاص الذين ال يشاركون ،أو توقفوا عن املشاركة،
بصورة مباشرة في النزاعات املسلحة وغيرها من حاالت العنف.
كما أن السلطات العليا متيل نو ًعا ما إلى قبولهما ملعاجلة مسائل
احلماية.
وقد تشمل هذه األنشطة توفير اخلبرة التقنية واملواد املرجعية
الالزمة إلى السلطات ،وتقدمي الدعم – املالي -ألعمال الترجمة
وإنتاج املواد.
وقد يصنف النشاطان األخيران حتت فئة ‘الدعم الهيكلي لتنفيذ
القانون’ .إذ إنهما يسهمان في جهود اللجنة الدولية للحيلولة
دون انتهاك القانون الدولي اإلنساني وغيره من القواعد القانونية
وتهيئة بيئة تفضي إلى حماية األشخاص الذين ال يشاركون،
أو توقفوا عن املشاركة ،بصورة مباشرة في النزاعات املسلحة
وغيرها من حاالت العنف .كما أن السلطات العليا متيل نوعًا ما
إلى قبولهما ملعاجلة مسائل احلماية.
وقد تشمل هذه األنشطة توفير اخلبرة التقنية واملواد املرجعية
الالزمة إلى السلطات ،وتقدمي الدعم – املالي – ألعمال الترجمة
وإنتاج املواد.
توافر نية سياسية معلنة بوضوح لدى السلطات،
انتفاء مخاطر سوء الفهم في ما يتعلق بالنظرة إلى طابعي
احلياد واالستقالل اللذين تتسم بهما اللجنة الدولية،
كاف من الوئام بني السلطات املعنية وتوافر القدرات
توافر قدر ٍ
الهيكلية لديها،
التوافق ،في ذلك السياق ،مع االستراتيجية العاملية للجنة
الدولية،
وجود عالقة تكميلية بني أنشطة اللجنة الدولية وأنشطة
الفاعلني اآلخرين.
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وسيطا محاي ًدا
 3.1أنشطة اللجنة الدولية باعتبارها
ً

ميكن للجنة الدولية ،بنا ًء على طلب جميع األطراف املعنية أو
موافقتها ،أن تتدخل كوسيط محايد في القضايا اإلنسانية،
«مبساع حميدة» وتقدم خدمات وساطة
أيضا أن تقوم
وميكنها ً
ٍ
لتيسير االتفاقات واملساهمة في تنفيذ االتفاقات لصالح املدنيني
وغيرهم من األشخاص املتضررين من النزاعات وحاالت العنف
األخرى .وبالنسبة للقضايا األخرى ،التي تؤدي اللجنة الدولية
فيها دور مراقب خارجي ،فغال ًبا ما تسعى اللجنة إلى التأثير على
املباحثات بني األطراف لضمان مراعاتها القضايا اإلنسانية.

 .2األنشطة الرامية إلى احلد من التعرض
إلى اخملاطر

ينبغي تنفيذ جميع املساعي التي تصب مباشرة في مصلحة
مساع لدى
األشخاص املعرضني للخطر بالتوازي مع بذل
ٍ
السلطات املعنية .وفي ظل ظروف معينة ،قد يكون لألنشطة/
التدابير املذكورة أدناه أثر رادع على مرتكبي التجاوزات.

 1.2التسجيل واحلضور

تسجيل من يعتقد أنهم معرضون خلطر شديد من األفراد و /أو
مجموعات األشخاص وزيارتهم بصورة منتظمة للحيلولة دون
ارتكاب انتهاكات في حقهم.

يصعب تسجيل اجملتمعات كبيرة العدد وزيارتها بصورة منتظمة
ألسباب لوجستية وسياسية .وميكن القيام بهذا العمل مع
األشخاص املعرضني لتهديد من أحد األطراف على أساس فردي أو
أسري .وينبغي التأكيد على أن اتخاذ قرار بالقيام مبثل هذا العمل
جانبيا ضارًا كالوصم بالعار .كما
يعتمد على احتمال إحداثه أثرًا
ً
يعتمد تكرار الزيارات واالتصاالت على حتديد مستوى اخملاطر التي
يتعرض لها األشخاص.

احلضور املنتظم للجنة الدولية  /الصليب األحمر /الهالل
األحمر داخل مجتمعها
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عند اإلقرار بحياد اللجنة الدولية واستقاللها وقبولهما ،قد يصبح
حلضور مندوبي اللجنة ووجود شارتها بني السكان أثر رادع على
مرتكبي االنتهاكات احملتملني .غير أن حضور اللجنة وحده لن ينهي
وجود منط معني من االنتهاكات سوى في حاالت معدودة .لذا ،فإن
مجرد حضورها ال يكفي ويجب أال ينظر إليه باعتباره بديلاً لألعمال
واجلهود الرامية إلى دفع السلطات لالضطالع مبسؤولياتها .غير
أنه يتعني مراعاة األثر الرادع احملتمل حلضور اللجنة عند التخطيط
23
للعمل الكلي.

املرافقون التابعون للجنة الدولية الذين يتم توفيرهم جملموعات
األشخاص ،بناء على موافقة جميع األطراف املعنية وبعد
تقدميهم ضمانات بسالمتهم
قد يوفر مندوبو اللجنة الدولية مرافقني لألشخاص وحمايتهم
حتت شارة اللجنة (املرافقة) حينما يتعرض هؤالء األشخاص خملاطر
خاصة ،وهو ما يحدث عادة متى ُسمح ألفراد من األسر الذين
فصلهم خط املواجهة عن بعضهم البعض بااللتقاء على أرض
صدام ،يعودون بعدها إلى أماكنهم األصلية .ويختلف هذا النوع
من النشاط عن اإلجالء (انظر أسفله).

 2.2متكني اجملتمعات

من املمكن تنفيذ عدد من األنشطة /التدابير بغية احلد من
هشاشة أوضاع األشخاص املعرضني للخطر وتهيئة بيئة تفضي
إلى تعزيز احترام حقوق األفراد.

حتديد آليات مواجهة الصعوبات القائمة على مستوى
اجملتمعات وتعزيزها ودعمها
من املفترض أن تساعد هذه األنشطة اجملتمعات على حتسني
الوسائل التي تستخدمها للحد من تعرضها للمخاطر ،عن
طريق تقدمي املشورة أو الدعم املادي إليها لتنفيذ حلول وضعها
بالفعل أشخاص متضررون بهدف منع وقوع االنتهاكات أو وضع
حد لها .وميكن للجنة الدولية ،على سبيل املثال ،حث اجملتمعات
ومساعدتها على تطبيق أنظمة لإلنذار املبكر وتنفيذ خطط
طوارئ ملواجهة األحوال الطارئة.

 23من شأن هذا األثر الرادع أن ميثل عنصرًا /عاملاً
مهما عند حتديد العمليات امليدانية (عدد البعثات
ً
الفرعية واملكاتب واملكاتب الفرعية وأماكنها) ،وحتديد اجملاالت ذات األولوية ألنشطة اللجنة
الدولية وتنظيم الزيارات امليدانية.
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تقدمي الدعم للنساء املعيالت من أجل احلصول على حقهن في راتب
الرعاية االجتماعية
العراق2012/2009 :
كان للنزاع املسلح في العراق تبعات خطيرة على النساء :الكثير منهن يعشن دون أزواجهن
الذين لقوا مصرعهم أثناء القتال أو فقدوا أو تعرضوا لالحتجاز .وأصبحت تلك النساء
يتحملن عبء تأمني لقمة العيش لألسرة وهو دور لم يكن مستعدات له .وتفاعلت الكثير
من األسر مع هذا الوضع بإرسال أطفالهن للعمل وتقليل اإلنفاق على التعليم والرعاية
الصحية ،وهذا بعيد متامًا عن آليات التكيف املثالية.
ال حتصل الكثير من النساء املعيالت على مساعدات مالية من احلكومة رغم حقهن في
احلصول عليها ويرجع هذا بشكل أساسي لعدم وعيهن بحقوقهن وبسبب تعقيد إجراءات
التسجيل فضالً عن نفقات التسجيل للحصول على املساعدات ومنها تكاليف السفر
الستيفاء املستندات املطلوبة .وينبغي أن نضع في أذهاننا أن الكثير من تلك العائالت غارقة
في الديون وتعيش حتت خط الفقر.
وتصدت اللجنة الدولية لهذا الوضع من خالل وضع برامج مرتبطة فيما بينها لتوفير الدعم
لألسر التي تعيلها نساء (األسر التي تعيلها أرامل ،وزوجات أشخاص محتجزين أو مفقودين،
ومطلقات ،وسيدات يعشن مبفردهن) للحصول على راتب الرعاية االجتماعية.
وضعت اللجنة الدولية في  2009برنامجً ا يقدم دعمًا مباشرًا للنساء عند التقدم بطلب
للحصول على راتب الرعاية االجتماعية في ست محافظات .وتعاونت اللجنة الدولية مع
املنظمات غير احلكومية احمللية التي حددت املستفيدات احملتمالت وأرشدتهن طوال العملية.
أيضا أنشطة اإلقناع /املناصرة (التحاور مع اإلدارة املعنية واألطراف
وباشرت اللجنة الدولية ً
املعنية األخرى) إلدخال حتسينات هيكلية في نظام الرعاية االجتماعية .وقد قدم هذا البرنامج
في  2010/2009مساعدات مالية لـ  780سيدة ،معظمهن في محافظتي األنبار وبغداد،
للتسجيل من أجل احلصول على راتب الرعاية االجتماعية.
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ويعد برنامج اإلغاثة /املناصرة لألسر التي تعيلها نساء الذي جرى تنفيذه في حزيران /يونيو
 2011في محافظتي األنبار وبغداد امتدادًا للبرنامج األصلي .وحصلت السيدات في إطار
وصرف املبلغ املالي على دفعتني .وال حتصل السيدات
البرنامج على دعم مالي ملدة ستة أشهر ُ
على الدفعة الثانية من املبلغ املالي إال بعد القيام بجميع خطوات التسجيل املطلوبة.
وتضمن البرنامج عقد شراكات مع املنظمات غير احلكومية احمللية ونفس محتويات املناصرة
الواردة في البرنامج األول .ومن املقرر أن تقدم اللجنة الدولية في  2012منحً ا اقتصادية لنحو
 6000أسرة تعيلها نساء تغطي نفقات التسجيل للحصول على راتب الرعاية االجتماعية.
ووسعت اللجنة الدولية في  2011مبادرة املشروعات االقتصادية الصغيرة التي صممت
باألساس لصالح األشخاص ذوي اإلعاقة ومبتوري األطراف ،لتشمل  600أسرة تعيلها نساء.

محتويات اإلقناع /املناصرة في البرنامجني املذكورين أعاله

جرى حتديد عيوب نظام راتب الرعاية االجتماعية في العراق ،على املستويني احمللي والقومي،
من خالل الرصد املنتظم واحلوار الدائر بني اللجنة الدولية والسلطات .ودعمت اللجنة الدولية
مبادرات محددة أطلقتها السلطات احمللية لتعزيز االستفادة من مزايا الرعاية االجتماعية.
أيضا توعية األطراف املعنية (احملافظات والبرملان) مبعاناة األسر التي تعيلها نساء
وجرى ً
والتحديات التي تواجهها اإلدارة في احملافظات اخملتلفة من خالل عقد لقاءات واستخدام
أيضا عددًا من التوصيات
أدوات تواصل محددة وفعاليات املناصرة .وقد قدمت اللجنة الدولية ً
للسلطات من أجل حتسني نظام الرعاية االجتماعية.
وتكمن قوة هذه البرامج في أنها تلبي احتياجات فئة سكانية جرى حتديدها على أنها األكثر
ضعفًا في العراق .وعالوة على ذلك ،فقد حازت مجموعة االحتياجات التي حددتها اللجنة
أيضا التشديد
الدولية على قبول واسع لدي اجملتمعات احمللية باعتبارها وثيقة الصلة .وينبغي ً
على أن البرامج قد لفتت انتباه الدولة إلى مسؤولياتها مما يسر تلبيتها جملموعة واسعة من
احتياجات تلك النساء .وتهدف البرامج في النهاية إلى تعزيز استقالل تلك النساء وتخفيف
معاناتهن ولو جزئيًا.
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تنظيم جلسات معلومات لنشر الوعي مبخاطر معينة (على
سبيل املثال األلغام ،التي تعد مخاطر تنشأ عندما تعبر
مسارات الهجرة مناطق متضررة من نزاع مسلح) والتدابير
الالزمة للحد منها
ميكن مشاركة املعلومات مع اجملتمعات املعنية ،وذلك من خالل
نشر الوعي العام على نطاق واسع وعقد جلسات معلومات ،وما
إلى ذلك ،حول شواغل حماية محددة .فعلى سبيل املثال ،ميكن
تنظيم حملة لرفع الوعي العام تهدف إلى تعليم األشخاص
املعرضني بصورة مباشرة إلى التهديد الذي يفرضه وجود األلغام
ومخلفات احلرب من املتفجرات كيفية التصرف عند العثور على
لغم.
أيضا قدرة اجملتمع احمللي على صون
وميكن للمعلومات أن تعزز ً
حقوقه .فعلى سبيل املثال ،تقدمي املشورة القانونية اجملانية
حول السكن وحقوق امللكية من شأنه أن يساعد النازحني داخل
بلدانهم أثناء مرورهم بالعمليات اإلدارية اخملتلفة.

تقدمي مساعدات وخدمات محددة للحد من اخملاطر املصاحبة
للحصول على اإلمدادات أو اخلدمات األساسية (على سبيل
املثال ،ميكن أن يساعد حفر اآلبار على حصول النساء بشكل
آمن على املياه الالزمة لتلبية احتياجات أسرهن ،ما يجنبهن
القيام برحالت طويلة إلى نقاط توزيع املياه قد يتعرضن خاللها
خملاطر الهجوم عليهن)
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احلد من استضعاف العاملني في اجملال الطبي في مناطق النزاع من
خالل زيادة الوعي بحقوقهم والتزاماتهم :مثال من كولومبيا
يتوقف استضعاف العاملني في اجملال الطبي بشكل كبير على مدى إجالل األطراف الفاعلة
املسلحة للبعثات الطبية .وقد جنحت اللجنة الدولية على مدار سنوات في زيادة الوعي
بضرورة إجالل أطراف النزاعات للبعثات الطبية .ومع ذلك ،لم تنعكس هذه الزيادة في الوعي
على سلوك األطراف .ولذا ينبغي بذل املزيد من اجلهود للحد من استضعاف العاملني في
اجملال الطبي في مناطق النزاعات.
نظم فريق الرعاية الصحية التابع للجنة الدولية في كولومبيا عام  2011عددًا من حلقات
العمل بالتعاون مع الصليب األحمر في كولومبيا واملستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في
امليدان .وركزت حلقات العمل على حقوق والتزامات البعثات الطبية حيث قدمت توصيات
حول القواعد األمنية التي ينبغي احترامها في امليدان .وكانت تهدف حلقات العمل بشكل
رئيسي للحد من استضعاف العاملني في اجملال الطبي والعمل بقدر اإلمكان على وضع نهاية
ألي سلوك قد ينجم عنه تهديدات أو هجمات ضد العاملني في اجملال الطبي.
واستهدفت حلقات العمل أفراد البعثات الطبية والعاملني في املستشفيات ومراكز الرعاية
أيضا بشكل غير مباشر املدنيني الذين يعيشون في املناطق
الصحية احمللية واستهدفت ً
الريفية النائية الذين قد يكونوا فقدوا القدرة على احلصول على الرعاية الصحية.
وتصدت حلقات العمل لعدد من قضايا احلماية من بينها :وصم العاملني في منطقة تخضع
لسيطرة جماعات مسلحة ،والشكوك حول قيام العدو بتسهيل تسلل عاملني ميدانيني
للحصول على معلومات عسكرية ،وإهمال املقاتلني للجرحى داخل السيارات الطبية ومراكز
الرعاية الصحية ،وتزييف الهويات.
وناقش العاملون في اجملال الطبي خالل حلقات العمل القضايا املتعلقة بالسلوك الشخصي
أيضا حتسني
في املناطق املتضررة من النزاعات بهدف تقليل اخملاطر .ونتج عن هذه املناقشات ً
جودة الرعاية الصحية وتعزيز قدرة اجملتمعات احمللية التي تعيش داخل املناطق املتضررة من
النزاعات في احلصول عليها.
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 3.2اإلجالء

تنظيم نقل /إجالء األشخاص املعرضني للخطر عند استنفاد
احللول األخرى حلماية أرواحهم وسالمتهم

ينبغي أال يُتخذ هذا اإلجراء إال بعد فشل جميع الوسائل األخرى
حلماية األشخاص في أماكن إقامتهم املعتادة وبعد استيفاء
متاما إلجناز
شروط معينة :ويتعني أن تكون اللجنة الدولية مهيأة ً
العمل ،ويجب احلصول على رضا األشخاص املعنيني وأن يتم النقل
طوعيا ،كما ينبغي احلفاظ على وحدة األسرة ،كما يتعني على
ً
األطراف ذات الصلة تقدمي جميع التصاريح والضمانات الالزمة في
ما يتعلق باملمتلكات ووجهة النزوح واملسائل األمنية ،والعودة
الحقً ا ،من بني جملة أمور أخرى.

 4.2املناطق املشمولة بحماية خاصة

هي مناطق محددة مشمولة بحماية خاصة تُنشأ وتدار برضا
أطراف النزاع ووفقً ا للقانون الدولي اإلنساني .والهدف هو حماية
األشخاص غير املشاركني في القتال من اآلثار الناجمة عنه من
خالل التأكد من عدم وجود أنشطة عسكرية في هذه املناطق،
وهو ما قد ثبت صعوبة مواصلته على املدى الطويل ومن ثم فقلما
ينفذ هذا النشاط .إذ يجب أن تخضع إقامة هذه املناطق لشروط
شديدة الصرامة ،منها موافقة أطراف النزاع ورغبتها وقدرتها
على السيطرة على قواتها ومواصلة التزامها.
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الفصل الثالث:

إدارة املعلومات
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 .1اإلدارة املنهجية للمعلومات
متثل إدارة املعلومات (جمع البيانات ومعاجلتها وحتليلها وتخزينها)
أساسيا في أي استجابة في مجال احلماية .فينبغي لكل
جان ًبا
ً
نظاما إلدارة
منظمة ترغب في تنفيذ أنشطة احلماية أن تقيم
ً
املعلومات منذ البداية.
وهذا النظام ضروري في كل مرحلة من مراحل االستجابة في
مجال احلماية ،بد ًءا من مرحلة حتليل املشكالت فصاع ًدا .24ففي
السنوات األخيرة ،وضع العاملون في اجملال اإلنساني وفي مجال
حقوق اإلنسان معايير ومبادئ توجيهية واضحة جلمع وإدارة
املعلومات الدقيقة ذات الصلة باحلماية .وعادة ما تكون إدارة
املعلومات ضرورية في املراحل التالية:
حتليل املشكالت وحتديد األولويات وحتديد األهداف ،ووضع
خطط العمل؛
التنفيذ (مثل ،صياغة املساعي وتوفير الدعم املباشر وتقدمي
اخلدمات إلى الضحايا)؛
الرصد والتقييم؛
أرشفة سجالت املؤسسات واملساءلة التاريخية وتقدمي
الشهادات للمستفيدين والضحايا.

حتليل املشكالت
وحتديد األولويات
حتليل املعلومات
معاجلة البيانات

الرصد
والتقييم

جمع البيانات

تعريف األهداف
العامة
واالستراتيجيات

حتديد املعلومات التي
ينبغي جمعها

التنفيذ

تعريف األهداف احملددة
وخطة العمل

“ 24اللجنة الدولية :املعايير املهنية ألنشطة احلماية التي تقوم بها جهات فاعلة إنسانية وفي مجال
حقوق اإلنسان في النزاعات املسلحة وحاالت العنف األخرى ،اللجنة الدولية ،جنيف ،تشرين األول/
أكتوبر .»2009
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ومن ثم ،يتعني أن تكون إدارة املعلومات عملية منظمة في جميع
أشكال االستجابة في مجال احلماية .وبالنسبة للجنة الدولية،
ينبغي أن تراعي اإلجراءات املكتوبة عددًا من العوامل:
(ألف) وجوب عدم اإلضرار بأي أحد أو تعريضه للخطر في أي
وقت من األوقات :وهو ما يعني ،من بني جملة أمور
أخرى ،تقييم اخملاطر املتصلة بإدارة املعلومات وحماية
املعلومات احلساسة والبيانات الشخصية – ال سيما
بيانات شخصية حساسة مثل البيانات الطبية وغيرها
من البيانات التي من املر َّجح أن تؤدي في سياق معني إلى
حدوث متييز غير قانوني أو تعسفي (بيانات عن األصول
العرقية واآلراء السياسية واملعتقدات الدينية والسلوك
اجلنسي واملالحقات واالتهامات اجلنائية وحتليل احلمض
النووي ،وما إلى ذلك).
وترمي هذه اإلجراءات إلى حماية املستفيدين /الضحايا
واملستعلمني 25ومصادر املعلومات وأسرهم ،وتشمل هذه
اإلجراءات ما يلي:
حتديد املعلومات التي ينبغي جمعها ،ال سيما املعلومات
والبيانات احلساسة ،وحتديد مجموعة معينة من اإلجراءات
الالزمة إلدارة هذه البيانات؛
حتديد احلقوق (والقيود) املتعلقة بإتاحة البيانات /املعلومات
إلى موظفي اللجنة الدولية واملستفيدين من احلماية واألطراف
األخرى (أفراد األسر واملستعلمني والسلطات)؛
إيجاد طريقة آمنة جلمع املعلومات والبيانات احلساسة
ومعاجلتها ونقلها وتخزينها؛
إقرار قواعد بشأن نشر البيانات؛
وضع مبادئ توجيهية الستخدام ونقل املعلومات اخلاصة
باحلماية املتاحة على شبكة اإلنترنت أو أي مصدر آخر من
املصادر املفتوحة؛
إقرار قواعد بشأن نقل البيانات إلى طرف ثالث أو تبادلها معه.
وكقاعدة ،ال يجوز نشر أي بيانات شخصية أو نقلها دون
احلصول على موافقة األشخاص املعنيني عن علم أو عند الظن
بأنها قد متس سالمتهم أو سالمة أسرهم .ويجوز بشكل
استثنائي عندما يتعذر احلصول على املوافقة عن علم افتراض
موافقة األشخاص املعنيني أو االستدالل عليها ضمنًا ،ال سيما
عندما يتعذر الوصول إلى صاحب البيانات ويكون من الواضح،
في هذه الظروف ،أن جمع البيانات يصب في مصلحته أو
 25على سبيل املثال ،التقدم بطلب للبحث عن قريب مفقود.
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مصلحتها الفضلى .وعند نقل البيانات ،يتعني على الشخص
أو اجلهة التي تتلقى البيانات ،ضمان معاجلتها مبا يتوافق مع
قواعد حماية البيانات املعمول بها .وينبغي مراعاة القانون
الوطني الساري الذي يحكم نقل البيانات أو نشرها.
(باء) حتديد املعلومات التي ينبغي جمعها ،ال سيما:
هجوم على قرية ترتكب
كيفية توثيق أحداث معينة (مثل ،في
ٍ
خالله عديد من االنتهاكات ،هل يجدر توثيق جميع االنتهاكات
املرتكبة خالل هذا الهجوم ،أم فقط االنتهاكات التي تعطيها
املنظمة أولوية ؟)؛
أنواع املعلومات التي تتعلق باحتياجات الضحايا واجملتمعات
املتضررة؛
ضرورة توافر معلومات شخصية عن الضحايا و /أو األشخاص
املعرضني للخطر؛
مصادر املعلومات :مباشرة ،غير مباشرة ،شفهية ،مكتوبة،
وثائق رسمية (مثل ،السجالت ،التقارير الطبية) واملصادر
املفتوحة؛
أساليب ووسائل جمع املعلومات :على سبيل املثال،
التقييمات الالحقة واالستباقية و /أو تقييمات املتابعة/
الرصد ،واملؤشرات ،وتوقيت جمعها (مثل ،أثناء اللقاءات
الثنائية واجلماعية مع األشخاص املعنيني؛ أثناء إجراء
األنشطة الطبية) ،ومكانها (مثل ،املنازل اخلاصة؛ املكاتب؛
املستشفيات؛ اإلدارات) ،والقائمني على جمعها (مثل ،جميع
املندوبني؛ املندوبني الطبيني فحسب) ،واالستمارات احملددة
والقوائم املرجعية.
يتعني أن تكون البيانات كافية وذات صلة وال تزيد زيادة مفرطة عن
الغرض من وراء معاجلتها.
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(جيم) توثيق أي عمل يتم تنفيذه ومتابعته :على سبيل املثال،
عمل نسخ من املساعي املكتوبة والوثائق ورسائل التذكير
ومحاضر االجتماعات وردود السلطات والتقارير املعنية
بتقدمي اخلدمات واملتابعة الفردية.
(دال) حتديد املعلومات /البيانات التي ينبغي حفظها (ألغراض
سجالت املؤسسات ،واملساءلة التاريخية ،وتقدمي
الشهادات للمستفيدين /الضحايا) وحتديد مجموعة
مناسبة من اإلجراءات الالزمة للحفظ في األرشيف.
(هاء) القواعد الداخلية املتعلقة مبعاجلة البيانات ،ال سيما:
ضمان اجلودة والتحقق منها باالعتماد على مصادر مختلفة:
إذ ينبغي أن تكون املعلومات موثوقة ومتسقة وموضوعية
ومح ّدثة وحتتوي على تفاصيل كافية ،ومعززة إن أمكن ،حتى
مبساع لدى السلطات أو أي طرف
ميكن استخدامها في القيام
ٍ
آخر .
توافر قنوات اتصال بني املكاتب الفرعية امليدانية واملكتب
الرئيسي في البلد وأخيرًا املقر الرئيسي في جنيف.
مركزية املعلومات ومعاجلة املعلومات ،مبا في ذلك تصنيفها
في ملفات ورقية وإلكترونية وفقً ا للمبادئ التوجيهية اخلاصة
باللجنة الدولية كمؤسسة مدعومة بالبرنامج اإللكتروني
املعياري للجنة الدولية املعني بتخزين املعلومات عن األحداث
والبيانات الشخصية؛ وتسجيل البيانات وتصنيفها حسب
األهداف احملددة القائمة ووفقً ا ألدوات التحليل احملددة سلفً ا؛
وإنتاج اإلحصاءات وحفظ السجالت في األرشيف.
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 .2نظرة موجزة عن نظام اللجنة الدولية إلدارة
ومعاجلة البيانات

تستخدم اللجنة الدولية أدوات احلاسوب ،كجزء من عمل احلماية
املنوط بها ،لتخزين ومعاجلة معلومات احلماية املتعلقة بانتهاكات
القانون الدولي اإلنساني وغيره من القوانني األخرى ذات الصلة.
اجملمعة لتنفيذ أعمال لفائدة األفراد
ويجوز استخدام املعلومات ّ
(ضحايا ،محتجزين ... ،إلخ) و /أو التصدي إلى االنتهاكات
واجتاهات االنتهاكات (األفعال وتبعاتها على مجتمع ما) .ومن
ثم ،يختلف نوع البيانات التي ينبغي جمعها ومعاجلتها باختالف
رغبتنا في إجراء متابعة فردية أو متابعة تتعلق بحدث أو اجتاه ما.
املتابعة الفردية �رضورية يف بع�ض �أن�شطة احلماية ،مثل

حماية الأ�شخا�ص املحرومني من حريتهم و�إعادة الروابط
العائلية

في ما يتعلق باملتابعة الفردية ،ميكن أن تستخدم اللجنة الدولية
ما لديها من أدوات احلاسوب إلدارة البيانات الفردية .وتهدف عملية
املتابعة الفردية إلى االحتفاظ بسجالت عن أنشطة اللجنة
لصالح ضحايا االنتهاكات واألشخاص املعرضني للخطر.
وقد ينطوي النشاط الذي ينبغي تسجيله على تقدمي خدمات
مبساع لدى السلطات
مباشرة (التعقب ،اإلجالء ... ،إلخ) أو القيام
ٍ
لصالح الشخص املعني.
وتنطوي عمليات املتابعة الفردية الفعالة على توافر ما يكفي
من املعلومات ذات الصلة لضمان عدم وجود احتمال للخلط بني
الهويات وتسجيل البيانات األساسية عن التاريخ الشخصي
لألفراد (في ما يتعلق بعملية املتابعة) .ويحتوي هيكل البيانات
األساسي على التفاصيل التالية:
اسم :جميع البيانات الشخصية املتعلقة بالفرد .وبالنسبة
لألشخاص املشكوك في هويتهم (مثل ،األطفال الصغار،
احلاالت اخلطرة من املرضى و /أو املصابني ،املعاقني) ينبغي تقدمي
صور أو أوصاف شخصية أو أي معلومات أخرى تتعلق بهويتهم؛
بيانات تاريخية :مثل ،السبب وراء متابعة الشخص املعني،
األحداث العديدة املرتبطة به (تاريخ ومكان اعتقاله /أسره،
مكان احتجازه ،السلطات املسؤولة ،مشكالت احلماية،
تسجيله لدى اللجنة الدولية ،تاريخ إطالق سراحه ... ،إلخ)؛
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واإلجراءات التي اتخذت في شأنه أو شأنها (مثل ،املساعي
املبذولة لصاحله أو صاحلها ،البحث عنه أو عنها).
ويتحدد نوع البيانات الشخصية الالزمة لعملية الرصد ومداها
على أساس احلالة الشخصية للفرد املعني (أطفال صغار،
مساع فردية،
مصابون ... ،إلخ) ونوع الرصد (تسجيل وزيارات،
ٍ
مساعدة ... ،إلخ) وخصائص السياق (احلد األدنى للبيانات الالزم
لتحديد هوية الشخص بدقة ،طريقة كتابة العناوين وتسجيلها،
 ...إلخ).
في ما يتعلق بإدارة البيانات غير املتعلقة بفرد ولكن بحدث معني،
صممت اللجنة الدولية مؤخرًا قاعدة بيانات جديدة لتيسير اإلدارة
املنظمة واملوحدة للبيانات املتعلقة بأحداث معينة.
وتقوم قاعدة بيانات األحداث على أربعة مفاهيم أساسية كما
يلي:
.1

.2
.3

.4

احلدث :حادثة تقع في مكان معني ،لها بداية ونهاية ،تؤثر على
شخص أو أكثر وتتضمن فعلاً واح ًدا أو عدة أفعال مرتبطة
ببعضها البعض (مثل ،هجوم اجلماعة املسلحة س على
القرية أ).
الفعل :عمل واحد أو إغفال عمل ،ميثل عادة انتهاكًا للقانون
(مثل ،قتل مدني ،اغتصاب ،تدمير عدة منازل).
املسألة :منط معني في سياق معني ترغب اللجنة الدولية في
وضع استراتيجية له على النحو املبني في الفصل األول .وتضم
عدة أفعال يجمع بينها قاسم مشترك (مثل ،أعمال العنف
اجلنسي التي ترتكبها اجلماعة املسلحة س).
املتابعة :املساعي واملساعدة وغيرها من األعمال التي تنفذها
اللجنة الدولية في ما يتعلق بحدث ما أو مسألة ما (مثل،
عرض حاالت احلماية على السلطات املعنية ،إرسال تقرير عن
املوضوع حول مسألة العنف اجلنسي ،توفير مأوى مؤقت ،قيام
منظمة أخرى بتوصيل إمدادات غذائية) واستجابات السلطات
واألعمال التي تنفذها.
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مبسط لطريقة تنظيم املعلومات في قاعدة
وفي ما يلي وصف
ّ
بيانات األحداث اخلاصة باللجنة الدولية للصليب األحمر.
املتابعة:
تقرير عن العنف اجلنسي
أثناء النزاع

استخدام
دروع بشرية

املسألة

عنف
جنسي

هجوم على
القرية أ

تدمير منازل

عنف
جنسي

عنف
جنسي
قتل مصابني

هجوم على
القرية"ب"

تدمير منازل

إتالف
محاصيل

تدمير منازل

هجوم على
القرية"ج"

احتجاز رهائن

وخالصة القول إن قاعدة بيانات األحداث تساعد على تسجيل
معلومات محددة عن أحداث ومسائل معينة :التاريخ واملكان ونوع
االنتهاك املرتكب وبيانات مصنّفة حول ضحايا االنتهاكات (حسب
العمر ،واجلنس ،واألصل العرقي ... ،إلخ) ومرتكبي االنتهاكات.
ومن املمكن أن تضم هذه القاعدة بيانات جمعتها وتابعتها
اللجنة الدولية وبيانات مستمدة من مصادر أخرى .ومن شأن
قاعدة بيانات األحداث أن تساعد على إجراء حتليالت أعمق وأسرع
ملشكالت احلماية التي يواجهها الناس ،وتنفيذ أعمال أكثر جناعة
للحيلولة دون وقوع انتهاكات أو وضع حد لها .كما أنها تعمل على
حتسني إدارة عملية املتابعة حلدث ملموس جرى تنفيذها بصورة
قيما لتقييم
فعالة .وأخيرًا ،متثل قاعدة بيانات األحداث
ً
أساسا ً
نتائج استجابة اللجنة الدولية وفاعليتها وأثرها.
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امللحق األول:

مثال على حتليل
نقاط القوة
والضعف والفرص
واخملاطر
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نقاط القوة

نقاط الضعف

مزايا كيفية وكمية داخلية (داخل املنظمة
أو البعثة) من شأنها أن تساعد على حتقيق
األهداف احملددة ،أي حتقيق النتائج املرجوة ،ومن
ييسر
ثم القرب من حتقيق األثر املرجو؛ وهو ما ّ
التغلب على القيود ويساعد على استغالل ما
ينشأ من فرص أفضل استغالل.

عوائق داخلية تعطل حتقيق األهداف احملددة،
ومعوقات هيكلية تتعلق بالتصدي للعقبات و/
أو عدم كفاية القدرات الالزمة الستغالل الفرص
استغاللاً حصيفً ا.

وقد تتمثل نقاط القوة بالنسبة
لالستجابة في مجال احلماية في ما يلي:

•توافر أساس قانوني سليم يقوم عليه العمل،
•قبول جميع أطراف النزاع مجال مهمة
اللجنة الدولية واإلقرار بها،
•توافر خبرات قانونية في املقر الرئيسي و /أو
في امليدان،
•أساليب عمل ناجعة،
•شبكة واسعة من الوفود الفرعية واملكاتب
الفرعية،
•شبكة وافية من االتصاالت،
• حضور طويل األمد داخل السياق املعني
ومعرفة وثيقة باألطراف الفاعلة واخملاطر
والقضايا اإلنسانية،
•موارد بشرية كبيرة من حيث العدد ومرتفعة
من حيث اجلودة على حد سواء،
•وجود قوي في امليدان،
•إمكانية اجلمع بني عمل احلماية وأنشطة
مساعدة ملموسة،
•توافر وسائل دعم لوجيستي فعالة ،وما إلى
ذلك.

بالنسبة لالستجابة في مجال احلماية،
قد تتضمن نقاط الضعف هذه ما يلي:

•عدم قبول األطراف املعنية /اجلهات الفاعلة
احلاضرة مجال مهمة اللجنة الدولية،
•افتقار إحدى البعثات للخبرة الالزمة في
مسألة معينة،
•إجراءات عمل غير مالئمة،
كاف،
•وجود جغرافي غير ٍ
•شبكة اتصاالت غير وافية،
•عدم كفاية املعرفة بالسياق املعني،
•عدم املعرفة املكتملة بالقوانني الوطنية
والنظام القضائي،
•نقص عدد املوارد البشرية املتاحة وانخفاض
جودتها على حد سواء،
• تغيير أعداد املوظفني األجانب مبعدالت
كبيرة،
•غياب برامج املساعدة التكميلية،
•نقص وسائل الدعم اللوجيستي ،وما إلى
ذلك.
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الفرص

اخملاطر

عناصر الوضع اخلارجية (مستجدات النزاع و/
أو مستجدات الوضع السياسي واالقتصادي
واالجتماعي للبلد املعني) التي تفضي إلى حتقيق
أهداف اللجنة الدولية.

عناصر الوضع التي ال تفضي إلى حتقيق أهداف
اللجنة الدولية أو التي تنطوي على خطر.

أمثلة على الفرص املتاحة لالستجابة في
مجال احلماية:

•ضغط من اجملتمع الدولي ومصالح سياسية
لدى السلطات في حضور املنظمات الدولية؛
•حرية تنقل املنظمات الدولية؛
•توافر بيئة آمنة للمنظمات الدولية؛
•انضمام الدولة املعنية إلى إحدى املعاهدات
ذات الصلة ومواءمة قوانينها الوطنية
لتتمشى مع املعاهدة؛
•تعيني أشخاص يؤيدون احترام القانون و /أو
أنشطة اللجنة الدولية؛ وحدوث تغيرات بني
السلطات مما يزيد من قدراتها على اتخاذ
تدابير تصحيحية؛
•إطالق السلطات بيانات عامة عن نيتها في
احترام القانون؛
•تقدمي طلبات محددة إلى اللجنة الدولية
جلمع معلومات عن التجاوزات التي يرتكبها
أفراد من القوات؛
•حاجة السلطات لدعوة وسيط محايد
ومستقل حلل مشكل معني (مثال ،حترير
رهائن ،أو التفاوض بشأن عقد اتفاقات سالم،
أو وقف إطالق النيران)؛
•تغطية منطقة صغيرة يسهل الوصول
إليها ،وعدد قليل ومركَّز من السكان
املتضررين ،وما إلى ذلك؛
•مجتمع محلي متفاعل ومدن مع آليات
مواجهة قوية.

أمثلة على اخملاطر التي تواجه االستجابة
في مجال احلماية:

•استخدام احلجج الرافضة من جانب
سياسيني من أهل البلد املعادين للمجتمع
الدولي واألجانب وما إلى ذلك؛
•فرض قيود على تنقالت املنظمات الدولية؛
•وقوع هجمات على املنظمات الدولية؛
•عدم توافق القوانني الوطنية مع مبادئ
القانون الدولي؛
•غياب اإلرادة من جانب السلطات ونقص
قدراتها على اتخاذ تدابير تصحيحية
وفرضها؛
•شيوع حالة عامة من انعدام األمن؛
•انتفاء النية لدى السلطات الحترام القانون؛
•اخللط بني اللجنة الدولية وغيرها من
املنظمات في أذهان السلطات والعامة؛
•تغطية منطقة شديدة الضخامة يكاد ال
ميكن الوصول إليها ،وعدد ضخم ومبعثر من
السكان املتضررين ،وما إلى ذلك.
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امللحق الثاني:

جمع البيانات
حول املشكالت
واالحتياجات
املتعلقة باحلماية
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قائمة مرجعية ميكن مواءمتها مع كل سياق

ما هو الوضع الراهن للنزاع /العنف الذي يضر ُّ بالسكان الذين
جرت زيارتهم؟
كيف وصل الوضع إلى هذه املرحلة؟
ما هي اآلفاق املستقبلية؟
ما هي السلطات /األطراف احلاضرة؟
من هم القادة املدنيون والعسكريون؟
ما هي جهات االتصال الرئيسية األخرى؟

كيف كانت التركيبة السكانية قبل النزاع (إجمالي عدد
السكان ،تقسيمهم حسب اجلنسية أو العمر أو السكان
النشطني /غير النشطني أو اجلماعات العرقية أو النازحني أو
الالجئني ... ،إلخ).
ما هي التركيبة السكانية احلالية؟
هل هناك من بني األشخاص أو فئات األشخاص من تضرر و /أو
تعرض للتمييز بصورة خاصة؟
هل هناك أشخاص في اجملتمع احمللي يكونون عرضة بشكل
خاص لتهديدات معينة؟
هل ُسجل هؤالء األشخاص (النازحون مثل) لدى اللجنة؟ ملاذا؟
كيف ميكن للمجتمعات احمللية واألفراد املتضررين حتديد
وترتيب اهتماماتهم باحلماية حسب األولوية؟
إلى أي مدى تتضرر املرأة على وجه التحديد من جراء الوضع
القائم وكيف يحدث ذلك (فرض قيود على حصولها على
السلع األساسية ،األضرار الناجمة عن غياب الرجل أو
اختفائه على دور املرأة ،شيوع حاالت العنف اجلنسي ،صعوبة
حصول الضحايا من النساء على املساعدة الطبية أو
النفسية أو االجتماعية ... ،إلخ)؟
إلى أي مدى يتضرر األطفال من الوضع القائم وكيف يحدث
ذلك (تعرضهم ألخطار األلغام وغيرها من مخلفات احلرب من
املتفجرات ،التجنيد اإلجباري أو الطوعي ،حضور األطفال
املنفصلني عن آبائهم ووضعهم ،حالة النظام التعليمي... ،
إلخ)؟
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هل يوجد أشخاص أشد ضعفً ا أو أشخاص معزولون ممن هم
ليسوا على اتصال بأسرهم أو مجتمعاتهم و /أو ال يحصلون
على احلماية من أسرهم أو مجتمعاتهم (املسنني واملعوقني،
مجموعة أقلية صغيرة ،أشخاص في مناطق محصورة)؟ هل
جرى تسجيلهم؟
ما هو الوضع من حيث السالمة الشخصية للمدنيني؟ هل
يعاني املدنيون من آثار األعمال العدائية الدائرة بني أطراف
النزاع؟ كيف؟
هل يتعرض األشخاص للقتل أو سوء املعاملة أو االختفاء،
سواء أكان قسريًا أم ال ،أو العنف اجلنسي أو االحتجاز كرهائن
أو التجنيد اإلجباري ،وما إلى ذلك ،أو يتعرضون للتهديد مبا
سبق؟
من هم مرتكبو هذه األفعال؟
هل يتعرض املدنيون للهجوم املباشر خالل األعمال العدائية؟
هل يحدث استخدام عشوائي لألسلحة أو األساليب التي ال
تسمح بالتمييز بني املدنيني واملمتلكات املدنية واألهداف
العسكرية ... ،إلخ؟
هل ثمة مشكالت مرتبطة بوجود ألغام أو غيرها من مخلفات
وضعت عالمات على املناطق اخلطرة؟
احلرب من املتفجرات؟ هل ِ
هل تتسبب هذه األنواع من األسلحة في وقوع حوادث (في
مناطق محددة أو جملموعة معينة من األشخاص) ،أو متنع
الوصول إلى األراضي املزروعة أو مصادر املياه ،أو حتول دون
وصول املساعدات اإلنسانية؟
في ظل أي ظروف تتعاظم اخملاطر أمام األشخاص (خارج
القرية ،أثناء الليل ،عند نقاط التفتيش ... ،إلخ)؟
هل هناك مصابون أو مرضى قد يقضون نحبهم فجأة وال
تخطر أسرهم بذلك؟ إن كان األمر كذلك ،هل هم مسجلون؟
هل توجد صعوبات مقترنة بالتصرف في الرفات؟ هل ثمة
مخاطر من أن تدفن اجلثث دون معرفة أسرها أو دون تسجيل
أصحابها؟ ملاذا؟
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ما هي الظروف املعيشية للسكان (املياه ،الغذاء ،احلصول
على الرعاية الصحية ... ،إلخ)؟
هل تعرضوا ألعمال عنف أو التهديد به؟
كيف؟
من املسؤول عن هذه األعمال أو التهديدات؟
هل حتول هذه األعمال أو التهديدات (حصار ،حظر جتاري... ،
إلخ) دون احلصول على موارد العيش؟
هل تلبي املوارد املتاحة احتياجات السكان (الغذاء مثل)؟
إن لم يكن ،فإلى أي مدى؟
هل ميكن لكل مجموعات األشخاص الوصول إلى هذه املوارد؟
فلم؟
إن لم يكنَ ،
هل تعرض أفراد األسر لالنفصال؟
هل أجبرتهم السلطات أو األطراف املتحاربة على هذا
االنفصال تعسفً ا؟
أي من أفراد األسرة؟
هل هناك ما يعوق لم شمل األسر؟
ما هي هذه العوائق؟
هل هناك ما يعوق تبادل أخبار األسر؟
ما هي هذه العوائق؟
هل جرى تسجيل األطفال املنفصلني عن آبائهم؟
هل جرى إخبار أسر األشخاص قيد االعتقال أو االحتجاز أو
األسر؟
فلم؟
يكن،
إن لم
َ
هل أُجبر املدنيون على النزوح؟
ملاذا؟
بأي الوسائل؟
كم عددهم وإلى أي األماكن نزحوا؟
هل أخرج أشخاص بصورة غير قانونية؟
هل عادوا؟
ملاذا؟
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هل يمُ نع النازحون و /أو الالجئون من العودة أو توضع أمام
عودتهم العراقيل؟
ملاذا؟
بأي الوسائل؟
كم عدد النازحني إلى هذا املكان الذين عادوا إلى أماكنهم
األصلية؟
هل يتعرض النازحون خلطر طردهم أو إجبارهم على العودة؟
كم عدد الفارين الذين عادوا اآلن إلى األماكن التي جرت
زيارتها؟
كم عدد النازحني إلى هذه البقعة الذين عادوا إلى مواطنهم
األصلية؟
هل حصلوا على ممتلكاتهم /أماكن إيوائهم أو حصلوا على
سكن بديل في حالة احتالل منازلهم؟
هل هناك عمليات رد للممتلكات أو تعويض جارية؟
هل يجري دمج النازحني في السكان احملليني؟
هل هناك توترات بني النازحني والسكان احملليني؟
ما أسباب ذلك؟
هل تُقيد السلطات أو األطراف املتحاربة حركة األشخاص؟
ملاذا؟
بأي الوسائل؟
هل لألشخاص احلق في حرية عبور احلدود؟
هل نُهبت املمتلكات الفردية أو اجلماعية (على سبيل املثال،
املمتلكات الثقافية أو التاريخية أو الدينية) أو دمرت أو
صودرت؟
هل تقع مشكالت احلماية بصورة متقطعة أم دورية أم
متكررة ،هل انتهت أم ما زالت جارية؟
كيف يُتوقع أن تتطور؟
ما هي العوامل املتسببة في إخفاق السلطات أو األطراف
املتحاربة في ضمان حماية السكان املدنيني (استراتيجية
متعمدة ،انعدام الرقابة على القوات ،انعدام الوئام ،نقص
الوسائل ... ،إلخ)؟
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ما هي نظرة السلطات أو حملة السالح إلى مشكالت احلماية
القائمة ،وما رأيها /رأيهم فيها؟
ما هي التدابير التي اتخذتها السلطات بالفعل ملنع املشكالت
أو وضع حد لها؟
ما هي األعمال التي نفذتها اللجنة الدولية؟ وما هي األعمال
التي نفذتها منظمات أخرى؟
ما هي االحتياجات القائمة في ما يتعلق بالتنسيق /تبادل
املعلومات مع الفاعلني اآلخرين؟
ما هي املبادرات التي اتخذها األشخاص املتضررون حلماية
أنفسهم من أعمال العنف أو احلد من اخملاطر التي يواجهونها؟
هل هناك نظام معني لتوفير األمن في مخيمات الالجئني/
القصر
النازحني (إضاءة ليلية ،مجموعات دوريات ملنع جتنيد
ّ
ومنع النهب أو االغتصاب أو غيره من التهديدات)؟ ما هي
احللول التي يقدمها األشخاص املتضررون ملشكالتهم ذات
الصلة باحلماية؟
هل هناك آلية لتقدمي الشكاوى وعملية جلبر الضحايا؟
ما هي إجراءات املتابعة املوصى بها؟
ما طول مدتها؟
ما هي إجراءات املتابعة التي جرى تنفيذها بالفعل؟
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امللحق الثالث:

جمع البيانات حول
أحداث معينة
ومتابعتها
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قائمة مرجعية ميكن تكييفها مع كل سياق

بيانات متعلقة بجمع املعلومات

املكتب املعني بجمع املعلومات
اسم املوظف القائم على جمع املعلومات
تاريخ جمع املعلومات
مكان جمع املعلومات

بيانات متعلقة باحلدث

رقم تعريف احلدث (مثل ،جنيف )246/08
االسم املطلق على احلدث
تاريخ /مدة احلدث
مكان وقوع احلدث
إجمالي عدد الضحايا
الوصف الدقيق للحدث (ما ميك ِّن من فهم احلدث وحتديد
البنود التي قد يتعني التحقيق فيها الحقً ا وتقييم موثوقية
الشهادة) ،مبا في ذلك:

بيانات عن كل عمل /انتهاك مرتكب في إطار هذا احلدث

التاريخ
املكان
أنواع األعمال املرتكبة (ارجع إلى قائمة الرموز /املصطلحات
املتعلقة باالنتهاكات)
مرتكبو االنتهاكات /األشخاص املسؤولون حسب املزاعم
ضلوع مرتكبي االنتهاكات في العمل (بصورة مباشرة /غير
مباشرة /سلبية ... /إلخ)
الطرق املستخدمة
الوسائل
دوافع العمل (مفترض أو مذكور صراحة من جانب مرتكبيه)
عدد الضحايا
السمات املشتركة للضحايا (اجلنس ،العمر ،األصول القومية
أو العرقية ،االنتماء السياسي ... ،إلخ)
التحديد اجلماعي لهوية الضحايا (اجملتمع س ،املدرسة ص... ،
إلخ)
التحديد الفردي لهوية الضحايا (متى كان ذلك ضروريًا)
التبعات على األشخاص املتضررين التي تستدعي استجابة
إنسانية واالحتياجات التي لُوحظت
تفاصيل أخرى
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بيانات عن مصدر املعلومات

نوع املصدر :ضحية /شاهد /سلطة /أحد أفراد األسرة ... /إلخ.
االسم بالكامل
اسم األب (إن لزم ،حسب السياق)
اجلنس
تاريخ ومحل امليالد
العنوان بالكامل
الهاتف /الفاكس /البريد اإللكتروني
معلومات أخرى

بيانات عن إمكانية نقل املعلومات

معلومات ميكن نقلها إلى السلطات مع ذكر /دون ذكر أسماء
األشخاص املشاركني؟
معلومات ميكن نقلها إلى منظمات /مؤسسات أخرى مع ذكر/
دون ذكر أسماء األشخاص املشاركني؟
معلومات ميكن نقلها إلى أسر األشخاص املتضررين؟
مصدر ميكن نقل اسمه إلى السلطات؟
مصدر ميكن نقل اسمه إلى منظمات أخرى؟

بيانات عن عملية املتابعة

(مساع ،مساعدة ... ،إلخ)
نوع العمل الذي ينبغي تنفيذه
ٍ
الوصف الدقيق للعمل الذي ينبغي تنفيذه
املرسل إليهم /املستفيدون
املكان
املكتب املسؤول
الفترة التي يتم خاللها تنفيذ العمل

بيانات عن اإلجراء املتخذ

التاريخ
املكان
املكتب املسؤول
(مساع ،مساعدات ،زيارة ... ،إلخ)
نوع العمل
ٍ
وصف العمل
املرسل إليهم (في حالة املساعي) :السلطة /املكان /االسم/
اللقب أو الرتبة
املستفيدون (في حالة املساعدات ،الزيارات) :العدد /السمات/
األسماء إن لزم
نتائج العمل
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امللحق الرابع:

التدريب على
أنشطة احلماية

85

			
86

إن االلتزام اجلاد بتدريب متخصص على أنشطة احلماية له
أهمية حاسمة في ترسيخ أركان االستجابة في مجال احلماية
وإدارتها لصالح السكان املدنيني .وينبغي أن تشتمل برامج تدريب
العاملني على عناصر تعنى باحلماية يجري تناولها في حلقات
خصيصا
دراسية وحلقات عمل إضافة إلى دورات تدريبية تعنى
ً
مبسائل احلماية.
وينبغي أن تشمل املناهج املنظمة للتدريب على احلماية على ما
يلي:
تنسيق اجلهود؛
حتديد احتياجات التدريب على احلماية؛
تصميم ووضع الوحدات التدريبية؛
أساليب تقدمي التدريب؛
التقييم.
وينبغي أن يعمل التدريب على دمج عدد من العناصر اخملتلفة:
التدريب في مرحلة ما قبل االنتشار ،ال سيما بالنسبة
للعاملني الذين يؤدون أول مهمة لهم في اجملال اإلنساني؛
التدريب والتوجيه في مرحلة ما بعد االنضمام إلى البعثة مع
تلقي تدريب عملي على يد زميل /رئيس ذي خبرة؛
تدريب دوري خالل املهمة يشمل التدريب على موضوعات
عملية محددة؛
جلسة استخالص عادية في نهاية املهام.
وينبغي أن يحقق التدريب على احلماية األهداف التعليمية
التربوية التالية:
تعريف مفهوم احلماية؛
حتديد اإلطار القانوني املنطبق أثناء النزاع لفهم االنتهاكات
التي تُرتكب ضد مدنيني؛
وضع استراتيجية وفقً ا ملهمة املنظمة اإلنسانية ومبادئها
وإجراءات العمل بها؛
وضع استراتيجية أخالقية جلمع البيانات املتعلقة باالنتهاكات؛
حتديد مرتكبي أعمال العنف وحتليل أسباب السلوك املؤدي
إلى االنتهاكات ووضع استراتيجيات – لتغيير هذا السلوك
– تشمل تطوير القدرة على التصدي ملسائل التنسيق وفهم
مهام /قدرات الفاعلني اآلخرين في اجملال اإلنساني؛
تطوير مهارات التحدث مع الضحايا والتفاعل معهم وتقييم
اخملاطر التي يواجهونها وصمودهم في مجابهتها.
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التدريب على أعمال احلماية في اللجنة الدولية
للصليب األحمر
يعتمد نهج اللجنة الدولية الفريد الذي تختص به مجال احلماية
على عملية تعلم مستمرة .وتستند الدورات التدريبية إلى النظرية
وممارسات اللجنة الدولية التي يجري حتديثها بشكل منهجي.
ومن األهمية مبكان أن تضمن اللجنة الدولية وفاء موظفيها،
على كل مستوى من مستويات املسؤولية ،بااللتزام األخالقي
للمنظمة إزاء األشخاص املتضررين من جراء النزاع املسلح وغيره
من حاالت العنف بأسلوب مهني .وبالتحديد ،يتمثل دور التدريب
على احلماية في مساعدة املوظفني على اكتساب املهارات واألدوات
واحملافظة عليها وتعزيزها ،وهي تلك األدوات التي يحتاجونها
لتحليل أنشطة احلماية وتنفيذها وإتقانها .وعالوة على ذلك،
يساعد التدريب على نقل املعرفة وحتسني املمارسات واملبادئ
التوجيهية القائمة ومناقشة الدروس املستفادة من كل سياق.
وتتمثل إحدى املهام الرئيسية لقسم احلماية التابع للجنة
الدولية للصليب األحمر في تقدمي التدريب على احلماية الذي يقوم
على تنفيذه عدد كبير من موظفيه.
وتقوم سياسة اللجنة الدولية في التدريب على احلماية على نهج
يركّز على حتديد املهارات الالزمة.
وتنظم اللجنة الدولية مجموعة من الدورات التدريبية تُعقد
وميدانيا على أساس منتظم بهدف تطوير
في مقرها بجنيف
ً
وتعزيز املهارات املهنية ملوظفيها في مجاالت متصلة بأنشطة
احلماية .وتهدف هذه الدورات إلى تدريب املندوبني الذين يؤدون أول
مهمة لهم واملندوبني املناط بهم مسؤوليات عامة وإدارية وكذلك
مندوبي احلماية واملنسقني ومديري البيانات .ويجري تكميل هذه
الدورات في ما بعد بتدريب عملي على يد املشرفني املباشرين في
امليدان.
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امللحق اخلامس:

قراءات تكميلية
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املهمة:
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة ومحايدة
ومستقلة تنحصر مهمتها اإلنسانية في حماية أرواح وكرامة
ضحايا النزاع املسلح وغيره من حاالت العنف وتقدمي املساعدة
إليهم.
وتسعى اللجنة الدولية كذلك إلى تفادي املعاناة عن طريق نشر
وتعزيز القانون اإلنساني واملبادئ اإلنسانية العاملية.
وقد أنشئت اللجنة الدولية عام  1863وانبثقت عنها اتفاقيات
جنيف واحلركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .وتعمل
اللجنة على توجيه وتنسيق األنشطة الدولية التي جتريها احلركة
خالل النزاعات املسلحة وغيرها من حاالت العنف.
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تعزيز حماية
املدنيني
ف��ي النزاع��ات املس��لحة
وغيره��ا م��ن ح��االت العن��ف

0956/004 01.2014

م��ـ��ـ��ر ج��ع

