
 

   

 بيالكولومجمعية الصليب األحمر 
 التجاربهم أ

 العملية الموارد

 سياق العمل

ما يبلغ  1915يعمل في جمعية الصليب األحمر الكولومبي التي تأسست عام 

وطني من خالل على المستوى المتطوع، ولديها حضور  27000موظف و 2500

ة مجموعة واسع وتُقدم الجمعيةمكتباً فرعياً على نطاق البلديات.  250فرعاً و 32

من الخدمات إلى الشعب الكولومبي في مجاالت مثل الرعاية الصحية )اإلسعافات 

األولية وبنوك الدم والمختبرات والتلقيحات وغيرها(، وإدارة مخاطر الكوارث 

تعليم، وقانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي ومواجهة حاالت الطوارئ، وال

 اإلنساني.

ويعمل أحد فروعنا في شمال البلد مع المجتمعات المحلية في األماكن المتضررة 

من العنف في المناطق الحضرية. ويتناول برنامجنا الهادف إلى تقليص آثار هذا 

" حقوق 1العنف احتياجات المجتمعات المحلية من خالل أربعة منظورات: "

" اإلقليم 4" مبدأ "عدم إلحاق الضرر"، "3" التفاضل واالندماج، "2اإلنسان، "

هي الشباب:  1)انظر المرفق لمزيد من المعلومات(. والفئة السكانية المستهدفة

 الشباب.البالغون األطفال والمراهقون و

                                                      

" النظام 1الشباب من خالل: "البالغين يتواصل الفرع مع األطفال والمراهقين و 1 
إنشاء ألوية لحاالت الطوارئ ووضع برامج تعليمية مع المدرسين ودعم والتعليمي، 

 " األحياء، من خالل الجماعات2؛ "ألهالي الشبابالعمل النفسي االجتماعي 
" مراكز احتجاز األحداث، من خالل حلقات عمل 3النسائية والشبابية المجتمعية؛ "

 

 

ي التن المجتمعات تصوير فيلم وثائقي ع 2017وقررنا في تشرين األول/ أكتوبر 

. وحصلنا على موافقة كل األطراف لبرنامجل المانحين الممولين نساعدها من أجل

المعنية )المجتمعات المحلية والمنظمات المحلية والجماعات المسلحة والعصابات 

 والسلطات المدنية والشرطة( قبل التعاقد مع شركة التصوير.

عات المجتمإلى بزيارة  ،معارفهم المحلية مستخدمين ،األحمرالصليب  موظفووقام 

عامل وقبل بد  التصوير.  جرا  التحضيراتإل، صحبهم فيها طاقم تصوير، المحلية

 على أساسلفريق خطة ا ووضع .للغاية ةً جيد معاملةً ن الفريق والسكان المحلي

صوير الت سيرلتأكد من بغرض ا ،اآلمنفي إطار الوصول الواردة الثمانية  العناصر

 .ماناألسالسة والأكبر قدر ممكن من ب

 

على الوصول إلى واألمن والقدرة  القبول مستوىاألثر على 
 المحتاجين

 راد، انخرط فيهما أفحادثان أمنيان وقع، الذي قام به الفريق المتأنيرغم التخطيط 

 ة.محليال اتعصابإحدى ال

عضو سابق ، وهو 2"ألبا وسكارلحّي السيد "وقع الحادث األول أثناء التصوير في 

ق الفري هيزرالذي لم ، يخضع إلعادة التأهيل من تعاطي المخدّراتة العصاب في

حي في البدوريات  ونميقو ذين كانواالعصابة ال أفرادبعض  واعترضمن قبل. 

 "ارلوسككان السيد "الفيلم الوثائقي. وب يكونوا على علملم  مأنه ين، مدعيالفريق  

 لمجتمعقادة اأن ، وبحرية الفيلمتصوير  سيتسنى لهملفريق أنه عضاء اأكد ألقد 

 اقمفرد من أفراد الطأن كل  ومعبتسهيل التصوير. حتى وقاموا  وا بذلكأذن المحلي

بطاقة زي وصليب األحمر )ذات صلة بالواضحة  يحمل معالم تعريف كان

م والتسامح والسالم، ودع لتطوير مهارات حياتية، ونشر رسائل االحترام اإلنسانية
 التدريب المهني وفرص العمل.

 .هذا االسم ُمستعار2 
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لدولة استخباراتية لبجمع معلومات  "كارلوسالسيد "العصابة  أفرادمؤسسية(، اتهم 

 .استجوابه واوبدأ

الفريق خيار أفراد ، لم يكن أمام جداً  اً ضعيفكان  "كارلوسموقف السيد " وألن 

تعامل مع خطة  ورسموا .مسوى العودة إلى المكتب وإعادة التفكير في نهجه

رة. اطالعها، تضمنت عشفافية المشرو إلثبات العصابة  على المشاهد المصوَّ

مهم ه شكلاألمر الذي  -الكاميراظهروا على أفراد العصابة بأنهم لم ي عندما اقتنعو

 .تمكن الفريق من استئناف التصوير -الرئيسي

الصليب األحمر زاره موظفو فرع أن سبق وقع الحادث الثاني في حي وو

 .، باإلضافة إلى سيارة وسائقالتصويرنفس طاقم بالفرع  واستعان الكولومبي.

لطاقم كان ا في حينالسيارة. والصليب األحمر الكولومبي على  شارةوسمح بوضع 

إحدى مجموعة من أفراد جالت داخل منازلهم، المحلي المجتمع  اً منيصور أفراد

 أنهم كانوا ينوون السائق اعتقد وإذدوريات في المنطقة. في مسلحة ات العصابال

وأدى هذا األمر إلى معهم.  ودخل في جدال جداً  اضطربسرقة معدات التصوير، 

حسن الحظ، تمكن أحد أعضا  الفريق من تهدئة الجميع ول رمته.الفريق ب اضطراب

في نهاية ومشاكل أخرى.  ةأي نشوبمنع فالعصابة ما كان يحدث،  ألفرادوشرح 

 .، غادر الفريق وقرر مواصلة التصوير في مكان آخرالمطاف

 

 المستخلصة والدروساألنشطة الميدانية 

 ةقث كسباتخاذ تدابير إضافية لضمان  ان عليناك هأن الحادثتانأظهرت هاتان 

 المتطوعين معنا.سالمة موظفينا و من كفالةمكن لنتالجميع، و

 

 االتصاالت والتنسيق على المستوى الخارجي

قبل  تهاموافقوتأمين  ةالمعني كل الجهاتوالتنسيق مع  إجرا  االتصاالت ال بدّ لنا من

 هغرض النشاط وكيفية تنفيذ اإلشارة بوضوح إلىوينبغي أي نشاط. االضطالع ب

 االتصاالت. قنوات ضمن والجهات المشاركة فيه

 هويتناب التوعيةمن خالل زيادة المحلية تعزيز عملنا في المجتمعات  مواصلةيمكننا و

 .أنشطتنا طريقة تنفيذو األعمال التي نضطلع بهابو

 

 قبول الفرد

ب تجنمن أجل الصعبة  حاالتفي اله ئوهدعلى الفريق  يحافظأن  ضمانمن المهم 

 يدركونالتأكد من أنهم  عليناخارجيين،  عندما نوظف أشخاصاً وتأجيج التوتر. 

، خاصة عندما نسمح لهم بهاالتصرف  الطريقة التي يُنتظر منهموالسائد  الوضع

لمحتمل ا بالسيناريوهاتإعالمهم  ال بدّ لنا منباإلضافة إلى ذلك، و .شارتناباستخدام 

 كل فرد من أفرادلتأكد من أنهم يفهمون أن قائد الفريق مسؤول عن وا هاأن يواجهو

 الذي ينتمون إليه.الفريق 
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 تقييم السياق والمخاطر

 أنّ  ومع. المحلي األنشطة حساسيات المجتمعتراعي تأكد من أن علينا اليجب 

ة ، فإن وجود الجماعات المسلحينغير ضار ان أمرينالصور يبدو التقاطالتصوير و

إلى  نحتاجورة لجميع المشاركين فيها. يأنشطة خط يزيد من احتمال تحولها إلىقد 

ً على األفراد والمجتمعات  أعمالناالنظر في كيفية تأثير  ي وإدخال ذلك ف ميدانيا

 .تخطيطنا

 مرفقال

 

 حقوق اإلنسان -1

العامة، وال سيما  اتيركز النهج القائم على حقوق اإلنسان على ضمان أن السياس

النحو  على هاإعمال خاصة، تهاحمايوحقوق اإلنسان  احترام تكفل لتنمية،ل التخطيط

في القانون الكولومبي بموجب  كرسةهذه الحقوق موتعترف به األمم المتحدة.  الذي

ق عليها الكونغرس و"القانون واالتفاقات التي صدّ  1991عام الُمقّر في دستور ال

ً قا ةغير ملزمإعالنات غير الملزم" ) ً و نونا  قواعدباعتبارها  معترف بها دوليا

الفهم المشترك  بشأن 2003بيان األمم المتحدة الصادر في عام  ويشكل. (يةقانون

لى هذا مثاالً ع يناإلنمائي والتخطيطللنهج القائمة على حقوق اإلنسان في التعاون 

 .النهج

 التفاضل -2

طريقة للتحليل والعمل باعتباره النهج التفاضلي  التخطيط الوطني وزارة تعّرف

والمساواة  العدالة األساسية من حيث حقوقالهدف إلى حماية يوتقييم السكان، 

ً تفاضل عامالً  هذا النهج الفقر   عتبروالتنوع. وي  عرقيالويعزز احترام التنوع  يا

فاضلي توقع أن يساعد النهج التمن الم ،عليهالتنمية. وب المتعلقةالرؤى والثقافي في 

ي االندماج االجتماع رسيخوت التنمية القائمة على اإلعاناترؤى  التغلب على على

 Documento de trabajo)وزارة التخطيط الوطني.  والتنمية العادلة
، نسنوع الجالتالية:  التفاضليةبالعوامل  كولومبييعترف القانون ال(. و2012

لصحية واإلعاقات، ودورة ية، والعرق، والحالة اانالجنسي والهوية الجنس والميل

 .التمييز، والضعف أوالحياة، والتهميش 

 
 عدم إلحاق الضرر -3
 

تحليل وتقدير  يقوم على عدم إلحاق الضررنهج أن ( 2009وزارة الثقافة ) تعتبر

لى ع، ا  معين ا  أو مجتمع ا  فرد يمسعمل عن الذي يُحتمل أن ينجم لتأثير السلبي ا

ات ذاالجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية  تعقيداتفهم واضح لل أساس

 الصلة.

 

 قليماإل -4

ً يإدارمحددة ليس مجرد مساحة مادية وسياسية وقليم بأن اإل األقاليمييقّر النهج   ا

ً إنه فحسب، بل  (. Calvo ،2006مفهوم اجتماعي، أي هوية جماعية ) أيضا

 ،إقليم معينفي  بأنشطةنضطلع  ماعملنا اإلنساني هذا المفهوم عند وسيراعي

 تخطىتلنا اتخاذ إجرا ات شاملة وفعالة  تيحوسيستخدم الوسائل واألساليب التي ت

ويحترم  مقليإلبا كثيرة المتعلقةالجوانب ال األقاليميالحدود اإلدارية. ويراعي النهج 

 .االجتماعية والبيئية واالقتصادية والثقافية والسماتالقدرات 

 

 

 


