المبادئ
األساسية
للحركة الدولية للصليب األحمر
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المبادئ األساسية للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
تلخص المبادئ األساسية السبعة :اإلنسانية ،وعدم التحيز،
والحياد ،واالستقالل ،والخدمة التطوعية ،والوحدة،
والعالمية ،القيم التي تحكم عمل الحركة الدولية وهي
أساس المنهج الذي تتبعه الحركة عند تقديم المساعدة
للمحتاجين أثناء النزاعات المسلحة وفي حالة الكوارث
الطبيعية وحاالت الطوارئ األخرى.
وتشترك مكونات الحركة الدولية :اللجنة الدولية للصليب
األحمر ،والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل
األحمر ،واالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر
والهالل األحمر في هذه المبادئ التي تمكنها من تقديم

المساعدة للمحتاجين بشكل فعال ودون تحيز .ومكونات
الحركة الدولية ملزمة بالعمل ً
وفقا لتلك القواعد في جميع
األوقات ،ويجب على الدول أن تحترم هذا االلتزام.
إن المبادئ األساسية ضرورية للحفاظ على هوية الحركة
الدولية والتقيُّد بتلك المبادئ يحافظ على الطبيعة اإلنسانية
لعمل الحركة الدولية ويعزز التناسق في تنفيذ األنشطة
واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم .وتعد المبادئ الرابط
المشترك بين الجمعيات الوطنية التي تختلف بشكل كبير
من حيث التنظيم والثقافة والعضوية.
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المبادئ األساسية

اإلنسانية

اإلنسانية

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر حركة
ذات طابع دولي ووطني نبعت من الرغبة في تقديم
العون إلى الجرحى في ميادين القتال دون تمييز ،وتبذل
جهو ًدا لوضع حد للمعاناة وتخفيفها عن البشرية في
جميع األحوال ،وتهدف إلى حماية الحياة والصحة وإلى
ضمان احترام اإلنسان وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة
والتعاون والسالم الدائم بين الشعوب.

عدم التحيز
الحياد
االستقالل
الخدمة التطوعية
الوحدة
العالمية

يشمل هذا المبدأ ،الذي يعزز جميع المبادئ األخرى،
العديد من األفكار:
•تحدث المعاناة في جميع أرجاء العالم وينبغي تخفيفها:
ال يمكن مواجهتها بعدم اكتراث.
•احترام الكرامة اإلنسانية هو أساس جميع أنشطة
الحركة الدولية .ويشمل تقديم المساعدة لآلخرين
وحمايتهم دون النظر إلى هويتهم أو أفعالهم.
•تحمي الحركة الدولية الحياة والصحة من خالل
تعزيز القانون الدولي اإلنساني ،والوقاية من الكوارث
واألمراض ،وتنفيذ أنشطة إنقاذ األرواح بدءًا من
اإلسعافات األولية وحتى توفير الغذاء والمأوى.

Christian Cardon de Lichtbuer/ICRC

عدم التحيز

الحياد

ال تفرق الحركة بين األشخاص على أساس الجنس أو
العرق أو المعتقدات الدينية أو الطبقة االجتماعية أو
اآلراء السياسية ،وكل ما تسعى إليه هو تقديم المساعدة
إلى األشخاص حسب معاناتهم مع إعطاء األولوية ألشد
إلحاحا.
حاالت المعاناة
ً

تتجنب الحركة االنحياز ألي من األطراف أثناء العمليات
القتالية أو الدخول في حوارات حول الخالفات ذات
الطابع السياسي أو العنصري أو الديني أو األيديولوجي،
في أي وقت من األوقات وذلك لكي تحافظ على التمتع
بثقة الجميع.

يجسد مبدأ عدم التحيز ثالثة مفاهيم مرتبطة في ما بينها:

ينبغي أال تنحاز الحركة الدولية ألي طرف من األطراف
أو تتصرف على هذا النحو ،سواء بالقول أو الفعل ،في أي
زمان ومكان .وبذلك تتمكن مكونات الحركة من الوصول
إلى األفراد المحتاجين للمساعدة أثناء األزمات ومواصلة
الحوار مع أطراف النزاعات المسلحة وحاالت العنف
األخرى.

•عدم التمييز :يقدم أعضاء الحركة المساعدة لألفراد
دون النظر إلى معتقداتهم الدينية أو لون بشرتهم أو
انتماءاتهم السياسية أو أصولهم أو أوضاعهم المادية.
•التناسب :يجب على أعضاء الحركة ضمان تقديم
المساعدات لمن هم في أمس الحاجة ً
أوال سواء عند
عالج المصابين أو توزيع المواد الغذائية.
•عدم التحيز :يجب أن تتخذ القرارات على أساس
"الحاجة فقط" وال يجب أن تتأثر باالعتبارات أو
المشاعر الشخصية.

يساعد الحياد الذي تتسم به الحركة الدولية على طمأنة
أطراف النزاع أن تقديم المساعدة للمدنيين والمصابين أو
ً
تدخال في النزاع .ويجب
المقاتلين المحتجزين ال يشكل
على مكونات الحركة أن تكتسب سمعة لسلوكها المحايد
في وقت السلم ،حتى تحظى بثقة جميع األطراف وتعمل
بشكل أكثر فعالية عند بدء نزاع مسلح أو أثناء حاالت
العنف األخرى.

Ibrahim Malla/SARC

االستقالل

الخدمة التطوعية

الحركة مستقلة .ورغم أن الجمعيات الوطنية تعمل
كأجهزة مساعدة للسلطات العامة في ما تضطلع به هذه
األخيرة من نشاطات إنسانية وتخضع للقوانين السارية
في بالدها ،فإنه يجب عليها أن تحافظ على استقاللها
حتى تستطيع أن تتصرف بموجب مبادئ الحركة في
جميع األوقات.

الحركة منظمة إغاثة تطوعية ال تحركها في أي حال من
األحوال الرغبة في تحقيق المكاسب.

•لن تتمكن الحركة من إجالل مبادئ الحياد وعدم التحيز
سوى باالستقالل الحقيقي.
•رغم أن الجمعيات الوطنية تعمل كأجهزة مساعدة
للسلطات العامة في بلدانها إال أنها يجب أن تحافظ على
استقاللها عند اتخاذ القرارات حتى تستطيع العمل بما
يتفق مع المبادئ األساسية في جميع األوقات وجميع
الحاالت .وقد يعني هذا رفض أي طلبات تتعارض مع
تلك المبادئ ،والحرص على عدم الخضوع ألي تدخل
أو ضغوط.
•ينبغي السماح لمكونات الحركة بإجراء تقييمات مستقلة
والتحدث بحرية إلى األفراد المحتاجين للمساعدة.

•يبرز مبدأ الخدمة التطوعية الدافع اإلنساني لدى جميع
األفراد العاملين داخل الحركة سواء الذين يتقاضون
أجرا أو يعملون دون مقابل.
ً
•الدافع الوحيد لدى أعضاء الحركة هو الرغبة في تقديم
المساعدة ،وهذا تعبير قوي عن التضامن.
•الحركة لديها شبكة واسعة وفريدة من متطوعي الصليب
األحمر والهالل األحمر تكفل حصول األشخاص على
المساعدات في جميع أنحاء العالم .وتعكس الشبكة
روح المبادرة وتعد مصدر إلهام لتحقيق الكثير من
المساعي اإلنسانية وتقدم في الوقت نفسه معلومات
ثمينة عن سياقات العمل المحلية وأفضل السبل
لمساعدة المحتاجين.
•الجمعيات الوطنية لها حضور راسخ في المجتمعات
المحلية وتساعد في تقويتها وتعزيزها من خالل
متطوعيها.
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الوحدة

العالمية

ال يمكن أن تكون هناك سوى جمعية وطنية واحدة
للصليب األحمر أو الهالل األحمر في البلد الواحد ،ويجب
أن تكون مفتوحة أمام الجميع وأن تغطي أنشطتها
اإلنسانية جميع أراضي ذلك البلد.

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر منظمة
عالمية وللجمعيات الوطنية فيها حقوق متساوية وعليها
واجب مساعدة بعضها البعض.

تتمكن الجمعيات الوطنية من خالل هذا المبدأ من العمل
موحدة في البلدان والمجتمعات المحلية وتعزيز
كقوة
ِ
التفاهم والسالم.
•ال يمكن أن تكون هناك سوى جمعية وطنية واحدة
في البلد الواحد ويجب أن تشمل بأنشطتها اإلنسانية
مجموع أراضيه في المراكز الحضرية والمناطق
الريفية النائية.
•يجب أن توظف الجمعية متطوعين وعاملين وتعين
أعضاء في مجلس اإلدارة من جميع الطبقات
االجتماعية والعرقية دون تمييز على أساس العرق أو
النوع أو الطبقة االجتماعية أو الدين أو اآلراء السياسية
أو غير ذلك من المعايير.

•تستلزم المعاناة العالمية استجابة عالمية :تعمل الجمعيات
الوطنية في معظم بلدان العالم وعليها مسؤولية جماعية
لمساعدة بعضها البعض على التصدي لألزمات
ودعم سبل تنمية كل جمعية من خالل روح التضامن
واالحترام المتبادل.
•تتساوى الجمعيات الوطنية في حق التصويت داخل
أجهزة الحكم للحركة الدولية بغض النظر عن حجم كل
جمعية ومواردها.
ً
•يعني مبدأ العالمية أيضا أن أوجه الخلل أو التقصير
لدى أحد مكونات الحركة تعود بالضرر على الحركة
بأكملها .وتعتمد استقامة الحركة الدولية وسمعتها على
التقيُّد بجميع المبادئ األساسية.

ICRC

الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر
تشكل اللجنة الدولية للصليب األحمر ،والجمعيات الوطنية
للصليب األحمر والهالل األحمر ،واالتحاد الدولي
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر حركة إنسانية
دولية مهمتها:
•وضع حد للمعاناة وتخفيفها عن البشرية أينما تكون،
وحماية األرواح والصحة ،وكفالة احترام البشر ،ال
سيما في أوقات النزاعات المسلحة وحاالت الطوارئ
األخرى.
•المساعدة على الوقاية من األمراض وتعزيز الصحة
والرفاه االجتماعي.
•تشجيع الخدمة التطوعية واالستعداد لتقديم المساعدة،
والتضامن مع جميع المحتاجين للحماية والمساعدة.
وتسترشد مكونات الحركة في جميع األحوال واألنشطة
بسبعة مبادئ أساسية .ولكل مكون دوره وتفويضه المحدد
غير أن جميع المكونات تشترك في نفس الهدف والهوية.
والتعاون بين مكونات الحركة ضروري حتى تتمكن من
تقديم المساعدة وتوفير الحماية بشكل فعال.
اللجنة الدولية للصليب األحمر منظمة غير متحيزة
ومحايدة ومستقلة ،تؤدي مهمة إنسانية بحتة تتمثل في
حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة و حاالت
العنف األخرى وتقديم المساعدة لهم .وتبذل ً
أيضا اللجنة
الدولية كل الجهود الممكنة لتفادي المعاناة بنشر أحكام
القانون الدولي اإلنساني والمبادئ اإلنسانية العالمية

وتعزيزها .أنشئت اللجنة الدولية للصليب األحمر عام
ّ
تمخضت عنها اتفاقيات جنيف والحركة
 1863وقد
الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر .وهي توجه
وتنسق األنشطة الدولية التي تنفذها الحركة في النزاعات
المسلحة وحاالت العنف األخرى .وترعى اللجنة الدولية
تنفيذ القانون اإلنساني وتسترشد في عملها بالمبادئ
األساسية.
تجسد الجمعيات الوطنية مبادئ الحركة الدولية في أكثر
من  189بل ًدا وتعمل كأجهزة مساعدة للسلطات العاملة
في ما تضطلع به هذه األخيرة من نشاطات إنسانية وتقدم
مجموعة واسعة من الخدمات تشمل اإلغاثة في حاالت
الكوارث ،وبرامج الصحة والرعاية االجتماعية .وتساعد
المدنيين المتضررين في أوقات الحرب وتساند الخدمات
الطبية العسكرية.
االتحاد الدولي منظمة إنسانية عالمية أنشأتها الجمعيات
الوطنية التي تتألف منها .وهو يوجه وينسق المساعدات
الدولية التي تقدمها الحركة إلى ضحايا الكوارث الطبيعية
والتكنولوجية .ومهمة االتحاد الدولي هي تحسين حياة
الفئات الضعيفة من السكان من خالل حشد قوة القيم
اإلنسانية .وتضم العمليات التي ينفذها أعمال التنمية مثل
االستعداد لمواجهة الكوارث وبرامج الرعاية الصحية
واإلسعافات األولية التي تعتمد على المجتمع المحلي،
باإلضافة إلى التعريف بالقيم اإلنسانية.
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