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ً
الساير: آركو .. 44 عاما
من الرسائل النبيلة في 
خدمة الجمعيات الوطنية

"فرانشيسكو روكا" في حوار خاص لـ"معكم" : 
أحب هؤالء ، وقوة حركتنا الدولية تكمن في كلمة "نحن"
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 تفتح األفاق أمام اإلعالميين 
 في مجال العمل اإلنساني

وتعزز الصناعة اإلعالمية اإلنسانية ، والصورة الذهنية للجمعيات الوطنية أمام الرأي 
العام واملنظامت اإلنسانية ، فرصة لتبادل الخربات والتجارب ، وتبني املبادرات العملية ، 
واالرتقاء بالعمل اإلعالمي االنساين ومنصات اإلعالم يف جمعيات الهالل األحمر والصليب 
األحمر والعاملني يف مجال اإلعالم اإلغايث واإلنساين ، توثيق النشاطات ، وبناء العالقات 

 اإلعالمية مع االعالم الرسمي واإللكرتوين ..
 كل ذلك وأكرث .. يف ورشة  بناء القدرات اإلعالمية يف مجال اإلعالم اإلنساين

 التي تنظمها المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 

 بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي 
 ويقدمها إعالميون متميزون وأصحاب خربة يف الحركة الدولية اإلنسانية 

الكويت 22 - 24 أبريل 2019

بالعمل نصنع األمل
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"ديهاد" أختتم أعماله بحضور أكثر 
من 640 جهة يمثلون 84 دولة

"معكم" تلتقي "الساير" .. الرئيس 
الذي تنتظره الطموحات واآلمال :

جهود متواصلة الستثمار
 التقنية في العمل اإلنساني

اعالم )ARCO( خطاب مستنير لنشر 
ثقافة التسامح وقبول اآلخر
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) ARCO(
.. حراك إنساني فاعل 

 حرصـــت األمانة العامـــة للمنظمة العربية 
 ) ARCO( للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر
منذ تأسيســـها قبـــل 44 عاماً عـــى أن تكون 
لها بصمـــة واضحة يف خارطة العمل اإلنســـاين 
وانســـنته مـــن خالل مســـرة مرشقـــة زاخرة 
بالعطاء اإلنســـاين، منطلقة مببادرات إنســـانية 
خـــّرة إلغاثـــة الالجئـــني وتضميـــد جراحات 

 . اإلنســـانية  الكوارث  يف  املصابني 
( ومكوناتها من   ARCO( حيـــث ســـعت
جمعيـــات الهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
العربيـــة عـــى تكريـــس ثقافة العطـــاء بال 
مقابـــل، وترســـيخ أفضـــل معايـــر العمـــل 
اإلنســـاين، وتحســـني آلياتـــه املتبعـــة ملواكبة 
املشهد اإلنســـاين املتغر باســـتمرار مبا يشهده 

مـــن أزمات إنســـانية.
هذه هـــي املنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
والصليب األحمر، اســـتمرت مـــع مكوناتها من 
الجمعيـــات الوطنيـــة يف أداء دورهـــا املتألق 
لخدمة القضايا اإلنســـانية باملنطقـــة العربية، 
ســـواء أثنـــاء فـــرتة تـــويل أمانتها األســـتاذ 
عبدالغني آيش خالل الفـــرتة من يناير 1975م 
حتـــى يوليـــو 2003 م أو خالل فـــرتة الدكتور 
عبدالله بـــن محمد الهزاع مـــن يوليو 2003م 
حتـــى فربايـــر 2016م، ومتيض املنظمـــة حالياً 

الفاعل.  حراكهـــا  يف  ُقدماً 
ولكـــون اإلنســـان هـــو جوهـــر عملهـــا، 
فإنهـــا تتخـــذ مـــن اإلنســـانية دافعـــاً، ومن 
خدمـــة اإلنســـان رشفـــاً وســـعادة، وحـــني 
يكـــون الخطاب إنســـانياً، تصبـــح اللغة أكرث 
شـــفافية، وأكرث اســـتجابة للفعل، وأكرث تطلعا 

بقلم: صالح بن حمد السحيباني

للمســـتقبل، ويكون العمل أكرث ســـعادة ولذة، 
فالدافعيـــة اإلنســـانية هي التـــي تحرك البرش 
ألن يكونـــوا أكـــرث انتـــامء إىل ذواتهـــم، وأكرث 
شـــغفاً بالحوار فيام بينهم، فكام أن للسياســـة 
الســـيايس،  الخاص يف تفعيل املشـــهد  خطابها 
ويف البحـــث عن رؤيـــة تواصلية بـــني الرؤى 
السياســـية املختلفـــة مـــن أجـــل تغليب لغة 
الحـــوار، كذلـــك لإلنســـانية خطابهـــا املميز 
الذي يدعم املســـار اإلنســـاين، ويرســـخ القيم 
عرب  اإلنســـانية  الدولية  والقوانـــني  واملبـــادئ 
قافلة ما يســـمى بالدبلوماســـية اإلنسانية، يف 
الفكر والثقافة، والسياســـة، من أجل أن ينهض 
العامل إىل مســـتقبل أكرث جـــامالً وإرشاقاً، وأكرث 
انتامء لإلنســـان، من خالل نرش الدبلوماســـية 
وأتون  الحـــروب  غبار  بعيدا عن  االســـتباقية، 
املعـــارك، واملـــوت املرتبـــص باإلنســـان يف أي 

مـــكان فوق ســـطح هـــذا الكوكب.
إن ما تشـــهده بعض البـــالد يف العامل العريب 
مـــن موجـــات لجـــوء وتهجر ونـــزوح جعل 
املنظمـــة عـــى صفيح ســـاخن مـــن الحراك 
املســـتمر لتلمـــس حاجة الالجئـــني يف أطراف 
الـــدول الشـــقيقة، فاتخـــذت شـــعار )العمل 
االنســـاين .. صناعـــة ومهـــارة ( لتنقـــل هذا 
العمـــل اإلغـــايث من صفـــة النجـــدة والفزعة 
املؤقتـــة إىل عمل مؤســـي مســـتمر يتطلب 
الحضور والتنســـيق والرسعـــة واملتابعة، وهو 
ما وصلـــت إليه يف ظـــل وجـــود دول مانحة 
ومراكـــز وهيئـــات اغاثيـــة متثل رقـــامً صعباً 
املنظمة  اإلنســـانية، كام شـــجعت  املعادلة  يف 
برامـــج التؤامـــة بـــني الجمعيـــات الوطنيـــة 

العربيـــة والجمعيـــات األخـــرى ، ونســـقت 
لتنفيـــذ برامـــج التنميـــة والتطويـــر من أجل 
إنجـــاح املشـــاريع التي تحقق رســـالة الحركة 
الدوليـــة للصليـــب األحمر والهـــالل األحمر، 
الجمعيات  قـــدرات  ببنـــاء  كذلـــك  مهتمـــة 
الوطنيـــة العربيـــة الناشـــئة والجمعيات ذات 
اإلمكانيات املحدودة ومســـاعدة الجمعيات يف 
طريـــق التكوين. باإلضافـــة إىل إقامة الدورات 
اإلنســـاين  اإلعـــالم  مجـــاالت  يف  التدريبيـــة 
والقانون الدويل االنســـاين، ونرش الدبلوماســـية 
والكوادر  التطوعي  الشـــباب  اإلنسانية وتأهيل 

القياديـــة يف الجمعيـــات الوطنية. 
يف اطـــار اهتـــامم األمانة العامـــة للمنظمة 
العربيـــة بتكريـــس الدبلوماســـية اإلنســـانية 
اإلنســـاين  اإلعـــالم  تفعيـــل  عـــى  حرصـــت 
والنهـــوض به، لقناعتهـــا بأهميتـــه يف مراعاة 
املواثيـــق األخالقيـــة عنـــد تغطيـــة األحداث 
الرسيعـــة  االســـتجابة  وتفعيـــل  اإلنســـانية، 
والنازحني  الالجئني  إلغاثة  اإلنســـانية  للنداءات 
والفئات األكـــرث ترضراً مـــن النزاعات واملآيس 
اإلنســـانية، وتوفر معلومـــات وأرقام وحقائق 
حول تطـــورات األوضاع يف مناطـــق النزاعات 
لصنـــاع القـــرار والعاملـــني يف وكاالت اإلغاثة 
واملؤسســـات اإلنســـانية، أوجـــدت األمانـــة 
العامـــة للمنظمة إعالمـــاً إنســـانياً متخصصاً، 
وعّززت دوره يف إرســـاء أســـس متكـــن أبناء 
املنطقـــة العربية من التعاطـــي بصورة إيجابية 
مـــع أي تحديـــات، وتجاوز أي أوضـــاع صعبة 

والخـــروج من دوامة األزمـــات إىل آفاق الرقي 
اإلعالمي  الخطـــاب  دور  وتعزيـــز  والتقـــدم، 
اإلنســـاين يف إرســـاء  أسس مســـتقبل يواكب 
التقـــدم العاملي ويرّســـخ الســـالم واإليجابية 

والتفـــاؤل يف مســـتقبل العـــامل العريب.
 ويف إطـــار الجهود املبذولـــة لتفعيل اإلعالم 
اإلنســـاين يف دعم القضايا اإلنســـانية، أطلقت 
األمانـــة العامـــة للمنظمـــة العربيـــة قاعدة 
واإلعالميات  لإلعالميـــني  إلكرتونيـــة  بيانـــات 
الحاجة  اإلنســـاين يف ظـــل  باإلعالم  املهتمـــني 
املتزايـــدة للمجتمع اإلنســـاين لجهـــود اإلعالم 
يف نقل الصـــورة الواقعية للـــرأي العام يف مثل 
هـــذا الوقت الـــذي يعج باملـــآيس والرصاعات 
والكوارث اإلنســـانية، وتســـعى األمانة العامة 
للمنظمـــة إىل تعزيـــز التواصـــل والتنســـيق 
بـــني الجمعيـــات الوطنية اإلنســـانية العربية، 
والجمعيـــات األخرى وكذا املنظـــامت الدولية، 
تفعيل  النبيـــل يف  اإلنســـاين  ملواصلـــة دورها 
الـــرشاكات اإلقليميـــة والدوليـــة، والعمل عى 
للمنظمة  املالية واالســـتثامرية  املـــوارد  تنمية 
ومكوناتها مـــن الجمعيات الوطنيـــة، وتكوين 
املشـــرتكة يف  للمواقف  تنســـيق فعـــال  جهاز 
للجهود،  فاعل  توثيـــق  الدولية، ومركز  املحافل 
وإصـــدار تقاريـــر ســـنوية ذات مصداقية عن 
العمـــل اإلنســـاين يف الوطن العـــريب، وكذا عن 
تطبيقـــات القانون الدويل اإلنســـاين، إضافة إىل 
دعم برامـــج التنمية وبناء القـــدرات الوطنية، 
واالهتـــامم بتخريج أجيال من القادة الشـــباب 
القيام بأدوار إنســـانية فاعلة،  القادرين عـــى 
عـــى  والقادريـــن  العـــامل،  يف  أهميـــة  ذات 
قيادة منظـــامت دولية ذات العالقـــة بالعمل 
اإلنســـاين؛ ليكتســـبوا خربات القيادات العربية 
الرائعـــة التـــي أوشـــكت أن تغـــادر أماكنها 
الدوليـــة املؤثـــرة بعـــد أن مألتهـــا ضجيجـــا 
بالخربة الواســـعة والعمل الجـــاد خدمة لقضايا 

الكرمية. العربيـــة  أمتنا 
مـــن هـــذا املنطلق، فـــإن املنظمـــة ومن 
خالل رســـالتها اإلنســـانية، التي متثـــل هويتها 
وطبيعة توجهها، تســـعى أيضـــا إىل تأكيد دور 
الجمعيـــات الوطنيـــة العربية للهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر مـــن أجل املســـاهمة يف 
تخفيف معاناة املترضرين وتحقيق االســـتجابة 
العاجلـــة للمحتاجـــني وتوثيـــق املســـاعدات 
الجمعيات، عـــالوة عى  تلـــك  التـــي تقدمها 
أن املنظمـــة ســـتتبنى العديد مـــن الفعاليات 
التي تنفذهـــا بالتعاون الوثيـــق مع جمعيات 
املنظمـــة املميزة والنشـــطة، إضافة إىل الجانب 
اإلســـعايف واإلغـــايث، ونـــرش مبـــادئ القانون 
الـــدويل اإلنســـاين والتعريـــف بهـــا، وتطوير 
العمـــل التطوعي يف املجال اإلنســـاين واالرتقاء 
بـــه والوقوف عـــى جودتـــه، وذلـــك ليكون 
العمـــل املنظمي عمـــالً جامعيـــاً منطلقاً من 
مبـــدأ واحد هو اإلنســـانية وخدمة اإلنســـان، 
باإلنسان،  اتصاالً  أكرث  اإلنســـاين،  الدور  وليكون 
وأكـــرث فاعليـــة يف فعلـــه، وعملـــه، وجهوده 
املتواصلـــة، وبالتـــايل يصبح العمل اإلنســـاين، 
ليس فقط مقتـــرصاً عى العمـــل اإلغايث، وإمنا 
عى ما يســـمى باالسرتاتيجية االســـتباقية التي 
تعمـــل عى اإلعداد املســـبق لكل مـــا يتطلبه 
اإلنســـان، فهي تســـعى لســـعادته ، وتحقيق 
أحالمـــه يف األمن واألمـــان والعيـــش بكرامة، 
ومن أجل مجتمع تســـود فيه قيم اإلنســـانية 

والفضيلة. والعـــدل 
وقـــد أدركـــت األمانـــة العامـــة للمنظمة 
العربيـــة أهميـــة تطويـــع التقنيـــة الحديثة 
لخدمـــة اإلنســـانية، من خالل اســـتخدامها يف 
رسعة الوصـــول إىل أكرب رشيحة مـــن الالجئني 
والنازحـــني والفئـــات األكرث تـــرضراً من مآيس 
الحـــروب والنزاعـــات يف املنطقـــة العربيـــة، 
لتقديـــم أفضـــل وأرسع املســـاعدات اإلغاثية 
لهـــم والتخفيف من معاناتهـــم، وحرصت عى 
متكني مكوناتهـــا من الجمعيـــات الوطنية من 
توظيـــف التقنية يف تحقيـــق أهدافها وتعظيم 
أثرها االجتامعي يف تأمني مســـاعدات لوجستية 
لالجئـــني والنازحـــني والهاربني مـــن النزاعات 

اإلنســـانية، وتحقيقـــاً لذلك الهدف اإلنســـاين 
النبيـــل ســـعت األمانـــة العامـــة للمنظمـــة 
لتكوين شـــبكات للعاملني يف مجـــاالت التقنية 
واإلعـــالم الرقمي يف الجمعيـــات الوطنية، ومن 
املبـــادرات والربامـــج التقنيـــة التـــي أطلقتها 
املنظمة مبادرة وريـــد WAREED    لتقليص 
فجـــوة التواصل بـــني املتربعني وبنـــوك الدم، 
االحتياجات ودرجة  "انســـجام" ملعرفة  ومنصة 
الخطـــورة واملنظـــامت العاملة عـــى األرض، 
ومبـــادرة للتطـــوع يف الجمعيـــات الوطنيـــة 
بالـــدورات  لاللتحـــاق  املتطوعـــني  لتحفيـــز 
االســـتجابة  ومرشوع  التطوعيـــة،  التأهيليـــة 
الرسيعة لتعزيـــز الحياة وتقديم املســـاعدات 
اإلنســـانية، ومنصـــة الدعم النفـــي لالجئني، 
إضافة لتســـخر نظـــم املعلومـــات الجغرافية 
GIS يف خدمـــة العمـــل اإلنســـاين وترسيـــع 

لالجئني. اإلغاثيـــة  املســـاعدات  وصول 
العربية  للمنظمة  العامـــة  األمانة  هذه هي 
يف حـــراك إنســـاين مســـتمر التخـــاذ التدابر 
الالزمة لتفادي املعاناة اإلنســـانية الناجمة عن 
النزاعات والكوارث، وتنســـق مع مكوناتها من 
الجمعيـــات الوطنية لتجاوز أي أزمة إنســـانية، 
ويف هذا السياق ســـبق لها أن أطلقت مشاريع 
إنســـانية متكاملة لخدمة الالجئـــني والنازحني 
ومواجهـــة األزمات منها مـــرشوع طائرة بدون 
وحامية  اإلنســـانية  األهـــداف  لخدمـــة  طيار 
، وحامية  البرشيـــة  الخســـائر  األرواح وتقليل 
طواقم اإلنقـــاذ عى األرض وعـــدم تعريضهم 
للمخاطـــر، ومتكـــني الجمعيـــات الوطنية من 
االســـتفادة من املرشوع يف تفعيل االســـتجابة 
يف حـــاالت الكـــوارث الطبيعيـــة واإلســـعاف 
ومســـاعدة فرق اإلنقـــاذ عى تقييـــم األرضار 
وتحديـــد االحتياجـــات يف أرسع وقت ممكن 
ونقـــل املؤن واألدويـــة واملعـــدات الطبية إىل 

إليها. الوصـــول  التـــي يصعب  األماكن 

كلمة العدد

67



9
8

العمل اإلنساني ..
 صناعة ومهارة

األفكار تشـــبه األشـــجار، تبدأ صغرة ثـــم تنمو وتنمو وتتمـــدد أغصانهـــا وفروعها وتتزايـــد أوراقها حتى 
الظـــالل غزيرة اإلنتـــاج والعطاء. تصبح وارفة 

هـــذا هو حـــال املنظمة العربيـــة للهالل األحمـــر والصليـــب األحمر فقد بـــدأت فكرة مـــن ذوي الخربة 
والرؤيـــة الثاقبـــة العاملني يف الحقل اإلنســـاين ، الذيـــن وجدوا يف الشـــتات متاهه ويف التفّرق ضعفـــاً وهواناً 
فـــأرادوا أن يشـــكلوا كياناً عربياً قوياً قـــادراً عى التعامل والتفاعـــل مع املنظومة الدولية التي ســـيطرت عى 
مفاصـــل العمل اإلنســـاين بحكم تاريخها الطويل وقوتها املســـتمدة مـــن رشعيتها الدوليـــة والدعم الالمحدود 
الـــذي تتلقاه مـــن املجتمع الـــدويل، دوالً وحكومات وشـــعوباً . وكانت الـــرضورة تقيض بأن يكـــون للعرب 
صـــوت واحد وموقف موحـــد تجاه القضايـــا التي متس اإلنســـان العريب، فتـــم التوافق عى انشـــاء املنظمة 
العربيـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر لتكون ذلـــك الصوت العريب الناطق باســـم املنظومـــة العربية يف 

الدولية. املحافل 
44 عامـــاً مضت مـــن عمر املنظمة تشـــكلت فيهـــا شـــخصيتها وتحددت فيها رســـالتها فكانـــت منوذجاً 
للعمـــل الجـــاد الذي يغلّفه الصـــدق يف النوايا ويعـــززه اإلخالص يف العطـــاء واإليثار رغـــم بداياتها املحفوفة 
بالتحديـــات املتمثلـــة يف تحرر بعـــض دول املنطقة مـــن براثن االســـتعامر والنهوض بهمة عاليـــة نحو البناء 
والتطـــور الذي شـــهد نقلـــة مذهلة ، أذهلـــت العامل بكل مـــا فيها من عزميـــة وإرصار عى إثبـــات الوجود 
والنهـــوض مبجتمعاتها إىل مســـتويات املجتمعات التي ســـبقتها بعقـــود عديدة يف التنميـــة والبناء، فتحققت 

رؤيتهـــا ونجحت اســـرتاتيجيتها حتى أصبحـــت مرضب األمثال لهمـــم األجيال.
مل يكن عـــام 1975م إال بداية الطريـــق الذي وجد الدعم الكامـــل من حكومة اململكة العربية الســـعودية 
حـــني تبّنـــى جاللة امللك فيصل بـــن عبدالعزيز آل ســـعود يرحمه الله هـــذه الفكرة ودعمها مبيزانية ســـنوية 
وأمـــر بتخصيـــص مقر لها ضمـــن الهيئـــات الدبلوماســـية العاملة لدى اململكـــة فكربت أحـــالم القامئني عى 
ـ أمناء يف أداء رســـالتهم عـــى الوجه األكمل  هـــذه املنظمـــة وتعاقب عى قيادتها ثالثـــة أمناء كانواـ  بالحقـ 
، مخلصـــني مع أنفســـهم ومجتمعاتهم العربية بـــدءاً من األســـتاذ عبدالغني آيش ــ يرحمه اللـــه ــ أول أمني 
عـــام للمنظمة والذي أمـــى يف قيادتها أكرث من ربـــع قرن من الزمان مـــروراً بالدكتور عبداللـــه الهزاع الذي 
أمـــى أكـــرث من عقد مـــن الزمن يف قيـــادة العمل اإلنســـاين العريب،  إىل أن تـــم انتخاب الدكتـــور صالح بن 
حمد الســـحيباين أميناً عاماً للمنظمة يف ظل اشـــتعال املنطقة العربية وتناســـل املآيس والكـــوارث التي القت 
بظاللهـــا الســـوداء عى العمل العريب املشـــرتك وباألخـــص العمل اإلنســـاين، لكن رغم هذا شـــهدت املنظمة 
يف الســـنوات الثـــالث األخرة نقلـــة نوعية يف أســـلوب التعاطي مع األزمـــات املتعددة، وحجـــزت لها مقعداً 
مهـــامً يف الصفـــوف األوىل بني مكونات العمل اإلنســـاين عى املســـتوى اإلقليمي والدويل، فهنيئـــاً لهذا الرصح 

اإلنســـاين الشـــامخ بلوغه هذه املكانـــة العالية من الحضور املبهـــج والتميز يف األداء، والتفـــاين يف العطاء.

عبداملحسن الحاريث
املرشف العام 

مدير إدارة اإلعالم اإلنساين
والعالقات الدولية

44 والقادم أجمل
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برعاية الشـــيخ صباح خالـــد الحمد 
الصبـــاح، النائـــب األول لرئيس مجلس 
 ، الكويتي  الخارجيـــة  ووزيـــر  الوزراء 
تســـتضيف دولة الكويت يـــوم االثنني 
الثـــاين والعرشيـــن مـــن شـــهر أبريل 
الحـــايل أعـــامل الـــدورة )44( للهيئة 
العامـــة للمنظمـــة العربيـــة للهـــالل 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر تحـــت 
شـــعار "مبادئنا تجمعنـــا" وذلك ملدة 
يومـــني زاخرين بجدول أعـــامل حافل 
الســـاحة  عى  الســـاخنة  باملوضوعات 
التـــي  الـــدورة  ويـــرأس  اإلنســـانية، 
األحمر  الهـــالل  تســـتضيفها جمعيـــة 
الجمعيـــة  رئيـــس  الكويتـــي معـــايل 
، وذلك بحضور  الســـاير  الدكتور هالل 
العربية  الوطنيـــة  الجمعيـــات  كافـــة 
األعضـــاء يف الهيئـــة العامـــة باملنظمة 
، وممثلـــو اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
األحمـــر ، واالتحاد الـــدويل لجمعيات 
الصليـــب األحمـــر والهـــالل األحمر ، 
الرشاكـــة  ذات  الدوليـــة  واملنظـــامت 
مع الحركـــة الدولية يف مجـــال العمل 
 ، االنســـاين  الدويل  والقانون  اإلنســـاين 
باإلضافـــة إىل عـــدد مـــن املراقبني من 
الهيئـــات والجهات العاملـــة يف الحقل 
اإلنســـاين عـــى املســـتوى اإلقليمـــي 

 . والدويل 

الساير : هذه الدورة 
ستحقق طموحات الهيئة 

العامة
األحمر  الهالل  بضيوف  الســـاير  ورحب 
الكويتـــي من أمنـــاء ورؤســـاء جمعيات 
الهـــالل األحمر والصليب األحمر األشـــقاء 
، وكذلك  األخـــرى  الجمعيـــات  وكافـــة   ،
ممثيل املنظـــامت الدوليـــة ، مثمناً رعاية 
الشـــيخ صبـــاح خالـــد الحمـــد الصباح، 
الـــوزراء  مجلس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الدورة  الكويتي لهـــذه  الخارجية  ووزيـــر 
التي تأيت يف وقت تشـــكل فيـــه جمعيات 
الهالل األحمر والصليـــب األحمر باملنظمة 
العربيـــة حجـــر األســـاس نحـــو تحقيق 
متطلبـــات األشـــقاء الالجئـــني والنازحني 
واملهاجريـــن الذين تعج بهـــم بعض البالد 
يف العـــامل العـــريب ، مؤكـــداً أن مثل هذه 
الدورة ســـتلعب دوراً متقدماً نحو تحقيق 
وبالذات  للمنظمة  العامـــة  الهيئة  أهداف 
فيام يخـــص تحقيق الرشاكات اإلنســـانية 
بـــني مكونـــات العمل  وتنســـيق الجهود 
اإلنســـاين ، وعـــرب الســـاير عن ســـعادته 
بهذا التجمع اإلنســـاين العـــريب الكبر نحو 
تعزيـــز العوامـــل املثالية لتطويـــر العمل 
اإلغـــايث ودعم العمـــل اإلنســـاين ، منوهاَ 
نحو  للمنظمة  العامـــة  األمانـــة  بحـــراك 
تنســـيق الرؤى اإلنســـانية بني جمعياتها ، 

وتوحيد جهودها ، وتعزيـــز التعاون وبناء 
الحلول  ، واســـتثامر  بينها  القدرات فيـــام 
التقنيـــة نحو تفعيـــل العمل اإلنســـاين ، 
إىل جانـــب العديـــد من املبـــادرات التي 
قدمتهـــا املنظمـــة لدعم الحركـــة الدولية 
الكوارث  تزايـــد  مـــع  بالذات  اإلنســـانية 
يف املحيـــط العريب بشـــكل خـــاص وعى 

مســـتوى العامل بشـــكل عام . 

السحيباني : توحيد الصف 
والكلمة

مـــن جهته ، مثن األمـــني العام للمنظمة 
العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
الدكتـــور صالح بن حمد الســـحيباين كافة 
الجهـــود والرتتيبات التـــي أولتها الحكومة 
الكويتيـــة جل اهتاممها ممثلـــة يف الهالل 
األحمـــر الكويتي "أحد مكونـــات املنظمة 
العربيـــة الفاعلـــة" ، نحو اســـتضافة هذا 
التجمـــع اإلنســـاين واإلغايث املهـــم ، الذي 
يـــأيت يف وقـــت تدعـــو الحاجـــة فيه إىل 
التكاتـــف والتعاضـــد وتوحيـــد الصـــف 
املنكوبـــني  مـــآيس  ملواجهـــة  والكلمـــة 
أبســـط  مـــن  واملحرومـــني  واملكلومـــني 
حقوق اإلنســـانية ، ونوه بجهـــود جمعية 
والتحضرات  الكويتـــي  األحمـــر  الهـــالل 
واالســـتعدادات املبكـــرة التـــي متت من 
أجل توفـــر بيئـــة إنســـانية لبحث دعم 
مســـتقبل القضايـــا اإلنســـانية العربيـــة 
بالـــذات وأن العـــامل العـــريب يعـــاين من 
كـــربى املـــآيس اإلنســـانية ، وعـــرب عـــن 
الجمعيات  الذي تقدمه  بالحراك  ســـعادته 
الوطنيـــة املانحـــة وكذلـــك العاملـــة يف 
امليـــدان والتعـــاون الذي تقدمـــه لعالج 
اإلغايث  الصعيـــد  عى  اإلنســـانية  األزمات 
اإلنسانية  املنظامت  ومســـاندة  واإلنساين، 

 . علة لفا ا

 
ً
موضوعـــا  20 مـــن  أكثـــر 

ش للنقـــا
اجتـــامع  أن  "الســـحيباين"  وأوضـــح 
الهيئـــة العامة للدورة )44( يشـــهد عددا 
من الجلســـات التـــي تضـــم العديد من 
اعتامد  مـــن  تنطلق  التـــي  املوضوعـــات 

لمناقشة آخر مستجدات المآسي اإلنسانية في العالم العربي 
األحمـــر  للهـــالل  العربيـــة  بالمنظمـــة  الوطنيـــة  الجمعيـــات 
والصليـــب األحمـــر  تعقـــد اجتماعهـــا الســـنوي فـــي الكويـــت

يد ـ الكويت  خالد الز
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عـــدد  يربـــو  الـــذي  األعـــامل  جـــدول 
املوضوعـــات املطروحة فيه عـــن 20 بندا 
حيـــث ســـيتم يف بداية تلـــك االجتامعات 
املكثفـــة اســـتعراض تقارير األمـــني العام 
، واللجنـــة التنفيذية بشـــأن مســـتجدات 
األوضـــاع اإلنســـانية، وكذلـــك مناقشـــة 
العالقة مبذكرة  ذات  التشـــغيلية  التدابـــر 
التفاهـــم بـــني جمعيـــة الهـــالل األحمر 
الفلســـطيني وجمعيـــة ماجـــن ديفيـــد . 
وأضاف "الســـحيباين" أن الـــدورة الحالية 
اإلنســـانية  األوضـــاع  بتفاصيـــل  تعنـــي 
وأهميـــة   ، الســـاحة  عـــى  املســـتجدة 
التنســـيق والرتتيب للعمل عـــى مواجهتها 
عى إختالف أهميتها ، مشـــراً إىل األوضاع 
العريب  العـــامل  تســـيدت  التي  اإلنســـانية 
يف كل مـــن فلســـطني والصومال وســـوريا 
القمر إىل  والعراق واليمـــن وليبيا وجـــزر 
والالجئني  النازحني  أوضاع  مناقشـــة  جانب 
يف العـــامل العريب . باإلضافة إىل اســـتعراض 
عـــى  وتأثراتهـــا  "الهجـــرة"  موضـــوع 

الشـــامل  يف  العربية  الوطنية  الجمعيـــات 
األفريقـــي واملغـــرب العـــريب ، إىل جانب 
تقاريـــر األمانـــة العامة بخصوص إنشـــاء 

 .  OIC RED NETWORK شـــبكة 

دور مؤثر للمنظمة 
وجمعياتها الوطنية 

وإشـــار "الســـحيباين" إىل الـــدور املؤثر 
بالتعـــاون مع  املنظمـــة  تقـــوده  الـــذي 
اإلنســـاين  وحضورها  الوطنية  الجمعيـــات 
، إذ ســـيكون هـــذا الدور محـــور إحدى 
الجلســـات التـــي تســـتحث فيـــه توحيد 
الجهود نحـــو دعم ترشـــيح رئيس مجلس 
إدارة جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الكويتي 
الدكتـــور هالل الســـاير، لعضويـــة اللجنة 
الدامئـــة للصليب األحمر والهـــالل األحمر 
، وكذلـــك مناقشـــة تحديـــات األوضـــاع 
اإلنســـانية يف البلدان العربيـــة التي تعاين 
من األزمات والرصاعـــات . وتعزيز التوأمة 

بـــني الجمعيـــات العربية .

ير إنسانية ومشروع رائد تقار

اللجنة  تســـتعرض   ، الســـياق  ويف ذات 
تقريرهـــا  األحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
اإلنســـاين حيال دورها اإلنســـاين ، كام يتم 
اســـتعراض تقارير اللجنـــة الدامئة للصليب 
األحمـــر والهالل األحمـــر ، واالتحاد الدويل 
لجمعيـــات الصليـــب األحمـــر والهـــالل 
اللجنة  أيضـــاً  تســـتعرض  فيام   ، األحمـــر 
تقريـــراً حول  الـــدويل  للهالل  اإلســـالمية 
مســـتجدات العمـــل اإلنســـاين يف املحيط 
اإلســـالمي . وتســـتعرض املنظمـــة أمـــام 
الحضـــور مقرتحاً حـــول تطويـــر الجانب 
التقنـــي يف الجمعيات الوطنية إلســـتثامر 
التقـــدم التقني يف خدمة اإلنســـانية ، كام 
لتأهيل  "رائد"  مبادرتها ملرشوع  ســـتناقش 
قيـــادات شـــبابية عربية مـــن الجمعيات 
الوطنية لتـــويل مناصب دوليـــة يف ميدان 
العمل اإلنســـاين .  وتشـــهد أعامل الهيئة 
لجمعيتي  املواجهـــة  التحديـــات  بحـــث 
والهـــالل   ، الصومـــايل  األحمـــر  الهـــالل 
األحمـــر القمري ، باإلضافة إىل اســـتعراض 
إســـرتاتيجية اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
األحمـــر ، ومناقشـــة مرئيـــات املجموعة 
العربية بشـــأن إســـرتاتيجية االتحاد الدويل 
2030 ، فيـــام يتـــم اســـتعراض تحضرات 
الجمعيـــات الوطنية العربية للمشـــاركة يف 

 . والثالثني  الثالـــث  الـــدويل  املؤمتر 

دورة في اإلعالم 
اإلنساني ، وحملة دم كويتية 
الجديـــر بالذكر أن أعـــامل الهيئة )44( 
الفعاليات  مـــن  عـــددا  تشـــهد  للمنظمة 
املصاحبـــة حيث ســـيتم تكريـــم عدد من 
شـــخصيات العمل اإلنســـاين يف الجمعيات 
املعارض  مـــن  وافتتـــاح عدد   ، الوطنيـــة 
التي تشـــر إىل جهود الجمعيـــات الوطنية 
ميدان  يف  الفاعلـــة  وأنشـــطتها  العربيـــة 
العمل اإلنســـاين وخدمة املنكوبني ، وكذلك 
معـــرض إنســـانية فنان ، كام يتـــم تنظيم 
القدرات  بنـــاء  تهـــدف إىل  ورشـــة عمل 
اإلعالميـــة يف مجال االعالم اإلنســـاين . فيام 
تنطلق حملـــة التربع بالدم التـــي تنظمها 
جمعيـــة الهـــالل األحمر الكويتـــي وبنك 

الـــدم الكويتي . 
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مـــر عليـــك أكثـــر مـــن عـــام منذ  
تقلـــدك لمنصـــب رئيـــس  االتحـــاد 
الدولـــي للصليـــب األحمـــر. ما هو 
شـــعورك وانـــت تدخـــل عامـــا اخر 
فـــي  االنســـانية   الخدمـــة  مـــن 
النزاعـــات  فيـــه  اشـــتدت  وقـــت 

؟ المســـلحة 

 كمتطـــوع يف منظمة إنســـانية ، يجب أن 
أبقـــى إيجابًيا ، حتـــى يف املواقـــف الصعبة. 
أوافق عـــى أن العامل مير بفـــرتة صعبة للغاية 
، لكننـــي ما زلـــت أعتقد أن االتحـــاد الدويل 

" فرانشيسكو روكا " 
 األمين العام لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

األحمر والهالل األحمر  IFRC لـ "معكم" : 

  كمتطـــوع يف منظمة إنســـانية ، يجـــب أن أبقى إيجابًيا ، حتـــى يف املواقف الصعبة، عبـــارة أكد عليها 
يف حوار مـــع مجلة "معكم"  ســـعادة الدكتور" فرانشيســـكو روكا األمني العام لالتحـــاد الدويل لجمعيات 
الصليـــب األحمر والهالل األحمـــر IFRC الذي يرى أن االرتقـــاء بالخدمة اإلنســـانية يتطلب تظافر جهود 
كل الحركـــة الدولية واســـتلهام الشـــجاعة والتحدي و األمل من الشـــباب املتطوع الذي يـــراه روكا مصدر 

قوة لكل املنظامت اإلنســـانية.

حاورته: راضية صحراوي

ARCO  تقوم 
بعمل إنساني 
كبير في أماكن 
تشكل تحديات 
أكبر لنا جميًعا

الصليب األحمر والهـــالل األحمر  لجمعيـــات 
مـــع أعضائه البالغ عددهـــم 191 واملتطوعني 
البالـــغ عددهـــم 12 مليون شـــخص ميكن أن 
يصنعـــوا الفرق بـــني املاليني من األشـــخاص 
املستضعفني . يف كل ســـياق الكالم أتذكر دامئًا 
رؤية دونـــان "وجود جمعيـــات وطنية قوية 
يعنـــي وجود مجتمعات محليـــة أقوى جاهزة 

لالســـتجابة ألي طارئ قـــد يحدث" . 

  الســـيد روكا  توظـــف  كلمـــة 
خطاباتـــك  مجمـــل  فـــي  نحـــن 
للحركـــة الدولية  واجدك تتشـــبث 

بهـــا كثيـــرا  مـــا ســـر ذلـــك؟

روكا: أعتقد أن قوة حركتنـــا الدولية تكمن 
يف كلمة "نحـــن". ميكننا جميًعـــا الوصول إىل 
املزيد من األشـــخاص واالســـتجابة لكل أزمة 
، يف كل ســـياق. نحـــن جميًعا قـــادرون عى 
الوصول إىل املســـاعدات اإلنســـانية يف فنزويال 
وكذلـــك يف اليمن أو يف املناطـــق التي يصعب 
إليهـــا. ميكننـــا جميًعـــا أن نكون  الوصـــول 

حوار
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القيمة املضافـــة يف جميع أنحـــاء العامل.

الهـــالل والصليـــب    متطوعـــو 
يان الحيـــاة لمالييـــن  يشـــكلون شـــر
األشـــخاص المنكوبين لكـــن  اصبح 
غيـــر  المناطـــق  الـــى  وصولهـــم 
كيـــف  مســـتحيل  شـــبه  اآلمنـــة 
معضلـــة  هكـــذا  تواجهـــون 
لتمكينهـــم مـــن اداء مهامهـــم 
مـــن  ارواحهـــم  علـــى  والحفـــاظ 

اخـــرى؟ جهـــة 

  متثـــل حاميـــة املتطوعني أولوية رئيســـية 
بالنســـبة يل ، وكذلك للتفـــاوض والدعوة عى 
كل مســـتوى من مســـتويات الوصول اإلنساين 
اآلمـــن ودون عوائق. أعتقـــد أن عملنا املحايد 
والنزيـــه واملســـتقل أمـــر حاســـم لكســـب 
االحرتام والســـالمة. حاميـــة املتطوعني أمر ال 
بد منه يف كل ســـيناريو ، إن شـــجاعة والتزام 

النســـاء والرجـــال لدينا يف مناطـــق الحروب 
أمـــر محزن بكل بســـاطة ، وســـأبذل قصارى 

جهـــدي دامئًا لحاميـــة كل منهم.

المنـــاخ  لتغيـــر  اإلنســـانية  اآلثـــار   
المواضيـــع  بيـــن أهـــم  يعـــد مـــن 
التـــي يركز عليها االتحـــاد، ما هي 
مخاطـــر  لتخفيـــف  االســـتراتيجية 
الكـــوارث عبـــر دول العالـــم خاصة 
وان مـــا يســـتعمل فـــي الحـــروب 
بـــكل  البيئـــة  مـــن أســـلحة دمـــرت 

أنواعهـــا؟

روكا: إن العواقـــب اإلنســـانية لتغر املناخ 
هي لألســـف أمـــام أعيننا كل يـــوم. برامجنا 
للحد مـــن مخاطر الكوارث مهمـــة حًقا إلنقاذ 
األرواح وإعـــداد املجتمعـــات بشـــكل أفضل 
للكـــوارث الطبيعية. إن الـــيء األكرث أهمية 
هو تشـــكيل املجتمعات الوطنيـــة . واالتحاد 
والهالل  األحمـــر  الصليب  لجمعيـــات  الدويل 
األحمرعى اســـتعداد للتكيف مـــع التحديات 
الجديدة وتقديـــم الخدمات اإلنســـانية وفًقا 
لذلك. نحتـــاج أيًضا إىل مواصلـــة الدعوة مع 

الحكومات مـــن أجل مواجهـــة تحديات تغر 
املنـــاخ ، نحتاج إىل التزام قـــوي من جانبهم ، 

ال ميكننا حـــل جميع املشـــكالت مبفردنا.

  الهجرة غير نظامية باتت تقلق 
المتوســـط  األبيـــض  البحـــر  دول 
خاصـــة ايطاليا التـــي أصبحت معبرا 
يـــن و الالجئيـــن فـــي ظـــل  للمهاجر
المـــوت.   قـــوارب  تجـــار و  وجـــود 
ألم تهتـــدوا الى آليـــة لتقليل من 

الظاهرة؟

البرشي.  الجنـــس  تاريخ  الهجرة جزء مـــن 
يف الوقـــت الحـــارض ، نواجـــه أكـــرب حركـــة 
ســـكانية عى املســـتوى العاملي منـــذ الحرب 
العامليـــة الثانيـــة. ال أعتقد أنـــه ميكن ميكن 
أن نتحـــدث عن التخفيـــف. يجب أن نتحدث 
عـــن كيفية تعاملنا مع هـــذه الظاهرة. معظم 
متطوعـــي الصليـــب األحمر والهـــالل األحمر 
لدينـــا هم يف كل جزء من طريـــق الهجرة ويف 
، ويقدمون  واملقصـــد  والعبور  املنشـــأ  بلدان 
واإلسعافات  األساســـية  اإلنســـانية  الخدمات 
األوليـــة والدعم النفي وتقديـــم املعلومات 
وعن  القانـــوين  وضعهم  حـــول  للمهاجريـــن 
الخدمـــات ومـــا إىل ذلـــك. نعتقـــد أن لكل 
دولـــة الحق يف حاميـــة حدودهـــا ويف تقرير 

سياســـات الهجـــرة الخاصـــة بهـــا ، ولكن ال 
يحق ألحـــد أن يفعل تلك املعانـــاة املتزايدة. 
للغايـــة بشـــأن كيفيـــة معاملة  إنني قلـــق 
املهاجريـــن يف الكثر من البلـــدان وكيف يتم 
تجريم األعامل اإلنســـانية يف بعـــض األحيان. 
يجـــب أن نواصـــل القيـــام بعملنـــا يف هذا 
املجـــال ، وحاميـــة مبادئنا. نحـــن محايدون 
، لكـــن الحيـــاد يجـــب أال مينعنا أبـــًدا من 
دعم األشـــخاص املســـتضعفني وإنقاذ األرواح 
لســـنا  نحن  اإلنســـانية.  الكرامـــة  وحاميـــة 
مهتمـــني بالوضـــع القانوين لألشـــخاص ؛ نحن 

حياتهم. بإنقـــاذ  مهتمون 

 باتت بعض الدول المستضيفة 
لالجئين تحاول التملص من احتواء 
العائـــالت الالجئة عن طريق رفض 
اســـتضافتها مـــدة طويلـــة بحجة 
والخلـــط  قانونيـــة   غيـــر  الهجـــرة 
بيـــن مصطلـــح المهاجـــر والالجئ،  
متناســـية مـــا جـــاء  فـــي مبادئ 
اإلنســـاني  الدولـــي  القانـــون 
وحمايـــة الالجـــئ 1951 ؟ كيـــف 

تواجهـــون مثـــل هكذا مشـــكلة؟

روكا: أريـــد أن أكون واضحـــا يف ذلك  كام 
قلـــت مـــن قبـــل ، نحن نريـــد فقـــط إنقاذ 
ليـــس  اإلنســـان.  كرامـــة  وحاميـــة  األرواح 
دور الصليـــب األحمـــر والهـــالل األحمر هو 
الحديـــث عن الوضـــع القانـــوين للمهاجرين. 
و أعتقـــد ان عـــى  كل دولة  وجـــوب احرتام 
املعاهـــدات الدوليـــة املتعلقة بهذا الشـــأن.

هويـــة  تحفـــظ  الجثـــث  إدارة    
الضحايا لكـــن في بعض األحيان و 
في الحاالت الطارئة تتعمد بعض 
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الـــدول الـــى الدفـــن الجماعي او 
األمـــراض  النتشـــار  تفاديـــا  الحـــرق 
حقوقهـــم  الضحايـــا  ُيفقـــُد  مـــا 
تتعاملـــون مـــع  اإلنســـانية كيـــف 

هكـــذا مواقـــف؟

نحـــن نعتقـــد أن الدفن اآلمـــن مهم حًقا 
بشـــكل  اإلنســـانية  الكرامة  ولحامية  لألقارب 
عـــام. لدينـــا العديد مـــن األمثلـــة املهمة ، 
كام هو الحـــال يف ليبيا وجمهوريـــة الكونغو 
الدميقراطيـــة ، حيث يعمـــل املتطوعون بجد 
لتقديم دفن آمـــن للجميع،. مـــن املهاجرين 
البحر األبيض املتوســـط  الذيـــن ميوتـــون يف 

إىل األشـــخاص املصابـــني مبرض إيبـــوال ، نحن 
موجـــودون إلعطـــاء مكان آمـــن ودفن كريم 

. للجميع

 نقـــص التمويـــل اثـــر كثيـــرا علـــى 
برامـــج التعليم بالمنطقـــة العربية 
فالعديـــد مـــن النازحيـــن و الالجئين 
حرموا مـــن حقهم فـــي التعليم 

الـــى مـــاذا ترجعـــون ذلك؟

 لســـوء الحـــظ ، يؤثر نقـــص التمويل عى 
الربامـــج املختلفة يف املنطقـــة العربية وكذلك 
عى املســـتوى العاملي. الحـــق يف التعليم أمر 
حاســـم يجب أن يتاح لألطفـــال الوصول إىل 
املـــدارس. أعتقـــد أنـــه يجب عـــى املجتمع 
الـــدويل بـــذل املزيـــد مـــن الجهـــد لدعم 
األنشـــطة التعليمية واإلنســـانية أوالً . وهناك 
حاجة كبـــرة إىل حلول سياســـية للعديد من 

املختلفة. األزمـــات 

  بالنظـــر الـــى الحـــراك االنســـاني  
كيـــف تقيمـــون عمـــل المنظمـــة 

العربيـــة للهـــالل األحمـــر و الصليب 
األزمـــات  ارتفـــاع  وســـط  االحمـــر 

االنســـانية وضحايـــا  الحـــروب؟

 أعتقـــد أن ARCO مع الجمعيات الوطنية 
للصليـــب األحمـــر والهـــالل األحمـــر العريب 
تقـــوم بعمل إنســـاين كبر يف أماكن تشـــكل 
تحديـــات أكرب لنـــا جميًعا. أفكر يف ســـوريا ، 
واليمن ، وفلســـطني ، الســـياقات التي تكون 
فيها االحتياجـــات كبرة ، وتتزايـــد التحديات 
، وميثـــل وصول املســـاعدات اإلنســـانية دامئًا 
باألعامل  الدولية تعجب  الحركة  مشـــكلة. كل 

املجال. هـــذا  يف  املقدمة 

  حدثنـــا عن مســـتقبل الشـــراكة 
ومنظمـــة   IFRC االتحـــاد  بيـــن 
فـــي  وماهـــي   "  ARCO  "
اعتقـــادك ابرز البرامـــج التي يمكن 

؟  بينهمـــا  فيمـــا  تســـتثمر  ان 

 أعتقـــد أن الشـــبكات اإلقليميـــة مثـــل 
ARCO مهمة ملناقشـــة األولويـــات اإلقليمية 
ومشـــاركة أفضل املامرســـات وضامن مشاركة 
كل مجتمـــع وطنـــي يف القرارات الرئيســـية . 
ARCO مثل الشـــبكات اإلنســـانية األخرى ، 
هي منصـــة مهمة لنـــا جميًعا لالســـتامع إىل 

أن  أعتقد  الناشـــئة.  واألفـــكار  االحتياجـــات 
لدينـــا الكثر مـــن التحديات املشـــرتكة، مثل 
وتغر  املعقـــدة  الطـــوارئ  وحـــاالت  الهجرة 
املناخ، والتـــي ميكننا معالجتها بشـــكل أفضل 

. مًعا

القصـــص  مـــن  الكثيـــر  تلهمنـــا    
العالـــم ماهـــي  اإلنســـانية فـــي 
أكثـــر القصـــص التـــي أحزنتـــك ومـــا 
هـــي القصة التي جعلتك تشـــعر 

بالســـعادة؟

 من الصعـــب للغايـــة اإلجابـــة عى هذا 
الســـؤال. يف كل مهمة ، يف كل ســـياق ، هناك 
قصـــص حزينة وســـعيدة. أســـتطيع أن أقول 
أن بهـــا نجد القـــوة ملواصلة عملنـــا. أجدها 
يدخلون  الســـوريني  متطوعينا  رأيـــت  عندما 
مناطـــق يصعـــب الوصـــول إليها ملســـاعدة 
األكـــرث ضعًفا. قصص مســـتوحاة من  الفئات 
نســـاءنا ورجالنا الذين يســـاعدون املهاجرين 
الوســـطى، ودعم  أمريـــكا  مـــن  قوافـــل  يف 
مجتمعاتهـــم املحليـــة املترضرة مـــن الزلزال 
والتســـونامي يف إندونيســـيا أو حتى املخاطرة 

بحياتهم يف اليمن أو فلســـطني. لقد استلهمت 
من العمل الحاســـم الذي قام بـــه متطوعونا 
يف جمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة لوقف 
فـــروس إيبـــوال. إننـــي أســـتوحى القصص 
أنشـــطة متطوعينـــا يف جـــزر املحيط  مـــن 
الهـــادئ الذيـــن يتعـــني عليهـــم التعامل مع 
ســـيناريوهات معقدة للغاية. لقد اســـتلهمت 
من املتطوعـــني املوجودين لدينـــا أينام يصل 
املهاجـــرون إىل إيطاليا ، مام يضع اإلنســـانية 
أمام القضايا السياســـية. لقد اســـتلهمت من 
التغير،  النقاش حـــول  املشـــاركة يف  شـــبابنا 
والحضور يف أنشـــطتنا اليومية عى املســـتوى 
وأســـاليب  جديدة  بأفكار  وتزويدنـــا  العاملي 

ة يد جد

هـــل أنـــت راضـــي عـــن أدائكـــم 
فـــي ترقيـــة الخدمـــة اإلنســـانية؟ 

روكا: أعتقـــد أننـــا حققنا نتائـــج مختلفة ، 
واألهم هو وصول املســـاعدات اإلنســـانية يف 
فنزويـــال والتي أعتقـــد أنها مهمة بالنســـبة 
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لألشـــخاص الذيـــن نخدمهـــم ، مـــع إجالء 
الغوطـــة الرشقية بعـــد مرور  الجرحى مـــن 
عام. بعد ســـنة واحدة كرئيس لالتحاد الدويل 
لجمعيـــات الصليب األحمر والهـــالل األحمر، 
أعتقد أن لدينا مســـاحة كبرة من التحســـني، 
لكننـــي فخـــور للغايـــة بتمثيـــل 12 مليون 
متطـــوع من الذين يعملـــون، يف هذه اللحظة 

املحلية. بالذات، ملســـاعدة مجتمعاتهـــم 

المخيـــم،  لـــك   يعنـــي  مـــاذا    
المتطـــوع،  الالجـــيء،  الطفـــل 
يـــخ 6 نوفمبـــر  تار هنـــري دونـــان، 

2018.؟

مخيـــم :  وهو املكان الـــذي ميكن أن ميثل 
األمل ولكـــن يف بعض األحيـــان أيضا نوع من 

لسنوات. السجن 
طفـــل الجـــئ : طفـــل ضعيـــف يجـــب 

أن يحظـــى بـــكل اهتـــامم املجتمـــع الدويل 
اإلنســـانية. واملنظـــامت 

التطـــوع: عمـــيل اليومـــي كمتطـــوع يف 
متثيـــل متطوعي  ، يرشفني  األحمـــر  الصليب 
الصليـــب األحمـــر والهالل األحمـــر وعظامنا 

وكنزنا. ومســـتقبلنا  وجذورنـــا 
هـــري دونان: رجـــل ثوري ال يـــزال لديه 

رؤية لـــه أهمية بالنســـبة ملاليـــني الناس .
 :  2018 )نوفمـــرب(  الثـــاين  ترشيـــن   6  
عـــام واحد مـــن الخدمـــة ، وســـنة واحدة 
مـــن الرئاســـة ، وســـنة واحدة متثـــل ماليني 
األحمر:  والهـــالل  األحمر  الصليـــب  متطوعي 
رشف ومســـؤولية كبرة أشـــعر بهـــا كل يوم.

هـــي  مـــا    : "معكـــم"  مجلـــة 
توجههـــا  يمكـــن  التـــي  الرســـالة 
المتطوعيـــن  مـــن  الجديـــد  للجيـــل 
فـــي  خاصـــة  و  العالـــم  فـــي 

العربيـــة؟ المنطقـــة 

 الشـــباب عنرص أســـايس لحركتنا الدولية. 
الشـــباب حارض ومســـتقبل منظامتنا. الشباب 
ملتزمون وأســـايس للنزاهة وااللتـــزام والرؤية 
للمســـتقبل. بدون شـــباب ، لن نكون قادرين 
عـــى التكيـــف مـــع التحديـــات الجديدة يف 
املنطقـــة العربيـــة ، وكذلك يف جميـــع أنحاء 
العـــامل ، نحتـــاج إىل االســـتامع إىل الشـــباب 
لكونهم  بالفخر  يشـــعرون  وجعلهم  ومتكينهم 
الصليب األحمـــر والهالل  جزًءا مـــن عائلـــة 
األحمر. ســـيجد الشـــباب دامئًا مؤيًدا كبرًا يف 

! رئيسهم

ً
نصنع البسمةمعا
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 بعد ســـنوات طويلة من العمل اإلنساين 
املؤسســـايت يف الكويت ، الـــذي يعد امتدادا 
ملســـرة الخر والعطاء التـــي انتهجها اآلباء 
واألجداد ، وســـار عليها األبنـــاء، أصبح ذلك 
يحتذى به  عمليـــاً  اإلنســـاين منوذجاً  العمل 
يف دول العـــامل ، حيـــث رضب أروع األمثلة 
يف النشـــاط التطوعي، وســـاهم يف رســـم 
صورة واضحة املعامل عن النشـــاط اإلنســـاين 
لهـــذا البلد املعطـــاء، وقدم صـــورة واقعية 
عـــن رؤيته املســـتقبلية التـــي تطورت من 
أعامل إغاثية تقليدية إىل نشـــاطات تنموية 
تســـتهدف انتشـــال املحتاجـــني مـــن حالة 
البـــؤس والفقر إىل أفضل حالـــة ممكنة عرب 
العمل عى توفر املتطلبات األساســـية لهم، 
واالعتامد  الـــذايت  االكتفاء  لتحقيـــق  متهيداً 
عـــى النفس. وحرصـــت القيـــادة الحكيمة 
للكويـــت طـــوال تاريخها عـــى دعم ذلك 
العمل اإلنســـاين وتشـــجيعه ورعايته ، إميانا 
منهـــا بدوره الكبـــر يف تعزيـــز التعاون بني 
األمـــم وتحقيق الهدف األســـمى للبرشية ، 
وهـــو التعاون والتكاتـــف والتعاضد يف وجه 

وامللامت. والتحديـــات  األزمات 
ان العمـــل الخري هو الركيزة اإلنســـانية 
التـــي يقوم عليها املجتمع ويســـتقيم , ومن 

العمل اإلنساني 
المؤسساتي في الكويت

الدكتور هالل مساعد الساير*

هـــذا املنطلق كان ما قدمتـــه دولتنا الحبيبة 
الكويت خالل الســـنوات املاضيـــة ومازالت 
والتي هـــي مثال لنـــا وللعـــامل أجمع منرب 
للخر والعمل اإلنســـاين ، وهـــا نحن نعمل 
بجد واجتهـــاد يف خدمة اإلنســـانية وتحت 
قبـــة املركـــز اإلنســـاين وتحت حكـــم قائد 
اإلنســـانية الذي أفســـح املجال مـــع تنوع 
ســـبل العمل الخري فيه , فنحن نســـعى أن 
الحبيب  اإلنســـاين داخل وطننا  يكون علمنا 
ومنـــد يد العون ألبناء شـــعبنا الخـــِر وهذا 

عليه. نعمل  ومـــا  واجبنا 
وتعــــــــد جمعية الهالل األحمر الكويتي 
إحدى املنـــارات الكويتيـــة الرائدة يف مجال 
العمـــل اإلنســـاين، وتضطلع بـــدور كبر يف 
ذلك نشـــاطاته ومشـــاريعه داخل الكويت 
كبـــر من عدد  بتقدير  وخارجها، وتحظـــى 
واإلقليمية  الدوليـــة  املنظـــامت  مـــن  كبر 
املعنيـــة بالعمل اإلنســـاين، باعتبارها تعمل 
الناجمة  عى الحد مـــن املعاناة اإلنســـانية 
عـــن الكـــوارث واألزمـــات التي تشـــهدها 
مناطق عدة يف العامل ، وتســـعى إىل اإلسهام 
يف صون كرامة اإلنســـان، وتحســـني ظروف 
معيشـــته، وتقديم املســـاعدة والعون ألشد 
الحاالت اإلنســـانية ضعفا وحاجة سواء كان 
ذلـــك ناجـــام عن وضـــع اجتامعـــي معني، 

أو عن نشـــوب حروب ورصاعـــات، أو عن 
كـــوارث طبيعيـــة وأزمـــات اجتامعيـــة أو 

دية. قتصا ا
أرقاما  الكويتـــي  األحمر  الهالل  وســـجل 
النداءات  للعديد من  االســـتجابة  قياسية يف 
يف  الروهينغـــا  اغاثـــه  ومنهـــا  االنســـانيه 
بنغـــالدش وبنـــاء 297 وحـــدة ســـكنيه يف 
الفلبني ودعم االشـــقاء يف ســـوريا وفلسطني 
والصومال  والســـودان  والعـــراق  واليمـــن 
اضافـــة اىل الدعـــم واملســـاعدة يف الهنـــد 
نوعية  بعمل مشاريع  وقامت  وإندونيســـيا. 
كثرة تركت أثـــرا ايجابيا يف حيـــاة األطفال 
مثـــل مـــرشوع التعليم ومـــرشوع عمليات 
القوقعة  القلب لألطفـــال ومرشوع زراعـــة 
وزراعة الكى اىل جانب اســـهامها باملشاريع 
التـــى تهتـــم بصـــون كرامـــة األرس مثـــل 
مشـــاريع الوحدات الســـكنية ومتكني املرأة.
ونختتـــم مقالنا هـــذا بالتأكيـــد عى أن 
خدمة اإلنســـان عبادة يجـــب أوال أن تتوج 
باإلخـــالص للـــه ســـبحانه وتعـــاىل ، وثانيا 
أن يكـــون العمل عمـــال متقنا يخـــدم فيه 
اإلنســـانية ، وثالثا أن يكـــون العمل فيه من 
الشـــفافية الواضحـــة حتى ال تكـــون عليه 
مآخذ مـــن الجهات الحكوميـــة أو الدولية .

جمعيـــه  اداره  مجلـــس  *رئيـــس 
الهـــالل االحمـــر الكويتـــي
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معكم ) الكويت ( 
للهـــالل  العربيـــة  املنظمـــة  تطلـــق 
معرض  )أركو(  األحمـــر  والصليب  األحمر 
"‘إنســـانية فنان" يف الكويت عى هامش 
للمنظمة  العامـــة  الهيئـــة  اجتامعـــات 
44، إميانـــاً منهـــا بأهميـــة دور الفـــن 
التشـــكييل يف إيصال الرســـالة اإلنسانية 
وإبـــراز املعاناة التي يعيشـــها النازحون 
اإلنســـانية. املآيس  وضحايا  واملهجـــرون 

ويعـــد هـــذا املعـــرض أول معـــرض 
إنســـاين يشـــرتك فيه نخبـــة متميزة من 
يف  اســـهموا  الذين  التشـــكيليني  الفنانني 
مرشوع  وهو  التشـــكيلية،  الحركة  تطوير 
إنساين مســـتديم ومتطور وســـيتم نقله 
إىل عـــدد من العواصـــم العربيـــة أثناء 

املهمة. الفعاليـــات  بعـــض  إقامة 
يأيت هـــذا املعرض مبناســـبة مرور 44 
وانطلقت  املنظمـــة  إنشـــاء  عـــى  عاماً 

44 لوحة في معرض
 "إنسانية فنان" بالكويت

ضمن جهود ARCO إلطالق رابطة 
عربية للفن التشكيلي اإلنساني

الســـعودية  العربية  اململكة  مـــن  فكرته 
كمرشوع إنســـاين لينتقـــل إىل كافة أقطار 
العـــامل، وهو ينقل تعبر اإلنســـان الفنان 
عـــن معاناة أخيه اإلنســـان أيـــاً كان من 
)تهجـــر، نـــزوح، لجوء، ترشيـــد، جوع، 
العرقية  االنتـــامءات  عـــن  بعيـــداً  فقر( 
والدينيـــة والطائفية، وقـــد اخترت دولة 
مـــن محطات  مهمة  محطـــة  الكويـــت 

النوعي. املعـــرض  هذا 

ومـــن الخطـــوات املهمـــة يف بدايـــة 
الطريـــق إنشـــاء رابطـــة عربيـــة للفن 
"إنســـانية  بعنوان  اإلنســـاين  التشـــكييل 
فنان" لالنطـــالق بهذا الفـــن النوعي من 
"املحليـــة" إىل "العامليـــة" خدمة للعمل 
اإلنســـاين ومواجهـــة املآيس اإلنســـانية.

مجـــرد معرض  ليس  فنان"  "إنســـانية 
فنـــي تشـــكييل عابـــر، بل هـــو مرشوع 
إنســـاين واضح املعامل واألهـــداف يجمل 
رســـالة إنســـانية ســـامية ســـيكون لها 
امتداد  عـــى  مداها  وســـتأخذ  صداهـــا 

األرضية. الكـــرة 
يأيت هـــذا املعرض مبناســـبة مرور 44 
عامـــاً عـــى إنشـــاء املنظمـــة وانطلقت 
الســـعودية  العربية  اململكة  مـــن  فكرته 
كمرشوع إنســـاين لينتقـــل إىل كافة أقطار 
العـــامل، وهو ينقل تعبر اإلنســـان الفنان 
عـــن معاناة أخيه اإلنســـان أيـــاً كان من 
)تهجـــر، نـــزوح، لجوء، ترشيـــد، جوع، 
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العرقية  االنتـــامءات  عـــن  بعيـــداً  فقر( 
اختـــرت  والدينيـــة والطائفيـــة، وقـــد 
دولـــة الكويت كمحطـــة أوىل مهمة من 

محطات هـــذا املعـــرض النوعي . 
وأكـــد الدكتـــور صالـــح بـــن حمـــد 
الســـحيباين أمني عـــام املنظمـــة العربية 
األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر  للهـــالل 
ARCO، أهميـــة إنشـــاء رابطـــة عربية 
بعنـــوان  اإلنســـاين  التشـــكييل  للفـــن 
"إنســـانية فنـــان" لالنطالق بهـــذا الفن 
النوعـــي مـــن "املحليـــة" إىل "العاملية" 
ومواجهـــة  اإلنســـاين  للعمـــل  خدمـــة 
املـــآيس اإلنســـانية. وقال "الســـحيباين" 
لدى تدشـــني معرض "إنســـانية فنان" يف 
مقـــر األمانـــة العامة للمنظمـــة العربية 
بالريـــاض مؤخـــراً مبشـــاركة عـــدد من 
اهتاممنـــا  إن  التشـــكيليني:"  الفنانـــني 

بإطـــالق هـــذه الرابطة يـــأيت يف وقت ال 
يـــكاد يوجد فيه اآلن فنانون تشـــكيليون 
ســـخروا أقالمهم بشـــكل مؤسي لخدمة 
اإلنســـانية، حيـــث املوجـــود حاليـــاً ال 
يتعدى اجتهـــادات فرديـــة، فهذه فرصة 
اإلنســـاين  املعرض  هـــذا  للمشـــاركني يف 
لننطلق بهـــذه الفكرة من بلـــد املقر إىل 

 . العاملية 
، كـــم نحـــن ســـعداء يف   وأضـــاف 
الواقـــع أن منـــد يد الرشاكات اإلنســـانية 
مـــع فنانـــني جســـدوا بأناملهـــم رمزية 
إىل أن الفن ليس حديثاً  اإلنسان، مشـــراً 
يف الواقـــع، فالفنانـــني القدامـــى كانـــوا 
السنني،  الجبال منذ آالف  يرســـمون عى 
ووجه كلمتـــه للفنانني قائـــالً لهم "أنتم 
كوكبـــة ونخبة منتقـــاة أرادت أن تنطلق 
مـــن املحلية ونحلّق معـــاً إىل العاملية من 

تقيمون  أنكم  خصوصاً  اإلنســـانية،  خالل 
معارض كبرة للفن التشـــكييل يف مدارس 

" . مختلفة
وأضـــاف أيضاً : "نقدر هـــذه القامات 
اإلنســـانية مـــن األخوة واألخـــوات، وال 
شـــك أن كل واحـــد منهم ملتـــزم مبهام 
عمليـــة كثـــرة، وميكن يف هذه الســـاعة 
التـــي حـــرض فيهـــا أحدكـــم أن يحصل 
الريـــاالت، ولكنها  مقابلهـــا عـــى آالف 
هـــي التضحية والبـــذل باملـــال والجهد 
، وأقول أن  والوقت لخدمـــة اإلنســـانية 
اآلن قد  تلبســـونها  التي  الجميلة  املالبس 
ال تكـــون لها قيمة أو أثر بعد ســـنتني أو 
ثالث أو أربع ســـنوات، كذلـــك الكرايس 
التـــي نجلـــس عليها قـــد ال تكـــون لها 
فائـــدة بعد ســـنوات، وكذلـــك املركبات 
قـــد ال تكـــون لهـــا فائدة بعـــد خمس 

الذي  اإلنســـاين  العمـــل  لكن  ســـنوات، 
تقدمونه لإلنســـانية هو بـــإذن الله تعاىل 
ســـيكون له أكرب األثر والفائـــدة والبقاء 
رغم تضـــاءل اإلنســـانية عنـــد كثر من 
األجيـــال الجديـــدة ، ولعلكـــم ترون أن 
الشـــخص قد يشـــاهد الحـــادث الدموي 
بـــه ســـاكناً  ويصـــوره دون أن يحـــرك 
أويفكر يف إنقاذ املصاب أو يبلغ إســـعافاً 
وكل ذلـــك مـــن أجـــل نرشه يف وســـائل 
التواصـــل االجتامعـــي، فأين اإلنســـانية 
هنـــا ؟" وأردف قائالً : "كذلك تلمســـون 
املخيامت،  يف  والنازحـــني  الالجئني  معاناة 
وهم ضحايـــا املآيس اإلنســـانية يف العامل 
العـــريب  مـــا يحتـــم علينـــا أن نعمل يف 
هذه  من  املترضريـــن  ملســـاعدة  امليدان 
املـــآيس، وأن نتفـــق مع هـــذه القامات 
عى كيفيـــة املســـاهمة يف مواجهة هذه 
املـــآيس اإلنســـانية ، واجتـــذاب املانحني 
الجيل  اإلنســـاين، وحث  العمل  نحو دعم 
اإلنســـاين  للتفاعل  الشـــباب  من  الجديد 
املـــآيس، باإلضافة إىل تجســـيد  مع هذه 
اللغة البرصية واســـتخدام هذه الريشـــة 
الفنيـــة التي تتكـــون من فكـــرة وصورة 
يجّســـدها رســـامون أمثالكـــم، والتي ال 
شـــك أنها ســـتعطى مجاالً رحبـــاً لخدمة 
هذا اإلنســـان، فهنيئـــاً لكـــم وهنيئاً لنا 

 " بكم 
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باملنظمة  الوطنيـــة  الجمعيـــات  جـــّددت 
األحمر  األحمـــر والصليـــب  للهالل  العربيـــة 
دعمها لرتشـــح رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
الهـــالل األحمـــر الكويتـــي معـــايل د. هالل 
للصليب  الدامئـــة  اللجنة  لعضويـــة  الســـاير، 
األحمـــر والهـــالل األحمر . جاء ذلـــك التأكيد 
يف اللقـــاء التشـــاوري للمجموعـــة العربيـــة 
املشـــاركة الـــذي جـــرى عى هامـــش أعامل 
املؤمتـــر اإلقليمـــي ملنطقـــة آســـيا واملحيط 
الـــدويل لجمعيات  العارش لالتحـــاد  الهـــادئ 
الصليب األحمـــر والهالل األحمـــر الذي عقد 

يف العاصمـــة الفلبينيـــة مانيـــال، ويـــأيت ذلك 
التجديد امتـــدادا لتأكيدها الســـابق الذي تم 
أثنـــاء اجتامع الهيئة العامـــة للمنظمة العربية 
يف دورتها ال 43 التي عقـــدت يف بغداد خالل 

املايض.  ابريل  شـــهر 
"الســـاير" الذي سيتســـنم رئاســـة حقيبة 
الهيئة العامـــة للدورة 44 للمنظمـــة العربية 
األحمر ســـيكون  األحمـــر والصليب  للهـــالل 
الطموحات  أمام ملفـــات إنســـانية تنتظـــره 
واآلمال إىل جانـــب أمانة املنظمـــة وأعضائها 
ليواصل مســـرة املنظمـــة إىل عامهـــا الـ 45 

بإذن الله حيـــث موعد إقامتهـــا القادم الذي 
رمبا يكـــون  يف العاصمة البحرينيـــة املنامة . 

التي  الشـــخصية  ألتقت هـــذه  "معكـــم" 
تنبض بالتفـــاؤل ، وتناولت من خـــالل اللقاء 
العديد مـــن الجوانب ذات العالقـــة ، فإليكم 

الحـــوار التايل : 

الهـــالل  جمعيـــة  تســـتضيف 
اإلجتماعـــات  الكويتـــي  األحمـــر 

"معكم" تلتقي "الساير" .. الرئيس 
الذي تنتظره الطموحات واآلمال :

 مـــن الرســـائل النبيلـــة التـــي قدمتهـــا 
ً
)44( عامـــا

منظمتنـــا العربيـــة فـــي خدمـــة الجمعيـــات الوطنية

المنظمـــة العربيـــة للهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر ، هل من كلمة 

لكـــم حـــول ذلـــك ؟

- بدايـــــــة نرحب بضيـــوف الهالل األحمر 
الكويتـــي مـــن أمنـــاء ورؤســـاء جمعيـــات 
األشـــقاء   الهـــالل األحمـــر والصليب األحمر 
وكافـــة الجمعيـــات األخـــرى ، وكذلك ممثيل 
مـــع  الرشاكـــة  ذات  الدوليـــة  املنظـــامت 
املنظمـــة العربيـــة يف مجال العمل اإلنســـاين 
والقانون الدويل اإلنســـاين ومكونـــات الحركة 
للهالل األحمـــر والصليـــب األحمر  الدوليـــة 
واملنظامت اإلنســـانية الدوليـــة ، باإلضافة إىل 
عدد مـــن املراقبني مـــن الهيئـــات والجهات 
العاملـــة يف الحقل اإلنســـاين عى املســـتوى 
اإلقليمـــي والـــدويل . وال شـــــــك أن األنظار 
واألوســـاط اإلغاثية املهتمة بالعمل اإلنســـاين 
تنظـــر بعني اإلعتبـــار إلجتامع الهيئـــة العامة 
والصليب  األحمـــر  للهالل  العربية  للمنظمـــة 
األحمـــر يف دورتها الـ )44( والتي يســـتضيف 
فعالياتها الهـــالل األحمر الكويتـــي  يف الفرتة 
مـــن 22 إىل 24 أبريـــل 2019 ، بحضور كافة 
الجمعيـــات الوطنيـــة باملنظمـــة ، وممثـــيل 
املنظـــامت الدولية ذات الرشاكـــة مع املنظمة 
والقانون  اإلنســـاين  العمل  العربية يف مجـــال 
الـــدويل اإلنســـاين ومكونات الحركـــة الدولية 

واملنظامت  األحمر  والصليـــب  األحمر  للهالل 
اإلنســـانية الدوليـــة ، باإلضافـــة إىل عدد من 
املراقبني مـــن الهيئات والجهـــات العاملة يف 
اإلقليمي  املســـتوى  عـــى  اإلنســـاين  الحقل 

لدويل. وا

الهـــالل  جمعيـــة  تســـتضيف 
اجتماعـــات  الكويتـــي  األحمـــر 
الهيئـــة العامة للمنظمة العربية 
للهـــالل األحمـــر والصليب األحمر.. 
حـــول  لكـــم  كلمـــة  مـــن  هـــل 

؟ ذلـــك 
 ـ بدايـــــــة نهنئكم مبرور 44 ســـنة  عى 
تأســـيس املنظمـــة العربية للهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمر التي أدت أدواراً إنســـانية 
كبرة وأصبحـــت جهودها واضحـــة للعيان ، 
كام نثمـــن دور اململكة العربية الســـعودية 
ودعمهـــا للمنظمة إىل اآلن لتكـــون  محطة  
إنطالق للعمل اإلنســـاين  واإلغاثـــــي . ونود 
هنـــا أن نشـــيد بجهـــود املنظمـــة العربية 
للهالل األحمـــر والصليب األحمـــر يف تطوير 
بني  واإلنســـاين  اإلغـــايث  العمـــل  وتنســـيق 
األشـــقاء العرب والجمعيات الوطنية العربية 
، مثمنـــاً مـــا تقدمه املنظمـــة ومكوناتها من 
لرفع  الشـــقيقة  األحمـــر  الهالل  جمعيـــات 

كفـــاءة الجمعيـــات الوطنيـــة ، باإلضافة إىل 
دعـــم برامج التوأمة ونقل الخـــربات وتبادلها 
بني الجمعيات الشـــقيقة لخدمـــة بعضها يف 
ســـياق التنســـيق والحرص عى تطوير برامج 
الوطنية   الجمعيات  تدعم وتقوي  ومشـــاريع 
للقيـــام بدورها عى أكمل وجـــه والرفع من 
دوره املســـاعد للحكومة يف مجابهة الحاالت 
التـــي تدخل ضمـــن نطاق عملهـــا. كام أود 
اإلشـــارة هنـــا إىل حـــرص جمعيـــة الهالل 
األحمـــر الكويتـــي لإلرتقاء مبجـــاالت العمل 
قدرة  لتعزيـــز  الحثيث  وســـعيها  اإلنســـاين 
املنظمـــة العربية ومتكينها من أداء رســـالتها 

النبيلـــة يف خدمة شـــعوب املنطقة.

أنتم مرشـــحون ألحد المناصب 
القياديـــة فـــي الحركـــة الدوليـــة 
للهـــالل األحمـــر والصليـــب األحمر  
قيمون اإلداء اإلنســـاني 

ُ
،كيـــف ت

فـــي هـــذه الحركة ؟
ـ  لقد ســـاهمت الحركـــة الدولية للصليب 
الرامية  األحمر والهـــالل األحمر  بجهودهـــا 
إىل إغاثـــة املاليني من األشـــخاص وتحســـني 
الظـــروف املعيشـــية لعـــدد ال يحـــى من 
ضحايـــا النزاعـــات والكـــوارث الطبيعية  يف 
مختلـــف أنحـــاء العـــامل . كـــام أن الحركة 
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الدوليـــة للصليـــب األحمر والهـــالل األحمر ، 
يف مختلـــف أنحاء العامل، تقـــدم الدعم ملاليني 
البـــرش املترضريـــن مـــن النزاعـــات والعنف 
والكـــوارث الطبيعيـــة والظـــروف الطارئـــة 
األخرى عرب شـــبكة تتألف مـــن 191 جمعية 
األحمر  للصليـــب  الدولية  واللجنـــة  وطنيـــة 
واالتحاد الـــدويل لجمعيـــات الصليب األحمر 
مًعا  املكونات  األحمـــر. وتعرب هـــذه  والهالل 
عـــن طيف واســـع مـــن التنـــوع اإلنســـاين، 
والجميـــل أنهـــا تتحد تحـــت لـــواء املبادئ 
اإلنســـانية نفســـها: اإلنســـانية وعدم التحيز 
التطوعية  والخدمـــة  واالســـتقالل  والحيـــاد 
والوحـــدة والعامليـــة ، كام أن الهـــالل األحمر 
الكويتـــي واللجنـــة الدولية واإلتحـــاد الدويل 
للصليـــب األحمـــر والهالل األحمـــر يعمالن 
كـــرشكاء منـــذ عقـــود، وتربطهـــام املبـــادئ 
التي تقـــوم عليهـــا الحركة الدوليـــة، لتقديم 
املســـاعدات اإلنســـانية للمحتاجـــني دون أي 
متييز عى أســـاس النوع أو الديـــن أو الخلفية 
العرقيـــة، بهـــدف حاميـــة الحيـــاة والصحة 

اإلنســـان. احرتام  وكفالة  والكرامـــة، 

يـــز   أبرمتـــم عـــدة إتفاقيـــات لتعز
األحمـــر  الهـــالل  بيـــن  التعـــاون 
المنظمـــات  ومختلـــف  الكويتـــي 
العاملـــة  والهيئـــات والجمعيـــات 
لتطويـــر  اإلنســـاني  مجـــال  فـــي 
وتفعيـــل  اإلنســـانية  الشـــراكة 
تطبيـــق مبـــادي الحركـــة الدوليـــة 
. نـــود إلقـــاء الضـــوء علـــى هذه 

. االتفاقيـــات 
 يســـعى الهالل األحمر الكويتي بإســـتمرار 
إىل توســـيع وتعزيز تعاونه ورشاكاته اإلنسانية 
الجهـــات واملنظامت اإلقليميـــة والدولية  مع 
أهدافـــه ورســـالته ويلبي حاجات  مبا يحقق 
املحتاجني من مثل هذه املشـــاريع اإلنســـانية 
. وال شـــك  أن األزمـــات اإلنســـانية التـــي 
اجتاحت املنطقة يف الســـنوات األخرة جعلت 
من الرشاكـــة خياراً إســـرتاتيجي مع املنظامت 
الدوليـــة ، ولـــذا فقد أبرمـــت الجمعية خالل 

العـــام امليالدي الســـابق 41 إتفاقيـــة تعاون 
مـــع املنظـــامت اإلنســـانية  داخـــل و خارج 
إطـــار الحركـــة الدوليـــة للصليـــب  األحمر 
والهـــالل األحمر و ذلك للتعـــاون يف املجاالت 
والتعليمية  والتنمويـــة  واإلغاثيـــة  الصحيـــة 
ومتكـــني املرأة ورعايـــة األيتـــام، و من ضمن 
الكويتـــي  االحمـــر  الهـــالل  رشكاء جمعيـــة 
مـــن خـــارج الحركـــة الدولية عى املســـتوى 
لالمم  التابع  العاملـــي  الغذاء  برنامـــج  الدويل 
املتحـــدة، منظمـــة انقـــاذ الطفل، مؤسســـة 
التعـــاون، اللجنة االســـالمية للهـــالل الدويل، 
اإلنســـان  وحقوق  اإلنســـانية  اإلغاثة  هيئـــة 
والحريات، كـــام متيزت الجمعيـــة بعدد كبر 
مـــن الـــرشاكات عـــى املســـتوى املحيل مع 
عدد من مؤسســـات دولة الكويـــت املتميزة 
العلمي،  للتقـــدم  الكويت  منهم مؤسســـة  و 
والصنـــدوق  الكويتـــي،  التمويـــل  وبيـــت 
الكويتـــي للتنمية اإلقتصاديـــة العربية، وعدد 
البنـــوك الوطنية، باإلضافـــة اىل عدد من  من 
الدولية و  الحركـــة  املتميزيـــن داخل  الرشكاء 
املنظمـــة العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب 
األحمـــر، واالتحـــاد الدويل و اللجنـــة الدولية 
للصليـــب االحمـــر و عـــدد مـــن الجمعيات 
الوطنية يف دول بنغالدش، باكســـتان، رسيالنكا، 
افغانســـتان، الفلبـــني، الهنـــد، قطـــر، تركيا، 
لبنان، االردن، العراق، البوســـنة و الهرســـك، 

كينـــا، اوغندا، الصومال، الســـودان، موريتانيا، 
الكونغـــو و غرهـــم وذلـــك لتعزيـــز ثقافة 
العمل االنســـاين ودعـــم جهـــود الجمعية يف 
االســـتجابة للطـــوارئ. ويأيت بـــذل الجمعية 
لـــكل الجهود املمكنـــة يف هذا الشـــأن تلبية 
للنداءات اإلنســـانية ومد العـــون للمترضرين، 
وأؤكد أن املســـاعدات الكويتيـــة املقدمة إىل 
املنكوبني يف شـــتى أنحاء العامل ســـتظل عالمة 

مضيئة تضـــاف إىل ســـجل الكويت.

 نشـــر مبادئ القانـــون الدولي 
أحـــد الركائـــز لمواجهـــة التحديـــات 
تقيمـــون  كيـــف   . اإلنسانيــــــــــــة 
األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  جهـــود 

الكويتـــي فـــي هـــذا المجـــال ؟
 ـ  تبـــذل جمعية الهالل األحمـــر الكويتي 
جهـــوداً كبـــراً مـــن خـــالل التشـــجيع عى 
الترشيعـــات  يف  اإلنســـاين  البعـــد  مراعـــاة 
املختلفـــة ، وإطـــالق النـــداءات اإلنســـانية 
وحـــث املجتمع الـــدويل عى مد يـــد العون 
للشـــعوب املترضرة جراء الكـــوارث الطبيعية 
أو النزاعـــات املســـلحة، وتفعيـــل القانـــون 
األربعة  جنيـــف  واتفاقيات  اإلنســـاين  الدويل 
اإلنســـان مبـــا يعزز  ونرش مبـــادئ حقـــوق 
قدرات  وبنـــاء  الدوليـــني،  واألمـــن  الســـلم 
الزميلـــة  والخريـــة  الوطنيـــة  الجمعيـــات 

وتنميـــة كفاءاتهـــا البرشية وخرباتهـــا الفنية 
واإلداريـــة، ومتثيل دولة الكويـــت يف املحافل 
اإلقليميـــة والدولية املعنية بالعمل اإلنســـاين 
واالجتامعـــي والقضايـــا اإلنســـانية املختلفة. 
كـــام تســـعى الجمعية أيضـــاَ لنـــرش الوعي 
بالقانـــون الدويل اإلنســـاين وحقوق اإلنســـان 
من خالل النـــدوات واملحـــارضات التي تقوم 
بتقدميهـــا يف املجتمع وأيضا التي تشـــارك فيها 
األخرى  الدوليـــة  واملنظـــامت  الهيئـــات  مع 
والهالل  األحمر  الصليـــب  وهيئات  وجمعيات 

. األحمر 

َيضحـــي المتطوعـــون لخدمة 
واإلنســـاني  اإلغاثـــي  العمـــل 
ســـبيل  فـــي  بأنفســـهم 
و  يـــن  المحاصر مســـاعدة 
العربيـــة  الـــدول  فـــي  الالجئيـــن 
مـــا  يواجهـــون  بعضهـــم  أن  إال 
"االحتـــراق  بظاهـــرة  يســـمى 
تعرضهـــم  بســـبب  النفســـي" 
أثنـــاء  التحديـــات  مـــن  للعديـــد 
آليـــات  هـــي  مـــا   . تطوعهـــم 
حمايتهـــم  بإعتبارهم  رأس مال 

؟ الوطنيـــة  الجمعيـــات 

ـ   يُعــــــد العمل التطوعي وحجم اإلنخراط 
فيه رمزاً من رمـــوز تقدم األمـــم وازدهارها، 
فاألمـــة كلام ازدادت يف التقـــدم والرقي، إزداد 
انخـــراط مواطنيها يف أعـــامل التطوع الخري ، 
كام يُعد اإلنخـــراط يف العمل التطوعي َمطلب 
مـــن متطلبات الحيـــاة املعـــارصة التي  أتت 
بالتنميـــة والتطور الرسيـــع يف كافة املجاالت 
. ويَتطلـــب العمـــل التطوعي إتصـــاالً مبارشاً 
مع املحتاجـــني واملترضرين بصفـــة دامئة مام 
تُســـبب يف بعض األحيان نتيجـــة الضغوطات 
املســـتمرة عى املتطوع ما يســـمى باإلحرتاق 
النفي نتيجـــة ضغوط العمل بشـــكل يومي 
أعراض  لديهـــم  الـــذي خلف  األمر  تقريبـــا، 
اإلحـــرتاق النفـــي املتمثلة يف عـــدم القدرة 
عـــى اإلســـتمرار يف العمل، التعب املســـتمر، 
ولهــــذا   . املحتاجــــــني  التعاطف مع  فقدان 
فمن املطلـــوب وضع حلول مناســـبة وخطط 
النفي يف  إســـرتاتيجية للحد مـــن الضغـــط 
ميـــدان العمل عـــن طريق تخصيـــص رعاية 
نفســـية وحصص تفريغ إنفعـــايل للمتطوعني 
نظراً لخطـــورة مـــا يصادفنـــه يف العمل من 
مشـــاكل وصدمـــات تصـــل إىل حـــد املوت 
املفاجـــئ نتيجـــة العمـــل الكبـــر يف امليدان 
اإلغـــايث و املشـــاهدات اليوميـــة . وفـــــــي 
الســـنوات األخرة وتناول الكثـــر من الباحثني 
مصطلح االحـــرتاق النفي وأصبـــح مصطلحا 

واســـع االنتشار فقد اكتســـب املوضوع أهمية 
كبـــرة لـــدى الكتـــاب و الباحثـــني يف الدول 
املاضية  الثالثـــة  العقـــود  املتقدمـــة خـــالل 
يف مجـــال الســـلوك التنظيمـــي و التطويـــر 
اإلداري و العلـــوم  الطبيـــة ،بحيـــث إقرتنت 
بجميـــع عامل  النفـــي  اإلحـــرتاق  دراســـة 
املهـــن اإلجتامعية و الخدمات اإلنســـانية من 
متطوعـــني ومعلمني ، إداريـــني ، عامل اإلطفاء 
، رجـــال الرشطـــة ، محاميـــني و حتى مدربني 
رياضيني. ولهــــــذا فإن الجمعية حرصت عى 
إدخـــال املتطوعـــني يف الكثر مـــن الفعاليات 
العمـــل  وورش  امليدانيـــة  اإلغاثـــة  منهـــا 
واملشـــاركة يف املؤمترات والندوات ليك ال يركز 
يف عمـــل واحد وهـــو اإلغاثـــة امليدانية . كام 
تحـــرص الجمعية عى تكريـــم املتطوعني من 
فرتة إىل آخـــرى عرفاناً بجهودهم اإلنســـانية ، 
وأن يكـــون للمتطوع راحة نفســـية من عناء 
وجهـــد العمـــل اإلغـــايث ويعود مـــره آخرى 

املحتاجني. ملســـاعدة  جديد  إغايث  لنشـــاط 

العربيـــة  المنطقـــة  تواجـــه 
لتوالـــد   

ً
نظـــرا كبيـــرة  تحديـــات 

كيـــف   ، اإلنســـانية   المآســـي 
قيمـــون أداء الواقـــع اإلنســـاني 

ُ
ت

فـــي المنطقـــة العربيـــة  ؟ وهل 
عقبـــات  خلـــق  الـــى  ذلـــك  ادى 
يـــق العمل اإلنســـاني ؟   فـــي طر
ودور الكويـــت فـــي هـــذا االتجاه 

؟
- إن الواقــــــع الذى نعيشـــه اليوم والذى 
أرهقتـــه النزاعـــات واإلنحراف غر املســـبوق 
عن النســـق اإلنســـاىن يُحتم علينـــا أن نكثف 
من مســـاعينا تقديم العون اإلنســـاىن وصياغة 
مســـتقبل البرشيـــة وتجاوز تلـــك الرصاعات 
التى تـــكاد أن تعصـــف بعامل اليوم الســـيام 
الوطن العريب .     ومتـــــــثل النزاعات املمتدة 
سبباً رئيســـياً للمعاناة اإلنســـانية، وقد تؤدي 
إىل نـــزوح طويل األمـــد، وإىل الهجـــرة، وإىل 
التنموية. والكـــــــويت يف هذا  االنتكاســـات 
الخضـــم املتالطـــم نـــذرت نفســـها ، فإن مل 
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تكـــن تســـتطيع أن متنع الـــرصاع، فعى األقل 
تغيث ما مكـــن من املترضريـــن واملحتاجني 
،  وتدعـــوا  يف نفـــس الوقت نخبـــة من أهل 
الـــرأي ، لتبـــادل وجهـــات النظـــر  وإعالء 
الصوت للبحث يف أســـباب تلـــك  الرصاعات 
و الطـــرق األقرص لحلهـــا أو تقليـــل نتائجها 
أهلنا  العادي مـــن  املواطـــن  الســـلبية عى 
العـــرب ، والبحث عن إعـــالء العقل ، و لجم 
التكســـب الســـيايس عى حســـاب أجســـاد 
ومصالـــح األغلبيـــة عـــن طريـــق تعظيـــم 
وإغاثـــة  اإلختـــالف  تقليـــص  و  الجوامـــع، 
املحتـــاج، وقـــد قامـــت مؤسســـات كويتية 
بـــدأب لفعل ذلـــك ، وعى رأســـها جمعية  

الهـــالل األحمـــر الكويتي .

عبـــر  الســـالم  تفعيـــل  يظـــل   

أقصـــر  اإلنســـانية  الدبلوماســـية  
الحـــرب  أخطـــار  لـــدرء   يـــق  طر
مشـــكالت  مـــن  تخلفـــه  ومـــا 
لجـــوء ونـــزوح . ماهـــي جهـــود 
دعـــم  فـــي  جمعيتكـــم 
المشـــكالت  لمواجهـــة  الحلـــول 

؟ نية نســـا إل ا
 متضــــــي دولة الكويت قدمـــا يف تعزيز 
دبلوماســـيتها الناجحـــة املرتكـــزة عى دعم 
العمـــل اإلنســـاين العاملـــي ومـــا ميثله من 

قيـــم إنســـانية عليـــا. فأمـــــــام التحديات 
التي تواجه العمل اإلنســـاين رغـــم ما تبذله 
املنظـــامت اإلنســـانية من جهود ملموســـة 
تبـــدو الحاجة ملحـــة إىل اللجـــوء إىل آليات 
اإلنســـانية" لإلسهام يف تحقيق  "الدبلوماسية 
األهداف اإلنســـانية عى نحو فعـــال. ولعل 
الهـــدف األســـايس من هـــذا املنحـــى هو 
ترســـيخ "الدبلوماســـية اإلنســـانية" بوصفها 
الحركة  دامئـــة يف سياســـة  طريقـــة عمـــل 
الدولية للمنظامت اإلنســـانية ويشـــمل ذلك 
واالتفاقيات  واالتصـــال  واملفاوضات  املنارصة 
الرســـمية وغرها من اإلجراءات. وعليه فقد 
أصبحت "الدبلوماســـية اإلنســـانية" الكويتية 
مســـؤولية ونهجـــا ال غنـــى عنـــه يف إطار 
الحركـــة الدوليـــة للوصـــول ويف أقرب وقت 
ممكـــن إىل املنكوبني واملحتاجـــني وهو األمر 
الذي يحتـــاج إىل املزيد مـــن مضاعفة فرص 
القـــرارات وأصحاب  الوصـــول إىل صانعـــي 
اآلراء للتحـــاور معهـــم يف هذا الشـــأن من 
أجل ضـــامن حيز إنســـاين أوســـع. ويف هذا 
الكويتية مل  املســـاعدات  أن  نجـــد  الصـــدد 
تقتـــرص عـــى الجانـــب املـــادي فقـــط بل 
للدولة، وقد  الدبلومـــايس  الجانب  تعدته إىل 
الكويتي  األحمـــر  الهـــالل  أضفـــت جمعية 
مســـحة إنســـانية، ما دفعها للعمل واملثابرة 
لتتبوأ الصفوف املتقدمـــة ، لتؤدي بذلك دور 
»الدبلوماســـية اإلنســـانية« كمنظومة قيمية 

تُضـــاف إىل القـــوة الناعمة لدولـــة الكويت 
وترفع من ســـمعتها .      ويحــــــرص ســـمو 
أمـــر البالد الشـــيخ صبـــاح األحمـــد الجابر 
الصبـــاح حفظه الله ورعـــاه  الرئيس الفخري 
لجمعيـــة الهـــالل األحمـــر الكويتـــي بصفة 
امتدت  التـــي  الخر  أعـــامل  شـــخصية عى 
إىل معظـــم أرجاء األرض إضافـــة إىل الجهود 
اإلنســـانية التـــي تنظمها حكومـــة الكويت 
فضـــال عـــن مشـــاريع الجمعيـــات الخرية 
األهليـــة التـــي تســـتهدف أنحـــاء مختلفة 
املحتاجني  مســـاعدة  بهـــدف  العـــامل  مـــن 
واملنكوبـــني وهو مـــا جعل الكويت تســـطر 
اســـمها بكل فخـــر واعتزاز بأحـــرف من نور 
يف التاريـــخ املعارص وتتصـــدر موقع الصدارة 
بـــني دول العـــامل بعطائهـــا اإلنســـاين. وقد 
نجحت الكويت عرب مســـاعداتها اإلنســـانية 
التي قدمتهـــا وما زالت تقدمهـــا يف مختلف 
أنحـــاء العامل يف إضفاء بعـــد ملموس لواقعية 
العاملـــي حتـــى أضحت  العمـــل اإلنســـاين 
مبادراتها اإلنســـانية معلام مميـــزا من معامل 
السياســـة الخارجية للبالد ما ميكن تســـميته 
"الدبلوماســـية اإلنسانية". واســـتنادا إىل تلك 
الرؤيـــة اإلنســـانية عملـــت الكويـــت عى 
التخفيف من معاناة الشـــعوب التي تشـــهد 
أزمات كبـــرة من خالل تقديم املســـاعدات 

بلد. مـــن  أكرث  يف 

تطلـــق األمـــم المتحـــدة فـــي 
جنيـــف  فـــي  مايـــو2019   13
مـــن  للحـــد  العالمـــي  المنتـــدى 
هـــي  مـــا  الكـــوارث  مخاطـــر 
خطـــط الهـــالل األحمـــر الكويتـــي 
فـــي دول  الكـــوارث  لمواجهـــة 
وفـــي  عامـــة  بصفـــة  العالـــم 
المنطقـــة العربية بصفة خاصة؟

 ـ  الهـــالل األحمـــر الكويــــــتي يف حالة 
التأهـــب واالســـتعداد  والتصـــدي لألخطار 
والكـــوارث التـــي هـــي من صنـــع البرش أو 
مـــن فعل الطبيعـــة ، تعد من أهم وســـائل 
الوطنية،  اإلنجازات واملقـــدرات  الحفاظ عى 
ومن هـــذا املنطلـــق تدعم دولـــة الكويت 
إطـــار عمـــل /ســـنداي/ للحّد مـــن مخاطر 
الكوارث )2015 – 2030( وأهدافه الســـبعة. 
وندعـــو املجتمع الدويل إىل بـــذل املزيد من 
الجهـــود والتعـــاون والبحث عـــن رضورات 
املحافظـــة عـــى املصـــر الواحـــد والعيش 
املشـــرتك إزاء مواجهـــة األزمـــات والكوارث 
الطبيعيـــة التـــي تواجهنـــا جميعـــا والعمل 
الجاد ملنع وقـــوع هذه الكـــوارث واألزمات 
يك ينعم العامل باالســـتقرار والسالم والتنمية ، 
ونؤكد  اســـتمرار التطلعات اإليجابية املقرتنة 
بالجهود الدؤوبة للحد مـــن مخاطر الكوارث 

االســـتقرار  لتعزيز  وعامليا،  وإقليميـــاً  وطنياً 
تويل  الجمعية  وتُولـــــــي  العـــامل.  والنمو يف 
أهميـــة كبرة يف مجال التعامـــل مع الكوارث 
الطبيعيـــة والتعاون الـــدويل ملواجهتها والحد 
من آثارهـــا ، أطلقت الجمعيـــه يف ١٩ يوليو 
٢٠١٧ مركز العمليـــات التابع إلدارة الكوارث 
بجمعيـــة الهالل االحمـــر الكويتـــي بتاريخ 
19 يوليـــو 2012 وهو للتأكيـــد عى جهوزية 
التأهب والتي  الجمعية من خـــالل مرحلـــة 
يشـــكل الحصـــول عـــى البيانـــات العنرص 
األهـــم فيها ، متهيـــدا لإلســـتجابة للكوارث. 
ويســـعى املركز فهو اىل توفـــر قاعدة بيانات 
متكاملـــة لصانـــع القـــرار / مجلـــس ادارة 
الجمعية حول الكارثـــة ) طبيعية ، بيئية ، أو 
نزاع مســـلح ( والذي يشـــمل التقييم املبديئ 
و االحتياجـــات العاجلة للمجتمـــع أو الدولة 

. املنكوبة 
ويرتبط املركـــز مبذكرات تفاهـــم وتعاون 
مع شـــبكات ومنظـــامت دوليـــة متخصصة 
يف رصـــد ومواجهـــة الكوارث ، حـــرص املركز 
من خاللها إىل االســـتفادة مـــن التكنولوجيا 
الدوليـــة والخربات البرشيـــة يف الحصول عى 
 ، بياناته  معلومـــات دقيقة إلثـــراء قاعـــدة 
والتي تحتوي عى قاعـــدة رصد ضخمة تضم 
كافـــة أنواع الكوارث الطبيعية والتي تشـــمل 
عى ســـبيل املثـــال ) الفيضانـــات والزالزل 
وانهيارات الرتبة والســـيول ونشـــاط الرباكني 

واألجســـام الغريبـــة املقرتبـــة مـــن الغالف 
الزمنية  ومدتهـــا  لـــألرض ورسعتهـــا  الجوي 
وغرهـــا من الكـــوارث الطبيعيـــة ، باإلضافة 
اىل الكـــوارث البيئيـــة واألزمات اإلنســـانية 
املســـتمرة كإنعدام األمن الغـــذايئ واألوبئة ، 
املســـلحة  والنزاعات  لإلضطرابات  تغطية  مع 
مـــن خـــالل البيانـــات املتعلقـــة باألوضاع 
الصحية واالجتامعيـــة والغذائية للمجتمعات 
املنظـــامت  ( وشاركــــــت مـــع  املتـــرضرة 
الدوليـــة يف العديـــد من املؤمتـــرات وورش 
العمـــل الخاصة عن اإلنـــذار املبكر للكوارث 
الطبيعيـــة مـــن ضمنهـــا اإلتحـــاد الـــدويل 
للصليـــب والهالل األحمر وصـــدرت توصيات 
مهمة تتعلـــق بتعزيز النظـــم واإلنذار املبكر 
ورسعـــة اإلســـتجابة. ونعــــــــرب عن األمل 
الحديثة وبشـــمولية  التقنيات  اســـتخدام  يف 
اكرب عى مســـتوي العـــامل لتعزيـــز القدرات 
يف الحـــد من الكـــوارث ومواجهـــة املخاطر 
من أجـــل ضـــامن عامل أكـــرث أمنـــا ألجيال 
املســـتقبل. وعملـــت الجمعــــــية عى بناء 
قـــدرات املتطوعـــني يف مجـــال االســـتجابة 
للكـــوارث ومامرســـة األنشـــطة املختلفـــة 
فريق  وتكوين  التأهـــب  بعمليـــات  الخاصة 
مؤهـــل مســـتعد للتدخل الرسيـــع مبينا أن 
التخطيط الســـليم يســـاهم يف تقليل األرضار 

لجسيمة  ا
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المحطة األولى
 فكرة االتحاد العربي :

 بـــدأت فكـــرة تأســـيس اتحـــاد عـــريب 
لجمعيـــات الهـــالل األحمر مبدينـــة القاهرة 
عام 1957م، مبناســـبة القيـــام بحملة لجمع 
املعونـــات للشـــعب الجزائـــري، حيث أعلن 
عـــى أن يتـــم وضـــع الخطـــوات العملية 
ملـــرشوع  تأليف هـــذا االتحـــاد، وينتظر أن 
تكـــون تجربـــة توصيـــل املعونـــات الطبية 
للجزائـــر يف مجـــال التعاون والتنســـيق بني 
جمعيات الهـــالل األحمر يف البـــالد العربية، 
وتواصلـــت جهـــود جمعية الهـــالل األحمر 
املرصي مـــن أجـــل تكوين وحدة تنســـيق 
مـــن الجمعيـــات العربية للهـــالل والصليب 
األحمـــر، وتقدمت بها إىل رابطـــة جمعيات 
الصليـــب األحمر يف جنيـــف، وقد تم اإلعالن 
عى أن تتخـــذ اإلجراءات لعقـــد مؤمتر عام 
يضـــم ممثـــيل جمعيـــات الهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر يف البلـــدان العربيـــة ، 
لوضـــع األســـس النهائيـــة لهـــذه الوحدة، 
وعقد اجتـــامع مبقر جمعية الهـــالل األحمر 
املرصي يف شـــهر نوفمرب عام 1964م بحضور 
الدكتور عســـاف معروف األرناؤوط مسؤول 
الصليب  برابطة  جمعيـــات  العريب  القســـم 
األحمـــر، لبحـــث تفاصيل هـــذه الوحدة ، 
واقـــرتح أن يكـــون مقرها مدينـــة القاهرة 
لوجود املؤسســـات الخاصة بالبـــالد العربية، 
للجمعيات  يعقـــد مؤمتـــر  أن  واتفق عـــى 
العربيـــة للتشـــاور حول املـــرشوع وإعداد 

له. الكاملة  الصياغـــة 

المحطة الثانية
االجتماع االول 

لمجموعة الجمعيات 

العربية ــ فيينا 1965 م :
عقد االجتـــامع األول ملجموعة الجمعيات 
العربية املشـــاركة يف املؤمتـــر الدويل للصليب 
األحمـــر يف فيينـــا عـــام 1965م، وقد متت 
مناقشـــة توزيع نرشة إرسائيليـــة أبان انعقاد 
املؤمتر خالفـــا لألنظمة املرعيـــة، واتفق عى 
تقديـــم مذكـــرة احتجـــاج إىل ســـكرتر عام 
الرابطـــة ، ورضورة عقد اجتامعـــات دورية، 
وقـــد أشـــار الدكتور احمـــد أبو قـــوره إىل 
االجتامعات،  هـــذه  عقـــد  أســـباب رضورة 
ودعـــا إىل عقد االجتامع الثـــاين مبدينة عامن 

.

المحطة الثالثة
 االجتماع الثاني لالتحاد 
العربي لجمعيات الهالل 
والصليب األحمر ـ عمان 

1965 م :
 عقـــد االجتـــامع الثـــاين لالتحـــاد العريب 
لجمعيـــات الهالل األحمـــر والصليب األحمر 
بتاريـــخ 19/12/1965م مبدينة عامن وانتقل 
املجتمعـــون إىل مدينة أريحـــا ، وكانت أهم 
املوضوعـــات التي عرضـــت عليـــه ، النظام 
األســـايس املقرتح لالتحاد العـــريب لجمعيات 
الهـــالل األحمر والصليـــب األحمر، وحرضت 
االجتامع وفود من  األردن ومرص والســـعودية 
والعراق وســـوريا ولبنان والسودان والكويت 
والجامعـــة العربية ورابطـــة الصليب األحمر 
ومندوب  األحمر،  للصليـــب  الدولية  واللجنة 
عن الجبهـــة القومية لتحريـــر جنوب اليمن، 
والـــذي قدم تقريـــراً عن حالـــة املنكوبني يف 

. الجنـــوب املحتل  مناطق 
وصـــدرت عن هذا املؤمتر عـــدة توصيات، 
منهـــا التوصية إىل الـــدول العربية التي ليس 

لها جمعيـــات للهالل األحمـــر أن تعمل عى 
تكوينهـــا بالرسعـــة املمكنة، وحـــث جميع 
الجمعيات لحضـــور حلقة دراســـية يف الدار 
البيضـــاء مايو 1966م، وإقـــرار نظام االتحاد 
العريب، ورصـــد ميزانية مؤقتة لـــه، وتكليف 
لجنة من جمعيات الهـــالل األحمر يف األردن 
والعـــراق والجزائـــر، لبحـــث مســـودة هذا 

الرابطة. مـــع  النظام 

المحطة الرابعة
لقاءات اقليمية :

-1 تم عقد املؤمتـــر اإلقليمي األول للهالل 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر مبدينـــة الدار 
البيضـــاء ـ املغـــرب يف الفـــرتة 23 ـ 28 مايو 
1966م ، وحرضه ممثلـــو الجمعيات الوطنية 
يف األردن ومرص وســـوريا ولبنان والســـودان 
وتركيا  واملغـــرب  وليبيا  وتونـــس  والجزائـــر 

وأفغانســـتان. وإيران 
-2 عقـــد املؤمتـــر اإلقليمي الثـــاين للهالل 
األحمر والصليـــب األحمر مبدينـــة الكويت، 

يـــوم 25/1/1969م  .

المحطة الخامسة
اجتماعات خاصة 
بموضوع محدد :

-1 اجتـــامع متهيـــدي لرؤســـاء جمعيات 
بالبالد  األحمـــر  والصليـــب  األحمر  الهـــالل 
يـــوم  بـــروت  مبدينـــة  ُعقـــد  العربيـــة 
10/3/1969م ملناقشـــة املوضوعـــات التـــي 
ســـتبحث يف املؤمتر الـــدويل للصليب األحمر 
الـــذي كان مقرراً عقده يف مدينة إســـطنبول.

-2 اجتـــامع رؤســـاء جمعيـــات الهـــالل 
والصليـــب األحمـــر عقـــد مبدينـــة القاهرة 
الفـــرتة 18-17 مايـــو 1969م، وحـــرضه  يف 
ممثلـــو الجمعيات الوطنيـــة العربية يف مرص 

وســـوريا والجزائر والعراق ولبنان وفلســـطني 
والكويت وليبيا والســـودان، وتصدر موضوع 
األوضاع الصحيـــة يف األرايض العربية املحتلة 
ومخيـــامت الالجئني الفلســـطينيني يف خارج 
متـــت  التـــي  املوضوعـــات  األرايض  هـــذه 

مناقشـــتها يف هـــذا االجتامع.

المحطة السادسة
الهـــالل  لجمعيـــات  الثالـــث  االجتـــامع 
والصليـــب األحمـــر ـــــ القاهـــرة 1970 م :

عقـــد االجتامع  الثالـــث لجمعيات الهالل 
والصليـــب األحمر مبدينة القاهـــرة يف الفرتة 
، وحـــرضه ممثلـــو  ينايـــر 1970م   28 24-
الجمعيات الوطنيـــة العربية يف مرص واألردن 
وســـوريا والكويت والجزائر واليمن الشـــاميل 
، وتم  الجنويب وليبيـــا والســـودان  واليمـــن 
فيـــه بحث أوجـــه التعاون بـــني الجمعيات، 
واتخـــاذ موقف موحد يف املؤمتـــرات الدولية، 
مخالفات  تتضمـــن  أخـــرى  نـــرشة  وإصدار 
األرايض  يف  جنيـــف  التفاقيـــات  إرسائيـــل 
املحتلـــة ، واســـتعراض نشـــاطات اللجنـــة 
الدوليـــة للصليـــب األحمر يف العـــامل العريب 
، وإنشـــاء فريـــق عريب للعمل يف اإلســـعاف 
باســـم الجمعيات العربيـــة يف الوطن العريب 

. والعامل 

المحطة السابعة
  اجتامعات خاصة مبوضوع محدد :

-1 اجتـــامع جمعيـــات الهـــالل األحمـــر 
والصليـــب األحمـــر يف دول املواجهـــة عقد 
مبدينـــة بـــروت يـــوم 5/3/1970م وحرضه 
مـــرص  يف  الوطنيـــة  الجمعيـــات  ممثلـــو 
، ومتت  والكويت  ولبنان وفلســـطني  واألردن 
فيه مناقشـــة مخالفـــات إرسائيـــل املتكررة 
التفاقيـــات جنيـــف، وإصـــدار نـــرشة ثانية 
بهـــذه املخالفات، تصـــدر بالغـــات العربية 
واألملانية  واإلســـبانية  والفرنسية  واإلنجليزية 

. سية لرو وا
-2 اجتـــامع جمعيـــات الهـــالل األحمـــر 
والصليـــب األحمر مبدينة بـــروت فرباير عام 

1971م.

المحطة الثامنة
  االجتماع الرابع 
لجمعيات الهالل 

والصليب األحمر ــ بغداد- 
العراق  1972م 

 عقد االجتـــامع الرابع لجمعيـــات الهالل 
األحمـــر والصليـــب األحمر، مبدينـــة بغداد- 
العراق  يف 5/3/1972م ، ومتت فيه مناقشـــة 
تقريـــر عن اجتـــامع  بروت وحـــث الدول 
العربيـــة التـــي نالـــت اســـتقاللها حديثـــا 
عـــى تكويـــن جمعيـــات للهـــالل األحمر، 
والعالقات بـــني الجمعيـــات العربية واللجنة 
الدولية، ومســـألة توحيد األنظمـــة الداخلية 
للجمعيـــات ، وتطويـــر القوانني اإلنســـانية 

املســـلح. النزاع  خالل 

المحطة التاسعة
 اجتماع جمعيات 

الهالل والصليب األحمر ــ 
عمان 1973م:

 عقـــد اجتـــامع جمعيات الهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر مبدينـــة عـــامن يـــوم 
 ، أيام  31/3/1973م واســـتمر ملدة خمســـة 
وحـــرضه ممثلو الجمعيـــات الوطنية العربية 
يف الســـعودية ومـــرص والبحريـــن والكويت 
ولبنان وســـوريا وتونـــس واللجنـــة الدولية 
األحمر،  الصليـــب  األحمـــر ورابطة  للصليب 
ومتـــت  فيـــه مناقشـــة تقرير عـــن أعامل 
اللجنـــة الدولية للصليب األحمـــر يف املنطقة 
يف  الوطنية  الجمعيـــات  وتعـــاون  العربيـــة 
الوطن العريب ، وتشـــكيل جمعيـــات للهالل 
األحمـــر يف البلـــدان العربية  التـــي ال توجد 
بهـــا مثـــل هـــذه الجمعيـــات ، وتعزيـــز 
دورهـــا يف تطويـــر القوانني اإلنســـانية خالل 
النزاعات املســـلحة، والتعاون والتنســـيق بني 
الجمعيات ، ودراســـة بعـــض التعديالت عى 

األحمر. الصليـــب  رابطة  دســـتور 

المحطة العاشرة
الهالل  لجمعيـــات  الســـادس  االجتـــامع 
والصليـــب األحمر ـــــ  الكويـــت 1974م :
الهالل  لجمعيـــات  الســـادس  املؤمتر  عقد 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر يف الكويت يف 
الفـــرتة 14/2/1974-11م ، وتضمـــن متابعة 
تنفيـــذ توصيـــات املؤمتـــر الخامـــس الذى 
عقد يف مدينـــة عامن ، ومناقشـــة توصيات 
مؤمتـــر الصليب األحمر الـــدويٍل الذى عقد يف 
طهران ، ومناقشـــة وســـائل تدريب الشباب 
عى الخدمـــات التطوعية للهـــالل والصليب 
األحمر وإعـــداد برنامج للـــدورات التدريبية 
والحلقات الدراســـية ، وتبـــادل الزيارات بني 
الشـــباب يف العطالت املدرســـية وبحث عدة 
موضوعـــات منها تعاون الجمعيـــات العربية 
يف تقديـــم خدمات اإلســـعاف األوىل وغرها 
مـــن الخدمات اإلنســـانية يف موســـم الحج ، 
وتنســـيق جمع وإرسال املســـاعدات للدول 
الطبيعية يف  الحرب والكـــوارث  أثناء  العربية 
للصليب  الدوليـــة  اللجنة  ، ومتويـــل  الخارج 
األحمـــر لتتمكن مـــن القيـــام بواجباتها يف 
الـــدول العربيـــة ، ومناقشـــة مذكـــرة  وفد 
جمعية الهـــالل األحمر الليبي بإنشـــاء أمانة 
عامـــة دامئة للجمعيـــات الوطنيـــة العربية، 
متت املوافقـــة عليها، وشـــكلت لجنة إلعداد 
تفاصيـــل تأسيســـها وعرضها عـــى االجتامع 
القـــادم  الـــذي كان مقـــرراً عقـــده مبدينة 

. الرياض 

المحطة الحادية 
العاشرة

 االجتماع السابع 
للجمعيات العربية للهالل 
ياض  والصليب األحمر ــ الر

1975م: 
الجمعيـــات  الســـابع  االجتـــامع  عقـــد   
الذي عقد  األحمر  للهالل والصليـــب  العربية 
مبدينة الرياض يوم  االثنـــني 25/1/1975م  ، 

يخنا اإلنساني تار
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خالل شـــهر نوفمـــرب 2007م، ووفقـــاً لذلك 
اصبحـــت الرتجمة الفورية لـــكل االجتامعات 
الدســـتورية ونـــرش وثائقها باللغـــة العربية، 
الدولية  الحركـــة  وكذا املراســـالت يف اطـــار 

األحمر. والصليـــب  األحمر  للهـــالل 
 وكان املؤمتر الســـادس والعـــرشون للهيئة 
يف عـــامن 1969 م قد أوىص بطلب الجمعيات 
الوطنيـــة بالعمل عى إدخـــال اللغة العربية 
يف اجتامعـــات مجلـــس املندوبـــني واملؤمتر 
الـــدويل للصليـــب األحمر والهـــالل األحمر، 
التكاليـــف  متويـــل  يف  املســـاهمة  ورضورة 
الحركة  دســـتور  لتعديل  والســـعي  املطلوبة 
الدوليـــة ونظامهـــا الداخـــيل حتـــى تصبح 
العاملة يف  اللغـــات  العربية ضمـــن  اللغـــة 
الـــدويل، وطالب  املندوبـــني واملؤمتر  مجلس 
والصليب  الهالل  لجمعيـــات  الخامس  املؤمتر 
األحمـــر العربيـــة يف عامن خـــالل الفرتة من 
31 مـــارس إىل 5 أبريـــل 1973م، الجمعيات 
بأن تقدم ملؤمتـــر طهران مرشوع اســـتعامل 
اللغة العربية يف مراســـالت اللجنـــة الدولية 
والرابطة الدوليـــة لجمعيات الهالل والصليب 
األحمر، وقـــرر املؤمتر التاســـع بالجزائر 28ــ 
31 مـــارس 1977م أن تتكفـــل الجمعيـــات 
بدفع األمـــوال الالزمة التـــي يتطلبها إدخال 
اللغات املســـتعملة  العربيـــة يف عداد  اللغة 
يف الجمعيـــة العامـــة كلغة عمـــل، وإدخالها 
كلغة عمـــل يف املجلس التنفيـــذي،، وطالب 
املؤمتـــر العـــارش يف الرباط 10ـــــ 15 أبريل 
1978 الرابطـــة الدوليـــة بالتدخـــل لتطبيق 
قرار مجلـــس الحكام الصادر يف بوخارســـت 
عـــام 1977م بشـــأن املوافقة عـــى التعديل 
الذي تقدمـــت به الجمعيـــة األردنية والذي 
يقيض بإضافـــة اللغة العربيـــة كلغة عمل يف 
املجلـــس التنفيـــذي وتصحيـــح الخطأ الذي 
وقعت فيـــه لجنـــة الصياغة، وقـــرر املؤمتر 
الجمعيات  التـــزام  بالبحريـــن  الرابع عـــرش 
العربيـــة بتحمـــل تكاليف اســـتخدام اللغة 
العربيـــة وأوىص بشـــكر الرابطـــة الدوليـــة 
بجعل  تعهدهـــا  عـــى  األحمـــر  للصليـــب 
اللغـــة العربيـــة لغـــة رســـمية يف املعاهد 
املؤمتر  وقـــرر  تقيمهـــا،  التـــي  والحلقـــات 
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وحرضه ممثلـــو  جميع الجمعيـــات العربية 
مبا يف ذلـــك الصومال وموريتانيـــا ومندوبني 
عـــن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب االحمـــر 
ورابطـــة الصليـــب االحمر ،  وقـــد اتخذت 
عـــدة قـــرارات وتوصيـــات  تتعلـــق بدعم 
وتنســـيق العمل بني الجمعيات، و تشـــكيل 
امانـــة عامة لجمعيـــات  الهـــالل  والصليب 
االحمر، والتـــي قد تم اقرتاحهـــا يف االجتامع 
الســـابق املنعقـــد مبدينة الكويـــت ،   يكون 
مركزهـــا مدينـــة جـــدة ، ومناشـــدة الدول 
العربيـــة رضورة املشـــاركة الفعالة يف املؤمتر 
اتفاقيـــات  لتطويـــر  القـــادم  الدبلومـــايس 
جنيـــف ، وارشاك منـــدوب عـــن جمعيات 
الهـــالل والصليب االحمر يف الوفود الرســـمة 
لهـــذا املؤمتر ، وتكـــون اللغـــة العربية لغة 
رســـمية يف الـــدورات التي يعقدهـــا معهد 
هـــري دونـــان ورابطـــة الصليـــب االحمر 
واملؤمتـــرات الدولية ، عـــى أن تتحمل االمانة 
العامة العربية  النفقات  ملدة ثالث ســـنوات 
، مســـاهمة يف تحمل هذا العـــبء االضايف ، 
وقـــرر االجتـــامع  أن تصبح جمعيـــة الهالل 
االحمر الفلســـطيني عضوا كامل العضوية يف 
رابطـــة جمعيات الصليـــب االحمر ، كام هي 

عضـــوا  يف مجموعـــة الجمعيـــات العربية .

 المحطة الثانية عشرة
اعتماد النظام 

األساسي للمنظمة
النظـــام األســـايس للمنظمة  تم اعتـــامد 
العربيـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
يف اجتـــامع الهيئة العامـــة للمنظمة بالدوحة 

خـــالل يومي 14 و15 فربايـــر 2007م.

المحطة الثالثة عشرة
توقيع اتفاقية مقر 

المنظمة
والعـــرشون  التاســـع  املؤمتـــر  وافـــق   
لجمعيـــات الهالل األحمـــر والصليب األحمر 
العربيـــة يف جنيـــف عـــى تعديـــل الفصل 

الســـابع املـــادة "17" من النظام األســـايس 
للمنظمـــة العربية للهـــالل األحمر والصليب 
األحمر ليكـــون مقر أمانتهـــا العامة الرياض 
بـــدالً عن جـــدة، وتم يف 15 مـــارس 2002م 
اتفاقيـــة املقر للمنظمـــة بني حكومة  توقيع 
اململكـــة وأمانـــة املنظمة، وقعهـــا نيابة عن 
حكومـــة اململكة مســـاعد وزيـــر الخارجية 
الدكتور نـــزار بن عبيد مدين وعـــن املنظمة 
أمينهـــا األســـبق عبـــد الغنـــي آيش، وقرر 
املؤمتـــر الثالثني للجمعيـــات يف الرباط األخذ 
العام  اتخذهـــا األمـــني  التـــي  بالخطـــوات 
لتنفيـــذ اتفاقية املقر، ودعـــت الهيئة العامة 
العمل مبقتضيات  إىل  للمنظمـــة  العام  األمني 
بنـــود االتفاقية ونقـــل مقر األمانـــة العامة 

الرياض.  إىل  جـــدة  من 

المحطة الرابعة عشرة                      
تدشين مقر المنظمة 
العربية للهالل األحمر 

يف الســـابع من جامدى اآلخرة عام 2014م 
دشـــن رئيس هيئة الهالل األحمر الســـعودي 
الســـابق صاحب الســـمو املليك األمر فيصل 
بـــن عبدالله بـــن عبدالعزيز مقـــر املنظمة 
العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمر يف 
حي الســـفارات بالرياض، وشيدته السعودية 
بتكلفـــة قاربـــت 45 مليون ريـــال بعد أن 
بـــن عبدالعزيز  الراحـــل فيصل  امللـــك  أمر 
ــــ بتبني مقـــر املنظمة يف  ـــــ يرحمـــه اللهـ 
اململكـــة وتقديـــم كافة التســـهيالت الالزمة 
لها لتكـــون محطـــة انطالق ومنصـــة حراك 
إنســـاين لتنســـيق جهـــود العمـــل اإلغـــايث 
العـــريب. وقدمـــت الهيئة العامـــة يف دورتها 
الـ 32 باملنامة يومـــي 16و17 مارس 2004م 
الشـــكر لحكومـــة اململكـــة عـــى تخصيص 
بالرياض وتشـــييده. األمانة  قطعة أرض ملقر 

المحطة الخامسة 
عشرة

 انتخاب آشي أول أمين 

عام للمنظمة 
 انتخبت الهيئة العامـــة يف اجتامع دورتها 
ــــ 31 ينايـــر 1975م الشـــيخ  الســـابع  27ـ 
عبدالغنـــي آيش أول أمـــني عـــام لألمانـــة 
العربيـــة باإلجامع، ووافقت  العامة للمنظمة 
لألمانة  تنفيذيـــة  لجنة  تشـــكيل  الهيئة عى 
مـــن جمعيـــات الكويت ومرص وفلســـطني 
واملغرب وعقـــدت أول اجتـــامع لها بحضور 
آيش، ووافـــق املؤمتر التاســـع بالجزائر 28 ــ 
31 مارس 1977م عـــى تجديد انتخاب آيش 
أمينـــاً عاماً لألمانـــة العامـــة للمنظمة ملدة 
أربع ســـنوات، كام وافق املؤمتـــر الرابع عرش 
للهيئـــة بالبحريـــن 23 ــ 25 ينايـــر 1983م 
عاماً  أمينـــاً  انتخابه  إعـــادة  عـــى  باإلجامع 
ملـــدة أربع ســـنوات أخرى تقديـــراً لجهوده 
عربيـــاً ودوليـــاً، وأقـــر املؤمتـــر الثامن عرش 
بالدوحة 2 ـ 5 مـــارس 1987م إعادة انتخابه 
الهيئـــة العامة  ملدة 6 ســـنوات، وجـــّددت 
يف مؤمترهـــا الثـــاين والعـــرشون بأبوظبـــي 
10 ـــــ12 نوفمـــرب 1992 م الثقـــة يف آيش 
باإلجامع ملدة 6 ســـنوات، كام جـــّدد املؤمتر 
ـ اســـبانيا  الســـابع والعـــرشون يف اشـــبيلياـ 
17/11/1997م الثقة يف اســـتمراره أميناً عاماً 

ملدة 4 ســـنوات.

المحطة السادسة 
عشرة

 
ً
 عاما

ً
انتخاب الهزاع أمينا

للمنظمة 
اعتمـــد االجتامع الــــ 31 للهيئـــة العامة 
للمنظمـــة 15ـــــ 17 يوليـــو 2003م انتخاب 
عبداللـــه بـــن محمـــد الهـــزاع أمينـــاً عاماً 
ملنظمة جمعيـــات الهالل األحمـــر والصليب 
األحمـــر العربيـــة ملـــدة 4 ســـنوات اعتباراً 
لألمني  الشـــكر  وتوجيه  مـــن 16/7/2003م، 
الســـابق عبدالغني آيش ــ الذي أبدى رغبته 
يف التخـــيل عـــن منصبـــه لظروفـــه الصحية 
ـــــ عى مـــا قدمـــه مـــن خدمـــات جليلة 

للمنظمـــة امتـــدت ألكرث من ربـــع قرن من 
املتميز واســـهاماته يف  بدوره  الزمان ونوهت 
تنمية قـــدرات الجمعيـــات الوطنية العربية، 
وقـــررت الهيئة يف اجتامع دورتهـــا 35 بقطر 
إعـــادة انتخاب عبداللـــه الهزاع أمينـــاً عاماً 
للمنظمة لوالية ثانية مـــن 2007 ــ 2011م.

المحطة السابعة 
عشرة

 
ً
انتخاب السحيباني أمينا

 للمنظمة
ً
عاما

انتخبـــت املنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
الدكتور صالـــح بن حمد  والصليب األحمـــر 
للمنظمة،  جديـــًدا  عاًمـــا  أميًنا  الســـحيباين 
وذلـــك خـــالل اجتـــامع الهيئـــة العامة غر 
العاديـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
الـــدويل الـــذي عقـــد يف الريـــاض يف فرباير 
2016 م ، بتزكيـــة كل الحارضيـــن من أعضاء 

. ملنظمة ا
وأكـــد " الســـحيباين" أنـــه ســـيعمل مع 
زمالئـــه باملنظمة عى مواصلـــة تأكيد أهمية 
الـــدور العـــريب املوحـــد يف دعـــم القضايا 
املستمر مع  التنســـيق  اإلنســـانية من خالل 
الوطنية  الجمعيـــات  من  املنظمـــة  مكونات 

. بية لعر ا

المحطة الثامنة عشرة
اعتماد "العربية" في 

المؤتمرات الدولية
نجحت املنظمـــة العربية للهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر يف الخامس مـــن أكتوبر 
2006م يف إدخال اللغـــة العربية لتكون لغة 
عاملـــة رســـمية يف االجتامعات الدســـتورية 
للحركـــة الدوليـــة للهالل األحمـــر والصليب 
األحمـــر، وأصبحـــت اللغة الرابعـــة املعمول 
بهـــا اىل جانب اللغـــات الثـــالث اإلنجليزية 
والفرنســـية واإلســـبانية، وبـــدا تطبيق هذا 
القـــرار مع انطالقـــة املؤمتر الثالثـــني للهالل 
جنيـــف  يف  األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر 

التاســـع والعـــرشون يف 22 أكتوبـــر 1999م 
بجنيـــف دعوة الحكومـــات العربية من أجل 
اقـــرتاح تعديل البند 12 مـــن النظام الداخيل 
للحركـــة الدوليـــة إلدخـــال اللغـــة العربية 
كلغـــة عمل أســـوة باللغات األخـــرى، ودعا 
املؤمتر املشـــاركني مـــن الجمعيـــات العربية 
يف اجتامعـــات االتحاد الدويل إىل اســـتعامل 
اللغـــة العربية يف مناقشـــاتهم قبل االعرتاف 

دامئة.   بصفـــة  كلغـــة عمل  بها 
 وطالـــب االجتـــامع الســـابع للجمعيات 
25/1/1975م  يـــوم  الريـــاض  يف  الوطنيـــة 
بأن تكـــون اللغـــة العربية لغة رســـمية يف 
الـــدورات التي يعقدها معهـــد هري دونان 
ورابطة الصليب االحمـــر واملؤمترات الدولية، 
عـــى أن تتحمل األمانـــة العامـــة للمنظمة 
ســـنوات،  ثالث  ملـــدة  النفقـــات  العربيـــة 
وحثـــت الهيئـــة الجمعيات عى املســـاهمة 
يف تحمل مصاريـــف الرتجمـــة الفورية للغة 
العربية املقدرة بـ 56 ألف فرنك ســـويرسي، 
وذلـــك ادراكاً منها ألهميـــة الرتجمة الفورية 
إىل اللغـــة العربيـــة أثنـــاء املؤمتـــر الدويل 
ومجلس  األحمـــر  والهالل  األحمـــر  للصليب 
املندوبـــني الـــذي عقد يف ديســـمرب 2003م، 
ودعـــت لتعديـــل الفقـــرة " 2" مـــن املادة 
الدولية  الداخيل للحركـــة  النظـــام  "12" من 
بحيـــث تكون لغات العمـــل يف املؤمتر الدويل 
ومجلس املندوبني تشـــمل اللغـــة العربية إىل 

والفرنســـية واإلنجليزية  اإلســـبانية  جانب 

المحطة التاسعة 
عشرة

تغيير مسمى المنظمة 
العربية

أقـــرت الهيئـــة العامـــة يف مؤمترهـــا يف 
عـــام 2007 تغير مســـمى األمانـــة العامة 
لجمعيـــات الهالل األحمـــر والصليب األحمر 
العربية الـــذي كان مقرراً منـــذ عام 1975م 
إىل األمانـــة العامة للمنظمـــة العربية للهالل 
تعديل  مـــع  األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر 

األســـايس. نظامها 
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دبي ـ معكم 
اختتمـــت فعاليـــات مؤمتـــر ومعرض ديب 

الـــدويل لإلغاثة والتطوير "ديهـــاد" يف دورته 

برعاية صاحب  كانت  والذي  السادســـة عرش 

السمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، 

نائب رئيـــس الدولة رئيس مجلـــس الوزراء، 

حاكم ديب، وأفتتحها ســـمو الشـــيخ حرش بن 

مكتوم آل مكتـــوم، مدير دائـــرة إعالم ديب، 

تحـــت شـــعار "التهجـــر" يف الفـــرتة ما بني 

-12 14 مـــارس 2019 يف مركـــز ديب الـــدويل 

ثالثة  مـــدار  واملعـــارض. وعى  للمؤمتـــرات 

أيام الحدث، اســـتقطب ديهـــاد نحو 5,300 

زائر ومشـــارك من 84 دولة. وشـــهد املعرض 

املصاحب حضور أكرث مـــن 640 جهة عارضة 

وغر  الحكوميـــة  املنظـــامت  مختلـــف  من 

األحمر  الصليـــب  ومؤسســـات  الحكوميـــة 

والهـــالل األحمر والجمعيـــات الخرية الذين 

التكنولوجيات والتطورات  قاموا بعرض آخـــر 

يف مجـــال دعـــم الالجئـــني واملهاجرين حول 

مل. لعا ا

وقـــال الســـيد أنطونيو فيتورينـــو، مدير 

عام منظمـــة الهجرة الدولية: "يف الســـنوات 

التي ضمت  التهجـــر  األخرة، شـــكلت أزمة 

الذيـــن يرتكون  النـــاس  أعـــداد كبرة مـــن 

أوطانهـــم بدوافـــع مختلفة تحديا سياســـيا 

وإنســـانيا للمجتمـــع الـــدويل. إن تجـــارب 

املنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة مـــع الحركات 

الواســـعة النطـــاق - ســـواء أكانـــت مـــن 

النازحـــني داخلياً أم عرب الحـــدود - قد علمت 

املنظمـــة يف الســـنوات األخـــرة عـــدداً من 

الدروس األساســـية. ميثـــل التضامن اإلقليمي 

العنرص  والنازحني  املحتاجني  اســـتضافة  تجاه 

اإلنسانية  األول واألكرث أهمية يف االســـتجابة 

الدوليـــة. لقـــد شـــهدنا بلدانًا عـــرب منطقة 

الـــرشق األوســـط وشـــامل إفريقيـــا تظهر 

تضامًنـــا اســـتثنائًيا يف الســـنوات األخـــرة". 

وأضـــاف: "نعلن من خالل هـــذا الحدث أن 

املنظمـــة الدولية للهجرة ستســـتمر يف العمل 

عى جمـــع مجموعة واســـعة مـــن وجهات 

"ديهاد" أختتم أعماله بحضور أكثر 
من 640 جهة يمثلون 84 دولة

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين : هناك حوالي 
40 مليون نازح ، وتحذيرات من ارتفاع النازحين بحلول عام 2050

النظـــر والحلول - يف املقـــام األول عرب األمم 

املتحـــدة، ولكـــن أيًضا من الجهـــات املعنية 

غر الحكوميـــة وذلك لضامن ســـر املجتمع 

الـــدويل عى نهـــج متســـق وموحـــد فيام 

يتعلـــق بأزمـــة الهجـــرة يف القـــرن الحادي 

. لعرشين" وا

وقال الدكتور عبدالســـالم املـــدين الرئيس 

التنفيـــذي ملؤمتر ومعرض ديهاد وديســـاب: 

" يف ظل األزمات اإلنســـانية وحاالت النزوح 

التـــي تواجه  القـــرسي والترشيـــد والتهجر 

عاملنـــا اليـــوم، نجتمـــع يف مؤمتـــر ومعرض 

ديهـــاد لنؤكد عـــى أهمية العمـــل الخري 

والجامعـــي يف القضايا ذات البعد اإلنســـاين 

مـــن أجـــل بنـــاء مســـتقبل أفضـــل يلبي 

النبيلة  القيـــم  التطلعـــات ويحقق مبـــادئ 

عـــى مســـتوى العـــامل، وأضـــاف: " نتقدم 

الوفاء  معـــاين  وأســـمى  والعرفان  بالشـــكر 

لصاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائـــب رئيس دولة اإلمـــارات، رئيس 

مجلس الـــوزراء حاكـــم ديب لرعايته الكرمية 

ملؤمتر ومعـــرض ديهاد عى مـــدار 16 عاماً، 

كام نشكر جهود املؤسســـات الحكومية التي 

تعنى بالشـــؤون اإلنســـانية والجمعيات غر 

الحكوميـــة عى دعمهم لهـــذا الحدث الكبر 

الـــذي يحتفي باإلنســـانية ونـــرش الخر".

االتفاقيات العالمية
 بشأن الالجئين 

ناقشـــت أجندة اليـــوم األول العديد من 

املوضوعات امللحة وهـــي االتفاقيات العاملية 

بشـــأن الالجئني واملهاجرين: مـــا مدى تأثرها 

الفعـــيل ؟ والتعليـــم يف الظـــروف الطارئـــة 

مناقشة  املســـتقبل:  يف  اســـرتاتيجي  استثامر 

الفجـــوة ما بني التعليم يف املدارس الرســـمية 

والتعليـــم يف حاالت النـــزوح، والتهجر؛ خلق 

الفـــرص للمهجرين ودمجهـــم يف املجتمع.

اليـــوم األول  وقد شـــهد املعرض خـــالل 

حضـــوراً مميـــزاً مـــن الـــزوار واملشـــاركني 

والفاعلني يف املنظامت واملؤسســـات اإلنسانية 

املصاحب  املعـــرض  حيث ضم  والتطوعيـــة، 

الحكومية  املؤسســـات  مـــن  للمؤمتـــر 640 

لألعامل اإلنســـانية واملنظامت غر الحكومية 

واملورديـــن والـــرشكات وكـــربى العالمـــات 

أبرز  اســـتعرضت  التي  العامليـــة  التجاريـــة 

يف  املعرض  وأســـتضاف  ومشاريعها.  خدماتها 

هذه النســـخة 9 ورشـــات عمل إبداعية، من 

بينها ورشـــتي عمل ملفوضيـــة األمم املتحدة 

لشـــؤون الالجئني والتي أطلقـــت من خاللها 

مورد الخدمـــات اإللكـــرتوين الجديد الخاص 

. ضية ملفو با

املتحدة لشؤون  الســـامية لألمم  املفوضية 

الالجئـــني : هناك حـــوايل 40 مليـــون نازح 

داخلياً بســـبب العنـــف أو االضطهاد

ناقشـــت األجنـــدة يف اليـــوم الثـــاين من 

الهامة  املوضوعات  مـــن  العديد  مؤمتر ديهاد 

واالستجابة  وتبعاته،  أســـبابه  التهجر،  وهي: 

القـــرسي،  والتهجـــر  للنـــزوح  اإلنســـانية 

والتهجـــر واألمـــن : ما هـــي املعوقات؟ كام 

عقدت جلســـة خاصة حـــول موضوع التهجر 

وأهـــداف التنميـــة املســـتدامة ، أضف إىل 

عـــرض تقدميي خاص عـــن ضحايـــا الهجرة 

للحاميـــة،  األساســـية  الحاجـــة  القرسيـــة؛ 

وتناولت جلســـة "صـــون الكرامـــة : أولوية: 

ال يوجد إنســـان غـــر قانـــوين" املخاوف من 

ظهـــور سياســـات تـــم تصميمهـــا للحد من 

الهجرة، ولكنها ســـتؤدي إىل زيـــادة املعاناة 

يبحثون  الذين  األشـــخاص  اإلنسانية وضعف 

والكرامة. األمـــان  عن 

وقد أكد الخـــرباء الذين ميثلـــون مختلف 

الهيئـــات العامليـــة مثل املفوضية الســـامية 
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لألمـــم املتحدة لشـــؤون الالجئـــني واللجنة 

الدوليـــة للصليـــب األحمر ومكتـــب األمم 

اإلنســـانية  الشـــؤون  لتنســـيق  املتحـــدة 

ومنظمـــة الصحـــة العاملية ومنظمـــة أطباء 

بال حـــدود عى الحاجـــة إىل دمـــج القضايا 

الرئيســـية التي تواجه النازحـــني داخلياً ضمن 

املســـتدامة  التنمية  لتنفيـــذ خطة  جهودهم 

لعـــام 2030 والتي تعد بسياســـة "عدم ترك 

مساعدة". دون  شـــخص  أي 

 ووفًقـــا آلخـــر التقاريـــر الصـــادرة عن 

لشـــؤون  املتحدة  لألمم  الســـامية  املفوضية 

الالجئـــني، فإن األشـــخاص النازحـــني داخلياً 

هم النازحـــون ضمن بلدانهـــم وهم ميثلون 

مـــا يقـــارب مـــن 40 مليون شـــخص عى 

مســـتوى العامل، ومبا أن الربامج والسياســـات 

املرشديـــن  ومســـاعدة  لحاميـــة  الحاليـــة 

داخلياً تواجـــه التحديات، فقـــد أكد الخرباء 

عـــى رضورة اتبـــاع نهـــج جديـــد للتغلب 

الالجئون  يعـــاين منهـــا  التي  املشـــاكل  عى 

أنه  التأكيـــد عى  واملهاجـــرون. كام جـــرى 

العاجلة  اإلنســـانية  االســـتجابة  إىل جانـــب 

لهـــذه األزمـــات، فإنه ينبغي عـــى املجتمع 

الـــدويل أن يركـــز جهـــوده يف بـــذل مزيد 

مـــن االســـتثامرات عى املســـتويات املحلية 

الســـالم والتنمية  بناء  واإلقليمية والدولية يف 

. مة ا ملستد ا

أســـبابه  "التهجـــر،  موضـــوع  وحـــول 

وتبعاته"، قال الســـيد ماريو ســـتيفان املدير 

التنفيـــذي ملنظمة أطباء بال حـــدود، املكتب 

اإلقليمي يف دولة اإلمـــارات العربية املتحدة: 

"ركـــزت املحارضة التـــي قدمتهـــا عى عدم 

تجريـــم األشـــخاص املهجرين، وعـــى إنقاذ 

األرواح كجزء أســـايس من امليثـــاق العاملي، 

إىل جانـــب اعتـــامد السياســـات الرامية إىل 

عليه". والتغلـــب  التهجر  مـــن  الحد 

مـــن جهته، قـــال الســـيد أمـــني عوض، 

مدير إدارة الرشق األوســـط وشـــامل إفريقيا 

واملنّســـق اإلقليمـــي لشـــؤون املوظفني: "إن 

موضوع التهجـــر الذي يتناولـــه املؤمتر لهذا 

العـــام هو غايـــة يف األهميـــة ملنطقة الرشق 

يزال  أفريقيا، حيـــث ال  األوســـط وشـــامل 

النـــزوح من أكـــرث العواقب املؤملـــة وامللحة 
للحـــروب، وإذا متـــت معالجة أزمـــة النزوح 
بشـــكل غر كامل أو عـــدم معالجتها إطالقاً، 
ميكـــن لذلك أن ينعكس ســـلًبا عى املســـار 
لذا  للمنطقـــة ككل.  التنموي طويـــل األجل 
يجـــب علينا أن نحـــدد كيفية املـــيض قدماً 
بشـــكل مبتكـــر خـــالل عمليـــة البحث عن 

حلول شـــاملة".
يف حني شـــهد املعـــرض املرافـــق للمؤمتر 
حضـــوراً مميـــزاً يف يومـــه الثـــاين، فقد كان 
مبثابـــة منصـــة للتواصـــل وتبـــادل الخربات 
بـــني الزائرين واملشـــاركني والفاعلني يف مجال 
الرشكات  اإلنســـانية، وقد وصل عدد  القضايا 
العارضـــة إىل 640 من املؤسســـات الحكومية 
لألعامل اإلنســـانية واملنظامت غر الحكومية 
واملورديـــن والـــرشكات، وحظـــي مبشـــاركة 
واســـعة مـــن بريطانيـــا وفرنســـا والرويج. 
واســـتضاف الحـــدث ألول مـــرة "برنامـــج 
املشـــرتين" وهو عبـــارة عن منصـــة فاعلة 
تضم أكرث من 60 مشـــرتياً مـــن وكاالت األمم 
والجمعيات  واملؤسســـات  الرائـــدة  املتحدة 
العامل ملناقشـــة  أنحاء  الخرية من مختلـــف 

االجتامعات. عقـــد  وتســـهيل  خدماتها 

بحسب خبراء، مع حلول 
عام 2050، قد يواجه 

حوالي 700 مليون 
شخص النزوح

اختتمـــت يف الرابـــع عـــرش مـــن مارس 

فعاليـــات مؤمتر ومعـــرض ديب الدويل لإلغاثة 

والتطويـــر "ديهاد" يف دورته السادســـة عرش 

تحت شـــعار "التهجر" يف مركـــز ديب الدويل 

للمؤمتـــرات واملعـــارض، وقد أجمـــع الزوار 

واملعرض  املؤمتـــر  نجـــاح  واملشـــاركون عى 

الـــذي اســـتمر ملـــدة ثالثـــة أيـــام متتالية 

اســـتعرض فيهـــا القضايا األكـــرث إلحاحاً التي 

تواجـــه املهجرين والالجئني حـــول العامل، كام 

ســـلط املؤمتر الضوء عى ســـبل عالج قضية 

التهجـــر خاصة بعد قيـــام العديد من الدول 

وتعزيز  للهجـــرة  جديدة  سياســـات  بتطبيق 

الحـــدود القومية وتخطيـــط أو بناء الجدران 

الحدوديـــة. ويف ختام املؤمتـــر، أعلنت اللجنة 

املنظمة عـــن موعد انعقاد الـــدورة القادمة 

مـــن هذا الحـــدث والذي ســـيكون يف الفرتة 

.2020 مـــارس   10-12 بني  ما 

السفر  املناســـبة، قال سعادة  وحول هذه 

بيرت شـــاتزر مـــن املعهـــد الـــدويل للقانون 

اإلنســـاين، ســـان رميو، ورئيس األركان السابق 

ملنظمة الهجـــرة الدولية: " يأيت شـــعار هذا 

العـــام مـــن مؤمتر معـــرض ديهـــاد يف وقت 

النقاشـــات  بســـبب  ليس  للغاية؛  مناســـب 

الحاليـــة الجارية يف هذا املوضـــوع بل لكون 

هذه النقاشـــات تضمن الكثـــر من املفاهيم 

الخاطئـــة واللبـــس حـــول هـــذه املســـألة 

الشـــائكة. ويف عامل ال يتوقف عـــن التحرك، 

اإلقليمية  االختالفـــات  مـــن  العديد  هنـــاك 

والتغرات الحاصلة ال ســـيام يف منطقة الرشق 

ديناميكية  األكرث  املنطقة  باعتبارها  األوســـط 

يف العـــامل يف هـــذا الصـــدد. ومـــن هنا تأيت 

أهميـــة ديهـــاد ليجيب عى األســـئلة األكرث 

إلحاًحا ومنهـــا: "من بني مئـــات املاليني من 

املهجريـــن، من هـــم األكرث حاجـــة لالنتباه 

والدعـــم؟ ومـــن هي الفئـــة التـــي تحتاج 

إىل املســـاعدة؟" وركـــزت املحـــارضة التـــي 

العاملية  البيانات الدميوغرافيـــة  قدمها عـــى 

واإلقليمية باســـتخدام العديد مـــن املصادر. 

وكان الهـــدف منهـــا إطالع وتذكـــر الحضور 

بـــأن األرقـــام التي نتحـــدث عنها ليســـت 

مجـــرد أرقام فهـــي تتعلق بأشـــخاص لديهم 

وآمال." ومخـــاوف  وتوقعات  طموحـــات 

مـــن جهتـــه، قـــال الدكتـــور راندولـــف 

كنـــت، مديـــر برنامـــج املســـتقبل، املعهد 

املليك للخدمـــات املتحدة لدراســـات الدفاع 

واألمـــن، لنـــدن: "ســـوف يســـتمر موضوع 

ومســـتمرة  متأصلة  ســـمة  ليكون  التهجـــر 

لفـــرتة منتصف القـــرن الواحـــد والعرشين. 

ويف ظـــل تزايد التعقيد العاملـــي، فإن الدولة 

القومية ســـتتبنى بنيات اجتامعية وسياســـية 

اإليجابيـــات  ورغـــم  ومبتكـــرة.  جديـــدة 

الكبـــرة التي ســـتنجم عن هـــذه التغرات 

والسياســـات الجديـــدة، إال أنه ســـيكون لها 

التقديرات  تشـــر  حني  وخيمـــة.ويف  عواقب 

األخـــرة إىل أنـــه بحلـــول عـــام 2050، قد 

يواجـــه حـــوايل 700 مليون شـــخصاً النزوح 

األرايض  وتدهـــور  املنـــاخ  تغـــر  بســـبب 

وعوامل أخـــرى، لذا أعتقد أنـــه حان الوقت 

للتخطيط للمســـتقبل".وركزت املحارضة التي 

قدمها عى تســـاؤالت عديدة حـــول ما هي 

الدوافـــع التي ســـتدفع بالجيـــل الجديد إىل 

املرتتبة عى  العواقـــب  النـــزوح؟ وما هـــي 

ذلـــك؟ وماالذي يجـــب أن نفعلـــه للتحضر 

ملثـــل هذا املســـتقبل غـــر املســـبوق وغر 

املـــربر وملـــاذا ينبغي علينـــا اآلن أن نفكر يف 

املســـتقبل؟" هذا 

وقالت ســـعاد الجربـــاوي، املدير اإلقليمي 

ملنظمـــة مريس كوب اإلنســـانية : "أعتقد أن 

املشـــهد اإلنســـاين يف تعقيد مســـتمر خاصة 

مع ازديـــاد األزمـــات التي نشـــهدها اليوم، 

إىل جانب أســـباب أخرى مثل ملـــاذا تتفاقم 

العـــامل. ومن أجل  اإلنســـانية حول  األزمات 

حل هـــذه املســـألة علينـــا ليـــس فقط أن 

نصبـــح أكرث تخصًصـــا بل، األهـــم من ذلك، 

علينـــا مواصلـــة خدمـــة األشـــخاص، وفهم 

احتياجاتهم ومســـاعدتهم لتحســـني وضعهم 

الحايل. ورغـــم أن التحديـــات التي تقف يف 

طريقنـــا كبرة إال أننـــي عى يقـــني بأنه ما 

زال لدينـــا فرصة للتغلـــب عليها".

وقد ناقشـــت أجندة املؤمتر خـــالل اليوم 

املوضوعات  مـــن  العديد  واألخـــر  الثالـــث 

تأثر  التهجـــر؛  وهـــي  الهامـــة  اإلنســـانية 

واملهاجرون  العـــام،  الـــرأي  عـــى  اإلعـــالم 

والالجئـــون؛ وكذلـــك عـــرض تقدميي خاص 

املســـتقبل،  اســـترشاف  "التهجـــر:  حـــول 

والحاجـــة إىل نهج جديد لتقديم املســـاعدة، 

أضـــف إىل العـــروض التقدمييـــة الخاصـــة 

حـــول التهجر والحصـــول عى غـــذاء جيد 

و  املجهر  تحـــت  األوســـط  الرشق  والتهجر: 

الالجئـــون واملهاجرون، قضيـــة محورية ال بد 

للمجتمـــع الدبلومايس مـــن معالجتها وهيئة 

الهـــالل األحمر اإلمارايت: جهة ال يســـتهان بها 

يف تقديـــم املســـاعدة لالجئـــني و البقاء عى 

اتصـــال من خـــالل الحلـــول املبتكرة. 

املنظمـــة الدولية للهجـــرة )IOM( : أكرث 

من 258 مليـــون مهاجر حـــول العامل

عن  الصـــادرة  األرقـــام  ألحـــدث  وفقـــاً 

املنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة )IOM(، يوجد 

اليـــوم أكرث مـــن 258 مليـــون مهاجر حول 

األصلية.  يعيشـــون خـــارج بالدهـــم  العامل، 

ومنهم حـــوايل 11 باملئة من الشـــباب دون 

ســـن 24 عاًمـــا. ويف حني أنه هنـــاك العديد 

من العوامـــل التي تـــؤدي إىل الهجرة بأعداد 

كبرة والنـــزوح حول العامل فقـــد أكد الخرباء 

أن الرصاعـــات واالضطهاد والتدهـــور البيئي 

األمن  وانعـــدام  املســـاواة  عـــدم  وزيـــادة 

البـــرشي والفرص هي الســـبب الرئيي وراء 

النـــزوح أو الهجرة. ومبا أن أعـــداد النازحني 

قرسيًـــا يف الوقـــت الحـــايل تـــؤدي لتفاقم 

األزمـــة العامليـــة، فقـــد أكد الخـــرباء عى 

أن هنـــاك حاجـــة لتخفيـــف الضغوط عى 

وتحســـني  الالجئني  ومتكني  املضيفة  البلـــدان 

ظروفهـــم يف بلدانهم األصليـــة ألجل العودة 

لالجئني.  اآلمنـــة 

الثالث  اليـــوم  خالل  املعرض  واســـتضاف 

ورش العمل اإلبداعيـــة والتي ضمت العديد 

مـــن املناقشـــات ومنهـــا عرًضا رئيســـًيا من 

مؤسســـة ديب لرعاية النســـاء واألطفال تحت 

الخاص  الســـنوي  التقرير  "إطـــالق  عنـــوان 

مبؤسســـة ديب لرعايـــة النســـاء واألطفـــال 

أخـــرى  جلســـة  عقـــدت  بينـــام   ،"  2018

املتحـــدة تحت  العامليـــة لألمـــم  للســـوق 

عنوان "الخطوات األوىل يف مامرســـة األعامل 

التســـجيل   - املتحدة  التجاريـــة مع األمـــم 

والبحـــث عن املعلومات". عـــالوة عى ذلك، 

ناقش الخـــرباء الذين حرضوا ورشـــة العمل 

اإلنســـانية  املســـاعدة  "اســـرتاتيجيات  أيًضا 

لألزمـــات الناتجـــة عـــن تغـــر الظـــروف 

. " ية لجو ا
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مـــن بني أبـــرز الجهـــات العارضة التي 
اإلنســـانية  وتقديم خدماتها  بعرض  قامت 
األحمـــر  للهـــالل  العربيـــة  املنظمـــة   ،
التي حازت مشـــاركتها   ، والصليب األحمر 
تواصل  اإلنســـانية حيث  األوساط  إعجاب 
مشـــاركتها يف هـــذه النســـخة انطالقاً من 
رســـالتها نحـــو العمل اإلنســـاين واإلغايث، 
وتطويـــر العمـــل التطوعـــي يف املجـــال 
اإلنســـاين، ونرش مبـــادئ القانـــون الدويل 

اإلنســـاين والتعريـــف بها .
 Australia‘s هناك جمعيـــة  كانت  كام 
و    leading Trusted Charity
 MAA((وMuslim Aid Australia
عـــن  أعلنـــت  والتـــي   International
تأســـيس مركزهـــا الجديـــد يف جمهورية 
فانواتـــو والـــذي سيســـاعد املئـــات من 
عى  وســـركز  املســـتضعفني  األشـــخاص 
الغذائية،  املعونة  وبرامـــج  املجتمع  تنمية 
ونظـــم الزراعة الدامئـــة إىل جانب تدريب 
وتعزيـــز مهـــارات األشـــخاص املحتاجني. 

مشاركة متميزة لجمعيات 
يني  الهالل األحمر البحر
والعراقي والكويتي 

األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  حـــرضت 
العراقي  األحمـــر  والهـــالل   ، البحرينـــي 
، والهـــالل األحمـــر الكويتـــي إىل جانب 
منظمتهـــم يف هـــذه التظاهـــرة العاملية 
مؤكدين لـــدور جمعيات الهـــالل األحمر 
العربية يف هذه الســـاحة اإلنسانية املليئة 

 . باملآيس 
وأعطـــت هـــذه الجمعيـــات الـــدور 
الهالل  لشـــقيقاتها من جمعيات  الحقيقي 
األحمـــر والصليب األحمـــر يف املنطقة من 
خالل الفيديوهـــات املعروضة واملطبوعات 
التعريفيـــة وحلقـــات النقـــاش والصالون 
اإلنســـاين الذي كان لوحـــدة منصة أخرى 
إنسانياً  املهتمة  الدولية  األوســـاط  جذبت 
وإغاثياً ويف ظـــل دور املنظمة القائم عى 
الذي  اإلنســـاين  العـــريب  العمل  تنســـيق 
املترضرين،  معانـــاة  تخفيـــف  إىل  يهدف 
لهـــم،  العاجلـــة  االســـتجابة  وتحقيـــق 
وحظيت  الجمعيات،  مســـاعدات  وتوثيق 
مشـــاركة الجناح برتحيب كبـــر من إدارة 
بعداً  أضافـــت  املشـــاركة  كـــون  "ديهاد" 

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر من أبرز الجهات العارضة
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آخـــر لاللتقـــاء بالجهات املعنيـــة بالعمل 
اإلغايث واإلنســـاين، من أجل توســـيع دائرة 
التكامـــل يف هذا املحفل الدويل اإلنســـاين، 
وإتاحـــة الفرصة إلطالق رشاكات إنســـانية 

مـــع مختلف املنظـــامت الدولية. 

المعموري : مشاركتنا 
ترجمة لتوصيات الهيئة 

العامة للمنظمة 
رئيس  املعمـــوري  ياســـني  الدكتور  أكد 
الهيئـــة العامـــة للـــدورة 43 للمنظمـــة 
العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
رئيس جمعيـــة الهالل األحمـــر العراقي ، 
أن مشـــاركة املنظمة ممثلـــة عن مكوناتها 
مـــن الجمعيات الوطنيـــة األعضاء يف هذه 
التظاهرة اإلنســـانية يأيت يف اطار ســـعيها 
الهيئة  توصيـــات  وتنفيذ  لرتجمـــة  الدائم 
العامـــة للمنظمة لخدمة العمل اإلنســـاين 
، مشـــراً إىل أن "ديهاد" يعد فرصة سانحة 
للمنظمة وغرها من املنظامت اإلنســـانية 
لاللتقـــاء باألطـــراف املعنيـــة والجهـــات 
املهتمـــة بالعمـــل اإلغايث واإلنســـاين من 
أجل توســـيع دائـــرة التنســـيق والتكامل 

يف هذا املحفـــل الدويل من خـــالل إقامة 
دوائـــر نقـــاش إقليمية ودوليـــة بني كافة 
األطـــراف املعنية وصـــوالً إىل فتح الطريق 
لبنـــاء الرشاكات اإلنســـانية مـــع مختلف 
القطاع  الدولية ومســـؤوليات  املنظـــامت 
الخاص، وهو ما يســـعى املعرض لتحقيقه 
يف ســـبيل تنســـيق الجهـــود والتكامـــل 
والتعـــاون بني كافة املنظـــامت املعنية يف 
الجانب اإلنســـاين بهدف تعزيز املساعدات 
بني  التواصل  عمليات  وتنســـيق  اإلنسانية، 
مختلـــف املنظامت والجمعيـــات اإلغاثية 
عى مســـتوى العامل لتســـهيل املشاركة يف 
تلبيـــة احتياجات املترضريـــن من األزمات 

وتناســـل الكوارث.
"صالـــون ARCO اإلنســـاين" يناقـــش 
اإلغايث بحضـــور "روكا"  العمـــل  تحديات 
شـــهد جنـــاح املنظمة العربيـــة للهالل 
األحمـــر والصليـــب األحمر الذي شـــارك 
يف معـــرض ديب الـــدويل لإلغاثـــة "ديهاد" 
انعكاســـاً بالـــغ األهمية لـــكل التطورات 
اإلنســـاين من  الصعيد  التي تطـــرأ عـــى 
حيـــث التحديات واآلمـــال والطموحات . 
وأســـتضاف الصالون اإلنساين يف جلساته 

الدويل  االتحـــاد  فرانشيســـكو روكا رئيس 
لجمعيـــات الصليـــب األحمـــر والهـــالل 
األحمـــر ، ونائـــب رئيس اللجنـــة الدولية 
للصليـــب األحمر الســـيد جيـــل كاربوين ، 
والســـيد محمد مخر نائـــب رئيس مكتب 
االتحاد الدويل لجمعيـــات الصليب األحمر 
والهالل األحمر يف شـــامل افريقيا والرشق 
رئيس  العليبي  يحيى  والســـيد  االوســـط، 
بعثـــة اللجنـــة الدولية للصليـــب األحمر 
بالكويـــت ، والدكتـــور ياســـني املعموري 
رئيس الهيئة العامة للـــدورة 43 للمنظمة 
العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
رئيس جمعيـــة الهالل األحمـــر العراقي ، 
والدكتور فـــوزي أمني ، أمني عـــام الهالل 
األحمر البحرينـــي ، واإلعالمي خالد الزيد 
ممثـــل جمعيـــة الهالل األحمـــر الكويتي 
الرئيس  املـــدين  عبدالســـالم  والدكتـــور   ،
التنفيذي ملؤمتر ومعرض ديهاد، والســـيدة 
صـــويف بـــريب مســـؤولة مكتـــب اللجنة 
الدوليـــة  يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
املتحـــدة إىل جانـــب حضـــور العديد من 
الشـــخصيات الفاعلة واملهتمـــة يف العمل 
اإلنســـاين من جنســـيات متعـــددة حيث 

وجدوا يف الصالون اإلنســـاين مكانا ســـخيا 
باألفـــكار وتبـــادل الرؤى واملناقشـــات يف 
هذا امليدان اإلنســـاين النبيـــل الذي يواجه 
والصعوبات  التحديـــات  من  العديد  حاليا 

. ينة ملتبا ا
الدكتور  للمنظمـــة  العام  األمـــني  وأكد 
صالـــح بن حمـــد الســـحيباين أن املنظمة 
من خـــالل من خـــالل صالونها اإلنســـاين 
عملت عى طـــرح العديد مـــن املواضيع 
املســـتجدة عى الساحة اإلنســـانية بهدف 
، مســـتضيفة  الجهود  وتوحيـــد  تنســـيق 
العديد من الشـــخصيات اإلنســـانية ذات 
الباع الطويـــل والخربة الدوليـــة يف مجال 
العمل امليـــداين ، موضحاً أن فكرة الصالون 
بهدف  مســـتحدثة  للمنظمـــة  اإلنســـاين 
النخب  مـــن  الـــدويل  الحضور  اســـتثامر 
وكافـــة الرشائـــح لهـــذا املعـــرض املميز 
العربية  الوطنيـــة  إلبـــراز دور الجمعيات 
وكذلك  النبيلـــة،  اإلنســـانية  ونشـــاطاتها 
النوعيـــة والحلول  البحث عـــن االفـــكار 
الناجعـــة للقضايـــا املتشـــابكة املطروحة 
اإلنســـاين حاليا إىل  العمـــل  عى ســـاحة 
جانـــب التعرف عى آخر املســـتجدات يف 

هـــذا امليدان من خـــالل مشـــاركة فاعلة 
من ثلة مـــن الجمعيـــات الوطنية العربية 
التـــي شـــهدت العديـــد من الجلســـات 
التنسيق  التي تستهدف  ونقاشـــات العمل 
الداعـــم لإلســـتجابة الرسيعـــة ، وتوطني 
العمل اإلنســـاين ، باإلضافة اىل موضوعات 
. والنزوح  كالتهجر  التي شـــهدها  املعرض 
الصالـــون  أن  "الســـحيباين"  وأضـــاف 
املعنيـــني  غالبيـــة  اســـتهدف  اإلنســـاين 
الدعم اإلنساين  واملهتمني بتحســـني تقديم 
إلخواننـــا الالجئـــني الذيـــن يعانـــون من 

رصاعـــات ال ذنـــب لهـــم فيها. 

مبادرة لتأسيس فريق عمل 
طوارئ يتضمن مكونات 
الحركة الدولية اإلنسانية

اإلنســـاين  الصالـــون  جلســـات  دارت 
حـــول تحقيق رسعة اســـتجابة العاملني يف 
املجال اإلنســـاين ، واتبـــاع طرق جديدة يف 
األحمر  الهـــالل  مختلـــف جمعيات  عمل 
اإلنســـانية  واملنظامت  األحمر  والصليـــب 
وبالتنســـيق مع الجمعيـــة الوطنية يف بلد 
الـــرصاع وبشـــكل متجانس بـــدال من أن 

تعمـــل كل منظمـــة او جمعيـــة مبفردها. 
أهمية  الجلســـات  هذه  وأكدت خالصـــة 
تأســـيس فريـــق عمـــل طـــوارئ يتضمن 
اإلنســـانية  الدوليـــة  الحركـــة  مكونـــات 
ويتنقل مـــن مرحلة الطـــوارئ إىل مرحلة 
رصـــد وتلبية االحتياجـــات ومن ثم العمل 
عـــى التنميـــة اإلنســـانية  وخاصة يف ظل 
تناســـل املآيس وعـــدم االلتـــزام بالقانون 
الـــدويل اإلنســـاين يف معالجـــة أســـباب 

الـــرصاع املتجـــدد والكوارث .

اللجنة الوطنية للصليب 
األحمر تبحث مع المنظمة 

العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر مواجهة التحديات 

الكبيرة
املنظمة  بجناح  اإلنســـاين  الصالون  شهد 
العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
ARCO املشـــارك يف معـــرض ديب الدويل 
لإلغاثـــة "ديهـــاد" لقـــاًء إنســـانياً جمع 
ICRC اللجنـــة الدولية للصليـــب األحمر

مع املنظمـــة العربية ، حيث أكـــد اللقاء 
عـــى أهمية مواصلة التنســـيق االنســـاين 
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مـــع الجمعيات الوطنيـــة لخدمة الالجئني 
ودعـــم تلك الجهـــود امليدانيـــة من خالل 
الرتكيـــز عـــى االلتـــزام مببـــادئ الحركة 
الدوليـــة يف التعامـــل االنســـاين والتعاون 
بامليدان ، كـــام نوقش خالل ذلـــك اللقاء 
الذي شـــهد حوارا مفعام بـــاآلراء واألفكار 
التي تستجيب للمســـتجدات عى الساحة 
املشرتك  والعمل  الدعم  ســـبل  اإلنســـانية 
عـــى كيفيـــة مواكبـــة األزمـــات وطرق  
الفاعـــل معها ، مؤكديـــن ازدياد  التعامل 
االحتياجـــات يف ظـــل ازديـــاد األزمـــات 

اإلنســـانية يف املنطقـــة العربية .
وحـــرض اللقـــاء كالً من الســـيد يحيى 
عليبـــي ، رئيـــس البعثـــة األقليمية لدول 
 ، بالكويـــت  الدوليـــة  للجنـــة  الخليـــج 
بـــريب مســـؤولة مكتب  والســـيدة صويف 
، وســـحر  باألمـــارات  الدوليـــة  اللجنـــة 
الحركة  مـــع  التعاون  مســـؤولة  الهاشـــم 
الدوليـــة يف مكتـــب البعثـــة اإلقليميـــة 
بالكويـــت . والدكتـــور ياســـني املعموري 
رئيس الهيئة العامة للـــدورة 43 للمنظمة 
العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
رئيس جمعيـــة الهالل األحمـــر العراقي ، 
والدكتور فـــوزي أمني ، أمني عـــام الهالل 

األحمر البحرينـــي ، واإلعالمي خالد الزيد 
الكويتي.  األحمـــر  الهالل  جمعيـــة  ممثل 
الدولية  اللجنـــة  رئيس  نائـــب  وأوضح 
الســـيد جيل كاربوين الـــذي كان عى رأس 
للصليـــب األحمر  الدوليـــة  اللجنة  وفـــد 
أهميـــة تفعيل الرشاكات اإلنســـانية داخل 
واملســـؤوليات  األدوار  وتوزيـــع   ، امليدان 
القامئة عى التنســـيق والعمل املشـــرتك ، 
مشـــراً إىل أولوية التعامـــل مع الجمعيات 
الوطنيـــة داخـــل مناطـــق الـــرصاع عى 
أســـاس تنســـيق الجهود وتوزيع األدوار . 
املســـتقبلية  تفاؤالً  اللقاء  هـــذا  وحمل 
لفتـــح أفـــق تعـــاون عمـــل ميدانيـــة ، 
وكذلك النظـــرة املشـــرتكة لكيفية مجابهة 
التـــي تواجهها  الكبرة جـــًدا  التحديـــات 
الجمعيـــات الوطنيـــة العربيـــة  ، حيث 
أكـــد اللقـــاء عى التعـــاون امليـــداين بني 
رضورة  باعتبـــاره  الوطنيـــة  الجمعيـــات 
ملحـــة وليـــس خيـــارا  ، والرتكيـــز عى 
مجـــاالت  التدريـــب وبناء القـــدرات بني 
قطاعات العمل اإلنســـاين املختلفة وتبادل 
التجـــارب والخربات، وكذا العمل املشـــرتك 
عى اســـتثامر املتطوعني لـــدى الجمعيات 
، كام أبـــرز اللقاء يف هـــذا الجانب الخربة 

والدعـــم النفـــي.  ودعا هـــذا اللقاء إىل 
معرفـــة األدوار بني الجمعيـــات من حيث 
يف  امليداين  والتنســـيق  اإلسرتاتيجي  العمل 

. األزمات  مناطـــق 
يُشـــار إىل أَن اللجنـــة الدولية للصليب 
األحمـــر هـــي منظمـــة إنســـانية دولية 
الحاميـــة  تضمـــن  ومحايـــدة  مســـتقلة 
واملســـاعدة يف املجـــال اإلنســـاين لضحايا 
النــــزاعات املســـلحة وحـــاالت العنـــف 
القانون  نـــرش  عـــى  وتعمـــل  األخـــرى، 
عليـــه  والتدريـــب  اإلنســـاين  الـــدويل 
والدعـــوة إىل احرتامـــه. واحـــرتام الكرامة 
العائلية،  الروابـــط  وإعـــادة  اإلنســـانية، 
وتتخذ إجـــراءات عمليـــة ملواجهة حاالت 
الطـــوارئ وتحقيق رسعة االســـتجابة أثناء 
الكوارث، مبـــا متتلكه من تراكـــم للخربات 
والتجـــارب الغنية باإلضافـــة إىل ما تتمتع 
به من امكانـــات . وتعد اللجنـــة الدولية 
أقـــدم منظمـــة دولية  للصليـــب األحمر 
داخل الحركـــة الدولية وواحـــدة من أكرث 
العامليـــة املنترشة  املنظـــامت اإلنســـانية 
عـــى نطـــاق واســـع يف العامل. وتســـهم 
بشـــكل فاعل يف دعم جهـــود الجمعيات 

الوطنيـــة وتعزيـــز دورهـــا امليداين.

المنصوري: من خالل هذا 
المعرض نضع بصمة جديدة 
يق العطاء اإلنساني  على طر

الالمحدود 
قـــال راشـــد مبـــارك املنصـــوري نائب 
األمـــني العام للشـــئون املحليـــة يف هيئة 
الهـــالل األحمر اإلمارايت، متحدثًـــا بالنيابة 
عن الشـــيخ حمـــدان بن زايـــد آل نهيان، 
رئيس هيئـــة الهالل األحمـــر اإلمارايت، إن 
الـــدورة السادســـة عرشة لديهـــاد تتزامن 
 ،2019 اإلمـــارايت  التســـامح  عـــام  مـــع 
املســـتقبلية  لرســـم معا مالمـــح رؤيتنا 
والتنموية  واإلنســـانية  اإلغاثية  لجهودنـــا 
املشـــرتكة.وقال أيضـــاً : "من خـــالل هذا 
املعـــرض نضـــع بصمـــة جديـــدة عـــى 
طريق العطـــاء اإلنســـاين الالمحدود، فقد 
ترســـمت اإلمـــارات معامل هـــذا الطريق 
عرب مســـرة طويلة من البـــذل واملبادرات 
التـــي وضعت حـــدا للكثر مـــن القضايا 
الفـــرق  وأحدثـــت  الهامـــة،  اإلنســـانية 
املطلـــوب يف مســـتوى التدخـــل الرسيع 
تؤرق  التي  التحديـــات  ومواجهة  والرعاية 
البرشية وتعيق مســـرتها نحو االســـتقرار 

املنشـــودة". والتنمية 

ية  يع جوائز تقدير توز
لداعمي األعمال اإلنسانية

أقيـــم حفـــل عشـــاء "ليلـــة ديهـــاد" 
باســـتضافة كبار  لتوزيع جوائـــز تقديرية 
الشـــخصيات يف قطاع اإلغاثـــة والتطوير، 
وقدمت هـــذه الجوائـــز تقديـــرا لجهود 
العاملـــني يف هذا املجـــال، حيث حصل كل 
الهـــالل األحمر اإلمـــارايت، ديب  من، هيئة 
األمم  العاملي،  األغذيـــة  برنامـــج  العطاء، 
املتحـــدة، املدينـــة العامليـــة للخدمـــات 
راشـــد  بن  محمد  ومؤسســـة  اإلنســـانية 
واإلنســـانية  الخرية  لألعـــامل  مكتوم  آل 
ومؤسســـة ديب لخدمات اإلسعاف ورشطة 
ديب، وجامعـــة كوفنـــرتي والكثـــر غرها 
عى شـــهادة تقدير لجهودها املســـتمرة ، 
للهالل  العربيـــة  املنظمة  تكريـــم  كام تم 
األحمـــر والصليب األحمـــر بجائزيت تقدير 
 ، اللجنة املنظمـــة للمعرض  تلقتهام مـــن 

ومـــن هيئة الهـــالل األحمـــر اإلمارايت . 



49
48

دبي ـ معكم 
اختتمـــت فعاليـــات مؤمتـــر ومعرض ديب 
الدويل لإلغاثـــة والتطوير "ديهـــاد" يف دورته 
السادســـة عرش والذي كانـــت برعاية صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، 
نائـــب رئيس الدولـــة رئيس مجلـــس الوزراء، 
حاكـــم ديب، وأفتتحهـــا ســـمو الشـــيخ حرش 
بـــن مكتـــوم آل مكتـــوم، مدير دائـــرة إعالم 

ديب، تحـــت شـــعار "التهجـــر" يف مركـــز ديب 
الـــدويل للمؤمتـــرات واملعارض. وعـــى مدار 
اســـتقطب ديهـــاد نحو  الحدث،  أيـــام  ثالثة 
5,300 زائـــر ومشـــارك من 84 دولة. وشـــهد 
املعـــرض املصاحب حضور أكـــرث من 640 جهة 
عارضة مـــن مختلـــف املنظـــامت الحكومية 
وغـــر الحكومية ومؤسســـات الصليب األحمر 
الذين  الخرية  والهالل األحمـــر والجمعيـــات 

قامـــوا بعرض آخر التكنولوجيـــات والتطورات 
يف مجـــال دعـــم الالجئـــني واملهاجرين حول 

. مل لعا ا
وقال الســـيد أنطونيـــو فيتورينو، مدير عام 
منظمة الهجرة الدولية: "يف الســـنوات األخرة، 
شـــكلت أزمـــة التهجـــر التي ضمـــت أعداد 
كبـــرة من النـــاس الذيـــن يرتكـــون أوطانهم 
بدوافـــع مختلفـــة تحديا سياســـيا وإنســـانيا 

"ديهاد" أختتم أعماله بحضور أكثر من 640 
جهة يمثلون 84 دولة

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين : هناك حوالي 40 
مليون نازح ، وتحذيرات من ارتفاع 

النازحين بحلول عام 2050

للمجتمع الدويل. إن تجـــارب املنظمة الدولية 
للهجـــرة مـــع الحـــركات الواســـعة النطاق - 
ســـواء أكانـــت مـــن النازحني داخليـــاً أم عرب 
الحـــدود - قد علمـــت املنظمة يف الســـنوات 
األخـــرة عدداً مـــن الدروس األساســـية. ميثل 
التضامـــن اإلقليمي تجاه اســـتضافة املحتاجني 
والنازحـــني العنـــرص األول واألكـــرث أهمية يف 
االســـتجابة اإلنســـانية الدولية. لقد شـــهدنا 
بلدانًـــا عرب منطقة الرشق األوســـط وشـــامل 
إفريقيا تظهر تضامًنا اســـتثنائًيا يف الســـنوات 
األخـــرة". وأضـــاف: "نعلن من خـــالل هذا 
الحدث أن املنظمة الدولية للهجرة ستســـتمر 
يف العمـــل عى جمـــع مجموعة واســـعة من 
وجهـــات النظر والحلـــول - يف املقام األول عرب 
األمـــم املتحـــدة، ولكـــن أيًضا مـــن الجهات 
املعنيـــة غـــر الحكومية وذلك لضامن ســـر 
املجتمـــع الدويل عـــى نهج متســـق وموحد 
فيام يتعلـــق بأزمة الهجرة يف القـــرن الحادي 

لعرشين". وا

الرئيس  املـــدين  عبدالســـالم  الدكتور  وقال 
التنفيـــذي ملؤمتـــر ومعرض ديهاد وديســـاب: 
" يف ظل األزمات اإلنســـانية وحـــاالت النزوح 
القـــرسي والترشيـــد والتهجـــر التـــي تواجه 
عاملنـــا اليوم، نجتمع يف مؤمتـــر ومعرض ديهاد 
لنؤكد عـــى أهمية العمل الخـــري والجامعي 
يف القضايـــا ذات البعد اإلنســـاين من أجل بناء 
ويحقق  التطلعـــات  يلبـــي  أفضل  مســـتقبل 
مبـــادئ القيم النبيلـــة عى مســـتوى العامل، 
وأضاف: " نتقدم بالشـــكر والعرفان وأســـمى 
معاين الوفاء لصاحب الســـمو الشـــيخ محمد 
بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائب رئيـــس دولة 
الـــوزراء حاكم ديب  رئيـــس مجلس  اإلمارات، 
الكرميـــة ملؤمتر ومعـــرض ديهاد عى  لرعايته 
مدار 16 عاماً، كام نشـــكر جهود املؤسســـات 
الحكوميـــة التي تعنى بالشـــؤون اإلنســـانية 
دعمهم  عـــى  الحكومية  غـــر  والجمعيـــات 
لهذا الحـــدث الكبر الذي يحتفي باإلنســـانية 

ونـــرش الخر".

االتفاقيات العالمية بشأن 
الالجئين 

ناقشـــت أجنـــدة اليـــوم األول العديد من 
املوضوعـــات امللحة وهـــي االتفاقيات العاملية 
بشـــأن الالجئني واملهاجرين: مـــا مدى تأثرها 
الفعـــيل ؟ والتعليـــم يف الظـــروف الطارئـــة 
اســـتثامر اســـرتاتيجي يف املســـتقبل: مناقشة 
الفجوة ما بـــني التعليم يف املدارس الرســـمية 
والتعليـــم يف حاالت النـــزوح، والتهجر؛ خلق 

الفـــرص للمهجرين ودمجهـــم يف املجتمع.
وقـــد شـــهد املعرض خـــالل اليـــوم األول 
واملشـــاركني  الـــزوار  مـــن  مميـــزاً  حضـــوراً 
والفاعلني يف املنظامت واملؤسســـات اإلنسانية 
والتطوعيـــة، حيـــث ضم املعـــرض املصاحب 
للمؤمتـــر 640 مـــن املؤسســـات الحكوميـــة 
لألعامل اإلنســـانية واملنظـــامت غر الحكومية 
العالمـــات  وكـــربى  والـــرشكات  واملورديـــن 
التجاريـــة العامليـــة التـــي اســـتعرضت أبرز 
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خدماتها ومشـــاريعها. وأســـتضاف املعرض يف 
هذه النســـخة 9 ورشـــات عمل إبداعية، من 
بينها ورشـــتي عمل ملفوضية األمـــم املتحدة 
أطلقـــت من خاللها  والتي  الالجئني  لشـــؤون 
مـــورد الخدمـــات اإللكرتوين الجديـــد الخاص 

. ضية ملفو با

المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين 
: هناك حوالي 40 مليون 
 بسبب العنف أو 

ً
نازح داخليا

االضطهاد
ناقشـــت األجنـــدة يف اليـــوم الثـــاين من 
مؤمتر ديهـــاد العديد مـــن املوضوعات الهامة 
وهي: التهجر، أســـبابه وتبعاته، واالســـتجابة 
والتهجر  القرسي،  والتهجر  للنزوح  اإلنســـانية 
واألمـــن : مـــا هـــي املعوقات؟ كـــام عقدت 
جلســـة خاصة حول موضوع التهجر وأهداف 
التنمية املســـتدامة ، أضـــف إىل عرض تقدميي 
خاص عن ضحايـــا الهجرة القرسيـــة؛ الحاجة 
"صون  جلســـة  وتناولت  للحامية،  األساســـية 
الكرامة : أولوية: ال يوجد إنســـان غر قانوين" 
املخـــاوف من ظهور سياســـات تـــم تصميمها 
للحد مـــن الهجرة، ولكنها ســـتؤدي إىل زيادة 
املعاناة اإلنســـانية وضعف األشـــخاص الذين 

والكرامة. األمـــان  عن  يبحثون 
وقـــد أكد الخـــرباء الذين ميثلـــون مختلف 
الســـامية  املفوضية  مثـــل  العاملية  الهيئـــات 
واللجنة  الالجئـــني  لشـــؤون  املتحـــدة  لألمم 
الدوليـــة للصليـــب األحمـــر ومكتـــب األمم 
املتحدة لتنســـيق الشؤون اإلنســـانية ومنظمة 
الصحـــة العامليـــة ومنظمة أطبـــاء بال حدود 
عـــى الحاجة إىل دمج القضايا الرئيســـية التي 
تواجـــه النازحـــني داخليـــاً ضمـــن جهودهم 
لتنفيذ خطـــة التنمية املســـتدامة لعام 2030 
والتـــي تعد بسياســـة "عدم ترك أي شـــخص 

مساعدة". دون 
 ووفًقـــا آلخـــر التقاريـــر الصـــادرة عـــن 
املفوضيـــة الســـامية لألمم املتحدة لشـــؤون 
هم  داخلياً  النازحني  األشـــخاص  فإن  الالجئني، 
النازحـــون ضمـــن بلدانهم وهـــم ميثلون ما 

يقارب من 40 مليون شـــخص عى مســـتوى 
الحالية  والسياســـات  الربامج  أن  العامل، ومبـــا 
لحاميـــة ومســـاعدة املرشدين داخليـــاً تواجه 
التحديـــات، فقد أكـــد الخرباء عـــى رضورة 
اتبـــاع نهـــج جديـــد للتغلب عى املشـــاكل 
التـــي يعـــاين منهـــا الالجئـــون واملهاجرون. 
كـــام جـــرى التأكيـــد عـــى أنـــه إىل جانب 
االســـتجابة اإلنســـانية العاجلة لهذه األزمات، 
فإنـــه ينبغي عـــى املجتمع الـــدويل أن يركز 
جهوده يف بـــذل مزيد من االســـتثامرات عى 
املســـتويات املحليـــة واإلقليميـــة والدولية يف 

املســـتدامة. والتنمية  الســـالم  بناء 
أســـبابه  "التهجـــر،  موضـــوع  وحـــول 
الســـيد ماريو ســـتيفان املدير  وتبعاته"، قال 
التنفيذي ملنظمـــة أطباء بال حـــدود، املكتب 
اإلقليمـــي يف دولة اإلمـــارات العربية املتحدة: 
"ركـــزت املحـــارضة التـــي قدمتهـــا عى عدم 
إنقاذ  املهجرين، وعـــى  األشـــخاص  تجريـــم 
األرواح كجـــزء أســـايس من امليثـــاق العاملي، 
إىل جانب اعتامد السياســـات الرامية إىل الحد 

مـــن التهجر والتغلـــب عليه".
مـــن جهتـــه، قـــال الســـيد أمـــني عوض، 
مدير إدارة الرشق األوســـط وشـــامل إفريقيا 
واملنّســـق اإلقليمـــي لشـــؤون املوظفني: "إن 
موضـــوع التهجر الـــذي يتناولـــه املؤمتر لهذا 
العـــام هو غايـــة يف األهميـــة ملنطقة الرشق 
األوســـط وشـــامل أفريقيـــا، حيـــث ال يزال 

النزوح مـــن أكـــرث العواقب املؤملـــة وامللحة 
للحـــروب، وإذا متـــت معالجة أزمـــة النزوح 
بشـــكل غر كامل أو عدم معالجتهـــا إطالقاً، 
ميكن لذلـــك أن ينعكس ســـلًبا عى املســـار 
التنمـــوي طويل األجـــل للمنطقـــة ككل. لذا 
يجـــب علينـــا أن نحـــدد كيفية املـــيض قدماً 
بشـــكل مبتكـــر خـــالل عمليـــة البحث عن 

شـــاملة". حلول 
للمؤمتر  املرافـــق  املعـــرض  يف حني شـــهد 
حضـــوراً مميـــزاً يف يومـــه الثاين، فقـــد كان 
مبثابـــة منصـــة للتواصـــل وتبـــادل الخربات 
بني الزائريـــن واملشـــاركني والفاعلني يف مجال 
القضايا اإلنســـانية، وقد وصـــل عدد الرشكات 
العارضـــة إىل 640 من املؤسســـات الحكومية 
لألعامل اإلنســـانية واملنظـــامت غر الحكومية 
واملوردين والرشكات، وحظي مبشـــاركة واسعة 
مـــن بريطانيا وفرنســـا والرويج. واســـتضاف 
املشـــرتين"  "برنامـــج  مـــرة  ألول  الحـــدث 
وهـــو عبارة عـــن منصـــة فاعلة تضـــم أكرث 
من 60 مشـــرتياً مـــن وكاالت األمـــم املتحدة 
الرائـــدة واملؤسســـات والجمعيـــات الخرية 
ملناقشـــة خدماتها  العامل  أنحـــاء  من مختلف 

وتســـهيل عقـــد االجتامعات.

بحسب خبراء، مع حلول عام 
2050، قد يواجه حوالي 700 

مليون شخص النزوح

اختتمـــت يف الرابـــع عـــرش مـــن مـــارس 
فعاليـــات مؤمتر ومعرض ديب الـــدويل لإلغاثة 
والتطويـــر "ديهاد" يف دورته السادســـة عرش 
تحـــت شـــعار "التهجر" يف مركـــز ديب الدويل 
الزوار  أجمـــع  وقد  واملعـــارض،  للمؤمتـــرات 
الذي  املؤمتر واملعرض  واملشـــاركون عى نجاح 
اســـتمر ملـــدة ثالثة أيـــام متتالية اســـتعرض 
فيهـــا القضايـــا األكـــرث إلحاحاً التـــي تواجه 
املهجريـــن والالجئـــني حول العامل، كام ســـلط 
املؤمتـــر الضـــوء عـــى ســـبل عـــالج قضية 
التهجر خاصـــة بعد قيام العديـــد من الدول 
بتطبيـــق سياســـات جديدة للهجـــرة وتعزيز 
الحدود القوميـــة وتخطيط أو بنـــاء الجدران 
الحدوديـــة. ويف ختام املؤمتـــر، أعلنت اللجنة 
املنظمـــة عن موعـــد انعقاد الـــدورة القادمة 
من هـــذا الحدث والذي ســـيكون يف الفرتة ما 

بني 10 - 12 مـــارس 2020.
وحول هذه املناســـبة، قال ســـعادة السفر 
للقانون  الـــدويل  املعهـــد  بيرت شـــاتزر مـــن 
اإلنســـاين، ســـان رميو، ورئيس األركان السابق 
ملنظمـــة الهجـــرة الدولية: " يأيت شـــعار هذا 
العـــام مـــن مؤمتر معـــرض ديهـــاد يف وقت 
مناســـب للغايـــة؛ ليس بســـبب النقاشـــات 
الحاليـــة الجارية يف هذا املوضـــوع بل لكون 
هذه النقاشـــات تضمن الكثر مـــن املفاهيم 
الخاطئة واللبس حول هذه املســـألة الشائكة. 
ويف عـــامل ال يتوقـــف عـــن التحـــرك، هناك 

العديد مـــن االختالفات اإلقليميـــة والتغرات 
الحاصلة ال ســـيام يف منطقة الرشق األوســـط 
باعتبارهـــا املنطقة األكـــرث ديناميكية يف العامل 
يف هذا الصـــدد. ومن هنا تـــأيت أهمية ديهاد 
ليجيـــب عى األســـئلة األكرث إلحاًحـــا ومنها: 
"مـــن بني مئـــات املاليني مـــن املهجرين، من 
هـــم األكـــرث حاجة لالنتبـــاه والدعـــم؟ ومن 
هـــي الفئة التـــي تحتـــاج إىل املســـاعدة؟" 
وركزت املحـــارضة التي قدمها عـــى البيانات 
باســـتخدام  واإلقليمية  العاملية  الدميوغرافيـــة 
العديـــد مـــن املصـــادر. وكان الهـــدف منها 
إطـــالع وتذكـــر الحضور بـــأن األرقـــام التي 
نتحـــدث عنها ليســـت مجـــرد أرقـــام فهي 
تتعلق بأشـــخاص لديهـــم طموحات وتوقعات 

وآمال." ومخـــاوف 
من جهته، قـــال الدكتـــور راندولف كنت، 
مديـــر برنامـــج املســـتقبل، املعهـــد امللـــيك 
للخدمـــات املتحدة لدراســـات الدفاع واألمن، 
لنـــدن: "ســـوف يســـتمر موضـــوع التهجر 
ليكـــون ســـمة متأصلـــة ومســـتمرة لفـــرتة 
منتصف القـــرن الواحد والعرشيـــن. ويف ظل 
تزايد التعقيـــد العاملي، فإن الدولـــة القومية 
ســـتتبنى بنيات اجتامعية وسياســـية جديدة 
ومبتكـــرة. ورغـــم اإليجابيات الكبـــرة التي 
ســـتنجم عن هـــذه التغـــرات والسياســـات 
الجديـــدة، إال أنـــه ســـيكون لهـــا عواقـــب 
وخيمة.ويف حني تشـــر التقديـــرات األخرة إىل 

أنـــه بحلول عام 2050، قـــد يواجه حوايل 700 
النزوح بســـبب تغـــر املناخ  مليون شـــخصاً 
وتدهـــور األرايض وعوامل أخـــرى، لذا أعتقد 
أنه حان الوقت للتخطيط للمســـتقبل".وركزت 
املحـــارضة التي قدمها عى تســـاؤالت عديدة 
حـــول ما هـــي الدوافع التي ســـتدفع بالجيل 
الجديـــد إىل النـــزوح؟ ومـــا هـــي العواقب 
املرتتبة عـــى ذلك؟ وماالذي يجـــب أن نفعله 
للتحضـــر ملثل هذا املســـتقبل غر املســـبوق 
وغر املـــربر وملاذا ينبغي علينـــا اآلن أن نفكر 

يف هذا املســـتقبل؟"
وقالت ســـعاد الجرباوي، املديـــر اإلقليمي 
ملنظمة مـــريس كوب اإلنســـانية : "أعتقد أن 
املشـــهد اإلنســـاين يف تعقيد مســـتمر خاصة 
اليوم،  التي نشـــهدها  األزمـــات  ازديـــاد  مع 
إىل جانـــب أســـباب أخرى مثل ملـــاذا تتفاقم 
األزمـــات اإلنســـانية حول العـــامل. ومن أجل 
حل هذه املســـألة علينا ليـــس فقط أن نصبح 
أكـــرث تخصًصـــا بل، األهـــم من ذلـــك، علينا 
احتياجاتهم  وفهم  األشـــخاص،  مواصلة خدمة 
ومســـاعدتهم لتحســـني وضعهم الحايل. ورغم 
أن التحديـــات التـــي تقـــف يف طريقنا كبرة 
إال أننـــي عى يقـــني بأنه مـــا زال لدينا فرصة 

للتغلـــب عليها".
وقد ناقشـــت أجنـــدة املؤمتر خـــالل اليوم 
الثالـــث واألخـــر العديـــد مـــن املوضوعات 
اإلنســـانية الهامة وهي التهجـــر؛ تأثر اإلعالم 
عى الـــرأي العـــام، واملهاجـــرون والالجئون؛ 
وكذلك عـــرض تقدميي خاص حـــول "التهجر: 
اســـترشاف املســـتقبل، والحاجـــة إىل نهـــج 
جديد لتقديم املســـاعدة، أضـــف إىل العروض 
التقدمييـــة الخاصـــة حول التهجـــر والحصول 
عى غـــذاء جيـــد والتهجر: الرشق األوســـط 
تحـــت املجهر و الالجئـــون واملهاجرون، قضية 
محوريـــة ال بـــد للمجتمـــع الدبلومايس من 
معالجتهـــا وهيئة الهـــالل األحمـــر اإلمارايت: 
جهـــة ال يســـتهان بهـــا يف تقديم املســـاعدة 
لالجئـــني و البقـــاء عـــى اتصال مـــن خالل 

املبتكرة.  الحلـــول 

أكرث   :  )IOM( للهجـــرة الدوليـــة  املنظمة 
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كيف تنظرون الى الحراك 
اإلنساني بالمنطقة العربية 
مع تزايد الصراع المسلح بها؟

ان هناك تجـــاوب من جمعيات  اعتقد 
الهـــالل االحمر ال بأس بـــه وان كنا نتمنى 
ان يكـــون اكرث نشـــاطاً وارسع اســـتجابه 
هـــذه  مـــن  املترضريـــن  الحتياجـــات 

املســـلحة. الرصاعات 

هل تعتقدون أن 
المجتمعات العربية ترسخت 

فيها ثقافة العمل 
اإلنساني؟

هنـــاك رغبه مـــن الشـــعوب للتعاون 
تنقصهـــا  ولكـــن  االنســـاين  املجـــال  يف 
االســـتمرارية فاملجتمعـــات تتفاعـــل مع 

الحـــدث ثـــم يقـــل الحامس .

 شح  التبرعات لتنفيذ البرامج 
االجتماعية واإلنسانية مسألة 
تعاني منها الحركة الدولية 
ككل الى ماذا ترجعون ذلك 

؟
انسانيه  منافســـني من جمعيات  تواجد 
اخـــرى، وازديـــاد ثقـــة املتربعـــني فيهم 
وذلـــك لرتكيزهـــم عـــى الكيـــف وليس 
الكـــم فقط ، كـــام ان بعـــض الجمعيات 
من خـــارج الحركة الدولية اســـتطاعت ان 
ابتـــكارات جديدة  تطور نفســـها وتدخل 

نأمل في 
التنسيق بين 
الجمعيات 

الوطنية تحت  
"ARCO" غطاء

الدكتور فوزي عبد اهلل أمين االمين العام 
للهالل االحمر البحريني لـ" معكم" :

 قدمنا دعمنا لـ غزة 
و مخيم الزعتري من 

اجل تعليم راقي

تعيـــش الكثر مـــن الجمعيـــات الوطنية للهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر يف رصاع دائم لتوفر أقى املســـاعدات 
لخدمـــة املدنيـــني مبناطق النزاع املســـلح . جمعيـــة الهالل 
األحمـــر البحريني ، والتـــي تواجدت ضمن جنـــاح املنظمة 
العربيـــة للهـــالل األحمـــر والصليـــب األحمـــر ، تعترب من 
بني أوىل املؤسســـات االغاثيـــة التي تحاول ســـد احتياجات 
الالجئـــني من توفر األمن واالســـتقرار وإعـــادة إعامر الدول 
التـــي دمـــرت عن بكـــرة أبيها بســـبب الحرب وكـــذا التي 

ايضا. الفقـــر  تعيش 

الدكتـــور فـــوزي عبـــد الله أمـــني ، األمني العـــام للهالل 
األحمـــر البحريني، يف حوار خص به مجلـــة "معكم"، تحدث 
عن أمـــال الجمعيـــة يف توطيد التنســـيق بـــني الجمعيات 
الوطنيـــة فيام بينها من اجـــل خدمة إنســـانية راقية  تحت 
غطاء منظمـــة "ARCO " ورأى الدكتور فـــوزي، ان تطوير 
الجمعيـــات لذاتهـــا هو الوحيـــد الكفيل يف ترســـيخ ثقافة 
العمل االنســـاين باملجتمعات وارســـاء الثقة بني املحســـنني 

العون. يـــد  ملد 

حاورته: راضية صحراوي

يف أنشـــطتها وقدرة عى التســـويق عن ما 
به. تقوم 

 البرامج التعليمية والنفسية 
هي اولى اهتمامات 

الجمعية في دعم الدول 
المتضررة من الحروب كاليمن . 
ماهي خططكم المستقبلية 
للبقاء  على هذه الوتيرة من 

العمل ؟
تعد  التعليمية  بالربامـــج  االهتامم  فعال 
مـــن أولويـــات خططنا املســـتقبلية فقد 
دأبت جمعيـــة الهالل األحمـــر البحريني 
وبدعـــم من حكومـــة مملكـــة البحرين 
بانشـــاء مدارس يف غـــزه والزعرتي وكذلك 
الدول اآلســـيوية وســـينطبق ذلك  بعض 

الحرب. انتهـــاء  اليمـــن بعد  عى 

 ملف الهجرة غير النظامية 
و اللجوء بات من بين 

الملفات الحساسة التي  
عكرت صفو العديد من 

البلدان خاصة مع تفشي 
يمة االتجار بالبشر ما هي  جر
اآلليات التي اعتمدها الهالل 

يني للحد من هذه  البحر
الظاهرة؟

ج/ تعترب البحريـــن من اول الدول التى 
اتخـــذت إجـــراءات صارمه ضـــد االتجار 
بالبـــرش حتى يف ملفـــات الهجرةالنظامية 
، وقـــد قامـــت الجمعيـــة بالتواصل مع 
هيئة ســـوق العمـــل والتنســـيق معها يف 
ما يتعلق بالعاملـــه املتواجدة يف البحرين 
التى  الحقـــوق  لضـــامن حصولهم عـــى 
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وصـــت عليها القوانـــني واألنظمة الدوليه، 
وكذلـــك دعمـــت انشـــطة الجمعيـــات 
الصديقة يف تونس وبنغالدش ملســـاعدتهم 

النزوح. تبعـــات  تحمل  يف 

 هل ترون ان  الدبلوماسية 
االنسانية  آلية تم تفعيلها 

 في الجمعيات الوطنية 
ً
فعال

للخدمة االنسانية ام فقط 
باتت حبر على ورق؟  

نحـــن يف الحقيقة منارس الدبلوماســـية 
االنســـانية قبـــل ان يتم اســـتخدام هذا 
املصطلـــح ، فـــإذا اســـتطعنا ان نقنـــع 
اصحـــاب القرار يف دولنـــا يف التوقيع عى 
اتفاقيات تخدم املســـتضعفني او استطعنا 
القطـــاع  ادارات  مجالـــس  نجعـــل  ان 
الخـــاص يف تخصيـــص مبالغ اكـــرث لدعم 
اعاملنـــا اإلنســـانيه فهذا تطبيـــق مبارش 

. اإلنسانية  للدبلوماســـية 

هل تعتقدون أن تعاونكم 
مع جمعيات الهالل األحمر 

الخليجية والعربية وصل إلى 
أعلى مستوياته؟

نحـــن دامئاً نطمـــح اىل األفضل و التزال 
هنـــاك مجـــاالت كثـــرة للتعـــاون بيننا 
مثـــل التحضر العامل انســـانية مشـــرتكة 
تحقـــق بعضهـــا بصـــورة ثنائيـــة ولكننا 
نأمل ان تكـــون برامج ومشـــاريع تجمع 
كل جمعيات الهالل االحمـــر الخليجية يف 

القريب. املســـتقبل 

 المنظمة العربية للهالل 
االحمر و الصليب االحمر 

"ARCO " الشريك االساسي 
لجمعيتكم  كيف تنظرون الى 

هذه الشراكة ؟
جمعيـــة الهالل االحمـــر البحريني هى 
من أول الجمعيات التـــى دعمت الرشاكه 
مع املنظمـــة يف تقديم عـــون اىل جمعية 
مع  بالتنســـيق  اللبناين  االحمـــر  الصليب 
املنظمـــة، ونأمل مســـتقبالً ان تقوم عدة 
جمعيات لدعم أشـــقائها مـــن الجمعيات 

االعضـــاء والتـــى تحتـــاج اىل الدعم مثل 
الصومال وموريتانيا وجـــزر القمر وغرها 
العريب بعمل مشـــرتك  اإلقليم  حتى خارج 

العربيه. املنظمـــة  غطاء  تحت 

 االتحـــاد الدولـــي لجمعيـــات 
الهـــالل االحمر و الصليب انشـــأ 
النزاهـــة  و  الشـــفافية  لجنـــة 
مـــدى  مـــا  رأيكـــم  فـــي    .
نجـــاح مثل هـــذه اللجـــان داخل 

الجمعيـــات؟
إنشـــاء مثـــل هـــذه اللجان ســـيمكن 
الجمعيـــات مـــن االلتفـــات اىل أهميـــة 
النزاهـــة والشـــفافية يف أســـلوب العمل 
ووضـــع املعايـــر واملؤرشات التـــى توكد 
تطبيـــق ذلـــك باألفعال وليـــس باألقوال.  

في 2017 تم اختيار 
يني  جمعية الهالل البحر
ضمن  افضل 50 جمعية 

في العالم  ماهي المعايير 
االساسية التي تم االعتماد 

عليها في اختياركم؟
 ، املاليـــة  الحســـابات  الشـــفافية يف 
ووجـــود مدقـــق خارجـــي ، وتحديث 
ومراجعـــة الدســـتور،  وااللتـــزام بدفع 
تاخـــر  دون   ، الســـنوية  االشـــرتاكات 
 ، وااللتـــزام ببنـــود دســـتور االتحـــاد 
وعدم وجـــود اى مخالفـــات لعدد من 
السبب  كانت  اخرى  ومعاير  الســـنوات 
يف تصنيـــف جمعيتنا ضمـــن أفضل 50 

العامل. يف  جمعيـــة 

في االخير .  كيف لنا ان 
نرتقي بالخدمة االنسانية 
في ظل التسييس الذي 

طغى على القرارات الدولية  
خاصة في المنطقة 

العربية؟
ان نكون قـــدوة لآلخريـــن  ونرضب 
املثـــال يف تقديم العون االنســـاين مهام 
فاإلنســـانية  دولنا  سياســـية  اختلفـــت 

تجمعنـــا والسياســـية تفرقنا.
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وتعرض تلك الـــرشكات نوًعا من األكواب 
املُغلقة والتي تحتوي عـــى الحليب املزود 
بالفيتامينات والطاقة ، حيث تظل ســـاخنة 
وتُحافظ عـــى الحرارة بعـــد أن يتم وضع 
املـــادة بداخـــل ذلك الكـــوب ، حيث يتم 
ضغط تلـــك املـــادة الداخلية وتســـتغرق 
ثـــالث دقائـــق حتى يتم تســـخني  حوايل 
املـــرشوب ، لُيصبح جاهزًا الســـتخدامه أو 
تناوله باعتباره مهـــاًم يف حاالت الطوارئ ، 

والكـــوارث الطبيعية .
الدكتوره  تُحدثنـــا  "معكـــم"  وملجلـــة 

بالرشكـــة  العالقـــات  مســـؤولة  "رينـــا" 
املُنتجـــة ، حيـــث تؤكد أن تلـــك املنتجات 
تبلـــغ صالحيتهـــا 24 شـــهًرا )ســـنتان( ، 
وأنهـــا ُمعتمدة مـــن وزارة الصحة ، كذلك 
ُمعتمدة للمســـلمني ، وتُعـــُد وفق معاير 
مقننـــة ، باعتبارها وجبة رئيســـية ، مؤكدًة 
أنـــه حســـب اإلمكانيـــة يتم متديـــد فرتة 

الحفـــظ حســـب الطلب . 
وذكرت مســـؤولة الرشكة بأنـــه يف حالة 
الكـــوارث الطبيعيـــة ، يتـــم أوالً خـــالل 
الثـــالث ســـاعات األوىل توزيـــع املُنتـــج 

مؤقًتا ، مشـــرًة إىل أن الصليب األســـباين 
الكوارث  املنتج يف حـــاالت  يطلبون هـــذا 
والطـــوارئ لديهـــم ، كذلك يكـــرث توزيعه 
املنظامت  قبـــل  مـــن  املهاجريـــن  عـــى 
والجمعيـــات االنســـانية والتي تحرص عى 

رشاؤه وتوزيعـــه .
ويف جانـــٍب آخـــر مـــن ديهـــاد ، جهة 
تسمى "ســـبانش كيتس" ، إماراتية أسبانية 
مســـتلزمات   مجموعة  بإمـــدادات  تختص 
األزمـــات  خـــالل  واملنكوبـــني  الالجئـــني 
 ، واملالجىء  املخيـــامت  داخل  والكـــوارث 

تنافس محموم في تقديم 
الوجبات والمشروبات 

للشركات العالمية ..
فهد العتيبي - معكم :

 ويف كل عـــاٍم ، ومـــع إنطالقـــة فعاليات 
معرض ومؤمتر ديب الـــدويل لإلغاثة والتطوير 
، نشـــهد التنافس بني الـــرشكات العاملية التي 
الســـاخنة لالجئني  تُقدم األغذية واملرشوبات 
وقت الحـــروب أو الكـــوارث املختلفة ، وكاًل 
حســـب ما يقدمه من أفكاًرا جديدة تُســـهم 
يف الرتويج لتلـــك املنتوجـــات والتي تحرص 
بعـــض البلدان أو املنظـــامت يف العامل للرشاء 
منها ، وتوقيع االتفاقيـــات مع تلك الرشكات 
لتوفرهـــا لديهم ، باعتبار أنها تســـتغل مثل 

هذه املعـــارض لذلك .

”اسبانش كيتس" تتميز في مجال الدعم اإلنساني

املنتجات بشـــكل مجموعة  ويتم تقديـــم 
متكاملـــة  من املســـتلزمات تضمن تغطية 
اليوميـــة للمنكوبني داخل  الحياة  حاجيات 
تلـــك املخيـــامت ، وتتنـــوع املنتجات بني  
مســـتلزمات النظافـــة  الشـــخصية لألفراد 
و العائلـــة ، معدات الطبخ ، مســـتلزمات 
األطفال  مســـتلزمات   ، للمـــرأة  العنايـــة 
،اكياس النـــوم ، لوازم الحامية الشـــخصية 
الرضوريـــة  االحتياجـــات  مـــن  وغرهـــا 
الحلول  األخرى والتي تؤكد حـــرص تطوير 
لتخدم بشـــكل اكمل حاجيـــات املعوزين 
الرضورية  وتخفف عليهـــم وطأة األزمة .

وتعمـــل هـــذه الرشكة يف هـــذا املجال 
منذ 22 عامـــاً ، من التعاون مـــع الهيئات 
واملنظـــامت الدوليـــة لدعـــم املشـــاريع 
االنســـانية ، وصحـــة وســـالمة املعوزين. 

الجميـــل يف هـــذه املنتجـــات أن لهـــا 
تركيبـــة خاصة ملـــواد النظافة الشـــخصية 
منتجات  فهـــي  للجلد  املالمســـة  واالخرى 
خالية مـــن امللونـــات والعطـــور و املواد 
املســـببة للحساســـية، آخذة بعني االعتبار 
طبيعـــة الظروف يف املخيـــامت واملالجىء 
،كـــام ان نفس املنتجات مصادقة بشـــهادة 
"حالل" لضامن  تلبيـــة حاجيات املعوزين 

باختـــالف تقافاتهـــم وبيئاتهم .
إن ما مييز "اســـبانش كيتـــس" يف مجال 
الدعـــم اإلنســـاين هـــو قـــدرة تكييـــف 
منتجاتهـــا مـــن نـــوع ومحتـــوى وحجم 
وتغليـــف حســـب الطلـــب ، ناهيك عن 
الرسعة الفائقة لالســـتجابة لحاالت االغاثة 
العاجلـــة يف الكوارث الطبيعيـــة واألزمات 
االســـرتاتيجي  املوقـــع  يتيحـــه  مـــا  وهو 
االســـتيعاب  ذات طاقـــة  للمســـتودعات 
الهائلـــة الواقعـــة يف مدريـــد : عـــى بعد 
3كـــم مـــن املطـــار و 350كم عـــى بعد 
مينـــاء فلنســـيا وكذلك املســـتودع الواقع 
العربية  باالمـــارات  عـــيل  يف منطقة جبل 
املتحـــدة ، وهـــي مســـتودعات مهيئـــة 
مبخزون مـــن منتجـــات الدعم اإلنســـاين 
املتنوعـــة والجاهزة للشـــحن الفوري عند 

. الطلب 

تغطيات



59
58

معكم )تونس(
شـــاركت املنظمة العربية للهالل األحمر 
املنتدى  يف  )آركـــو(  األحمـــر  والصليـــب 
الثـــاين للتعـــاون العريب الصينـــي لبيدو، 
تحـــت عنـــوان )التعـــاون والتطبيقـــات 
للثقة  اإلقليمـــي  واملنتدى  والخدمـــات(، 
الرقميـــة والتقييـــس، يف تونـــس، بوفـــد 
مكـــون من أمني عـــام املنظمـــة الدكتور 
صالح الســـحيباين ورئيس مركـــز البحوث 
أحمد  إبراهيـــم  الدكتـــور  واملعلومـــات 
الـــدوي، بحضور أكرث مـــن 300 ممثل من 
الدوائـــر الحكوميـــة بالصـــني، و15 دولة 
واملؤسســـات  الدولية،  واملنظامت  عربية، 
البحثية، ورشكات القطـــاع الخاص، برعاية 
مشـــرتكة مـــن األمانـــة العامـــة لجامعة 
الـــدول العربية، واألمانـــة العامة للجانب 
العريب،  الصيني  التعـــاون  ملنتدى  الصيني 

االتصال  لتكنولوجيـــا  العربية  واملنظمـــة 
ملعلومات. وا

 تأيت هـــذه التظاهرة يف إطـــار الجهود 
الهادفـــة إىل تطبيـــق الربنامـــج التنفيذي 
ملنتـــدى التعـــاون الصينـــي العـــريب بني 
عامـــي )2020-2018( يف مجـــال املالحة 
االقتصاد  لتطويـــر  الصناعيـــة  باألقـــامر 
عجلة  ودفـــع  البيئـــة  عـــى  والحفـــاظ 
التنمية وتحســـني حياة اإلنســـان وتحسني 
عمـــل  مجـــاالت  يف  االســـتثامر  فـــرص 
وتعزيز  املشـــرتك،  العريب  العمل  منظامت 
أمـــن املعلومـــات ومكافحـــة التهديدات 

 . نية لسيربا ا
هـــذه  املنظمـــة يف  مشـــاركة  وتـــأيت 
باســـتخدام  اهتاممها  اطـــار  يف  التظاهرة 
باألقـــامر  للمالحـــة  العامليـــة  النظـــم 
العمـــل  الصناعيـــة يف كافـــة مجـــاالت 

اإلنســـاين، واإلنـــذار بالكـــوارث والحـــد 
للطوارئ  واالســـتجابة  مخاطرهـــا،  مـــن 
والبحري  النهـــري  واالســـعاف  واألزمات، 
التغر  مثـــل  البحوث  ومجـــاالت  والربي، 
املناخـــي. حيـــث عقـــدت املنظمة عدة 
اجتامعـــات مـــع مســـؤويل نظـــام بيدو 
منـــه  لالســـتفادة  للرتتيـــب  للمالحـــة 
العربية  الوطنيـــة  والجمعيات  للهيئـــات 

األحمر. والصليـــب  األحمـــر  للهـــالل 
 يُذكر أن املنظمـــة العربية تعتزم عقد 
لقيادات  الدويل  واملؤمتـــر  املعلومات  قمة 
تكنولوجيـــا املعلومـــات يف الوطن العريب 
تحت عنوان "نظـــم املعلومات الجغرافية 
واســـتثامرها يف العمـــل اإلنســـاين" خالل 
الفـــرتة 27-25 يونيـــو 2019 بالقاهـــرة؛ 
لتعزيـــز العمـــل واالســـتفادة مـــن تلك 
النظـــم والتطبيقات يف العمل اإلنســـاين.

شاركت في منتدى التعاون العربي الصيني

في اجتماع الشركاء الذي نظمته جمعية الهالل األحمر اليمني

)ARCO( تبحث تفعيل استخدام األقمار 
الصناعية في العمل اإلنساني

)ARCO( تطرح مبادرات لمواجهة 
الوضع اإلنساني في اليمن

معكم )جيبوتي( 
طرحـــت املنظمـــة العربيـــة للهـــالل 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر )ARCO(؛ 
عـــدًدا من املبـــادرات يف اجتـــامع رشكاء 
األحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة  الحركـــة 
اليمن تحت  أجـــل  األحمـــر من  والهالل 
شـــعار "معاً من أجل الجهود اإلنســـانية 
يف اليمـــن" الذي نظمتـــه جمعية الهالل 
العضو يف  "الجمعيـــة  اليمنـــي  األحمـــر 
املنظمة" يف جيبويت لحشـــد املـــوارد من 
أجـــل مواجهة الوضع اإلنســـاين يف اليمن.
 ومثـــل املنظمة يف االجتـــامع عبدالله 
باملنظمة  الفنيـــة  الشـــؤون  مدير  الحمد 
، وأكد عـــى أهمية دعم وبنـــاء قدرات 
الهـــالل األحمـــر اليمني بالشـــكل الذي 
يجعلـــه قـــادًرا عـــى تحقيـــق دوره يف 
العمـــل اإلغـــايث بالتعاون مـــع مكونات 
املنظمـــة العربيـــة من جمعيـــات الهالل 
األحمر املشـــاركة يف اليمـــن، وبناء قدراته 
للمســـاعدة والتوعيـــة بهذه  اإلعالميـــة 
األزمـــة وتداعياتهـــا، والدعـــوة إىل جلب 
داعمـــني للمشـــاريع اإلنســـانية العاجلة 
يف اليمـــن، والتدريب عى نـــرش القانون 
اإلنســـاين، وبـــنّي أن املنظمـــة العربيـــة 
تســـعى إلطـــالق منصـــة إدارة  العمـــل 
التطوعـــي يف جمعيـــة الهـــالل األحمـــر 
اليمني، ودعم موقعهـــا يف مجال الحامية 
واملحتـــوى والنرش، وعرض مشـــاريعها يف 
الهيئة العامة للمنظمـــة يف الكويت، الفتاً 
إىل رضورة زيادة جودة التنســـيق اإلغايث، 
والـــدور الفاعـــل للجمعيـــة يف تنســـيق 
الوضع  صعوبة  ملواجهـــة  اإلغاثية  الجهود 

اإلنســـاين. االحتياج  وتزايد  اليمـــن  يف 
  ومثّـــن "الحمـــد" صمـــود الهـــالل 
األحمـــر اليمني وعطائه رغـــم ما يوجهه 
مـــن تحديات وعقبـــات كثرة، مشـــيداً 
العربية  الوطنيـــة  الجمعيـــات  بجهـــود 
الفاعلـــة التي تعمل يف اليمن ملســـاعدة 
األوروبية  الجمعيات  املحتاجني، وكذلـــك 

. علة لفا ا
الهـــالل األحمر   يذكـــر أن جمعيـــة 
اليمنـــي تعمـــل كمســـاعد يف املجـــال 
اإلنســـاين وتلعـــب دوراً رئيســـاً يف إدارة 
األزمات ومســـاعدة الفئـــات الضعيفة ، 
مـــن خالل شـــبكة فروعهـــا ومتطوعيها 

عـــى الصعيـــد الوطني.  

مستقبل
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وفقـــاً للمفوضية الســـامية لألمـــم املتحدة لشـــؤون الالجئني، ال يـــزال أكرث من 65 مليون شـــخص يعيشـــون كالجئني 
أو مرشديـــن داخليـــاً، اضطـــروا للنزوح مـــن ديارهم بحثـــاً عن األمـــان، يكافح معظمهـــم من أجل الحصـــول عى أهم 

الرضوريات األساســـية وأبســـطها للتمكن من البقاء واالســـتمرار. 
واليـــوم، تلعب االتصـــاالت عريضة النطاق دوراً حاســـامً يف إيجاد فرص جديـــدة وترسيع االبتكار للمســـاهمة يف تعزيز 
هـــذه الجهـــود. كام يعترب متكـــني العاملـــني يف مجال اإلغاثـــة املتواجديـــن يف املناطق النائيـــة من التواصـــل مع أرسهم 
وأصدقائهـــم وتزويـــد مخيامت الالجئني بالدعم األســـايس للتعليـــم والدعم الصحي عنـــرصًا حاســـاًم إلدارة األزمات التي 
تحـــدث غالًبا يف املناطـــق النائية أو املناطـــق التي تعاين من تداعـــي البنية التحتيـــة األرضية أو عـــدم تواجدها. وعالوة 
عـــى ذلك، يُعد توفـــر الرعاية الصحية الرقميـــة عنرصًا أساســـًيا لتلبية االحتياجـــات الفورية لقطاع اإلغاثـــة. ويف الواقع، 
قـــدرت قيمة ســـوق التطبيب عن بعـــد يف منطقة الرشق األوســـط وأفريقيا مببلـــغ 2.19 مليار دوالر يف عـــام 2015 ومن 

املتوقـــع أن تصل إىل 3.67 مليـــار دوالر يف عام 2020. 
ولتلبيـــة هذه املتطلبات األساســـية، أطلقت "يـــاه كليك" )بدعم مـــن "هيـــوز"( www.hughes.com التي تهدف إىل 
دعـــم املســـتخدمني يف الرشق األوســـط يف مجال الصحـــة اإللكرتونية والتعليم اإللكـــرتوين وغرها من رضوريـــات اإلغاثة. 
وتتميـــز بتأثرهـــا اإليجايب عى املجتمعات التـــي افتقدت للربط اإللكرتوين يف الســـابق وتعاين من نقـــص الخدمات، حيث 
تســـاعد عى توســـيع نطاق الفوائـــد االقتصادية واالجتامعيـــة، باإلضافة إىل توفر الخدمات األساســـية لهـــم مثل التعليم 
والرعايـــة الصحيـــة. وتتيح هـــذه التقنية خدمـــات اتصاالت موثوقـــة وفعالة من حيـــث التكلفة وســـهولة التفعيل، مثل 
اتصـــاالت الطـــوارئ لطلب إمدادات غذائيـــة عاجلة أو تقديـــم تقارير أمنية، وإنشـــاء البنية التحتيـــة الرقمية يف املناطق 
الريفيـــة ومخيامت الالجئـــني، مبا يف ذلك التجـــارة والرعاية الصحية والدعـــم الحكومي العام وجمع البيانـــات وتحليلها يف 

املشـــاريع التنموية وعند االســـتجابة لحـــاالت الطوارئ وأكرث مـــن ذلك بكثر.
أما حـــل التعليم اإللكرتوين فيوفـــر التعليم بأســـعار معقولة للمجتمعـــات الريفية ومخيامت النازحـــني والالجئني، مام 
يوفـــر فرصـــة للطالب يف هـــذه املناطـــق واملخيامت للوصـــول إىل نفس املـــوارد مثل أقرانهـــم يف املناطق األكـــرث تقدًما. 
كـــام يتيح الفرصـــة للمعلّمني للوصـــول إىل املـــوارد التعليمية الجيـــدة والجديدة لنقـــل املعرفة. وميكن ملفهـــوم التعليم 
اإللكـــرتوين أن يحقـــق فوائـــد تربوية غـــر مرتبطة بأي حـــدود، وكذلـــك تحقيق قيمـــة اجتامعية واقتصاديـــة من خالل 

خفـــض تكاليف نرش املـــواد التعليميـــة وتوفر تكاليف ســـفر املعلمني والطـــالب وأكرث.
كـــام يُعترب حل الصحـــة اإللكرتونية منصـــة عالية الجودة وبأســـعار معقولة متكـــن الهيئات الصحية مـــن إحداث ثورة 
يف مجـــال تقديم الرعاية الصحية بســـهولة وفعالية، وتتيح الفرصة لألطباء واملستشـــفيات والصيدليات لتزويد االستشـــارة 

الطبيـــة عن بعـــد وتحديد املواعيد وتشـــخيص األمراض، باإلضافـــة إىل الكثر من الخدمات الرضورية الحاســـمة. 

نجاة خالد عبدالرحمن
نائـــب رئيس تنفيذي يـــاه كليك- 

تطوير األعامل االســـرتاتيجية
nabdulrahman@yahsat.ae

االتصال الفضائي في 
مجاالت االغاثة والمشاريع 
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يف ظـــل األثـــر الكبـــر لتســـارع عجلـــة 
االقتصـــاد العاملي اليـــوم ، والتطور الرسيع يف 
عجلـــة التنمية  التي كان التطـــور التقني فيها 
ســـبب  كبر إلحداث العديد مـــن  التغرات 
الفعالـــة يف املســـتوى املـــايل واملعيي حول 
العـــامل ، والـــدور الكبـــر لتطـــور االتصاالت 
وتقنيـــة املعلومـــات  ، وكذلـــك التقنيـــات 
الصناعية  األقـــامر  واســـتخدامات  الحديثـــة 
، وتوفـــر مليـــارات  األجهـــزة الذكيـــة من 
الكمبيوترات الشـــخصية واألجهـــزة املحمولة 
الـــذي  األمـــر   ، املنخفضـــة  التكلفـــة  ذات 

ضمن جهود إدارة التقنية اإلنسانية في آركو : 

جهود متواصلة الستثمار
 التقنية في العمل اإلنساني

تقرير عبدالله الحمد ـ مرشف إدارة التقنية اإلنسانية يف آركو 

كان  لـــه انعكاس مبـــارش يف تطـــور التقنية 
وازدهارهـــا ، والتشـــجيع عى املنافســـة بني 
الرشكات الصغـــرة والكبـــرة يف تقديم حلول 
ذكيـــة متقدمـــة يف مجـــال التقنيـــة  لألفراد  

واملجموعـــات .
للمنظمة  العامـــة  األمانـــة  أدركت  ولقـــد 
العربيـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
"آركـــو" ومكوناتهـــا من الجمعيـــات الوطنية 
مبكـــراً أهميـــة تطويـــع التقنيـــة الحديثـــة 
اســـتخدامها يف  اإلنســـانية، من خالل  لخدمة 

رسعة الوصـــول إىل أكرب رشيحـــة من الالجئني 
من مآيس  تـــرضراً  األكرث  والفئـــات  والنازحني 
الحـــروب والنزاعـــات العســـكرية يف املنطقة 
العربيـــة، لتقديم أفضل وأرسع املســـاعدات 
ويأيت  معاناتهم.  مـــن  والتخفيف  لهم  اإلغاثية 
توصيات  إطـــار  بالتقنية يف  املنظمـــة  اهتامم 
هيئتها العامة بتبني واســـتثامر أي ابتكارات أو 
حلول إبداعية يف بيئة العمل اإلنســـاين لتكون 
ومكوناتها مـــن الجمعيـــات الوطنية يف قلب 
الحدث اإلنســـاين بتقديم املســـاعدات الالزمة 
ملحتاجيهـــا، كـــام تتبنـــى بني فـــرتة وأخرى 
رشاكات إنســـانية فاعلة إلطـــالق برامج تقنية 
اإلنســـاين. وتســـعى  أدائها  لتطوير  متنوعـــة 
املنظمـــة العربيـــة إىل تعزيز دور اســـتخدام 
التقنيـــة يف الجمعيات الوطنيـــة األعضاء من 

خـــالل دعـــم بنياتهـــا التحتيـــة، والتدريب 
عـــى اســـتخدام التطبيقات الحديثـــة، اضافة 
إىل عقـــد العديـــد مـــن الـــورش املتخصصة، 
واملشـــاركة يف املؤمتـــرات ذات العالقة باملجال 
التقنـــي بهـــدف نقـــل الخـــربات للجمعيات 
الوطنيـــة، وعقـــد الـــرشاكات مـــع الرشكات 

التقني. الكـــربى املتخصصة يف املجـــال 

إدارة التقنية يف العمل اإلنساين
تواصـــل األمانـــة العامة للمنظمـــة ممثلة 
اإلنســـانية( جهودهـــا يف  التقنيـــة  )إدارة  يف 
اســـتثامر التقنيـــة بشـــكل أفضـــل يف خدمة 
العمـــل اإلنســـاين، من خالل متكـــني مكوناتها 
من الجمعيـــات الوطنية مـــن توظيف تقنية 
أهدافها وتعظيم  لتحقيـــق  بكفاءة  املعلومات 
مســـاعدات  تأمـــني  االجتامعـــي، يف  أثرهـــا 
والهاربـــني  والنازحـــني  لالجئـــني  لوجســـتية 
مـــن النزاعـــات اإلنســـانية، وتحقيقـــاً لذلك 
الهـــدف اإلنســـاين النبيـــل ســـعت األمانـــة 
للعاملني  شـــبكات  لتكوين  للمنظمـــة  العامة 

يف مجـــاالت التقنيـــة واإلعـــالم الرقمـــي يف 
فرص  لتوفر  إضافـــة  الوطنيـــة،  الجمعيـــات 
والتجارب  الخربات  وتبادل  املســـتمر،  للتطوير 
بني املختصني، وتوفر مصـــادر معرفية وبحثية 
تُســـاعد صانع القـــرار التقنـــي يف الجمعيات 
الوطنيـــة، فضـــالً عـــن إطـــالق  العديد من 
لتقديم حلول  النوعيـــة  التقنيـــة  املبـــادرات 
متكاملـــة للمشـــاكل التي تواجـــه العاملني يف 

الوطنية. الجمعيـــات 

 تقنيات حديثة
التقنيات  مـــن  العديـــد  هنـــاك  واليـــوم 
الحديثـــة والربامـــج املتخصصة  التي ســـعت 
 NGOS( من خاللهـــا املنظامت الغـــر ربحية
( ويف مقدمتهـــا جمعيـــات الصليـــب  األحمر 
والهـــالل  األحمر ، الســـتخدام تلك الربمجيات 
والتطبيقـــات يف مجال العمل اإلنســـاين التي  
املترضرة  الفئـــات  مذهل  بشـــكل  ســـاعدت 
وحتى العاملني يف امليـــدان لتحقيق نتائج أكرث 
كفـــاءة وإنتاجية يف مجـــال عملهم ،  خصوصاً  
 Disaster الكـــوارث  بـــإدارة  يتعلـــق  مبـــا 
Management وذلـــك للتخفيف من األرضار 

التـــي يتعرض لهـــا البرش  اإلنســـانية الكبرة 
اليـــوم ، ســـواء كانـــت  كـــوارث طبيعيـــة 
لكـــوارث  نتيجـــة  أو   Natural Disasters
األمر   Armed Conflict املســـلحة  النزاعات 
الـــذي كان لـــه األثـــر الكبر يف حفـــظ حياة 
املاليـــني من  البرش حول العـــامل ، أو التخفيف 
الكبر من حـــدة وقوع تلك األزمـــات عليهم 
، ومـــن هذه  النتيجة الكبـــرة والهدف النبيل 
الذي مازال مســـتمراً كان مـــن املهم أن  يتم 
تســـخر املزيد من الجهود يف اســـتثامر التقنية 
ومواكبـــة التطور الرسيع  فيهـــا  لتحقيق ذات 
األهـــداف )حفظ األرواح - رسعة االســـتجابة 
- توفـــر حياة كرميـــة للمجتمعـــات النامية - 
الدعم النفـــي والروابط العائلية -  تســـهيل 
وصول املســـاعدات للمحتاجني - تسهيل مهام 
فـــرق العمـــل  امليداين .. وغرهـــا ( مبزيد من 
اإلنتاجيـــة وتقليـــل نســـبة األخطـــاء ، وتأيت 
مســـؤولية اســـتثامر وابتـــكار وتوظيف تلك 
اإلنســـاين عى  العمل  الجديـــدة   التقنيـــات 
بالدرجة  امليـــدان  العاملـــة يف هذا  املنظامت 
الحكوميـــة  املؤسســـات  وكذلـــك   ، األوىل 
والجامعـــات ، وتشـــجيع القطـــاع الخـــاص 

تقنية إنسانية
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ورشكات التقنيـــة الكربى يف اإلســـهام بتقديم 
حلـــول برمجيـــة وفقـــاً لحاجـــة ومتطلبات 

العاملة يف املجال اإلنســـاين . املنظـــامت 

أهم  التقنيات املستخدمة حالياً 
هناك العديـــد من التقنيـــات والتطبيقات 
بشـــكل  بعضها  اســـتخدام  تم  والتي  الحديثة 
أو آخـــر من خـــالل املنظامت اإلنســـانية أو 
تتطلع تلك الجهات الســـتخدامها مســـتقبالً ، 
وتعترب هـــذه التقنيـــات من أبـــرز املجاالت 
والتوجهـــات العاملية الحديثـــة ، والتي تعترب 
ثـــورة يف املجـــال التقنـــي وســـوف يحدث 
اســـتخدامها ثورة كبرة حال االســـتفادة منها 
يف امليـــدان اإلنســـاين ، ومن تلـــك التقنيات : 

 Artificial الذكاء االصطناعي
 :intelligence

معينة  وخصائـــص  ســـلوك  بأنه  ويعـــرف 
تتســـم بها الربامج الحاســـوبية تجعلها تحايك 
القـــدرات الذهنيـــة البرشية وأمنـــاط عملها. 
القـــدرة عى  الخاصيـــات  أهـــم هـــذه  من 
التعلم واالســـتنتاج ورد الفعـــل عى أوضاع مل 

تربمـــج عليها اآللة مســـبقاً . 
التقنية  مـــن هـــذه  االســـتفادة  وميكـــن 
يف العديـــد مـــن التطبيقات اإلنســـانية مثل 
توجيـــه تركيـــز عمليـــات التفكر الحاســـويب 
نحـــو حـــّل القضايا اإلنســـانية وتوفـــر حياة 
أفضـــل للفئـــات األكـــرث رضراً، كـــام ميكـــن 
الـــذكاء االصطناعـــي يف إيجاد  أن يســـاعدنا 
األطفـــال املفقودين وحّل مشـــاكل الجفاف ، 
وتحديـــد وتقييـــم األرضار للمناطق املترضرة 
املســـاهمة  ، وكذلك  الطبيعية  الكـــوارث  من 
يف معرفـــة  وإحصاء عـــدد النازحني بشـــكل 
بأضعاف  التقليديـــة  الطـــرق  يفـــوق  ووقت 

. كبرة 

إنرتنت األشياء
 :  Internet of Things - IoT

يُقصد بـــه الجيـــل الجديد مـــن اإلنرتنت 
األجهزة  بـــني  التفاهم  يتيح  الذي  )الشـــبكة( 
بروتوكـــول  )عـــرب  بعضهـــا  مـــع  املرتابطـــة 
اإلنرتنت IP( . وتشـــمل هذه األجهزة األدوات 
واملستشـــعرات والحساســـات وأدوات الذكاء 
االصطناعـــي املختلفـــة وغرهـــا. ومـــا مييز 

إنرتنت األشـــياء أنهـــا تتيح لإلنســـان التحرر 
من املكان، أي أن الشـــخص يســـتطيع التحكم 
يف األدوات مـــن دون الحاجـــة إىل التواجد يف 
مـــكان محـــّدد للتعامـــل مع جهـــاز معني ، 
وميكـــن  االســـتفادة مـــن هـــذه التقنية يف 
ربـــط كافـــة اجهـــزة املنظـــامت يف امليدان 
لتحقيـــق نتائـــج ذات كفاءة عاليـــة ، كمثال 
أن يتـــم ربط جميـــع األجهـــزة يف مخيامت 
الالجئـــني مع املخـــازن الخاصة باملســـاعدات  
حيـــث ميكن ســـد االحتياج آليـــاً مبجرد نقص 

. الكميات 

الطائرات بدون طيار
 :Unmanned Aerial Vehicles 

وهـــي طائرات توجـــه عن بعـــد أو تربمج 
مســـبقا لطريق تســـلكه. يف الغالـــب تحمل 
حمولـــة ألداء مهامهـــا كأجهـــزة الكامـــرات 
واملستشـــعرات sSensor مختلفـــة املهـــام . 
وتســـتخدم اليـــوم يف عدة مجـــاالت مختلفة 
  ، العســـكرية  واالســـتخدامات  كاملراقبـــة 
وكذلك يف مجـــال الرتفيه ، ويتم اســـتخدامها 
اليـــوم يف األعـــامل املدنيـــة مثـــل مكافحة 
الحريـــق ، حيث تســـتخدم هـــذه الطائرات 
يف املهـــام الصعبة والخطرة بالنســـبة للطائرة 
التقليديـــة والتي يجـــب أن تتـــزود بالعديد 
التخلص  وأدى  والتجهيـــزات،  االحتياجات  من 
من كل هـــذه االحتياجـــات إىل تخفيف وزن 
الطائـــرة وتكلفتهـــا . ويف شـــهر يناير 2018  
اســـتخدم رجـــال اإلنقاذ يف والية نيو ســـاوث 
ويلـــز األســـرتالية )طائرة دون طيـــار( النقاذ 
شـــابني من الغرق ، واســـتخدم رجـــال اإلنقاذ 
إشـــارة  تلقيهم  عنـــد  جديـــدة  تكنولوجيـــا 
للمســـاعدة. وقامـــت الطائرة املســـرة بإلقاء 
معدات املســـاعدة للشـــابني، حيث متكنوا من 
تلقيها والوصـــول إىل الشـــاطئ يف حني كانت 

فرق اإلســـعاف يف انتظارهـــم . إذ أن الطائرة 
املســـرة ألقت معدات اإلنقاذ بعـــد 70 ثانية 
من إطالقها، بينام أســـتغرق رجـــال اإلنقاذ 6 

األقل. عـــى  دقائق 

الواقع االفرتايض
 :Virtual Reality

الحاســـوب  محاكاة  عى  ينطبـــق  مصطلح 
ماديـــاً  محاكاتهـــا  ميكـــن  التـــي  للبيئـــات 
العـــامل  األماكـــن يف  بعـــض  يف  أو رســـومياً 
الحقيقـــي . وميكـــن االســـتفادة مـــن هذه 
يف  العمـــل  طواقـــم  تدريـــب  يف  التقنيـــة 
املؤسســـات واملنظامت اإلنســـانية وتدريبهم 
عـــى ســـيناريوهات وظـــروف مختلفة مثل 
التعامل مـــع الكوارث واألزمـــات ، أو تقديم 
لنزاع  نتيجة  املحارصين  للمدنيني  املســـاعدات 
مســـلح ، وميكن كذلـــك تقييـــم التجربة مام 
يســـاهم يف تقليـــل األخطاء وزيـــادة كفاءة 
الفـــرق حـــال تعرضهم لظروف عمل مشـــابه 

أثنـــاء تأديتهـــم واجبهم اإلنســـاين .

السيارات ذاتية القيادة
 :Smart Cars

وهـــي مركبات قادرة عى استشـــعار البيئة 
املحيطـــة بها واملالحـــة دون تدخـــل برشي، 
وميكـــن االســـتفادة منها يف املجال اإلنســـاين 
مـــن خـــالل عـــدة تطبيقـــات ، ولعـــل  من 
أهمها اســـتخدام الســـيارات ذاتية القيادة يف 
توصيل املســـاعدات اإلنســـانية للمناطق التي 
النزاع  تعرضت لكـــوارث طبيعية أو مناطـــق 
املســـلح وتعتـــرب الطرقات فيهـــا خطرة عى 

حيـــاة العاملـــني ، األمـــر الذي ســـوف يرفع 
املســـاعدات  مـــن جـــودة وكفـــاءة توصيل 
اإلنســـانية وتقليـــل تكلفتـــه . كـــام تجـــدر 
اإلشـــارة إىل  أنـــه من املمكن دمـــج أكرث من 
مجال تقني حديـــث يف الربمجيـــات التي تم 
الحديـــث لتحقيـــق أعـــى اســـتفادة منها يف 
العمل اإلنســـاين ، عنهـــا كمثال : اســـتخدام 
الـــذكاء الصناعـــي يف الطائرات بـــدون طيار 
للتعرف أليـــاً عى املفقوديـــن أو حرص أعداد 
املترضريـــن مـــن الفيضانـــات والـــزالزل يف 

. محددة  منطقـــة 

إستثامر التقنية يف آركو : 
يف هـــذا الســـياق تعمـــل األمانـــة العامة 
املعلومات  تقنيـــة  جعـــل  عـــى  للمنظمـــة 
الوطنية،  الجمعيات  وبرامـــج  لعمليات  محوراً 
لتحقيـــق أهدافهـــا املتمثلة يف إطـــالق برامج 
ذات أثـــر وفائـــدة لالجئـــني، وخدمتهـــم مبا 
يتفق مـــع رؤيتها، حيث تعمـــل عى تحقيق 

أهدافهـــا من خـــالل ثالثـــة محاور : 
أوالً : التعليـــم بهدف تيســـر تبادل املعرفة 
بـــني املختصـــني يف تقنيـــة العمل االنســـاين، 
وصناعة الفـــرص والربامج لبناء قـــادة تقنيني 

يف الجمعيـــات الوطنية.
: الربـــط بني العاملـــني واملختصني يف  ثانياً 

التقنيـــة بالجمعيات . 
ثالثـــاً : ابتـــكار مبـــادرات تقنيـــة لخدمة 
العمـــل اإلنســـاين والتطوعـــي والجمعيـــات 

. طنية لو ا
وعيل ســـبيل املثـــال ســـاهمت األمانة يف 
ذات الشـــأن بعدد من التطبيقـــات الحالية ، 
إضافـــة إىل إســـترشافها املســـتقبيل لعدد من 

 : ذلك  ومـــن  التطبيقات 
تطبيق )انعاش( 

مركز  مـــع  بالتعـــاون  املنظمـــة  دشـــنت 
االستشـــارات واملهـــارات التدريبيـــة الصحية 
)انعـــاش( النســـخة الحديثـــة املطـــورة من 
تطبيـــق "انعاش االســـعايف الصحـــي" والذي 
يهتـــم بالتدريـــب والتوعية عى االســـعافات 

األولية واإلنعـــاش القلبي الرئـــوي املتاح عى 
الهواتف  وتطبيقـــات   , املبـــارشة  الخطـــوط 
النقالـــة ، ويعتـــرب "التطبيـــق " الهاتفي أحد 

تحمل  التـــي  العملية  األفـــكار 
معلومـــات إغاثيـــة إنســـانية مـــن حيث 
االتصـــال بالطـــوارئ، البحـــث عـــن اقـــرب 
 AED مستشـــفى ، البحث عن اقـــرب جهاز
، أساســـيات  الدوائيـــة  ، تنبيـــه للجرعـــات 
اإلســـعافات األوليـــة ، وأساســـيات تطبيـــق 
االنعـــاش الرئـــوي . كـــام يهـــدف الربنامـــج 
إىل توفـــر دورات اإلنعـــاش القلبـــي الرئوي 
واإلســـعافات األوليـــة عن طريـــق التدريب 
والتعليم مـــن أجل تقديم املســـاعدة لجميع 
فئات املجتمع, وذلك يف فـــرتة ما قبل الوصول 
للمراكز الصحية أو املستشـــفيات حتى يتمكن 
الجميـــع مـــن تجنـــب املخاطر التـــي تهدد 
حياتهـــم, وهذا مـــن خالل "تطبيـــق مهارات 
الرئوي"  القلبي  واإلنعاش  األولية  اإلســـعافات 
إضافـــة إىل تدريب وتثقيـــف املوظفني وأفراد 
لهم  الالزمة  املســـتلزمات  املجتمـــع وتوفـــر 
وللمنشـــآت ذات العالقـــة املبـــارشة بالعمل 

يث. إلغا ا
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WAREED مبادرة وريد
أطلقـــت املنظمـــة بالتعاون مـــع جمعية 
املـــرصي مبـــادرة وريـــد  الهـــالل األحمـــر 
WAREED لتقليـــص فجـــوة التواصـــل بني 
املتربعـــني وبنوك الـــدم حتى تصبـــح عملية 
املبـــادرة ضمن  وتأيت  أســـهل،  بالـــدم  التربع 
التفاعليـــة  التقنيـــة  الخدمـــات  تطبيقـــات 
الشـــخص  إخبار  ومـــن مميزاتها  اإلنســـانية، 
إذا كان مؤهـــالً فعليـــاً للتربع بالـــدم، ونرش 
حـــاالت املرىض املحتاجني للتـــربع ، والتعريف 
الدوام  وأوقـــات  التـــربع  مراكـــز  بعناويـــن 

الخاصـــة بها عـــى خارطـــة قوقل. 
مرشوع االستجابة الرسيعة

بالتعاون  للمنظمة  العامـــة  األمانة  أطلقت 
مـــع مجموعة اســـكوب الســـعودية مرشوع 
االســـتجابة الرسيعة لتعزيز الحياة، ويســـمح 
من خـــالل ســـواره إلكرتونية تحمـــل باركود 
اإلنســـانية  املســـاعدات  بتقديـــم  خـــاص 
يف  االســـتغاثة  لنداء  الرسيعـــة  واالســـتجابة 
ويتضمن  العربيـــة،  بالـــدول  عـــدة  مجاالت 
قاعدة بيانات ووســـائل ربـــط الكرتونية ألكرث 
مـــن 20 مليون مســـتهدف يف أكرث من خمس 
دول يف املنطقـــة العربيـــة كمرحلة أوىل ثم يف 

مراحـــل الحقة تشـــمل املزيد مـــن الدول.
الدعم  ومنصة  الرقمية  االستشـــارات 

لالجئني النفي 
العامة  كـــام ســـبق أن وقعـــت األمانـــة 
مـــع  تفاهـــم مشـــرتك  مذكـــرة  للمنظمـــة 
مجموعـــة البدائـــل التقنية، شـــملت إطالق 
منصة استشـــارات رقمية عـــرب اإلنرتنت تجمع 
بني أطبـــاء وعلامء النفس مـــن ذوي الخربات 
واالستشـــاريني النفســـيني واملعالجني املؤهلني 
وذلـــك لتقديـــم املســـاعدة لالجئـــني يف ظل 
الواقـــع الحايل املؤمل الذي تكـــرث فيه النزاعات 
ويصعـــب فيـــه الوصـــول اآلمـــن إىل مناطق 
النزاعـــات، كـــام أطلقـــت األمانـــة العامـــة 
لالجئني،  النفـــي  الدعـــم  منصة  للمنظمـــة 
لتوجيهات  وتنفيذهـــا  أهدافها  وذلك ضمـــن 

هيئتها العامـــة يف اجتامعها األخـــر نحو بناء 
الرشاكات اإلنســـانية واالنفتـــاح عى الجهات 
العاملة يف امليدان اإلنســـاين، واستثامر التقنية 

يف ذلـــك املجال.
بالتقنية،  املســـتمر  الهتاممهـــا  وتأكيـــداً   
شـــاركت املنظمـــة يف االجتـــامع التنســـيقي 
لفرق العمـــل املنبثقة عن لجنة تســـير بوابة 
للمعلومـــات يف غرة مارس  العربية  الشـــبكة 
2018م، وتـــم خاللـــه اســـتعراض التطورات 
األخـــرة ملـــرشوع البوابـــة التي تعد شـــبكة 
تبـــادل  يف  تســـاعد  ومعرفيـــة  معلوماتيـــة 
تطوير  يف  للمســـاهمة  والخـــربات  املعلومات 
وتجويـــد العمـــل العـــريب املشـــرتك لتحقيق 
آمـــال املترضريـــن مـــن الكـــوارث واألزمات 

. نية إلنسا ا
GIS نظم املعلومات الجغرافية

تســـخر  عى  العربية  املنظمـــة  حرصـــت 
نظـــم املعلومات الجغرافيـــة يف خدمة العمل 
اإلنساين، وترسيع وصول املســـاعدات اإلغاثية 
لالجئـــني، ويف إطـــار اهتاممهـــا بهذا الشـــأن 
يكون لهـــا تواجدهـــا الفاعـــل يف أي محفل 
يختـــص بهذه النظـــم التقنية، وقد شـــاركت 
  GIS  يف مؤمتر نظـــم املعلومـــات الجغرافية
من أجـــل التنمية العامليـــة، وكان الهدف من 
هذه املشـــاركة تبـــادل الخربات يف اســـتخدام 
هذه النظم يف خدمة االســـتجابة اإلنســـانية، 
واتخـــاذ القرارات العاجلـــة لتلبية االحتياجات 
وتقديم  واملحتاجـــني،  للمترضرين  اإلنســـانية 
الحلـــول التقنية العاجلة ملعالجـــة العديد من 
األزمـــات واملخاطـــر، وإدارتها بشـــكل فاعل 

للتقليـــل منها.
تجربة " طائرة بدون طيار " 

تواصلـــت املنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
والصليـــب األحمر مؤخراً مـــع إحدى الجهات 
بدون  الطائرات  املتخصصة يف مجـــال  العاملية 
طيـــار لبحـــث مـــدى إمكانية جلـــب هذه 
اإلنســـانية  األهداف  لتخدم  وتطويرها  التقنية 

وتقليـــل  األرواح  حاميـــة  يف  واملســـاهمة   ،
الخســـائر البرشيـــة ، وتقـــدم هـــذه هـــذه 
الطائـــرات حلوالً عديـــدة باســـتخدام تقنية 
ثالثية األبعـــاد مام يســـاعد يف تقييم مناطق 
الرضر وإعادة اإلعامر وتأمـــني املمرات اآلمنة 
للفرق العاملـــة عـــى األرض ، وتقديم تقرير 
كامل شـــمويل يف فرتة زمنيـــة وجيزة بعيداً عن 
التقليدية يف الوقـــت الحايل . باإلضافة  الطرق 
إىل الخدمات الذكية األخـــرى يف مجال البحث 
واإلنقـــاذ الربي والبحـــري واســـتخدام الذكاء 
املفقودين  أماكـــن  تحديـــد  يف  االصطناعـــي 
وطـــرق اســـتخراجهم ، كام ميكنهـــا العمل يف 

 . الجوية  الظـــروف  مختلف 
مبادرات تقنية مستقبلية يف آركو : 

مل تقـــف األمانـــة العربية للهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر عنـــد هـــذا الحـــد من 
إســـتثامر التقنيـــة يف خدمة العمل اإلنســـاين 
، بل واصلـــت بحـــث املزيد مـــن املبادرات 
املســـتقبل  ننتظـــر إطالقها يف  التي  التقنيـــة 

 : ومنها  القريـــب 
منصة "انسجام"

تعمـــل املنظمـــة حالياً عى إطـــالق منصة 
تقنيـــة لتنســـيق العمـــل اإلنســـاين باســـم 
الهامة  املعلومات  لتوفر  وتهدف  “انســـجام”، 
مبـــارشة، ومعرفة أهم االحتياجـــات واملناطق 
املتأثـــرة ودرجة الخطـــورة واملنظامت العاملة 
عـــى األرض، وتعزيز التواصـــل بني الجمعيات 

 . لوطنية ا
مبادرة التطوع

تعتـــزم "آركـــو" اطـــالق مبـــادرة للتطوع 
والصليـــب  األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــات  يف 
عى  املتطوعني  لتحفيـــز  وتهـــدف  األحمـــر، 
التطوعية  التدريبيـــة  بالـــدورات  االلتحـــاق 
التـــي تنظمها الجمعيـــات الوطنية يف مجاالت 
القانون الدويل اإلنســـاين والربامج واملشـــاريع 
اإلنســـانية، بهـــدف إيجاد منظومـــة تدريبية 
متكاملة ومســـتدامة للعمـــل التطوعي كأحد 
أهم ركائـــز التامســـك والتالحـــم املجتمعي، 
وتوســـيع نطـــاق عملـــه، وترســـيخ مفهوم 
املســـؤولية املجتمعيـــة، وتدريـــب الناشـــئة 
عـــى مبـــادئ التطـــوع يف الحركـــة الدولية 
للهـــالل األحمـــر والصليـــب األحمـــر، مـــن 
مـــن ورش  خـــالل مشـــاركتهم يف سلســـلة 
العمـــل املعـــززّة للمهـــارات القيادية، وغرس 

املبـــادئ األساســـية للتطوع والعمـــل اإلغايث 
يف نفوســـهم، وتزويدهم باملهارات األساســـية 
يف هـــذا املجـــال، إضافة إىل مـــلء فراغهم مبا 
هـــو مفيد لهم وملجتمعهـــم. وتعزيز تفاعلهم 
االجتامعـــي والوصـــول بهـــم إىل أداء احرتايف 
متميز من خـــالل صقل مهاراتهـــم التطوعية.

منصة مهارة
  تحرص املنظمة عى اســـتخدام التقنية يف 
تعليـــم أبناء الالجئني عرب برامـــج تدريبية عن 
بعد منهـــا منصة )مهـــارة( للتدريب عن ُبعد 
عرب اإلنرتنـــت بهدف إطـــالق دورات تدريبية 
عن ُبعد، يســـتطيع املتدربـــون يف الجمعيات 
الوطنيـــة حضورهـــا مـــن أي مـــكان ويف أي 
وقت، ويســـتفيدون مـــن حقائبهـــا التأهيلية 
التخصصيـــة يف عـــدد من املجـــاالت، لالرتقاء 

مبهاراتهـــم العلمية . 
ورش العمـــل اإلفرتاضيـــة لصناعـــة 

إنســـاين تقني  جيـــل 
التقنية يف   يتضمـــن مـــرشوع اســـتخدام 
الجودة  عايل  تدريبياً  برنامجاً  اإلنســـاين  العمل 
لبنـــاء قيـــادات تقنيـــة وصناعة جيـــل تقني 
إنســـاين يركز عى تنميـــة املهـــارات اإلدارية 
ملســـؤويل التقنيـــة يف الجمعيـــات الوطنيـــة 
العربيـــة، كـــام يتضمـــن املـــرشوع برنامجاً 
لتأهيـــل منســـوبات الجمعيـــات الوطنية يف 
املجال التقنـــي ليتمكن من اســـتثامر التقنية 
يف تســـهيل أداء األعامل اإلنسانية املناطة بهن.  
ويف هـــذا الســـياق تطلق املنظمة بالتنســـيق 
مـــع مكوناتها ورش عمـــل افرتاضية )اونالين( 
تجمع عـــدداً من القيـــادات التقنية واملهتمني 
لتبـــادل الخربات ومعرفة واقع التقنية ورســـم 
توجهـــات مشـــاريع إدارة التقنيـــة يف العمل 

إلنساين. ا
الجمعيـــات  يف  التقنيـــة  اســـتثامر 

 : الوطنيـــة 
تســـعى املنظمـــة العربية للهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمر عى تعزيز دور اســـتخدام 
التقنيـــة يف الجمعيات الوطنيـــة األعضاء من 
خـــالل دعـــم البنيـــة التحتيـــة  للجمعيات 
التطبيقـــات   اســـتخدام  ، والتدريـــب عـــى 
الحديثـــة ، باإلضافـــة إىل عقـــد العديد  من 
الـــورش املتخصصـــة واملشـــاركة يف املؤمترات 
التقني بهـــدف نقل  ذات العالقـــة باملجـــال 
الخربات للجمعيات األعضـــاء ، باإلضافة لعقد 

املتخصصة يف  الكـــربى  الرشكات  الرشاكات مع 
املجـــال التقني .

وقـــد اســـتخدمت الجمعيـــات الوطنيـــة 
التقنيـــة يف العمل اإلنســـاين، مجّســـدة بذلك 
منـــاذج مضيئة تـــربز اهتاممها باســـتثامر أي 
مســـتجدات يف إثـــراء هـــذا العمـــل ، ونذكر 
النـــامذج والتطبيقات عى ســـبيل   هنا بعض 

: الحرص  املثـــال ال 

الهالل  العمليـــات بجمعيـــة  غرفـــة 
األحمـــر الكويتـــي  :

 تم إطالق مركـــز العمليـــات التابع إلدارة 
الكـــوارث بجمعيـــة الهالل االحمـــر الكويتي 
بتاريـــخ 19 يوليو 2012 يهدف إنشـــاء مركز 
بالجمعية  الكـــوارث  التابـــع إلدارة  العمليات 
اىل التأكيـــد عى جهوزيـــة الجمعية من خالل 
التأهـــب والتـــي يشـــكل الحصول  مرحلـــة 
عـــى البيانات العنـــرص األهم فيهـــا ، متهيدا 
لإلســـتجابة للكوارث ، فهو يســـعى اىل توفر 
قاعـــدة بيانـــات متكاملـــة لصانـــع القرار / 
الكارثـــة )  الجمعيـــة حـــول  ادارة  مجلـــس 
طبيعيـــة ، بيئيـــة ، أو نزاع مســـلح ( والذي 
االحتياجـــات  و  املبـــديئ  التقييـــم  يشـــمل 
العاجلـــة للمجتمـــع أو الدولـــة املنكوبـــة ، 
ويرتبط املركـــز مبذكرات تفاهـــم وتعاون مع 
شـــبكات ومنظامت دوليـــة متخصصة يف رصد 
ومواجهـــة الكوارث ، حـــرص املركز من خاللها 
إىل االســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا الدوليـــة 
والخربات البرشيـــة يف الحصول عى معلومات 
دقيقة إلثـــراء قاعدة بياناتـــه ، والتي تحتوي 
عـــى قاعدة رصـــد ضخمة تضم كافـــة أنواع 
الكوارث الطبيعية والتي تشـــمل عى ســـبيل 
املثال ) الفيضانات والـــزالزل وانهيارات الرتبة 
والســـيول  ونشـــاط الرباكني واألجسام الغريبة 
املقرتبة مـــن الغالف الجوي لـــألرض ورسعتها 
ومدتهـــا الزمنيـــة وغرهـــا مـــن الكـــوارث 
البيئية  الكـــوارث  ، باإلضافـــة اىل  الطبيعيـــة 
واألزمات اإلنســـانية املســـتمرة كإنعدام األمن 
لإلضطرابات  تغطيـــة  ، مع  واألوبئـــة  الغذايئ 
والنزاعـــات املســـلحة مـــن خـــالل البيانات 
واالجتامعية  الصحيـــة  باألوضـــاع  املتعلقـــة 

والغذائيـــة للمجتمعـــات املترضرة (.

اســـعفني  وتطبيق  الذيك  املســـعف   

 : الســـعودي  األحمر  الهـــالل  لهيئة 
اإللكـــرتوين"  "املســـعف  تطبيـــق  يعـــد 
مـــن األنظمـــة اإللكرتونيـــة املتطـــورة التي 
تســـتخدمها الفرق اإلســـعافية، كأحد مكونات 
الطبية  الخدمـــات  إلدارة  العمليـــات  نظـــام 
األحمر  الهـــالل  لهيئة  امليدانيـــة  اإلســـعافية 
الســـعودي؛ إذ يبني التطبيـــق اإللكرتوين مدى 
اســـتقبال  ويتيح  اإلســـعافية،  الفرق  جاهزية 
بـــالغ جديد وقبـــول أو إلغاء البالغ، ورســـم 
أفضـــل املســـارات ملوقـــع البالغ، وتســـجيل 
املالحظـــات عـــى البـــالغ، وكذلك اســـتقبال 
التعديـــالت عـــى البالغ من غرفـــة العمليات 
عـــى  العمليـــات مطّلعـــة  لتكـــون غرفـــة 
للفرق  التطبيـــق  الفـــرق ومتابعتهـــا. ويتيح 
اإلســـعافية أيضاً ربط الحاالت اإلســـعافية مع 
األنسب  املستشـــفى  واختيار  املستشـــفيات، 
للحالـــة اإلســـعافية، ورســـم أفضل مســـار 
للوصـــول للمستشـــفى مع التوجيـــه الصويت 
بعـــد مبـــارشة الحالـــة، وتســـجيل بيانـــات 
البيانات  إلكرتونياً، ومزامنة  اإلســـعايف  التقرير 
مع غرفـــة العمليات، وإمكانيـــة تزويد غرف 
الطـــوارئ باملستشـــفيات مبعلومـــات الحالة، 
الستقبالها  االســـتعداد  تحســـني  عى  لتساعد 
التعديل  لوصولها، وكذلـــك  املتوقـــع  والوقت 
عـــى التقارير اإلســـعافية للبالغـــات املغلقة، 
وإنشـــاء بـــالغ ميـــداين جديـــد، كـــام يتيح 
التطبيق آلية الســـتمرار العمـــل أثناء انقطاع 

. العمليات  غرفـــة  مـــع  االتصال 
األحمـــر  الهـــالل  أطلقـــت هيئـــة  كـــام 
للجمهور  "اســـعفني"  السعودي كذلك تطبيق 
الذكية  التطبيقات عى األجهـــزة  عرب متاجـــر 
 )IOS( التـــي تعمل عى نظام تشـــغيل أبـــل
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وجهت األمانـــة العامة للمنظمـــة العربية 
للهـــالل األحمـــر والصليب األحمـــر دعواتها 
بتســـخر  الدوليـــة  السياســـية  لألوســـاط 
الدبلوماســـية اإلنســـانية االســـتباقية التـــي 
تصنع املســـتقبل وتســـترشف اآلفاق وتسعى 
جاهـــدة إىل اســـتثامر حلول ومبـــادئ الحوار 
بني كافة األطراف وتغليب العقل واإلنســـانية 
فيـــام يخـــص إيقـــاف أي توســـع باألزمات 
اإلنســـانية املؤملة بالـــذات يف بعـــض الدول 
العربيـــة التي طـــال أمدها ولألســـف والتي 
مـــا زالـــت تعيـــش مـــآيس مؤملـــة ، وتؤكد 
الوطنيـــة  الجمعيـــات  أن  العامـــة  األمانـــة 
العربيـــة الفاعلـــة يف حاجـــة هـــذه الحلول 
الحل األسلم ملواجهة  إذ أصبحت  اإلســـتباقية 
تفاقـــم هذه األزمـــات اإلنســـانية. كام تدعوا 
إىل مواصلـــة دعم البلـــدان العربية التي توفر 
املـــالذ اآلمن لالجئـــني والنازحـــني، كام تقدم 
شـــكرها البالـــغ وتقديرهـــا للـــدول املانحة 
والداعمـــة واملســـتضيفة لالجئني األشـــقاء . 
كام تؤكـــد األمانة عـــى أهميـــة الرتكيز عى 
تعليم أبنـــاء الالجئني الذين يعـــاين جزء كبر 
باعتبـــاره محورا  والفاقة  األميـــة  منهم حاليا 

مهـــام يجـــب عـــدم اغفالـــه نظرا 
تأهيلهم  عـــى  والعمل  لخطورتـــه، 

الدبلوماسية اإلنسانية اإلستباقية :
صناعة مستقبل وإستشراف آفاق

 واستثمار الحلول بين أطراف الصراعات
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مهنيـــاً لتمكينهم مـــن االعتامد عى 
أنفســـهم، وتدريبهم للمشـــاركة يف 
ذلك  ليـــس  بلدانهم.  إعـــامر  إعـــادة 
فحســـب بـــل تدعـــوا إىل التنســـيق والعمل 
عى توفـــر املمـــرات اإلنســـانية اآلمنة لهم 
التي تشـــهدها بعض  النـــزوح  إثر موجـــات 
البلـــدان العربيـــة ومـــا جاورها مـــن الدول 
يف ظـــل التناســـل الواضح للآميس اإلنســـانية 
واالضطهاد  والنزاعـــات  والحروب  والرصاعات 
والتـــي ذهـــب ضحيتها عـــرشات املاليني من 
املدنيـــني والذين بلغـــوا وفق تقريـــر جديد 
صدر يف أكتوبر املايض عـــن برنامج "العالقات 
مـــع الجهات املانحة وحشـــد املـــوارد" التابع 
ملفوضيـــة األمم املتحدة الســـامية لشـــؤون 
الالجئـــني  68.5 مليـــون نـــازح والجيء وأن 
النتائـــج املرتتبة عـــى نقص التمويـــل باتت 

حقيقـــة واقعة عـــى حياتهم.
ومل يعـــد يف وســـع ذاكرة العامل اإلنســـاين 
نســـيان مآيس الالجئني ، بـــل إن اليوم العاملي 

لالجئـــني الذي تـــم التذكـــر به هـــذا العام 
تحت شـــعار "مـــع الالجئني" يونيـــو املايض 
هـــو فقـــط لتذكـــر الـــرأي العاملي مبأســـاة 
الالجئني األشـــقاء ، وبجهود منسويب جمعيات 
العربية  األحمـــر  والصليـــب  األحمر  الهـــالل 
خاصـــة مـــن الكـــوادر العاملة واملســـعفني 
والذين  واملتطوعات  واملتطوعني  واملســـعفات 
اإلنســـانية وقضايا  أرواحهم يف خدمة  يبذلون 
اللجـــوء والنـــزوح والهجـــرة . ولقد ملســـت 
األمانة العامـــة للمنظمة العديـــد من املآيس 
اإلنســـانية التي بدأت يف الربوز عى الســـطح 
مؤخـــرا إثر هـــذا االرتفاع الرهيـــب يف أعداد 
الالجئـــني إذ تؤكـــد اإلحصـــاءات اإلنســـانية 
العربيـــة أن ســـوريا مازالت تتصدر املشـــهد 
املأســـاوي اإلنســـاين بنحـــو 5.6 مليون الجئ 
ســـوري يف املنطقـــة و6.2 مليون نـــازح آخر 
داخـــل البـــالد يتأثرون بشـــكل مبـــارش من 
نقـــص التمويـــل. حيـــث متت تلبيـــة 35 % 
فقـــط من احتياجـــات املفوضيـــة التي تعمل 

مع الـــرشكاء لتوفر الحامية يف فصل الشـــتاء . 
تليها العـــراق حيث أفادت املنظمـــة الدولية 
للهجـــرة يف ســـبتمرب املـــايض بعـــودة نحو 4 
نـــازح إىل منازلهم وانخفاض أعـــداد النازحني 
العراقيـــني إىل ما دون حاجـــز املليونني للمرة 
األوىل منـــذ نحـــو أربع ســـنوات.باإلضافة إىل 
وضع األشـــقاء الفلســـطينيني الذين يعيشون 
تحـــت وطأة االحتـــالل الغاصـــب، إىل جانب 

املأســـاة يف ليبيا واليمـــن والصومال .
 وعى الرغـــم من هذا كرب حجم املأســـاة 
والصليب  األحمـــر  الهـــالل  تقـــوم جمعيات 
الســـاعة وبشـــكل  العربية عى مدار  األحمر 
الربامج  العديـــد مـــن  تنفيـــذ  حثيث عـــى 
امليدانيـــة التـــي تالمـــس بعـــض احتياجات 
الالجئـــني ، إال أن األمـــر فيام يخـــص التعليم 

والدعـــم النفـــي يعـــد أمـــراً بالـــغ 
الصعوبـــة يف ظـــل ارتفاع وترة 

والحـــروب  الرصاعـــات 
الالجئني،  اســـتقرار  وعدم 

كام تركز األمانة بشـــكل 
كبر عى مســـتجدات 

األطفـــال  تعليـــم 
الالجئني  العـــرب 
الرصاع  مناطق  يف 

األمر الـــذي يدعوا 
اتخـــاذ  رضورة  إىل 

خطـــوات عربية جادة 
عـــى أعى املســـتويات 

التعليم  انعـــدام  ملواجهـــة 
األمية  وظاهـــرة  بخاصـــة 

والجهـــل التـــي بدأت 
يف صناعـــة جيـــل 

من أطفـــال الالجئـــني والنازحني غـــر متعلم 
يحتاج إىل  إعـــادة التأهيل ،وتصحيح مســـار 
التفكر الســـلبي الذي تشـــكل مع ســـنوات 
اللجوء والبقـــاء يف املخيـــامت ، والنقمة عى 
املجتمـــع ، وبهدف املواءمة بني ما يعيشـــونه 
اآلن ومـــا يفكـــرون به يف املســـتقبل لصناعة 
جيـــل جديد من رحـــم هذه املعانـــاة والتي 
زيـــادة واضحة  التقارير حيالها عن  كشـــفت 
يف حـــاالت ســـوء التغذية، واكتظـــاظ املرافق 
واملالجئ عى  اإلســـكان  وتداعـــي  الصحيـــة 
الفصول  األطفـــال يف  واكتظاظ  متزايـــد،  نحو 
الدراســـية وعـــزوف بعضهـــم عن الدراســـة 
بســـبب نقص  الحامية  متاما، وتزايـــد مخاطر 
املوظفـــني املطلوبـــني للتعامـــل مـــع هؤالء 

. األطفال 
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للمنظمة  العامـــة  األمانة  اســـتضافت 
العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
) آركـــو( مبقرها بالرياض "ورشـــة العمل 
التشـــاورية الســـرتاتيجية االتحاد الدويل 
والهالل  األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات 
األحمر 2030" ، بحضور مدير السياســـة 
واالســـرتاتيجية واملعرفة يف االتحاد شاون 
هازيلداين وســـامي فاخوري مدير قسم 
باالتحاد،  املـــوارد  وتطويـــر  الـــرشاكات 
وأمـــني عـــام جمعيـــة الهـــالل األحمر 
البحرينـــي الدكتور فوزي أمـــني، ومدير 
العالقـــات العامـــة واإلعالم خالـــد الزيد 
ممثالً لجمعية الهـــالل األحمر الكويتي ، 
وســـعد بن حســـني آل يحيى ممثالً لهيئة 

 . الســـعودي  األحمر  الهالل 
للمنظمـــة  العـــام  األمـــني  ورحـــب 
الدكتـــور صالـــح بـــن حمد الســـحيباين 
املشـــاركة يف هذه  اإلنســـانية  بالوفـــود 
الفاعل  الحضـــور  تؤكـــد  التي  الورشـــة 
وتتيح  اإلنســـانية  الدولية  الحركة  ألعضاء 
اسرتاتيجية  للتشاور يف مســـتقبل  الفرصة 
االتحـــاد 2030 التـــي تتطلب مشـــاركة 
الجميـــع يف مســـتقبل العمل اإلنســـاين، 
وأوضح أن اســـتضافة الورشـــة تؤكد دور 
األمانة العامة للمنظمة يف ســـبيل تنسيق 
الجهـــود ، وتوحيـــد الصف اإلنســـاين ، 
والتنســـيق بـــني الجمعيـــات الوطنيـــة 
املســـتقبلية  الربامج  ، ودعـــم  العربيـــة 
من أجـــل إنجاح وتعزيز املشـــاريع التي 
تحقق رســـالة الحركة الدوليـــة للصليب 
األحمر والهـــالل األحمـــر ، باإلضافة إىل 
مشـــاركة الجمعيـــات الوطنية يف رســـم 
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مالمح مســـتقبل العمل اإلنســـاين يف ظل 
تناسل األزمات اإلنســـانية يف بعض البالد 
املانحـــني يف ذات  أكرب  العربيـــة وتواجد 
املنطقة مام يســـتلزم حراكاً فاعالً يف هذا 
الجانـــب . وكشـــف أنه تـــم الرتكيز عى 
محـــور الجمعيـــات الخليجيـــة الختالف 
التحديـــات التـــي تواجـــه الجمعيـــات 
األخرى  العربيـــة  املحـــاور  الوطنيـــة يف 
لتتـــم عملية تقديـــم املقرتحات وتجانس 
األفكار بشـــأن هذه االســـرتاتيجية املهمة 
التي تســـتهدف محاور مســـتقبل االتحاد 
الذي يركـــز عى تعزيز القيم اإلنســـانية، 
واالســـتجابة للكوارث، واالســـتعداد لها، 
ورعايـــة الصحـــة واملجتمـــع. وأضـــاف 
أن مثـــل هـــذه الورشـــة تعـــد منوذجاً 
حيـــاً لتأكيد أهمية مســـتقبل التنســـيق 
اإلنســـاين ملواكبة حراك الجهـــات املانحة 
والكوارث  الـــرصاع  حـــاالت  ومواجهـــة 

الوطنية داخل  الجمعيات  بالتنســـيق مع 
الطوارئ. حـــاالت  تشـــهد  التي  املناطق 
 مـــن جهته أكـــد شـــاون هازيلداين، 
عـــى دور جمعيـــات الصليـــب األحمر 
والهـــالل األحمـــر القائـــم عـــى كيفية 
واملجتمعات  النـــاس  االســـتجابة  تحقيق 
واالقتصـــادات والدول آلثـــار تغر املناخ، 
وإدارة أزمات متعـــددة كربى قد تحدث 
يف نفـــس الوقـــت، وتنظيـــم عمليـــات 
متعددة  مســـتويات  عـــى  االســـتجابة 
تشـــمل إقامة الـــرشاكات املبتكرة وتنوع 
اإلنســـانية،  القضايا  لخدمـــة  األنشـــطة 
ومواجهـــة النزوح الجامعـــي الناجم عن 
تغر املنـــاخ. ودعـــا الجمعيـــات لوضع 
التصور املناســـب للبنيـــة املالية املحتملة 
الســـنوات  يف  اإلنســـاين  العمل  لقطـــاع 
القادمـــة، والعمل عى كيفية اســـتخدام 
إعادة  مـــع  البديلة،  التمويـــل  مصـــادر 

النظر يف برامج تنميـــة املهارات والتعليم 
وبرامـــج تعزيـــز ســـبل العيـــش وروح 
املبادرة ومســـاعدة املتطوعني الشـــباب، 
الناجمة  لالحتياجات  االســـتجابة  وتعزيز 
عن األزمـــات الصحية التـــي تظهر فجأة 
وتتفىش برسعـــة، واالســـتفادة من نظم 
الصحـــة املجتمعيـــة لتنظيم االســـتجابة 
الصحيـــة أو اتخـــاذ إجـــراءات التخفيف 

األمراض. حـــدة  من 
وتوقـــع "شـــاون" زيادة حـــدة اآلثار 
املرتبطة باملناخ خالل الســـنوات القادمة، 
ما يـــؤدي إىل تعميق الكفـــاح لعدد كبر 
املســـتضعفة  املحلية  املجتمعـــات  مـــن 
أصـــالً، الفتاً إىل أن األمـــن الغذايئ واملايئ 
يعد مشـــكلة متعاظمة تتجاوز معالجتها 
أي حلـــول، وتوقـــع أن تولـــد التطورات 
املحتملـــة يف مجال الهندســـة الجغرافية 
أنه  إىل  مخاطر غـــر مســـبوقة. مشـــراً 

بحلول عـــام 2030 ســـيكون كل فرد من 
بني ثالثـــة أفـــراد يف املـــدن يقيمون يف 
من حرمان  ويعانون  عشـــوائية  تجمعات 
كبر، مبينـــاً أن الهجرة وحـــركات النزوح 
تـــؤدي إىل تشـــكيل مجتمعـــات تضـــم 
وأحياناً  مميـــزة  نظر  بوجهات  أشـــخاصاً 
متباينة. وبني شـــاون أن الـــدول النامية 
تحتـــاج وفـــق تقديرات األمـــم املتحدة 
إىل 2.5 تريليون دوالر أمرييك يف الســـنة 
املســـتدامة  التنمية  أهـــداف  لتحقيـــق 
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وأكد املشـــاركون يف الورشة أن االتحاد 
طـــرح رؤية شـــاملة حول اســـرتاتيجيته 
املســـتقبلية لخدمـــة العمـــل اإلنســـاين 
املســـتنر ملختلف  الناجع  الحـــل  ووضع 
القضايـــا اإلنســـانية يف املنطقـــة العربية 
والعـــامل، مؤكديـــن أن جمعيـــات الهالل 

تواصـــل  األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر 
الرسيعة  االســـتجابة  تأمـــني  يف  جهودها 
إلغاثـــة الفئـــات األكـــرث تـــرضراً مـــن 
أهمية  عـــى  مركزة  اإلنســـانية.  األزمات 
تجويد العمل اإلنســـاين لخدمـــة القضايا 
االسرتاتيجي  التعاون  وتكثيف  اإلنســـانية 
مع مكونـــات الحركة الدولية اإلنســـانية 
بناء عى  والتنســـيق  املشـــاركة  بهـــدف 
مســـتجدات املعلومـــات املتوفـــرة التي 
تســـاهم يف صـــوغ اســـتجابات فعالـــة 
الذيـــن  اإلنســـانية  لـــرشكاء  ومشـــرتكة 
تحديـــات  ملواجهـــة  حاليـــاً  يعملـــون 
ومتطلبـــات أكرب منطقـــة رصاع وكوارث 
يشـــهدها العـــامل . فيام طرحـــوا يف ختام 
أعامل الورشـــة عـــدة محـــاور متثلت يف 
االســـتجابة الرسيعة لألزمـــات والكوارث 
اإلنســـانية، العمـــل عى تطويـــر قدرات 
مصادر  وتنويـــع  الشـــباب،  املتطوعـــني 
اإلنســـانية،  الربامج  ملختلـــف  التمويـــل 
واســـتخدام التقنيـــة يف خفـــض حجـــم 
الكـــوارث  عـــن  الناجمـــة  األخطـــار 
الطبيعيـــة، والعدالـــة يف توزيع املناصب 
العليا يف االتحاد الـــدويل، وتفعيل مبادرة 
االتحـــاد يف مواجهة الكوارث، وتأســـيس 
آليـــة لدعـــم األداء اإلنســـاين يف االتحاد 
والجمعيـــات الوطنية، وتفعيل التنســـيق 

بـــني الجمعيـــات الوطنية. 

يذكر أن الورشـــة ناقشـــت العديد من 
املواضيع اإلنســـانية ذات الصلة من خالل 
نظـــرة عامـــة عـــى تحليـــل االتجاهات 
العاملية املســـتقبلية، وتحديـــد األولويات 
والدوافـــع الرئيســـية للتغيـــر إىل وضع 
إنســـاين أفضـــل، وكذلك أثـــر االتجاهات 
الجمعيـــات  عـــى  الناشـــئة  والقضايـــا 
الوطنية ، واســـترشفت الورشـــة مستقبل 
رؤية شـــبكة جمعيـــات الصليب األحمر 
والهـــالل األحمـــر ، ومجـــاالت الرتكيـــز 
، باإلضافة إىل  واألهـــداف االســـرتاتيجية 
تحديـــد محفـــزات الوصـــول إىل الرؤية 

اإلنســـانية الطموحـــة لالتحاد . 
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اإلعالميني  املختصـــني  مـــن  عدد  أشـــاد 
املشـــاركني يف املؤمتر الثاين للرتويج إلنجازات 
وأنشـــطة مؤسســـات العمل العريب املشرتك 
يف تونـــس، أن املنظمـــة العربيـــة للهـــالل 
األحمـــر والصليـــب األحمر بدأت بشـــكل 
واضـــح تتخذ طريقاً واضـــح املعامل يف مجال 
النرش اإلعالمي ، ونوهـــوا بدور إدارة اإلعالم 
اإلنســـاين والعالقات الدوليـــة باملنظمة التي 
حققت تقدماً ملحوظـــاً يف االرتقاء بالخطاب 
مواجهة  أجـــل  مـــن  اإلنســـاين  اإلعالمـــي 
القضايا واألزمات اإلنســـانية ، مشرين إىل أن 
إعـــالم املنظمة يحمل رســـالة إعالمية ذات 
أبعاد ســـامية لنرش ثقافة التســـامح وقبول 
والكراهيـــة. وطالبوا  التعصب  ونبـــذ  اآلخر 
بصقل مواهـــب اإلعالميني العـــرب لالرتقاء 
مبهاراتهـــم اإلعالمية اإلنســـانية لنرش ثقافة 
التســـابق يف خدمة وإغاثـــة املترضرين من 

األزمات اإلنســـانية.  
 يرى عبد املحســـن العتييـــي مدير إدارة 
التواصـــل الداخـــيل يف وزارة اإلعالم رضورة 
اإلعالم  بأهمية  العـــريب  املواطن  زيادة وعي 
اإلنســـاين يف خدمة وإغاثـــة املترضرين من 
العربية،  األزمـــات اإلنســـانية يف املنطقـــة 
مثّمنـــاً أهمية الخطـــاب اإلنســـاين املتميز 
والصليب  األحمر  للهـــالل  العربية  للمنظمة 
للقضايـــا  املســـتنر  التنـــاول  يف  األحمـــر 

املنطقة. يف  اإلنســـانية 
 وقـــال العتيبـــي: " نتطلـــع أن يكثـــف 
اإلعـــالم العـــريب اهتاممه باإلعالم اإلنســـاين 
لكونـــه ركيـــزة مهمـــة يف عامل اإلنســـانية، 
يتبنـــى قضايـــا املجتمعات الفقـــرة والتي 
تعاين من الحـــروب والرصاعات والنزاعات"، 
مؤكـــداً أهميـــة اإلعـــالم اإلنســـاين يف نرش 
الوعـــي بالقضايا اإلنســـانية، ونـــرش الوعي 

أكدوا أهميته في االستجابة السريعة إلغاثة الالجئين مختصون لـ )معكم(:

اعالم )ARCO( خطاب مستنير لنشر ثقافة 
التسامح وقبول اآلخر

الســـلويك يف املجتمع من أجـــل وقايته من 
مخاطر كل األزمات، والعمـــل عى الحيلولة 
عليهـــا  والتغلـــب  أزمـــات  دون حـــدوث 
يف حـــال حدوثهـــا، والتخفيـــف مـــن حدة 
األزمـــات والكوارث وذلك مـــن خالل تزويد 
الجامهـــر بالحقائـــق للحـــد من انتشـــار 
الشـــائعات واألخبار الكاذبـــة حول أي أزمة، 
املســـتدامة  التنمية  برامـــج  إضافـــة لدعم 
يف دول املنطقـــة ليتســـنى لهـــا مواجهة أي 

إنســـانية.   أزمات 
 مـــن جانبه قال أحمد البياهي مستشـــار 
يف وزارة اإلعـــالم: إن مســـتوى الـــرىض عى 
القضايا  لجميـــع  العـــريب  اإلعالمي  تنـــاول 
املصرية التـــي تواجه العامل العـــريب ال زال 
دون املســـتوى املطلـــوب واملـــريض، ويأيت 
بعد ذلـــك ابـــراز القضايا اإلنســـانية وهي 
مرتبطـــة بأنظمـــة النـــرش واالهتـــامم من 
املؤسســـات اإلعالمية، وتطوير هـــذا األداء 
يف الجانـــب اإلنســـاين يتطلـــب األمر وضع 

آليـــات وخطط تقـــر من أصحـــاب املعايل 
وزراء اإلعـــالم العـــرب ضمـــن اجتامعاتهم 
التـــي يصدرون مـــن خاللها قـــرارات تحث 
عى الرتكيـــز عى هذا الجانـــب، مع التأكيد 
العربية  الدول  القطاعات اإلعالميـــة يف  عى 

االلتـــزام بذلك.
 ومثّـــن "البياهـــي" جهـــود إدارة اإلعالم 
اإلنســـاين والعالقـــات الدوليـــة يف املنظمة 
العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر يف 
خدمة القضايا اإلنســـانية مـــن خالل مجلة 
)معكـــم( والنـــرشة اإللكرتونيـــة الصادرتني 
أهميـــة صقل  عى  املنظمـــة، مؤكـــداً  عن 
مواهـــب اإلعالميـــني العـــرب بالتدريـــب 
املســـتمر لالرتقاء مبهاراتهـــم اإلعالمية ورفع 
مســـتوى أدائهم يف خدمة القضايا اإلنسانية، 
إضافة لعقد ورش لتوعيـــة املهتمني باإلعالم 
ليتســـنى لهم تطويـــر مهاراتهم  اإلنســـاين 
يف خدمـــة ومســـاعدة ضحايـــا الكـــوارث 
العربية. املنطقـــة  يف  اإلنســـانية  واألزمات 

  مـــن جهته أكـــد خالـــد الخطيب أحد 
منســـويب وكالة األنبـــاء الســـعودية أهمية 
ترسيـــع  يف  اإلنســـاين  اإلعـــالم  تخصـــص 
الهيئات  االستجابة اإلنســـانية من أجل حث 
واملنظـــامت اإلنســـانية عـــى التســـابق يف 
خدمـــة ضحايـــا األزمـــات اإلنســـانية التي 
تتزايد يومـــاً وراء يوم يف املنطقـــة العربية، 
وقـــال :" إن اإلعالم اإلنســـاين العريب مطلوب 
منه أن ينقـــل الحقيقة التي تهم اإلنســـانية 
كلها ويكســـب تعاطف البرش ألن اإلنســـان 
عاطفـــي ويهمه االســـتقرار واألمان والعيش 
الكريم، بعيـــداً عن أي أحـــداث تعكر عليه 
صفو حياتـــه". ووصف "الخطيـــب" اإلعالم 
اإلنســـاين بأنه عـــني لرؤية ورصـــد وتوثيق 
كل ما يحـــدث من مـــآس إنســـانية لحظة 
أن  كاملـــة، مضيفاً  الصورة  بلحظة، وينقـــل 
اإلعالم اإلنســـاين العريب يحتاج إىل دعم كبر 
من املختصـــني والحكومات واملؤسســـات يف 
ُقدماً  املـــيض  ليتمكن من  العربيـــة  املنطقة 
يف ماراثونه اإلنســـاين خدمة لضحايا األزمات 
اإلنســـانية. وبـــنّي "الخطيـــب" أن اآلليات 
املطلوبـــة لتســـخر اإلعـــالم العـــام لخدمة 
القضايا اإلنســـانية تتمثـــل يف تعزيز تواصل 
الجهـــات املعنية معه، والعمـــل عى تجاوز 
أي صعـــاب أو معوقات تقـــف حجر أمامه. 
 وأكـــدت الدكتورة حنان عدنان الشـــعار 
أســـتاذة يف كلية الرتبيـــة والرتجمة بالجامعة 
اللبنانيـــة أهمية مضاعفة جهود املؤسســـات 
االســـتجابة  العربيـــة يف ترسيع  اإلعالميـــة 
لنـــداءات الهيئات واملؤسســـات اإلنســـانية 

حاورهم : مختار العوض "تونس" 
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ملترضري  العاجلـــة  املســـاعدات  تأمـــني  يف 
املنطقـــة، وقالت:  الكـــوارث اإلنســـانية يف 
نحـــن يف لبنـــان عاطفيون، الخـــرون لدينا 
يتفاعلـــون مع أي قضية إنســـانية تطرح عرب 
وســـائل التواصـــل االجتامعي ويتســـابقون 

لتقديـــم ما ميكـــن تقدميه".
 وحـــول كيفيـــة تفاعـــل اإلعـــالم مـــع 
األحداث اإلنســـانية وتفعيـــل إغاثة الالجئني 
القضايا اإلنســـانية يف  والنازحـــني وخدمـــة 
املنطقـــة العربيـــة، قالت :" اإلعـــالم العريب 
يســـهم يف دعم الجهـــود اإلنســـانية، إال أننا 
نتطلـــع لتعزيـــز دوره يف هـــذا االتجاه من 
وأشـــر  اإلنســـانية،  قضايانا  مواجهـــة  أجل 
هنـــا إىل أنه لدينا يف لبنـــان حمالت إعالمية 
إنســـانية وجمعيـــات خرية كثـــرة تتفاعل 
جميعها لخدمة القضايا اإلنســـانية، وال ننكر 
هنا الـــدور الكبر لجمعيـــة الصليب األحمر 
اللبناين يف خدمة ضحايا األزمات اإلنســـانية.
 أمـــاين معاوية خبر االتصـــاالت واإلعالم 
للتنميـــة  العربيـــة  باملنظمـــة  والرتجمـــة 
الزراعية، أكـــدت أهمية اإلعالم ســـواء كان 
العـــام أم املتخصص يف الجانب اإلنســـاين، يف 
تشـــكيل الوعـــي املجتمعي العـــام وخدمة 
القضايـــا املجتمعية من خـــالل توعية الناس 
وقضايا  مبشـــكالت  ربطهـــم  عـــى  والعمل 
املجتمـــع وحاميتهم من الظواهر الســـلبية، 
وتوجيه ســـلوكيات الســـكان بالشكل السليم 

لتعزيز مســـاهمتهم يف خدمـــة املجتمع.
 وقالت :" إن اإلعـــالم يعمل عى احداث 
التحـــول االجتامعـــي والتغيـــر والتطويـــر 

يرتبط  لإلعـــالم  التنموي  والبعـــد  والنمـــو، 
أساســـاً بتنمية العقـــل االجتامعي من خالل 
القضاء عـــى األمية والجهل وكافة أشـــكال 
التخلـــف واملشـــاركة يف التوعيـــة بحقـــوق 

والطفل". واملرأة  اإلنســـان 
 وحـــول أهميـــة اإلعـــالم اإلنســـاين يف 
اإلنســـانية واملجتمعيـــة  القضايـــا  خدمـــة 
قالـــت معاويـــة: هـــذا النوع مـــن اإلعالم 
املتخصـــص يعمل عى التعجيل باالســـتجابة 
الرسيعـــة للنـــداءات التي تطلقهـــا الهيئات 
واملنظـــامت اإلنســـانية من وقـــت إىل آخر 
ملســـاعدة املترضرين من األزمات اإلنســـانية 
تتمحور  يف املنطقـــة العربيـــة، واجتامعيـــاً 
أهدافـــه يف فهم وإدراك ما يحيط باإلنســـان 
مـــن ظواهـــر وأحـــداث وكشـــف األفكار 
الهدامـــة الداعيـــة إىل تعميـــق التخلف يف 
املجتمعـــات، وتســـليط الضوء عـــى تفعيل 
اإلخاء والتســـامح وتعزيز اللحمـــة الوطنية 

املجتمع. فئـــات  بني 
 وشـــّددت "معاوية" عـــى رضورة تعزيز 
لخدمة  اإلعالميـــة  املؤسســـات  بني  التعاون 
القضايـــا اإلنســـانية مـــن خـــالل الحمالت 
التوعويـــة وتقديم املبـــادرات الفاعلة، الفتة 
الســـطحية  القضايا  االنرصاف عن  أهمية  إىل 
الهامشـــية والرتكيـــز عى القضايا اإلنســـانية 
املصريـــة يف املنطقة، مع نـــرش ثقافة الحوار 
بـــني أبنـــاء املجتمع، كونه أهـــم عنرص لحل 
املشـــكالت اإلنســـانية وتعزيـــز التامســـك 
االجتامعـــي ونبـــذ العنف املـــؤدي لألزمات 

نية. إلنسا ا
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معكم ـ تونس 
أكدت املنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
والصليـــب األحمر أنها تدعـــم أي رشاكة 
إنســـانية اســـرتاتيجية من خالل التشبيك 
مـــع مؤسســـات العمل العريب املشـــرتك 
املســـتدامة  التنمية  أهـــداف  لتحقيـــق 
ومواجهـــة األزمات اإلنســـانية.  وأشـــار 
مستشـــار املنظمـــة رئيس تحريـــر مجلة 
)معكـــم( أحمد أبو حســـان يف ورقة عمل 
قدمها نيابـــة عن األمني العـــام للمنظمة 
للرتويـــج  الثـــاين  اإلعالمـــي  املؤمتـــر  يف 
ومؤسسات  منظامت  وأنشـــطة  إلنجازات 

العمـــل العريب املشـــرتك يف تونـــس، إىل 
مؤسســـية  أطـــر  تبنـــي   )ARCO( أن 
للوصـــول إىل محتـــوى رقمـــي  إنســـاين 
قائم عـــى التعـــاون البناء مـــع وكاالت 
األنبـــاء اإلخبارية والصحـــف اإللكرتونية 
ذات املحتـــوى الرقمـــي، وتعمل يف ذات 
الوقـــت عـــى بنـــاء العالقـــات األمنية 
لتكثيـــف االهتـــامم باألمـــن الســـيرباين 
العربية ملنع  األنظمة والشـــبكات  لحامية 

. قها خرتا ا
أهـــداف  أن  أبـــو حســـان"   " وبـــنّي 
املنظمـــة هي تحقيـــق التكامـــل الفاعل 

مـــع الجمعيات الوطنية دعامً للمشـــاركة 
املجتمعيـــة يف املنطقة وخدمـــة قضاياها 
التنميـــة  اإلنســـانية، ودعـــم مشـــاريع 
اإلنســـاين  للقانون  والرتويج  املســـتدامة، 
قـــدرات  وبنـــاء  املنطقـــة،  يف  الـــدويل 
جمعيـــات الهـــالل األحمـــر والصليـــب 
األحمـــر لتعزيـــز حراكهـــا اإلعالمـــي يف 
الكـــوارث، وتنظيـــم ورش عمل  مواجهة 
لإلعالم اإلنســـاين لبناء قـــدرات اإلعالميني 
يف االعـــالم العام بهدف أنســـنة الخطاب 
فنيـــة  معـــارض  وتنظيـــم  اإلعالمـــي، 
باملآيس  االهتـــامم  لتعزيـــز  وتشـــكيلية 

دعت إلطالق استراتيجية عربية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

ARCO : ندعم أي شراكة 
لمواجهة األزمات اإلنسانية

. نية نسا إل ا
استثمار فاعل للتقنية في 

العمل اإلنساني 
اســـتثمرت  املنظمـــة  أن  وأوضـــح    
التقنية يف خدمة اإلنســـانية عـــرب مبادرة 
وريد: لتســـهيل التربع بالـــدم، " جمعية 
ســـالم:  برنامج  املرصي"،  األحمـــر  الهالل 
الالجئني  لألطفال  النفســـية  الصحة  لتأمني 
مـــرشوع  األردين"،  األحمـــر  "الهـــالل 
الصغـــر: لتمكـــني األطفـــال  املســـعف 
مـــن التعامـــل مـــع حـــاالت الطـــوارئ 

"الهـــالل األحمر الكويتـــي، منصة الدعم 
املحتاج  بـــني  للتواصل  جـــرس  النفـــي: 
املعالج  والطبيـــب  العالجيـــة  للخدمـــة 
العـــرب"،  النفســـيني  األطبـــاء  "اتحـــاد 
منصة انســـجام: لتنســـيق العمل اإلنساين 
"الجمعيات الوطنية"، مرشوع االســـتجابة 
الرسيعة: لتقديم املســـاعدات اإلنســـانية 
العاجلـــة " الصليـــب األحمـــر اللبناين"، 
مبـــادرة التطـــوع: لتحفيـــز املتطوعـــني 
التطوعية  التدريبية  بالـــدورات  لاللتحاق 
التطوع  "مرشوع  الوطنيـــة  الجمعيات  يف 

عـــن بعد" 
نجاح شراكات التكامل 

التنموي اإلنساني
الرشاكات  نجـــاح  متطلبات  أن  وأوضح 
الداعمة للتكامل التنموي اإلنســـاين تتمثل 
الجهـــود بني مؤسســـات  يف : مضاعفـــة 
العمل العريب املشـــرتك، وتعزيـــز التعاون 
وتنسيق  املؤسســـات  هذه  مع  املشـــرتك 
الشـــؤون اإلنسانية عى املســـتوى العريب، 
وتحديـــد مجـــاالت الـــرشاكات التعاونية 
يف أي عمل يـــراد تنفيـــذه، وتفعيل بنود 
اتفاقيـــات الـــرشاكات لضـــامن تنفيذها، 
وخلـــق وعي عريب بأهميـــة العمل العريب 
العمل  املشـــرتك، والتأكيـــد عى ريـــادة 
العـــريب اإلنســـاين املشـــرتك يف تخفيـــف 
معانـــاة الالجئـــني العرب. ولفـــت إىل أن 
دعم التنمية املســـتدامة يتـــم من خالل 
الرشاكات  لتفعيل  املســـتنرة  الرؤى  طرح 
التنمية  أهداف  تحقيـــق  ودعم  التنموية، 
املســـتدامة 2030 للحد مـــن الكوارث يف 
املنطقة، وتعزيز شـــعار "العمل اإلنســـاين 
صناعـــة ومهارة" من خـــالل دعم التنمية 
التنميـــة  خطـــط  ودعـــم  املســـتدامة، 
املســـتدامة يف شـــتى املجاالت االقتصادية 
واملجتمعية  والصحية  والبيئيـــة  والغذائية 

الناس. من أجل تحســـني حيـــاة 
  استراتيجية عربية لمكافحة 

الهجرة غير الشرعية
إلطـــالق  حســـان"  "أبـــو  ودعـــا   
اســـرتاتيجية عربيـــة ملكافحـــة ظاهـــرة 
الهجـــرة غـــر الرشعيـــة، تتضمـــن تغير 
بعـــض القيـــم املجتمعية الســـالبة التي 
تدفـــع البعـــض للهجـــرة غـــر الرشعية، 
وتحديـــد األســـباب الدافعة لهـــا، ورفع 
الظاهـــرة، وتعبئة  بهـــذه  العام  الوعـــي 
املـــوارد الالزمـــة لدعم جهـــود املكافحة، 
الرشعيني  غر  املهاجرين  حاالت  ودراســـة 
لرصـــد مـــا تعرضوا لـــه من مـــآس. وبني 
أن املنظمـــة العربيـــة ومكوناتهـــا مـــن 
الجمعيـــات الوطنيـــة تســـعى لتمكـــني 
تأمني  الالجئة من خـــالل  العربيـــة  املرأة 

ورقة عمل
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مســـتقبل معيـــي أفضل لهـــا، وإطالق 
رشاكات تعاونيـــة لتأهيلهـــا وتحويلها من 
"محتاجة" إىل "منتجة" لتســـهم يف إعادة 
بناء أرستها، وتشـــجيع أي توجه لتمكينها 
وأنشـــطة  برامـــج  يف  رئيـــس  كهـــدف 

الوطنية. الجمعيـــات 
توصيات 

 وأوىص "أبوحســـان" يف ختـــام الورقة 
بعقـــد ورش إعالميـــة لتفعيـــل منصـــة 
إعالميـــة إلكرتونية لتعزيـــز العمل العريب 
للمنصة من  املشـــرتك، وتشـــكيل ممثلني 
املنظـــامت األعضـــاء، وتشـــكيل مجلس 
إعالمـــي عـــريب تطوعي يف مجـــال إعالم 
املنظامت، وتعزيز العمل العريب املشـــرتك 
لتطويـــر العمل اإلنســـاين ليصبح "صناعة 
ومهارة" يف ظل تناســـل مآيس األشـــقاء، 
كـــام أوىص باالســـتفادة مـــن اجتامعات 
املنظـــامت العربية لعقـــد ورش يف مجال 
املنظـــامت متاما  بتلـــك  الخاص  االعـــالم 
مثلـــام تعمل املنظمـــة العربيـــة للهالل 
األحمـــر والصليـــب األحمر عـــى تطوير 
االعـــالم االنســـاين يف كافة أنحـــاء الوطن 

 . العريب 
للرتويـــج  اإلعالمـــي  املؤمتـــر  وكان    
إلنجـــازات وأنشـــطة مؤسســـات العمل 
العريب املشـــرتك قد اختتـــم أعامله تحت 
رعايـــة معايل األمني العـــام لجامعة الدول 
بالعاصمة  الغيـــط  أبـــو  أحمد  العربيـــة 
إلنجازات  الرتويج  إىل  وهدف  التونســـية، 
العـــريب  العمـــل  مؤسســـات  وأنشـــطة 
املشـــرتك والتعريف بـــاألدوار التي تقوم 
بهـــا والخدمـــات التـــي تقدمهـــا وأبرز 
وأنشـــطتها  وأهدافها  عملهـــا  مجـــاالت 
كبيـــوت خـــربة عربيـــة واملســـاهمة يف 
بأهمية  العـــريب  املواطـــن  وعـــي  زيادة 
العمل العـــريب املشـــرتك.  وناقش املؤمتر 
مجموعـــة مـــن أوراق العمـــل من خالل 
جلســـاته الســـبع تركزت عى موضوعات 
مختلفـــة منها التعليم واحتياجات ســـوق 
الصغرة  واملشـــاريع  العربيـــة،  العمـــل 
واملتوســـطة وريـــادة األعـــامل، واإلعالم 

نصنع البسمة

ً
معا

الفرص  الرقمـــي بني  الحديـــث واالقتصاد 
واالســـتثامر  الذكية،  والزراعة  والتحديات، 
والتنميـــة واالســـتقرار األمنـــي والتنمية 
الشـــاملة، ودور مؤسســـات العمل العريب 
املشـــرتك يف تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
املســـتدامة يف املنطقة العربيـــة، باإلضافة 
إىل جلســـة حـــول التجارب واملامرســـات 
العريب  العمل  مؤسســـات  لبعض  الناجحة 

. ملشرتك ا
  مكافحة البطالة والفقر

وأصـــدر املؤمتـــر عددا مـــن التوصيات 
أهميـــة موضـــوع  عـــى  تؤكـــد  التـــي 
املشـــاريع الصغـــرة واملتوســـطة كقاطرة 
الدول  اهتـــامم  للتنميـــة وعـــى رضورة 
الكثر من  العربية بهـــذه اآللية لتجـــاوز 

التحديـــات التي تواجه املنطقـــة العربية 
وخاصـــة موضـــوع البطالـــة والفقر، كام 
توصـــل املؤمتـــر إىل عدد مـــن التوصيات 
املتعلقـــة باملالءمة بني مخرجـــات التعليم 
العمـــل يف املنطقة  واحتياجـــات ســـوق 
العربيـــة، وأكد عى أهمية اســـتخدامات 
الـــدول العربية لتوظيـــف التكنولوجيا يف 
الزراعـــة لتوفـــر األمن الغـــذايئ واألمن 

. يب لعر ا
 أمـــا بخصوص األمن وتوفر االســـتقرار 
يف العـــامل العـــريب ، فقد صـــدر عدد من 
التوصيـــات التي تؤكد عى هـــذا الجانب 
الفكر  ملواجهـــة  فاعلـــة  آليات  وإيجـــاد 
املتطـــرف ومحاربة اإلرهـــاب يف املنطقة 
العربية ألنـــه ال تنمية بدون اســـتقرار .
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إن تنميـــة القيـــم اإلنســـانية لـــدى املجتمعات تعتـــرب من أهـــم األولويات 

لبنـــاء مجتمع قوي متامســـك، قادر عى مواجهـــه العقبات ، ولتأســـيس قاعدة 

النطـــالق نحو النجاح والرقـــي يتطلب االهتامم وزرع القيـــم النبيلة لدي االجيال 

الجديـــدة منذ مراحلهم العمريـــة األوىل . هؤالء هم من ســـيتولون زمام القيادة 

يف املســـتقبل، وهم مـــن يحتاجـــون إىل  تأهيل جيـــد وتعزيز القيـــم االخالقية 

. لديهم  

ان القيم اإلنســـانية تربز بشـــكل واضح أثنـــاء االزمات و مواجهـــه التحديات , 

وان مقيـــاس نجـــاح جمعيات الهالل األحمـــر والصليب األحمر هـــو قدرتها عى 

تحمـــل املســـؤولية يف امليدان أثنـــاء االزمات املختلفـــة , كـــام أن تجربة العمل 

امليداين ترســـخ لدى املتطوعني مفهوم املبادئ الســـامية للحركـــة الدولية العريقة 

والتـــي انترشت عرب العامل وتطورت بشـــكل كبـــر منذ أكرث مـــن 150 عام .

ان التجارب التـــي خاضتها بعض الجمعيات الوطنية يف دولهم عكســـت مفهوم 

العمل االنســـاين يف خدمة املجتمعـــات املحلية والفئات االشـــد ضعفا , فجمعية 

الهالل األحمـــر الليبي تطور نشـــاطها بشـــكل ملحوظ خالل االزمـــة التي مرت 

بهـــا البالد حتى نالـــت ثقة وقبول الجميـــع بفضل جهودها االنســـانية واحرتامها 

 . االنسانية  للمبادئ 

كـــام إن الواقع والتجارب التي عاشـــها الصليب االحمر اللبنـــاين وجهود الهالل 

األحمـــر العراقـــي والتحديات التـــي واجهت الهـــالل األحمر الســـوري والهالل 

األحمـــر اليمني وأعـــامل الهالل األحمر الفلســـطيني إضافة اىل جهـــود مكونات 

الحركـــة من التخفيف مـــن معاناة املترضريـــن ودعم الجمعيـــات الوطنية ، كل 

هذه األحـــداث والتجارب تحتـــم علينا تعزيز القيـــم االنســـانية باعتبارها أهم 

وأول املبادئ الســـبع االساســـية للحركة الدولية .

أ. مرعي عبدالحميد الدريس

األمني العام للهالل األحمر الليبي

الجمعيات الوطنية
يز القيم اإلنسانية وتعز

ً
معا

ألجل اإلنسانية
80
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ماراثـــون التكريم املســـتمر لألمانة العامة 
والصليب  األحمـــر  للهالل  العربية  للمنظمـــة 
األحمـــر )ARCO(، يجّســـد جهودها املتميزة 
ومكوناتهـــا مـــن جمعيـــات الهـــالل األحمر 
العمل  العربيـــة يف خدمة  والصليب األحمـــر 
املجتمعيـــة  املســـؤولية  ودعـــم  اإلنســـاين 
العـــريب ونرش  التطوعي  بالعمـــل  واالرتقـــاء 
ثقافـــة الفكر املجتمعـــي، بقيـــادة أمني عام 

 . )أركو(

  إن تكريـــم األمانـــة العامـــة مـــن قبل 
الصحية  الرعاية  بـــإدارة  الخدمة االجتامعيـــة 
بـــن  محمـــد  األمـــر  مبستشـــفى  املنزليـــة 
عبدالعزيـــز بالريـــاض ملشـــاركتها املتميزة يف 
امللتقـــى العلمـــي "أهمية تعزيـــز العالقات 
والرابع من  الثالـــث  اإلنســـانية" خالل يومي 
أبريل الحـــايل، مل يكـــن التكريـــم األول من 
نوعـــه ولـــن يكون األخـــر، بل ســـبقته عدة 
تكرميـــات لهـــا، وســـتحصل عـــى املزيد من 

والشـــهادات  اإلنســـانية  واأللقاب  الـــدروع 
التقديريـــة لجهودهـــا املتميـــزة يف خدمـــة 

 . " نية إلنسا ا "

سفراء العطاء اإلنساني
فقـــد أقـــام مركز الســـالم العاملـــي مؤخراً 
احتفاليـــة كـــربى لتكريـــم ســـفراء العطـــاء 
اإلنســـاين حيـــث كان األمني العـــام للمنظمة 
العربيـــة من الشـــخصيات البـــارزة يف الوطن 
تـــم مبوجبـــه منحه "ســـفر  الذي  العـــريب، 

حصلت على 
العديد من الجوائز 
في مجال اإلبداع 
في المسؤولية 

المجتمعية 
والعطاء اإلنساني

ماراثون تكريمي مستمر لـ ARCO لتميزها في 
تنسيق الجهود واالرتقاء بالعمل اإلنساني

ياض(  يم الحسن )الر ير : ر تقر

العطـــاء اإلنســـاين بالوطـــن العـــريب 2019 " 
لجهـــوده املتميـــزة يف األعامل اإلنســـانية.

جائزة العطاء اإلنساين
 وقـــدم االتحـــاد العاملي ألصدقـــاء األمم 
املتحـــدة لألمانـــة العامـــة للمنظمـــة يف 31 
ديســـمرب 2018 جائزة العطاء اإلنســـاين، كام 
منحهـــا االتحاد األورويب ملستشـــاري التحكيم 

لقباً. الدوليـــني 

جائزة االبداع والتميز
وقـــد ســـبق أن كـــرم االتحـــاد العـــريب 
للتدريـــب واالستشـــارات، األمانـــة العامـــة 
ومنحهـــا جائزة اإلبـــداع والتميـــز للمنجزين 
العـــرب لعـــام 2018م يف مجال املســـؤولية 
املجتمعيـــة.  كام كرمـــت يف الوقت نفســـه 
مؤسســـة املنجزيـــن العرب بالقاهـــرة األمني 
العـــام للمنظمـــة ومنحتـــه جائـــزة "اإلبداع 
والتميـــز للمنجزيـــن العـــرب يف املســـؤولية 
املجتمعيـــة لعـــام 2018م" تقديراً ملشـــواره 
بالنجاحات  واملـــيلء  املرشف  ودوره  الحافـــل 
واإلنجـــازات يف مجال ميدان العمل اإلنســـاين 

العريب. الوطـــن  يف 

الشخصية اإلنسانية 
الدولية،  وقامت جريـــدة وقناة السياســـة 
واالتحـــاد العريب األفريقي للتنمية املســـتدامة 
العـــام د. صالح  بتكريـــم األمني  املتكاملـــة، 
الســـحيباين واختياره "شـــخصية عـــام 2018 
للتميز عى مســـتوى الوطـــن العريب يف خدمة 
املجتمع والعمل اإلنســـاين وكـــذا حرصه عى 
االرتقـــاء بثقافـــة الفكر املجتمعي والســـمو 

بالعمـــل التطوعي.

درع التميز 
وقدمـــت جريدة السياســـة الدولية وكذلك 
واإلعالمية  الصحفيـــة  نيـــوز  املصدر  شـــبكة 
واألكادميية العربيـــة للتنمية والبحث العلمي، 
ألمـــني عـــام )أركـــو( درع التميـــز ألفضـــل 
الشـــخصيات بالوطـــن العريب لعـــام 2018م، 
وتـــم تكرميـــه كأفضـــل شـــخصية متميـــزة 
بالوطـــن العريب لعـــام 2018م وذلك لجهوده 
املبذولـــة وإنجازاته البـــارزة يف ميدان العمل 
املجتمعيـــة  واملســـؤولية  العـــريب  اإلنســـاين 
واالرتقاء بالعمل التطوعـــي يف الوطن العريب. 

اإلنســـانية  لألعـــامل   2017 شـــخصية 
الســـلمي والتعايـــش 

كُرمت األمانة العامة للمنظمة من قبل 
جريدة وموقع بوابة العرب اليوم واملنظمة 

العربية اإلفريقية لسفراء التعايش السلمي يوم 
السادس من سبتمرب 2018م واختارته "شخصية 

2017 لألعامل اإلنسانية والتعايش  . 

  جائزة التميز في اإلعالم 
اإلنساني 2017 

تلقـــت املنظمـــة العربية للهـــالل األحمر 

التميـــز يف اإلعالم  والصليب األحمـــر "جائزة 
اإلنســـاين" للعام 2017 من املنظمـــة الدولية 
لحقـــوق اإلنســـان باألمم املتحـــدة ومنظمة 
ســـاند العامليـــة وتســـلم مستشـــار املنظمة 
الجائـــزة وذلك يف  أحمد ســـعيد أبوحســـان 
حفل كبر مبناســـبة "عام الخـــر" يف اإلمارات 
الشـــيخة فاطمة بنت  أقيم بحضـــور ســـمو 
حرش آل مكتوم ، وســـمو الشـــيخة هند بنت 
فيصـــل القاســـمي ، وعضـــو األمـــم املتحدة 

الســـيدة إيفي بابا أســـتيلو . 
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مـــع خالص االعتـــذار عى اإلســـتعارة من 
ذلـــك البيت الشـــعري القديم الـــذي عرفناه 
للشـــاعر ابن نباته الســـْعدي (-938 1015م)  
إال أنـــه يعرّب بطريقـــة أو أخـــرى عن تعرض 
الســـكان املدنيني يف مناطـــق النزاعات ملخاطر 
الهـــالك بســـبب األلغام ومخلفـــات الحروب 
التي تســـمى بـ "الحرب النامئة" وراح ضحيتها 
العديد مـــن األبرياء، وال زالـــت تفتك بحياة 
املاليـــني من النـــاس يف أكـــرث مـــن 60 بلداً، 
مـــا دفع األمـــم املتحـــدة لتخصيـــص الرابع 
من أبريـــل كل عـــام يومـــاً دوليـــاً للتوعية 
بخطـــر األلغـــام، ومضاعفة الجهـــود إلزالتها، 
النعكاســـاتها الخطرة عى الســـكان وصحتهم 
التنمية  لجهـــود  املعيقة  وآثارها  وأرواحهـــم، 
االجتامعية واالقتصاديـــة. ويأيت تخصيص هذا 
اليـــوم يف إطار اهتامم األمـــم املتحدة بتفعيل 
جهود الدول يف تشـــجيع بناء قـــدرات وطنية 
ملواجهة خطـــر األلغام واملخلفـــات املنفجرة، 
وقـــد حـــث األمـــني العـــام لألمـــم املتحدة 
أنطونيـــو غوتريـــش جميـــع الحكومات عى 

للتمكن من  الســـيايس واملـــايل  الدعم  توجيه 
"مواصلـــة العمل املتعلق بإجـــراءات مكافحة 
األلغـــام:" وتعتـــرب اإلجراءات املتبعـــة إلزالة 
األلغام عمـــالً إنســـانياً ألنها تنقـــذ األنفس، 
وتضمـــن تلك اإلجـــراءات إيجاد آليـــة إلزالة 
املتفجرة يف  املـــواد  األلغام األرضيـــة وأخطار 
املناطـــق التي مزقتهـــا الحـــروب، مام ميكن 
يف نهايـــة املطـــاف مـــن إيصال املســـاعدات 
اإلنســـانية إىل املحتاجـــني لها، وتنســـق إدارة 
األمم املتحـــدة لإلجراءات املتعلقـــة باأللغام 
أعـــامل فـــرق لتطهـــر الطرق واملـــدارج من 
املـــواد املنفجرة فضـــالً عن تدريب الســـكان 
املحليني عـــى إزالـــة األلغـــام والتخلص من 
املـــواد املنفجرة. ولـــذا فعمل هـــذه اإلدارة 
األممية هو عمل حاســـم يف الجهود اإلنسانية 
التـــي تبذل فيام بعـــد. اتفاقية أوتـــاوا لحظر 
األلغام املضـــادة لألفراد وبالرغـــم من اعتامد 
اتفاقيـــة أوتاوا لحظر األلغـــام املضادة لألفراد 
منذ العـــام 1997م، إال أن بقايـــا الحرب غر 
املنفجـــرة ال تـــزال تحصد يف كل ســـنة ضحايا 

أكـــرث من ضحايا األســـلحة النوويِة والكياموية 
والبيولوجيـــة مجتمعـــة، مـــا يؤكـــد أهمية 
الحاجـــة لبـــذل املزيد مـــن الجهـــود لوضع 
حـــد لهـــذه املخاطر التـــي تهدد ـــــ وفق ما 
ذكرته رئيســـة دائرة األمم املتحدة لإلجراءات 
مارشـــايلو يف ترصيح  أغنس  باأللغام  املتعلقة 
ــــ حياة أكرث مـــن مثانيـــة ماليني من  ســـابقـ 
الرجـــال والنســـاء واألطفال ، وتـــرضرت دول 
كثرة مـــن زرع األلغـــام يف أراضيها، وال زالت 
آثارهـــا باقيـــة حتـــى اليـــوم، حيـــث يؤدي 
انفجارها املســـتمر إىل وفـــاة الكثر من البرش 
األرايض سواء  اســـتخدام  والحيوانات وتعطيل 
يف الرعـــي أو الزراعة، مام انعكس ســـلباً عى 

اإلرضار باالقتصـــاد الوطنـــي لتلك الدول.
ونصـــت اتفاقيـــة أوتـــاوا عـــى أن تتعهد 
كل دولـــة طرف بـــأال تقوم تحـــت أي ظرف 
أو  لألفـــراد  املضـــادة  األلغـــام  باســـتعامل 
اســـتحداث أو إنتاج األلغام املضادة لألفراد أو 
حيازتهـــا بأي طريقـــة أو تخزينها أو االحتفاظ 
بهـــا أو نقلها إىل أي مكان بصـــورة مبارشة أو 

ARCO 
تدعم جهود التوعية بأخطار األلغام

غر مبـــارشة، وتتعهـــد كل دولة طـــرف بأن 
تدمـــر جميـــع األلغام املضـــادة لألفـــراد أو 
تكفل تدمرهـــا وفقاً ألحكام هـــذه االتفاقية.

تكثيف جهود
 الجمعيات الوطنية 

تكثـــف جمعيات الهـــالل األحمر والصليب 
األحمر العربية ومختلف املنظامت اإلنســـانية 
يف دول العـــامل جهودهـــا من أجـــل التخفيف 
من اإلصابـــات واملعاناة التي تســـببها األلغام 
وتعمل  املنفجـــرة،  غـــر  الحـــروب  وبقايـــا 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر عـــى 
حامية الســـكان املدنيني مـــن األلغام بإطالق 
الوقت  ويف  بخطورتهـــا،  التوعويـــة  الربامـــج 
ذاتـــه تضـــع مســـألة التلـــوث الناجـــم عن 
التخطيط لجميع  أثناء  الســـالح يف حســـبانها 
عملياتهـــا يف أنحـــاء العامل كعمليـــات اإلغاثة 
واألمن االقتصـــادي واملياه والـــرصف الصحي 
والصحـــة وحامية املدنيني ...إلـــخ، وال تهدف 
برامج اللجنـــة الدولية لألمـــن االقتصادي إىل 
مســـاعدة األشـــخاص الذين يعانون فقط، بل 
أيضاً لوضع حـــد ملعاناة الســـكان، من خالل 
ضـــامن عـــدم اضطرارهم إىل دخـــول مناطق 
خطـــرة لكســـب الـــرزق. ويف هذا الشـــأن 
تقـــود اللجنـــة الدولية عمل الحركـــة الدولية 
للصليـــب األحمر والهالل األحمـــر يف مواجهة 
التلـــوث الناجـــم عـــن الســـالح، وتســـاعد 
الجمعيـــات الوطنيـــة عـــى بنـــاء قدراتها يف 
هذا املجال، وتســـعى إىل الحيلولة دون وقوع 
الحـــوادث الناجمـــة عن األلغـــام، وذلك من 
خالل عنـــارص جمع البيانـــات وتحليلها، ومن 
هـــذه العنارص الحد مـــن املخاطـــر، التوعية 
باملخاطر، املســـح والتطهر، وتســـتخدم نتائج 
جمع البيانـــات باملناطق امللوثة بالســـالح يف 
والحد  والتطهر  املســـح  لعمليـــات  التخطيط 
باملخاطر،  التوعيـــة  وأنشـــطة  املخاطـــر  من 
أمـــا الحد مـــن مخاطـــر األلغـــام يف تعطيل 
عجلة املجتمع واالقتصـــاد، فيمكن أن يتحقق 
من خـــالل منع الســـكان من دخـــول أراض 
ملوثـــة بالســـالح لزراعتهـــا أو جمـــع املياه 
وحطـــب الوقـــود أو رعي املاشـــية، إىل حني 
تطهر املنطقـــة املراد دخولهـــا، ولضامن عدم 

مجازفة الســـكان بحياتهم بالدخول إىل منطقة 
ألغام، ميكـــن العمل عى توفـــر مصادر مياه 
جديـــدة يف مناطق خالية مـــن التلوث الناجم 
من الســـالك، وتوفر مصادر بديلـــة للغذاء أو 

القـــروض الصغرة. الوقـــود، وإدارة خطط 
 وقد ســـاهمت اللجنـــة الدوليـــة بفاعلية 
يف مواجهة قضيـــة األلغام األرضيـــة يف بداية 
التســـعينيات مـــن القرن العرشيـــن وذلك يف 
إطـــار جهودهـــا يف تخفيف املعانـــاة الناتجة 
عـــن الحـــرب، ويف فربايـــر 1994م كان للجنة 
الدوليـــة دور الريـــادة يف فـــرض حظر دويل 
عـــى األلغام األرضيـــة املضادة لألفـــراد، ويف 
ســـبتمرب 1997م نجحـــت يف تبنـــي معاهدة 
أوتـــاوا التي تحظر اســـتخدام وتخزين وإنتاج 
ووقعتها  لألشـــخاص،  املضادة  األلغـــام  ونقل 
أكـــرث من 120 دولـــة، وأصبحـــْت بحلول عام 
البلدان  دوليـــاً، ووصل عـــدد  قانونـــاً   1999
التي وقعـــت عليها حتـــى اآلن إىل 136 بلدا. 

التوعية بمخاطر األلغام
وتواصـــل اللجنة الدوليـــة للصليب األحمر 
والهالل األحمـــر جهودها يف حامية الســـكان 
املدنيني من األلغام بإطـــالق الربامج التوعوية 
الوقـــت ذاته تضع مســـألة  بخطورتهـــا، ويف 
التلوث الناجم عن الســـالح يف حســـبانها أثناء 
التخطيـــط لجميع عملياتهـــا يف أنحاء العامل – 
كعمليـــات اإلغاثة واألمن االقتصـــادي واملياه 
املدنيني  والصحة وحاميـــة  الصحـــي  والرصف 
...إلـــخ، وال تهـــدف برامـــج اللجنـــة الدولية 
لألمـــن االقتصادي إىل مســـاعدة األشـــخاص 
الذيـــن يعانون فقـــط، بل أيضـــاً لوضع حد 
ملعانـــاة الســـكان، مـــن خالل ضـــامن عدم 
اضطرارهم إىل دخول مناطق خطرة لكســـب 

لرزق. ا

مسام .. المشروع األحدث 
 مـــن جهتهـــا أطلقـــت اململكـــة العربية 
الســـعودية ممثلـــة يف مركـــز امللك ســـلامن 
لإلغاثة واألعامل اإلنســـانية مرشوعها الوطني 
األرايض  تطهـــر  بهدف  "مســـام"  اإلنســـاين 
اليمنيـــة من األلغـــام ومخلفـــات الحروب، 
وأعـــرب أمني عـــام املنظمة العربيـــة للهالل 
األحمـــر والصليب األحمر الدكتـــور صالح بن 

حمد الســـحيباين يف ترصيح ســـابق عن تأييد 
األمانـــة العامـــة للمنظمـــة بصفتهـــا ممثلة 
للجمعيـــات الوطنيـــة يف العامل العـــريب لهذا 
البعد االســـرتاتيجي والنقلـــة النوعية يف دور 
املركز يف حامية الســـكان املدنيـــني من خطر 
النامئة"  "الحـــرب  التي يطلـــق عليها  األلغام 
غر املعلنـــة واملدفونة تحـــت األرض ويبقى 
خطرهـــا وتأثرها. وأشـــار "الســـحيباين" إىل 
أن تلك املبـــادرة تأيت وفق تطلعـــات الحملة 
الدولية لنزع األلغام ضـــد األفراد والجامعات 
تحت إرشاف منظمة األمـــم املتحدة، وتطبيقاً 
التفاقية "أوتـــاوا" بكندا التـــي تقيض بتدمر 
األلغـــام. ونـــوه بجهـــود املركز الـــذي متكن 
حتى شـــهر مارس 2019 من انتـــزاع 51.548 
لغام زرعتها املليشـــيات يف األرايض واملدارس 
إخفاءهـــا  وحاولـــت  اليمـــن  يف  والبيـــوت 
بأشـــكال وألوان وطرق مختلفـــة راح ضحيتها 
عدد كبر من األطفال والنســـاء وكبار الســـن 
ســـواء باملـــوت أو اإلصابات الخطـــرة أو برت 

 . لألعضاء 

 تعريف األلغام 
  األلغـــام هـــي " أية ذخـــرة تُوضع تحت 
األرض أو تحـــت رقعـــة ســـطحية أخرى أو 
فوق أو قـــرب أي منهـــا ، وتكـــون ُمصَممة 
بحيـــث يتـــم تفجرهـــا أو تفُجرهـــا بفعل 
وجـــود شـــخص أو مركبـــة عندهـــا أو قريبا 
منهـــا أو مس أحدهـــام لها". األلغـــام األوىل 
عبـــارة عـــن ُحفـــر أَو أنفاق ُحفـــرت تحت 
التحصينـــاِت وُملئـــت باملتفجـــراِت وُزودت 
بنابض لتنفجـــر َصًدا لهجوم أكـــرب، أما ألغام 
تَنفجُر  ذاتيـــاً  اليوم فهي متفجـــرات مكتفية 
عندمـــا يلمُســـها أَو يَْعرب قريبـــاً منها هدف 
ما ، وتُعـــرف املناطق التي ُزِرعـــْت بها ألغام 
بحقوِل األلغام، اســـتخدمت بشـــكل واســـع 
بعـــد الحـــرب العامليـــة األوىل، ويف الحروب 
األخـــرة يف عرصنا الحـــايل بعـــد أن أُدخلت 
لذلـــك تنوعت  عليهـــا تطويـــرات، ووفقـــاً 
األلغام مـــا بني األرضيـــة ، والبحرية ، وكذلك 
ما يســـمى باأللغـــام التالمســـية ، والتأثرية ، 
النطاطـــة ، وكذلك األلغام املضـــادرة لألفراد ، 

ومثلهـــا املضـــادة للدروع . 

ً
"الحرب النائمة" تفتك بالماليين في 60 بلدا

من لم يمت بالحرب مات بغيره           تنوعت األلغام والداء واحد
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حقوق اإلنســـان من درع حامـــي للحقوق 
واالمتيـــازات البرشية إىل ســـالح فتاك وقوى 
ناعمة ســـلبية تستخدمها السياســـات الدولية 
لهـــدم الـــدول واملجتمعـــات، مل تكـــن هذه 
الحقـــوق هـــي نتيجـــة اجتامعـــات لألمـــم 
املتحـــدة أو اجتهـــادات قانونيـــة دوليـــة يف 
أساســـها بل أنها متأصلة يف جـــذور الديانات 

البرشية. والفطـــرة 
) إمنا بعثـــت ألمتم مكارم األخـــالق ( قالها 
محمد صـــى الله عليه وســـلم عندمـــا بعثه 
اللـــه، ويف ذلك داللة واضحـــة عى أن األخالق 
تكفـــل حقوق  التـــي  الحميـــدة  اإلنســـانية 
اإلنســـان كانـــت موجـــودة يف األصـــل ولكن 
النفـــس البرشيـــة اآلمـــارة بالســـوء والطمع 
والجشـــع الســـيايس واالقتصادي كانا من أهم 
األســـباب التـــي أحدثـــت التغيـــر وأنقصت 

الحقوق. لهـــذه  االحرتام 
يف رحلـــة عرب التاريخ كان لحقوق اإلنســـان 
متغرات عـــدة بني الحضـــارات والديانات إىل 
أن وصلـــت إىل اتفاقيات دولية ال زال االختالف 
عـــى تطبيقها قامئـــاً ومل تزل الـــدول تتحفظ 
عـــى بعـــض البنود فيهـــا الختالفـــات دينية 
وثقافيـــة متنع الوصـــول إىل الهـــدف الرئيي 
مـــن هذه االتفاقيـــات وهو حق اإلنســـان يف 

مامرســـاته الحياتية والدينية والسياســـية.
يف هـــذا املـــن ســـأتوقف يف طريقي عرب 
قطار الزمـــن مبحطات الحضـــارات والديانات 
البـــارزة تاريخيـــاً وباختصار محـــض ألن لكل 

حضارة أو ديـــن أو مذهـــب أو حتى معتقد 
بحره الخـــاص به يف مجال اإلنســـان وحقوقه 
بني ظلـــم وجور وعـــدل ومســـاواة فاألزمنة 
تختلـــف واملجتمعـــات تتغر بتغر الســـاعة 

ريخ. لتا وا
الفرعونيـــة كانت  الحضـــارة  من  انطالقـــاً 
الطبقية العرقية يف مـــرص قدمياً قد اختفت يف 
حكم امللـــك الفرعوين املوحـــد أخناتون الذي 
نرش العدل بـــني املجتمعـــات إال أنه مل ينجح 
يف تحقيـــق األهـــداف السياســـية ومل يعجب 
حكمـــه الكثر مـــن الكهنة آنـــذاك للضعف 
العســـكري للفراعنـــة يف زمنـــه ولكـــن ذلك 
بالعكـــس متاماً قد أعجب كثـــراً من الطبقات 
التـــي مجدتـــه لعدله بـــني النـــاس وحفظه 
لحقوق اإلنســـان واعتربته نبيـــاً بل أن البعض 
مـــن املهتمني بالتاريـــخ وضعوا احتـــامالً أنه 
قـــد يكون نبياً مـــن األنبياء الذيـــن مل يذكروا 
َولََقْد  بالقرآن وذلك اســـتدالالً باآلية الكرمية ) 
ـــن َقَصْصَنا  ن َقْبلَِك ِمْنُهم مَّ أَْرَســـلَْنا ُرُســـاًل مِّ
ـــْم نَْقُصـــْص َعلَْيَك ( ويف  ن لَّ َعلَْيـــَك َوِمْنُهم مَّ
رأي آخر يقـــول البعض بأن امللـــك )أخناتون( 
مل يكن نبيـــاً وإمنا رجـــالً مؤمناً حاملـــاً تزامن 

وجوده مـــع بعثة نبينا يوســـف.
"اإللـــه نو العظيم ، وانليل ســـيد الســـامء 
واألرض مقـــرر مصـــر البـــالد" هكـــذا بـــدأ 
حامـــورايب قانونه بهـــذه املقدمـــة التي بجل 
فيهـــا اإلله ثم انتقـــل إىل مـــن القانون الذي 
امتـــازت بـــه الحضـــارة يف اململكـــة البابلية 

بالعـــراق بالعـــدل واملســـاواة يف زمن عانت 
فيه املـــرأة عـــى ســـبيل املثال مـــن الجور 
والظلـــم يف الحضـــارات الهندية والفارســـية 
واليونانيـــة والرومانية يف حـــني كفل لها قانون 
حامـــورايب الحق يف طلب الطـــالق من زوجها 
والحق يف التجارة ومتلـــك املال، ويف دليل عى 

ذلـــك نصـــت املـــادة )148( عى أنه 
" ليس للـــزوج أن يطلق زوجتـــه املريضة 
بـــل أن عليـــه أن يعيلها طاملا هـــي عى قيد 
الحيـــاة ولكن له أن يتزوج بامـــرأة أخرى" يف 
دليل عـــى كفالة هـــذا القانون بحـــق املرأة 
بإعالـــة زوجهـــا وحق الـــزوج بالـــزواج من 

أخرى.
امللقب  الصيني  الفيلســـوف  كونفوشيوس  
القامئة  اشـــتهر بفلســـفته  الصني والذي  بنبي 
عى األخالق الشـــخصية وأن تخـــدم الحكومة 
الشـــعب مـــام أســـهم يف عرشين قرنـــاً من 
الســـالم والعـــدل وحفظ للحقـــوق يف الصني 
إىل  السياســـية  األهـــداف  تحـــول  أن  قبـــل 
الصني  وانتقال  السياســـة  اإلفضاء عى هـــذه 

إىل مرحلـــة جديدة كدولة شـــيوعية.
أمـــا اليونانيـــون )اإلغريـــق( يف فكر بائس 
للعـــامل اليونـــاين الشـــهر أرســـطو قســـموا 
العـــامل إىل قســـمني، األول الـــذي يتحـــدث 
اليونانيـــة وهم شـــعب الله الكريـــم املختار 

بالصفات الذي  خلقـــه 

إبراهيم خالد الدورسي
 ـ مستشار يف القانون الدويل اإلنساين

حقوق اإلنسان 
 وتاريخ

ٌ
الكاملـــة عقلياً وخلقياً دون غره، أما القســـم شريعة

اآلخـــر فيشـــمل كل من ال يتحـــدث اليونانية 
وســـموهم جميعاً ) الرببـــر (، اعتقد اإلغريق 
أنهم أســـياد العامل األحـــرار وأن الرببر خلقوا 
لعبادتهـــم وخدمتهم، لذلـــك مل يكن للحقوق 
اعتبـــارات يف بداية اإلغريـــق الذين مل يعرتفوا 
حتـــى بحـــق امللكية الـــذي كانـــوا يعتربونه 
حقاً جامعياً ثـــم انتقل ليكون حقـــاً للقبائل، 
كذلك املـــرأة يف الحضـــارة اإلغريقية وضعت 

تحـــت ســـيطرة الرجـــل دون أي حقـــوق.
ثـــم يف القـــرن الخامس قبل امليـــالد أطلق 
بركليـــس  نظامه الـــذي أســـامه الدميقراطية 
والذي أســـفر عنه منـــو الحضـــارة اإلغريقية 
إنســـانياً بـــل أن مدينـــة أثينا قدمـــت مثاالً 
للمســـاواة والعـــدل حـــني أعطـــت الجميع 
للوظائـــف  بالرتشـــح  متســـاوية  حقوقـــاً 
واملناصـــب اإلداريـــة والقضاء بـــل أن معيار 
املفاضلـــة أصبح قامئـــاً عى املوهبـــة وليس 
االنتـــامء حيث نصـــت املادة الخامســـة من 
القانـــون اليونـــاين عى "إن جميـــع املواطنني 
ملا كانـــوا متســـاوين أمـــام القانـــون فإنهم 
متســـاوين يف إمكانيـــة الوصـــول إىل املراتب 
كافة..تبعـــاً لكفايتهم ودون متييـــز بينهم غر 

فضائـــل ومواهب". مـــن  به  يتحلـــون  ما 
الرومانيـــون مـــن حيث املبـــدأ مل يختلفوا 
عـــن اليونايني فقـــد كان الرومانيون يعتقدون 
أنهـــم مقســـمني إىل فئـــة األحـــرار أصحاب 
الحقـــوق الخاصة وفئة العبيـــد ذات الحقوق 
يف  تحديداً  هـــذا  وكان  املتدنيـــة 

العهد 

املليك املعادي لإلنســـانية والذي منع الشعب 
من الـــزواج بـــاألرشاف أو الطبقـــة الحاكمة 
للفـــرق العرقي حســـب معتقداتهـــم، حتى 
آلت األمور إىل انتصار الشـــعب يف االســـتفتاء 
الشـــعبي الذي مكنهم من الترشيع والرتشـــح 

والدينية. اإلداريـــة  للمناصـــب 
املـــرأة كذلك مل تكـــن لهـــا أي حقوق بل 
أنهـــا كام أشـــار نظـــام األلـــواح االثني عرش 
الروماين بأن األنوثة ســـبب النعـــدام األهلية 
لذلـــك مل يكـــن للمـــرأة أن تشـــهد أو توقع 
العقـــود والوصايـــة عليها كانـــت لوالدها أو 
ألخيها األكرب ثـــم األقرب فاألقـــرب ويف حال 
زواجهـــا تنتقل لزوجها ويف حـــال وفاته تنتقل 
ألبنائهـــا أو للعشـــرة، كام أثر عـــن أفالطون 
أنه يرى مببدأ شـــيوع النســـاء وإلغـــاء نظام 
األرسة كذلـــك أرســـطو الذي يـــرى أن عمل 
والحضانة ألن  األمومـــة  يقترص عى  النســـاء 
امتيـــازات عقلية. بأي  الطبيعـــة مل تختصهم 
ثـــم ظهـــر دعـــاة الحقـــوق يف الحضارة 
وشـــيرشون  وماريوس  البيان  أمثال  الرومانية 
وآخـــرون حتـــى تطـــورت األمـــور ليكـــون 
القانـــون الرومـــاين منصفـــاً للرقيـــق واملرأة 
كافالً لهـــم املركـــز القانوين وحقـــوق العمل 
والتملـــك، ومن املقوالت املأثورة لشـــيرشون 
يف هـــذا املجال "نحـــن نحـــرتم القانون حتى 
نتمكـــن من أن نكـــون أحـــراراً" )مقتبس من 
كتاب حقوق اإلنســـان يف األديان الســـاموية 

لألســـتاذ عبدالـــرزاق املوحى(.
يف شـــق آخر لتاريـــخ الحقـــوق املكفولة 
للبـــرش مل تكـــن الديانـــات أقـــل اهتاممـــاً 
باإلنســـان وحقوقه من الحضـــارات بل أن 

األديـــان أتت لتؤكـــد أهمية هـــذه الحقوق 
فيها  البـــرش  والتزام 

يف الهنـــد تحديـــداً يف العـــام 550 قبـــل 
امليالد اســـتبرشوا بظهور بوذا الـــذي أنقذهم 
مـــن جـــور الظلم الـــذي عـــارصوه يف العهد 
الهنـــدويس من الطبقيـــة الواضحـــة بعد أن 
كانت الطبقـــة العليا )الرباهـــام( التي اعتربت 
كل االمتيـــازات تخصها دون باقـــي الطبقات 
ينعم  التي  الحاشـــية  )الكشـــرتيا( طبقة  مثل 
وأنعامهم  بأفضالهـــم  االبراهـــام  فئـــة  عليها 
مقابـــل خدماتهم ، ثـــم طبقـــة )املنبوذين( 

التي ليـــس لهـــا أي حقوق. 
الحرب  الجانتية فـــكان  الديانيـــة  أمـــا يف 
وروح املحـــارب هـــي املحور التـــي تتمحور 
حـــول الحيـــاة وأهدافهـــا دون أي اهتـــامم 

بوســـائل العيـــش وحقوق اإلنســـان.
ولكن بـــوذا بوصاياه العرش املنســـوبة إليه 
مـــن علـــامء األديـــان كان هو املعظـــم عند 
الهنـــود الهتاممـــه بحقوق اإلنســـان، وهذه 

الوصايـــة هي:

- ال تقتـــل
- ال تستعط
- ال تكـذب

- ال ترشب الخمر
- ال تزن

- ال تأكل طعاماً مل ينضج
- ال تتعطر 

- ال تقتني املساند الفخمة
- ال تحرض حفالت الرقص والغناء

- ال تلبس ذهب أو فضة

8687



89
88

أحـــد الذين حملـــوا بأيديهم شـــعلة 
اإلنســـانية ومل يأبهـــوا بلهيبهـــا ، بوصلة 
من بوصـــالت العمل اإلنســـاين يف اللجنة 
، تشـــاهده  الدوليـــة للصليـــب األحمر 
ما  الزمن  بـــأن  اإلحســـاس  فينتابك ذلك 
يـــزال جميـــالً .. ســـرته تيضء شـــموعاً 
يف عـــامل الخر ، ومســـرته تنبـــض وفاء 
ابن  إنه   . اإلنســـانية  الدوليـــة  للحركـــة 
تونـــس الخرضاء ، الذي ولـــد عام 1960 ، 
أخذ منها ســـحر طبيعتهـــا ، ومن معاملها 
أصالـــة روحـــه ، ومـــن عراقتهـــا ولدت 
.. أخـــذ مـــن بلدة ســـيدي  إنســـانيته 
بوســـعيد بياض قلبه ، ومـــن الحاممات 
جـــامل تفاصيلها ، ومـــن كل مدينة أخذ 

.. جاملياتها 
یحیى علیبي ، رئیـــس البعثة اإلقلیمیة 
لدول  األحمر  للصلیـــب  الدولیـــة  للجنة 

يحيى عليبي
 شعلة مضيئة في عالم اإلنسانية 

الكویت.  الخلیجـــي يف  التعـــاون  مجلس 
والـــذي یتمتع بخربة طویلـــة لدى اللجنة 

األحمر.  للصلیب  الدولیـــة 
العمليـــة  "عليبـــي"  حيـــاة  زخـــرت 
بالعديـــد من املهـــام اإلنســـانية ، قائداً 
وموجهـــاً وإغاثياً ، ولـــه بصامته الواضحة 

يف عـــامل الحركة اإلنســـانية .
شـــغل عدة مناصـــب ، ومثـــل اللجنة 
الدوليـــة يف عـــدة مھـــامت بالعدید من 
البلدان عى املســـتوى يف املقـــر الرئیي 

للجنـــة الدولیة يف جنیـــف أو املیداين.
بدأهـــا مـــن العـــراق ملـــدة 4 أعوام 
وبغداد  والســـليامنية  أربيل  بـــني  متنقالً 
بعدهـــا  عمـــل   .  )1996-1998( مـــن 
يف صنعـــاء مـــن )2001-1999( ثـــم يف 

 )2002-2003( مـــن  الســـودان 
ومنذ )ديســـمرب 2003 وحتى أغسطس 
2005( تقلد منصـــب رئیس قطاع الرشق 
األوســـط وشـــامل إفریقیا ضمـــن إدارة 
اإلعـــالم يف املقر الرئیي للجنـــة الدولیة 
، وقـــد  للصلیـــب األحمـــر يف جنیـــف 
غطى مـــن خـــالل وظیفته ھـــذه كینیا، 
2005-( واألردن  وأوغنـــدا.  والصومـــال، 
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األردن  ثـــم   ،)2008( والكونغـــو   )2007
نيودلهـــي  يف  حينهـــا  وكلـــف   )2009(
)2011-2009( ثم لیبیـــا )2011-2012 ( 
فاليمـــن )2012( فيام تســـنم حتى اآلن 
مكتـــب اللجنة الدوليـــة اإلقليمي ملنطقة 
الخليج والـــذي يتخذ مـــن الكويت مقراً 

 . له 
وقـــد شـــهدت العالقـــات الثنائية بني 
اللجنـــة الدوليـــة يف الكويـــت واملنظمة 
والصليـــب  األحمـــر  للهـــالل  العربيـــة 
األحمـــر يف عهده رشكات قويـــة وتعاون 
وكذلك  اإلنســـانية  القضايا  لخدمـــة  بناء 
املشـــاركة يف ورش العمل التـــي تنظمها 
اللجنة  ومشـــاركة  املنظمة  العامة  األمانة 
الدوليـــة فيها بفعاليـــة. وتنفيذ عدد من 
الربامج اإلنســـانية، مثـــل حملة للتعريف 
، الدورات  الـــدويل االنســـاين  بالقانـــون 
املشـــرتكة التي تـــم تنفيذهـــا ، املعارض 
الدوليـــة ، تســـليط الضوء عـــى القانون 
والدورات  املؤمتـــرات   ، اإلنســـاين  الدويل 

املتعددة  اإلنســـانية  املجاالت  املشرتكة يف 
الجميل والحضور  الحـــراك  إىل  باإلضافة   ،
وتفاعـــل اللجنـــة الدولية مـــع املنظمة 
ومكوناتهـــا من جمعيـــات الهالل األحمر 
والصليـــب األحمر يف لقاءاتها الســـنوية ، 
وكذلك املشـــاركة يف برامـــج بناء القدرات 

، وتنفيـــذ دورات االعالم اإلنســـاين.
العديد  بنـــاء  يف  "عليبـــي"  وســـاهم 
التـــي تجمع  القويـــة  الـــرشاكات  مـــن 
بـــني اللجنـــة الدولية وجمعيـــات الهالل 
األحمر والصليب األحمـــر  والتي كان لها 
كذلـــك نتائج إيجابية يف جميع األنشـــطة 

 .
وســـعى عليبـــي خـــالل فـــرتة عمله 
اإلنســـاين إىل تحقيق األهداف الرئيســـية 
للجنـــة الدوليـــة فيـــام يخـــص امللفات 
األرسى  وحاميـــة  بزيـــارة  املتعلقـــة 
والبحث عـــن املفقودين جـــراء الحروب 
املتفرقة  العائـــالت  ومحاولـــة مل شـــمل 
او إخبـــار العائـــالت املعنيـــة عن مصر 

ابنائهـــا. ويعترب عليبي أيقونة إنســـانية 
ســـاهمت بشـــكل كبر يف تطور أنشطة 
يف  األحمر  للصليـــب  اإلقليمية  البعثـــة 
الخليجي  التعـــاون  مجلس  دول  منطقة 
بهـــدف تطويـــر الظـــروف والخدمات 
الوعي حول  للســـجناء ونـــرش  املتوفرة 

القانـــون الدويل اإلنســـاين.
بدبلوماســـيته  "عليبـــي"  ويـــربز 
االقليمية  البعثـــة  اإلنســـانية يف متكني  
االســـتجابة  مـــن  الدوليـــة  للجنـــة 
للتحديـــات اإلنســـانية التـــي تتطـــور 
باســـتمرار يف املنطقة العربية والتخفيف 
مـــن معانـــاة اآلالف مـــن األشـــخاص 
املترضريـــن من النزاعات املســـلحة كام 
هـــو الحـــال يف العديد مـــن البلدان . 
األحمر  للهـــالل  العربيـــة  املنظمـــة 
النجاح  لـــه  والصليـــب األحمـــر ترجو 
والتوفيـــق يف كل مـــا يـــوكل إليه من 

. مهـــام إنســـانية جديدة 
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نـــوه الدكتور صالـــح بن حمد الســـحيباين 
للهالل  العربيـــة  للمنظمـــة  العـــام  األمـــني 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر بجهود ســـمو 
الشـــيخ حمدان بن زايـــد آل نهيـــان، ممثل 
الحاكـــم يف منطقـــة الظفـــرة رئيـــس هيئة 
الهـــالل األحمر اإلمـــارايت نحو تعزيز  جمعية 
مبـــادرات الجمعية احدى مكونـــات املنظمة 
الفاعلـــة نحو تنفيـــذ العديد مـــن املبادرات 
التي تالمس الشـــأن اإلنســـاين عى مســـتوى 

الصعيـــد اإلغايث واإلنســـاين . 
جاء ذلـــك خـــالل زيارته ووفـــده املرافق 
للحراك  تـــأيت تثمينـــاً  البيـــان والتي  صحيفة 
املهنـــي التي تقـــوده البيان يف مجـــال اإلعالم 
اإلنســـاين ، وتســـخر منصاتها الرقمية لخدمة 

 . وجدت  أينام  اإلنســـانية 
وأبـــدى "الســـحيباين" يف لقائـــه رئيســـة 
تحرير البيـــان منى أبو ســـمرة وبحضور عدد 
مـــن قيـــادات الصحيفـــة اعتـــزازه برقي لغة 

التي  اإلنســـانية  والصورة  اإلعالمـــي  الخطاب 
ســـاهمت الصحيفة يف إضفائها عى الســـاحة 
اإلنســـانية من خالل ما متيزت بـــه من كوادر 

اعالميـــة إحرتافية . 
بإهتامم  ســـعادته  عن  "الســـحيباين"  وعرب 
الصحيفـــة بخدمة املجال اإلنســـاين وتطلعاتها 
املســـتقبلية نحـــو الدفـــع بعجلـــة االعـــالم 
اإلنســـاين يف املنطقـــة ، بالـــذات وأن الهيئة 
العامـــة للمنظمـــة دعـــت إىل فتـــح بـــاب 

 لدور "البيان" في خدمة "االنسان"
ً
تقديرا

مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر تستهدف 

خدمة العمل اإلنساني

الـــرشاكات التعاونيـــة لخدمـــة اإلنســـانية ، 
وتوسيع دائرة التشـــبيك والتعاون والريادة يف 
العمل اإلنســـاين ، الســـيام مع تناسل األزمات 
اإلنســـانية وتعددها وطول أمـــد بعضها األمر 
الذي يتطلـــب الكثر من الجهـــود والعالقات 
مبـــا يخدم الجمعيات الوطنية العربية بشـــكل 

 . عام 
وحملـــت تفاصيل هـــذه الزيـــارة ، اطالع 
الهالل  جمعيـــات  جهـــود  عـــى  الصحيفـــة 
العربيـــة يف نطاق  األحمر والصليـــب األحمر 
العمل اإلنســـاين داخـــل املنظومة اإلنســـانية 
العربيـــة ، كام اطلعت عى تفاصيل مشـــاركة 
الوطنيـــة  لجمعياتهـــا  ومتثيلهـــا  املنظمـــة 
الذي  يف معـــرض ومؤمتـــر ديهـــاد لإلغاثـــة 

مؤخراً. ديب  اســـتضافته 
وتوثيقـــاً لـــدور البيان اإلنســـاين يف مجال 
اإلعالم ، وقعـــت املنظمـــة والصحيفة مذكرة 

تفاهـــم تتناول خدمـــة اإلنســـانية من خالل 
حضـــور صحيفـــة البيـــان القـــوي يف مجال 
االعالم اإلنســـاين بشـــكل عام ، وحرصها الدائم 
عـــى التواصل فيـــام يخص أعـــامل وأهداف 
املنظمـــة ، وكـــذا الرتابـــط الـــذي يجمع بني 
الصحيفـــة واملنظمـــة يف االهتامم باإلنســـان 

الـــذي يعـــد ركيزة تنشـــدها الجهتان ســـوياً 
يف اإلمـــارات بلـــد الخر  والتســـامح ويف ظل 
التي  اإلنســـانية  واألعـــامل  اإلغايث  الحضـــور 
العربية عى  الوطنيـــة  الجمعيـــات  تقدمهـــا 

. العاملي  املســـتوى 
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ين( معكم ) البحر
األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  أعلنـــت 
البحريني عـــن نتائج انتخـــاب الجمعية 
والتي  الجديد  اإلدارة  ملجلـــس  العمومية 
أســـفرت عن تزكية معايل الشـــيخ خالد 
بـــن عبد اللـــه آل خليفة لتـــويل منصب 
وكانـــت جمعية  اإلدارة.  مجلـــس  رئيس 
الهـــالل األحمـــر البحريني قـــد عقدت 
للدورة  العاديـــة  العموميـــة  جمعيتهـــا 
الخامســـة عـــرشة حيـــث جـــرى كذلك 
الســـيدات والســـادة  تزكيـــة كل مـــن 
لعضويـــة مجلـــس اإلدارة عـــيل محمد 
مـــراد، وخليـــل محمـــد املريخـــي، ود. 
فـــوزي عبـــد الله أمـــني، وتقـــي محمد 
البحارنة، وفيصل ريض املوســـوي، وحسن 
عـــيل جمعة محمـــد جمعـــة، ود. مريم 
إبراهيـــم الهرمـــس الهاجـــري، ود. كوثر 

العيد. محمـــد 

 بالتزكية 
ً
معالي الشيخ خالد بن عبد اهلل رئيسا

لمجلس إدارة "الهالل األحمر البحريني"

ويعتربانضـــامم معـــايل الشـــيخ خالد 
األحمر  للهـــالل  كرئيـــس  الله  عبـــد  بن 
البحرينـــي مبثابة نقلة نوعيـــة وحقيقية 
للدور املهـــم الذي تضطلع بـــه الجمعية 
منـــذ مطلع الســـبعينيات، منـــذ أن كان 
ســـمو الشـــيخ عبـــد اللـــه بـــن خالد 
آل خليفـــة رئيســـاً ملجلـــس إدارة هذه 
الجمعيـــة عند تأسيســـها يف 1971، وكان 
رحمه اللـــه أحد أعمدة الحركـــة الدولية 
األحمـــر  والهـــالل  األحمـــر  للصليـــب 
بـــارزاً يف  ورجاالتهـــا الكبار، ومســـاهامً 
تطويـــر العمـــل اإلغـــايث واإلنســـاين يف 

والعامل. واملنطقـــة  البحريـــن 
ويف ترصيح لـــه بهذه املناســـبة، أثنى 
الله آل  معايل الشـــيخ خالـــد بن عبـــد 
خليفـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
الهـــالل األحمـــر البحرينية، عـــى جهود 
الجمعيـــة الهادفـــة إىل تعزيـــز مكانـــة 

اإلغايث  العمـــل  البحريـــن عى خارطـــة 
واإلنســـاين داخـــل اململكـــة وخارجهـــا، 
مشـــيداً يف الوقت نفســـه بجهود جميع 
أعضـــاء الجمعيـــة ومنتســـبيها يف تعزيز 
هـــذه املكانة عـــى خارطـــة دول العامل 
املســـاعدات  تقديم  مجـــال  يف  املتقدمة 

واإلنســـانية. اإلغاثية 
وأكد معاليه أهمية مســـاعي الجمعية 
لتعزيز دورهـــا يف إطار الحركـــة الدولية 
األحمـــر،  والهـــالل  األحمـــر  للصليـــب 
نظراتها  مع  والتنســـيق  التعاون  وتعميق 
مـــن الجمعيات الوطنيـــة يف دول الخليج 
العريب، إضافة إىل زيـــادة تفعيل برامجها 
الكـــوادر  اإلغاثيـــة واإلنســـانية وبنـــاء 

املتطوعني. وجـــذب 
البحريني  األحمر  الهالل  أن  إىل  يشـــار 
تطوعيـــة  إنســـانية  إغاثيـــة  جمعيـــة 
االعرتاف  وتـــم   ،1971 ســـنة  تأسســـت 

الـــدويل بهـــا يف 14 ســـبتمرب 1972 من 
قبـــل اللجنـــة الدولية للصليـــب األحمر 
بجنيـــف، وانضمـــت إىل االتحـــاد الدويل 
والهالل  األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات 
األحمر يف العام نفســـه. وتعمل الجمعية 
عـــى تحقيق جملـــة من األهـــداف من 
الحركة  الـــرشكاء يف  بينها املســـاهمة مع 
الدوليـــة للصليـــب والهـــالل األحمر يف 
البرشيـــة، وتقديم  التخفيف مـــن اآلالم 
خدمـــات اجتامعية وإنســـانية تتفق مع 
رســـالة الهالل األحمـــر، والعمل عى نرش 
والصليب  للهالل  الدوليـــة  الحركة  مبادئ 
األحمـــر، وتدريـــب وتأهيـــل متطوعني 
بالعمـــل اإلنســـاين وفق مبـــادئ الحركة 
الدوليـــة، واملســـاهمة يف نـــرش القانون 
الخدمات  وتقديـــم  اإلنســـاين،  الـــدويل 

للمحتاجني. واملســـاعدات 
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األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  نظمـــت 
البحرينـــي "املخيـــم التدريبـــي الثـــاين 
نحـــو  وذلـــك مبشـــاركة  للمتطوعـــني"، 
75 مـــن متطوعـــي الجمعيـــة، وتضمن 
املخيـــم ورش عمل حـــول الوصول اآلمن 
يف املناطـــق الخطـــرة وإغاثـــة املنكوبني 
الطبيعية،  والكـــوارث  الرصاعات  وضحايا 
وتطبيـــق عميل ملعاير أســـفر يف حاالت 
الكـــوارث، كـــام تـــم تدريبهـــم عـــى 
تقديـــم اإلســـعافات األوليـــة والتعامل 
مـــع الحريـــق، وتقديم الدعـــم النفي 
اإلعـــداد  األزمـــات. وجـــرى  وقـــت  يف 
لهـــذا املخيـــم التدريبي من قبـــل لجنة 

بناء المعارف والمهارات في مجال تقديم الخدمات اإلغاثية للمنكوبين

متطوعا يحضرون المخيم التدريبي 
الثاني للهالل األحمر البحريني 75

ين( معكم - )البحر

األحمر  الهالل  بجمعيـــة  العامة  العالقات 
البحرينـــي بالتعـــاون مع باقـــي اللجان 
منطقة  يف  وذلـــك  بالجمعيـــة،  العامـــة 
الصخـــر، فيـــام تـــوىل إقامـــة الـــورش 
التدريبيـــة فيـــه عـــرشة مـــن املدربني 
املتطوعـــني يف الجمعية. وهـــدف املخيم 
إىل تهيئـــة املشـــاركني فيـــه لالســـتعداد 
إطفاء  وكيفية  والكـــوارث  األزمات  إلدارة 
الحرائـــق ودور الهالل األحمـــر يف اإلغاثة 
وتقديم املســـاعدات والتدخـــل الرسيع، 
الفعاليات  العديـــد  تنظيـــم  جـــرى  كام 
الرتفيهيـــة للمتطوعـــني كمســـابقة الكنز 
والشـــواء  الخلـــوي  الطبـــخ  ومســـابقة 
وحفلـــة الســـمر والجولة الحـــرة، وذلك 
املتطوعني  بـــني  العالقات  تقويـــة  بهدف 
أثناء  بالخـــالء  للعيش  مهاراتهـــم  وصقل 
ألعاب  املخيـــم  تضمـــن  كام  األزمـــات، 
الفريق يف  تعزيـــز روح  بهـــدف  رياضية 
املتطوعـــني. األمني العام للهـــالل األحمر 
البحرينـــي الدكتـــور فـــوزي عبـــد الله 
أمـــني تحـــدث خـــالل جلســـة مفتوحة 
مـــع املتطوعني عـــن اإلطار العـــام الذي 

يعمـــل فيه الهـــالل األحمـــر البحريني، 
ومالمـــح الخطة االســـرتاتيجية للجمعية، 
الفتـــا إىل أن الغرض من هـــذا التدريب 
العمـــيل توفـــر بيئـــة مفتوحـــة خارج 
قاعـــات التدريب النظري تحـــايك أمكنة 
متطوعي  وتدريـــب  الكـــوارث،  وقـــوع 
الهـــالل األحمر البحريني عـــى تطبيق ما 
تعلموه نظريا عـــى أرض الواقع. موضحاً 
أن الهـــالل األحمر البحرينـــي يعمل عى 
متطوعيـــه عرب  قـــدرات  بنـــاء  تعزيـــز 
ادماجهـــم يف دورات متنوعـــة ومكثفـــة 
بغيـــة بناء فريـــق إغايث متكامـــل ميكنه 
التصـــدي ألية كـــوارث محتملـــة، إضافة 
إىل اســـتقطاب رشيحـــة الشـــباب الذين 
يرفـــدون الهالل بدماء جديـــدة مع عدم 
ومهارات  معلومـــات  تحديـــث  إغفـــال 

دائم. بشـــكل  القدامى  املتطوعـــني 
من جانبه أشـــار املديـــر العام لجمعية 
الهـــالل األحمر البحريني األســـتاذ مبارك 
خليفـــة الحـــادي إىل أن هـــذا املخيـــم 
الرتفيهـــي التدريبي هو جزء من سلســـلة 
متكاملـــة من الـــدورات واملخيامت التي 

يزمـــع الهالل األحمـــر البحريني تنظيمها 
دوريـــا، معربا عـــن اســـتعداد الجمعية 
كفاءة  يظهرون  الذين  املتدربني  إلرســـال 
والتـــزام إىل خـــارج البحريـــن لالنضامم 
إىل دورات ومخيـــامت تدريب مشـــابهة 

وعاملية. وعربيـــة  خليجية 
وبـــدروه أوضح رئيس لجنـــة العالقات 
العامـــة يف الجمعيـــة وقائـــد املخيـــم، 
االســـتاذ عيل كاظـــم مـــدن، أن املخيم 
التدريبـــي يأيت يف إطار اســـرتاتيجية لجنة 
العالقـــات العامة بالجمعيـــة الرامية إىل 
تفعيـــل دور جميع املنتســـبني لها بتنفيذ 
حزمة مـــن الدورات التدريبيـــة املختلفة 
مـــن أجل تأهيلهم واالرتقـــاء بهم، مؤكدا 
حرص الهـــالل األحمـــر البحريني وضمن 
خطتـــه التشـــغيلية للعام الجـــاري عى 
2019 عـــى تنفيذ جملة مـــن الفعاليات 
الهادفة  والتثقيفية  التدريبية  واألنشـــطة 
لرفع كفـــاءة متطوعيه عى مـــدار العام 
والعملية  النظريـــة  املهارات  وإكســـابهم 
الالزمـــة ألداء واجبهم اإلغايث واإلنســـاين 

وجه. أكمـــل  عى 
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الهالل األحمر السوداني .. 
ريادة إنسانية .. ورؤية إستراتيجية حتى 2030

السوداين  األحمر  الهالل  تأسســـت جمعية 

مبوجب قـــرار مجلس الوزراء رقـــم 869 عام 

1956م . وتعمـــل كجهـــة مســـاعدة للدولة 

يف العمـــل االنســـاين وعـــى نطـــاق جغرايف 

واســـع يغطي جميع واليات الســـودان، وفق 

املبادئ االساســـية للحركـــة الدولية للصليب 

األحمـــر والهـــالل األحمـــر، كام أنهـــا عضو 

نشـــط يف الحركـــة الدوليـــة عى املســـتوى 

الـــدويل، إذ تشـــارك بنشـــاط وفاعلية يف كل 

اجتامعـــات ومناشـــط الحركـــة الدولية عى 

واالقليمي.  الدويل  املســـتويني 

تعتـــرب جمعية الهـــالل األحمر الســـوداين 

من املنظـــامت الوطنيـــة الرائـــدة يف مجال 

إدارة  الكـــوارث وقـــد أثبتت ذلـــك يف كثر 

مـــن الكوارث التـــي حلت بالبـــالد واملتمثلة 

التـــي  الطبيعيـــة والكـــوارث  الكـــوارث  يف 

مـــن صنـــع اإلنســـان. متتلك فـــرق طوارئ 

عـــيل املســـتوي القومي والواليئ لالســـتجابة 

للكـــوارث ، تم تدريبهـــم وتأهيلهم يف مجال 

إدارة الكوارث ، اإلســـعافات االولية ، اإلخالء 

الصحي  والتثقيف  واالصحـــاح  املياه  امليداين، 

والدعـــم النفـــي واالجتامعي.

كـــام أن الهـــالل األحمر الســـوداين يلعب 

الكـــوارث  إدارة  نظـــام  يف  محوريـــاً  دوراً 

بالســـودان، حيـــث توىل إنجاز مهـــام حيوية 

اإلســـعاف  خدمات  تقديـــم  مثل  ومهمـــة، 

األويل، وتدريـــب طواقـــم التمريـــض، الخ.. 

كذلـــك أثبت الهـــالل األحمر الســـوداين أنه 

قـــادر عـــى مواكبـــة واســـتيعاب التقنيات 

واالبتـــكارات الحديثـــة يف مجـــال عملـــه ، 

مثـــل تطبيق املســـح الرسيع عـــرب الهواتف 

املتحركـــة املحليـــة. يف يونيـــو 2010 متـــت 

املجلس  بواســـطة  الجمعية  قانـــون  إجـــازة 

الوطنى الســـوداين )الربملان الســـوداين(، مام 

أتاح لهـــا القاعدة القانونية القوية لتشـــغيل 

للطواريء  واالســـتجابة  األولية  اإلســـعافات 

الصحية. والتدخـــالت 

لديهـــا 18 فرع بـــكل واليات الســـودان 

بواقع فـــرع لكل واليـــة ، تعتمـــد يف تنفيذ 

نشـــاطاتها عى قاعدة عريضة من املتطوعني 

يف جميع أنحاء الســـودان حيث بلغ عددهم 

400,000 متطوعـــاً منهـــم 25,000 متطوعاً 

معكم ـ الخرطوم 

العمود  يعتـــربون  الجنســـني  مـــن  نشـــطاً 
الفقـــري لهـــا،  وتعتمد عليهـــم  الجمعية يف 
تحقيـــق رســـالتها التـــي تنص عـــى تقديم 
يف  واملســـاهمة  اإلنســـاين  العون  عمليـــات 
إحداث التغيـــر من أجل بنـــاء مجتمع آمن 
ومقتدر ، من خـــالل التحول نحـــو الصمود 
والتعايف وإعـــادة االعـــامر والتنمية ، يف ظل 
الدولية  للحركة  األساســـية  باملباديء  االلتزام 
وبحقـــوق اإلنســـان، مبـــا يف ذلـــك الحق يف 
وحســـن  البيئة  عـــى  والحفـــاظ  التنميـــة 
اســـتغالل املـــوارد واإلســـهام يف تحقيق امن 
املســـتقبل ومراعاة حقوق األجيـــال القادمة.

الســـوداين  األحمر  الهالل  جمعيـــة  ظلت 
منذ انشـــائها تعمل جاهـــدة يف مجال العمل 
الطوعي االنســـاين عن طريق قيـــم املجتمع 
الســـوداين التكافليـــة الناتجـــة عـــن القيم 
الرتبويـــة والثقافيـــة والعـــادات والتقاليـــد 
املجتمـــع،  لحركـــة  الضابطـــة  اإلجتامعيـــة 
مع االرتـــكاز عى مبـــادئ الحركـــة الدولية 
لجمعيـــات الصليب األحمـــر والهالل األحمر 
، كـــام ظلـــت تهتـــم بالفئات األكـــرث ضعفاً 
يف املجتمـــع ، خاصـــة التي تعـــاين من اآلثار 
املفاجئـــة املرتتبة عـــن الكـــوارث والنكبات 
واملـــآيس ، وذلـــك مـــن خـــالل خدماتهـــا 
االنســـانية التـــي تقدمها، حيـــث عرفت يف 

تقدمها  التـــي  االنســـانية  بخدماتها  املجتمع 
لـــه ، ويتـــم كل ذلـــك يف تعـــاون وثيق مع 
رشكائهـــا من املنظـــامت الوطنيـــة والدولية، 
فضـــالً عن دورها يف التنســـيق مـــع الجهات 
الحكومية ذات الصلة. مام اكســـب الجمعية 
ثقـــة العديـــد من املانحـــني والـــرشكاء من 
داخـــل الحركـــة الدولية ومـــن خارجها. كام 
جعلهـــا تتوســـع يف رشاكاتهـــا الخارجية مام 
خلـــق عالقـــات واطـــر تعـــاون قويـــة مع 
نظرائها يف الحركـــة  الدولية ومنظامت األمم 
املتحـــدة وغرها من الجمعيـــات واملنظامت 

. الحكومية  غـــر 
وفقاً  األساســـية  عملها  مجاالت  تشـــتمل 
لخطتهـــا االســـرتاتيجية 2018 2030- عـــى 
التنميـــة التنظيميـــة، الصحـــة، االســـتعداد 
واالســـتجابة للكوارث، نرش القيم االنســـانية 
والتنمية  والرعاية  االنســـاين  الدويل  والقانون 
لتحقيـــق  الجمعيـــة  املجتمعية.وتعمـــل 
اهدافها االســـرتاتيجية وهـــي تحقيق التميز 
يف القدرة الفنيـــة واإلدارية واملالية للجمعية، 
تعزيز مفهـــوم التطوع وترقيـــة بيئة العمل 
التطوعي، اإلســـهام يف التعايف وإعادة االعامر 
وتحقيـــق التنمية، اإلســـهام يف دعم الجهود 
للحفاظ عـــى البيئة وضامن أمن املســـتقبل 
، تقديم العـــون واإلغاثـــة العاجلة والحامية 

للمترضريـــن وتعزيز التواصـــل اإلعالمي مع 
 . لجمهور ا

مجاالت العمل األساسية 
تتمثل في اآلتي:

محور التنمية التنظيمية: 
تقوية قدرات الفروع 
والعاملين والمتطوعين.

محور الصحة:
يهـــدف إىل املســـاهمة يف تحســـني صحة 
املجتمـــع املحـــيل بالتنســـيق مـــع الجهات 
ذات الصلـــة ، وذلـــك من خـــالل التدخالت 
الصحيـــة األوليـــة والوقاية مـــن األمراض ، 
ويشـــتمل عى عـــدد من املرشوعـــات منها 
الرعاية الصحية األوليـــة للمجتمع  ، الربنامج 
القومـــي ملتطوعي صحة املجتمع، املشـــاركة 
يف حمـــالت التحصني، امليـــاه وإصحاح البيئة 

 . لتغذية وا

الرعاية الصحية: 
 متثـــل الرعايـــة الصحية خدمـــة حيوية 
إلنقـــاذ األرواح وتعزيـــز قـــدرة املجتمعات 
خدمات  وتشـــمل  الصمـــود.  عـــى  املحلية 
الصحيـــة والوحـــدات والتثقيـــف  املراكـــز 
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والتحصني.  املنزليـــة  والزيـــارات  الصحـــي  

الســـوداين   األحمر  الهـــالل  وتقـــدم جمعية 

دعمهـــا ملرافـــق الرعاية الصحيـــة القامئة أو 

باملعدات  وتزويدهـــا  مؤقتـــاً  محلهـــا  تحل 

الطبيـــة واألدوية األساســـية بالتنســـيق مع 

وزارة الصحـــة االتحاديـــة ووزارات الصحـــة 

الوالئيـــة ،مع توفـــر الكادر الصحـــى إلدارة 

لتقديـــم خدمات  املراكـــز،  وتشـــغيل هذه 

الدعم الصحي العاجل لألشـــخاص املترضرين 

من الكـــوارث أو مـــن تفي األمـــراض، او 

مـــن النزاعات وخدمـــات الرعايـــة الصحية 

املجتمعية يف بعض مـــن املجتمعات املحلية. 

البرنامج القومي 
لمتطوعي صحة المجتمع: 

يهـــدف الربنامـــج لرفـــع معـــدل الوعي 

الصحي وزيادة مســـاهمة األفـــراد باملجتمع 

يف رفـــع املســـتوى الصحـــي ،مبـــا يحقـــق 

الحياة  ظـــروف  لتحســـني  األهـــداف  أقى 

بالنســـبة للمســـتفيدين، كـــام يعمـــل عى 

النشـــطة يف  متكـــني املتطوعني للمســـاهمة 

كافة مجـــاالت العمل الصحـــي يف املجتمع ، 

الرســـمية والشعبية  الجهات  بالتنســـيق مع 

املوارد  عـــى  لالعتامد  املجتمعات  وتحريـــك 

املحليـــة ، إىل جانـــب بناء قـــدرات جمعية 

النواحي  مـــن  الســـوداين  األحمـــر  الهـــالل 

الصحيـــة للمجتمـــع عـــن طريـــق شـــبكة 

املتطوعـــني وتقديم الخدمـــات لألكرث حاجة 

ىف املجتمع من الرعاية الصحية واإلســـعافات 

الصحيـــة  للطـــوارئ  األوليـــة واإلســـتعداد 

األيدز. مـــرض  ومحاربة  الصحـــي  والتثقيف 

ويقوم الربنامج بتقديم خدمات اإلســـعافات 

األوليـــة يف املجتمـــع، مكافحـــة األمـــراض 

البيئة وصحة  املســـتوطنة )املالريا(،  إصحاح 

امليـــاه ومكافحة األيدز واإلجـــراءات الوقائية 

وتقليـــل الوصمة، القيام بالزيـــارات امليدانية 

وتنفيذ  الصحـــي  التثقيف  بغـــرض  واملنزلية 

من  الربنامج  التثقيفية.ومتكـــن  املحـــارضات 

تكويـــن الفـــرق املجتمعيـــة عى مســـتوى 

كام  واملجتمع،  املتطوعـــني  لربـــط  املحليات 

متكن مـــن تأهيل وبنـــاء قدرات املنســـقني 

التدريبية  الـــدورات  )اقامـــة  خـــالل  مـــن 

وتطبيـــق قاعـــدة بيانـــات املتطوعـــني عى 

التدريـــب  ومناهـــج  الواليـــات  مســـتوى 

األوليـــة والصحـــة  يف مجـــال االســـعافات 

. ) ملجتمعية ا

االسعافات األولية:
تقـــدم الجمعيـــة خدمـــات االســـعافات 

األوليـــة والتـــي تعتـــرب املدخـــل للكـــوادر 

الصحيـــة مـــن املتطوعني، وهـــي تعمل عى 

خفض اخطـــار االصابات ومن ثـــم التحويل 

االســـعافات  تزال  ال  االختصـــاص.  لجهـــات 

األوليـــة محـــوراً لإلهتامم ومنشـــطاً تقليدياً 

هامـــاً تقدمه الجمعيـــة للمجتمع ، من خالل 

املدربني  وعـــرب  املعـــروف  الجمعية  منهـــج 

املؤهلـــني يف هـــذا املجال.

التغذية : 
الغـــذايئ  الوضـــع  تحســـني  إىل  يهـــدف 

لألطفـــال دون ســـن الخامســـة واألمهـــات 

واملرضعـــات. الحوامـــل 

المياه واصحاح البيئة : 
يهـــدف إىل توفـــر املياه النقيـــة الصالحة 

لتقليـــل األمـــراض املرتبطـــة بتلـــوث املياه 

الطارئة  الحـــاالت  ىف  املياه  وتوفر خدمـــات 

وأنشـــطة التثقيف الصحى وإصحـــاح البيئة 

.ويشـــتمل عـــى عدد مـــن االنشـــطة منها 

حفر وصيانـــة آبار ومضخات مياه، وانشـــاء 

ســـدود وحفائر ، تنفيذ حمـــالت اصحاح بيئة 

، ودورات تدريبيـــة للجـــان املجتمع.

ية :   السالمة المرور
تقليل نســـبة  املســـاهمة يف  اىل  يهـــدف 

نتيجـــة  والوفيـــات  الجســـيمة  اإلصابـــات 

لحـــوادث الطـــرق ويشـــمل  رفـــع وعـــي 

املجتمـــع يف مجال الســـالمة عـــى الطرق،و 
بناء قدرات أفراد الرشطة وســـائقي املركبات 
العامة  للمساهمة يف اســـعاف املصابني جراء 
حـــوادث الطـــرق وتعزيـــز ثقافة الســـالمة 
املرورية بـــني موظفي ومتطوعـــي الجمعية، 

املجتمع. وعامـــة 

محور الطوارئ:
يهـــدف إىل تقويـــة قـــدرات املجتمعات 
لالســـتجابة للكوارث يشـــتمل عى أنشـــطة 
وانشـــطة  اآلثـــار،  وتخفيـــف  االســـتعداد 
االســـتجابة من توزيع مواد اغاثية ،انشـــطة 
األمـــن الغـــذايئ وأنشـــطة مل شـــمل األرس  
والبحـــث عـــن املفقودين.، ســـبل كســـب 
العيـــش والتكيف مـــع التغـــرات املناخية.

االمن الغذائي :
يهـــدف اىل تحســـني الوضـــع املعيـــىش 
املتأثـــرة  األرس  دخـــل  وزيـــادة  والصحـــى 
بالكـــوارث ، ملنع ومعالجـــة تخفيف انعدام 
القدرة  بنـــاء  الغـــذايئ املزمـــن خالل  األمن 
املحليـــة  املجتمعـــات  يف  التكيـــف   عـــى 
املســـتهدفة وتحســـني قـــدرة املزارعـــني يف 

مامرســـات الزراعـــة املســـتدامة.

برنامج اعادة الروابط 
العائلية :

يهدف  اىل املســـاعدة يف إعـــادة اإلتصال 
بني أفراد األرسة ومل شـــمل األرس التي فرقتها 
والكوارث  املســـلحة  والنزاعـــات  الحـــروب 
عملية  طريـــق  عـــن  والهجـــرة  الطبيعيـــة 
البحث عـــن املفقودين عرب رســـالة الصليب 
األحمـــر املفتوحة ويشـــمل طلبـــات البحث 
عن املفقوديـــن وخدمات اإلتصـــال املجانية 
النفي   الدعـــم  وتقديـــم  األرس  ومل شـــمل 
لألطفـــال واألرس املعنيـــة ،ملســـاعدتها عى 
تجـــاوز مأســـاة فقـــدان أحب النـــاس إليها 

حياتها. ومواصلـــة 

مشروع التكيف مع التغير 
المناخي: 

 ميولـــه االتحـــاد األوريب، وينفـــذ يف ثالث 
الشـــاملية،  الوالية  واليـــات هـــي: كســـال، 
ووالية نهـــر النيل. يهـــدف اىل تعزيز صمود 
املجتمعـــات وقدرتهـــا عـــى التعامـــل مع 

األخطـــار واملهـــددات، مبـــا يف ذلـــك تعزيز 

وتحســـني فهمهـــا ملبـــادئ تقليـــل مخاطر 

الكـــوارث، وتطويـــر قدرتهـــا عـــى توقـــع 

األخطـــار، واســـتيعاب تدابر الوقايـــة منها، 

األخطار  خـــرط  آثارهـــا، ووضع  وتخفيـــف 

املتوقعـــة، وتحليـــل نتائجهـــا وآثارها.               

محور نشر القيم االنسانية:
يهـــدف اىل تعزيز نـــرش مبـــادئ الحركة 

االنســـاىن واستخدام  الدوىل  الدولية والقانون 

اىل  باإلضافة  االنســـانية  والدبلوماسية  الشارة 

تعزيـــز االطار القانـــوين لالســـتجابة الدولية 

يف حـــاالت الكـــوارث بالســـودان وتوثيـــق 

وعكس االنشـــطة للتعريـــف بالجمعية. من 

والندوات  واملحـــارضات  التدريـــب  خـــالل 

الربامج  باإلضافـــة إىل   ، النقـــاش  وحلقـــات 

امللصقات  وتوزيـــع  والتلفزيونية،  االذاعيـــة 

ت. ملطبوعا وا

محور التنمية والرعاية 

المجتمعية : 
االجتامعية  العمـــل  قيم  نـــرش  اىل  يهدف 

وثقافة الســـالم والتمكني لحيـــاة آمنة، يعمل 

عى مســـاعدة الرشائـــح الضعيفـــة وحامية 

كرامتهـــا ودعمهـــا لرفع الوضـــع االقتصادي 

بالرعاية  املتعلقـــة  االنشـــطة  كل  ويشـــمل 

. الرشائح  لتلـــك  والحامية 

شركاء لجمعية :
الجمعيـــة لديهـــا عالقـــات تعـــاون مع 

مكونـــات الحركـــة الدولية بالســـودان وهي 

االتحاد الـــدويل لجمعيـــات الصليب األحمر  

الدوليـــة للصليب  اللجنة   ، والهالل األحمـــر 

األحمـــر  وعـــدد مـــن جمعيـــات الهـــالل 

األحمـــر  والصليب األحمر بالـــدول العربية 

واألوروبيـــة، وعالقات تعـــاون مع منظامت 

األمم املتحدة  واملنظـــامت الدولية والجهات 

الصلة. ذات 

نماذج لبعض انشطة 
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الجمعية:
أنجـــزت جمعية الهالل األحمر الســـوداين 

العون  األعـــامل ومشـــاريع  مـــن  العديـــد 

اإلنســـاين يف مجـــاالت اإلغاثـــة، والعون غر 

الغـــذايئ، وخدمـــات املياه، وتعزيـــز الصحة 

العامـــة، وصحـــة املجتمع . 

مسعف في كل منزل
اطلقـــت جمعية الهالل األحمر الســـوداين 

مبادرة تحت شـــعار )مســـعف يف كل منزل(  

حيث قامت بتنفيـــذ دورات تدريبية  مكثفة 

يف االســـعافات االوليـــة والتمريـــض املنزيل 

بجميـــع فروعهـــا بواليـــات الســـودان، عرب 

اســـتهدفت  املجال،  مدريب مؤهلـــني يف هذا 

جميع فئـــات املجتمع املختلفة، اســـتطاعت 

من خالل هذا النشـــاط أن تســـتقطب أكرب 

عدد مـــن املتطوعني . وذلك ضمـــن الربنامج 

القومـــي ملتطوعي صحـــة املجتمع.

معكم لصحة افضل:
قامـــت الجمعيـــة مببادرة معكـــم لصحة 

افضـــل بواليـــة الخرطـــوم ، بهـــدف تفعيل 

الـــدور املجتمعـــي يف النهـــوض بالصحة من 

خالل رفـــع الوعي الصحي ورعاية املســـنني، 

حيـــث متـــت املبـــادرة بالقيـــام بالزيارات 

املنزلية والتـــي قام بها عدد مـــن املتطوعني 

. لوالية با

األمان االنتاجي:
االنتاجي  االمـــان  برنامج شـــبكة  ضمـــن 

الذي تنفـــذه الجمعية بالتعـــاون مع برنامج 

الغـــذاء العاملي ، بواليـــة البحر االحمر برشق 

الســـودان ، تـــم تنفيـــذ دورات تدريبية يف 

مجاالت التصنيع الغـــذايئ ، االعامل اليدوية، 

محـــو االميـــة ، التثقيف الصحـــي اىل جانب 

االوليـــة  االســـعافات  يف  تدريبيـــة  دورات 

. للجنسني

اكاديمية الهالل األحمر 
بوالية غرب دارفور 

بوالية  السوداين  األحمر  الهالل  انشـــأ فرع 

غـــرب دارفور اكادميية لتدريب الشـــباب من 

الجنســـني واملجتمعات املحلية مبســـتوياتهم 

املختلفـــة، يف عدد من املجـــاالت منها  كيفية 

إدارة الكارثـــة ســـواء كانـــت طبيعية او من 

صنـــع االنســـان، التعريف بالقانـــون الدويل 

االنســـاين، التدريب عى االســـعافات االولية،  

التخطيـــط وكتابة التقاريـــر واللغات وغرها 

من االنشـــطة التي يقوم بهـــا الهالل األحمر 

يف املجتمـــع ، بغـــرض رفع الوعـــي وزيادة 

املعرفـــة واســـتقطاب متطوعـــني جـــدد اىل 

جانـــب تعزيز دورهم يف تنميـــة املجتمعات 

 . ملحلية ا

نشر القانون الدولي 
االنساني والمبادئ 

األساسية
قامـــت جميـــع فـــروع جمعيـــة الهالل 

ونـــدوات  مبحـــارضات  الســـوداين  األحمـــر 

وســـمنارات يف نرش القانون الدويل االنســـاين 

للهالل  الدولية  للحركـــة  االساســـية  واملبادئ 

والتعريـــف  األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر 

املجتمع  فئات  اســـتهدفت جميع  بالشـــارة، 

املختلفـــة. كام أن بعض الفروع اســـتخدمت 

نظام الدرامـــا ) مرسح الشـــارع( يف توصيل 

املعلومـــة اىل جانب اســـتخدام اللغة املحلية 

املجتمع. راديـــو  عرب 

مبادرة كفاية حرب:
قامـــت الجمعيـــة بتنفيذ مبـــادرة كفاية 

حـــرب بالتعـــاون مع اهـــل الفـــن ، بهدف 

نـــرش ثقافـــة الســـالم ، حيث اقامـــت عدد 

من الحفـــالت الغنائيـــة مبشـــاركة عدد من 

الفنانـــني بواليتي الخرطوم وجنـــوب دارفور.

ألجل اإلنسانية

ً
معا
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مـــن هنا تبدأ حكاية مشـــوار طويل من 
العمـــل االنســـاين النبيل , فأنـــا ال أتحدث 
هنـــا عن عراقة تأســـيس وصلـــت 62 عام 
يف ليبيـــا , بل عى املســـؤولية اإلنســـانية 
التـــي وجد الهـــالل األحمـــر الليبي يعمل 
بها وفق مبـــادئ الحركة الدولية الســـامية 
. فمنذ مطلـــع فربايـــر 2011 كان التحدي 
الحقيقـــي واألمـــر الواقع الفعـــيل فبارش 
هـــؤالء املتطوعني العمل  مبســـانده املراكز 
الصحيـــة وإنشـــاء املستشـــفيات امليدانية 
, وإقامـــة حمـــالت جمـــع الـــدم , وفتح 
مخيامت تســـتقبل النازحني مـــن عدد من 
املـــدن وبـــدون أي متييز كمبدأ اســـايس 
وبـــكل حياد عمـــل يف كل األرايض الليبية . 
الوافـــدة داخـــل  االف مـــن العاملـــة 
الهـــالل األحمـــر عى  ، ارشف  مخيـــامت 
تقديم يـــد العـــون لهم من توفـــر مواد 
التنظيف واألكل ومســـاعدتهم عيل العودة 
الربية  البالد  منافـــذ  لبلدانهم عرب  الطوعية 
فعال  , وســـاهم بشكل  والجوية  والبحرية 
الروابط  املفقوديـــن واعاده  البحث عن  يف 
العائليـــة . يف عام واحد فقـــط  نضج عمل 
وفكر هـــؤالء الرجـــال , وما أن شـــهدت 
اســـتقرارا نســـبيا عـــام 2012 حتى  ليبيا 
عاد الهـــالل األحمـــر يرتـــب صفوفه من 
جديد ويســـاهم بشـــكل فعيل يف حمالت 
التشـــجر والتنظيـــف والطـــالء والتوعية 
وعمل بشـــكل رئيي كمســـاعد للسلطات 

. املحلية 
بعـــد موجـــة تدفـــق املهاجريـــن عرب 
ســـواحلها  ايل  وصـــوال  الليبيـــة  األرايض 
املتوســـط  عبور  مغامـــرة  غـــامر  وخوض 
عـــرب قـــوارب املـــوت التي غالبـــا ال تصل 
ايل جانـــب األخـــر مـــن البحـــر , كانت 
شـــواطئ  الضحايا عى  تقـــذف  األمـــواج 

فرسان العمل االنساني 
بهاء الكواش ـ مدير االعالم بالهالل األحمر الليبي

البـــالد يف اماكـــن متفرقة , وجـــد الهالل 
األحمر نفســـه يف تحدي إنســـاين آخر طلباً 
مـــن الســـلطات للمســـاعدة , فبارش عرب 
املتطوعـــني يف عـــدد من الفروع بانتشـــال 
الجثـــث من باب انســـاين وحفـــظ وكرامة 
املدن  ملستشـــفيات  بنقلهم  الضحايا  هؤالء 
، وتقديـــم الدعـــم النفي واإلســـعافات 
األوليـــة للناجني منهـــم ، وتأمني االتصاالت 
لذويهـــم لالطمئنان عـــيل أوضاعهم , وما 

أن ســـُخر الهالل كل جهـــوده لتأهيل هذه 
بانتشـــال  فرق مختصة  وتشـــكيل  الكوادر 
الجثـــث حتى دخلت البالد يف نزاع مســـلح 
يف عـــدد من املـــدن , وهنـــا كان التحدي 
األكـــرب موجات النزوح بـــآالف داخل املدن 
وخارجها فبارش باســـتقبال هـــذه العائالت 
وتوزيـــع االغاثـــة وكل ما يلـــزم للتخفيف 
مـــن معاناتها ، وقـــام بفتح ممـــرات امنة 
وإخالء  االشـــتباكات  جراء  العالقني  إلخراج 

املستشـــفيات من املعدات الطبية واألدوية 
و نقلها الماكـــن اكرث امناً , وقام بانتشـــال 
الجثث واألشـــالء جـــراء هـــذا النزاعات , 
الهـــالل بتقديم  وعملت فـــرق خاصة من 
القاطنة  للعائـــالت  النفي  الدعـــم  برامج 
باملخيـــامت واملدارس حتى انه ســـر حركة 
بعمليات  وســـاهم  الطرقات  يف  املركبـــات 
اســـتبدال االرسي وعمل بـــكل جد للبحث 

عـــن املفقودين .

الجمعية من خـــالل هؤالء  اســـتطاعت 
االعـــوام أن تحظى  الرجـــال طيلة هـــذه 
باحـــرتام كل االطـــراف يف ليبيـــا وحافظت 
عـــيل الحيـــاد حتى بعـــد تشـــظي الدولة 
كجمعية  عملت   ، السياســـية  واالنقسامات 
موحـــده تقدم واجبها اإلنســـاين عيل أكمل 
وجـــه . ونالـــت رشف الخـــربة وظهر هذا 
الشـــعار عى الســـطح يرحب بـــه الجميع 
ويثنـــون لـــه بالشـــكر والتقديـــر عى ما 

قـــدم , هذه الجمعية انـــارت النفق املظلم 

واعطـــت درس كبـــر يف جهـــود العمـــل 

. الخري  التطوعـــي 

الداخيل  بيتنـــا  ، نظمنا  تطورنـــا كثـــرا 

واســـتحدثنا  التنظيمي  هيكلنـــا  بتطويـــر 

من  العديـــد  وحققنـــا  وإدارات  مكاتـــب 

االنجازات , متكنا من تشـــكيل فرق طوارئ 

مختصـــة بعمليـــات االجالء واإلســـعافات 

االولية وانتشـــال الجثـــث , لدينا فرق دعم 

نفـــي واجتامعي ..تفوقنـــا اعالميا .. اجزنا 

العديد مـــن الحمالت الخريـــة والتوعوية 

..لدينـــا مدربـــني محرتفـــني يف العديد من 

, ســـرنا قوافـــل طبية للمدن  التخصصات 

والقـــري التـــي يصعـــب الوصـــول اليها , 

تحصلنا عـــى عضو مجلـــس اداره باالتحاد 

الـــدويل ممثال عن أفريقيـــا , حصدنا جائزة 

أفضل مؤسســـة مجتمع مـــدين بليبيا .. ال 

يـــزال طموحنا كبر واليزال عملنا مســـتمر 

يف التخفيف مـــن املعانـــاة وبعراقة عملنا 

ســـيظل متطوعني الهالل األحمـــر الليبي ) 

.  ) االنساين  العمل  فرســـان 
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ال تختلـــف تحديـــات اإلعـــالم اإلنســـاين عن تحديـــات العمل اإلنســـاين 
عمومـــاً، ألن منطقـــة عمل اإلعالم اإلنســـاين هـــي ميدان العمل اإلنســـاين ، 
وبحكـــم اهتامم اإلعالم اإلنســـاين أساســـا بالعمل اإلنســـاين واإلغـــايث، يربز 
دوره الكبـــر يف خدمة املحتاجـــني والالجئني واملنكوبني مـــن ضحايا النزاعات 
والرصاعـــات يف العـــامل العريب والعـــامل بـــأرسه والتوعية باحتياجـــات أولئك 
املنكوبـــني واملحتاجـــني . ويعمـــل اإلعالم اإلنســـاين عـــى إبـــراز قضاياهم 
ومآســـيهم اإلنســـانية، ويلبي حاجة ماســـة يف هذا امليدان اإلنســـاين النبيل 

الـــذي يفتقـــد إىل مثل هـــذه التخصصات . 
وألن الهـــدف من اإلعالم اإلنســـاين هو اإلنســـان، فإنه ال يركـــز فقط عى 
األزمـــات والكـــوارث كاللجوء والنـــزوح والهجـــرة والخروقـــات التي تطال 
القانون الدويل اإلنســـاين فحســـب بل يركز أيضاً عى نتائجها، وعى اســـتقرار 
الـــدول واملجتمعـــات وتأثرها عـــى مشـــاريع التنمية التي تعتـــرب يف نفس 
الوقـــت أحد مســـببات هذه الرصاعـــات والكـــوارث، فالكثر مـــن الالجئني 
والنازحـــني يعانون من ســـوء التغذية وغيـــاب املرافق الصحيـــة والتعليمية، 
إضافة إىل انتشـــار ثقافـــة عدم التســـامح ورفض اآلخر الذي هـــو املهاجر أو 

الالجئ لـــدى بعض املجتمعات املســـتضيفة خصوصـــا العربية.
 هذه الرؤية "اإلنســـانية" تصطـــدم ببعض املعوقـــات والتحديات يف نقل 
الصـــورة اإليجابية للعمل اإلنســـاين مـــع صورة أخـــرى مغايرة تركـــز عليها 
وســـائل اإلعالم األخرى باعتبارها مـــادة مثرة وجالبة للقـــراء حيث أصبحت 

مـــادة الخرب األساســـية يف مختلف هذه الوســـائل. ومن هـــذه التحديات:
 1 -   التخلي عن المبادئ األساسية للحركة الدولية:

يف منطقتنـــا العربية التـــي أصبحت أكرب مصـــدر لألزمـــات يف العامل بعد 
الحـــرب العاملية الثانية من حيث عـــدد الالجئني والنازحني بســـبب النزاعات 
املســـلحة ومظاهر العنف املصاحبـــة لها والكوارث الطبيعيـــة وغر الطبيعية، 
مام جعل املنطقة تشـــهد أكرب حركـــة يف ميدان العمل اإلنســـاين من مختلف 
الجهـــات العاملة يف امليـــدان، لكن لألســـف بعض الجهات اإلنســـانية تخرق 
أساســـيات العمل اإلنســـاين كالعمل يف بلد األزمة دون التنســـيق مع الجمعية 
الوطنيـــة، كـــام أن بعـــض الجمعيـــات األخرى ال تلتـــزم بأدبيـــات الخطاب 
اإلعالمـــي كالحياد وعـــدم التحيـــز يف مواقفها من األزمة، مام يجعل وســـائل 

اإلعـــالم يف تناقض مع مبادئها األساســـية.
2 - الخروقات التي تطال القانون الدولي اإلنساني

من أهـــم التحديات التـــي تواجه اإلعالم اإلنســـاين هـــي الخروقات التي 
تطال مبادئ القانون الدويل اإلنســـاين ســـواء من الدول الكـــربى أو من بعض 
الجامعات املســـلحة التي ال تعـــرتف أصالً بأي قانون، وهـــذه الخروقات تعترب 
عائقـــاً كبراً يف إيصال الرســـالة اإلنســـانية إىل الجمهور الذي يوجد يف ســـاحة 
مشـــرتكة مع باقـــي مكونات اإلعـــالم األخرى التـــي تركز عى اإلثـــارة وإثارة 
العواطف دون إدراك لعواقب اآلثار النفســـية الوخيمـــة التي تخلفها، فوجود 
القانـــون الدويل اإلنســـاين أفضل من عـــدم وجوده وما ال يـــدرك كله ال يرتك 
جلـــه، وبني الخرب املثـــر والصور املؤملـــة للضحايا يغيب صـــوت العقل، وهنا 

يجـــد اإلعالم اإلنســـاين صعوبة يف الحفـــاظ عى حيادته أمـــام جمهور قلق .

األزمـــات  اســـتغالل   -  3
مـــآرب  لتحقيـــق  اإلنســـانية 

شـــخصية
مـــن التحديات التـــي تواجه اإلعالم 

اإلنســـاين هـــو اســـتغالل بعـــض العاملني يف 
املجال اإلنســـاين لحاجات املترضريـــن من األزمات من أجل أطامع شـــخصية 
كاالســـتيالء عـــى املعونات وتوزيعها حســـب االنتـــامء الدينـــي أو العرقي 
للمســـئول عن هذه املعونـــات، أو حتى االســـتغالل الجني ، فقد كشـــف 
تقرير برملاين بريطاين نرش يف 31 يوليو 2018 أن مشـــكلة االســـتغالل الجني 
أصبحت “مســـترشية” يف مجـــال العمل اإلنســـاين حيث ال يُبـــذل ما يكفي 
من جهـــود للقضاء عليهـــا. ويأيت هذا التقريـــر الصادر عـــن مجلس العموم 
الربيطاين بعـــد الضجة املدّوية التي أحدثها الكشـــف عن انتهاكات جنســـية 
لعاملـــني يف منظمة “أوكســـفام” الربيطانيـــة ارتُكبت يف هايتـــي بعد الزلزال 
املدّمـــر الـــذي رضبها يف العـــام 2010. وجـــاء يف التقرير إنه من املســـتحيل 
تحديـــد حجم املشـــكلة، لكنه رّجح أن تكـــون القضايا املكتشـــفة غيض من 
فيـــض مام يجـــري يف الحقيقـــة. وأضاف التقريـــر “هناك حاالت اســـتغالل 
جنـــي عابرة للمنظـــامت والبلـــدان واملؤسســـات، إنه أمر مســـترش، وهو 
كذلك منـــذ وقت طويـــل”. ويرتكب هذه االنتهاكات أشـــخاص يســـتغلون 
ضعـــف األنظمة أثنـــاء تقديم املســـاعدات ألشـــخاص واقعـــني يف أزمات. 
وطالـــب معدو التقرير بوضع ســـجّل عاملي للعاملني يف املجال اإلنســـاين ملنع 
مرتكبي االنتهاكات الجنســـية مـــن االنتقال من منظّمـــة إىل أخرى، منددين 
مبا ســـموه “ثقافـــة التجاهـــل” الســـائدة لـــدى املنظامت غـــر الحكومية 

املتحدة. األمـــم  وهيئات 
 4 - اإلشـــاعات والدعايـــة المغرضـــة وخلـــط االحتياجات اإلنســـانية 

السياســـية  باألهداف 
مـــن التحديات التي تواجه اإلعالم اإلنســـاين اإلشـــاعات التـــي تتعرض لها 
بعض الجهـــات العاملة يف امليـــدان اإلنســـاين كتوزيع مواد غذائيـــة منتهية 
الصالحيـــة، أو توزيـــع مواد غذائيـــة ملوثة، أو اســـتخدام العمل اإلنســـاين 
كغطـــاء ألعـــامل أخـــرى. باإلضافـــة إىل تحـــد آخر هـــو خضـــوع عمليات 
املســـاعدة واإلغاثة ألجنـــدات سياســـية، واســـتخدامها كأوراق ضغط أحيانا 

تتالزم مـــع األهداف السياســـية املعلـــن منها وغـــر املعلن.

يع المساعدات اإلغاثية والمنح الدولية 5 - سوء توز
ميثـــل هـــذا التحدي أحـــد التحديـــات التي تواجـــه اإلعالم اإلنســـاين يف 
تغطيته للمســـاعدات اإلنســـانية حيث متثل االقتطاعات اإلدارية والتشغيلية 
لبعض الجهات العاملة يف امليدان اإلنســـاين إىل نســـبة كبرة من املســـاعدات 
املمنوحـــة مام يجعل الرأي العـــام يتهم الجهات العاملة يف امليدان اإلنســـاين 
باالســـتيالء عى نســـبة كبرة من املســـاعدات كجزء من امليزانيـــة وما تبقى 

منها يذهب كمســـاعدات !!!

تحديات
اإلعالم اإلنساني

ARCO بقلم: بشر بوزيان الرحامين - مدير اإلعالم الجديد ـ

ألجل اإلنسانية

ً
معا
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من هنـــا تتالقـــى مشـــاعر الالجئني مع 
يحملون  الذين  الخالق،  اإلحســـاس  صانعي 
معهم الفـــرح ورغبة االنتصـــار عى الواقع 
املـــر، من هنـــا وهناك كان للفـــن حضوره 
يف صناعـــة األمل وتصليـــب األرادة ومتكني 
ومـــن  املخيـــامت  داخـــل  يف  القـــدرات 
خارجها، وهنا ســـيكون لنا وقفـــة مع أحد 
التي  الريادية  اإلنســـانية  الفنية  املشـــاريع 
توظـــف الفنون يف حامية املســـتهدفني من 
تواجههم يف ظل  التـــي  املحتملـــة  األخطار 

هذا الحرمان والفقـــد واألمل، الذي يحمل يف 
طياتـــه أمالً وتفاؤالً  ال يراه إال من عايشـــه 

وتـــذوق مرارته.
هـــذا املـــرشوع الـــذي إتخذ إســـمه " 
أنـــا انســـان" إخترص بإســـمه جـــزءاً من 
إذ يســـتهدف من خالل توظيف  اإلنسانية، 
الدرامـــا يف التغيـــر اإلنســـاين واالجتامعي 
املعرضات  والنســـاء  واألشـــبال  األطفـــال 

لإلنتهاك، وفئـــات فاقدي الوالدين 
من  واملعاقني  اإلجتامعي  والســـند 

" أنا انسان " 
برنامج إذاعي.. يوظف الدراما في التغيير 

اإلنساني واالجتماعي لشرائح مهمة وغالية

إختالف  عـــى  الفن  بقـــى 
املســـاحة  هـــو  مشـــاربه 
الوحيـــدة التي نتفـــق جميعاً 
بوصفه  إليـــه،  العـــودة  عى 
منتجاً إنســـانياً شـــفافاً تذوب 
فيـــه كل اإلختالفات، خصوصاً 
الراهنـــة  األوقـــات  يف ظـــل 
التـــي  والحرجـــة  العصيبـــة 
إذ  الـــدول،  ببعض  عصفـــت 
يعمـــل الفـــن عـــى إعـــادة 
أســـاس  عى  جديد  من  بنائها 
والتعاضد  والتكاتـــف  الحنني 
يف بلـــدان اللجـــوء، وتحـــت 
حلم  وبني  املخيامت  أســـقف 
الحياة  أجـــل  مـــن  العيـــش 
أجل  مـــن  البقـــاء  وحلـــم   ،

 .. العودة 
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بهم  قذفت  ومـــن  النزاعات  جراء 
حمـــم الحـــروب إىل قارعة الطرق 
وعند إشـــارات املرور أو الفتيان الذين زج 
بهـــم يف دوائر التطـــرف واإلرهاب البغيض، 
وكذلـــك املعرضني لألســـتغالل والخطر من 
العنف الجنـــي واالجتامعي يف كافة صوره 
األمل.  يعيشـــون تحت وطأة  وأشكاله، ومن 
وهذا املرشوع الذي تنفذه الشـــعاع العريب 
للفـــن واالعالم ومرسح دمى العربة ســـيتم 
توجيهـــه بالتعاون مـــع املنظمـــة العربية 
لخدمة  األحمـــر  والصليب  األحمـــر  للهالل 
القضايـــا اإلنســـانية، وهو مـــرشوع يحمل 
جملـــة من الربامـــج والنشـــاطات والورش 
التدريبيـــة والتأهيليـــة التي يـــرشف عليها 
اإلختصاص،  وذوي  اإلستشـــاريني  من  نخب 
باإلضافة اىل انتاج  برنامج توعوية ســـمعية 

وبرصيـــة موجه للجمهـــور العريب . 
مخرجات املرشوع 

ـ إنتاج مسلســـل درامي إذاعي إنســـاين 
وتوعـــوي، يبـــث حاليـــاً عـــرب العديد من 
املحليـــة والعاملية، حيث  املحطات اإلذاعية 

العربية.  الجاليـــات  تواجد 
ـ عقد جلسات اســـتامع إذاعية تفاعلية، 
تأهيليـــة للمســـتهدفني يف مراكـــز إيوائهم 
ولجوئهـــم، والفتيـــان االيتـــام يف مراكـــز 
رعايتهـــم، واليافعـــني يف املناطق األقل حظاً 
يف كافـــة املناطق التي ميكـــن الوصول إليها. 
ـ عقد ورش تدريبية للفئات املســـتهدفة 
يف الدعـــم والتأهيل النفـــي واإلجتامعي، 

ومـــن ثـــم نقلهـــم اىل ورشـــات تطبيقية 
يف فنـــون املـــرسح االدائية مـــن، التمثيل، 
التكويـــن الحـــريك، تصنيع الدمـــى، خيال 
الظـــل، تقنيـــات تحريك الدمى، والرســـم 
واشـــغال الصلصال والنحـــت، باإلضافة اىل 
املوســـيقى والغناء والســـينوغرافيا، ســـعياً 
يف املســـاهمة يف تحقيق مفاهيـــم التنمية 

. مة ا ملستد ا
مـــن  واملؤهلـــني  املوهوبـــني  دمـــج  ـ 
الفنانني  الربامج مـــع  املســـتهدفني يف هذه 
النجـــوم واملحرتفـــني جنبـــاً اىل جنـــب، يف 
املشـــاركة يف تنفيـــذ الحلقـــات اإلذاعيـــة 
املنتجـــة وجعلهـــا منصـــة لهـــم للتفريغ 
للتعبـــر،  ومســـاحة  والعاطفـــي  الفـــي 
وســـامع أصواتهم املكبوته، هـــذا باإلضافة 
اىل أرشاكهـــم يف صياغـــة نصـــوص مرسحية 
إنسانية مســـتوحاة من عذاباتهم وتجاربهم 
منها  جـــزء  حملـــت  والتـــي  الشـــخصية، 
الحلقـــات األذاعية يف محتواهـــا، ودمجهم 
ليكونوا مشـــاركني يف صناعـــة كافة العنارص 
الفنيـــة  املطلوبة إلنتاج عـــروض مرسحية 
محرتفة خاصـــة بالدمى وفن خيـــال الظل، 
تحـــايك مخيلتهم الجامحـــة وواقعم األليم.

- عقـــد ورشـــات تطبيقيـــة يف صناعـــة 
الدمـــى املرسحية وخيال الظل، تســـاهم يف 
اثـــراء مخيلتهم وتطوير مهاراتهم الحســـية 

ئية. واألدا
ـ أدماجهـــم يف إنتـــاج جداريات رســـم 

تفاعـــيل كبـــرة، تعـــزز اإلبتـــكار الحي 
والتشـــاركية اإلجابية يف تنفيذ فعل إنســـاين 
ونقدية  نقاشـــية  يعقـــب حلقات  جامعي، 

لعـــروض مرسحيـــة مختارة. 
إنســـان" منهجية  "أنـــا  يطور مـــرشوع 
إنســـانية خالقـــة، تتبنى توظيـــف الفن يف 
التغير اإلنســـاين اإلجتامعـــي، وفق خاصية 
الفنـــون الدراميـــة واألدائيـــة وأثرهـــا يف 
الوصول إىل الفئات املســـتهدفة، وما تحدثه 
لديهـــم مـــن تراكـــم معـــريف وتطوير يف 
مهاراتهم وســـلوكهم العام. وذلك إســـتنادا 
اىل تجارب سابقة ملشـــاريع فنية قد أثبتت 
فاعليتها يف التغيـــر االجتامعي، وخاصة بني 
األطفال والشـــباب، عى املســـتويني الفردي 
والجمعـــي. مجســـدين ذلـــك مـــن خالل 
التوعيـــة املجتمعيـــة العامـــة التـــي تصل 
القصرة،  اإلذاعيـــة  الحلقـــات  خـــالل  من 
ومحتواها األنســـاين واملعريف، تليها سلســـلة 
املتنوعة  التدربية  والورشـــات  األنشطة  من 
وفئة  الالجئـــني  الفتيـــان  تســـتهدف  التي 
اليافعني املعرضـــني للمخاطر،  األحـــداث و 
حتـــى تصـــل بهـــم إىل إنتاجـــات فنيـــة 
وعـــروض محرتفة، يســـاهمون يف صياغتها، 
جنباً  عروضها،  ونـــرش  وصناعتها  وتصميمها 
إىل جنب مـــع نخب من النجـــوم والفنانني 
املحرتفـــني، ويتولـــون هـــم نرشهـــا وعى 
الـــدوام، تعزيـــزاً لتحقيق فلســـفة التمكني 
وتكييفهم  املســـتدامة،  التنميـــة  ومفاهيم 

الجديدة  االجتامعية  بيئاتهـــم  مع  للتعايش 
فيها. نشـــأوا  التي 

ويف إطـــار هـــذا النهـــج العـــام، فـــإن 
الفئات  إنســـان" يشـــجع  "أنـــا  مـــرشوع 
الهشـــة واملســـتهدفة، إليجاد طرق جديدة 
مـــع  والتعامـــل  واملناقشـــة  التفكـــر  يف 
املوضوعات  مـــن  كانت  طاملـــا  موضوعات 
املؤملة أو ذات محاذير اجتامعية إنســـانية. 
الدفاع  الحـــق والحافزيـــة يف  مام يعطيهم 
ليكونوا  عاليـــة،  بثقـــة  قضاياهـــم،  عـــن 
عنارص فاعلـــة وأصواتاً مســـموعة، تؤهلهم 
كفرســـان يف التعبر ودعاة لحـــراك التغير 

 . والتنمية  والتطـــور 
كـــام ينبـــع األســـاس املنطقـــي لهـــذا 
الفئـــات  منـــح  أهميـــة  مـــن  املـــرشوع 
املســـتهدفة مســـاحة للتعبر عن قضاياهم، 
وإرشاكهـــم يف املســـاعي والجهـــود الرامية 
إىل حاميتهـــم، والحـــد مـــن الـــرضر الذي 
يتعرضـــون لـــه، ومشـــاركتهم يف الحيـــاة 
العامـــة، ومتكينهم من التصـــدي للتحديات 
التـــي  الصعبـــة  واملعيشـــية  االجتامعيـــة 
يواجهونهـــا، الســـيام فيام يتعلـــق بقضايا 
اللجـــوء واملآيس املتكررة التـــي يواجهونها .

ومـــن الجديـــر بالذكر ان مـــرشوع "أنا 
التنمية  قبـــل وزارة  إنســـان" كـــرم مـــن 
املشـــاريع  أفضل  األردنية ضمن  اإلجتامعية 

.2018 العـــام  لهذا  معها  التعاونيـــة 
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عندما يساهم الفن اإلنساني في إندماج الالجئين

  المسرح، الرسم والحكاية.. أبجديات
تسرد قصص اللجوء  في زمن الحروب

 يقـــال إن لـــكل داء دواء ، و دواء النفس 
املنهكـــة مـــن مشـــاهد العنـــف و الحرب و 
الدمار هـــو البوح عن مشـــاعر دفينة وعيون 
مل تـــر اال ســـواد القذائـــف وركام البيـــوت 
املهدمـــة ومشـــاهد املـــوت والحرمـــان من 

والهوية. الحريـــة  مـــن  الوطن، 
الكثر من األطفال عايشـــوا أمل الحرب ، أمل 
هجـــران األرض واالبتعاد عن الحي واملدرســـة 
أســـمه  اىل مكان  واأللعـــاب، أطفال رحلـــوا 
املخيـــم جدرانه تخفـــي بني زواياهـــا أحالم  
الطفولـــة و تتـــوارى وراءهـــا حكايا وقصص 
مـــن خالل   تحولت  األخـــرة  مؤملـــة هـــذه 
مجموعة مـــن الفنانـــني اىل أعـــامل إبداعيه 
باحـــة املخيـــم حولـــت اىل خشـــبة مرسح و 
الجمهـــور هو الطفل الالجئ وقصص انســـانية 
تحولـــت اىل أعامل فنية مازجـــت بني املرسح 
و املوســـيقى و الرســـم ازالت رتابـــة حياتهم 

. ليومية ا

المسرح  أداة فنية
للبحث عن الهوية:

 داخـــل  باحـــة مخيم الزعـــرتي يف األردن، 
تحـــاول فرقـــة قريـــة الدعاســـيق للفنـــون 
املرسحيـــة و األدائية  مداعبـــة اوجاع أطفال 
ســـورية يف خطـــوة تهـــدف إلبعادهـــم عن 
اآلثـــار الســـلبية للحـــرب ودعمهم نفســـياً.  
فقد وظفـــوا املرسح كربنامـــج للدعم النفي 
لتخفيـــف الصدمات النفســـية عـــن  االطفال 
الذيـــن عايشـــوا أهـــول الحـــروب و الدمار 

. ملوت وا
قرية الدعاســـيق فكرة  نســـجت فيها قطع 

فنيـــة مزجت بـــني التمثيل والـــرسد القصيص 
واألداء الصـــويت واللعـــب مـــع االطفـــال من 
مختلـــف الفئات العمرية إلدخـــال الفرحة اىل 

. قلوبهم 
، قرية الدعاســـيق تحاول مالمســـة معاناة 
باشـــياء  كيـــف يحلمون  فتعلمهم  الالجئـــني 
جميلـــة كيف يصنعـــون من الســـواد قناديل 

مخاوفهم. وتبـــدد  مســـتقبلهم  تنر  مضيئة 
مل يكن ســـهل عى فرقة الدعاســـيق اخراج 
أطفال املخيامت من عزلتهـــم، حيث مجاالت 
االبـــداع فيها معدومـــة ما حفـــز الفرقة عى 
ايجابية   امـــور  اىل  االطفـــال  توجيه طاقـــات 
وممتعـــة بعيـــدا عـــن العنـــف وذكريـــات 
القصـــف والرصاص من خـــالل تقديم العديد 
من الورشـــات الفنيـــة واألعـــامل املرسحية، 
فكانـــت احـــدى الخيامت خشـــبة  للمرسح 
وكانـــت قصص الالجئـــني حكايـــة مرسحية ، 
وكان الجمهـــور هم االطفـــال الالجئني ،اعامل 
تأخذهم بطريقة سلســـة اىل عامل الخيال ، اي 
ال وجـــود للحـــرب وملظاهر الحـــزن بل فقط  
اصـــوات الضحـــكات و صور ملونـــة باألمل و 
قطـــع متثيلية ممزوجـــة بالفرح و الســـعادة  
عـــامل الخيال فيـــه الحلوى و أأللعـــاب العاب 

ال تنـــزف دما بل ابتســـامة.
حـــاورت  صحـــراوي  راضيـــة  الزميلـــة 
مؤسســـة  فرقة  قريـــة الدعاســـيق االعالمية 
اريـــج النابلي يف هـــذا الحوار عـــن تجربة 
الفرقـــة  يف دعم االطفـــال الالجئني باملخيامت 
الحـــرب،  صـــور  تخطـــي  يف  ومســـاعدتهم 

تحدثـــت عن كيفية توظيف الفـــن يف القضايا 
األنســـانية عن الحب و الســـعادة وعن أشياء 

. الدمار  كثرة تزيـــل ســـواد 
كممثلـــة مرسحيـــة كيـــف ميكن ان 
نوظـــف الفـــن املرسحـــي يف العمـــل 

االنســـاين ؟
 للمـــرسح دور كبـــر وفّعـــال يف مجـــال 
العمـــل اإلنســـاين وذلك عن طريـــق توظيف 
هذا الفـــن يف تســـليط الضوء عـــى القضايا 
اإلنســـانية وطرحها للجمهور وزيـــادة الوعي 
فيهـــا وإيصالهـــا للعـــامل بشـــكل مستســـاغ 
ومناســـب للفئـــات املختلفـــة مـــن املجتمع 
مـــن كبار وصغـــار . فاملرسح يعمـــل كمدعم 
و مقِو للعمليـــة التعليميـــة واملعرفية ويقوم 
بنقـــل الكثر من الرســـائل و الـــدروس ضمن 

مواقـــف دراميـــة معينة .
غالبـــاً مـــا يقـــوم الالجئـــون بقمع 
مشـــاعر األمل والوجع  التي عايشـــوها  
يف مواطنهـــم املدمـــرة كيـــف للمرسح 
ان يعيـــد صياغـــة مشـــاعرهم بطريقة 

؟ بية يجا إ
ميكـــن للمـــرسح أن يعيد صياغة مشـــاعر 
الوجـــع واألمل التي قمعها الالجئـــون بطريقة 
ايجابيـــة عـــن طريق إبـــراز مواطـــن القوة 
لدى هـــؤالء الالجئني وعن طريـــق بث األمل 
لديهم مـــن جديد بـــأّن القادم أفضـــل وبأّن 
الّدمار ســـيتبعه اإلعـــامر ، وايصال الرســـالة 
التي مضمونهـــا بأّن الوجـــع والتجارب املؤملة 
هي من تصنع انســـان قـــوي ومكافح وصلب 
. وكـــام نعلـــم أن الكثر من علـــامء النفس و 

ية الدعاسيق للفنون المسرحية توظف الفن لخدمة  فرقة قر
االنسانية حيث بددوا الخوف وااللم  والمسوا  دواخل المعاناة.

إعداد: راضية صحراوي
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الرتبيـــة يـــرون املرسح وســـيلة مهمـــة جدا 
تســـتخدم لتحقيق الشـــفاء النفي من بعض 
الظواهـــر النفســـية  كالخجـــل و االنطـــواء 
وعيـــوب النطـــق و غرهـــا مـــن الظواهر ، 
فاملـــرسح ليس  وســـيلة للرتويح و التســـلية 

      . فقط  
 قريـــة الدعاســـيق فرقـــة  كانـــت 
لهـــا العديـــد مـــن النشـــاطات داخل 

املخيامت املتواجدة باململكة الهاشـــمية 
حدثينـــا عن هـــذه التجربـــة الجميلة؟
 تجربتـــي مع مخيـــامت الالجئـــني  كانت 
تجربـــة فريدة من نوعهـــا جعلتني عى اطالع 
العمريـــة املختلفة والتي  الفئـــات  مبارش مع 
األكـــرب، وجعلتني  الفئة  فيها  األطفـــال  يحتل 
أدرك بـــأّن األطفال ميلكون قـــّوة وإرادة تفوق 
الخيـــال . وأنّهـــم بالرغـــم من ضيـــق الحال 
وصعوبـــة الظـــروف التي مـــروا بهـــا والتي 

يعيشـــونها إىل اآلن إال أنّهـــم يحلمـــون بالغد 
املـــيلء باالنجاز والســـالم والحرية .

 هنـــاك من يـــرى ان املـــرسح ليس 
 ً وطنـــا  ميلكـــون  ال  ألفـــراد  أولويـــة 
يحتاجـــون فقط اىل الطعـــام و مأوى و 
تعليـــم،  كيف للمـــرسح ان يغر هكذا 
ذهنيـــات ويخـــرج الالجئ من ســـجن 

والعزلة؟ الجمـــود 
بني  ما  تنقســـم  االنســـان  احتياجـــات  إّن 
املـــأكل واملرشب  احتياجـــات جســـدية مثل 
والـــديفء وغره ، واحتياجـــات روحية وفكرية 
ال تقـــل أهمية عـــن االحتياجات الجســـدية 
وهي ما مييز اإلنســـان عن ســـائر املخلوقات 
، حيث أن اإلنســـان يعي ويفكـــر ، وما ينمي 
هـــذا الوعـــي والتفكـــر لديـــه هـــو الغذاء 
الفكـــري والروحـــي ومـــن أشـــكالها املرسح 
الهـــادف القادر عـــى تنمية الفكـــر والروح 
لدى اإلنســـان وخاصة اإلنســـان الالجيء الذي 
فقد ثقتـــه مبحيطـــه . و انا أؤمـــن متاما بأن 
املـــرسح هو قنـــاة تربويـــة هامـــة يف مجال 
تكويـــن و بلـــورة شـــخصية الطفل نفســـيا 

. وجدانيا  و  واجتامعيـــا 
 هنـــاك قوالـــب منطيـــة يف العمـــل 
االنســـاين ســـجنت كيان الطفل الالجيء  
كإخضاعـــه للعـــالج مبركـــز نفي كيف 
هـــذا  تبـــدد  ان  الدعاســـيق  لقريـــة 

؟  لتفكر ا
الدعاســـيق هـــي مفهـــوم جديد  قريـــة 

ومختلـــف للتغلغل يف داخل تفكـــر األطفال 
لديهـــم ومحو  االيجابية  الجوانـــب  وتنميـــة 
كل ما هو ســـلبي بأســـلوب محبـــب وممتع 
للطفـــل وبأســـلوب يحـــايك قدراتـــه وميوله 
الطفوليـــة وميكـــن أن يســـتقبله الطفل بكل 
ســـهولة وليونة بعيد عن أســـلوب التلقني أو 
التوتّر الذي قد يشـــعر به الطفـــل من خالل 
مراجعـــة االخصائيـــني النفســـيني . ونحـــاول 
دامئـــا يف قريتنـــا الصغـــرة هـــذه أن يكون 
ما نقدمـــه  تفاعليـــا مبعنـــى ارشاك األطفال 
معنـــا يف األحـــداث واملواضيع امـــا من خالل 
القصة التفاعلية أو املـــرسح التفاعيل أو حتى 
مـــن خـــالل االلعـــاب التفاعلية وهنـــا تجد 
نفســـك قريبا منهـــم و هم أيضـــا يكرسون 
ذلك الحاجـــز و الجمـــود ويتفاعلون معك و 
يعـــربون عـــام يف داخلهم و عـــن احتياجاتهم 
و رغباتهـــم فكلـــام زاد عدد الحـــواس التي 
يســـتخدمها الطفل يف اســـتقبال فكرة معينة 
أدى ذلك اىل دعمها وتقويتها و ترســـيخها فام 

بالـــك لو هـــو شـــارك يف تقدميها ؟ ..
املـــرسح فـــن ابداعي يوظـــف لغة 
الجســـد و األداء الصـــويت  كيـــف ميكن 
يف  االندمـــاج  يف  يوفـــق  ان  للالجـــْي  
املجتمعـــات و الدول املســـتضيفة له ؟ 
  بإمـــكان املـــرسح أن يكـــون قـــوة دفع 
املـــدى  بعيـــدة  نتائـــج  اىل  لنصـــل  كبـــرة 
فللمـــرسح فوائـــد عديـــدة منهـــا العقليـــة 
حيـــث يلعـــب دورا هاما يف تنميـــة و تطوير 
الوظائـــف العقليـــة للطفل من صـــور وخيال 
و مواقف مـــام يجعله يجتهـــد يف توظيف ما 

يفكر فيه عـــن طريق الحـــركات و الترصفات 
و حتـــى يف الـــكالم و التعبـــر عـــام يجول يف 
خاطـــره ، وهناك الفائـــدة النفســـية و التي 
مـــن خالل املواقـــف التي يضعهـــا املرسح يف 
الطفـــل تجعلـــه أكرث ثقـــة يف نفســـه و تتيح 
له الفرصـــة للتفكـــر أكرث يف كيفيـــة تخطي 
يندمج  العقبات وكيـــف  و  املشـــكالت  بعض 
مع مـــن حوله مام يفتـــح الباب مـــن حوله 
لتكويـــن عالقـــات اجتامعيـــة ايجابية وهناك 
الحســـية وكيف يســـتخدم حواســـه  الفائدة 
ليتفاعـــل مع املحيـــط  و الفائـــدة الحركية و 
تنميـــة املهارات الحركية و التي يســـتطيع من 
التحكـــم بحركات جســـده  ومراقبتها  خاللها 
وهـــذا يكـــون واضحا جـــدا عنـــد ارشاكه يف 
االحداث و جعلـــه جزْا من الحيـــاة املرسحية 
ومن أهـــم ما يجنيه الطفل هـــو املصطلحات 
و املفـــردات اللغويـــة التـــي والرتاكيب التي 
يســـتطيع من خاللهـــا بناء منظومـــة معرفية 
يســـتطيع من خاللها التواصل بـــكل رقي مع 

املحيـــط الذي يحيـــط به .
البعض يســـتعمل الدمـــى يف التعبر 
عـــن مشـــاعر و أوجاع دفينـــة للطفل 
الالجيء  يف حني يتنـــاىس ان الطفل هو 
من يجـــب ان يخرج مكنوناته بنفســـه 
دون االعتـــامد عى مجســـامت متحركة  

رأيك؟ ما
ملســـاعدة  أداة  هـــي  املتحركـــة  الدمـــى 
الطفـــل وتعليمه كيفية التعبـــر عن مكنوناته 

وأوجاعـــه الدفينـــة فبعـــض األطفـــال قـــد 
تجعلهـــم األحـــداث املؤملة التي مـــرت بهم 
يفضلـــون الصمـــت عـــى الـــكالم ويرفضون 
التحـــدث عاّم يجول يف داخلهـــم ، وهنا يصبح 
مـــرسح الدمى الوســـيلة املثى لهـــم للتعبر 

. دواخلهم  عـــن 
 يف االخـــر كيـــف ندفـــع الطفل اىل 
اعامل  اىل  االنســـانية  ترجمت قصصـــه 
مرسحيـــة إلزالـــة  الرتابة عـــى حياته 

؟ مية ليو ا
من خـــالل كل ما تقـــدم ذكره نجـــد أننا 
ســـاهمنا مـــن خـــالل املرسح يف صقـــل تلك 
الشـــخصية و التـــي نقـــول دامئـــا فلرتق اىل 
مســـتواها  يف كل شـــيئ ســـواء يف التفكر او 
الخيال او االبداع او حتـــى يف التعامل و النقاء 
وصفـــاء القلـــب ، فنحن عندمـــا وضعنا حجر 
األســـاس لديهم مـــن معرفة و مـــا يحصلون 
عليـــه مـــن فوائـــد مختلفـــة و يف الكثر من 
النواحـــي و الجوانب  ، ســـتجد نفســـك أمام 
اشـــخاص مبدعـــني مفكرين أصحـــاء قادرين 
عـــى ترجمـــة ما ميـــرون بـــه و قادرين عى 
اســـقاط  أفكارهـــم و مشـــاعرهم عى أرض 
الواقـــع و بطريقـــة ايجابيـــة راقيـــة ، مهام 
كانـــت الظروف التـــي مروا بها قاســـية فهم 
اآلن قادريـــن عى تخطي الصعـــاب و ترجمة 
األمل اىل ابداع حقيقي . نســـعى لنفســـية طفل 
ســـوية مرتاحة خالية من األحقـــاد و األمراض 
يســـتطيع أن يعرب عن ذاتـــه و مكنوناته بكل 

. ايجابية  وبـــكل  ثقة 
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"الحكواتي"
 عالم للخيال يراقص مشاعر اللجوء:

حكاية  تحـــيك  ان  الســـهل  مـــن 

لطفـــل و ترحل و لكـــن من الصعب 

أن تقنـــع هـــذا الكيـــان البرشي ان 

يغـــر حياتـــه اىل االفضل

هـــذه مهمـــة "الحكـــوايت" الذي 

يجـــوب املخيـــامت لـــروي قصص 

ســـمعها عن أطفـــال عانـــوا مرارة 

فقـــدان الوطـــن و فقـــدان األهل 

فاألصـــل يف الحـــوايت أنـــه يحـــيك 

قصص الرتاث و ينقلهـــا عرب األزمنة 

و ينتقل من قريـــة اىل أخرى و من 

مدينـــة اىل أخرى لروي االســـاطر.

إال ان الواقـــع االن تغـــر فبـــات 

الحكـــوايت يدخل املخيـــامت إللقاء 

مها باألشـــعار،  القصـــص وقـــد طَعَّ

من  العـــرشات  يجمع  واالرتجـــال، 

االطفـــال حوله يف باحـــة املخيم او 

و  بها  ليحـــط  الخيم  احـــدى  يتخذ 

رأســـه  و يضع عى  عبـــاءة  يرتدي 

طاقيـــة مـــن الصـــوف او طربوش 

النغامت و  أحمـــر وبصوته املغـــر 

الرنـــات يـــرسد قصصه عـــن اليتم 

،عـــن اللجوء ،عن االمـــل يف العودة 

اىل الوطـــن ،اىل املنـــزل املهدم ،اىل 

املدرســـة التـــي مل يتبقـــى منهـــا 

لهم رحلة  يـــروي  املقاعد محروقة  

العـــودة  للبناء و تحقيـــق االحالم.

و  الزمن  يتوقـــف  الحكـــوايت  مع 

تـــرى األطفال و قد دخلـــوا الخيمة 

و االضواء الباهتة وســـط الشموع و 

دفء املشـــاعر  يأخذهم  الحكوايت 

اىل عامل الخيال  بطريقة سلســـلة  و 

يشء من الســـحر  يجســـد أمامهم 

الـــذي يرغبون ان  الخـــاص  عاملهم 

يعيشـــوا فيه اىل االبـــد، فيغرقون يف 

الخيال و االســـاطر ، 

و ينســـون األمل و الوجع و الدمار 

الذي لـــون حياتهم.
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ألـــوان كثـــرة  أزاحـــت ســـواد املايض 
وغـــرت مالمـــح املخيامت ، فبـــات الطفل 
البائســـة  يبحث عن مـــا يلون بـــه حياته 
واململة بـــني خيم من قـــامش و اخرى من 

معـــدن، ورش داخل الخيـــم وأيادي أخرى 
تلـــون خارجـــه و ترســـم األمـــل وقصص 

. لة لطفو ا
ال يتطلـــب االمـــر إال ألوانـــا و أنامـــل 

صغرة تداعب ريشـــة فنـــان وتحجب صور 
الخـــراب عن تفكـــر أطفـــال املخيامت .

مكونات  احـــد  العراقي  االحمـــر  الهالل 
الصليب  للهـــالل االحمر و  العربية  املنظمة 

ورش الرسم بالمخيمات أجهضت أشكال 
الدمار و العنف "تجربة الهالل االحمر العراقي"

راضية صحراوي )معكم( 
تصوير: مصطفى فالح  البيضاني

االحمر"أركـــو"،  أتـــاح فرصة البـــوح أمام 
االطفـــال فقـــدم لهـــم من خـــالل ورش 
الرســـم و اللعب فرصة لنقـــل تفاصيل عن 
الهروب  ولحظـــات  الحرب  وقـــت  حياتهم 

مـــن املوت .
مخيامتهـــم  جـــدران  عـــى  يرســـمون 
لتحويلهـــا اىل بيـــوت جميلـــة أجهضوا من 
خاللها أشـــكال العنف و اثـــاره املرتتبة عن 

. لحروب ا
الهـــالل االحمـــر العراقي يعتـــرب ان ما 

يقدمـــه مـــن ورش للرســـم للنازحني من 
املناطـــق الحـــرب ماهـــو اال برنامـــج من 
التـــي يقدمها لألطفال   الدعم انفي  برامج 
مـــن عزلتهـــم ويتحدثـــوا عن  ليخرجـــوا 
مخاوفهـــم ويغـــروا من ســـلوك العنف و 

النفس. تعذيـــب 
ويف هـــذا الصـــدد، أكـــدت، رنـــا خالد 
بالهـــالل  األحمر  النفي  الدعم  مســـؤولة 
العراقـــي يف ترصيـــح لـ "معكـــم"  عى أن 
الهـــالل العراقـــي  يحاول تقليص الســـلوك 

العـــدواين لألطفـــال النازحـــني مبخيـــامت 
املوصـــل من خـــالل برامج الدعـــم النفي 
التي تحايك الرســـم واللعـــب  ورسد الحكايا 
والقصص املشـــوقة  قصـــص والتي تعرب عن 
الذات  وتعلـــم الطفل عى قـــول الحقيقة 
و البـــوح وترســـخ فيـــه قيم التســـامح و 
الحـــب و التعـــاون  فقـــد كان األطفال يف 
العراق يتعلمـــون كل ما يحـــايك العنف و 

. القذائف  الرصـــاص و 
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ألقـــت الحرب يف ســـوريا بظاللهـــا الثقيلة 
عـــى األطفـــال، الذيـــن نالوا الحصـــة األكرب 
من آثارها الســـلبية، وخلفت تبعات نفســـية 
حياتهـــم  تفاصيـــل  يف  تجلـــت  واجتامعيـــة 
اليوميـــة. ومع نزوح العائالت السوریة إىل دول 
كونھا  الھاشمیة  األردنیة  المملكة  ومنھا  الجوار 
من  النزوح  ھـــذا  رافق  وما  حدودیة  منطقة 
األطفال  من  كبیر  عدد  وجود  منھا  و  مشكالت 
بأعمار متفاوتة ومناطـــق مختلفة نشأت فكرة 
النفيس  الدعم  لتقدیم  السالم  دار  مشروع 
والتأھیل العلمي ألطفال الالجئین لدمجھم مع 

. المحيل  المجتمع 
للهالل األحمر  العربيـــة  للمنظمة  وقد كان 
والصليـــب األحمـــر عـــى هامـــش هيئتهـــا 
املنعقـــدة يف األردن فرصة االطـــالع عى هذا 
املركز يف ســـنواته األوىل وحتـــى أضحى معلامً 
يشـــار اليه بالبنان . واملركز یضم مجموعة من 
المتطـــوعات تم تأھیلھن لھذا العمل من خالل 
تم  الحرب  وصدمات  النفيس  الدعم  يف  دورات 
المجال   ھـــذا  المختصین يف  تقدیمھا من  قبل 
لیتمكّن  من التعامل مع الحاالت الخاصة لبعض 

. للصدمات  تعرضوا  الذین  األطفال 

المرحلة األولى من المشروع : 
من عام2013إلى عام 2015

بعد تجھیز المركز باألثاث والوسائل التعلیمیة 
الالزمة تم تقسیم األطفال لمجموعات وصنفت 

حسب  العمر
الطفل  تخطاھا  اليت  الدراسیة  والمرحلة 

. الفكري  والمستوى 

الخدمات التي تم تقدیمھا 
في المركز خالل المرحلة األولى

الدعم  تقدیم  تضمن  تأھیيل  برنامج    -  1
لألطفال.  النفيس 

اللغة  مواد   يف  متكامل  درايس  برنامج    -  2
والعلوم. والحساب  واالنكلیزیة  العربیة 

 3 - دورات لتحفیظ القرآن الكریم تضمنت 
والصیام الصالة  مبادئ  األطفال  تعلیم 

يف  مھين  وتدریب  تأھیل  دورات  عمل   -  4  
مادة التدبیر المنزيل للفتیات من عمر 12 سنة 

فوق.  فما 
5 -  تقدیم الدعم النفيس لألطفال المصابین 
الخاصة  االحتیاجات  ذوي  ومن  حرب  إصابات 
خالل مرحلة تلقیھم  العالج الفیزیايئ مما یساعد 

عمله. يف  المعالج 
ألھايل  میدانیة  منزلیة  بزیارات  القیام   -  6

. األطفال 
 -7 رحالت ترفیھیة وعلمیة .

 -8  دورات ألمھات األطفال وخاصة األمھات 
ظـــروفھن  تحسین  من  لیتمكن  معیل  غیر  من 
المعاشیة ) خیاطة تطـــریز- كروشیھ- صناعة 

.) الصابون 
للعائالت  عینیة  مساعدات  تقدیم   9-  

وغذاء. لباس  من  المحتاجة 
10 - دورات يف التنمیة البشریة للفتیات من 

عمر  15-10 سنة فما فوق.
وبحمد هللا وفضلـــه ثم مساھمة المنظمات 

أغلب  الحاق  تم  المضیفة  الدولة  يف  والھیئات 
. بالمدارس  األطفال 

وتطـــورت الفكرة وانتقـــل املركـــز للمرحلة 
الیوم   بـــالمشروع  من عام 2016وحىت  الثانیة 
ويف ھـــذه المرحلة تم تقدیم الخدمات اليت 

إىل:.. باإلضافة  األوىل  المرحلة  يف  قدمت 
 6 إىل   5 عمر  من  األطفال  استقطاب   -  1
الشتاء وعمل دورات  سنوات خالل أشھر فصل 
وتعلیمھم  عم  جزء  الكریم  القرآن   تحفیظ  يف 
العربیة  اللغة  ومبادئ  النورانیة  القاعدة 

والحساب. واالنكلیزیة 
وعمل  للمنھاج  الحاسوب  مادة  .إضافة   -2
استخدامه  كیفیة  تعلم  يف  للمبتدئین  دورات 

. للناشئة 
بالمدارس  التحقوا  الذین  3- متابعة األطفال 
من خالل  دورات فصلیة أثناء العطـــل النصفیة 
الھدایا  وتقدیم  ترفیھیة  ورحل  والصیفیة  

لھم. والجوائز 
والمنظمات  المؤسسات  مع  التعاون   -  4
األخرى من خالل عمل دورات توعویة وطبیة 

وإرشادیة. 
ألطفال  متنوعة  غذائیة  وجبات  تقدیم   -5
غذايئ( يف  )صحيت  غذايئ  برنامج  ضمن  المركز 

لعائالت  صائم  إفطار  وجبات  تقدیم   -6
بتجھیز  المركز  تقوم متطـــوعات  األیتام حیث 
الطعام يف المركز وتوزیعھ عى  العائالت وعمل 
رحالت ترفیھیة ألطفالھم يف المناسبات الدینیة.

7- تقدیم أنشطة الصفیة لألطفال كقطـــف 
. الحج  أداء مناسك  الزیتون وتدریبھم عى 

براعم السالم..
يا  يخفف ويالت الحرب على أطفال سور

فريق معكم "االردن" حسام الحوراني
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للنازحني  األوزاعـــي  مجمع  اعتـــرب  لطاملا 
عند مدخل صيدا الشـــاميل حالة اســـتثنائية 
النازحني الســـوريني يف صيدا  بني تجمعـــات 
بـــل يف الجنـــوب ككل، نظراً ملا يشـــهده من 
إنســـانية  وحاالت  حينـــاً،  أمنية  إشـــكاالت 
وصحيـــة مزريـــة أحيانـــاً كثـــرة، فهو يضم 
عـــدد كبر من العائالت  األشـــد فقراً وحاجة 
إذ مل تســـتطع الهيئـــات اإلغاثيـــة املحليـــة 
ضبطهـــم أو إلحاقهـــم باألطـــر والتجمعات 
املنظمـــة  لعملية إيـــواء النازحـــني، فتولت 
بدايـــة منظمة اإلســـعاف األويل الفرنســـية 
اإلرشاف عليهـــم قبـــل أن تتـــوىل املفوضية 

العليـــا لالجئني مهمـــة دعمهم.

مجمع األوزاعي مالذ الالجئين 
السوريين منذ عام 2012 

حسام الحوراني )فريق معكم - صيدا (

ويف زيـــارة ميدانيـــة لفريـــق املنظمـــة 
العربيـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
، كشـــف فريق معكم أن مجمـــع األوزاعي 
املصمـــم أصالً معهـــداً للتعليـــم العايل عى 
شـــكل L يتكون من خمســـة طوابق ويضم 
حـــواىل 175 أرسة مـــن النازحني الســـوريني 
الذين لجـــأوا اليه منذ بدايـــة العام 2012 .

ومؤخـــراً وبعـــد طلـــب أصحـــاب املبنى 
الذيـــن ال يتقاضون بشـــأنه يشء اســـرتداده 
الســـتكامل وجهـــة البناء وهـــي تحويله إىل 
معهـــد للتعليم العايل بدأت سلســـلة لقاءات 
بـــني املفوضيـــة العليـــا لالجئـــني ومحافظ 
املبارشة  للبحـــث يف  الجنوب وبلديـــة صيدا 
بخطـــة لعملية نقـــل العائـــالت النازحة من 

هـــذا املبنى اىل مـــكان آخر.

تراجع المساعدات االنسانية 
تراجعـــاً ملحوظاً للمســـاعدات التي كانت 
تأيت لصالـــح العائـــالت النازحـــة يف املدينة 
وجوارهـــا ويعيد البعض أســـباب ذلك اىل أن 
تركيـــز واهتامم الـــدول واملنظـــامت املانحة 
للمســـاعدات توجهت منذ مطلع الشـــتاء اىل 
الكوارث  الجبلية شـــامالً ويف مناطق  املناطق 
الطبيعيـــة، وأن ذلـــك ترافق مـــن جهة مع 
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املانحة  الهيئـــات  بعض  ميزانيـــات  تخفيض 
أو املقدمـــة للمســـاعدات ومـــع تضـــاءل 

إمكانيـــات الجمعيات اإلغاثيـــة املحلية.. 
ويالحـــظ أنه حتـــى األمم املتحـــدة التي 
كانت تعطي عـــرب املفوضيـــة العليا لالجئني 
للعائلة النازحة الواحدة 30 دوالراً يف الشـــهر 

أصبحت تعطيهـــا 19 دوالراً فقط.
عـــدد النازحني يف صيدا كمعدل وســـطي 
بلغ مطلـــع العام 2014 مـــا يزيد عن 9000 
عائلـــة موزعة بـــني %65 يف صيـــدا و35% 
يف مخيمـــي عـــني الحلوة واملية ميـــة، وهذا 
العـــدد بـــدأ بالتـــدين حتى وصـــل اىل أقل 
مـــن النصف مطلـــع العام الحايل ألســـباب 
عدة، منهـــا قلـــة املســـاعدات وتوجه أكرث 
املؤسســـات املانحـــة اىل مشـــاريع الدعـــم 
النفي، وال يوجد تلبية للحاجات األساســـية 
مـــن إيجارات للمنـــازل وتأمني االستشـــفاء 
الســـلطات  إجـــراءات  وأيضـــاً  والغـــذاء، 
اللبنانيـــة مبراقبـــة الحـــدود وصعوبة دخول 

النازحني. وخـــروج 
ويبقـــى مجمـــع  األوزاعـــي يعـــاين يف 
صمت رغـــم الدعم املقـــدم  لـــه اال انه ال 
يكفي خاصة مع قســـاوة الشـــتاء والظروف 
املحيطـــة ليبقـــى امـــل العـــودة اىل الوطن 

يطـــرق قلوب الســـوريني.
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يف عـــام 1957 م ظهرت فكرة إنشـــاء كيان يضـــم جمعيات الهالل 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر العربيـــة ، ويف عـــام 1975م كان لهذه 

. تكـــون حقيقة  أن  الفكرة 
نعـــم مثانية عرش عامـــاً من اللقـــاءات واالجتامعـــات واملؤمترات 
والتغلـــب عى الصعوبات والتحديات يف ســـبيل تحقيـــق هذا الحلم 

الـــذي أصبـــح اليوم كيانـــاً يبلغ من العمـــر 44 عاماً . 
أســـم هذا الكيان املنظمة العربية للهـــالل األحمر والصليب األحمر 
، قلبـــه أمانته العامـــة ، وروحه هيئتـــه العامة واللجنـــة التنفيذية ، 
وما بني القلـــب والروح ازدانـــت  مبكوناتها من الجمعيـــات الوطنية 

العربيـــة يف بيت كبر صنع من اإلنســـانية ولخدمة اإلنســـانية . 
قصـــة والدة هـــذا الحلـــم وتحققه وبلوغـــه هذا العمـــر يجعلك 
تشـــعر بالفخر ، فلقـــد ولدت أعضاء هـــذا الحلم مـــن رحم املآيس 
واألزمـــات ، لتتنفـــس دخان الحـــروب ، وتتوســـد أكـــوام الدمار ، 
وتعيـــش عى حصر الكـــوارث ، ولـــذا فإن من عـــاش يف بحر هموم 
هـــذه الكوارث مـــن الجمعيات الوطنيـــة يعلم فعالً مـــاذا يعني له 

هـــذا الكيان ، ومـــاذا يعني أن يكـــون قوياً !! 
أســـمع أحياناً ســـؤال يرتدد بني الفينـــة واألخرى ، ومـــاذا فعلت 
املنظمـــة العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمـــر ؟! ويف الحقيقة 
أننـــي أرد أحياناً بقـــويل : ليس املســـئول بأعلم من الســـائل ! ذلك 
ألين أعلـــم - كام أنتم - بأن هنـــاك من قادات اإلنســـانية من عايش 
تفاصيل األمل الـــذي صاحب الحلم يف إنشـــائها ، واألمل الذي صاحب 

حقيقـــة والدتها !!
فاملنظمـــة العربية هـــي أنتم ، كام أنـــه أنتم هـــي، مبعنى بهذه 
املكونـــات تقوى كام بها تشـــيخ وتـــرتدى!! غر أنه ميكـــن أن يجيبنا 
عى هذا الســـؤال من عاش وعرف وســـمع عن ذلـــك البحر املتالطم 

األمواج الذي حمل هذه الســـفينة حتى بلغت ســـن الرشـــد . 
هـــذه الرســـالة من تحت املـــاء يل ولغـــري ممن يســـألون عنها 
وهي يف هـــذا العمـــر تقف شـــامخة برجال وســـيدات اإلنســـانية 
ومن أجـــل عيون مـــن يحتاجونها من األشـــقاء الالجئـــني والنازحني 

واملهجريـــن والغرقى تحـــت األمواج . 
ومضة : 

الناجحون اإلنســـانيون ال يُكتب لهـــم البقـــاء يف أماكنهم ، فهناك 
مـــن األماكن مـــا ينتظرهم ..

رسالة من تحت الماء
بقلم : رئيس التحرير 

أحمد أبوحسان

الهيئة العامة 44 للمنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر  

الكويت 22 - 23 أبريل 2019م

أجمل عبارات الشكر وخالص التقدير 

للخطوط الجوية العربية السعودية 
الناقل الرسمي لألمانة العامة للمنظمة العربية 

للهالل األحمر والصليب األحمر 
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ً
نصنع البسمةمعا


