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العدد السابع ـ مارس ـ 2018 
جامدى الثانية 1439هـ 

مجلة دولية متخصصة بالعمل اإلنساين تصدر عن املنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر` ترخيص رقم )370( 

هذا هو الحال .. أنين ال يهدأ .. وأزمة انتظار
 تسأل عن الحال؟ 

مجموعة انسانية 
لخدمة اإلنسانية

 »ديهاد« ..
المنصة اإلنسانية التي 

تخاطب العالم بكل اللغات

قدوم جيل عربي 
محروم من التعليم

25 عاما من العمل اإلنساني 
في الكويت ودول الخليج

المستقبل أكثر خطورة : 

اللجنة الدولية للصليب األحمر: 

برعاية اسكوب
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، وتبني املبادرات  وتعزز الصناعة اإلعالمية اإلنسانية ، فرصة لتبادل الخربات والتجارب 
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 ..

 في ورشة 
ً
يبا كل ذلك وأكثر .. قر

 بناء القدرات اإلعالمية 
في مجال اإلعالم اإلنساني

تفتح األفاق أمام اإلعالميين 
في مجال العمل اإلنساني

التي تنظمها املنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر بالتعاون مع هيئة الهالل 
األحمر اإلمارايت ..

ويقدمها إعالميون متميزون وأصحاب خربة من اللجنة الدولية للصليب األحمر ، 
واالتحاد الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر .
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حـــروب ورصاعات ، كـــوارث وزالزل ، مآيس ومحن ، فقـــر وجهل ، عطش وفيضان   •
، وســـكرات موت عـــى قارعة الطريـــق ، والنتيجـــة : "أنني ال يهـــدأ" ، ودمعـــة تنتظر من 
ميســـحها ، وجـــروح مل تلتئم ، والجئـــني ينتظرون أمل العـــودة إىل أحضان خذلتها ســـاعات 
اإلنتظـــار . إنـــه الواقـــع املر، الذي ما زال يشـــهد املزيد بـــكل أىس املزيد مـــن املآيس .. كام 
أنـــه الواقـــع الذي بـــرزت فيه الكثـــر من الجهـــود يف كل مـــكان كان اإلنســـان فيه عرضة 

 .. للخطر 
يســـعى االتحاد الـــدويل لجمعيات الصليـــب األحمر والهالل األحمـــر إىل تحقيق   •
أهـــداف التنمية املســـتدامة لجميع األمم والشـــعوب ولجميـــع رشائح املجتمـــع ، مبا فيهم 
الرشائـــح التي تعاين األزمات اإلنســـانية ، لكـــن البد أن نعرتف كعاملني يف الحقل اإلنســـاين يف 
ســـياق هذه األزمات أنه من املســـتحيل الوصـــول للجميع ! أو عى األقـــل تحقيق املتطلبات 
الشـــاملة لفئة كربى ممـــن تعاين هذه األزمات . ومـــن هنا كان للمشـــاركة املجتمعية دورها 

يف تحقيـــق متطلبـــات تلك املجتمعات اإلنســـانية التي تـــم توجيه هـــذا اإلهتامم لها . 
مـــن هنا يقع عى عاتـــق جمعيات الهـــالل األحمر والصليب األحمـــر يف املناطق   •
املتأثـــرة الدور الكبـــر يف قيادة عمليات "التنســـيق" التي تربز أهميته يف ظـــل التنوع الكبر 
لهـــذه الكوارث يف أنحـــاء املعمورة ، ويف أي مأســـاة تحدث يف نطاق حـــراك املنظمة العربية 
للهـــالل األحمر والصليب األحمر نضع اســـرتاتيجيتنا يف التنســـيق الذي حملنـــاه عى كاهلنا 
مـــا  ودامئـــا  أمام دور جليل للجمعية الوطنية يف هذا البلد الذي يعاين املأساة . • 
تحـــرص املنظمة بجهود جمعياتها الوطنية العربية من رســـم خارطة إنســـانية ، تســـعى من 
خاللهـــا إىل معـــرض وضع املنطقة التي تعاين املأســـاة بشـــكل عام ، وحيث أن املســـتهدفني 
هم "الســـكان" ، ولـــذا فنحن نأخـــذ يف االعتبار ســـكان الدولة بشـــكل عام ، ثم الســـكان 
املتأثرين من هذه املأســـاة ، وصوالً للســـكان املســـتهدفني من املســـاعدات اإلنسانية ، ومن 

ثـــم التعرف عى الســـكان الذين حصلـــوا عى هذه املســـاعدات . 
وهنـــا يتضح لنا من خـــالل عملية التنســـيق والتواصـــل مع الجمعيـــة الوطنية   •
إىل تحقيـــق هدفنـــا األهـــم الذي نتعـــرف من خالله عـــى : الســـكان الذين هـــم بحاجة 
للمســـاعدات لكن مل يتـــم تلبيتها ، وكذلك الســـكان الذين يحصلون عى مســـاعدات لكنهم 

ليســـوا بحاجتها . ومـــن هنا تتضـــح أهمية التنســـيق واملشـــاركة املجتمعية .
يهمنا كمنظمة إنســـانية ليـــس لها حدود يف اإلحســـاس اإلنســـاين ، التعرف عى   •
فئـــات أخـــرى يف خضم هـــذه املآيس والذيـــن دامئا مـــا يكونـــون حديث اإلتحـــاد الدويل 
لجمعيـــات الصليـــب األحمر والهالل األحمـــر بقيادته الجديـــدة اإليطايل فرانشيســـكو روكا 
والتـــي وعت معنى املأســـاة وأهمية الجهود التنســـيقية لتاليف املزيد مـــن األخطار املحتملة 
، هـــذه الفئـــات محـــور اهتاممنـــا يف النازحني واملرشديـــن، كبار الســـن، املعاقـــني وذوي 
االحتياجـــات الخاصة، النســـاء والفتيـــات املرشدات من ديارهن، األشـــخاص غر املســـجلني 
رســـمياً ، األطفـــال املنفصلني عن أحضـــان ذويهم، املهاجريـــن، ضحايا العنـــف والعصابات 

واالتجـــار بالبرش التـــي تظهر يف أعقـــاب الكوارث. 
البـــد أخـــراً أن تتم عمليات التنســـيق بشـــكل واســـع ومتميز حتـــى مع كرثة   •
األطراف املشـــاركة يف العمليات اإلنســـانية ، إن مل تتم عمليات التنســـيق املنشـــودة فبالشك 
أننا ســـنظل نبحث عن األســـباب التي متنع هذا التنســـيق يف ظل هذا اإلنني الـــذي ال يهدأ. 

 .

  

أنين ال يهدأ .. 
د. صالح بن حمد السحيباين *

*األمني العام للمنظمة العربية 
للهالل األحمر والصليب األحمر
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شركة اسكوب  ..
 استجابة التقنية للعمل اإلنساني

وتعتـــرب الســـوارة اإللكرتونيـــة ، أحد 
قامـــت  إذ  اســـكوب  منتجـــات رشكـــة 
بتصنيعها ومبواصفـــات أوروبية متقدمة ، 
الالجئني  لخدمة  مرشوعاً  بذلك  مجســـدة 
والنازحـــني ، وهـــو أحوج مـــا تكون له 
العاملة عى  املنظامت اإلنســـانية بالذات 
األرض . وتعتـــرب هـــذه الســـوارة وغرها 
من وســـائل الربط االلكرتونيـــة الحديثة  
تحت مســـمى  ) اســـتجابة ( لتســـهيل 
الخدمـــة املقدمة لالجئـــني و النازحني يف 

الوطـــن العريب .
وتعمل تلك الســـوارة عـــى الربط بني 
جميـــع املخرجات لهـــذا النظـــام إلنتاج 
لضبط  الجديـــدة  والحقائق  املعلومـــات 
العمليـــة اإلغاثيـــة ابتداء مـــن املانح إىل 
ودعم  بينهام،  التوازن  لتحقيق  املســـتفيد 
قـــدرات الـــرشكاء يف التنفيـــذ ملواجهـــة 

االجتامعية  واملســـئولية  اإلنساين  الجانب  ينال 
يف رشكـــة  اســـكوب  حيـــزاً كبـــراً مـــن خالل 
اهتاممهـــا مبجـــال تقنيـــات الحلـــول الذكيـــة 
وتوجههـــا يف تســـخر التقنية لخدمـــة األعامل 
اإلنســـانية ، وهـــذا بحـــد ذاته يعتـــر اهتامم 
العـــامل يف الوقـــت الحـــارض ، حيـــث أن رصد 
الجديـــد يف خدمة العمل اإلنســـاين واإلغايث يعد 
عىل كل حـــال جديراً باملتابعة وقـــراءة نتائجه .

أحمد أبوحسان ـ خاص 

العربية  املنظمـــة  تحرص   
والصليب  األحمـــر  للهـــالل 
عـــىل   )ARCO(األحمـــر
الـــراكات  بـــاب  فتـــح 
اإلنســـانية لخدمـــة الجانب 
اإلغـــايث واإلنســـاين ، ومـــن 
ومجموعـــة  كانـــت  هنـــا 
عىل  الســـعودية  اســـكوب 
هذا  اتفاقية  لتوقيـــع  موعد 

الرنامـــج النوعـــي

شراكات إنسانية
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الشـــفافية  وتعزيز  واألزمات  املشـــكالت 
اإلغاثيـــة للمنظـــامت ، ســـهولة التعرف 
عـــى الالجئـــني ، املســـاهمة يف تخفيف 
للجهات  اإلداريـــة  و  التنظيمية  األعبـــاء 
املانحـــة و املنظـــامت اإلغاثيـــة ، وتوفر 
قاعدة بيانات متكاملـــة لالجئني يف الدول 
العربيـــة وغرها مـــن الـــدول واملناطق 
التـــي تعيـــش الكوارث ، ورسعـــة تقديم 
املســـاعدات اإلنســـانية واختصار الوقت 
وكذلك   ، الالجئـــني  احتياجـــات  لتلبيـــة 
باإلضافة   ، االحتياجات وتحديدهـــا  حرص 
إىل رفـــع مســـتوي الشـــفافية يف العمل 
اإلنســـاين و اإلغايث ، وتيســـر وتســـهيل 
تقديـــم الخدمات الصحيـــة بحيث تحمل 
الســـوارة تقريـــراً عن الحالـــة الصحية و 

األدوية  املســـتخدمة. ومـــن املتوقع ان 
يكـــون هـــذا املـــرشوع التقنـــي املتميز 
نقله نوعية يف اســـتثامر التقنية يف العمل 
وتقديم  املحتاجـــني  وخدمـــة  اإلنســـاين 

العـــون لهم برسعـــة وكفـــاءة عالية .
تعد نقلـــة نوعية يف اســـتثامر التقنية 

لخدمة الحشـــود
حرصـــت املنظمـــة العربيـــة للهـــالل 
 )ARCO(األحمـــر والصليـــب  األحمـــر 
عـــى فتح بـــاب الـــرشاكات اإلنســـانية 
لخدمـــة الجانب اإلغايث واإلنســـاين ، ومن 
هنـــا كانت رشكة اســـكوب  عـــى موعد 
لتوقيـــع اتفاقية هـــذا الربنامـــج النوعي  
يف األول مـــن يونيو مبقـــر األمانة العامة 
للمنظمـــة بالريـــاض بني كل مـــن األمني 

العـــام للمنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر الدكتـــور صالح بن 
إدارة  مجلـــس  ورئيس  الســـحيباين  حمد 
بـــن عبد  األســـتاذ عى  اســـكوب  رشكة 
املحســـن الفليـــج الـــذي يشـــتمل عى 
االســـتجابة  يخص  مرشوع  أحدث  مذكرة 
الرسيعـــة لتعزيـــز الحياة . كام يشـــكل 
املرشوع روابط امـــن وتعزيز للحياة عى 
اختـــالف مناحيهـــا ، وما يختـــص بإدارة 
وتنظيم الحشـــود ، حيث يخدم املرشوع 
التي  واملنظـــامت  والهيئات  املؤسســـات 
تعمـــل يف مجال األمن الصحـــي والغذايئ 
والرقابة  والتخطيط  والحريـــات  والحقوق 
لتلـــك املشـــاريع والخدمـــات املقدمـــة 

كأعـــامل إنســـانية ورقابية .
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منتدى الرياض 
اإلنساني الدولي األول .. 

محطة جديدة للرقي بالعمل اإلغاثي

معكم ـ خاص 
أوضـــح معايل املستشـــار بالديـــوان املليك 
واملـــرشف العـــام عـــى مركز امللك ســـلامن 
لإلغاثة واألعامل اإلنســـانية الدكتـــور عبدالله 
بـــن عبدالعزيـــز الربيعـــة إن اململكـــة عرب 
تاريخها الحافل انتهجـــت دوراً رائداً يف املجال 
اإلنســـاين واإلغايث من خالل خدمـــة املجتمع 
الدويل حـــول العامل، إدراكاً منهـــا ألهمية هذا 
الـــدور يف تخفيف املعاناة اإلنســـانية ولضامن 
الحيـــاة الكرميـــة والســـليمة للمســـتضعفني 
القيادة  واملحتاجـــني، وأشـــار إىل أن حـــرص 
الحكيمـــة عى مـــد يد العـــون لهـــم ، ولذا 
أنشـــأت اململكـــة مركز امللك ســـلامن لإلغاثة 
واألعامل اإلنســـانية بهدف تقديم املساعدات 
إيصالها  عـــى  واإلرشاف  واإلغاثية  اإلنســـانية 
للمحتاجـــني يف الخـــارج. وأفـــاد معاليـــه أن 
التوجيهـــات الكرمية صدرت مـــن لدن خادم 
الحرمـــني الرشيفـــني امللك ســـلامن بـــن عبد 
العزيـــز آل ســـعود ـ حفظـــه الله ـ بإنشـــاء 
املركـــز يف 13 مايـــو من عـــام 2015م، ليكون 
اإلنســـانية واإلغاثية  الربامج  بتقديـــم  مختصاً 
اإلنســـانية  واملبادئ  لألهداف  املتنوعة وفقـــاً 
النبيلـــة، وقد متكـــن املركز حتى هذا الشـــهر 
من تنفيـــذ 328 برنامجـــاً يف 38 دولة، حيث 
نُفـــذ معظمهـــا يف اليمـــن وســـوريا والعراق 

ل. لصوما وا
جـــاء ذلـــك مبناســـبة إقامـــة فعاليـــات 
األول«  الـــدويل  اإلنســـاين  الرياض  »منتـــدى 

يومـــي 26 و27 فربايـــر 2018 م برعاية كرمية 
من خـــادم الحرمـــني الرشيفني امللك ســـلامن 
بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود - حفظـــه الله ، 
موضحاً أن هذا املنتدى يعـــد األول من نوعه 
الـــذي يعد منصـــة للتغيـــر القيِّـــم وإيجاد 
الحلـــول العملية يف املجال اإلنســـاين، ويناقش 
القضايـــا الرئيســـية التـــي تخـــص التخطيط 
اإلنســـاين وإيصـــال املســـاعدات إىل جانـــب 
تشـــجيع املشـــاركني عى الوصول إىل أكرب عدد 
ممكن من املســـتفيدين، مفيًدا أن جلســـات 
املنتدى ونقاشـــاته ســـرتكز عى املســـاعدات 
اإلنســـانية وقدرة التمويل اإلنســـاين واالبتكار 
اإلنساين وتوطني  القطاع  التشـــكيل يف  وإعادة 
املســـاعدات، وســـيجذب املنتدى أكرث من 65 

وإقليمية. دوليـــة  منظمة 
وأضـــاف »الربيعـــة« أن املركـــز يعمل مع 
رشكائـــه البالـــغ عددهم 119 رشيكاً إنســـانياً 
منهـــا منظامت األمـــم املتحـــدة والعديد من 
والدولية،  املحليـــة  الحكومية  غـــر  املنظامت 
وتشـــمل القطاعات اإلنســـانية التـــي يقدمها 
املركز األمـــن الغذايئ، والصحـــة، ومرشوعات 
املرأة والطفـــل، والتغذية، وامليـــاه واإلصحاح 
الربامـــج  إىل  إضافـــة  والتعليـــم،  البيئـــي، 
املخصصـــة مثل برنامج إعـــادة تأهيل األطفال 
للطفل  املوجهة  اليمن، والربامـــج  املجندين يف 

واملرأة.
وأشـــار »الربيعـــة« إىل أن مرشوعات املركز 
تتضمن عـــدًدا مـــن الربامج الخاصـــة بإيواء 
القرية  الالجئني والعنايـــة بهم، منهـــا برنامج 
التي تحـــوي 300 وحدة ســـكنية  الســـكنية 

مستقبل
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يف جيبـــويت لالجئـــني اليمنيني، وتشـــمل بناء 
مدرســـة ومرافق صحية. واســـتضافت اململكة 
561.000 شـــخص مـــن الجنســـية اليمنيـــة 
و262.000 شـــخص من الجنســـية الســـورية 
و249.000 شـــخص روهينجـــي مـــن بورما، 
وترحب اململكـــة بزوارها من خـــالل دمجهم 
يف املجتمـــع الســـعودي وإتاحـــة الفرصة لهم 
لالســـتفادة من الخدمـــات الصحيـــة العامة 
العام وفرص املشـــاركة يف ســـوق  والتعليـــم 
العمـــل. وأعلن الدكتور عبداللـــه الربيعة عن 
تدشـــني املجلة العلمية اإللكرتونية يف نسختها 
األوىل بعنـــوان )املجلـــة الدولية اإلنســـانية( 
التي ســـيطلقها املركز خالل املنتدى اإلنســـاين.

 من جانبـــه عرب ممثـــل برنامـــج األغذية 
العاملـــي يف اململكـــة أرشف حمـــودة عـــن 
الرياض  سعادته باملشـــاركة يف أعامل »منتدى 
اإلنســـاين الـــدويل األول« الذي نظمـــه مركز 
امللـــك ســـلامن لإلغاثـــة، وقال : »ســـتكون 
مشـــاركتنا يف منصـــة االبتـــكار والتكنولوجيا 
يف املجـــال اإلنســـاين ، مبيًنـــا أن رشاكاتنا مع 
اململكـــة مل تكن وليـــدة اليـــوم ولكنها بدأت 
منذ ســـتينات القرن املايض، مفيـــًدا أنه خالل 
الســـنوات العـــرشة األخرة دعمـــت اململكة 
برنامج األغذيـــة العاملي مببلغ تجـــاوز املليار 
دوالر لتنفيـــذ مرشوعات وبرامـــج يف البلدان 
املنكوبة حـــول العـــامل » ، موضحـــاً وأوضح 
أنه خـــالل الســـنوات الثالثة املاضيـــة تعاون 
الربنامج مـــع املركز يف 19 دولة بقارات آســـيا 
وافريقيا وأمريـــكا الالتينية ، وعرج »حمودة« 
عـــى الهـــدف الرئيـــي لربنامـــج األغذيـــة 
العاملي املتمثـــل بالقضاء عى الجوع وســـوء 
التغذية بحلول العـــام 2030 م، وهذا الهدف 
من أهـــداف التنمية املســـتدامة املعلن عنها 

يف األمـــم املتحدة.
ومن جهتـــه ، أفاد ممثـــل املنظمة الدولية 
الدكتـــور محمد رشيـــف أن هناك  للهجـــرة 
رشاكـــة مثمـــرة ومســـتمرة مع مركـــز امللك 
ســـلامن لإلغاثـــة يف مجـــال العمل اإلنســـاين 
وقطاعاتـــه املختلفة يف عدد مـــن الدول مثل 
اليمـــن ، والصومـــال ، وبنغالديـــش ، وغرها 
، مفيـــًدا أن املنظمـــة شـــاركت بوفـــد رفيع 

املســـتوى مـــن املختصني يف«منتـــدى الرياض 
الهجرة  األول« يف مجـــال  الـــدويل  اإلنســـاين 

اإلنســـانية. واألعامل 
ويف ذات الســـياق ، نـــوه األمـــني العـــام 
والصليب  األحمـــر  للهالل  العربية  للمنظمـــة 
األحمـــر الدكتـــور صالح بن حمد الســـحيباين 
مبنتدى الرياض اإلنســـاين الدويل األول ، مشراً 
إىل أن هـــذا املنتدى يعد منصـــة كربى تلتقي 
فيهـــا الخربات وتوضـــع فيها االســـرتاتيجيات 
، ويفتـــح آفاقاً عاليـــة من التنســـيق اإلغايث 
الـــذي تنشـــده املنظمـــة وتعمـــل عليه مع 
جمعياتهـــا الوطنية للهـــالل األحمر والصليب 
األحمـــر املنتـــرشة عـــى رقعة العـــامل العريب 

الذي يـــن باملـــآيس والكوارث . 
 وأكـــد »الســـحيباين« الذي ســـيقدم ورقة 
عمل يف جلســـة »توطني املســـاعدات« والتي 
تشـــمل مناقشـــة جوانب بناء قدرات ومتكني 
الـــدول واملجتمعات  املنظـــامت ، وقـــدرات 
املســـتضيفة ، وبناء منعة املجتمعات للتصدي 
العمل  ، أن مســـتقبل  للكـــوارث واألزمـــات 
اإلغـــايث يحتـــاج إىل املزيـــد من التنســـيق ، 
مشراً إىل أهمية املشـــاركة يف املنتدى بالنسبة 
والصليب  األحمـــر  للهالل  العربية  للمنظمـــة 
األحمـــر حيـــث تجدهـــا فرصة ســـانحة لها 
لاللتقـــاء باألطراف املعنيـــة والجهات املهتمة 
بالعمـــل اإلغايث واإلنســـاين من أجل توســـيع 
املحفل  والتكامل يف هـــذا  التنســـيق  دائـــرة 

الـــدويل مـــن خـــالل إقامـــة دوائر نقاشـــية 
إقليميـــة ودولية بـــني كافة األطـــراف املعنية 
وصـــوالً إىل فتـــح الطريـــق لبنـــاء الرشاكات 
اإلنســـانية مـــع مختلـــف جمعيـــات الهالل 
األحمر والصليـــب األحمر يف العـــامل العريب . 
 : املنتـــدى  مواضيـــع  وحملـــت  هـــذا 
املســـاعدات اإلنســـانية، ربـــط املســـاعدات 
اإلنســـانية والتنمويـــة ، طويـــر السياســـات 
للنزوح  املتغـــرة  التشـــغيلية  البيئـــة  يف ظل 
من  اإلنســـانية  االســـتجابة  تطوير  العاملـــي، 
التمويل والقدرات  خالل البحوث األكادمييـــة، 
اإلنساين  التمويل  اإلنســـاين، فجوات  املجال  يف 
وتحدياته ومســـؤولياته وفرصـــه، ور املانحني 
غـــر التقليدين واملنظـــامت اإلقليمية، تطوير 
البحوث،  خـــالل  من  اإلنســـانية  االســـتجابة 
التغطيـــة اإلعالمية يف ميـــدان اإلغاثة الفرص 
والتحديـــات، االبتـــكار وإعادة التشـــكيل يف 
القطـــاع اإلنســـاين، إعـــادة تشـــكيل النظام 
اإلنســـاين والوقـــوف عى نتائج مؤمتـــر القمة 
العاملي للعمل اإلنســـاين وتقييمهـــام، االبتكار 
والتكنولوجيـــا يف مجـــال العمـــل اإلنســـاين، 
خالل  مـــن  اإلنســـانية  االســـتجابة  تطويـــر 
املســـاعدات،  توطني  األكادمييـــة،   البحـــوث 
بنـــاء القدرات والتمكني واملنظـــامت املحلية ، 
قدرات الدول واملجتمعات املســـتضيفة ، بناء 
منعـــة املجتمعات املحلية للتصـــدي للكوارث 

واألزمات. 
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 الرياض ـ خاص
للهـــالل  العربيـــة  املنظمـــة  دعـــت 
األمن  األحمـــر مجلس  والصليب  األحمـــر 
قرارعاجل  واتخـــاذ  الجاد  للتحـــرك  الدويل 
يقـــي بوقف إطـــالق النـــار والعنف يف 
أصعب  يعيشـــون  الذيـــن  املدنيني  حـــق 
أيامهـــم عى مـــرأى مـــن عيـــون العامل 
وصمـــت مســـتغرب من املجتمـــع الدويل 
ولألســـف ، مطالبة يف بيانهـــا برسعة فتح 
ممرات إنســـانية آمنة ملســـاعدة املنكوبني 
واملحتاجـــني. وأدانـــت األمانـــة العامـــة 
للمنظمـــة بشـــدة يف بيـــان صحفـــي لها 
اســـتغرابها  يثر  الـــذي  العاملي  الصمـــت 

! ! ! وتعجبها
 وطالبـــت املنظمـــة التـــي تتخـــذ من 
اإلجراءات  باتخـــاذ   ، لها  مقـــراً  »الرياض« 
من  األبرياء  املدنيـــني  لحاميـــة  العاجلـــة 
واملرىض وذوي  واملســـنني  واألطفال  النساء 
اإلعاقـــة الذين يشـــكلون فئات شـــديدة 
الضعـــف والعـــزل مـــن املدنيـــني حيث 
املسلحة  النزاعات  خالل  حاميتهم  تشـــكل 
حجر األســـاس يف القانون الدويل اإلنســـاين 
لتشـــمل تلـــك الحامية نطـــاق املمتلكات 
املدنيـــة العامـــة والخاصـــة ، باإلضافة إىل 
األشـــخاص الذيـــن يفـــرون مـــن بيوتهم 
فيصبحـــون نازحني داخل بلدانهم أو الجئني 
يف خارجهـــا . كـــام يحظر القانـــون الدويل 
اإلنســـاين الرتحيـــل القـــرسي عـــن طريق 
التجويع  أو  العنف  أو  التخويف  مامرســـة 
واتباع أســـلوب الحصار من أي طرف كان.

ووصفـــت املنظمـــة ما يحدث يف ســـوريا 
املكلومة بشـــكل عـــام بأنها أكـــرث مناطق 
العامل ســـخونة، وأن ما يحدث فيها انتهاك 
جســـيم للقانـــون الدويل اإلنســـاين حيث 
البلد العـــريب الجريح مرسحا  أصبح هـــذا 
يثبت للعـــامل أجمع بأن ضحايـــا الحروب 

دعت إلى حماية طواقم الهالل األحمر السوري ، وفتح ممرات إنسانية آمنة

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر تشجب 
الصمت الدولي تجاه حماية المدنيين في النزاعات المسلحة

والرصاعـــات معظمهـــم إن مل يكن جلهم 
هـــم من املدنيـــني األبريـــاء الذين الحول 
لهم وال قـــوة . ودعت املنظمـــة »اللجنة 
الدوليـــة لتقيص الحقائـــق« للتحرك الجاد 
والوقـــوف عى انتهاكات القانون اإلنســـاين 
الـــدويل يف ســـوريا واســـتهداف قصـــف 
املنشـــآت الطبية واملستشـــفيات، وحامية 
أفـــراد العمـــل اإلنســـاين واإلغـــايث مـــن 
رجـــال الهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
واملتطوعـــني وهيئات اإلغاثـــة واملنظامت 
اإلنســـانية العاملـــة يف هذا امليـــدان التي 
تســـعى جاهـــدة ليـــل نهـــار إىل توفـــر 
اللـــوازم األساســـية مثل الغـــذاء وامللبس 

واإلمـــدادات الطبية. وناشـــدت األمانة يف 
بيانها الســـامح لهذه املنظـــامت بالوصول 
إىل الضحايـــا عـــرب ممرات إنســـانية بصفة 
عاجلـــة. وهـــو ما تُلـــزم اتفاقيـــة جنيف 
الرابعـــة والربوتوكـــول اإلضـــايف األول به 
لتســـهيل عمل رجال الغوث واملســـاعدة ، 
ونوهت إىل رضورة احـــرتام مبادئ القانون 
الـــدويل اإلنســـاين ومبدأ حاميـــة العاملني 
يف اإلغاثة وتقديم املســـاعدات اإلنســـانية  
خاصـــة وأن الجهود الدوليـــة منصبة عى 
العمليات  الحربيـــة ووقف  تهدئة األوضاع 
املتحاربة  األطـــراف  كافة  بني  العســـكرية 
الضعفاء  املدنيـــني  إغاثـــة  عـــى  والعمل 

نداء 
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املنكوبـــني واملحارصين مـــن الهالك . 
عـــن  بيانهـــا  يف  املنظمـــة  وأعربـــت 
أســـفها من خـــروج الوضع اإلنســـاين عن 
الـــذي ينـــذر بحالة  الســـيطرة ، األمـــر 
كارثيـــة جديـــدة ومروعة تلقـــي بظاللها 
عـــى املنطقـــة يف ظـــل التجاهـــل التام 
لنصـــوص القانـــون الدويل اإلنســـاين التي 
تؤكـــد أن املدنيني الواقعني تحت ســـيطرة 
أي طـــرف كان يجب أن يعاملـــوا معاملة 
إنســـانية تحفـــظ لهم العيـــش بكرامة يف 
جميـــع الظـــروف، ودون أي متييـــز يرض 
بهـــم. ويجـــب حاميتهم ضد كل أشـــكال 
العنف واملعاملـــة املهينة مبـــا فيها القتل 
والتعذيـــب.  ويف ذات الشـــأن ، نوهـــت 
املنظمة العربية للهـــالل األحمر والصليب 
الـــدؤوب  بالعمـــل  بيانهـــا  يف  األحمـــر 
والنشـــاط الفاعل الذي تقـــوم به منظمة 
»العضو  الســـوري  العريب  األحمـــر  الهالل 
لديها  العاملني  باملنظمة« وجميـــع  الفاعل 
واملتطوعني يف ســـبيل مســـاعدة املنكوبني 
الضعفاء واملحتاجـــني يف هذه  ومســـاندة 
األزمـــة التـــي تواجه األشـــقاء، مشـــيدة 
كذلـــك بجهـــود اللجنة الدوليـــة للصليب 
إىل  الفاعلة  اإلنســـانية  وبرامجهـــا  األحمر 
الـــدويل لجمعيات  االتحاد  جانب جهـــود 
الصليـــب األحمر والهـــالل األحمر وكذلك 
العربيـــة  الوطنيـــة  الجمعيـــات  جهـــود 
الفاعلـــة يف تلك املنطقـــة إىل جانب بقية 
الجمعيـــات الوطنية الداعمـــة واملتعاونة. 
 وناشدت يف ذات السياق ، كل األطراف 
بتحييـــد منشـــآت الهالل األحمـــر العريب 
الجارية،  األحداث  الســـوري وكوادرها عن 
وعدم اســـتهدافها بأي حال مـــن األحوال، 
وكوادرهـــا  متطوعيهـــا  حاميـــة  ورضورة 
امليدانّيـــة ومنشـــآتها عى كاّفـــة األرايض 
الســـوريّة دون اســـتثناء. كام أبدت أسفها 
لتعـــرض فـــرق الهـــالل األحمـــر العريب 
الســـوري ألرضار أدت إلصابـــة العديد من 
املتطوعـــني ، مـــام أدى إىل انخفاض قدرة 
الحتياجات  االســـتجابة  عـــى  الفرق  تلك 
الخدمات  وتقديـــم  املدنيـــني،  الســـكّان 

الالزمة لهم. وأكدت أن اســـتهداف آليات 
أو موظفـــي ومســـعفي العون اإلنســـاين 
الذين يحملون إشـــارة الهـــالل األحمر أو 
الصليـــب األحمر يشـــكل انتهـــاكا صارخا 
للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين . مؤكدة عى 
رضورة احـــرتام القانون الدويل اإلنســـاين و 
مبـــدأ حاميـــة العاملني يف مجـــال اإلغاثة 
وتقديم املســـاعدات. وفقا ملا نصت عليه 

القوانـــني واالتفاقيـــات الدولية.
كام أكـــدت عـــى الضامنـــات الكافية 
الســـوري  العريب  الهـــالل  لتحـــرك قوافل 
كافـــة  داعيـــة   ، املســـتهدفة  للمناطـــق 
الجهـــات املعنيـــة إىل التحـــرك العاجـــل 

والفـــوري من أجـــل دعم الهـــالل األحمر 
اإلغاثيـــة  بواجباتـــه  للقيـــام  الســـوري 
والوقوف معه ودعمـــه ، وخصت املنظمة 
للصليب  الدوليـــة  »اللجنـــة  دعوتهـــا  يف 
األحمر« راعيـــة القانون الدويل اإلنســـاين 
يف العـــامل إىل املســـارعة كـــام عهدنا منها 
دامئـــا إىل اتخاذ خطوات عملية ملموســـة 
تجـــاه الوضع هنـــاك والـــذي يضاف إىل 
جهودهـــا الحثيثة القامئة هنـــاك ، وخاصة 
التشـــديد عـــى توفـــر الحاميـــة الالزمة 
لكافـــة منســـويب الهالل األحمر الســـوري 
حتـــى يـــؤدوا عملهـــم اإلنســـاين وفقـــا 

النبيلة. لرســـالتهم 
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أكـــد املستشـــار اإلعالمـــي  للمنظمـــة 
األحمر  والصليب  األحمـــر  للهـــالل  العربية 
أحمد ســـعيد أبو حســـان صعوبـــة الوضع 
اإلنســـاين الراهـــن يف الوطن العـــريب خاصة 
، مشـــراً إىل أن العديـــد مـــن املجتمعات 
تشـــهد نزاعـــات مســـتمرة أدت إىل تفاقم 
معانـــاة األفراد وتردي األوضـــاع االجتامعية 
والصحية ، ما يجعلنا نعيش أزمة مســـتمرة 
أمـــام املجتمـــع الـــدويل الذي مل يســـتطع 
انقـــاذ الالجئـــني أو إيقاف تناســـل املآيس 
التـــي يصنعها اإلنســـان. وطالب  وخصوصاً 
اللجنـــة الدولية للصليب باعتبارها حارســـة 
والعاملة يف خضم  اإلنســـاين  الدويل  القانون 
الجهد يف ســـبيل  باملزيد مـــن  الرصاعـــات 
نـــرش مبـــاديء القانـــون الدويل اإلنســـاين 
وتعزيزه لـــدى كافة األطـــراف ويف مختلف 
الدول، والتقـــيص حيال أطـــراف النزاع غر 
امللتزمة بهـــذه القوانني اإلنســـانية ، منوهاً 
بالحضـــور اإلنســـاين واإلغـــايث لجمعيـــات 
العربية  األحمـــر  والصليب  األحمـــر  الهالل 
إلنقـــاذ  الفوريـــة  املســـاعدات  وتقديـــم 
، وأشار  والتخفيف من مأســـاتهم  املنكوبني 
إىل أن مشـــاركة املنظمة يف هذه الندوة تأيت 
إســـتجابة لدعوة االتحاد الـــدويل لجمعيات 
الصليـــب األحمر والهالل األحمـــر، ومتثيلها 
األحمر  والصليب  األحمـــر  الهالل  لجمعيات 
الوطنيـــة العربيـــة والتي تكتســـب أهمية 

دعت إلى تطوير استراتيجيات االعالم 
اإلنساني في المنظمات اإلنسانية

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 
األحمر تستعرض جهود الجمعيات الوطنية 

 
ً
بالمنطقة العربية أمام )160( مختصا
باإلعالم في ندوة اإلعالم الدولية

خاص ـ معكم )تايالند( 

بالغـــة كونهـــا تعمـــل يف املـــرسح األكرب 
لألزمات التي تعرفهـــا البرشية هذا اليوم .  

مشـــاركة  ختام  مبناســـبة  ذلـــك   جـــاء 
املنظمة يف »ندوة اإلعـــالم العاملية« بحضور 
اللجنـــة الدولية للصليب األحمـــر واالتحاد 
والهالل  األحمر  الصليـــب  لجمعيات  الدويل 
األحمر التي أقيمـــت يف العاصمة التايلندية 
املنظمة  اســـتعرضت  ، حيث  بانكوك مؤخراً 
جهود جمعيـــات الهالل األحمـــر والصليب 
الفاعلة أمام حشـــد دويل  العربيـــة  األحمر 

ميثل أكـــرث مـــن )160( مختصـــاً يف االعالم 
مـــن املنظـــامت اإلنســـانية والجمعيـــات 
الوطنية ومنظـــامت دولية أخرى يف ســـبيل 
اإلنســـانية  اإلســـتجابة  منصـــات  توحيـــد 
وتنســـيق العمل اإلغايث مبا يخدم األشـــقاء 
الالجئـــني يف ظـــل تواجـــد العديـــد مـــن 
الجمعيـــات املانحـــة ذات الثقـــل يف دعم 
العامل،  مســـتوى  عـــى  اإلنســـاين  العمـــل 
متطرقاً إىل دورها يف مجال االعالم اإلنســـاين 
والتعريـــف باألزمات اإلنســـانية ، ودعا إىل 

اإلعالم اإلنساني  
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اســـتثامر كل وســـائل اإلعـــالم الحديث يف 
نقل الصورة اإلنســـانية واإلغاثيـــة والجهود 

املبذولـــة  يف مجال اإلغاثة.   
وتناولت النـــدوة جانباً مهـــامً يف الوقت 
الذي يشـــهد العمل اإلنســـاين فيـــه تغرات 
واســـعة النطاق ، حيث بات مـــن الصعب 
عـــى منظـــامت عامليـــة عريقـــة كالحركة 
األحمر  والهـــالل  األحمر  للصليـــب  الدولية 
أن تواصـــل االعتامد عـــى مقوماتها لوحدها 
مســـتوى  تصاعـــد  يف  االرتفـــاع  ملواجهـــة 

الكـــوارث البرشيـــة والطبيعيـــة ، ما يؤكد 
رضورة توظيـــف جهودهـــا يف مجال اإلعالم 
واالتصـــال للرفـــع مـــن مســـتوى الثقـــة 
والجـــودة يف عملها خاصـــة وأن الناس اليوم 
أصبحـــوا أكـــرث اطالعـــا واتصـــاال ببعضهم 
مـــن أي وقت مـــى وأكد بشـــر رحامين 
مســـئول االعـــالم الرقمي باملنظمـــة إضافة 
إىل تطلعهم للمشـــاركة النشـــيطة يف شؤون 

املنظـــامت التي يســـاندونها.
 وأشـــار "رحـــامين" » أهمية املشـــاركة 

املجتمعية والتنســـيق اإلغـــايث والذي يدعم 
الجمعيات مـــع بعضهـــا لخدمات  جهـــود 
الحركة  األهم يف هـــذه  املنكوبني واملعنـــي 
الدوليـــة اإلنســـانية ، وتعزيـــز التنســـيق 
الحركة يف تحســـني  بـــني مكونات  والتعاون 
االستجابة اإلنســـانية للحركة ، مؤكدا بدوره  
أهميـــة مثـــل هـــذه النـــدوات الدولية يف 
تبـــادل الخـــربات وتنمية التجـــارب وتعزيز 
املكتســـبات الحاليـــة يف ميـــدان اإلعـــالم 
اإلنســـاين الذي بدأ يشـــق طريقـــه وتفرده 
يف ظل ماتشهده الســـاحة اإلنسانية العربية 

ومآيس. أزمـــات  من 
 واشـــار »أبوحســـان« إىل أن اســـتعراض 
الطبيعيـــة  والكـــوارث  للـــآيس  النـــدوة 
والبرشيـــة وآلية تدخـــل الجمعيات الوطنية 
ملعالجـــة هـــذه املـــآيس ســـاهم يف تزويد 
املشـــاركني بفرصـــة تبـــادل األفـــكار ونقل 
الدولية إضافة  والتجـــارب  العاملية   الخربات 
إىل ســـبل تعزيز ســـبل التواصـــل بني تلك 
الجمعيات عى مســـتوى العـــامل . ومتابعة 
تنســـيق حلول الحركـــة اإلنســـانية الدولية 
التي تتضمـــن املجتمعـــات الدولية لالتحاد 
الدويل لجمعيات الهـــالل األحمر و الصليب 
األحمـــر و اللجنة الدوليـــة للصليب والهالل 
األحمـــر اثنـــاء حـــاالت الطوارئ واســـعة 
النطـــاق وهو مـــا أكدت عليـــه املنظمة يف 

 . ركتها مشا
 ودعا »أبوحســـان« كل الجهـــات العاملة 
يف املجال اإلنســـاين إىل تطوير إسرتاتيجياتها 
يف العمل اإلعالمي، ولغـــة خطابها ، وكذلك 
التأثـــر الجامهـــري نحو االلتفـــات لفئات 
املحتاجـــني واملنكوبـــني من خدمـــات هذه 
الجمعيـــات ، وتعزيـــز املبـــادرات وتطوير 
االتصـــاالت االســـرتاتيجية عـــى مســـتوى 
والعاملية  واإلقليميـــة  الوطنيـــة  الجمعيات 
. ومـــن ذلـــك مثـــالً صناعـــة الهوية عى 
مســـتوى الحركة اإلنســـانية ، ودعم اتصال 
مجـــال  يف  اإلنســـانية  الفـــرق  وتنظيـــم  
العالقـــات  تطويـــر  ملواصلـــة  االتصـــاالت 
والعمل   ، الطويـــل  املـــدى  املتبادلـــة عى 
عى التخطيـــط و األفكار لجعـــل العالقات 

و االســـرتاتيجيات املهمـــة للحركة .
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الحراك  التونســـية  الجمهوريـــة  شـــهدت 

اإلنســـاين للمنظمـــة العربية للهـــالل األحمر 

والصليـــب األحمـــر ARCO خـــالل الفـــرتة 

مـــن 10 – 13 أكتوبـــر املـــايض ، إذ أقامـــت 

املنظمة اللقاء التنســـيقي والـــذي بحثت فيه 
تحضـــرات املواضيع املســـتجدة عى ســـاحة 
الجمعيـــات الوطنية ، باإلضافـــة إىل تحضرات 
الدفاع  أجهـــزة  الثالث جمع رؤســـاء  امللتقى 
املـــدين وأمنـــاء ورؤســـاء جمعيـــات الهالل 
االحمـــر والصليـــب االحمر بالـــدول العربية 
بحضـــور مختلـــف الـــدول العربيـــة للهالل 
األحمـــر والصليب األحمـــر، واملنظمة الدولية 
وجامعة  املـــدين  والدفـــاع  املدنية  للحاميـــة 

ومفوضية  األمنيـــة  للعلـــوم  العربية  نايـــف 
الالجئني  لشـــؤون  الســـامية  املتحـــدة  األمم 

الدولية. املنظـــامت  مـــن  وعدد 
وأفتتـــح اللقاء أمـــني عام الهـــالل االحمر 
التوني عبداللطيف شـــابو مســـتعرضاً مناذج 
العمـــل املشـــرتك بـــني الجمعيـــات الوطنية 
املـــدين يف ســـبيل تفعيل  الدفـــاع  واجهـــزة 
املساعدات  وتقديم  التنســـيقية  العمل  آليات 
والقيام بأعـــامل االغاثة واالنقـــاذ أثناء وقوع 
األزمـــات، وتكامل التعاون بـــني هذه األجهزة 
وسياســـات االســـتجابة وادارتهـــا والحد من 
أخطارهـــا .  وأكـــد اللقـــاء حينهـــا ، أهمية 
امللتقى الثالـــث كونه يعزز التعـــاون امليداين 
بني مكونـــات املنظمة واجهـــزة الدفاع املدين، 
قدرات  بنـــاء  وتعزيز  للكوارث،  واالســـتعداد 
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الجمعيات الوطنية، باإلضافـــة اىل دور الحركة 
االحمـــر والصليـــب االحمر  للهالل  الدوليـــة 
يف مجـــال التأهـــب للكـــوارث ، ودور اجهزة 
الدفـــاع املـــدين يف القانون الدويل االنســـاين ، 
التعاون  وكذلك بحـــث العديد من مجـــاالت 
يف العمـــل التطوعي، اتفاقيـــة التعاون العريب 
يف مجال تنظيـــم عمليات االغاثـــة، والقانون 

الـــدويل للكوارث.
وقد نال اللقاء حديثاً واســـعاً ومســـتفيضاً 
العربيـــة  املجموعـــة  رؤى  توحيـــد  حـــول 
املســـتقبلية ، كتشكيل لجان متابعة مستجدات 
املرشـــحني العرب يف املحافل الدولية ، والبدء 
يف تشـــكيل منصـــة إعالمية لرصـــد جهودهم 

والعمـــل عـــى إخراجها بشـــكل احرتايف .
 

الحامية    أجهـــزة  لرؤســـاء  ملتقـــى 
الهالل األحمر  املدنية وأمناء جمعيـــات 

األحمر والصليـــب 
كـــام شـــهدت الجمهوريـــة التونســـية يف 
ذات الســـياق ، امللتقـــى الثالـــث لرؤســـاء 
أجهزة الدفـــاع املدين بالـــدول العربية وأمناء 
باملنظمـــة  الوطنيـــة  الجمعيـــات  ورؤســـاء 
العربيـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر، 
وذلك صبـــاح األربعـــاء 11 أكتوبر مبشـــاركة 
مختلـــف الدول العربية وعـــدد من املنظامت 
العربيـــة والدوليـــة. وشـــكل هـــذا امللتقى 
خطوة هامة يف ســـبيل تفعيـــل آليات العمل 
التنســـيقية وتقديـــم املســـاعدات والقيـــام 
األزمات،  أثنـــاء وقوع  االغاثة واالنقاذ  بأعامل 
وتكامـــل التعاون مع أجهـــزة الحامية الوطنية 
والجمعيـــات الوطنيـــة والعمل عـــى تعزيز 
والجمعيات  األجهـــزة  ودعم مســـاهمة هذه 
القانونيـــة والترشيعية  األنظمـــة  يف تطويـــر 
الوطنية وسياسات االســـتجابة وادارتها والحد 

. مـــن أخطارها 
 وأكـــد امللتقـــى حـــرص األمانـــة العامة 
ملجلـــس وزراء الداخلية العـــرب ، حيث وجه 
األمـــني العام للمجلـــس الدكتـــور محمد بن 
عيل كومـــان دعوته للمنظمـــة العربية للهالل 

العربية  وجمعياتها  األحمـــر  والصليب  األحمر 
لتعزيز التعاون والتنســـيق بني أجهزة  ســـعياً 
الدفـــاع املـــدين والجمعيـــات الوطنية بهدف 
توحيد جهودهـــا يف العمل اإلغايث واإلنســـاين 
لألشـــقاء من الالجئني أو حـــال وقوع الكوارث 

ال قـــدر الله . 
 كام أكـــد امللتقـــى أهمية توحيـــد جهود 
اجهـــزة الدفـــاع املـــدين وجمعيـــات الهالل 
االحمـــر والصليـــب االحمر يف العـــامل العريب 
يف ظـــل الوضع املأســـاوي الكاريث ، وتناســـل 
املآيس وتنوعهـــا ، فمن أزمات رصاع إىل كوارث 
طبيعية وأخـــرى صحية. وهو مـــا جعلنا أمام 
أزمـــات متجـــددة ، تحتـــاج اىل املزيـــد من 
التنســـيق االنســـاين بالـــذات وأن الجمعيات 
املانحـــة والجهات املســـتفيدة هـــي يف ذات 
النطاق ، مشـــرا إىل أن املســـتقبل يحتاج ان 
نكـــون أكـــرث تعاونا وأكـــرث حكمـــة ملواجهة 

. األزمات  هـــذه 
وحملت مواضيع امللتقـــى املطروحة تفاؤالً 
بنجـــاح العمـــل بـــني مكونـــات املنظمة من 
جمعيـــات الهـــالل االحمر والصليـــب االحمر 
وأجهـــزة الدفاع املدين عى التنســـيق للوصول 
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واملنكوبـــني  الالجئـــني  مـــن  املحتاجـــني  اىل 
االشـــقاء بأرسع طريقة وأكـــرث فائدة . حيث 
تضمـــن جـــدول أعـــامل امللتقى اســـتعراض 
لرؤســـاء  الثاين  امللتقى  توصيات  تطبيق  نتائج 
أجهـــزة الحامية املدنية ورؤســـاء الجمعيات ، 
اســـتعراض تجارب الـــدول األعضاء يف مواجهة 
الكـــوارث والحوادث الكـــربى ، عرض تجارب 
مع  جمعتهـــا  التـــي  الوطنيـــة  الجمعيـــات 
الدفـــاع املـــدين ، التطـــورات املســـتجدة يف 
أنشـــطة ومهـــام جمعيـــات الهـــالل األحمر 
والصليب األحمـــر يف الدول العربيـــة ، إدارة 
وتســـير مخيامت الالجئني يف العـــامل العريب . 
االفتتاحيـــة ملعايل  الكلمـــة  أكـــدت  ولقد 
األمني العـــام ملجلـــس وزراء الداخلية العرب 
الدكتـــور محمـــد بن عـــيل كومـــان أهمية 
امللتقـــى، كون الوطن العـــريب عرضة للكوارث 
الطبيعيـــة املختلفـــة بفعل موقعـــه الجغرايف 
، مشـــراً إىل أن بعـــض البلـــدان العربية تقع 
قريباً مـــن خطوط الصدع القـــاري يف القرشة 
األرضيـــة مـــام يرشـــح احتـــامالت التعرض 
للـــزالزل والهـــزات األرضيـــة , وبعضها اآلخر 
يقع يف منـــاخ مداري يجعلـــه عرضة لألمطار 
املوســـمية التي تخلف أحياناً خســـائر برشيًة 
وماديًة كبرة بفعـــل ما يصاحبها من رياح 
عاتية ومـــا ينتج عنها مـــن فيضانات 
جارفة وســـيول عارمـــة وانزالقات 
العربية  الـــدول  إىل  للرتبة. إضافة 
التـــي تقع يف مناطـــق صحراوية 
أو شـــبه صحراويـــة التي تعاين 
كارثية  تحديـــات  مـــن  كذلك 
والجفاف  بالتصحـــر  تتعلـــق 
فضالً  الطبيعيـــة,  واآلفـــات 
عـــن االحتـــامالت املتزايدة 
ملواجهة الكـــوارث الصناعية 
وتدوير  اســـتخراج  نتيجـــة 
النظـــر  الفتـــاً  الطاقـــات, 
األوضـــاع  تدهـــور  إىل 
وبـــؤر  واألمنيـــة  السياســـية 
املســـلحة  والنزاعـــات  التوتـــر 
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التي تشـــهدها بعـــض أنحاء الوطـــن العريب 
، والتـــي أدت إىل كوارث إنســـانية جســـيمة 
خلفـــت مئـــات اآلالف من القتـــى والجرحى 
وهدمـــت آالف البيـــوت ودفعـــت ماليـــني 
النـــاس إىل النـــزوح داعياً يف هـــذا الصدد إىل 
تضافر جميـــع الجهود وتكاتـــف كل الجهات 
املعنيـــة ســـواء منهـــا الحكوميـــة واألهلية، 
مشـــراً إىل أن امللتقـــى يحمل درجـــة كبرة 
أكـــرث قطاعني  يجمـــع  األهميـــة، ألنه  مـــن 
تدخالً يف مواجهة تداعيـــات الكوارث البرشية 
والطبيعيـــة أال وهام الحاميـــة املدنية والهالل 
األحمـــر، باإلضافة إىل بعض الجهـــات الدولية 
ومنظـــامت املجتمع املـــدين املعنيـــة . وأكد 
أهميـــة تعزيز عالقـــات التعاون بـــني األمانة 
العامـــة للمجلـــس واملنظمة العربيـــة للهالل 
األحمـــر والصليب األحمر، مبـــا يخدم مصلحة 
الفعالة  املواجهـــة  ويدعـــم  العربية  الـــدول 

للكـــوارث والحـــوادث الكربى.
 كام اســـتمع الحضور مـــن أصحاب املعايل 
والســـعادة قادة الدفاع املدين يف العامل العريب 
إىل العديـــد من التجـــارب التي اســـتعرضتها 
جمعيـــات الهـــالل األحمـــر التي شـــاركت . 
والـــدور التكاميل مع أجهـــزة الحامية املدنية 
، وتوالـــت موضوعات امللتقـــى التي اختتمت 

بالتوصيـــات التالية : 
تفعيـــل  اىل  الدعـــوة    : األوىل  التوصيـــة 
االتفاقيـــات العربيـــة الخاصـــة باالســـتجابة 
الرسيعـــة للكـــوارث وحاميـــة املتطوعـــني.

التوصيـــة الثانية : التنســـيق لتنظيم مترين 
عـــريب مشـــرتك بني أجهـــزة الحاميـــة املدنية 
– الدفـــاع املدين ورؤســـاء جمعيـــات الهالل 
األحمـــر والصليب األحمر يف الـــدول العربية.

التوصيـــة الثالثة : تعيـــني ضابطي اتصال يف 
كل دولـــة بني جهاز الحاميـــة املدنية – الدفاع 
املـــدين وجمعية الهـــالل األحمـــر او الصليب 
لتســـهيل  الجانبني  بني  التعاون  لتعزيز  األحمر 
وخارجياً. للكوارث محلياً  املشـــرتكة  االستجابة 

 التوصيـــة الرابعـــة : بعد مناقشـــة تجارب 
الـــدول األعضـــاء يف إدارة وتســـير مخيامت 
الالجئـــني يف العـــامل العـــريب أوىص امللتقـــى 
بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشـــرتكة 
يف مجـــال العمـــل اإلنســـاين ودعـــوة الدول 

العربيـــة لالســـتفادة منها.
 

تطلعات مستقبلية
هـــذا وتتطلـــع املنظمـــة مـــن جمعيات 
الهـــالل األحمـــر والصليب األحمـــر إىل تنفيذ 
هـــذه التوصيـــات والتي تعـــد مطالب هامة 
بالنظـــر إىل مـــا تعانيـــه الدول األشـــقاء من 
أزمـــات اللجـــوء والكـــوارث ، مثمنـــة جهود 
مجلس وزراء الداخلية العرب الذي اســـتضاف 
امللتقى الثالث لرؤســـاء اجهـــزة الدفاع املدين 
ورؤســـاء جمعيات الهالل االحمـــر والصليب 
االحمـــر يف العـــامل العـــريب ضمـــن أعـــامل 
املجلـــس واملنظمة لوضع الخطـــوط العريضة 
للتعـــاون يف مواجهة االزمات التـــي تتأثر بها 
املنطقـــة العربية يف الفـــرتة الراهنة، وملواصلة 
الـــدور الهـــام يف توحيـــد آليـــات العمل من 
الـــدور الحكومـــي املتمثـــل يف اجهزة  خالل 
الدفـــاع املدين والدور املســـاعد الـــذي تتواله 
جمعيـــات الهالل والصليب االحمر الســـتجابة 
أفضـــل وأرسع وقـــت الكوارث بالـــذات وان 
هذه الجمعيات مل تنشـــأ يف األســـاس ملنافسة 
أحـــد أو أخـــذ دور أي جهـــة وإمنـــا للتكامل 
والتعاون والتنســـيق وتغطيـــة الجوانب التي 
ال ميكـــن للجهـــات األخرى القيام بها لســـبب 
أو آلخـــر ، فضـــال عـــن مـــا تتمتع بـــه مزايا 
منها االســـتقاللية والحياد وتوفـــر كوادر من 
املتطوعني واملتطوعات التـــي  ميكنها من اداء 

ســـهولة. بكل  مهامها 
 

واملنظمة تســـتعرض تجربة »طائرة 
بدون طيـــار« الخاصة بالكوارث 

املنظمـــة  كشـــفت   ، الســـياق  ذات  ويف 
األحمر عن  والصليب  األحمـــر  للهالل  العربية 
مـــرشوع رسيع متثـــل يف طائرة بـــدون طيار 
االســـتعانة  تم  أحـــدث مرشوع  يعترب  والذي 
اســـتفادة  إغاثية عريقة بهدف  فيه بخـــربات 
الجمعيـــات الوطنية ذات االنتشـــار الواســـع 
الكوارث  مـــن  للحد  الرسيعـــة  واالســـتجابة 

واملســـاهمة يف إنقـــاذ األرواح ، وتعزيز دور 
الجمعيـــات الوطنية األعضـــاء يف هذا املجال 
، وأوضـــح الدكتور ســـليامن الرتيك املستشـــار 
املنظمـــة تواصلت مؤخراً  للمنظمة أن  التقني 
مع الجهـــات العامليـــة املتخصصـــة يف مجال 
الطائـــرات بدون طيـــار وبالحديـــث معها يف 
مـــدى إمكانية جلب هذه التنقيـــة وتطويرها 
لتخـــدم األهداف اإلنســـانية الســـامية , التي 
تســـعى املنظمـــة إىل تحقيقهـــا حيث قدمت 
املنظمـــة أفـــكاراً نوعية ســـاهمت يف تطوير 
املنتج للمســـاهمة يف حاميـــة األرواح وتقليل 
الخســـائر البرشيـــة ، رسعة االســـتجابة التي 
توفرها، ســـهولة االســـتخدام ، رسعة الحصول 
عـــى البيانات، حاميـــة طواقـــم اإلنقاذ عى 
األرض وعـــدم تعريضهـــم للمخاطـــر إمكانية 
اســـتخدام العديـــد مـــن املستشـــعرات عى 
الطائـــرة الســـتخدامها يف عـــدة تطبيقـــات ، 
وإمكانيـــة مشـــاركة املعلومـــات ســـحابياً يف 
نفـــس الوقت مع غـــرف العمليـــات املركزية 
مقارنة  التكلفـــة  وتقليـــل  الكـــوارث.  إلدارة 
بالحلـــول التقليدية ، باإلضافـــة إىل رفع كفاءة 
االســـتجابة للكوارث لدى الجهـــات املختصة ، 
واملســـاهمة الفعالة يف مرحلة إعادة اإلعامر . 
وأضاف »الرتيك« أن حلـــوالً عديدة تقدمها 
تلك الطائرات يف املجال اإلنســـاين باســـتخدام 
تقنيـــة ثالثية األبعـــاد مام يســـاعد يف تقييم 
مناطق الـــرضر وطرق إعادة اإلعـــامر وتأمني 
املمـــرات اآلمنـــة للفرق العاملـــة عى األرض 
، وتقديـــم تقرير كامل شـــمويل عـــن املنطقة 
يف مـــدة ال تتجـــاوز الخمس ســـاعات ملنطقة 
مســـاحتها تصـــل مســـاحتها 10 كـــم٢ األمر 
الـــذي يعترب أقـــل بـ ٨٠٪ من الوقـــت مقارنة 
بالوقـــت الـــذي قد تســـتغرقه فـــرق اإلنقاذ 
لتقييم الوضـــع بالطرق التقليديـــة يف الوقت 
الحـــايل . باإلضافـــة إىل اســـتخدامها يف مجال 
حيث  والبحـــري  الـــربي  واإلنقـــاذ  البحـــث 
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ميكن لهـــا متشـــيط منطقة كبـــرة من خالل 
تقنيـــات تســـتخدم الـــذكاء االصطناعـــي يف 
اســـتخراجهم  وطرق  املفقودين  أماكن  تحديد 
يف املناطـــق الصعبـــة ، وميكن لهـــا العمل يف 
مختلف الظـــروف الجويـــة واألماكن املعقدة 
ســـواء عمليات البحـــث واإلنقـــاذ يف الرب أو 
البحر األمر الذي يســـاهم يف حفـــظ األرواح 
. وكذلك  اإلنقـــاذ بكفـــاءة عاليـــة  ورسعـــة 
واالستجابة  اإلســـعاف  مجال  يف  اســـتخدامها 
الرسيعـــة للحـــاالت الطارئـــة يف أقـــل من ٣ 
دقائق وتحتـــوي عى تقنيـــات مدمجة متكن 
غـــرف العمليات من تقييم الحالـــة والتواصل 
املتواجديـــن مع املصاب  الصويت واملريئ مـــع 
، وكذلـــك حمـــل بعـــض املعـــدات الطبيـــة 
التي تســـاهم يف إنقـــاذ حيـــاة املصابني مثل 
: جهـــاز الصعقات الكهربائيـــة AED وأدوية 
النزيـــف وُحقن الحساســـية وغرها ،  إيقاف 
ويتـــم تثبيت الطائـــرات يف منصـــات إطالق 
موزعـــة بشـــكل مـــدروس مســـبقاً ، أعـــى 
األبـــراج واملبـــاين الخدمية يف املدينـــة ، كام 
ميكن اســـتخدام هـــذه التقنيـــة يف الحوادث 
املروريـــة حيث يســـاعد رسعـــة وصولها عى 
تقييـــم الحـــادث ومـــدى خطـــورة الحاالت 
وعدد ســـيارات اإلســـعاف الالزمـــة للتعامل 
مع الحـــادث وميكن لها كذلـــك التعرف عى 
التاريـــخ املصابني املـــريض آليـــاً ملعرفة طرق 
. املســـتخدمة  اإلصابات واألدوية  التعامل مع 

 وأضـــاف »الـــرتيك« أنه ميكن اســـتخدامها 
حـــاالت  يف  واألدويـــة  املـــؤن  توصيـــل  يف 
الكـــوارث وانقطاع الطرق الرئيســـية واملمرات 
واالتصاالت الالســـلكية ، أو يف املناطق النائية 
والبعيـــدة وكذلـــك يف األماكـــن التي يصعب 
الوصـــول إليـــه برسعـــة عالية ووقـــت أقل 
. مؤكـــدا أهميتهـــا يف مجال نـــزع األلغام يف 
مناطق الـــرصاع التـــي يعاين منهـــا املدنيون 
وبالذات مـــع ارتفاع تكلفة اكتشـــاف األلغام 
وتعطيلهـــا ووجـــوب القيام بذلـــك من قبل 
وحـــدات متخصصة حيث تقـــدم الطائرة أحد 
الحلـــول الفعالة وغر املكلفـــة بهذا الخصوص 
من خـــالل اكتشـــاف منطقة كبـــرة وتحديد 
أماكن وجـــود األلغام بوقت قيـــايس باإلضافة 
إىل تفجـــر هـــذه األلغـــام أو انتزاعهـــا دون 
تعريض حيـــاة الفرق العاملة عـــى األرض أو 

للخطر. املدنيـــني  حياة 

»كومان«
 األمين العام لمجلس 
وزراء الداخلية العرب : 
يز التعاون والتنسيق   نسعى لتعز

بين أجهزة الدفاع المدني وجمعيات 
الهالل األحمر والصليب األحمر بهدف 
توحيد جهودها في العمل اإلغاثي 

واإلنساني لألشقاء من الالجئين
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عندمـــا وجـــه االمـــني العـــام للمنظمـــة 

للهالل االحمـــر والصليـــب االحمر  العربيـــة 

الدكتـــور صالـــح بن حمـــد الســـحيباين نداء 

املنظمة  وأعضـــاء  ملكونـــات  عاجال  إنســـانيا 

املانحة وذلك  االحمـــر  الهـــالل  من جمعيات 

للوقـــوف مع عضـــو املنظمة جمعيـــة الهالل 

األحمـــر الصومـــايل ، مل يكن ذلـــك النداء إال 

خطـــوة يف طريق مازالت املنظمة تســـر فيه ، 

بشـــأن هذه الجمعية التي تعيـــش حتى اآلن 

أوضاعاً مأســـاوية صعبة اثـــر التفجرات اآلمثة 

التي طالت البلد الشـــقيق الصومـــال مؤخرا، 

وقضـــت عى العديـــد مـــن األرواح واألنفس 

الربيئـــة واملمتلكات يف تفجـــر يعترب األعنف  

عى مســـتوى البالد العربيـــة قاطبة إن مل يكن 

عـــى مســـتوى العـــامل يف هذا العقـــد حيث 

أســـفر عن مقتـــل قرابـــة ألـ 400  شـــخصا، 

وإصابـــة ما يزيد عـــن 228 آخريـــن بجروح 

، إضافـــة إىل 60 مفقـــودا رغـــم أن بعـــض 

العاملـــني يف بعـــض مستشـــفيات مقديشـــو 

يـــرون أن العـــدد أكرب من ذلـــك بكثر  . وقد 

استشـــهد 6 من املتطوعني الزمـــالء والعاملني 

يف جمعيـــة الهـــالل االحمـــر الصومـــايل فيام 

تلقى قرابـــة العرشين مـــن املتطوعني العالج 

. املستشفيات  يف 

ووقف وفد املنظمـــة ، رغم كل التحذيرات 

المنظمة العربية تطالب 
بتنظيم لرعاية أسر ضحايا 
الحركة الدولية اإلنسانية

جمعية الهالل األحمر 
في الصومال .. أزمة انتظــــار

معكم - أحمد أبوحسان ـ مقديشيو

بناء  
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، ويف وقـــت يعـــج  والحراســـات املشـــددة 

املنظمة  ، ممثال ملكونـــات  األمنيـــة  بالفوىض 

العربيـــة للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 

عـــى اآلثـــار املهولـــة املدمرة التـــي لحقت 

باملبنـــى الرئيـــي لجمعيـــة الهـــالل االحمر 

الصومايل وشـــلّت محتوياته ودمـــرت مكاتبه 

وأجهزتـــه وأحرقت أوراقه ونرشاتـــه التوعوية 

، وأحرقت ســـياراته ، حيث أبـــدى الوفد أمله 

الشـــديد منددا بهذه املأســـاة التي أستهدفت 

من يقدمـــون الخدمة لإلنســـان. 

ودعـــا وفـــد املنظمـــة جمعيـــات الهالل 

واملنظامت  العربية  األحمـــر  والصليب  األحمر 

اإلنســـانية ومنظـــامت املجتمـــع املـــدين إىل 

املســـارعة يف املســـاهمة بإعادة بناء وتأهيل 

وإعادة  الصومـــايل  االحمـــر  الهـــالل  مبـــاين 

العمل االنســـاين حيث ال تســـتطيع الجمعية 

حاليـــا مـــن أداء عملها اإلنســـاين ورســـالتها 

اإلنســـانية كـــام يجب .

والتقـــى وفد املنظمة يف جولتـــه بالصومال 

بالعديد من الشـــخصيات اإلغاثية والرســـمية 

، وممثلـــني عـــن وزارة الشـــئون اإلنســـانية 

والكـــوارث الذيـــن تحـــدث معهم حـــول ما 

ميكـــن تقدميه مـــن جهـــود مـــن جمعيات 

العربية  االحمـــر  والصليـــب  االحمر  الهـــالل 

، وكـــذا الوقوف مـــع الجمعيـــة الصومالية يف 

أشـــد أزمة متـــر عليها منـــذ إنشـــائها . كام 

ألتقى الوفد يف العاصمة مقديشـــيو مبتطوعي 

يف  والعاملـــني  الصومـــايل  األحمـــر  الهـــالل 

اســـتمع  ، حيث  املحيطة  واملراكز  مقديشـــيو 

منهـــم للعديـــد من املشـــاكل التـــي تؤرقهم 

يف العمـــل اإلنســـاين واإلغـــايث ، ومـــن ذلك 

االهتـــامم بالشـــهداء يف هـــذا املجال . 

العربيـــة  املنظمـــة  بـــادرت  ذلـــك  إىل   

للهـــالل االحمـــر والصليب االحمـــر باإللتقاء 

بـــأرس وذوي شـــهداء جمعية الهـــالل االحمر 

واملتطوعـــات  املتطوعـــني  مـــن  الصومـــايل 

إثـــر التفجـــر اآلثـــم األخر ، حيـــث قدمت 

تعـــازي األرسة العربية االنســـانية وجمعيات 

الهـــالل االحمـــر والصليب االحمـــر باملنظمة 

العربيـــة والتي ســـارعت إىل  تقديـــم الدعم 

والوقوف  األرس  لهـــذه  واإلنســـاين  املعنـــوي 

معها ومشـــاطرتها هذا املصـــاب الجلل والتي 

أبـــدت صـــربا واضحـــا وصمـــودا والتزاما من 

قبلهـــم بأن يكونوا جنـــودا متطوعني يف خدمة 

اإلنســـانية، كـــام وقفت عى حـــال املتطوعني 

املصابـــني يف هـــذا الحادث اإلرهايب الغاشـــم.

جوبا ... حيث ال أرقام للمقاعد 
عـــى الطائـــرة الصوماليـــة جوبـــا ، التي 

تســـر رحلـــة واحـــدة فقـــط من جـــدة إىل 

مقديشـــيو مروراً مبحافظات ومـــدن صومالية 
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، اســـتقل وفـــد املنظمة هذه الطائـــرة والتي 
الوفد  عندما شـــاهدوا  الصمت  الركاب  ســـاد 
بني طوابـــر االنتظـــار ألخذ كـــرت الصعود ، 
وزاد اندهاشـــهم أيضاَ عندما شـــاهدوا الوفد 
عى مقاعـــد الطائـــرة ، لتبدأ رحلـــة الطائرة 
الغريبة التـــي ال أرقام ملقاعدهـــا ، وال هدوء 
يف محركاتهـــا ،وال ميكـــن أن تغفـــو من كرثة 
التحذيـــرات للمطبات الهوائيـــة ، كانت رحلة 
صعبـــة ، حيث حطـــت يف مطار مقديشـــيو 
حاملـــة معهـــا الجزء البســـيط مـــن الركاب 
حيـــث أن أكرثهم كان قد هبـــط يف محافظة 
أخـــرى . نـــزل الوفد مطـــار مقديشـــيو ، تم 
اســـتقباله من قبل الزمـــالء يف الهالل األحمر ، 
الحراســـة املشددة  ، واجراءات  الرتتيبات  متت 
، ملغـــادرة هـــذا الوفد من املطـــار الذي يعد 
بالحراســـات مختلفـــة الجنســـيات ، وبدأت 
رحلة الغرابة يف شـــوارع مقديشـــيو املزدحمة 
بأصوات املـــي وزحام الســـيارات وحكايات 
األســـواق وآثـــار التفجرات . لنصـــل إىل مقر 
الســـكن ، ليبقـــى األمـــان معنوياً مل يحســـه 
الوفـــد مـــن الداخـــل . لكنهـــا تبقـــى رحلة 
إنســـانية كان الهـــدف منها التعـــرف عى ما 
تبقى من روح تســـاهم يف إحيـــاء مفصل هام 
مـــن مفاصل الهـــالل األحمـــر الصومايل وهو 
املقـــر الرئيي لـــه ، والذي تعـــرض للتفجر 

بشـــكل كبر . 
 

مركـــز تأهيـــل املعاقـــني وصناعـــة 
الصناعية، ومستشـــفى كيساين  االطراف 
قـــام وفـــد املنظمة ، يســـلك طرقـــاً غر 
معبـــدة لينتقـــل مـــن واد يف واد ، ويصل مع 
زمالئه الهـــالل األحمر الصومـــايل لزيارة ملركز 
تأهيـــل املعاقني التابـــع للهـــالل واطلع عى 
صناعـــة االطـــراف الصناعية، كام قـــام بزيارة 
والجرحى  املدنيـــني واملصابني  للمرىض  تفقدية 
يف  اإلرهابيـــة   واألعـــامل  الـــرصاع  جـــراء 
املستشفيات  أقدم  أحد  »كيســـاين«  مستشفى 
التي يرشف عليها الهـــالل االحمر يف العاصمة 
الصومالية مقديشـــو ، ورافـــق الوفد يف زيارته 
العديد مـــن األطبـــاء الذين رشحـــوا معاناة 
هذا املستشـــفى يف ظـــل التحديـــات الكربى 
التـــي يواجههـــا من نقـــص حـــاد يف األجهزة 

واالمكانات الالزمة، مشـــيدا مبـــا يقدمه ذلك 
املستشـــفى وغره بوجه الخصـــوص رغام عن 
هذه التحديـــات الصعبة التي متـــر بالصومال 
حاليـــا ، وســـعيه الحثيث نحو توفـــر الرعاية 

الطبيـــة الطارئة للمصابـــني واملرىض . 
 واســـتمع الوفـــد إىل رشح مفصـــل عـــن 
االحتياجـــات التـــي تواجه األزمة االنســـانية 
التـــي مير بهـــا املستشـــفى  عـــى الرغم من 
الطبيـــة والصحية  تجـــاوزه تقديم خدماتـــه 
الكـــرث من مائتـــي الـــف حالة مرضيـــة منذ 
إنشـــائه. وأكـــرث مـــن 30 الف حالـــة جراء 
التوتـــر والرصاع الـــذي متر بـــه الصومال عى 

مـــدى عرشات الســـنني . 
الذين  الجرحـــى  الوفـــد بعض من  والتقى 
كانـــوا يتلقون العـــالج والذين أكـــدوا اهمية 
الهـــالل االحمر  الـــذي يقدمـــه أطباء  الدور 
يف الصومـــال . مشـــرا اىل الحاجـــة املاســـة 
والرسيعـــة لهذا املستشـــفى  مـــن الخدمات 
الطبيـــة الرضوريـــة كأجهزة مختـــربات الدم 
البيضاء واألشـــعة  الـــدم  وفحـــص كريـــات 

 Ultrasound( الصوتية وأشـــعة ألرتا ســـاوند
( وغرها مـــن أنواع أجهزة األشـــعة العملية، 
املرىض،  ورشاشـــف  اغطيـــات  إىل  باإلضافـــة 
كام أن املستشـــفى يفتقد ولألســـف الشديد 
إىل ثالجـــة للحفـــظ املؤقت للمـــوىت والجثث 
واملحافظـــة عـــى كرامتهـــم  ،ودعـــا الوفد 
والصليب  األحمر  للهـــالل  الوطنية  الجمعيات 
األحمـــر العاملـــة يف الصومـــال وغرهـــا اىل 
التواصـــل املبـــارش مـــع الهـــالل االحمـــر يف 
الصومـــال وفقـــا آلليـــات التعاون املشـــرتك 
واتفاقيـــات الـــرشاكات التي تخـــدم الطرفني  
والســـعي نحو بذل املزيد مـــن الدعم يف ظل 
حضورهـــم املتميـــز عـــى أرايض الصومال . 

املنظـــامت  مـــن  العديـــد  لقـــاء 
الوطنيـــة  والجمعيـــات 

ويِف ذات الســـياق ، عقـــد وفـــد املنظمة 
العديـــد مـــن اللقـــاءات واالجتامعـــات مع 
مختلف املســـؤولني املعنيني بالعمل اإلنســـاين 
االنســـانية  املنظـــامت  وبعـــض  والكـــوارث 
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والجمعيات الوطنيـــة للهالل األحمر والصليب 
األحمـــر  لبحـــث دعـــم الهـــالل االحمر يف 
الصومال ومســـاندته يف األزمـــة الصعبة التي 
مير بها إثر تعـــرض املبنى الرئيـــي للجمعية 
للتدمـــر شـــبه الكامل مـــن جـــراء االنفجار 
الرئيســـّية.  الـــذي وقع أمـــام بوابته  املروع 
تعاون  رضورة  عـــى  الســـحيباين  وشـــدد 
الجمعيـــات الوطنيـــة يف بنـــاء برامـــج لبناء 
قـــدرات وتدريـــب األطباء وتقديـــم األجهزة 
الطبيـــة التـــي تنقص املستشـــفيات بشـــكل 
عـــام مـــن أرسة طبيـــة ومعـــدات رضورية 
حيث يعـــاين املرىض واملراجعني مـــن االنتظار 
طويـــال للحصـــول عـــى موعـــد نظـــرا لقلة 
الفحوصـــات، وكذلك  لعمل  الالزمـــة  األجهزة 
دعـــم »األعـــامل الوقفيـــة« التـــي خطـــط 
الهـــالل االحمر الصومـــايل القيـــام بها لدعم 
احتياجـــات منشـــآته الطبية اليوميـــة والتي 
كان نقـــص الجانب املـــايل عائقـــا لتنفيذ أيا 
من تلك املشـــاريع الوقفية. وقـــد أبدى الوفد 
التي وجدها  االنســـانية  االستجابة  تفاؤله من 

مـــن بعـــض مســـؤويل الجمعيـــات الوطنية 
العربيـــة وغرهـــا بهـــدف تقويـــة الرشاكات 
االنســـانية بني اعضاء الحركـــة الدولية بهدف 
تقويـــة الجمعيـــة الوطنيـــة يف ذات البلـــد، 
مشـــرا إىل أنهـــا الجمعيـــة الوطنيـــة املعنية 
واملســـتمرة بالطبـــع مع غرها مـــن األجهزة 
الحكوميـــة املســـؤولة واملنظـــامت املهتمـــة 
مبجابهـــة تلك النكبـــات والكـــوارث البرشية 
والطبيعية املســـتمرة.  أكد »الســـحيباين« أن 
تقويـــة جمعية الهـــالل األحمـــر يف الصومال 
أو أي دعم يقـــدم لها ويســـاندها هو يف حد 
ذاته دعم مبـــارش للعمل اإلنســـاين الدائم يف 
ذلـــك البلـــد املنكوب مـــن جـــراء الرصاعات 
واألوضـــاع الصعبـــة وغرهـــا التي يعيشـــها 
األشـــقاء الصوماليني،  كام أنـــه دعم يف الوقت 
ذاتـــه لصمودهـــا واســـتمراريتها يف تقديـــم 
الخدمة الالزمـــة للمحتاجني وللفئات األشـــد 
حاجة وعـــوزا ، باإلضافة اىل بناء جســـور من 
العمل االنســـاين بـــني والجمعيـــات الوطنية 
توحيد  بهـــدف  الصومايل  االحمـــر  الهالل  مع 

الجهود االنســـانية وتنســـيق االعامل االغاثية 
واالســـتفادة الكـــربى من هـــذه الجهود بدال 
التواصل  وكذلـــك  وازدواجيتها.  تشـــتيتها  من 
مع مكونـــات الحركة الدولية مـــن الجمعيات 
الصومال  التـــي تعمـــل يف  الوطنيـــة وغرها 
والقيـــام بزيارتهـــا وبحـــث نقـــاط التواصل 
وتفعيـــل جوانـــب العمل املشـــرتك مع األخذ 
يف عـــني االعتبـــار كافـــة األبعاد الحساســـة 
والظـــروف الدقيقة التي متر بهـــا البالد حاليا.

 
 مطالبـــة بتنظيـــم لرعايـــة ضحايا 
الحركـــة الدولية للجمعيـــات الوطنية

 دعـــا األمني العام املنظمـــة العربية للهالل 
االحمـــر والصليب االحمر الدكتـــور صالح بن 
حمد الســـحيباين الجمعيـــات الوطنية الدولية 
للهـــالل األحمـــر والصليب األحمـــر وجميع 
الجهات املهتمة واملعنية بالعمل اإلنســـاين إىل 
النوعية   البناءة واملبـــادرات   املقرتحات  تنفيذ 
الوطنية  والجمعيـــات  املنظمة  تقدمهـــا  التي 
يف ســـبيل االهتامم بـــأرس املتطوعني والعاملني 
من شـــهداء العمل اإلنســـاين واإلغايث والذين 
قدموا أنفســـهم وأرواحهم رخيصة يف ســـبيل 
اللـــه تعـــاىل مؤثريـــن غرهم عى أنفســـهم 
يف مجاالت العمل اإلســـعايف وانقـــاذ املصابني 
أو الجرحـــى واملنكوبـــني يف حـــال  الكوارث 
واألزمـــات اإلنســـانية، حيـــث كان معظمهم 
يعملـــون دون مقابل يف هـــذا امليدان ويؤثرن 
حيـــاة غرهـــم عـــى أرواحهم بكل تســـام 
وإخـــالص وتفان، وتركوا خلفهـــم أرس وأطفال 
بحاجـــة إىل رعايـــة واهتـــامم مـــن بعدهم، 
أنفسهم،  ليســـاعدوا  والسعي نحو مساعدتهم 
مشـــرا إىل أن مثـــة اقرتاحات متعـــددة تخدم 
تلـــك الفئة وتقـــف معهم بحاجة ماســـة أكرث 
مـــن أي وقت مى إىل أن تَـــرى النور؛  حيث 
اإليجابية  املقرتحـــات  تلك  تبنـــي  لزاما  أصبح 
أو غرهـــا لتخدم أرس هـــؤالء الضحايا يف ظل 
ازدياد أعداد شـــهداء وضحايا العمل اإلنســـاين 
يف مناطـــق الرصاعـــات أو الكوارث ، مشـــيدا 
بهـــذا الصدد باملقـــرتح النوعي الـــذي قدمته 
بشـــأن  الكويتي  األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة 

تأســـيس صندوق لدعـــم ذويهم.
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المنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر 

تشارك هيئة الهالل األحمر 
السعودي والدفاع المدني 

االحتفاء باليوم العالمي 
للتطوع

مثـــن الدكتـــور صالح بن حمـــد الســـحيباين األمني العـــام للمنظمـــة العربية 
للهـــالل األحمـــر والصليـــب األحمر دعـــم حكومة خـــادم الحرمـــني الرشيفني ـ 
حفظها اللـــه ـ لجهاز الدفـــاع املدين وهيئـــة الهالل األحمر الســـعودي )الرشيك 
والعضـــو الفاعـــل والداعم للمنظمـــة( وتوفر كافـــة األجهزة وأحـــدث املعدات 
واآلليات عى مســـتوى العـــامل ، منوهاً كذلك بالتنســـيق الفاعل بـــني الجهازين 
لخدمة العمل اإلنســـاين بشـــكل عام ، وأشـــار إىل الرؤية الســـعودية 2030 التي 
تعزز رســـالة اململكة بدعم العمل التطوعي وترســـيخ مفاهيمـــه لدى املجتمع ، 
وتتيـــح الفرصة للشـــباب املتطوعني القيام باألعامل التي تتناســـب مع طموحاتهم 

واهتاممهم. 

إحتفاء



2323

جاء ذلـــك يف ورقـــة عمـــل ألقاها يف 
اإلحتفـــاء الـــذي نظمته املديريـــة العامة 
للدفـــاع املـــدين بالتعـــاون مـــع  جامعة 
األمر ســـلطان مبناســـبة »اليـــوم العاملي 
للتطـــوع« . داعيـــاً يف ورقته إىل اإلســـهام 
املعطلـــة لدى بعض  الطاقات  إخـــراج  يف 
رشائح املجتمـــع املهمة، وإتاحـــة الفرصة 
للشـــباب للعطـــاء واكتســـاب الخـــربات 
إشـــباع  إىل جانب  األوقـــات،  واســـتثامر 
الـــذات،  كإثبـــات  النفســـية  الحاجـــات 
والرغبـــة يف النجاح. وأضـــاف أن اململكة 

تطمح من خـــالل رؤيتها يف هـــذا املجال 
إىل ترســـيخ االنتامء للمجتمـــع، وتحقيق 
مبدأ الجســـد الواحد يف تقديم املســـاعدة 
الرتابط  لتقوية  األشـــد حاجة  لألشـــخاص 
، ونرش  أفـــراد املجتمـــع  والتكاتـــف بني 
عى  النـــشء  وتعويـــد  التفـــاين  ثقافـــة 
بذل العطـــاء ، وكذلك اســـتثامر أصحاب 
الخـــربات والكوادر املؤهلـــة واملنتجة من 
أفـــراد املجتمـــع باإلضافـــة إىل تخفيـــف 
الحكومية  الجهود واملـــوارد  العبء عـــى 
التي مـــن املمكن أن تـــرصف يف مجاالت 

أخـــرى يســـتفيد منهـــا املجتمـــع يف ظل 
نقـــص املوارد البرشية ، وأخراً  املســـاهمة 
يف التخفيـــف والحـــد من آثـــار الكوارث.

وأكد »الســـحيباين« أن طمـــوح اململكة 
لتحقيـــق رؤيتهـــا يف التطـــوع يســـتلزم 
تكاتـــف كل الجهـــات املعنيـــة حكومية 
وأهليـــة من حيـــث التأهيـــل والتدريب 
، ودعـــا إىل التوســـع يف العمـــل التطوعي 
وحفظ حقـــوق العاملني فيه ، مشـــراً إىل 
أن التطـــوع يعترب مظهـــراً حضارياً تتميز 
بـــه الـــدول املتقدمة ، مشـــيداً بشـــكل 
عـــام باملتطوعـــني عى اختـــالف مهامهم 
هيئـــات  مبتطوعـــي  خـــاص  وبشـــكل   ،
األحمر  الهـــالل  وجمعيـــات  ومنظـــامت 
والصليـــب األحمر وأجهـــزة الدفاع املدين  

 
والهالل  املدين  الدفـــاع  بني  الرشاكة 

السعودي األحمر 
وتطرقـــت »الورقـــة« إىل الرشاكـــة بني 
الدفاع املـــدين والهالل األحمر الســـعودي 
مشـــرة إىل التجربـــة النوعيـــة املميـــزة 
والرشاكة الفعلية بينهام يف إدارة الحشـــود 
وخدمـــة الحجيج تحت قيادتنا الرشـــيدة 
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والتـــي يجب مضاعفة نقلهـــا للعامل بكافة 
الوســـائل  الوســـائل اإلعالميـــة عرب كافة 
، وأكـــدت أهميـــة عقد امللتقـــى الدوري 
الكبـــر الـــذي جمـــع قيـــادات الحامية 
املدين وأجهـــزة الدفاع املـــدين وجمعيات 
الهـــالل األحمر العربية تحـــت قبة األمانة 
العامـــة ملجلـــس وزراء الداخليـــة العرب 

الفـــرتة املاضية . 
 

جهود املنظمة يف التطوع
املنظمة  جهـــود  الورقـــة  أبـــرزت  كام 
العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
يف دعـــم األعـــامل التطوعيـــة ، حيـــث 
كشـــفت أن لدى مكوناتها من الجمعيات 
الوطنية أكـــرث من مليـــون متطوع يجري 
تدريبهـــم وتأهيلهم وفًقـــا ملراحل معينة 
، فيـــام رسدت الورقـــة جهـــود املنظمـــة 
يف اطـــالق أكرب اســـتبانة عدديـــة وزعت 
عـــى جميـــع جمعيـــات الهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمر العربيـــة حول توظيف 
األعامل  بأهمية  للتوعية  اإلنســـاين  اإلعالم 
التطوعيـــة . وكذلك تنفيـــذ مرشوع طارئ 
يف الحد الجنويب باململكة الســـتهداف 300 
ألـــف متطوع يف نجـــران وجـــازان وأبها ،  
وتنفيذ أكـــرث من خمســـني ملتقى لجذب 
املتطوعني ، باإلضافة إىل تأســـيس صندوق 
العظـــامء لدعم أرس وذوي الشـــهداء من 
املتطوعني. واســـتحداث مـــرشوع التطوع 
عن بعد والـــذي يتضمن االســـتفادة من 
املنظمة  املتطوعني واملتطوعـــات يف نطاق 

 . العريب 
 

توصيات
ودعـــت »الورقـــة« يف توصياتهـــا جهاز 
لتخليـــد شـــهدائها من  املـــدين  الدفـــاع 
أرسهم  وتقديـــر  وتكرميهـــم  املتطوعـــني 
أســـوة بشـــهداء الواجب ، وبناء مزيد من 
الرشاكات مع الفـــرق التطوعية واملنظامت 
إضافة   ، والجامعات  واملؤسســـات  املعنية 
إىل اســـتحداث أســـبوع التطوع عى غرار 
أســـبوع املرور والشـــجرة واملساجد ، كام 

ادراج  الورقة بشـــكل كبـــر إىل  أوصـــت 
موضوعـــات ومحاور التطـــوع يف املجتمع 
ضمـــن املقـــررات الدراســـية يف مختلف 
املتقاعدين  دور  إغفـــال  وعـــدم  املراحل. 
واملوظفـــني القدمـــاء واالســـتفادة مـــن 
خرباتهـــم ومعارفهـــم وأفكارهـــم ، كـــام 
اقرتحـــت الورقة عمل تطبيـــق اإللكرتوين 
يكـــون منصة تواصل بـــني عمليات الدفاع 
املـــدين واملتطوعني من خـــالل كود معني 
يســـلم له من الدفاع املـــدين وفًقا آلليات 

. معينة 
 

ومشاركة مع الهالل األحمر السعودي
ويف ذات الســـياق ، شـــاركت املنظمـــة 
والصليـــب  األحمـــر  للهـــالل  العربيـــة 
الســـعودي  األحمر  الهالل  هيئـــة  األحمر 

حيث  للتطوع  العاملـــي  باليـــوم  إحتفائها 
الربامج  مديـــرة  الزهراين  هـــوازن  قدمت 
واملشـــاريع التطوعيـــة املنظمة ورقة عمل 
كشـــفت فيها أن عـــدد املتطوعني يف العامل 
العريب وفقاً لإلحصائيـــات يصل إىل )350( 
مليـــون متطوعاً ، إفرتضـــت الورقة أن 20 
%  وهو مـــا يعـــادل )60( مليوناً تطوعوا 
النتجوا )11(  أســـبوعياً  أربع ساعات  ملدة 
بليون ســـاعة عمـــل ، توفر قيمتهـــا بناء 
)4( مليـــون منزل ، وتعليـــم )5.6( مليون 
طفـــل ، وزراعة بليون شـــجرة ، وبناء )2( 

مليون مدرســـة .
 

معوقات للتطوع 
املعوقات  مـــن  عدد  الورقـــة  وطرحت 
التـــي تواجه التطـــوع ومنها مـــا يختص 
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رغبتهـــم  كعـــدم  املتطوعـــني  باألفـــراد 
عـــن  بعيـــدة  مؤسســـات  يف  بالتطـــّوع 
مـــكان الســـكن ، وتعارض وقـــت العمل 
الدراســـة والعمل  التطوعـــي مع وقـــت 
، والســـعي لتحقيق مكاســـب شـــخصية ، 
االســـتهتار بالعمـــل التطوعي والتســـيب 
نتيجة االســـتغالل الخاطئ ملرونة العمل ، 
والوقت ، واإلهـــامل ، وعدم معرفة أهمية 
التطـــوع ، وكذلك مـــا يتعلـــق باملجتمع 
كتدين ثقافة التطـــوع باملجتمع ، واالعتقاد 
بـــأن التطوع مضيعـــة للوقـــت والجهد ، 
وإهـــامل القيـــام باملســـؤوليات املحددة 
بســـبب الشـــعور بعدم اإللزاميـــة وعدم 

 . التطوع  األبنـــاء عـــى روح  تربية 
وقـــد طرحـــت الورقـــة التطـــوع عن 
بعد كحل اعتمـــدت عليـــه املنظمة نظراً 

لتعـــدد الفرص فيـــه ، وعاملية املشـــاركني 
مـــن دول ومناطـــق مختلفـــة ، وتخفيف  
ألداء  املنظمـــة  عـــن  املاليـــة  االعبـــاء 
املهـــام اإلنســـانية والتنوع يف اســـتقطاب 
الجنســـيات  املتطوعـــني مـــن مختلـــف 
الرسعة  وكذلـــك  والتخصصات  واألعـــامر 
يف إنجـــاز األعامل اإلنســـانية للمنظمة يف 
الوقـــت الحقيقـــي لها وهو ما ســـاهم يف 
باملنظمة.  التطوعي  بالعمل  االســـتمرارية 
 وكشـــفت الدراســـة أن عدد املتطوعني 
الدويل لجمعيات  واملتطوعات يف االتحـــاد 
الصليب األحمر والهـــالل األحمر يصل إىل 
16 مليون متطـــوع يف الجمعيات الوطنية 
يبلـــغ عددها 191  التي  الـــدويل  لالتحاد 
جمعيـــة وطنيـــة, تبلغ نســـبة اإلناث من 
املتطوعني 48.3 %, أمـــا الذكور 51. 7%, 

وهـــذا يعد أكـــرب عدد ملتطوعـــني منتمني 

ما.  ملؤسسة 

وخلصت الدراســـة إىل أن املتطوعني يف 

االتحـــاد الـــدويل ميثلون قيمـــة اقتصادية 

بخدمات  تربعـــوا  حيـــث  جـــًدا,  كبـــرة 

 )6( مبلـــغ  قيمتهـــا  تعـــادل  تطوعيـــة 

ســـتة مليـــار دوالر, فضـــالً عـــن القيمة 

املجتمعيـــة للمتطوعني التـــي هي جوهر 

البنـــاء املجتمعي, وتٌَحيل فئـــات املجتمع 

املختلفـــة باملســـئولية, وتعـــزز التضامن 

ورأس املال املجتمعـــي, وتحقيق االندماج 

والتكامـــل املجتمعـــي, وتعزيـــز التنمية 

 . مة ا ملستد ا

وأكدت الدراســـة أن املشاركة يف األعامل 

التطوعية للطـــالب والطالبات لـــه التأثر 

يكون  حيـــث  دراســـتهم,  عـــى  االيجايب 

أكـــرث ايجابية يف اتجاه التعليم. واكتســـاب 

الخـــربات االجتامعية باإلضافـــة إىل زيادة 

املهـــارات  وتنميـــة  والثقافـــة  املعرفـــة 

األكادميية  األهـــداف  وتحقيق  القياديـــة. 

واملهنيـــة. الرغبـــة الكبـــرة يف التخـــرج. 

وأشـــارت إىل أربـــع مراحـــل لالحتفـــاظ 

باملتطوعـــني تبـــدأ بزيادة الوعـــي. بنرش 

التطوعيـــة وتعريف  مرشوعـــات األعامل 

باالطالع عى  ، والجـــذب  بهـــا  املتطوعني 

األنشـــطة والفعاليات وحضورها، واالنتامء 

املســـتقبلية  والخطط  الرؤى  باســـتعراض 

والقيـــم. وأخـــراً القدرة عـــى االحتفاظ, 

شـــخصية  بفائدة  متطـــوع  كل  بشـــعور 

تعـــود عليه وتحقيـــق الرضا لالســـتمرار.

 وقد أوصت الدراســـة عى التأكيد عى 

يف  االجتامعي  التواصل  شـــبكات  استخدام 

التعريف باألنشـــطة التطوعيـــة ، الحرص 

حول  املتطوعـــني  مـــع  التحـــدث  عـــى 

دورهـــم املهم يف نجـــاح املرشوعات التي 

ينخرطـــون فيهـــا ، تنوع وســـائل اإلعالن 

التطوعية  واألنشـــطة  املرشوعـــات  عـــن 

باألســـاليب التي تناســـب الوقت املعارص 

، وإعـــادة النظـــر يف أســـاليب الجـــذب 

املستخدمة حالًيا لتحســـينها واالرتقاء بها.
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شـــاركت املنظمة العربية للهالل األحمر 
الخامس  االجتـــامع  يف  األحمـــر  والصليب 
للجنة التســـير لبوابـــة الشـــبكة العربية 
للمعلومـــات لجامعـــة الـــدول العربيـــة 
املنعقـــد مبقر الجامعـــة بالعاصمة املرصية 
القاهـــرة . وأوضـــح رئيس مركـــز البحوث 
واملعلومـــات باملنظمـــة وعضـــو اللجنـــة 
د. إبراهيـــم أحمـــد الـــدوي, أن مرشوع 
بوابـــة الشـــبكة العربيـــة للمعلومات هو 
املعريف،  البعـــد  املشـــاريع ذات  أحد أهم 
التـــي تعكـــس اهتـــامم األمانـــة العامة 
لجامعـــة الـــدول العربية بقضايـــا العمل 
العريب املشـــرتك ومؤسســـاته, مؤكـــداً أن 
العربية  املنظمة  بإهتـــامم  املرشوع يحظى 
والتي  األحمـــر  والصليب  األحمـــر  للهالل 
التعاون والتنســـيق  مـــا تدعـــوا إىل  دامئاً 

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 

تشارك في االجتماع الخامس للجنة التسيير 
لبوابة الشبكة العربية للمعلومات

 

العمـــيل للجهود املشـــرتكة ، عـــى اعتبار 
أهميـــة هذه املنصـــة يف تفعيـــل التعاون 
البينـــي بـــني مؤسســـات العمـــل العريب 
املشـــرتك, وملا يحمله من أهـــداف عربية 
الجانب املعريف وتبادل  لتنشـــيط  تســـعى 
املعلومـــات والخربات والقـــدرات, وتعزيز 
بني  فيـــام  املتخصـــص  الفنـــي  التعـــاون 
منظامت العمل العريب املشـــرتك مبشـــاركة 
أوعية املعلومـــات والتقارير واالحصائيات, 
إىل جانب تســـهل التواصـــل والتفاعل بني 
العمل  ومؤسســـات  العربية  الدول  جامعة 

املشـــرتك.  العريب 
وأكـــد »الـــدوي« عى رضورة تحســـني 
وتطويـــر البوابة, ورفع الدعـــم املادي لها 
لإليفـــاء باملتطلبـــات وتحقيـــق األهداف 
املرجـــوة منها, منوهـــاً يف ذات الســـياق 

واهتـــامم  بـــدور 
العامـــة  األمانـــة 

الـــدول  لجامعـــة 
العربيـــة بتعزيـــز التبادل 

مـــن  واملعلومـــايت  املعـــريف 
خـــالل البحـــوث والدراســـات 

العريب  الفكـــري  املحتوى  واثـــراء 
مجـــاالت  جميـــع  يف  املتخصـــص 

املشـــرتك.   العـــريب  العمـــل  منظـــامت 
 الجديـــر بالذكـــر أنـــه قد تـــم إطالق 
للمعلومـــات  العربيـــة  الشـــبكة  بوابـــة 
يف 1 أيلـــول / ســـبتمرب 2016، بعضويـــة 
16منظمـــة، وتضـــم اليـــوم 22 منظمـــة 
الكيل  املجمـــوع  مـــن  عربيـــة متخصصة 
البالـــغ 35 منظمـــة تشـــكل يف مجملهـــا 

املشـــرتك. العريب  العمـــل  مؤسســـات 

إضاءة 
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شكل لجنة فنية لوضع خطة عمل لتفعيل بوابة الشبكة العربية للمعلومات

"أبوالغيط" يؤكد أهمية الشراكة الفاعلة مع المنظمة 
العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

دعـــا معايل الســـيد أحمد أبـــو الغيط 
األمني العـــام للجامعـــة العربية املنظمة 
والصليـــب  األحمـــر  للهـــالل  العربيـــة 
األحمـــر بتقديـــم كافـــة أنـــواع الدعم 
الـــالزم ملـــرشوع بوابة الشـــبكة العربية 
أمانـــة  تقدمـــه  الـــذي   ، للمعلومـــات 
القومية  املرشوعـــات  كأحـــد  الجامعـــة 
العريب  املواطـــن  تخـــدم  التي  العربيـــة 
بصفة مبـــارشة لتعزيز مجـــاالت العمل 
تواكب  بصـــورة  املشـــرتك  العريب 
الرقمـــي  العـــرص  روح 
 ، الحديثـــة  وتقنياتـــه 
االنجـــازات  وابـــراز 
التـــي  الكبـــرة 
مؤسســـات  تحققها 
العـــريب  العمـــل 
شـــتى  يف  املشـــرتك 

املجـــاالت. 
جاء ذلـــك يف خطاب 
وجهـــه أبـــو الغيط إىل 
املنظمـــة  عـــام  أمـــني 
العربيـــة للهـــالل األحمر 
الدكتور  األحمـــر  والصليب 
صالح بن حمد الســـحيباين ، 
اإلعالمي  املؤمتر  إىل  فيه  أشار 
إلنجـــازات  للرتويـــج  األول 
وأنشـــطة منظامت ومؤسسات 
العمـــل العريب املشـــرتك والذي 
قدمت فيـــه الجامعـــة منوذج » 
للمعلومات«  العربيـــة  الشـــبكة 
الفاعلة  بهـــدف دعـــم الرشاكـــة 
العمل  مؤسســـات  وبـــني  بينهـــا 
العريب املشـــرتك ومنهـــا املنظمة 
األحمـــر  للهـــالل  العربيـــة 
والصليـــب األحمـــر ، وذلك يف 

الجامعة لتطويـــر منظومة  إطار جهـــود 
العمـــل العـــريب املشـــرتك وآلياته يف ظل 
التي  االســـتثنائية  والتحديات  الظـــروف 
تشـــهدها املنطقـــة العربية .   وأشـــار 
أبـــو »الغيط« إىل تشـــكيل لجنـــة فنية 
لوضع خطـــة عمـــل متكاملـــة وعملية 
قابلة لتنفيذ البوابـــة ، تتضمن املتطلبات 
الفنيـــة للمـــرشوع واالرتقـــاء بالبنيـــة 
التحتيـــة للبوابة من خـــوادم وبرمجيات 
، وغرهـــا مـــن التقنيـــات الحديثـــة ، 
والخدمـــات التي تهدف لرتويج أنشـــطة 
العربية  املنظـــامت واملؤسســـات  تلـــك 
الخطة  لهـــذه  تقديرية  ميزانيـــة  ووضع 
لتلبيـــة متطلبات الباحـــث العريب ، فيام 
أكـــد أنه يجـــري الرتتيب لعـــرض اإلطار 
العـــام لهذه الخطـــة يف الـــدورة املقبلة 
للجنـــة التنســـيق العليا للعمـــل العريب 

 . املشرتك 
 ويف هـــذا الصدد ، مثن األمـــني العام 
االحمـــر  للهـــالل  العربيـــة  للمنظمـــة 
والصليـــب االحمـــر الدكتـــور صالح بن 
العام  األمـــني  دعـــوة  الســـحيباين  حمد 
للجامعـــة العربية ، مؤكـــداً أهمية هذه 
الخطـــوات املقبلـــة يف تحســـني آليـــات 
جودة التنســـيق العريب املشرتك ، والدور 

االحمر  الهـــالل  لجمعيـــات  الفاعـــل 
والصليـــب االحمر التـــي تدرك مدى 

أهمية تنســـيق الجهود اإلنســـانية 
ملواجهة صعوبـــة الوضع يف الدول 

االزمات وتزايد  التي تعاين مـــن 
االحتيـــاج اإلنســـاين . ومثـــن 
السياق  ذات  يف  »السحيباين« 

مـــن  العديـــد  صمـــود 
األحمر  الهـــالل  جمعيات 

العربيـــة رغم مـــا يواجهها 

مثمنا  كثرة  تحديات وعقبـــات  من 
يف الوقت نفســـه جهود الجمعيات 

الوطنيـــة العربيـــة الفاعلة التي 
املحتاجني  ملســـاعدة  تعمـــل 
وكذلـــك الجمعيـــات املانحة 

بـــدور  منوهـــاً  الفاعلـــة 
للصليب  الدوليـــة  اللجنة 

االحمـــر واالتحاد الدويل 
لجمعيـــات الصليـــب 
والهـــالل  االحمـــر 

. االحمر 
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نوهـــت املنظمـــة العربيـــة للهـــالل 
االحمـــر والصليـــب االحمـــر بالجهـــود 
التنســـيقية اإلنســـانية التي قادتها هيئة 
واللجنـــة  الســـعودي  األحمـــر  الهـــالل 
الدوليـــة للصليب األحمـــر بالتواصل مع 
العربية  اململكـــة  يف  املعنيـــة  الجهـــات 
الســـعودية إلنهاء عملية تسليم 27 طفال 

مينيـــا بنجـــاح إىل ذويهـــم وعائالتهم.
بيـــان اعالمي  املنظمـــة يف  ونوهـــت 
صـــدر عقـــب نجـــاح عمليـــة تســـليم 
االحمر  الهـــالل  بجهـــود هيئة   ، االطفال 
جميل  وبتعاون  خاص  بشـــكل  السعودي 

الدوليـــة للصليـــب األحمر  اللجنة  مـــع 
يف تنســـيق وإنجـــاح عملية التســـليم ، 
ومتيزها  عـــام  بشـــكل  لدورها  وكذلـــك 
يف برنامـــج »إعـــادة الروابـــط العائلية« 
الـــذي برزت فيـــه بالتعاون مـــع اللجنة 
الدولية للصليب األحمر ، والذي يجســـد 
املعـــاين اإلنســـانية النبيلـــة للحكومـــة 
الســـعودية  عى خارطة العمل اإلنســـاين 
واملجـــال االجتامعـــي ، اذ يعـــد كال من 
الهالل األحمـــر الســـعودي بالتعاون مع 
اللجنـــة الدولية  الحلقـــة األوىل يف إعادة 
شـــمل الروابط العائليـــة ومحاولة إيجاد 

االتصال  وإعـــادة  املفقودين  األشـــخاص 
عائالتهم من خـــالل مناذج  وبـــني  بينهم 
املنظمة  لذلك. وأوضحـــت  معدة ســـلفاً 
أن جهـــود الهيئـــة ومســـاهمتها املثمرة 
يف إعـــادة الروابـــط العائليـــة يحظـــى 
بتقدير عـــاٍل من لدن املنظمـــة العربية 
ومكوناتهـــا من جمعيـــات الهالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر العربيـــة، وكذلـــك 
مـــن مكونات الحركـــة الدوليـــة األخرى 
العاملية املهتمة، استشـــعاًرا  واملنظـــامت 
باحـــرتام الكرامـــة اإلنســـانية وشـــعوًرا 

بااللتزام واملســـؤولية اإلنســـانية.

أشادت بالنجاح السعودي في مجال إعادة 
الروابط العائلية لألسرى والسجناء 

المنظمة العربية للهالل االحمر والصليب االحمر 
تنوه بجهود الهالل االحمر السعودي في 
عملية تسليم 27 طفال يمنيا الى ذويهم 

حياة 
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يحتـــار الكثرون من صنـــاع القرار يف املنظامت اإلنســـانية ويف الجمعيـــات الوطنية 
يف مســـألة التطوع، مـــن أين ينطلق وكيف يُـــدار حيث تختلف الخـــربات يف املجاالت 
التطوعيـــة واإلنســـانية مـــن مجتمع إىل آخـــر بل أن بعـــض املجتمعـــات مل يتعامل 
متطوعوهـــا مع األزمات اإلنســـانية املباغتـــة أو املتعلقة بالنزاعـــات أو حتى الكوارث 
الطبيعيـــة، ولذلك نجـــد أن مفاهيم التطوع أصبحت مختلفـــة يف العديد من املنظامت 
فهنـــاك من يـــرى أن املتطوع البـــد أن يكون خبـــراً يف التطوع فقـــط دون النظر إىل 
نوع هـــذه الخربة ومجالهـــا، وغره من املنظامت يـــرى أن التطـــوع محصور فقط يف 

التخصصـــات الصحية وهـــذه بال أدىن شـــك كارثة فكرية.
ومل تنحـــرص هـــذه املفارقات عـــى الجانب التخصـــيص للمتطوع فقـــط حيث أنها 
طالـــت العائد للمتطـــوع فالفقه التطوعي يف هذه املســـألة اتجـــه إىل اتجاهات عدة 
أحدهـــا يؤكد بأن التطـــوع هو عمل بال مقابـــل مطلقاً، واالتجاه اآلخـــر يؤمن بأهمية 
العائـــد للمتطوع بحيـــث يكون للمتطـــوع مقابل بســـيط مســـمى ال يضاهي قيمة 
عملـــه التطوعي ويكون هـــذا املقابل كجانـــب تحفيزي لتفعيل العمـــل التطوعي، أما 
االتجـــاه الثالث وهو عى نقيض ما ســـبق ينصـــب أنه البد أن يكـــون للمتطوع مقابل 
يضاهـــي عملـــه التطوعـــي أو يزيد بـــرشط أن يكون هـــذا املقابل غـــر متفق عليه 
وبالرغـــم من أن هذا االتجـــاه نادر تقريبـــاً إال أن أحد املنظامت الدولية النشـــطة يف 
املجـــال التطوعي تأخـــذ به وال شـــك أن لها مـــآرب مادية حني تكون هـــذه املنظمة 

متـــول عملها التطوعـــي من قبل منظـــامت وجهات أخرى وهـــو الواقع.
عندمـــا تتحـــدث مع الخـــرباء يف هذا املجـــال تجدهم يتناقشـــون مطـــوالً واآلراء 
تنقســـم واألصول تتفـــرع والفروع لها فروع أخـــرى، والســـبب أن البعض يخىش عى 
عملـــه مـــن املتطوعـــني أن ينخرطوا فيـــه دون أن يكون عـــى عاتقهم ذلـــك االلتزام 
املفـــروض عـــى املوظف، وهذا بال شـــك هو مـــا يعرقـــل العملية التطوعيـــة ونجده 
كثـــراً مـــا يطبـــق يف املنظامت التـــي يغلب عليهـــا الطابـــع الحكومـــي بطريقة ما، 
والبعـــض اآلخر نزع ذلـــك الخوف من قامـــوس عمله التطوعي فهـــم يؤمنون بأهمية 
املتطوعـــني إلثـــراء منظامتهم بأرقام كبرة مـــن املتطوعني ولكنه يحـــرص عى تأهيلهم 
مبا يتناســـب مع طبيعة نشـــاطه يف العمل اإلنســـاين وهذه املنظـــامت يف الغالب هي 
املنظـــامت املســـتقلة التي ال تســـتند يف إجراءاتهـــا إىل التنظيم يف بلد معـــني بل أنها 

تعـــول كثراً عى مســـألة التطـــوع كمبدأ يف العمل اإلنســـاين .
 بالرغم مـــن وجود مثل هذه املفارقـــات إال أن التطوع باٍق كاملســـطحات الخرضاء 
كل مـــا اختلف اتجـــاه الرياح واألمطـــار كل مـــا زادت علواً وجـــامالً، واليوم ويف ظل 
هـــذا االزدهار أصبـــح املجتمع الـــدويل أكـــرث تيقظاً لقيمـــة وأهميـــة التطوع وهو 
مـــا يجعلنا نفكـــر ملياً : ملـــاذا تتواجد دامئـــا اإلدارات املختصة بالتطـــوع يف منظامت 

املجتمع الـــدويل املختصة بالجانب اإلنســـاين ؟؟

ازدهار التطوع: 
تتضارب المفاهيم وتبقى األصالة

إبراهيم الدورسي ـ مستشار يف القانون الدويل اإلنساين
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أكـــد األمني العـــام للمنظمـــة العربية 
للهـــالل االحمر والصليـــب االحمر الدكتور 
صالح بـــن حمد الســـحيباين عـــى جودة 
الفاعـــل  والـــدور   ، اإلغـــايث  التنســـيق 
لجمعيـــات الهـــالل االحمـــر والصليـــب 
التـــي تدرك مدى أهمية تنســـيق  االحمر 
الجهـــود اإلغاثية ملواجهـــة صعوبة الوضع 
يف الـــدول التي تعاين مـــن االزمات وتزايد 

 . اإلنســـاين  االحتياج 
ومثن »الســـحيباين« صمـــود العديد من 
جمعيـــات الهـــالل األحمـــر العربية رغم 
ما يواجههـــا من تحديـــات وعقبات كثرة 
مثمنا يف الوقت نفســـه جهـــود الجمعيات 
تعمل  التـــي  الفاعلة  العربيـــة  الوطنيـــة 
ملســـاعدة املحتاجـــني وكذلـــك الجمعيات 
املانحـــة الفاعلـــة منوهـــاً بـــدور اللجنة 
الدوليـــة للصليب االحمـــر واالتحاد الدويل 
لجمعيـــات الصليـــب االحمـــر والهـــالل 

. االحمر 

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

 تشارك في المؤتمر اإلعالمي األول 
للترويج إلنجازات وأنشطة منظمات 

ومؤسسات العمل العربي 
المشترك

معكم - سالمة حريب ـ القاهرة

ً
معـــا
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 جـــاء ذلـــك ذلـــك يف ورقتـــه التـــي 
القاهـــا يف املؤمتر اإلعالمـــي األول للرتويج 
إلنجازات وأنشـــطة منظامت ومؤسســـات 
العمـــل العريب املشـــرتك الذي تســـتضيفه 
القاهـــرة خالل الفـــرتة مـــن 23-21 يناير 
الدول  العـــام لجامعة  2018 برعاية االمني 
العربية الســـيد أحمد أبوالغيـــط ،  وذلك 
ضمن جهـــود الجامعة يف إطـــار التعريف 
املشـــرتك  العـــريب  العمـــل  مبؤسســـات 
وإنجازاتها وأنشـــطتها وبرامج عملها بهدف 
الرتويج اإلعالمي لربامج وأنشـــطة منظامت 
بها  والتعريف  املشـــرتك  العـــريب  العمـــل 
وبالدور الـــذي تقوم بـــه والخدمات التي 
عملها  وإبراز  إلنجازاتهـــا  والرتويج  تقدمها 
وأهدافها ومشـــاريعها كبيوت خربة عربية 
للمســـاهمة يف زيادة وعي املواطن العريب 
بأهميـــة العمـــل العـــريب املشـــرتك. كام 
لتفعيل  آليـــات  إيجاد  إىل  املؤمتـــر  يهدف 
الـــدور اإلعالمـــي وزيادة تفاعل وســـائل 
اإلعـــالم العربية مع أنشـــطة وبرامج عمل 

العربية ومنظامتها  العربيـــة  الدول  جامعة 
ومجالســـها املتخصصـــة، وتقديـــم قصص 
النجـــاح املتميـــزة من املشـــاريع والربامج 
التي تنفذها هذه املؤسســـات كأذرع فنية 

العربية. الـــدول  لجامعة 
 وتـــأيت مشـــاركة املنظمـــة حســـب ما 
أكدتـــه الورقـــة لرتويج وإبراز نشـــاطات 
األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــات  ومشـــاريع 
وطـــرح  العربيـــة،  األحمـــر  والصليـــب 
مبادرات يف تنســـيق الجهـــود بني منظامت 
التي  العريب املشـــرتك  العمل  ومؤسســـات 

تعمـــل يف نفـــس االتجاه. 
 وأشار »الســـحيباين« اىل ان العديد من 
العريب املشـــرتك تعمل  العمل  مؤسســـات 
يف مشـــاريع وبرامـــج قريبـــة ومشـــابهة 
مثـــل  الوطنيـــة  الجمعيـــات  ملشـــاريع 
مشـــاريع  املســـتدامة،  التنمية  مشـــاريع 
الهجـــرة والالجئني ، اإلصحـــاح واإلغاثة اىل 
غر ذلـــك. مؤكدا أهمية مشـــاركة املنظمة 
يف مثـــل هـــذا املؤمتـــر الذي يعـــد االول 

من نوعـــه ، وكشـــف أن املنظمة تجاوزت 
إبـــراز االنجـــازات واألنشـــطة إىل طـــرح  
التنســـيق والتعـــاون وتبادل  املزيد مـــن 
الراهنة  القضايـــا  يف  خصوصـــا  الخـــربات 
كأزمـــة الالجئـــني ومـــا يتعلـــق بهم من 
إغاثة وإصحاح وتعليـــم. يذكر ان املنظمة 
العربية للهالل االحمـــر والصليب االحمر ، 
كانـــت قد أطلقت ضمـــن حراكها يف مجال 
االعـــالم االنســـاين »املنصـــة اإللكرتونية« 
لتنســـيق الجهـــود واألعـــامل االنســـانية 
واإلغاثيـــة تجمـــع الجمعيـــات الوطنيـــة 
بهدف  العاملـــة  اإلنســـانية  واملنظـــامت 
بالذات يف ظل  اإلغاثية  العمليات  تنســـيق 
تواجـــد واســـتمرار جهات أخـــرى داعمة 
بشـــكل  مســـتمر ، وتحقق هـــذه املنصة 
تحقق األهـــداف الرئيســـية الواضحة منها 
، ونطـــاق العمـــل ، ورشكائـــه ، ورسعـــة 
االســـتجابة والتكامل ، والتنســـيق امليداين 
الرسيـــع وتبادل املعلومـــات واالحتياجات 

. لالجئني  العاجلـــة 
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 قـــام األمني العام للمنظمـــة العربية للهالل 
األحمر والصليـــب األحمر الدكتـــور صالح بن 
حمد الســـحيباين بزيـــارة إىل جمعيـــة الهالل 
األحمر املـــرصي ألتقى فيها الدكتـــورة مؤمنة 
كامـــل، األمني العـــام للهـــالل األحمر املرصي 
التي نوهت بهذه الزيـــارة مؤكدة أن الجمعية 
جزء ال يتجـــزأ من مؤسســـات الدولـــة التي 
تعمـــل من أجـــل التنمية واالرتقـــاء باألوضاع 
الصحيـــة للمواطـــن املـــرصي  بشـــكل عام ، 
وأكـــدت أن الجمعيـــة التـــي تجـــاوزت مائد 
عـــام مـــن عمرها مازالـــت تقـــدم املزيد من 
العطاء يف ظـــل نخبة من القيادات اإلنســـانية 
الخبـــرة والحضور الشـــبايب املعطـــاء . وأطلع 
»الســـحيباين« خالل جولته عى جهود جمعية 
الهـــالل األحمر املرصي يف مجاالت اإلســـتجابة 
للكـــوارث، واملرشوعـــات التـــي يتبناهـــا يف 
توعيـــة طـــالب املـــدارس ىف مجال الســـالمة 
الشـــخصية،  بالنظافـــة  املروريـــة والتوعيـــة 
،وإعادة  واملجتمعية  العامـــة  الصحة  ومجاالت 
تأهيـــل وتوفـــر فرص عمـــل للمـــرأة املعيلة 
بجانـــب برامـــج تأهيل الشـــباب واألطفال يف 
مجـــال الثقافـــة العامـــة ومهارات الحاســـب 
املتطوعني  بجـــذب  اهتاممـــه  وكذلـــك  اآليل، 
واملتطوعات وتطوير خرباتهـــم لخدمة الجانب 

اإلنســـاين والصحـــي يف مرص .
 كـــام قـــام »الســـحيباين« بجولـــة لبنـــك 
الدم املـــرصي ، رافقـــه فيها الدكتـــور إيهاب 
العـــام لجمعية الهالل  رساج مستشـــار األمني 
األحمـــر املرصي لشـــئون الجـــودة ببنك الدم 
، تـــم خاللهـــا اســـتعراض الجمعيـــة يف رفع 
الوقائية،  األنشـــطة  وتشـــجيع  الصحي  الوعي 

اطلع على تجربتها في االستجابة للكوارث، وتنمية العشوائيات

»السحيباني« 

يشيد بتجربة الهالل األحمر المصري في بنوك الدم
 

النوعية  بالتجربة  »الســـحيباين«  أشـــاد  حيث 

والناجحة للهالل املرصي حيـــال توفر عيادات 

دم  لنقل  املحتاجة  للحـــاالت  الخاصة  والرعاية 

متكـــرر مع تقديـــم خدمات الدم وتشـــجيع 

عمليـــات التـــربع به، مـــن خالل بنـــوك الدم 

التابعـــة للهـــالل ، والتـــي تتميـــز بجاهزيتها 

عى أعى مســـتوى حيـــث يتم العمـــل فيها 

بأســـلوب علمي دقيـــق ملراقبة الجـــودة، كام 

تجـــرى كافة الفحـــوص الالزمة للـــدم املتربع 

األمراض. بعـــض  تكشـــف  والتي  به 

 كام نـــوه باالســـرتاتيجية الفعالـــة لتحفيز 

املواطنـــني عى التـــربع بالدم وزيـــادة أعداد 

املتربعـــني عـــرب التعـــاون مع وســـائل اإلعالم 

واملنظامت  واملقـــروءة  واملســـموعة  املرئيـــة 

غر الحكومية النشـــطة  للوصـــول إىل الفئات 

املســـتهدفة وتشـــجيع التطوع للتـــربع بالدم 

العامـــة حول  النـــدوات  عن طريـــق عقـــد 

أهمية التـــربع بالدم.  وقدم »الســـحيباين« يف 

ختـــام زيارته الشـــكر والتقدير إىل منســـويب 

جمعيـــة الهـــالل األحمـــر املـــرصي عـــى ما 

اإلنســـاين  العمل  تطويـــر  يقدمونـــه حيـــال 

واإلغـــايث يف املنطقة ، مثمنـــاً جهوده يف مجال 

 ، العشـــوائيات  وتنمية  باملجتمـــع  النهـــوض 

وتنميـــة القـــدرات، باإلضافـــة إىل تجاربهـــم 

الفريـــدة يف خلـــق مناذج مصغـــرة للهالل من 

خـــالل املـــدارس املرصيـــة وتنفيـــذ مرشوع 

املدارس  طلبـــة  لتدريب  وســـالمة«  »صحـــة 

عى مبادئ »اإلســـعافات األولية«، و«السالمة 

املروريـــة«، و«العـــادات الصحية الســـليمة«، 

الطوارئ«.  و«مواجهة  املناخيـــة«،  و«التغرات 

قطرة دم
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  كشـــف الدكتـــور صالـــح بـــن حمد 
للمنظمـــة  العـــام  األمـــني  الســـحيباين 
العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
عـــن الدور اإلنســـاين الكبر الـــذي تقوم 
بـــه مكونـــات املنظمـــة مـــن جمعيات 
العربية  األحمر  والصليـــب  األحمر  الهالل 
, والربامـــج الرائـــدة التي تعمـــل عليها 
تقليـــل الحـــد مـــن املخاطـــر والكوارث 
العديد  مســـتعرضاً  الحياة.  سبل  وتحسني 
تعمل  التـــي  الرائدة  املرشوعـــات  مـــن 
عليهـــا املنظمة والتي تســـاعد عى الحد 
املخاطر والكـــوارث والتي منها غرفة  من 
عمليـــات إدارة الكـــوارث, وبعض الربامج 
اإلغاثيـــة والتنموية األخـــرى. مؤكداً عى 
املوحـــد, واملتعدد  العريب  الـــدور  اهمية 

واالنتقال  والخـــربات,  واملعارف  الطاقات 
واقليمي  دويل  مســـتوى  عـــى  للعمـــل 

أوســـع نطاًقا.
  جـــاء ذلك خالل مشـــاركة املنظمة يف 
االجتامع التنســـيقي الثاين لجامعة الدول 
الدكتور  الســـفر  رأســـه  الذي  العربيـــة 
كامل حســـن عيل, األمني العام املساعد - 
رئيس قطاع الشـــئون االقتصادية, بحضور 
الوزارية  للمجالـــس  الفنيـــة  األمانـــات 
املتخصصة واملنظـــامت املتخصصة لبلورة 
الربامـــج واألنشـــطة املقـــرتح تنفيذهـــا 
بالتعاون مـــع منظومتـــي جامعة الدول 
العربيـــة ومنظمة األمـــم املتحدة وذلك 
خـــالل الفرتة 25-24 ينايـــر 2018م, مبقر 
األمانـــة العامة لجامعة الـــدول العربية, 

معكم - سالمه حريب ـ القاهرة

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 

اطـــار  ضمـــن  مشـــروعاتها  تطـــرح  األحمـــر 

التنســـيق بيـــن منظومتـــي جامعـــة الـــدول 

العربيـــة واألمـــم المتحدة

العربية. مـــرص  بجمهورية 
  وتنـــاول االجتـــامع متابعـــة تنفيـــذ 
مصفوفـــة األنشـــطة والربامج املشـــرتكة 
والهيئات  املنظـــامت  تلك  تنفذهـــا  التي 
لعرضهـــا يف االجتامع الرابـــع عرش املزمع 
منتصـــف 2018 يف جنيـــف  عقـــده يف 
مبقر األمـــم املتحدة، إىل جانـــب الربامج 
املنظـــامت  مـــن  املقدمـــة  واألنشـــطة 
مجـــاالت  يف  املتخصصـــة  العربيـــة 
اإلنســـاين،   والعمل  االقتصادي,  التكامـــل 
واالتصـــاالت وتقنية املعلومـــات, والبيئة 

واالســـكان واملـــوارد املائيـــة وغرها . 
  الجديـــر بالذكر أن املنظمـــة العربية 
األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر  للهـــالل 
التنســـيق  يف  لرســـالتها  تحقيًقا  تعمـــل 
بني  والجامعية  الثنائية  الربامج  وتشـــجيع 
والجمعيات  العربية  الوطنيـــة  الجمعيات 
األخـــرى, وكـــذا دعـــم برامـــج التنمية 
املســـتدامة والتطوير وتبادل الخربات من 
خـــالل جمعياتها الوطنيـــة الفاعلة والتي 
وحراك  مـــرشف  منها حضـــور  للعديـــد 
للمنظمة  جســـور  وبناء  ملمـــوس,  دويل 
مع املؤسســـات واملنظامت الوصيفة ذات 
العريب  املســـتويني  اإلنســـاين عى  الطابع 
والـــدويل، إىل جانـــب إحـــداث التكامل 
والتعـــاون بـــني الجهـــود املشـــرتكة من 
والربامج  النشـــاطات  مصفوفة  بناء  خالل 
املشـــابهة بني تلك املنظـــامت الحكومية 
ومنظـــامت املجتمع املـــدين التي تنفذ يف 

خاصة.  العـــريب  الوطن 

تنسيق 
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خالد الزيد ـ النيجر
النيجـــر  ســـاهمت دعـــوة حكومـــة 
والنـــداء الـــذي أطلقه الصليـــب األحمر 
بالنيجر يف تحـــرك املنظمة العربية للهالل 
أوضاع  ملتابعة  األحمـــر  والصليب  األحمر 
الالجئني من اصول العربيـــة ، أو الالجئني 
الذين آثروا العيـــش يف املخيامت بالنيجر 
والذيـــن يفـــوق عددهم  مائتـــي ألف 
باإلضافة  متفرقة،  مناطـــق  الجئ عريب يف 
النزوح  إىل وجود أحـــداث ســـاهمت يف 
والهجرة مـــن الدول القريبـــة من النيجر 

ضمن وفد ضم مكونات المنظمة من الكويت والبحرين

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 
تتابع أوضاع الالجئين العرب في »النيجر«

قطرة ماء
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، وبالتايل ســـاهمت هـــذه املوجات من 
الهجـــرة يف تكـــدس املخيـــامت ومعاناة 
املهاجرين والالجئني من أوضاع معيشـــية 
صعبـــة ، حيث يعـــد األشـــقاء الالجئني 
العـــرب الشـــاغل األكرب لحـــراك املنظمة 

  . إنســـانياً  الوطنية  وجمعياتها 
 ووفقاً لألمني العـــام للمنظمة العربية 
للهالل األحمر والصليـــب األحمر الدكتور 
املنظمة  شـــكلت  فقد  الســـحيباين  صالح 
فريقـــاً إنســـانياً إغاثيـــا بعضويـــة أنور 
الحســـاوي نائـــب رئيس جمعيـــة الهالل 
االحمـــر الكويتي والدكتور فـــوزي أمني، 
األمـــني العـــام للهالل األحمـــر البحريني 
نفـــذت مـــن خالله عـــدداً مـــن الربامج 
اإلنســـانية حيـــث متت زيـــارة مخيامت 
مخيامت  يف  املتواجدين  العـــرب  الالجئني 
الالجئـــني يف منطقـــة شـــامل جمهورية 
النيجـــر ، والعمـــل عى تنســـيق لعمل 
املشـــرتك بـــني كل مـــن الهـــالل األحمر 
الكويتـــي والهـــالل األحمـــر البحرينـــي 
والهالل األحمر التوني يف هذا الشـــأن . 
 وقدم »الســـحيباين« دعوته للجمعيات 
العربية املانحة لتبني مشـــاريع مستدامة 
الالجئـــني  قـــدرات  لبنـــاء  النيجـــر  يف 
واملهاجريـــن والنازحني عى حد ســـواء ، 
يتقاســـمون  الذين  النيجر  أبنـــاء  وكذلك 
شـــظف العيـــش واملعاناة مع األشـــقاء 
من الـــدول األخرى ، وكذلـــك الدعوة إىل 
وتدريبهم  والشـــابات  الشـــباب  تشجيع 
حرفياً لخدمة أنفســـهم بـــدالً من الهجرة 
والبحـــث عن عمـــل ومواصلة مسلســـل 
التـــي من املمكن  الهجرة غـــر النظامية 
أن تلقـــي بهم إىل الهـــالك . باإلضافة إىل 
املشـــاريع التي تناســـب كبار السن ، كام 
دعـــا الجمعيـــات املانحة مـــن أصحاب 
الخـــربة يف املســـاهمة يف بنـــاء منـــازل 
دامئـــة لالجئني بالـــذات يف ظـــل التأكيد 
الرســـمي من حكومـــة النيجـــر لتقديم 
التســـهيالت للجمعيـــات الوطنية القادرة 
وذلك عى غـــرار ما تم يف الســـودان من 
بناء قرية تتســـع لــــ 700 أرسة من قبل 
هيئة الهالل األحمر الســـعودي ، وتقديم 

التوعيـــة والتثقيـــف الصحي مـــا يقيهم 
النيجر  املنتـــرشة يف  املعدية  األمراض  من 
، باإلضافـــة إىل الدعـــوة باالهتامم بتعليم 
أبناء الالجئـــني ومحو األميـــة ، ودعا إىل 
للجمعيات  الخـــربات  مـــن  االســـتفادة 
الدوليـــة التي تعمـــل حاليـــاً يف امليدان 
للبـــدء مـــن حيـــث تـــم االنتهـــاء إليه 
األحمر  الصليـــب  بالتنســـيق مه جمعية 

 . لنيجري ا
ويف ذات الجهود التـــي بذلتها املنظمة 
اإلغـــايث  جمعياتهـــا  حـــراك  لتنســـيق 
مســـتقبالً ، فقـــد تم االجتـــامع مع وزير 
الخارجيـــة ، ووزير الشـــئون االنســـانية 
، باإلضافـــة إىل وزيـــر الحـــج يف حكومة 
النيجـــر الذي أكـــد عى أهميـــة الجهود 
التي قدمتهـــا املنظمـــة يف توعية حجاج 
ملـــدة ثالثة  النيجـــر وتنفيـــذ برنامجـــاً 
أيام أســـتهدف الوعي الصحـــي للحجاج 
ومرافقيهـــم ، والعديد مـــن املوضوعات 
املتعلقـــة بالخدمـــات املقدمـــة لحجاج 

 . النيجر 
ويف ذات الســـياق ، ألتقى وفد املنظمة 
برئيس جمعية الصليـــب األحمر النيجري 
، وزيـــارة مكاتـــب الجمعيـــات الوطنية 
العاملة يف  للهـــالل والصليـــب األحمـــر 
النيجـــر ، باإلضافة إىل بحث ما يســـتجد 
مـــن مهام إنســـانية مع مكتبـــي االتحاد 
 ، الصليـــب األحمر  الـــدويل لجمعيـــات 
واملفوضيـــة الســـامية لشـــئون الالجئني 
، وتوجـــت املنظمـــة حراكها التنســـيقي 
بلقـــاء الســـيدة األوىل لجمهورية النيجر 
رئيس  زوجـــة  يوســـف  محمد  عايشـــه 

 . الجمهورية 
 ويف ذات الســـياق ، بـــدأت جمعيـــة 
هذه  عقـــب  الكويتي  األحمـــر  الهـــالل 
الزيـــارة بالتنســـيق مع املنظمـــة تنفيذ 
مرشوع قطرة لســـقيا الســـكان املحتاجني 
يف النيجـــر ، والذي يســـتهدف حفر قرابة 
بتنفيـــذ منظمة  الـــرشب  ملياه  بـــراً   50

 . البرشية  التنميـــة 
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أكـــد األمني العـــام للمنظمـــة العربية 
للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر )آركو( 
د. صالـــح بـــن حمـــد الســـحيباين عى 
أهميـــة العمل نحـــو التشـــجيع الفاعل 
نحـــو نـــرش ثقافة الســـالم  والتســـامح 
بـــني املتطوعـــني يف الجمعيـــات الوطنية 
ظـــل  يف  املعنيـــة  والجهـــات  العربيـــة 
األوضـــاع الراهنة التي تحتـــاج من كافة 
إشاعة  واالجتامعية  االنســـانية  املنظامت 
التعامل  بأســـلوب  واإلرتقاء  الثقافة  هذه 

املتطوعون  يواجهـــه  قد  والتســـامي عام 
والعاملـــون يف تلـــك الجمعيـــات مـــن 
تقديرا  املحتاجـــني واملنكوبني  مواقف من 
للظـــروف الصعبـــة التـــي ميـــرون بها، 
مشـــيدا يف الوقت نفســـه مبـــا يتمتع به 
أولئك العاملـــني واملتطوعني يف الجمعيات 
الوطنيـــة العربية من صفـــات نبيلة وما 
يتحلـــون فيه مـــن قيم ومبـــادئ كرمية، 
مشـــرا اىل ان مثل هـــذه الربامـــج تأيت 
وامللتحقني  الجـــدد  باملتطوعني  اهتاممـــا 

حديثـــا بالعمل اإلنســـاين.
  جاء ذلـــك يف لقائه بالدكتور ســـعود 
بن هـــالل الحـــريب مدير عـــام املنظمة 
والعلـــوم  والثقافـــة  للرتبيـــة  العربيـــة 
)األلكســـو( يف تونس مؤخرا ، حيث جدد 
الســـحيباين التهنئـــة للحريب عـــى توليه 
منصـــب إدارتهـــا ، بحثـــا بعدهـــا عددا 
من املواضيـــع التي تهـــم املنظمتني عى 
ســـاحة العمل االنســـاين العريب املشـــرتك 
، وشـــهد اللقـــاء توقيع مذكـــرة تفاهم 

مطالبة بتكاتف الدول العربية لمواجهة 
تشتت هوية أطفال الالجئين العرب

»آركو« و« األلكسو«
 تواجهان خطورة تشكيل جيل عربي 

محروم من التعليم

معكم -  مالك شقواين ـ تونس

تعليم
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تهـــدف اىل تضمني الجهود املشـــرتكة بني 
وتنســـيق  وتكامـــل دورهام  املنظمتـــني 
جهودهـــام يِف ظـــل اســـتعداد جمعيات 
الهـــالل االحمـــر والصليـــب االحمر من 
األلكســـو  مع  للتنســـيق  املنظمة  أعضاء 
وتحقيق مـــا تصبوا إليه خدمة لألشـــقاء 
هـــذا  ويؤكـــد   . واملنكوبـــني  الالجئـــني 
اللقـــاء بحث مســـتقبل التعـــاون بينهام 
، ومـــن ذلـــك تعليـــم األطفـــال العرب 
الالجئـــني يف مناطق الـــرصاع األمر الذي 
يدعـــوا إىل حراك عـــريب ودويل كبر ملحو 
األميـــة والجهل والتي بدأت يف تشـــكيل 
جيل مـــن األطفال يعيـــش معظمهم يف 
ويفتقد  متعلـــم  غر  الالجئـــني  مخيامت 
ما  وهو  التوجهـــات  ومشـــتت  الهويـــة 
يجعل البلـــدان العربيـــة يف خطر يف ظل 
صناعة العقـــول التدمريـــة والتخريبية ، 
حيث اتفقـــت تطلعـــات املنظمتني تجاه 
مشـــاريعهام املســـتقبلية التـــي وقـــف 
التمكن من  املـــايل حائـــالً دون  التمويل 
تنفيـــذ بعضها  يف ظل الظـــروف الراهنة 
التـــي تعيشـــها بعـــض البـــالد العربية ، 
وهو مـــا يعطـــي بكل أســـف مـــؤرشاً 
ســـلبياً بدأ يتشـــكل مع ســـنوات اللجوء 
، ونقمتهم عى  املخيـــامت  وبقائهـــم يف 
املجتمـــع وهو ما يجعلهم أدوات ســـهلة  

لإلرهـــاب والعقـــول املدمرة . 
 الجديـــر بالذكـــر أن تقريـــراً صدر يف 
العـــام املايض عن منظمـــة األمم املتحدة 
لشـــؤون الطفولة »اليونيســـيف« كشفت 
فيـــه إن الرصاعـــات يف مختلـــف مناطق 
العامل تحـــرم 25 مليون طفال وشـــابا من 
فرص الوصول إىل املـــدارس. منهم )13.5( 
مليـــون طفـــل محرومـــون مـــن تلقي 
التعليم يف ســـوريا، اليمـــن، ليبيا، العراق 
، وقـــال التقريـــر : »إذا مل يتلـــق هؤالء 
يف  فســـيدخلون  مناســـبا  تعليام  األطفال 
الغالـــب يف حلقـــة مفرغة مـــن العاملة 
غـــر العادلة والفقـــر، كام قـــد يكونون 
الجنســـية واالنضامم  لالنتهـــاكات  عرضة 
لجامعات متشـــددة« .  وبحســـب تقرير 

لألمم  الســـامية  املفوضيـــة  عـــن  صادر 
املتحـــدة لشـــؤون الالجئني  ذكـــرت فيه 
أنـــه يفوق احتامل عدم ذهـــاب الالجئني 
إىل املدرســـة املعـــّدل العـــام بخمســـة 
أضعـــاف. وال يحصل األطفـــال الالجئون 
عـــى التعليـــم االبتدايئ ســـوى بنســـبة 
الذي  العام  باملعـــدل  %50 وذلك مقارنًة 
يتخطـــى الــــ%90. وتّتســـع الفجوة مع 
تقـــدم هؤالء األطفال يف الســـن، حيث ال 
يحصل ســـوى %22 من الالجئني يف ســـن 
املراهقـــة عـــى التعليم الثانـــوي مقارنًة 
باملعـــدل العـــام الـــذي يســـاوي 84%. 
يرتاد  العـــايل،  التعليـــم  مســـتوى  وعى 
أقـــّل من %1 مـــن الالجئـــني الجامعات 
مقارنًة باملســـتوى العاملـــي البالغ 34%. 
وأكـــدت املفوضيـــة يف تقريرهـــا أن من 
بني األشـــخاص الذي تعنـــى بهم املنظمة 
وعددهـــم 16 مليـــون الجـــئ، مثّـــة 6 

ماليـــني الجئ يف ســـن الدراســـة ترتاوح 
أعامرهـــم ما بـــني 5 و17 عامـــاً. ويعترب 
الحصـــول عـــى التعليم بالنســـبة لهذه 
الفئة املهمشـــة محدوداً. وال يذهب أكرث 
من نصف هـــذا العـــدد، أي 3.7 مليون 
كـــام ال يحصل  املدرســـة،  إىل  شـــخص، 
حـــوايل 1.75 مليون طفل الجـــئ تقريباً 
التعليـــم االبتدايئ، فيـــام ال يحصل 1.95 
مليـــون الجـــئ يف ســـن املراهقـــة عى 

الثانوي.  التعليـــم 
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للهالل  العربيـــة  املنظمـــة    أطلقـــت 
األحمر دراســـة عن  والصليـــب  األحمـــر 
أزمـــة الالجئـــني والنازحـــني وتأثرها عى 
املنطقـــة العربيـــة وذلك أمـــام عدد كبر 
لجامعة  املشـــرتك  العمل  مؤسســـات  من 
الـــدول العربيـــة, ومنظـــامت املجتمـــع 
خـــالل  اإلعالميـــة  والجهـــات  املـــدين, 
فعاليـــات املؤمتر اإلعالمـــي األول للرتويج 
العريب  العمل  وبرامج  وأنشـــطة  إلنجازات 
املشـــرتك, املنعقد بجامعة الـــدول العربية 
مؤخـــراً ، وقـــد مثل املنظمـــة العربية كالً 
مـــن أمينهـــا العـــام الدكتـــور صالح بن 
حمد الســـحيباين, والدكتور إبراهيم أحمد 
الدوي, رئيس مركـــز البحوث واملعلومات. 
حيـــث ابـــرزت املنظمـــة العربيـــة دور 
الهيئـــات والجمعيـــات الوطنيـــة العربية 
للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر, وحجم 
األعـــامل اإلنســـانية التي تقـــوم بها عى 
الرغـــم من الصعوبات التـــي تواجه عملها 
اإلنســـاين واملخاطـــر التـــي يتعـــرض لها 
طواقم عملهـــا, بخاصة يف ظـــل الظروف 
االســـتثنائية الصعبـــة التي متـــر بها بعض 

العربية. البلـــدان 
 وقد أشـــارت الدراســـة التـــي أعدها 
الدكتـــور إبراهيـــم أحمد الـــدوي, رئيس 
مركز البحـــوث واملعلومـــات باملنظمة إىل 
أن عدد النازحني داخـــل الدولة يف البلدان 
العربيـــة التـــي بها نـــزوح داخيل ســـواء 

                        

مركز البحوث والمعلومات في »آركو« : 

  من أبناء الالجئين في بعض البلدان 
العربية ال يذهبون إلى المدرسة *

أكثر من%33.5

بســـبب النزاعـــات املســـلحة أو الكوارث 
الطبيعيـــة, والتـــي بلغت حتـــى منتصف 
العام 2017م عدد )15.403.485( خمســـة 
عـــرش مليـــون وأربعامئـــة وثالثـــة ألف 
وأربعامئـــة خمســـة ومثانون نـــازح عريب 
داخـــيل, وبلغ العـــدد اإلجـــاميل لالجئني 
العـــرب يف البلـــدان العربية املســـتضيفة  
وخمســـامئة  ماليني  ســـتة   )6.587.088(
وســـبعة ومثانون ألـــف ومثانيـــة ومثانون 
املـــأوى  اىل  يحتاجـــون  عـــريب,  الجـــئ 
والغـــذاء والـــدواء بشـــكل يومـــي, وكذا 
مام  األخرى.  اإلنســـانية  االحتياجـــات  إىل 
يشـــل حركـــة التنميـــة والنهـــوض بهذه 
املجتمعـــات العربيـــة وتحقيق مـــا يلبي 
أمـــال وطموحات املواطـــن العريب, خاصة 
أن نســـبة األطفال الالجئـــني الذين هم يف 
حاجـــة إىل تعليـــم للمســـاهمة يف إعامر 
الـ  وبنـــاء مجتمعاتهم قد تخطت نســـبة 
العربية  %33.5, حيث تســـعى املنظمـــة 

للهـــالل األحمـــر والصليـــب األحمـــر يف 
ظـــل ذلـــك إىل بناء جســـور التعـــاون يف 
املنظامت العربيـــة املتخصصة, واملنظامت 
واملؤسســـات اإلنســـانية, من أجل تقديم 
املســـاعدات االنســـانية الالزمة لألشخاص 
املحتاجـــني واملترضرين, وحل املشـــكالت 
التعليميـــة بالتعاون مـــع األطراف العربية 
املعنيـــة بهـــذا األمـــر مثـــل منظـــامت 
واليونســـكو,  واأليسســـكو,  األلســـكو, 

. نيسيف ليو ا
 وأكدت الدراســـة أن املنظمـــة العربية 
للهـــالل األحمر والصليـــب األحمر وجميع 
مكوناتهـــا مل تقـــف مكتوفة األيـــدي إزاء 
املنظمة  اتخـــذت  بـــل  املشـــكالت,  تلك 
العربيـــة ومنذ وقت بعيد كافة الوســـائل 
والطـــرق واألســـاليب التي تســـاعد عى 
تقليـــل وتخفيف املعاناة عـــن املترضرين 
مـــن النازحـــني والالجئني. وقـــد تعددت 
هـــذه اإلجـــراءات والسياســـات تعددت 

دراسة
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واختلفـــت مـــن تشـــكيل فـــرق عمـــل 
للطـــوارئ للرصـــد واملراقبـــة, وتحديـــد 
والعاجلة,  اآلنيـــة  اإلنســـانية  االحتياجات 
اإلنســـانية  النـــداءات  إطـــالق  بجانـــب 
وتقديـــم املســـاعدات اإلغاثيـــة, فضـــالً 
املاليـــة والعينية  املســـاعدات  عن تقديم 
بالتنمية  مرتبطـــة  برامج  وتبنـــي  الالزمة, 
املســـتدامة ألولئـــك املحتاجـــني, منطلقًة 
يف كل ذلك بـــأن العمل اإلنســـاين)صناعة 
ومهـــارة( وليس نجدة أو فزعة فحســـب, 
ورضورة طـــرح قضية الالجئـــني والنازحني 
ضمن اجتامعـــات القـــادة بجامعة الدول 
ومؤسســـات  املنظامت  مبشـــاركة  العربية 

املعنية. املشـــرتك  العـــريب  العمل 
»الدوي«  أوضح  »الدراســـة«  ويف سياق 
أن قضيـــة الالجئـــني والنازحـــني تؤثر عى 
كبـــر وخاصة  بشـــكل  العربية  املنطقـــة 
املســـتدامة  والتنمية  التنمية  عى عجلـــة 
التي تســـعى إليها الحكومات والشـــعوب 

العربيـــة, حيـــث تؤثـــر عـــى الجوانب 
االقتصاديـــة واالجتامعية, بالنســـبة للدول 
املســـتضيفة التـــي بعضهـــا يعـــاين أصال 
مـــن فقر وشـــح يف املوارد, مـــام أدى إىل 
زيـــادة الضغط عى أســـواق العمل, وإىل 
والتاثر  العمـــل  تدهـــور رشوط وظروف 
الســـلبي عى منـــو اقتصاد تلـــك الدول, 
القانونية,  الســـن  تحت  العاملـــة  وزيادة 
وارتفـــاع معـــدالت البطالـــة يف الـــدول 
املســـتضيفة. حيث يتجى األثـــر عى كل 
ملحدودية  نظـــًرا  الصحـــة  مجـــاالت  من 
أمكانات املستشـــفيات واملراكـــز الصحية 
يف بعـــض الـــدول العربيـــة(, والتعليـــم 
ملـــا يشـــكله الالجئـــون مـــن ضغطًا عى 
املـــدارس التي هي يف األســـاس تعاين قبل 
وجـــود الالجئـــني, وإزدات املعانـــاة أكرث 
الوطنية  التحتيـــة  والبنية  الالجئـــني,  بعد 
والتنموية مام  واالقتصاديـــة  االجتامعيـــة 
أدى إىل أرتفـــاع نســـبة الفقـــر, واألمـــن 

البالغ  ألثـــره  العـــريب  واملـــايئ  العـــذايئ 
والتســـبب يف شـــحها وكذلك  املوارد  عى 
واألمن  العـــريب(,  االقتصـــادي  التكامـــل 
واالســـتقرار مـــام خلـــف ورائـــه ازدياد 
الرسقات  وانتشـــار  البطالـــة,  معـــدالت 
والجرائـــم, والقانونيـــة  بســـبب عـــدم 
مصادقـــة عدد كبـــر من الـــدول العربية 
الصلة  ذات  الدوليـــة  االتفاقيـــات  عـــى 
بقضايا االجئني, وافتقـــاد ترشيعات وطنية 
تنظـــم تواجـــد الالجئـــني عـــى أراضيها.  
بالتأكيد عى  الدراســـة  أوصـــت  وأخـــرًا 
أهميـــة اســـتثامر مخرجـــات دور العمل 
اإلنســـاين الحايل وتجاربـــه الناجحة يف حل 
املشـــكالت املتعلقة بالنازحـــني والالجئني, 
والحرص عـــى إقامة تحالفـــات ورشاكات 
واملنظامت  الحكومية,  غـــر  املنظامت  بني 
املهتـــم  األعـــامل  وقطـــاع  الحكوميـــة, 
اإلنســـانية, من خالل مشاريع  بالشـــئون 
التي  امليدانية  مشـــرتكة, ودعم األنشـــطة 
تحقيـــق األهداف املنشـــودة, ودعم خطة 
األمم املتحدة للقضاء عـــى الفقر مبوجب 
املســـتدامة 2030, وخطة  التنمية  أهداف 
جامعة الـــدول العربية القيمة, وتشـــجيع 
املشـــاركني مـــن األمم املتحـــدة واملنظمة 
العربيـــة يف هـــذا املجال من خـــالل تبني 
بعـــض مشـــاريع املنظمـــة الناجحـــة يف 
الوطن العريب, وزيادة التنســـيق والتعاون 
ومؤسســـات  العربية  الـــدول  جامعة  بني 
العمـــل العريب املشـــرتك اليقـــاف نزيف 
النازحـــني والالجئـــني, وتقديـــم الدعـــم 
املناســـب لهم مـــن خالل تبني مشـــاريع 
مشـــرتكة والتكامـــل يف تنفيـــذ بعض تلك 
املناهج  توفـــر  عـــى  والحرص  الربامـــج, 
الدراســـية املعتمـــدة لـــدول الالجئني يف 
البلـــدان املســـتضيفة, أو مناهج املعتمدة 
من منظمة اليونســـكو وتدريســـها ألولئك 
الالجئـــني, بدالً مـــن ترك البـــاب مفتوًحا 

املهم. املوضـــوع  هذا  يف  لالجتهـــادات 

البحـــوث  مركـــز   :  * املرجـــع 
 )ARCO( واملعلومـــات 
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 أبدى األمـــني العام للمنظمـــة العربية 
للهالل األحمـــر والصليب األحمـــر )آركو( 
الدكتـــور صالح بن حمد الســـحيباين قلقه 
الشـــديد إزاء الوضـــع الحـــايل ملوضـــوع 
تعليـــم أطفال األشـــقاء الالجئـــني بالنظر 
إىل أهميتهـــا ورضورة الوعي بها بالنســـبة 
للـــدول التـــي تعـــاين مـــن الرصاعـــات 
والحـــروب الداخليـــة وكذلـــك للبلـــدان 
املســـتضيفة ، مثمنـــاً يف الوقـــت ذاتـــه 
جهود بعـــض الحكومـــات العربية وبعض 
املنظـــامت العربية والعاملية بشـــكل عام 
يف التخفيف من مأســـاة تعليـــم الالجئني 
واملهاجريـــن يف الوقـــت الـــذي تؤكد فيه 
املـــؤرشات االجتامعية عدم عـــودة الكثر 

»آركو« تدعوا إلى بذل جهود عربية أكبر في 
احتواء أزمة تعليم األشقاء الالجئين والنازحين

معكم ـ املغرب )خاص(

للمحافظة على هوية أبناء 
ين ضمن  الالجئين والمهاجر
ندوة تعليم العربية لألطفال

هوية
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مـــن الالجئـــني إىل أوطانهـــم يف القريب 
. جل لعا ا

املنظمة   جاء ذلـــك خـــالل مشـــاركة 
األحمر  والصليب  االحمـــر  للهالل  العربية 
يف أعامل النـــدوة الدوليـــة : تعليم اللغة 
العربية لألطفـــال الناطقني بغرها : الواقع 
وآفاق املســـتقبل« التـــي نظمتها املنظمة 
اإلســـالمية للرتبيـــة والعلـــوم والثقافـــة 
»اإليسيســـكو« يف الربـــاط بالتعـــاون مع 

الرابطـــة العامليـــة ملؤسســـات تعليم 
اللغة العربيـــة للناطقني بغرها 

، مبناســـبة اليـــوم العاملـــي 
الذي   2017 العربيـــة  للغة 
من  ديســـمرب    18 يصادف 
كل عـــام، بهدف تعزيز دور 
اللغة العربيـــة ومكانتها يف 
قيم  قائم عـــى  عـــامل  بناء 

يف  والبحث  والســـالم،  والتعايش  الحـــوار 
ســـبل تطويرها لألطفـــال الناطقني بغرها، 
لتيسر  التكنولوجية  االبتكارات  واســـتثامر 

تعليمهـــا وتعلمها .

وأفتتح الدكتور عبـــد العزيز بن عثامن 
التويجـــري، مدير عام املنظمة اإلســـالمية 
للرتبيـــة والعلوم والثقافة »اإليسيســـكو« 
هـــذه  النـــدوة بكلمـــة أكـــد فيها عى 
أهميـــة نرش اللغـــة العربية بني شـــعوب 
العـــامل باختالف ثقافاتِهـــا ولغاتِها وأديانِها 
، والتعريف من خاللها بالقيم اإلســـالمية 
الســـمحة، مشـــراً إىل أن أوىل الخطـــوات 
التي تكفـــل النهوض باللغـــة العربية تهم 
االنطـــالق من مرحلـــة الطفولـــة املبكرة، 
من ريـــاض األطفـــال وإىل األقســـام 

االبتدائية. للمرحلـــة  التحضرية 
إثر ذلك  التويجـــري   كام وقـــع 
مذكـــرة تفاهم مـــع  الدكتور 
العبيد  بـــن صالح  عبدالله 
رئيـــس الرابطـــة العاملية 
ملؤسســـات تعليم اللغة 
للناطقـــني  العربيـــة 
ترمـــي   ، بغرهـــا 
التعـــاون  إىل 
يف  املشـــرتك 
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والربامج تنفيذ ومتويل املشـــاريع 

واألنشـــطة يف املجاالت 

املتعلقـــة  الرتبويـــة 

العربية  اللغة  بتعليم 

بغرهـــا،  للناطقـــني 

مجاالت  يف  خاصـــة 

املقررات  تأليـــف 

واملناهـــج ، حيث 

دعـــا »العبيد« يف 

الضافية  كلمتـــه 

ألقاهـــا  التـــي 

االفتتاح  حفـــل  يف 

العربيـــة  اللغـــة  نـــرش  إىل 

ووســـائل  ومناهجها  برامجهـــا  وتطويـــر 

والدراســـات  البحوث  وتشـــجيع  تعليمها 

اللغة  معلمي  وإعـــداد  بتعليمها،  املتعلقة 

العربيـــة للناطقـــني بغرها، واالســـتفادة 

تعليم  الدولية يف  الخربات والتجـــارب  من 

اللغات ، مشـــراً إىل أن الرابطة تسعى إىل 

نـــرش اللغـــة العربية وتعليمهـــا للناطقني 

والتكامل  التعـــاون  أوارص  وتعزيز  بغرها، 

وتنســـيق الجهود بني املؤسســـات واملراكز 

اللغـــة  بتعليـــم  املتخصصـــة  واملعاهـــد 

العربيـــة للناطقـــني بغرهـــا، مبـــا يحقق 

العمليـــة  خدمـــة  يف  بأدائهـــا  االرتقـــاء 

. لتعليمية ا

 

ورقة عمل »ليك يتعلم الجميع«
 ويف ذات الســـياق ، شارك »السحيباين« 

يف النـــدوة بورقـــة عمل حملـــت عنوان 

»لـــيك يتعلـــم الجميع« مثن فيهـــا جهود 

املنظمـــة اإلســـالمية للرتبيـــة والعلـــوم 

والثقافة »اإليسيســـكو« ، مستثمراً حضور 

الرابطـــة العاملية ملؤسســـات تعليم اللغة 

العربيـــة للناطقـــني بغرهـــا ومشـــاركة 

النخبة من األســـاتذة والخـــرباء يف املجال 

ليطـــرح فيها العديد من األفـــكار العملية 

والـــرؤى اإلســـرتاتيجية التـــي تتواكـــب 

ودور املنظمـــة العربيـــة للهـــالل األحمر 

والصليـــب األحمر يف هذا امليـــدان ، ومن 

ذلـــك االرتقـــاء بتعليـــم ابنـــاء الالجئني 
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بشـــكل عـــام واملهاجرين بشـــكل خاص 

لتعليم  بالعربيـــة  الناطقة  الدول غـــر  يف 

اللغـــة العربية واملحافظة عـــى هويتهم.

العربية  اللغـــة  وأكد »الســـحيباين« أن 

هـــي إحـــدى اللغـــات املعتمـــدة بـــني 

املنظـــامت الدوليـــة يف مجـــال العمـــل 

اإلنســـاين ، مشـــراً إىل أن املنظمة تعتمد 

بني مكوناتها  كلغة رســـمية  العربية  اللغة 

من الجمعيات الوطنيـــة ومنظامت العمل 

اإلنســـاين الدولية ، ودعا يف ورقته بشـــكل 

عام إىل بـــذل جهود أكـــرب يف تعليم أبناء 

والكشـــف  والنازحني  واملهاجرين  الالجئني 

عن الـــدور الذي تقدمه الجهـــات املعنية 

بالتعليـــم يف الحكومـــات يف الوقت الذي 

تتعاظـــم فيـــه أزمـــة الالجئـــني يف العامل 

العـــريب األمـــر الـــذي يدعـــوا إىل توحيد 

وتنسيق الجهود بشـــكل أكرب ، موضحا ان 

املنظمة العربية للهـــالل األحمر والصليب 

األحمـــر تعلـــق آمالها بشـــكل كبر عى 

التنســـيق والتعاون الوثيق بـــني مكوناتها 

والجهـــات  الوطنيـــة  الجمعيـــات  مـــن 

التعليميـــة املهتمـــة واملنظـــامت املعنية 

عى  العمـــل وحرصاً  االزدواجيـــة يف  ملنع 

تقييم طرق املســـاعدة وتحديـــد األفضل 

التعليم  بينها ومـــن ثم توســـيع نطـــاق 

ونرشه ســـواء للغة العربيـــة أو غرها من 

العلـــوم ، وأشـــار إىل رضورة ان يتم تعليم 

املخيامت. والنازحـــني يف  الالجئـــني  أبناء 

إىل  ورقتـــه  يف  »الســـحيباين«  وأشـــار 

رضورة فتـــح باب الرشاكات بـــني وزارات 

التعليـــم والجامعـــات العربيـــة يف الدول 

التـــي تعاين من الرصاعات مـــع الجامعات 

مـــن  إلســـتيعاب  الشـــقيقة  الـــدول  يف 

خارج  والحـــروب  الرصاعـــات  لفظتهـــم 

أســـوار املدارس والجامعات دعامً ملواصلة 

العربية وتعليم أكرب قدر  باللغة  الدراســـة 

مـــن الطـــالب الالجئني . وأضـــاف أن من 

الحصول  بالـــذات  الالجئني  األطفـــال  حق 

عـــى الحـــد االدىن من الحقـــوق يف مجال 

املجتمع الدويل  التعليـــم والرتبية، داعيـــاً 

إىل اتخاذ قرارات تضمـــن مواصلة التعليم 

يف الـــدول املســـتضيفة وتقديـــم مختلف 

الدعم. أســـاليب 

 ويف ختام الورقة ، أشـــار »الســـحيباين« 

إىل تقريـــر اطلعـــت عليـــه املنظمة صدر 

عـــن املفوضية الســـامية لألمـــم املتحدة 

لشـــؤون الالجئني يف ســـبتمرب املايض يؤكد 

أن أكـــرث مـــن 3.5 مليـــون طفـــل الجئ 

ترتاوح أعامرهـــم بني 5 أعـــوام و17 عاماً 

مل تتـــح لهم فرصـــة االلتحاق باملدرســـة 

يف العـــام 2016 ، وأن )مليـــون ونصـــف 

املليـــون( طفـــل الجيء  غر مســـجلني يف 

املـــدارس االبتدائيـــة، يف حـــني أن مليوين 

الجئ يف ســـن املراهقة ليســـوا يف املدارس 

الثانويـــة ، مؤكـــداً أن ذلـــك ســـيحدث 

فجـــوة ثقافيـــة وفكريـــة يصعـــب ملئها 

عى مر العقـــود ، مؤيداً ماذكـــره التقرير 

مـــن اخفـــاق املجتمع الـــدويل يف تحقيق 

املســـتدامة  بالتنمية  املتعلقـــة  أهدافـــه 

التـــي ترمـــي إىل تحقيق تحـــّول يف العامل 

بحلول عام 2030 إذ تفتقـــد أحد أهدافها 

نحـــو ضـــامن التعليـــم الشـــامل والجيد 

للجميـــع وتعزيـــز التعليم مـــدى الحياة 

دون تلبية االحتياجـــات التعليمية لالجئني 

واملهاجريـــن والنازحـــني وهو مـــا يؤدي 

إىل اختـــالل األهـــداف اإلمنائيـــة األخرى 

املتعلقـــة بالصحـــة واالزدهار واملســـاواة 

. والسالم 

 الجديـــر بالذكـــر أن مشـــاركة املنظمة 

العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمر 

يـــأيت ضمـــن حراكها  النـــدوة  يف هـــذه 

تلبيـــة ومتابعة احتياجـــات الالجئني  نحو 

الرئيســـية ومـــن بينهـــا التعليـــم حيث 

عقـــدت مـــع املنظمـــة العربيـــة للرتبية 

والثقافـــة والعلوم )األلكســـو( لقاء بحثت 

فيـــه مســـتجدات تعليم األطفـــال العرب 

الالجئـــني يف مناطق الرصاع األمـــر ، األمر 

الـــذي يدعـــو إىل رضورة اتخـــاذ خطوات 

عربية جـــادة ملواجهـــة انعـــدام التعليم 

وظاهـــرة األميـــة والجهل التـــي بدأت يف 

صناعـــة جيل مـــن األطفال غـــر متعلم 

ويفتقـــد الهويـــة ومشـــتت التوجهات ، 

حيث اتفقـــت تطلعـــات املنظمتان تجاه 

إىل  تحتاج  التي  املســـتقبلية  مشـــاريعهام 

متويـــل مـــايل ملواجهـــة  اآلثار الســـلبية 

التي تعيشـــها بعض  الراهنـــة  الظـــروف 

البـــالد العربية، وأكدت املنظمـــة العربية 

للهـــالل األحمـــر والصليـــب األحمر عى 

رضورة تطبيق مناهـــج دول الالجئني حتى 

ال يحـــدث انفصام بـــني أولئـــك األطفال 

األخذ  مع  األساســـية  الالجئـــني وهويتهم 

بعـــني االعتبار بعـــض املتغـــرات يف هذا 

. ن لشأ ا
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»بيروت« 
تشهد اجتماع المنظمة العربية للهالل األحمر 

والصليب األحمر ومكتب االتحاد الدولي 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

األحمر  للهالل  العربيـــة  املنظمة  بحثت 
االتحـــاد  ومكتـــب  األحمـــر  والصليـــب 
األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات  الـــدويل 
والهـــالل األحمر مبنطقة الرشق األوســـط 
وشـــامل إفريقيـــا »املينـــازون« مجاالت 
تعزيز الرشاكة اإلنســـانية وآفـــاق التعاون 
والتنســـيق امليداين خاصة يف املناطق التي 

  . الطرفان  بهـــا  يعمل 
وناقـــش الجانبان خـــالل االجتامع الذي 
عقـــد يف »بـــروت« التنســـيق النعقـــاد 
اجتـــامع الهيئـــة العامة للمنظمـــة )43( 
والتـــي تســـتضيفها بغداد أبريـــل القادم  
الجمعيـــات  كافـــة  مشـــاركة  وســـط   ،
للهـــالل  العربيـــة  باملنظمـــة  الوطنيـــة 
االحمـــر والصليب االحمـــر وعددها )21( 
جمعيـــة، إىل جانب ممثلـــني عن عدد من 
الجمعيـــات التي لها رشاكة مـــع املنظمة 
العربيـــة يف منظومـــة العمـــل االنســـاين 
ومكونـــات الحركة الدوليـــة للهالل األحمر 
اإلنســـانية  واملنظامت  األحمر  والصليـــب 
الدوليـــة ، كـــام ناقش االجتـــامع ترتيبات 
العـــارش لجمعيـــات  اإلقليمـــي  املؤمتـــر 
األحمـــر  والهـــالل  األحمـــر  الصليـــب 
مبنطقة الرشق األوســـط وشـــامل إفريقيا 
»املينـــازون« ، واملقـــرر عقـــده يف بغداد 

. ذاته  الشـــهر 
 كـــام ناقـــش االجتامع متابعـــة التأمني 
عـــى املتطوعـــني يف بعـــض الجمعيـــات 

معكم ـ بريوت

الوطنيـــة املعنـــي بهـــا مكتـــب االتحاد 
الالجئني  تعليـــم  مســـتقبل  ، مســـتعرضاً 
وماهي الخطوات التـــي ميكن أن تخطوها 
املنظمـــة واالتحاد يف هذا الشـــأن ، إضافة 
إىل وضـــع الخطـــوط العريضـــة إلنشـــاء 
اللجنـــة اإلعالمية لإلعالم االنســـاين ما بني 
االنســـاين  العمل  لخدمة  واالتحاد  املنظمة 
واالغـــايث .  وقـــد تناول االجتامع الســـبل 
الكفيلـــة بتحقيق مســـتقبل أفضل للعمل 
اإلنســـاين يف املنطقة إىل جانب اســـتعراض 
عمليـــة  واســـتثامر  املاثلـــة  التحديـــات 
التنسيق يف تســـير جهود اإلغاثة والتنمية 
املشـــرتك  العمل  أوجه  تعزيز  إىل  إضافـــة 
املبادرات  وتبنـــي  واملنظمة  االتحـــاد  بني 
التي تســـاهم يف تعزيز التعاون اإلنساين .

حـــرض االجتامع مـــن جانـــب املنظمة 
الدكتـــور صالـــح بن حمد  العـــام  األمني 
الســـحيباين .. فيـــام حـــرضه مـــن جانب 
الذي  الـــدويل محمد عمـــر مخر  االتحاد 
نـــوه باألثر الفاعـــل والهـــام للمنظمة يف 
محيطهـــا اإلقليمي والدويل ، والتي تســـر 
بالتـــوازي مـــع توجهات االتحـــاد الدويل 
وتعمـــل عى تحقيـــق أهـــداف ومبادئ 
الحركـــة الدولية للهـــالل والصليب األحمر 
من خـــالل ســـعيها الحثيث يف التنســـيق 
اإلنســـاين وتعزيـــز التضامن مـــع القضايا 
اإلنســـانية ودعـــم  قيـــم الرشاكـــة بني 
ســـوياً  والعمل  الدولية  الحركـــة  مكونات 
من أجل مســـتقبل أفضل للعمل اإلنســـاين 
الذي يواجـــه الكثر مـــن التحديات التي 

ترتيبات
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األمين العام للمنظمة
 يزور مشروع بنك الدم في الصليب األحمر اللبناني

لبنان ـ معكم
قـــام األمني العـــام للمنظمـــة العربية 
األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر  للهـــالل 
الدكتـــور صالـــح بـــن حمد الســـحيباين 
برفقـــة رئيـــس جمعية الصليـــب األحمر 
بزيـــارة  الزغبـــي  انطـــوان  د.  اللبنـــاين 
مـــرشوع بنك الدم الـــذي ينفذه الصليب 
األحمـــر اللبناين خدمـــة للمجتمع اللبناين 
بأســـلوب حديث ومتطـــور ، وتأيت هذه 
الزيـــارة ضمـــن منهجيـــة واســـرتاتيجية 
املنظمـــة نحـــو تبـــادل الخـــربات بـــني 
الجمعيـــات الوطنية العربيـــة املهتمة يف 
هذا الشأن ومســـاعدتها يف إنشاء تطبيق 
عمـــيل يخـــدم جهودها يف هـــذا االتجاه 
مســـتثمرة يف ذلـــك املعطيـــات التقنية 

. يثة لحد ا
اللبناين  األحمـــر  الصليب  ويُعـــد  هذا 
األساســـيني  الدم  من مقدمي مشـــتقات 
يف لبنـــان. حيـــث يوجد اثنـــى عرش بنكا 
لبنـــان تقـــدم خدماتها  للـــدم يف أنحاء 
لجميـــع من هـــم يف حاجـــة إىل الدعم 

املهاجرون. متييـــز ومن ضمنهـــم  دون 
األحمـــر  الصليـــب  مراكـــز  ومتلـــك 
اللبنـــاين مراكـــز لنقـــل الـــدم مجهـــزة 
تجهيـــزا جيدا، مثل مركـــز Spears املزود 
بجهـــاز إشـــعاعي رغـــم نقـــص العديد 
من املعـــدات ، ويعمـــل الصليب األحمر 
لتطبيـــق معاير  أيضا جاهـــدا  اللبنـــاين 
الســـالمة واألمـــن التي قررتهـــا منظمة 

العامة  الصحـــة  العامليـــة ووزارة  الصحة 
الدم. مـــن أجل ضامن ســـالمة  اللبنانية 

وبوســـع أي فـــرد يحتـــاج إىل الدم أن 
يتصـــل بأقـــرب مركـــز لنقل الـــدم تابع 
للصليـــب األحمـــر اللبناين لـــيك يحصل 
عـــى حاجته من الـــدم. ونظـــرا للزيادة 
الكبرة يف عدد ســـكان البلـــد مع وصول 
ما يقـــدر بـ 1,5 مليون ســـوري إىل لبنان 
)يزيد عـــدد ســـكان لبنان عـــى أربعة 
مليـــون نســـمة(، فقـــد عـــزز الصليب 
األحمـــر اللبنـــاين قدرة بنك الـــدم التابع 
له مـــن خالل تكثيـــف حمالتـــه الرامية 
إىل اســـتقطاب عـــدد أكرب مـــن املتربعني 

. م لد با
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أحمد أبوحسان ـ معكم )ديب( 

ديهاد 
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من »ديهاد« ..
 المنصة اإلنسانية التي تخاطب العالم بكل اللغات

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر 
تواصل خطواتها التنسيقية في العمل اإلنساني
يعود معـــرض ومؤمتر ديب الدويل لإلغاثـــة والتطوير »ديهاد« ، بنجاح كبـــر يف دورته الـ 15 بالفرتة 
مـــن 5 إىل 7 مارس 2018 ،  معـــززا مكانته كأكر فعالية إنســـانية يف املنطقة. ويقـــام املعرض تحت 
رعاية كرمية من صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتـــوم، نائب رئيـــس الدولة، رئيس 
الـــوزراء، حاكم ديب، وبدعم رســـمي مـــن منظمة األمـــم املتحـــدة، والعديد من كيانـــات اإلعانة 
املرموقـــة. وقد حـــاز معرض ومؤمتر ديهاد، عىل شـــهرة واســـعة باعتباره الصوت اإلنســـاين الوحيد 

يف املنطقـــة، واملنتدى الـــذي يخاطب العديد مـــن القضايا التي تواجـــه العامل اآلن.
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يُـــؤّدي املعـــرض أيضـــاً دوره كأكـــرب 
توفر  يف  املتخصصـــة  للـــرشكات  ســـوق 
اإلمـــداد لعمليات اإلغاثة مـــن الكوارث، 
وبرامج  اإلنســـانية،  اإلعانة  ومرشوعـــات 
وســـوف  والخدمات.  بالســـلع  التنميـــة 
يضمـــن  الـــذي  الحـــدث  يســـتضيف 
حضـــور متخذي القـــرار الرئيســـيني، كل 
ووكاالت   ، اإلنســـانية  املنظـــامت  مـــن 
األمـــم املتحـــدة، واإلدارات الحكوميـــة، 

والجمعيـــات الدوليـــة.
 يُشـــارك يف معرض ومؤمتر ديهاد، لهذا 
العام أكـــرث من 396 رشكة مـــن مختلف 

املجاالت مثـــل بنوك التنميـــة، وُمصّنعي 
معـــدات التعقيـــم والنظافـــة، والحلول 
البيئيـــة وأدوات اإلغاثـــة، وذلـــك عـــى 
ســـبيل املثـــال ال الحرص. وســـوف يخلق 
املؤمتـــر منتدى يتفاعل فيـــه املتخصصني، 
ويتـــم خالله تكوين الـــرشاكات، والبحث 

عـــن املتربعني، وتبـــادل املعرفة.
 يهـــدف معـــرض ومؤمتـــر ديب الدويل 
املســـاهمة  إىل  »ديهاد«  والتطوير  لإلغاثة 
يف زيـــادة تعزيز املســـاعدات اإلنســـانية 
واإلمنائيـــة الدولية الحقيقيـــة من الناحية 
الفنيـــة واملبدئيـــة، ومتاشـــياً مـــع موقع 

ديب االســـرتاتيجي بـــني الـــرشق والغرب، 
وشـــخصيتها  النشـــط،  التجاري  ومناخها 
الدوليـــة املتنوعـــة، يســـعى »ديهـــاد« 
لزيـــادة مســـاعيه يف بناء الجســـور بني 
مختلـــف الكيانـــات والدول مـــن جميع 
أنحاء العامل املشـــاركة يف تلبية احتياجات 
أو  والكـــوارث،  األزمات  مـــن  املترضرين 
وباإلضافة  التنمية،  لنقص  الســـلبية  اآلثار 
إىل ذلـــك يســـعى معرض ديهـــاد لتوفر 
املســـاعدات  مقدمي  متكّـــن  »منصـــة« 
مـــن التواصل مـــع الجهـــات املعنية من 
الـــرشكات والقطاعـــات الحكومية، بهدف 
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خلـــق التـــآزر الجاد يف دعـــم املحتاجني، 
يتطـــور  أن  إىل  ديهـــاد  يهـــدف  كـــام 
الحـــدث أكـــرث ليصبح حدثـــا عاملًيا بحق 
ذو شـــخصية إقليميـــة متميـــزة وبحجم 

. سب منا
األحمر  للهالل  العربيـــة  املنظمة   
يف  تشـــارك  األحمـــر  والصليـــب 

» د يها د «
 تشـــارك املنظمـــة العربيـــة للهـــالل 
األحمـــر والصليب األحمـــر بحضور عدد 
مـــن جمعيات الهـــالل األحمـــر الوطنية 
الخليجية والعربيـــة يف معرض ومؤمتر ديب 
الـــدويل لإلغاثة والتطويـــر » ديهاد« 15 ، 
حيث أكد العام للمنظمـــة الدكتور صالح 
بن حمد الســـحيباين ، أن مشاركة املنظمة 
العمل اإلنساين  تنطلق من رســـالتها نحو 
واإلغـــايث ، وتأكيـــد دور جمعيات الهالل 
األحمـــر العربيـــة يف ظـــل دور املنظمة 
العريب  العمـــل  تنســـيق  عـــى  القائـــم 
معاناة  تخفيـــف  إىل  الرامـــي  اإلنســـاين 
املترضرين ، وتحقيق االســـتجابة العاجلة 
للمحتاجـــني وتوثيـــق املســـاعدات التي 
تقدمهـــا الجمعيات ، ومشـــاركة مكونات 
والهالل  األحمر  للصليـــب  الدولية  الحركة 
األحمـــر واملنظامت اإلنســـانية األخرى .

العديد  املنظمة يف مشـــاركتها  وتتبنى   
تنفذهـــا جمعيات  التي  الفعاليـــات  من 
املنظمـــة ، إضافة إىل الجانب اإلســـعايف 
الدويل  القانـــون  مبادئ  ونـــرش  واإلغايث، 
العمل  ، وتطوير  اإلنســـاين والتعريف بها 
واالرتقاء  اإلنســـاين  املجال  التطوعـــي يف 
بـــه والوقـــوف عـــى جودتـــه ، والعمل 
عـــى توثيـــق عالقـــة املنظمـــة باإلعالم 
حيث تعقد ضمن مشـــاركتها ورشـــة يف 
دور اإلعالم اإلنســـاين مبشـــاركة عدد من 

. البارزين  اإلعالميـــني 
 ويعتـــرب معـــرض ومؤمتـــر ديب الدويل 
لإلغاثـــة والتطوير »ديهـــاد« ، أحد أهم 
تحـــرص  التـــي  اإلنســـانية  املناســـبات 
املنظمة عى املشـــاركة فيه حيث تشـــهد 
مؤخـــراً حـــراكاً إقليمياً مشـــهوداً يف ظل 

تفعيـــل دورهـــا نحـــو تنســـيق الجهود 

بـــني املنظـــامت  والتكامـــل والتعـــاون 

املعنيـــة يف الجانـــب اإلنســـاين ، بهدف 

املســـاهمة يف تعزيز املساعدات اإلنسانية 

، وتنســـيق عمليات التواصل بني مختلف 

اإلغاثيـــة عى  والجمعيـــات  املنظـــامت 

مستوى العامل لتســـهيل املشاركة يف تلبية 

احتياجـــات املترضريـــن مـــن األزمـــات 

أوارص  تكثيـــف  وبغـــرض  والكـــوارث، 

بني  املحتاجني  دعـــم  والجهود يف  التعاون 

مقدمـــي العمـــل اإلغايث .
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للجنـــة  اإلقليميـــة  البعثـــة  احتفلـــت 

الدوليـــة للصليـــب األحمر لـــدول مجلس 

من   )25( بالذكـــرى  الخليجـــي  التعـــاون 

افتتـــاح مقرهـــا يف دولة الكويـــت ، حيث 

نظمت اســـتقبال رفيع – املســـتوى حرضه 

كل مـــن  نائـــب رئيـــس اللجنـــة الدولية 

للصليب االحمر، الســـيدة كريســـتني بريل، 

و رئيـــس جمعية الهالل األحمـــر الكويتي، 

د. هـــالل الســـاير. كام حرض مســـؤولون 

من وزارة الداخليـــة ووزارة الدفاع وأعضاء 

الدبلومايس وممثلني عن منظامت  الســـلك 

دوليـــة وهيئـــات مـــن املجتمـــع املدين ، 

باإلضافـــة اىل كبار الشـــخصيات من القطاع 

الكويت.  الخاص واملؤسســـات اإلعالمية يف 

وأوضح رئيـــس البعثـــة اإلقليمية للجنة 

الدوليـــة يف الكويت، الســـيد يحيى عليبي: 

أن هـــذا العام ميثل مناســـبة هامة جداً يف 

تطور العالقـــة بني اللجنـــة ودولة الكويت 

حيـــث تعمـــل عـــى مـــدى الــــ25 عاماً 

اللجنة الدولية للصليب األحمر: 25 عاما من 
العمل اإلنساني في الكويت ودول الخليج

متعلقة  متعـــددة  ملفـــات  عـــى  املاضية 

اإلنســـاين.   باملجال 

 واضاف قائالً: »البعثـــة اإلقليمية للجنة 

أنشـــئت عى  للصليـــب األحمر  الدوليـــة 

الخليـــج 1991-1990، حيث  اعقاب حرب 

ركزت عملها عـــى زيـــارة وحامية األرسى 

الحرب  جـــراء  املفقودين  عـــن  والبحـــث 

وذلك للم شـــمل العائالت املتفرقة  وإعالم 

عائالتهـــم عـــن مصرهـــم. ثـــم تطورت 

أنشـــطتنا وتوســـع عملنا بشـــكل كبر يف 

منطقـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 

بفضل دعـــم وتعاون الســـلطات الكويتية 

والرشاكـــة الوطيدة التي تربطنـــا بجمعية 

الهـــالل األحمر الكويتـــي، فنحن نعمل مع 

عدة جهـــات حكومية يف املنطقـــة لتطوير 

الظـــروف والخدمـــات املتوفرة للســـجناء 

يف دول الخليـــج ونـــرش الوعـــي يف مجال 

اإلنســـاين.«  الدويل  القانون 

مـــن جهته، قال مســـاعد وزير الخارجية 

لشـــؤون املنظـــامت الدولية نـــارص الهني 

يف كلمـــة لـــه إن اللجنة الدوليـــة للصليب 

األحمر مـــى عى تأسيســـها يف العامل أكرث 

مـــن قرن جســـدت فيه كل معـــاين الحب 

والعطاء لضحايا الحـــروب والكوارث، باذلة 

واملنكوبني  الالجئني  ملســـاعدة  شاقة  جهوداً 

أينام كانوا، متغلبة عـــى التحديات الكبرة 

التـــي تواجههـــا يف ظـــل ما مير بـــه العامل 

حالياً مـــن كوارث وحـــروب ال تهدأ. 

ومـــن جهته ، قال الدكتور هالل الســـاير 

: إن اللجنة الدوليـــة للصليب األحمر ومع 

كل أزمة تواصـــل مد يد اإلنســـانية لدعم 

املحتاجـــني واملترضريـــن جـــراء النزاعات، 

مشـــدداً عـــى أن جمعية الهـــالل االحمر 

تـــويل اهتاممـــاً كبـــراً ملجـــاالت التعاون 

والتنســـيق مـــع اللجنة الدوليـــة للصليب 

االحمر ملـــا فيه مصلحة اإلنســـانية وخدمة 

املحتاجـــني واملترضرين يف أنحـــاء العامل. 

وتعمـــل البعثة اإلقليميـــة لدول مجلس 

عطاء 
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التعـــاون عى عدة مســـتويات من : اهمها 

التعـــاون مع جمعيـــات وهيئـــات الهالل 

االحمـــر يف دول مجلس التعـــاون، باإلضافة 

اىل نرش القانـــون الدويل االنســـاين، العمل 

عـــى حاميـــة املحرومـــون مـــن الحرية، 

الحرب  مـــن  املترضرين  واملدنيـــني  االرسى 

الدبلوماســـية  الدول املجـــاورة، وكذلك  يف 

الحركة  خـــارج  جهـــات  مـــع  االنســـانية 

الدوليـــة للصليب االحمـــر والهالل االحمر. 

كام تحـــاول البعثـــة اإلقليميـــة من خالل 

مكاتبهـــا يف كل من ســـلطنة عامن واملدينة 

العامليـــة اإلنســـانية بديب دعـــم عملياتها 

لتســـهيل  باإلضافة  اليمـــن  يف  اإلنســـانية 

الحوار مـــع أطراف النزاع فيام يخص ســـر 

األعـــامل القتالية و احـــرتام القانون الدويل 

اإلنســـاين.  كام  تســـعى اللجنة الدولية من 

خـــالل عملها اىل ضـــامن معاملـــة جيدة 

للمحتجزيـــن، إعـــادة روابـــط العائـــالت 

املشـــتتة، بناء قدرات الجمعيـــات الوطنية 

القانون  يخـــص  فيـــام  املدين  املجتمـــع  و 

الدويل اإلنســـاين و مبادئ العمل اإلنســـاين 

ذات الصلة، هذا باإلضافـــة إىل فتح قنوات 

الحـــوار مع كل الجهات مـــام يضمن خدمة 

أكـــرث فعالية للفئـــات املترضرة. 

الرشاكات االسرتاتيجية اإلنسانية
متقدماً  دوراً  اإلقليميـــة  البعثـــة  تلعب 

باملنظامت  الـــرشاكات  من  العديد  لنســـج 

والجهـــات الخرية الذي من شـــأنها تعزيز 

الخـــربات ولعل من أهمها  التعاون وتبادل 

املنظمة العربية للهـــالل األحمر و الصليب 

األحمـــر. ويعود هذا التعـــاون إىل أكرث من 

أربعـــون ســـنة نجحت من خاللهـــا البعثة 

اإلقليميـــة يف توطيد العالقة مـــع املنظمة 

العربيـــة من خالل التنســـيق املســـتمر و 

التشـــاور. و تشـــمل مجاالت التعاون توفر 

الدعم الفني و بناء القـــدرات باإلضافة اىل 

الحوارات االســـرتاتيجية حول الديبلوماسية 

نية.  اإلنسا

و تحـــاول البعثـــة اإلقليميـــة يف هـــذا 

اإلطار التنســـيق و االنفتاح عـــى الجهات 

الحكوميـــة يف دول مجلـــس التعاون لدعم 

عمليـــات اللجنـــة الدولية ســـواء يف عملها 

اإلغـــايث او عى مســـتوى احـــرتام القانون 

الدويل اإلنســـاين. و لعل الزيـــارات األخرة 

لرئيـــس اللجنـــة الدوليـــة للســـيد بيـــرت 

ماوريـــر لـــكل مـــن الكويـــت و اململكة 

العربيـــة الســـعودية و دولـــة اإلمـــارات 

العربيـــة املتحـــدة دليل عى هـــذا التوجه 

 . تيجي سرتا ال ا

ويـــأيت الدعـــم املســـتمر مـــن الحركة 
الدوليـــة للصليب األحمـــر و الهالل األحمر 
الوطنية  والهيئات  الجمعيـــات  ومن  خاصة 
يف كل دول الخليـــج مـــن أســـباب نجاح 
البعثـــة اإلقليمية للجنـــة الدولية يف مهامها 
التي تســـعى مـــن خاللهـــا إىل التعاون مع 
مكونـــات الحركة الدولية مـــن خالل توفر 
الدعـــم التقنـــي أو املـــايل وذلـــك لخدمة 
الرشاكـــة وتطويرها، والتي تشـــمل العمل 
اإلغـــايث، الوقاية ، الحوارات االســـرتاتيجية 
القـــدرات. حيث تلعـــب جمعيات  بناء  و 
و هيئـــات الهـــالل األحمر بـــدول مجلس 
التعـــاون دورا محوريـــا يف تخفيف معاناة 
املســـلحة  النزاعـــات  مـــن  املترضريـــن 
اىل  باإلضافة  الطبيعيـــة هـــذا  والكـــوارث 
مســـؤولياتها الوطنية بصفتهـــا تلعب دورا 

مســـاعدا للجهـــات الحكومية. 
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تحـــدث فرانشيســـكو روكا الـــذي تم 
لجمعيات  الدويل  لإلتحاد  رئيســـاً  انتخابه 
الصليب األحمر والصليـــب األحمر الربع 
ســـنوات، عن اهدافه يف لقـــاء أجرته معه 
مجلـــة »معكم« عقـــب تنصيبه رئيســـاً 
لإلتحـــاد يف أنطاليا الرتكية ، مبشـــاركة اكرث 
من 700 مبعوثا مـــن 189 بلدا يف انطاليا 
حيث قـــال : » ان االالف من االشـــخاص 
الحروب  بســـبب  الهجرة  عـــى  مجربون 
واالشـــتباكات املســـلحة يف العديـــد من 
مناطـــق العامل. ولكن املجتمـــع الدويل ال 

الكايف.  بالقـــدر  االشـــخاص  يدعم هؤالء 
ان هـــؤالء يشـــعرون بالوحـــدة . هذه 
مأســـاة. » وناشـــد يف أول ســـاعة مـــن 
العريب  األحمـــر  للهالل  الســـامح  انتخابه 
الســـوري بالوصـــول اىل املناطق املحارصة 
وزيـــادة عمليـــات اإلغاثة اإلنســـانية يف 

 .» سوريا
كـــام تحـــدث »روكا« بتنويـــه عـــن 
للهـــالل  العربيـــة  املنظمـــة  نشـــاطات 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر وحراكهـــا 
الهالل  جمعيات  ودور  واإلنســـاين  اإلغايث 

األحمـــر والصليب األحمـــر التابعة لها يف 
لقائـــه األمني العـــام للمنظمـــة الدكتور 
صالح بن حمـــد الســـحيباين  حيث نقل 
العربية  املجموعـــة  تهاين  له  الســـحيباين 
مـــن الجمعيـــات الوطنيـــة وتربيكاتهـــا 
 . االنتخابات  بتلـــك  فـــوزه  له مبناســـبة 
وأســـتهدف اللقـــاء فتح آفـــاق التعاون 
الوثيـــق مـــع االتحـــاد الـــدويل بقيادته 
العمل  مـــن  جســـور  ومـــد  الجديـــدة 
اإلنســـاين  العمـــل  لخدمـــة  املشـــرتك 
واالرتقـــاء بالجمعيات الوطنيـــة العربية؛  

المنظمة تشارك بمؤتمر اتحاد جمعيات الهالل 
والصليب األحمر في تركيا تحت شعار “قوة اإلنسانية”

 في المجال اإلنساني
ً
 تنسيقيا

ً
عقدت 27 اجتماعا

 وألتقت الرئيس الجديد لالتحاد »روكـــــا«

معكم ـ أحمد أبوحسان )أنطاليا( 

تؤامة
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بالذات يف ظـــل كرثة املـــآيس يف املنطقة 
العربيـــة والتـــي مازالت بكل أســـف يف 
تزايد مســـتمر ، ونوه الســـحيباين بجهود 
الجمعيـــات الوطنية العربيـــة وصمودها 
يف وجـــه التحديات التـــي تواجهها حاليا 
األزمـــات وتعدد  تلـــك  مـــدة  مع طول 
جوانبها ، مســـتعرضا معه مـــا متيزت به 
من حـــراك داخـــل نطاق العـــامل ورسعة 

. وجهوزيتها  اســـتجابتها 
و أكـــد »روكا« أنـــه متابـــع عن قرب 
ملا تقـــوم به املنظمة »آركـــو« وجمعياتها 
الوطنيـــة العربيـــة ، مشـــرا اىل نطـــاق 
االلتقـــاء والتشـــارك بني االتحـــاد واركو 
التـــي ميكـــن العمـــل عليها معـــا وبناء 
الوثيق  والتعـــاون  العمـــل  من  جســـور 
بخصوصهـــا، وأكـــد أن حلمه بـــأن يحرك 
األمـــام، وأبدى  إىل  التعـــاون قدما  آفاق 
قلقه مـــن تدهور األوضاع اإلنســـانية يف 
بعـــض البلدان العربية مـــام يحتم العمل 
املنظمة  مـــع  الوثيق  والتعاون  املشـــرتك 
الوطنيـــة  الجمعيـــات  ومـــع  العربيـــة 

املترضرة،  الفئات  تلك  ملســـاعدة  العربية 
موضحا كذلـــك أنه سيســـعى اىل تطوير 
وبناء  اإلقليـــم  مســـتوى  الجمعيات عى 
قدراتهـــا ،مع احـــرتام وتفهمـــه ملختلف 

الثقافـــات يف هذا الشـــأن.
وشدد الســـحيباين عى اهمية استعداد 
الكوارث  ملواجهـــة  الوطنية  الجمعيـــات 

العمل  وتـــرة  ارتفـــاع  القادمـــة يف ظل 
االنســـاين ، والســـيطرة عـــى الظـــروف 
املناخيـــة املواتية ومواجهة قدوم الشـــتاء 
يف مخيامت الالجئـــني ، وغرها كاالهتامم 
بالتعليـــم ، وأكد ان اســـتعداد الجمعيات 
عليها  بغريبـــا  ليـــس  العربية  الوطنيـــة 
فهي املنفـــذة والعاملة بقوة يف الســـاحة 
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. األخرى  الجمعيـــات  مـــن  مع زميالتها 
 وقال الســـحيباين لـــروكا عقب زيارته 
أقيـــم تحت عنوان  الذي  املنظمة  معرض 
»العظـــامء« من ضحايا العمل االنســـاين ، 
ضمن مشـــاركتها يف أعـــامل مؤمتر اتحاد 
جمعيـــات الهـــالل والصليـــب األحمر يف 
تركيـــا تحت شـــعار “قـــوة اإلنســـانية” 
نوفمـــرب املايض :  » إن هنـــاك من يصنع 
التاريـــخ  وهناك من يكتبـــه،  فلعلك ومبا 
تحمله من رؤية واضحـــة وآمال وطموح 
تكـــون من أولئك الذيـــن يصنعون تاريخ 
االتحـــاد الـــدويل يف االرتقـــاء بالعمـــل 
اإلنســـاين يف املنطقـــة؛ ليكتـــب عنهـــم 
الوطنية  باهتاممه بجمعياتنـــا  التاريـــخ  
وبالذات  لتقويتهـــا  لها  العربية ودعمـــه 
التي  الصعبة  والظـــروف  املرحلة  يف هذه 

املنطقة.« بهـــا  متر 
بدعـــم  »الســـحيباين«  وطالـــب   
الربامـــج النوعية يف الجمعيـــات الوطنية 
واالهتـــامم بالقيـــادات العربية الشـــابة 
العربية  القيادات  من  االســـتفادة  وكذلك 
ذات الكفـــاءة والخربة إلحـــداث التكامل 
بـــني األجيال. مشـــرا اىل ان عمـــال كبرا 
ينتظرهـــا بدعم االتحاد الـــدويل الحتواء 
الكوارث  بســـبب  والالجئـــني  النازحـــني 
البرشيـــة والطبيعيـــة وتغـــر املنـــاخ ، 
األخرة  الغذائية  االزمـــات  اىل  باإلضافـــة 
واالحتياجـــات الصحيـــة الســـيام فيـــام 
الخطرة  واألمراض  الكولـــرا  بوباء  يتعلق 
األخـــرى التي بـــدأت تـــرضب الضعفاء 

واملحتاجـــني والفئـــات األشـــد فقرا .
   27   اجتامعا تنســـيقياً تحدد بوصلة 
املنطقة  داخـــل  االغايث  االنســـاين  العمل 

بية لعر ا
 اســـتثمرت املنظمـــة العربيـــة للهالل 
»آركـــو«  األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر 
الدويل  لالتحـــاد  الدســـتورية  االنتخابات 
والهالل  األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات 
األحمـــر التي اســـتضافتها تركيـــا مؤخراً 
ألفي شـــخصية من  مـــن  أكرث  بحضـــور 
العمـــل االنســـاين بالجمعيات  قيـــادات 

الوطنيـــة واملنظامت االنســـانية بعقد 27 
الوطنية  للتنســـيق بني جمعياتها  اجتامعا 
العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
والعاملـــة يف أكرب منطقة يف العامل تشـــهد 
اســـتمراراً للرصاعات والنزاعات والكوارث 

 تعزيز التعاون امليداين
ومثن األمـــني العام للمنظمـــة الدكتور 
جهود  الســـحيباين  حمـــد  بـــن  صالـــح 
جمعيـــات الهـــالل االحمـــر والصليـــب 
األحمـــر املانحـــة والتـــي كانت ســـباقة 
لعقـــد أي اتفاقيـــات مـــن شـــأنها دعم 
العمل االنســـاين بشـــكل عـــام ، أو بناء 
القـــدرات ، او غرها مـــن النواحي ذات 
العالقة بالالجئـــني أو النازحني واملهاجرين 
. مؤكـــدا اهمية هـــذه االجتامعات كونها 
تعـــزز التعـــاون امليـــداين بـــني مكونات 
واســـتعداداتها   جهوزيتها  وتقوي  املنظمة 

قـــدرات  بنـــاء  وتعزيـــز  للكـــوارث، 
اىل دور  باإلضافـــة  الوطنية،  الجمعيـــات 
والصليب  االحمر  للهـــالل  الدولية  الحركة 
االحمـــر يف مجـــال التأهب للكـــوارث ، 
ونـــرش القانون الدويل االنســـاين ، وكذلك 
بحـــث العديـــد مـــن مجـــاالت العمل 

. الجمعيات  يف  التطوعـــي 

 »العظامء« 
وبدأت املنظمة اجتامعاتها التنســـيقية 
االنتخابـــات  فعاليـــات  مطلـــع  مـــع 
الدســـتورية حيـــث عقـــدت اجتامعـــا 
تشـــاوريا حرضته جمعيات الهالل األحمر 
والصليب األحمر العربية اســـتطلعت من 
الرتشـــيحات  يف  العربية  التوجهات  خالله 
لالنتخابات ملختلف املناصب الدســـتورية 
يف االتحـــاد الدويل  والوصـــول اىل أهداف 
محـــددة مـــن شـــأنها الرفـــع واالرتقاء 
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بجهـــود الحركة الدولية للعمل اإلنســـاين 
يف املنطقـــة العربيـــة . وتزامنت فعاليات 
الشـــأن حيث  املنظمـــة وحراكها يف هذا 
املنظمة  يســـتعرض جهود  نظمت معرضا 
ومكوناتهـــا مـــن الجمعيـــات الوطنيـــة 
الضوء عى  اىل تســـليط  باإلضافة  العربية 
موضـــوع معرضهـــا »العظامء« شـــهداء 
وضحايـــا العمل االنســـاين عى مســـتوى 
الذي قدموا  بالعـــامل   الوطنية  الجمعيات 
الذي  وإيثـــارا إلخوانهم  فـــداء  أرواحهم 

ومســـاعدتهم. إلنقاذهم  سعوا 
 

االحمر  الهـــالل  جمعيـــة  اقـــرتاح 
يتي لكو ا

ويِف ســـياق ذلك، وجد اقـــرتاح جمعية 
الهـــالل االحمر الكويتي بشـــأن إنشـــاء 
صنـــدوق ذوي شـــهداء وضحايـــا العمل 
من   كبـــرا  ترحيبا  واإلســـعايف  اإلنســـاين 

أمنـــاء ورؤســـاء الجمعيـــات الوطنيـــة 
العربيـــة وممثليهم ،والذيـــن مثنوا هذه 
املبادرة اإلنســـانية النوعيـــة وقدروا عاليا 
الدعم التأســـيي للصنـــدوق الذي قدمه 
االحمـــر الكويتـــي ، والـــذي يضاف اىل 
اقرتاحهـــم بربنامج دعـــم الجانب النفي 
ودعمه  الالجئـــني  لألطفال  واالجتامعـــي 

. ليا ما
 

اجتامعات ثنائية
اجتامعـــات  اللقـــاءات  وشـــهدت 
الهـــالل  اطرافهـــا  يف  جمعـــت  ثنائيـــة 
االحمـــر الصومايل و الســـوري، واليمني، 
والعراقـــي،  واإلمـــارايت،  والســـعودي، 
والفلســـطيني،  والليبـــي،  والقمـــري، 
والجزائـــري،  والقطـــري،  والكويتـــي، 
بهدف  واملوريتـــاين  واملـــرصي،  واملغريب، 
الجهود  البينية وتنســـيق  العالقات  تقوية 
التنميـــة  مشـــاريع  ودعـــم  اإلنســـانية 
الجمعيات  أكـــدت  املســـتدامة، حيـــث 
املانحـــة وقوفها مع األشـــقاء يف الصومال 
التي  جمعيتهـــم  قـــدرات  بنـــاء  إلعادة 
ذهـــب مبناهـــا وعـــدد من منســـوبيها 

األخرة.   الداميـــة  التفجـــرات  ضحيـــة 
 

دعـــم فكـــرة تدريـــب قيـــادات 
عربيـــة شـــبابية 

ويف ســـياق توحيـــد الصـــف العـــريب 
يف املحافـــل الدوليـــة ، عقـــدت األمانة 
العامـــة للمنظمة العربيـــة للهالل االحمر 
والصليـــب االحمر االجتـــامع االول للجنة 
العامة  للهيئـــة  للـــدورة 42  التنفيذيـــة 
للمنظمـــة بحضـــور األعضاء الســـتة من 
تشـــكل  التي  العربية  الوطنية  الجمعيات 
املنضوية  األربعـــة  واألقاليـــم  املحـــاور 
تحـــت مظلة املنظمـــة العربية إىل جانب 
الجمعيـــة الوطنية يف دولـــة املقر الهالل 
األحمر  الهالل  وكذلك  الســـعودي  األحمر 
وشـــهد   ، دامئني  كأعضـــاء  الفلســـطيني 
االجتـــامع إقرار بعض  القـــرارات واصدار 
بعـــض التوصيـــات التي تخـــدم الجهود 
الحاليـــة واالرتقـــاء بالعمل اإلنســـاين يف 
املنطقـــة العربية إىل جانـــب دعم فكرة 
تدريب قيـــادات شـــبابية عربية متمكنة 
للنهـــوض مبســـتقبل العمل اإلنســـاين يف 

. املنطقة  
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»روكا« يناشـــد بالســـماح للهـــالل األحمـــر العربي 
المحاصـــرة  المناطـــق  الـــى  بالوصـــول  الســـوري 
يا يـــادة عمليـــات اإلغاثـــة اإلنســـانية فـــي ســـور وز

يف ختام زيارته الرســـمية اىل ســـوريا، قال الســـيد فرانشيسكو روكا، 
رئيـــس االتحاد الـــدويل لجمعيات الصليب األحمـــر والهالل األحمر إن 
متطوعـــي وموظفي الهالل األحمر العريب الســـوري يشـــكلون رشيان 
الحيـــاة ملاليني األشـــخاص، إذ يبذلـــون أقىص جهدهـــم للوصول إىل 
الفئـــات األكرث ضعفـــا أينام كانت. وأكد إن الســـامح لهـــم بالوصول 
اآلمن واملســـتمر واملنتظم اىل كل من يحتاج إىل املســـاعدة اإلنســـانية 

معكم )خاص( عى األرايض الســـورية يجب أن يكـــون أمرا حتميا.

شريان
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ويف ذات الســـياق ، زار رئيـــس االتحاد 
الدويل ســـوريا للقـــاء متطوعـــي الهالل 
الســـوري وموظفيـــه  العـــريب  األحمـــر 
مع  املســـتوى  رفيعة  مناقشـــات  وإجراء 
مســـؤولني حول الحاجة إىل زيادة الدعم 
ملتطوعـــي الهـــالل األحمـــر وموظفيـــه 
وإتاحـــة وصولهم اىل املناطـــق املحارصة 
والتـــي يصعب الوصـــول اليها مبـــا فيها 
رشق الغوطة حيـــث أدى النزاع إىل تقييد 
شـــديد يف إمكانية حصـــول املدنيني عى 
املنقذة  الصحيـــة  والخدمـــات  الغـــذاء 

. ة للحيا
وقـــال الســـيد روكا: “إننـــي أشـــعر 
بالتواضع إزاء روح بذل النفس وشـــجاعة 
موظفي ومتطوعـــي الهالل األحمر العريب 
الســـوري. فهـــم أظهروا شـــجاعة وقدرة 
التأقلـــم خـــالل تقدميهم  كبـــرة عـــى 
ملاليني  واإلغاثـــة  اإلنســـانية  الخدمـــات 
األمّريـــن  يعانـــون  الذيـــن  األشـــخاص 
والذيـــن تكبدوا خســـائر ال حرص لها منذ 

مـــا يزيد عى ســـبع ســـنوات”.
وقـــد رحـــب رئيـــس الهـــالل العريب 
الســـوري، الســـيد خالد حبوبايت، برئيس 
االتحـــاد الســـيد روكا يف دمشـــق. وقام 
الرئيســـان بزيـــارة مالجـــئ وعيـــادات 
صحيـــة يديرهـــا موظفـــون ومتطوعون 

العاصمة. مـــن  بالقـــرب 
مـــن  سلســـلة  روكا  الســـيد  وعقـــد 
االجتامعـــات رفيعة املســـتوى مـــع كبار 
ناقـــش خاللها  الحكوميـــني،  املســـؤولني 
ســـبل تقديـــم املزيد مـــن الدعـــم اىل 
الهـــالل األحمر يف ظـــل اســـتمرار تزايد 
الطلـــب عـــى خدماته خصوصـــا عندما 

يبـــدأ البلـــد مبرحلـــة التعايف.
وقـــال روكا: “إّن الوضـــع حرج. هناك 
أكرث من 13 مليون شـــخص يف ســـوريا ال 
تـــزال لديهم احتياجات إنســـانية عاجلة. 
يوميـــا، يقدم االف مـــن متطوعي الهالل 
األحمر العريب الســـوري الغـــذاء والرعاية 
الصحيـــة الطارئـــة للمجتمعـــات التـــي 
فقـــدت كل يشء. كـــام أنهم يســـاعدون 

النـــاس عـــى إعـــادة بنـــاء حياتهم من 
النفـــي واالجتامعـــي  الدعـــم  خـــالل 
الرزق.   لدعم كسب  املســـتدامة  والربامج 
إن حيادهـــم وعـــدم تحيزهـــم ال ينقذ 
األرواح فحســـب، بل ســـيكون أساســـيا 
بالقيام  املجتمعـــات  بعـــض  تبـــدأ  حني 
باملهمـــة الهائلـــة والصعبـــة املتمثلة يف 

اإلعامر.” إعـــادة 

 ويُعـــد الهالل األحمر العريب الســـوري 
أكرب مزود للخدمات اإلنســـانية يف سوريا 
حيـــث يعمل أكـــرث مـــن 7800 متطوع 
نشـــط بشـــكل وثيق مـــع الـــرشكاء يف 
املجـــال اإلنســـاين املوجودين يف ســـوريا 
لتوزيـــع اإلغاثـــة عى أكرث مـــن 5 ماليني 

شـــخص شهريا.

روكا : 
المتطوعين 

يشكلون شريان 
الحياة لماليين 

األشخاص
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 اعـــرب رئيـــس الجمهوريـــة اللبنانية 

العامد ميشـــال عون عن تقديـــره للدور 

بـــه جمعيات  تقـــوم  الـــذي  االنســـاين 

الصليب االحمر والهالل االحمر ال ســـيام 

يف الـــدول العربيـــة التي تشـــهد نزاعات 

دمويـــة، الفتـــا اىل رضورة العمل لوقف 

الحلول  خـــالل  مـــن  النزاعـــات  هـــذه 

ذلـــك خالل  الســـلمية. جاء  السياســـية 

اســـتقباله يف قرص بعبدا رئيـــس االتحاد 

الـــدويل لجمعيـــات الصليـــب االحمـــر 

والهـــالل االحمـــر الســـيد فرانشيســـكو 

روكا، يف حضـــور رئيـــس الصليب االحمر 

اللبنـــاين الدكتور انطـــوان الزغبي ونائبته 

الدكتـــورة مريـــم غندور واالمـــني العام 

الســـيد جـــورج كتانـــة ورئيـــس مكتب 

االتحاد الدويل يف لبنان الســـيد كريستيان 

كورتيـــز والوفد املرافق.  وخـــالل اللقاء، 

عرب الســـيد روكا عن شـــكره للرئيس عون 

عـــى الدعم الذي يلقـــاه الصليب االحمر 

والهـــالل االحمـــر يف لبنـــان، وعـــرب عن 

النازحون  يلقاهـــا  التي  للرعايـــة  تقديره 

الســـوريون يف لبنان »الـــذي بات مرضب 

املثـــل عنـــد الحديث عـــن املعاملة التي 

لجأوا  التي  الـــدول  النازحـــون يف  يلقاها 

اليهـــا«، معلنـــا عـــن وضـــع امكانـــات 

جمعيـــات الصليـــب االحمـــر والهـــالل 

االحمـــر ملســـاعدة لبنـــان يف تحمل هذا 

العـــبء الناتـــج عن وجـــود النازحني.

 ورحـــب الرئيـــس عون بالســـيد روكا 

مســـؤولياته  يف  التوفيـــق  لـــه  متمنيـــا 

الجديـــدة مقـــدرا دور جمعيات الصليب 

االحمـــر والهالل االحمـــر يف العامل عموما 

ويف لبنـــان خصوصـــا. وعـــرض رئيـــس 

وجود  عن  املرتتبـــة  للنتائج  الجمهوريـــة 

النازحني الســـوريني يف لبنان وانتشـــارهم 

اللبنانيـــة كافـــة، داعيا إىل  يف املناطـــق 

الدولية  املســـاعدات  وتوزيـــع  االهتامم 

عليهـــم يف مدنهم وقراهم الســـيام تلك 

التـــي تشـــهد مصالحات بعـــد عودتهم 

اىل املناطق الســـورية االمنـــة ، مؤكداً أن 

لبنـــان اصغر دولـــة فيها اكرب نســـبة من 

النازحـــني والالجئـــني ويجـــب ان تعطى 

االفضلية عنـــد بدء عودة الســـوريني اىل 

. هم بلد

زار جمعية الصليب األحمر اللبناني
 

»روكا« 
يعبر عن تقديره للرعاية التي 

يلقاها النازحون السوريون في لبنان

معكم - إياد املنذر ـ  )لبنان( 

نزوح 
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تعهد

تعاون مستقبلي بين جمعية الصليب األحمر الصينية والهالل األحمر الفلسطينى
 

االتحاد الدولى لجمعيات الصليب األحمر والهالل 
األحمر يتعهد بتقديم المزيد من المساعدات 

لالجئين السوريين والفلسطينيين
 

معكم - بريوت

قـــال نائـــب رئيـــس االتحـــاد الدوىل 
والهالل  األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات 
األحمر  الصليب  جمعيـــة  ورئيس  األحمر 
الصينية »تشـــن تشـــو هنـــا« إن االتحاد 
ســـيواصل تقديـــم املســـاعدة لالجئـــني 
الذين هم يف حاجة ماســـة للمســـاعدة. 
جاء ذلك يف ترصيحات أدىل بها تشـــن 
الســـوريني  لالجئني  مخيم  زيارتـــه  خالل 
يف بلدة قـــب الياس الواقعـــة يف منطقة 
البقـــاع ىف رشق لبنان. وقد أطلع تشـــن 
الراهنة  األوضـــاع  عـــى  الزيـــارة  خالل 
للمخيـــم قبـــل أن يتحـــدث إىل الالجئني 

به عـــن مســـتوى معيشـــتهم وظروفهم 
والتعليمية. الطبيـــة 

وكان تشـــن قـــد قام يف وقت ســـابق 
من اليـــوم بزيارة إىل مستشـــفى النصرة 
بجهـــود  وأشـــاد  البقـــاع،  منطقـــة  ىف 
الطبية  املســـاعدات  تقديم  املستشفى يف 
لالجئني الفلســـطينيني والسوريني. وكشف 
أن جمعيـــة الصليـــب األحمـــر الصينية 
ســـتعمل عـــى تعزيـــز التعـــاون مـــع 
جمعية الهـــالل األحمر الفلســـطينى من 
أجل تقديم مســـاعدة أفضـــل لالجئني ىف 

العامل. أنحـــاء  جميع 
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ير تقر

إدارة وموقع  أشـــاد رئيـــس مجلـــس 
بوابـــة العـــرب اليـــوم ، عضـــو رابطـــة 
الصحفيني ســـعيد كـــامل بـــدر بالجهود 
اإلعالميـــة للمنظمـــة العربيـــة للهـــالل 
األحمـــر والصليب األحمـــر ، والتي تعمل 
عى التنســـيق اإلنســـاين لتحقيق وتوحيد 
الجهـــود االغاثيـــة من خالل عـــدد من 
اإلغايث  للتنســـيق  اإلعالميـــة  املنصـــات 
اســـتثمرت فيها قدراتها التقنية واإلعالمية 
االحمـــر  الهـــالل  جمعيـــات  مبشـــاركة 
والصليـــب االحمر املانحـــة واألخرى ذات 
التنســـيق املســـتمر يف مناطـــق الرصاع . 
وأشـــار إىل أن املنظمة تؤدي دوراً إعالمياً 
واضحـــاً بالتـــوازي مـــع أهـــداف األمم 
املتحـــدة ، واتخاذها تدابر مهمة وواقعية 
لتنســـيق االســـتجابة الحقيقية يف مناطق 
النـــزاع والفقر والجوع وعدم االســـتقرار 
وحمـــل رســـالة ذات رؤيـــة واضحـــة ، 
عنرص  اإلعالمية  منصاتهـــا  كانـــت  حيث 
التقـــاء هام بني جمعيـــات الهالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر وباقـــي مكونـــات 
والهالل  األحمر  للصليـــب  الدولية  الحركة 
اإلنســـاين  العمل  ســـاحة  لخدمة  األحمر 

. الالجئني  واألشـــقاء 
 جـــاء ذلك  مبناســـبة تكريـــم »بوابة 
العرب اليـــوم« للدكتور صالـــح بن حمد 
الســـحيباين األمني العام للمنظمة العربية 
للهـــالل األحمـــر والصليـــب األحمر عى 

» بوابة العرب اليوم«
 تكرم المنظمة العربية 

للهالل األحمر والصليب األحمر 
لجهودها في اإلعالم اإلنساني

اإلنســـاين  املنظمة يف مجال اإلعالم  جهود 
وبروزها بشـــكل كبر خدمـــت من خالله 

. اإلغايث  القطاع 
 ويف ذات الســـياق ، قـــدم مستشـــار 
املنظمـــة واملتحـــدث الرســـمي أحمـــد 
سعيد أبوحسان الشـــكر والتقدير ملجلس 
إدارة وموقع بوابة العرب اليوم ، مشـــراً 
إىل أن تكريـــم املجلـــس يعـــد ترشيفـــاً 
للمنظمـــة التي تعمـــل يف ضمن جهودها 
اكتســـاب  عـــى  واإلغاثيـــة  اإلنســـانية 
الخربات من اإلعالميـــني الخرباء يف املجال 
، وتنفيـــذ برامج وورش اإلعالم اإلنســـاين 
للرفع من مســـتوى تأهيـــل املقبلني عى 

العمـــل اإلعالمـــي يف جمعيـــات الهالل 
األحمـــر والصليـــب األحمر عـــن طريق 
تنظيـــم دورات تكوينية وتشـــكيل فريق 
مـــن أصحاب الخـــربات مـــن الجمعيات 
العريقـــة يف مجال اإلعـــالم ، باإلضافة إىل 
تنظيـــم ورش لإلعالم اإلنســـاين بالتوازي 
مـــع لقـــاءات الهيئات العامـــة للمنظمة 
ومعارض اإلغاثة ، وأشـــار إىل أن املنظمة 
تعتمـــد فريقـــاً إعالمياً لتســـير منصاتها 
الورقية،  »مجلـــة معكـــم  اإلعالميـــة يف 
نـــرشة   ، اإللكرتونيـــة  معكـــم  مجلـــة 
التواصل  ، حســـابات  االســـبوعية  معكم 

» عي الجتام ا



6161

 تختتم مشاركتها في أعمال الدورة 56 للجنة 
التنمية االجتماعية باألمم المتحدة

المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

 
أنهـــت املنظمة العربية للهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمر يـــوم أمـــس الجمعة ، 
للجنة  الـــدورة ٥٦  أعـــامل  مشـــاركتها يف 
املتحـــدة  باألمـــم  االجتامعيـــة  التنميـــة 
مبشـــاركة مســـؤولني من الـــدول األعضاء، 
تحـــت شـــعار »اســـرتاتيجيات القضاء عى 
الفقـــر من أجل تحقيق التنمية املســـتدامة 
للجميع« التـــي اتفق العامل عـــى تحقيقها 
بحلول عـــام 2030 ، وتتضمن تعزيز متكني 
تعزيز  والحكومـــات يف  الـــدول  مشـــاركة 
لفئات  واالقتصـــادي  االجتامعـــي  النمـــو 
املحتاجـــني واملنكوبني ومنهـــم املجتمعات 
التـــي تحـــرص املنظمـــة عـــى تحســـني 
الحروب والرصاعات  الناتجة عـــن  ظروفهم 
والكوارث  وكشـــف األمني العـــام للمنظمة 
العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
الدكتـــور صالح بـــن حمد الســـحيباين  أن 
للدور  اســـتكامالً  تـــأيت  املنظمة  مشـــاركة 
التنســـيقي الـــذي تنفـــذه عى مســـتوى 
األحمر  والصليب  األحمـــر  الهالل  جمعيات 
، وعقب مشـــاركتها  تـــرشف عليهـــا  التي 
التنســـيقي  االجتامع  املايض يف  يناير  أواخر 
بحضور  العربيـــة  الـــدول  لجامعة  الثـــاين 
األمم  املشـــرتك ومنظامت  العمل  منظامت 
املتحدة لتنســـيق الجهود اإلنسانية املقدمة 
تنفيذها  املقرتح  الربامج واألنشـــطة  وبلورة 
لتنســـيق املبادرات والجهـــود التي تتوافق 
الوطنية  الجمعيـــات  وجهـــود  وتتكامـــل 
العربيـــة ، ومـــن ثـــم مواصلة التنســـيق 
واســـتعراض ما تقدمه جمعياتهـــا الوطنية 
بحضـــور أعـــامل الـــدورة األخـــرة للجنة 

التنميـــة االجتامعيـــة التابعـــة للمجلـــس 
. واالجتامعي  االقتصـــادي 

 وأكد »الســـحيباين« عى أهمية استثامر 
الحايل  اإلنســـاين  العمـــل  دور  مخرجـــات 
وتجاربـــه الناجحـــة يف حـــل املشـــكالت 
، والحرص  بالتنمية االجتامعيـــة  املتعلقـــة 
عـــى إقامـــة تحالفـــات للتنســـيق بـــني 
املنظـــامت الحكوميـــة وغـــر الحكوميـــة 
وقطاعـــات األعـــامل املهتمـــة بالشـــئون 
اإلنســـانية لتحقيق االســـتجابة اإلنســـانية 
للمترضريـــن مـــن األوبئـــة والرصاعـــات 
والكـــوارث ، مشـــراً إىل دعـــم خطة األمم 
الفقـــر مبوجب  املتحـــدة للقضـــاء عـــى 
املســـتدامة 2030 من  التنميـــة  أهـــداف 
نجحت  التـــي  املشـــاريع  بعـــض  خـــالل 
املنظمـــة وجمعياتهـــا يف تنفيذهـــا عربياً .

 الجديـــر بالذكر أن أعـــامل الدورة ٥٦ 

للجنـــة التنمية االجتامعيـــة باألمم املتحدة 
ناقشـــت أولوية »اســـرتاتيجيات  كانت قد 
القضـــاء عـــى الفقر مـــن أجـــل تحقيق 
التنميـــة املســـتدامة للجميع« إىل  أهداف 
جانـــب اســـتعراض خطط األمـــم املتحدة 
وبرامـــج عملها ذات الصلـــة بحالة الفئات 
العاملي  العمل  برنامـــج   : االجتامعية ومنها 
املتعلق باألشـــخاص ذوي اإلعاقة ، القواعد 
املوحـــدة املتعلقة بتحقيـــق تكافؤ الفرص 
لألشـــخاص ذوي اإلعاقـــة ، برنامج العمل 
العاملي للشـــباب ، باإلضافة إىل خطة عمل 
مدريـــد الدوليـــة املتعلقة بالشـــيخوخة ، 
املتعلقة  والربامـــج  والسياســـات  والقضايا 
باألرسة ، وكذلك املســـائل املســـتجدة نحو 
مجتمعات مســـتدامة قـــادرة عى الصمود 
مـــن حيـــث االبتـــكار والرتابط مـــن أجل 

التنميـــة االجتامعية .  
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االحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  فـــازت   
يونس  د.  برئيســـها،  ممثلة  الفلســـطيني 
االتحاد  ادارة  الخطيب، بعضوية مجلـــس 
الـــدويل لجمعيـــات الصليـــب االحمـــر 
والهـــالل االحمـــر ، وذلك خـــالل انعقاد 
الـــدورة الحاديـــة والعرشيـــن للجمعية 
العامة لالتحاد يف مدينـــة انطاليا يف تركيا. 
 وأعـــرب »الخطيـــب« عن ســـعادته 
ومتثيل  العضويـــة  بهذه  الجمعيـــة  بفوز 
االنســـاين  املحفـــل  هـــذا  يف  فلســـطني 
الـــدويل املهم، الـــذي يضـــم 190 عضوا 
من جمعيـــات الصليب االحمـــر والهالل 
االحمر وقـــال: »اقدم هـــذا الفوز اىل كل 
كـــوادر ومتطوعـــات ومتطوعـــي الهالل 

فوز فلسطين بعضوية مجلس إدارة االتحاد 
الدولي لجمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر

معكم - )انطاليا( االحمـــر الفلســـطيني الذين يســـطرون 
آيات العطـــاء والتضحيـــة يف كل يوم يف 
الوطن والشـــتات للتخفيـــف من املعاناة 
االنسانية للشـــعب الفلسطيني، والحفاظ 
عـــى كرامتـــه بالرغـــم مـــن الصعوبات 
ابناء  الجميـــع من  يعيشـــها  التي  الجمة 
الوطـــن.« وأكد ان هذا الفـــوز ما هو اال 
اعرتاف مـــن قبل الجميـــع بتميز الجهود 
االنســـانية التـــي يبذلها الهـــالل االحمر 
الفلســـطيني يف امليـــدان، ان كان عـــى 
املســـتوى الوطني او االقليمي او الدويل.

تجرى  االنتخابـــات  هـــذه  ان  يذكـــر 
كل أربع ســـنوات الختيـــار مجلس ادارة 
لالتحـــاد الدويل الـــذي يتكـــون من 25 

االتحاد  رئيـــس  ضمنهـــم  مـــن  عضـــوا 
ونوابـــه االربعة اضافـــة اىل 20 ممثال عن 
الجمعيـــات الوطنيـــة من اربـــع مناطق 
جغرافية هي: افريقيا، اســـيا، االمريكيتان 
وأوروبـــا. ومعـــروف ان االتحـــاد الدويل 
تأســـس يف العـــام 1919 يف مدينة باريس 
يف أعقـــاب الحرب العامليـــة األوىل، وذلك 
مـــن منطلق التضامن والتكافل اإلنســـاين 
الناشـــئة،  الوطنيـــة  الجمعيـــات  بـــني 
فرتيت  يف  واملجتمعـــات  االفـــراد  ولخدمة 
الحـــرب والســـلم، عرب تقديـــم خدمات 

متنوع. واجتامعيـــة  وطبية  انســـانية 

عضوية
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معكم ـ أنطاليا
 

متكن الهـــالل األحمر الليبي مـــن الفوز بعضوية 
مجلـــس إدارة االتحاد الـــدويل لجمعيـــات الهالل 
األحمـــر والصليب األحمر، عن قـــارة افريقيا، وذلك 
خـــالل االنتخابـــات األخرة التي جـــرت يف أنطاليا. 
وبحســـب نتيجة انتخابات مقاعد قـــارة افريقيا، 
تحصل الهـــالل األحمر الليبي عـــى 111 صوتا من 
أصـــل 190 دولة هي عـــدد أعضاء االتحـــاد، تاله 

الصليـــب األحمر يف نيجريا بعـــدد 107 صوتا، تاله 
الصليـــب األحمـــر الزميبابوي بعـــدد 99 صوتا، ثم 

الصليـــب األحمر الكونغويل بعـــدد 97 صوتا.
 يذكر أن انتخابات مجلـــس إدارة االتحاد الدويل 
للصليـــب والهـــالل األحمر الدويل تجـــرى كل أربع 
ســـنوات، وهـــو يتكـــون مـــن 25 عضـــوا )رئيس 
االتحـــاد ونوابـــه االربعة اضافـــة اىل 20 ممثال عن 
الجمعيـــات الوطنية مـــن أربع مناطـــق جغرافية 

وأوروبا(. االمريكيتـــان  أســـيا،  افريقيا،  هي: 

الهالل األحمر الليبي 
يفوز بعضوية مجلس إدارة االتحاد الدولي 

لجمعيات الهالل األحمر والصليب األحمر
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للهالل  العربيـــة  املنظمـــة  فجعـــت   
، وكافـــة  األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر 
وجمعية   ، عامـــة  الوطنيـــة  جمعياتهـــا 
الهـــالل األحمـــر التوني خاصـــة بوفاة 
الدكتـــور إبراهيم الغريب ، أحد مؤســـي 
العطـــاء  فقيـــد   ، التونـــي  الهـــالل 
واإلنســـانية والحركـــة الدوليـــة للصليب 

 . األحمر  والهـــالل  األحمـــر 
و«الغـــريب« الـــذي انتقـــل إىل رحمة 
الله صبـــاح اإلثنني 12 فربايـــر 2018م ، 
و  األطباء  لعـــامدة  األســـبق  الرئيس  هو 
للهـــالل األحمر التونـــي ورجل املجتمع 
املـــدين والرياضـــة املعـــروف والنائـــب 
التوني  الريايض  الرتجي  لرئيس  األســـبق 

الحكـــامء  لهيئـــة  األســـبق  والرئيـــس 
. لرتجي با

االطباء  أهـــم  مـــن  الفقيـــد  ويعـــد 
التونســـيني حيث اختص يف طب االمراض 
الرئويـــة وقـــام بعـــدد مـــن البحـــوث 
والدراســـات عـــى غـــرار مرض الســـل 
ورسطـــان الرئة وضيق التنفـــس وغرها . 
ولد الراحـــل يف 19 ديســـمرب علم 1920 
بقليبية. وكانت حياتـــه زاخرة بالعطاء يف 
مجـــاالت عدة ، وحصل عـــى عدة جوائز 
الرئيس بورقيبة  : جائزة  أبرزها  وأوســـمة 
للطـــب ســـنة 1984 ، جائـــزة املجمـــع 
العـــريب للطـــب ســـنة 1993 ، وســـام 
، وسام  الجمهورية  ، وســـام  االســـتقالل 

االســـتحقاق الثقايف ، وســـام االستحقاق 
الرتبوي ، وســـام االســـتحقاق الريايض ، 
وســـام الشـــغل ، وســـام معركة بنزرت 
، ميداليـــة الصحـــة العموميـــة ، ميدالية 
عـــامدة األطبـــاء ، ميدالية االســـتحقاق 
الكشـــفي ، ميداليـــة الـــروح الرياضية ، 
ميداليـــة الصليـــب األحمـــر بفينزويال ، 
االنســـان  الدولة لحقوق  رئيـــس  وجائزة 
املســـندة للهالل األحمـــر التوني ، وحاز 
يف 2014 عـــى الصنف الثاين من وســـام 
االســـتقالل. كـــام متت تســـمية شـــارع 
رئيـــي مبدينـــة قليبية بإســـمه يف ذات 
الله تعاىل وأســـكنه فســـيح  العام .حمه 

.. جناته 

رحل ومازالت رسالته عنوان عطاء .. 

»الغربي« إلى رحمة اهلل

معكم - مالك شقواين ـ تونس 
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األحمر  الهـــالل  تكد تســـتفيق جمعيـــات  مل 
والصليـــب األحمـــر باملنظمة العربيـــة عموماً ، 
والهـــالل األحمر الســـوري خصوصـــاً حتى فجع 
الوســـط اإلنســـاين برحيل رئيس منظمة “الهالل 
األحمر العريب الســـوري” الســـابق، عبد الرحمن 
مصطفـــى العطار وذلك عرص يـــوم الخميس 15 

فربايـــر 2018 م ، عـــن عمر يناهـــز 80 عاًما.
وينحدر العطار، املولـــود يف 1938، من مدينة 
دمشـــق ودرس االقتصاد يف تشيكوسلوفاكيا، قبل 
أن يبـــدأ بالعمـــل التجاري مع والـــده مصطفى 
العطـــار، الـــذي كان أمـــني رس رابطـــة العلامء، 
ويعمـــل يف تجارة املواد الغذائيـــة. وترأس رحمه 

اللـــه يف عـــام 1981 منظمـــة الهـــالل األحمر 
السوري واســـتمر برئاســـتها حتى أعلن استقالته 
يف 2016، بعـــد 35 عاًما من خدمـــة الجهود التي 
قدمها الهالل الســـوري منهـــا 18 عاما قضاها يف 

. اإلدارة  مجلس 
والصليب  األحمـــر  للهالل  العربيـــة  واملنظمة 
األحمـــر ترفع خالـــص تعازيها للحركـــة الدولية 
الهـــالل األحمر  ، وملنظمـــة  اإلنســـانية عامـــة 
الســـوري خاصـــة ، وألرسة الفقيـــد ، راجية من 
املوىل عـــز وجل أن يتغمـــده بواســـع رحمته .

وإنا لله وإنا إليه راجعون ..

ورحل »العطار«
 قضاها في نشر عطره اإلنساني

ً
 بعد 53عاما
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 أصبـــح القانـــون الـــدويل اإلنســـاين محل 
الدويل،  اهتـــامم كبر مـــن قبـــل املجتمـــع 
نظرا لالنتهاكات الجســـيمة التـــي يتعرض لها 
األشـــخاص أثنـــاء النزاعات املســـلحة دولية 
كانـــت أو غر دوليـــة والتي ينتهـــك يف ظلها 
حق اإلنسان يف حياة مســـتقرة وآمنة، والكثر 
مـــن األحداث التـــي وثقها التاريخ اإلنســـاين 
ما زالت عالقـــة يف أذهان الشـــعوب وقضايا 
كثـــرة أثـــرت يف املحاكم الدوليـــة كمحكمة 
الدولية  الجنائيـــة  ومحكمة  الدوليـــة،  العدل 
اروشـــا بتنزانيا أغلبها هي جرائـــم حرب راح 
ضحيتهـــا العديد من األبريـــاء  كقضية القبائل 
العراق،  برواندا يف 1993م، ســـوريا،  املتناحرة 
ليبيـــا، وقضايا املجازر يف البوســـنة وغرها من 
الجرائـــم الفظيعة املرتكبة  يف حق اإلنســـانية.

لقواعد  باالحتـــكام  معالجتها  متـــت  قضايا 
اىل  وبالرجـــوع  اإلنســـاين  الـــدويل  القانـــون 
قوانـــني وترشيعات واتفاقيـــات دولية لتجريم 

المنتدى اإلسالمي للقانون اإلنساني 
يخلد ذكرى الحاج أبو بكر ما ينجا بحروف من ذهب

ية آلية أكاديمية لنشر القيم مسابقة المحاكم الصور
 األخالقية و تعاليم القانون الدولي اإلنساني

معكم - راضية صحراوي ـ الجزائر

مرتكبـــي تلـــك الجرائـــم. وهـــي اآلن محل 
اهتامم واســـع ويعاد تناولهـــا ومعالجتها من 
قبل طلبـــة القانـــون، من حيـــث اإلجراءات 
القانونيـــة وتعاطـــي هيئـــة املحكمـــة مـــع 
حيثيـــات الجرائم ودراســـتها ببعدها القانوين 
و اإلنســـاين مـــن خالل إنشـــاء مـــا يعرف بـ 
»املحاكـــم الصورية« داخل الـــرصح الجامعي 
ملنح طلبـــة القانـــون يف كل دول العامل فرصة 
تعلـــم تقنيات املرافعـــة الحقـــه، وتعلم فن 
التحـــاور والنقاش مام يســـهل عليهم تصحيح 
املحاماة  عـــامل  القانونية ودخول  مفاهيمهـــم 
بقوة وبـــإرادة للدفاع عن ضحايـــا الحروب و 
النزاعـــات املســـلحة التي باتـــت تلفظ الكثر 
من املـــآيس واملعانـــاة. ولهذا دأبـــت العديد 
من املنظـــامت الدوليـــة و اللجـــان الوطنية 
للقانـــون الدويل اإلنســـاين تنظيم مســـابقات 
املحاكم الصورية. وتعترب مســـابقات »املحاكم 
الصوريـــة« مبثابـــة تدريب عمـــيل عى معامل 

لطالب  بالنســـبة  اإلنســـاين  الـــدويل  القانون 
الحقـــوق. وآلية تعلم فن التحاور واملناقشـــة 
بالقانون  املتعلقـــة  التعاطي مـــع املواضيع  و 
الـــدويل اإلنســـاين حيـــث يقـــوم األســـاتذة 
الـــدويل بوضع  القانون  واملختصني يف مجـــال 
فرضيات لقضيـــة معينة ذات صلـــة بالقانون 
الدويل اإلنســـاين كقضيـــة ارسي أو موقوفني أو 
ضحايا نزاعات مســـلحة دوليـــة  أو غر دولية  
أو محاكمـــة مجرمـــي الحرب الذيـــن ارتكبوا 
جرائـــم يف حق اإلنســـانية، ويتـــم عرض هذه 
القضيـــة صوريا عـــى القضاء ليتـــم بعد ذلك 
إرشاك عدد مـــن طلبة القانـــون من مختلف 
إتباع كافـــة اإلجراءات  العـــامل مع  الجامعات 
األصوليـــة يف املحاكامت، حيث يتـــم معالجة 
وأبعادهـــا  جوانبهـــا  كافـــة  مـــن  القضيـــة 
ميكن  التي  القانونيـــة  والدفوع  واإلشـــكاالت 
إثارتهـــا ومـــن ثم صـــدور قـــرار املحكمة يف 

ملوضوع. ا

قانون إنساني
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الدويل  للقانـــون  الوطنيـــة  اللجنـــة 
مســـابقة ملحكمة  أول  تنظم  اإلنســـاين 

الجزائر  يف  الصوريـــة 
بـــدأت فكـــرة إدراج مســـابقة املحكمة 
الصوريـــة يف الجزائـــر انطالقـــا مـــن بروز 
الهشاشـــة والضعـــف الواضح يف املامرســـة 
العمليـــة عنـــد الخريجـــني مـــن كليـــات 
القانـــون، كـــام أن غياب التطبيـــق العميل 
ملـــا يتلقـــاه الطالـــب مـــن مـــواد نظرية 
جعلـــه  يعيـــش الجمـــود وعـــدم القدرة 
الواقع  ارض  توظيـــف معلوماته عـــى  عى 
الوطنيـــة للقانون  اللجنة  األمر الذي دفـــع 
الـــدويل اإلنســـاين بالتنســـيق مـــع بعثـــة 
اللجنـــة الدولية  للصليب األحمـــر بالجزائر 
عـــى تنظيـــم مســـابقة وطنيـــة للمحكمة 
اإلنســـاين  الـــدويل  القانـــون  الصوريـــة يف 
اإلقليمي  املنسق  ليوميي مبشـــاركة  استمرت 
للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين الدكتـــور عمر 
مـــيك، حيث شـــاركت فيها أربـــع جامعات 
جزائرية ضمت املســـابقة 12 طالب وطالبة 
اســـتعرضوا فيها معرفتهـــم القانونية والتي 
ارشف عليهـــا نخبة مـــن املحكمني من داخل 

الجزائر.  خـــارج  و 
وأكـــد نور الديـــن ماروك عضـــو اللجنة 
الوطنيـــة للقانـــون الـــدويل اإلنســـاين عى 
أهميـــة إدراج مثـــل هذه املســـابقات التي 
تعتـــرب منـــربا قانونيـــا يصحح مـــن خالله 
مفاهيـــم غامضة عنـــد الطلبـــة و من بني 
الطالب  التـــي ينتقل فيهـــا  أهم املناهـــج 
التطبيقية  املرحلـــة  النظريـــة إىل  املرحلـــة 
، كـــام  أكد عـــى رضورة دفـــع الطالب اىل  
ســـواء  ملامرســـة  الالزمة  املهارات  كســـب 
مهنـــة املحاماة أو القضـــاء أو النيابة و التي 
تعتـــرب من أهـــم املقومـــات التـــي يجب 
عـــى املتدرب أن يعرفها و يكتســـبها ليكون 
قـــادرا اإلملـــام باملبـــادئ القانـــون الدويل 
اإلنســـاين ومـــن ثـــم  الدفاع عـــن ضحايا 
الرصاعات و الحروب و كســـب الرهان. كام 
كشـــف محدثنا يف ترصيح ملجلـــة »معكم« 
الســـنوات  تنظيم مســـابقة صورية يف  عى 
القادمة مـــن اجل فتح املجـــال أمام الطلبة 
لفهـــم ابجديـــات و قواعد القانـــون الدويل 
اإلنســـاين ومعالجة قضاياه بشـــكل ســـليم 

 . صحيح و

للقانـــون  اإلســـالمي  واملنتـــدى 
اإلنســـاين يخلد ذكرى الحـــاج أبو بكر 

مـــا ينجا بحـــروف مـــن ذهب 
يعترباملنتـــدى اإلســـالمي للقانـــون الدويل 
اإلنســـاين من بـــني املؤسســـات األكادميية و 
العلميـــة التي تحـــرص عى تنظيم مســـابقة 
املحكمـــة الصورية حيث دأبـــت عى تنظيمها  
كل عامني وكانت أول انطالقـــة لها يف 2011م 
يف الجامعـــة اإلســـالمية العامليـــة بأوغنـــدا 
وتخليـــدا لروح رجـــل من رجـــال القانون يف 
إفريقيـــا الحـــاج أبو بكـــر ماينجا مؤســـس 
القانون الدويل اإلنســـاين بأفريقيا و أول مدير 

للجامعـــة اإلســـالمية بأوغندا. 
وتعتـــرب مســـابقة املحكمـــة الصورية من 
بـــني ابرز النشـــاطات التي ميـــزت الجامعة ، 
حيـــث اعترب مقرر ومنســـق املحكمة الصورية 
بالجامعـــة الدكتـــور عبـــد الحفيـــظ موىس 
ولوســـمبي أن املســـابقة التـــي تقيمها كلية 
القانـــون بالتعـــاون مـــع املنتدى اإلســـالمي 
األحمر  والهـــالل  اإلنســـاين  الـــدويل  للقانون 
القطـــري جـــاءت لتنميـــة القانـــون الدويل 
اإلنســـاين. ومناقشـــة عدة القضايـــا القانونية 
اإلقليميـــة والعاملية من قضايـــا جرائم الحرب 
والجرائم ضد اإلنســـانية وغرهـــا من القضايا 
التـــي لها صلـــة بالقانـــون الدويل اإلنســـاين. 
، أن مـــن مميـــزات هذا النشـــاط  مضيفـــاً 
العلمي املقارنـــة بني مصـــادر القانون الدويل 
اتفاقيات جنيف األربعة  اإلنســـاين املتمثلة يف 
والربتوكـــوالن امللحقان بها ومصـــادر الرشيعة 

اإلســـالمية الغراء املتمثلة يف القـــرآن الكريم 
والســـنة النبويـــة الرشيفة وأقـــوال الصحابة 
والتابعـــني والفقهـــاء. هذا، وقـــد حقق هذا 
النشـــاط العلمي هدفه األســـمى وهو تزويد 
الطلبـــة مبلكـــة قانونيـــة قويـــة يف كل مـــن 
اإلسالمية  والرشيعة  اإلنســـاين  الدويل  القانون 
مام ســـاهمت إىل رفـــع مســـتواهم العلمي 
ومتكنهـــم من مامرســـة مهنة املحامـــاة بعد 
لجنة  أن  الجامعـــة. وكشـــف  مـــن  تخرجهم 
املحكمـــة الصورية يف الجامعة قررت توســـعة 
دائـــرة املحكمـــة الصوريـــة لتســـتفيد منها 
جميـــع الجامعات التـــي تـــدرس القانون يف 
الصورية  املحاكـــم  مســـابقات  لتبقى  الدولة، 
مـــن بـــني أهـــم النشـــاطات األكادمييـــة يف 
مجـــال القانـــون الـــدويل والتي من شـــأنها 
مســـاعدة طلبـــة القانون يف تحليل و دراســـة 
أهـــم القضايـــا القانونية التي بدأت تتوســـع 
دائرتهـــا مـــع تســـارع األحداث بالســـنوات 
املاضيـــة و بـــروز العديـــد من اإلشـــكاالت 
القانونيـــة التي تســـتوجب محامني ومختصني 
وخـــرباء متمكنني يف حل القضايـــا مبا يتوافق و 

اإلنســـاين. الدويل  القانون  ابجديـــات 
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ترصد جهود مركز الملك سلمان 
لإلغاثة في أربع دول عربية

  )12/07/1436H( 
 )14/05/1439H(

From (MAY/2015) 
Un�l (31/Jan/2017)

    
) (

 
  

No.
 of Projects

Total Cost
 (USD)

Total No. of Implemen�ng  
Partners

Cluster

3
Health

  
3651,729

Food Security

31,818,151

    
     -

Ksrelief's Projects Sta�s�cs - Djibou�

 

 62,469,880
Total 

  
Graphs

33

651,729

1,818,151

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

Food SecurityHealth

Summary 

Total Cost (USD) )(

رصد



6969

  )12/07/1436H( 
 )14/05/1439H(

From (MAY/2015) 
Until (31/Jan/2018)

    
) (

 
  

No.
 of Projects

Total Cost
 (USD)

Total No. of 
Implemen�ng  

Partners

12

3,299,516
 

Nutri�on
1

 2140,763,322 Total 

 
11,500,000

Educa�on

    
35,030,068

Shelter and NFI

Multi-cluster/sector
   

22,450,000
Water, Sanita�on and Hygiene

20,533,333

Health

  

77,589,591

Food Security

    
     -

Ksrelief's Projects Statistics - Syria

 

Cluster

6

  
1360,814

  
Graphs

0

5

10

15

20

25

6
7

12
3

11

USD 20.53

USD 7.59

USD 0.36
USD 2.45

USD 5.03

USD 1.50
USD 3.30

Summary 

  )12/07/1436H( 
 )14/05/1439H(

From (MAY/2015) 
Un�l (31/Jan/2018)

    
) (

 
  

No.
 of Projects

Total Cost
 (USD)

Total No. of 
Implemen�ng 

Partners

Mul�-cluster/sector

193854,533,341
Total 

   
116,000,000

Emergency Telecommunica�ons
 

12,000,000
Nutri�on

 
550,787,001

Educa�on
 

321,499,275
Logis�cs

 
31,069,996

Protec�on
  

1048,611,696
Humanitarian and Emergency Relief Coordina�on

1066,760,615
   

Water, Sanita�on and Hygiene
   

50199,927,783

1070,528,958

  
1356,962,614

Early Recovery
  

824,996,988

Food Security
  

    
Shelter and NFI

    
    -

Ksrelief's Projects Sta�s�cs - 
Yemen

 

Cluster

79295,388,415

77

Health
 

معكم ـ الرياض
رصـــدت مجلة »معكم« جهـــود مركز 
امللك ســـلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية 
لتوفر املســـاعدات وتلبيـــة االحتياجات 
للمنكوبـــني والالجئني يف اليمن وســـوريا 
وجيبـــويت والصومـــال ، باإلضافة إىل دور 
املركز يف اتاحـــة الفرصة للجهات للتواصل 
والتنســـيق واتاحة الخربات وخلق قنوات 
وتوفر  واملســـاعدة  للتوريـــد  جديـــدة 
اللـــوازم األساســـّية للحاالت اإلنســـانّية 
مثـــل املســـاكن واألغذيـــة والطـــوارئ 

. والتعليم  اآلمـــن  والنقل 
 وكشـــفت »معكـــم« أن املركـــز نجح 
ليكـــون رشيكاً مـــع املنظـــامت والعمل 
االســـتجابة  وفعاليـــة  رسعـــة  عـــى 
لتقديم املســـاعدات خارجيـــاً من خالل 
الـــرشاكات مع مؤسســـات دولية إليصال 
املســـاعدات ملســـتحقيها وتحت إرشاف 
مبـــارش ومتابعـــة وتقييـــم مـــن فريق 
مختص محـــرتف تابع للمركـــز يف حاالت 
الجهود  وأشـــارت   . والكـــوارث  األزمات 
املرصـــودة أن املركز تجـــاوز مبراحل املنح 
والدعـــم اإلغايث واإلنســـاين الـــذي نجح 
املركـــز فيهـــا رغم مـــا متر بـــه املنطقة 
العربيـــة من األزمـــات االنســـانية التي 
األكرث  الفئـــات  بالكثـــر خاصـــة  ارضت 
ضعفـــا النســـاء واألطفال وكبار الســـن 
ومـــا نتج عن ذلـــك من تزايـــد يف اعداد 
النازحـــني والالجئـــني يف ظـــل أوضـــاع 
إنســـانية ســـيئة مام جعل االحتياج كبرا 
جـــدا والتي مـــن أجلها تم إنشـــاء مركز 
امللك ســـلامن لإلغاثة واألعامل اإلنسانية 
الحرمني  خـــادم  لتوجيهـــات  اســـتجابًة 
الرشيفني امللك ســـلامن بـــن عبدالعزيز 
آل ســـعود ليك يكون هذا املركـــز مركزاً 
دوليـــاً وذراعـــاً إغاثيا للمملكـــة لتنفيذ 
باحرتاف  اإلغاثية واإلنســـانية  املشـــاريع 
ومهنيـــة عالية مطبقا املبادئ اإلنســـانية 
املنبثقـــة مـــن تعاليم الدين اإلســـالمي 

. لحنيف ا
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منذ العـــام 1953 وليى طوقـــان تواصل 
ذلـــك األلـــق يف العمـــل التطوعـــي مـــع 
األردين، محاولة  األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة 
بذلـــك أن تخط نهجـــا إنســـانيا طاملا آمنت 
الكرثين ليواصلوا مســـرة  بيـــد  به، وأخذت 

التطـــوع التي تعشـــق.
إميـــان طوقـــان أن العمل عـــى الجانب 
اإلنســـاين وتنميته هو أســـاس تطور املجتمع 
وحضارتـــه، جعل االهتامم يف هـــذا الجانب 
أوىل أولويـــات حياتهـــا وجزءا أساســـيا من 

. عملها
 واتخـــذت طوقان من العمـــل التطوعي 
واإلنســـاين طريقا لهـــا منـــذ أن كانت عى 
مقاعـــد الدراســـة الجامعيـــة، األمـــر الذي 
جعلهـــا ترتبط ارتباطا وثيقـــا يف هذا العمل.

 وتســـعى طوقـــان مـــن خـــالل عملها 
تنفيذية ومـــرشف يف جمعية  كعضو لجنـــة 
الهالل األحمـــر األردين يف الرتكيز عى العمل 
يف الجانـــب اإلنســـاين والخري مـــن خالل 

الجمعية. هـــذه 
 وتهدف طوقـــان ومن خـــالل عملها إىل 
مأسســـة العمل ومتكـــني أوضـــاع العائالت 
الســـيدات  تدريب  عـــرب  املحتاجـــة، وذلك 
املهني يف  التدريـــب  والفتيـــات يف مراكـــز 
شـــهادات  ومنحهن  مختلفـــة،  تخصصـــات 
معتمـــدة ومصدقـــة من قبـــل وزارة العمل 
متكنهن من املنافســـة وأخذ أجور مناســـبة.

ومتكنت ومـــن خالل فريـــق العمل الذي 
يســـاعدها عـــى تطويـــر نوعيـــة التدريب 
وتحديثهـــا مـــن خـــالل تعديـــل املناهـــج 

املســـتخدمة وتطويرهـــا وإعطـــاء مهارات 
حياتيـــة وعمليـــة متكنهن من كيفية إنشـــاء 
والعمل  املنـــزيل  واإلنتـــاج  صغـــر  مرشوع 
فيـــه، فضال عن تعريفهـــن بحقوقهن وتنمية 

اآلخرين. مـــع  تواصلهن  مهـــارات 
التدريب  أدخـــل  أن  “اســـتطعت  وتقول 
والوعـــي للنـــوع االجتامعـــي والحـــد من 
العنـــف املبنـــي عـــى النـــوع االجتامعي، 
وعـــدم تهميش فئة عى حســـاب فئة ضمن 
اســـرتاتيجية دولية، ال ســـيام وأنهم جزء من 
منظومـــة دوليـــة ملنظمـــة الهـــالل األحمر 

والصليـــب األحمـــر الدولية”.
العمل يف  تعمـــل طوقـــان وفريـــق  كام 
الهـــالل األحمـــر األردين ضمن اســـرتاتيجية 
لتقوية املجتمعات املحلية األردنية،  تســـعى 

ليلى طوقان ..
عاشقة التطوع 

معكم - منى أبو حمور ـ عامن

شخصية معكم
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مبينة أنـــه ال ميكن أن يكـــون هناك مجتمع 
قـــوي مـــا دام لديه نقاط ضعـــف؛ حيث ال 
تقتـــرص مهامهم عـــى التثقيـــف املبارش يف 
الشـــق اإلنســـاين وتقوية قدرات املجتمعات 
املحليـــة األردنيـــة فحســـب، بـــل يقومون 
بتدريـــب مجموعـــة من املدربـــني يقومون 
يف  وتوعيته  املجتمـــع  بتدريـــب  بدورهـــم 
النـــوع االجتامعـــي وتقبلـــه عى  جانـــب 

فيه. والحـــوار  املوضوع  مناقشـــة 
وتبني “اســـتطعت أن أحقـــق نجاحا كبرا 
وملموســـا يف تقويـــة املجتمع عـــن طريق 
املدربـــني”، الفتة إىل أنها ومـــن خالل جميع 
األحمر  الهـــالل  يف  واملتطوعـــني  املوظفـــني 
العـــام 1953 عملـــوا عـــى تقوية  ومنـــذ 
قـــدرات املرأة تجســـيدا للمبادئ الســـبعة 
التي يقـــوم عليهـــا الهالل األحمـــر األردين 
االســـتقاللية،  والحياد،  التحّيـــز  عدم  وهي؛ 
العـــدل  الوحـــدة  التطوعيـــة،  الخدمـــة 
واملســـاواة، املبنية يف أساســـها عى األعامل 

. نية إلنسا ا
وتعمل طوقـــان يف الفرتة مـــا بني -2016

2020، ضمن اســـرتاتيجية تتناول من خاللها 
محـــاور الهالل األحمر وهـــي؛ الصحة، تنمية 
القـــدرات، كيفيـــة التعامـــل مـــع الكوارث 
الطبيعيـــة، الخدمـــات اإلنســـانية، التعليم 
وتثقيف املجتمـــع ونرش املبادئ اإلنســـانية 
للشـــباب واملجتمـــع املحـــيل، كام تســـعى 
النخراط الشـــباب يف املجتمع، السيام وأنهم 

وأدواته. البلد  مســـتقبل 
وإىل جانـــب العمـــل يف الهـــالل األحمر، 
االجتامعية  للجنـــة  رئيســـا  طوقـــان  تعمل 
وعضـــو هيئـــة إدارية يف جمعيـــة “عقبال” 
الخريـــة، التـــي تقـــوم مـــن خاللهـــا عى 
االجتامعي  النـــوع  إلدماج  املجتمـــع  توعية 
ومـــا يرتبط بـــه مـــن مواضيـــع يف برامج 
ومشـــاريع الهـــالل األحمـــر كافـــة وبالتايل 
أثره يف تقوية املجتمعـــات املحلية، وبخاصة 
املـــرأة. ومتكنت طوقان من خـــالل جهودها 
وجهـــود فريـــق عملها يف جمعيـــة “عيبال” 
مـــن زيـــادة عـــدد العائـــالت املحتاجـــة 
املســـتفيدة حتى وصل إىل 147 عائلة؛ حيث 

ترشف الجمعيـــة عى رعاية تلـــك العائالت 
وإعطائهـــا رواتب شـــهرية.

وتبـــني طوقان قائلة “نشـــأت عى العمل 
التطوعـــي وهـــو جزء مـــن حيـــايت؛ حيث 
التطوعي  العمـــل  ترعرعـــت يف أرسة تحب 

وتقـــوم به”.
وكان والـــد طوقـــان من مؤســـي مراكز 
التدريـــب املهني يف وكالة الغـــوث، يف حني 
كانت والدتهـــا من أوائل مؤســـي مرشوع 
التطريـــز يف الوكالـــة فكانـــت وراء اهتامم 
للناس  وأهميته  اليدويـــة  باألشـــغال  الناس 

األقـــل حظا.
وتـــردف “االهتامم والدعـــم الكبر الذي 
حظيت فيـــه من عائلتي هو ســـبب نجاحي 
داعام  والدهـــا  كان  حيـــث  واســـتمراري”؛ 
لهـــا باســـتمرار ومل يتوان يوما عـــن دعمها 
والوقـــوف إىل جانبها يف أعاملهـــا التطوعية 
كافـــة، حتى أنـــه كان يرافقهـــا يف الكثر من 
التـــي يصعب عليها الذهـــاب إليها  أعاملها 

. ها وحد
وتوضـــح قائلـــة “مل مينعني والـــدي يوما 
عـــن املشـــاركة يف األعـــامل التطوعية حتى 
وإن كانـــت صعبة”؛ حيث شـــجعها والداها 
منـــذ أن كانت عـــى مقاعد الدراســـة عى 
دخـــول النـــوادي وأخـــذ دورات تدريبيـــة 
واملشـــاركة يف حمـــالت يف القـــرى واملناطق 
األقل حظـــا، فضال عـــن تطوعهـــا يف نادي 
الخدمـــة املدنية وتنميـــة املجتمع املحيل يف 
أثناء دراســـتها؛ حيث شاركت يف  واشـــنطن 
مشـــاريع تنموية يف تلك النطقـــة التي تعد 

وإجراما. فقرا  األشـــد 
وتضيف “زوجي رحمه اللـــه كان له دور 
كبر يف نجاحـــي، فقد اجتمعنـــا والتقينا يف 
العمـــل التطوعي”، متابعـــة أن فخر أوالدها 
مبـــا تقوم بـــه وتقديرهم لجهودهـــا وتعبها 

مـــا بني املنـــزل والعمل هون عليهـــا كثرا.
تتلقاها  كانت  التـــي  التدريبية  وللدورات 
طوقان من خـــالل الهالل األحمـــر دور كبر 
مهاراتها؛ حيث  يف صقل شـــخصيتها وتطوير 
النوع  عـــى دورات يف تخصصـــات  حصلت 

التخطي. إدارة املشـــاريع،  االجتامعي، 

دخول طوقـــان يف نـــادي األردن للخطابة 
والقيـــادة للتعليـــم الذايت كان لـــه دور يف 
تقويـــة قدراتها ومهـــارات االتصـــال لديها 

لتواصل. وا
وتتابـــع “يكمـــن الـــرس يف نجاحهـــا يف 
النـــاس  احتياجـــات  ومعرفـــة  التدريـــب 
أشـــياء عليهم  لهـــم وعدم فرض  واإلنصات 
وإمنـــا مناقشـــة مـــا يواجهونـــه يف حياتهم 
اليوميـــة، وهـــو مـــا كان لـــه تأثـــر كبر 

. ” عليهم
وكان لنشـــأة طوقـــان وقضـــاء معظـــم 
طفولتهـــا يف لبنان تأثر يف شـــخصيتها؛ حيث 
القرار  وأصحاب  باملستشـــارين  تلتقي  كانت 
يف منظـــامت دوليـــة بحكم طبيعـــة عمل 
والدها، وهـــو ما أثرى خربتهـــا ومعرفتها يف 

التطوعي. العمـــل 
من  مجموعة  عـــى  طوقـــان  وحصلـــت 
الجوائـــز كان أهمهـــا جائـــزة رفيـــدة بنت 
ســـعد األســـلمية للعـــام 2016، حصلـــت 
عليها مـــن املنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
والصليـــب األحمر ، كام حصلـــت عى أعى 
وســـام للعمل املتميـــز “الوســـام الذهبي” 
للعـــام 2015، كـــام حصلـــت عـــى جائزة 
املتطـــوع املتميـــز يف الهـــالل األحمـــر، إىل 
جانـــب حصولها عـــى جائـــزة الخطابة وتم 
تعيينها كرئيســـة لنادي الخطابـــة يف األردن 

. ن ولبنا
وعـــن دور املـــرأة يف األردن، تؤكد طوقان 
أن املـــرأة األردنيـــة اســـتطاعت أن تتجاوز 
مراحـــل كثـــرة وأن تصنـــع حضـــورا قويا 
ودورهـــا إيجـــايب جـــدا، إال أنها مـــا تزال 
بحاجـــة إىل متكني اقتصـــادي وتوحيد جهود، 
الفتـــة إىل رضورة عمل املنظامت النســـائية 
والحقوقيـــة كافة بطريقـــة ممنهجة وتحديد 
األولويـــات ورضورة التواصل والتشـــبيك بني 
عى  العمل  وإيقـــاف  والجمعيات  املنظامت 

فحســـب. الحمالت  نظام 
وتضيـــف أنه ال بـــد من التوجـــه ملعرفة 
احتياجـــات املـــرأة وســـبب عزوفهـــا عن 
العمـــل وتحديدها ورصد تلـــك االحتياجات 

جذرية. حلـــول  إليجاد  والســـعي 



لقـــد خلفت أحداث الســـنوات املاضية العديد من 
األزمـــات املالية واالقتصادية نظـــرا ألحداثها املتنوعة 
وتعقيداتها املتواترة واســـتحالة التنبـــؤ بها وبعواقبها 
عى الصعيد اإلنســـاين واالغايث ، فقـــد اجتاح العنف 
والفقر واملجاعـــة  العديد من الـــدول نظرا للحروب 
والنزاعات املســـلحة ســـواء الدولية وغر الدولية التي 
باتت الســـمة الوحيدة التـــي لونت القـــرن الواحد 
والعرشيـــن. وعى الرغـــم من الجهـــود املبذولة من 
قبل املجتمع الـــدويل والحركة الدوليـــة لتقليل عوامل 
الدمـــار وحجـــم الخـــراب يف املنطقة مـــن النزاعات 
املســـلحة إال أنـــه الزال أمامها الكثـــر المتصاص بؤر 
املعانـــاة التي تعيشـــها الشـــعوب عـــى الرغم 
من محـــاوالت التحكـــم و الســـيطرة عى 
آليـــات التنبـــؤ و اإلنـــذار املبكر وكذا 
التأخـــر يف االســـتجابة للكـــوارث و 
االســـتعداد . و يف هذا الشـــأن كان 
ملجلـــة معكم حديث مـــع  محمد 
النائب الســـابق يف  عمـــر مخـــّر، 
املكتـــب اإلقليمي لالتحـــاد الدويل 
للصليـــب األحمر والهـــالل األحمر 
الـــذي أكد عى   )MENAZONE(
دور االتحـــاد يف تعزيز وتفعيل كل 
آليـــات املتاحة لتخفيـــف الكوارث 
اإلنســـانية و تقديم الرعاية األمثل 
بداية  فـــإىل  الحـــروب.  لضحايـــا 

 : الحوار 

ية بين  عام التعاون و االستمرار
االتحاد الدولي ومنظمة آركو 2018

محمد عمر مخّير
 النائب السابق في المكتب اإلقليمي لالتحاد الدولي للصليب

 األحمر والهالل األحمر )MENAZONE( في حوار لـ »معكم« : 

حاورته : راضية صحراوي )الجزائر( 
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 شهد وفاة أكثر من 
2832 مهاجرا خالل 

سعيهم الى الوصول 
الى مستقبل أفضل.

2017
 حدثنـــا عن دور مكتـــب االقليمي لالتحاد 
الدويل يف شـــامل افريقيا والرشق االوســـط و 

مخاطر؟ هكـــذا  يواجه  كيف 
 يقـــوم االتحـــاد بتنفيـــذ عمليـــات إغاثة 
حياة  وتحســـني  الكـــوارث  ملســـاعدة ضحايا 
بأعامل  القيـــام  اىل  باإلضافـــة  املســـتضعفني 
الوطنية  الجمعيـــات  تنموية لتقويـــة قدرات 
أربع  االتحاد عـــى  أعـــامل  األعضـــاء. وتركز 
محاور أساســـية، هي: تعزيز القيم اإلنســـانية 
والحفـــاظ عى كرامة األشـــخاص األكرث ضعفا، 
واالســـتجابة للكوارث، واالســـتعداد للكوارث، 
ورعاية الصحة واملجتمع. وال شـــك أن العوملة 
لهـــا فوائد إيجابيـــة جدا لكن هـــذ الفوائد ال 
يتم تقاســـمها عى أســـاس عـــادل. فاألزمات 
انســـانية  أثارا  خلفت  واالقتصاديـــة  املاليـــة 
طويلة األجل. نحن يف االتحاد الدويل، نســـعى 
دامئا اىل االســـتمرار يف التكيف مـــع الطبيعة 
املتغـــرة للمجتمعـــات املحليـــة واحتياجاتها 
واألخـــذ بأمنـــاط التطـــوع األخـــذة بالتطور 
التعبئـــة االجتامعية.  وتشـــجيع االبتـــكار يف 
أهدافنـــا  اىل  طبعـــا  جهودنـــا  يف  ونســـتند 
التي نريد تحقيقهـــا حتى عام  االســـرتاتيجية 
2020 مـــن انقـــاذ األرواح، وحاميـــة مصادر 
الـــرزق، وتعزيـــز االنتعـــاش مـــن الكوارث 
واألزمـــات مـــع تســـخر كل اإلمكانيات من 
أجل حيـــاة صحية أمنـــة للضحايـــا النزاعات 
املســـلحة، كام يعمـــل االتحاد عى تشـــجيع 
االندماج االجتامعي وترســـيخ ثقافة الســـالم 

ونبـــذ كل أشـــكال العنف.  
  ماهـــي قراءتكم االولية لوضـــع الالجئني 
يف منطقة شـــامل افريقيا و الرشق االوســـط ؟

 تشـــر أخر التقارير اىل أن عام 2017 شهد 
وفاة أكرث من 2832 مهاجرا خالل ســـعيهم اىل 
الوصول اىل مســـتقبل افضل. وصل اىل إيطاليا 
119310 مهاجـــرا ، 99 يف املئـــة منهم أتوا عرب 
ليبيـــا. أرقام مخيفة تســـتوجب تظافر الجهود  
الدوليـــة للحـــد منها و ايجاد حلـــول ملحوها. 
وتختلـــف االحتياجات اإلنســـانية للمهاجرين 
اختالفـــا كبرامن بلـــد اىل آخر ومـــن منطقة 
إىل أخـــرى مثلام تختلـــف الصعوبـــات التي 
للصليب  الدوليـــة  الحركة  مكونـــات  تواجهها 
األحمـــر والهالل األحمر يف ســـعيها إىل مد يد 
العاملية  اليهـــم. ولكن بفضل شـــبكتنا  العون 
التـــي تضـــم190 جمعيـــة وطنيـــة حددنـــا 

األولويات املشـــرتكة .

بالحديث عـــن الهجرة غـــر الرشعية التي 
تعترب من بـــني امللفات الصعبـــة التي تحاول 
الـــدول معالجتها. يف رأيكم مـــا هي املطبات 
التـــي تعيق ايجـــاد حلـــول مناســـبة لهكذا 
الليبي  الســـاحل  ظاهرة خاصـــة يف منطقـــة 

لتوني؟ وا
اىل  الدعـــم  الـــدويل  االتحـــاد  يقـــدم   
الجمعيـــات الوطنيـــة املنـــوط بهـــا مهمـــة 
كراماتهم.  عى  والحفاظ  املهاجرين  مســـاعدة 
الـــدول اىل حاميـــة املهاجريـــن من  ندعـــو 
وانتهـــاك  واالعتـــداءات  والعنـــف  املـــوت 
حقوقهم األساســـية عى طول مســـار الهجرة 
، كام ندعوهـــا اىل ضامن حصـــول املهاجرين 
عـــى الخدمات األساســـية بغـــض النظر عن 
القـــانوين ومنح األولوية لألشـــخاص  وضعهم 
األشـــد ضعفـــا  مـــع التأكيـــد عـــى عـــدم 
اســـتخدام االحتجـــاز كحـــل ألزمـــة الهجرة. 
كـــون أن االحتجـــاز يعتـــرب قمـــع لحق من 
حقـــوق اإلنســـان يف التمتع بالحريـــة ، كام 
ننـــادي الـــدول التي تقـــع عليها مســـؤولية 
املهاجرين مبـــا يتامىش مع  احتياجـــات  تلبية 
واجباتهـــا مبوجـــب القانون الدويل اإلنســـاين. 
 آليـــة االنذار املبكر تعترب مـــن بني اآلليات 
التـــي تعتمدها جـــل املنظـــامت االغاثية يف 
العامل  حدثنـــا عن تجربة االتحـــاد الدويل  يف 
ما يخـــص االلية و هـــل نجـــح يف  الحد من 

الكوارث؟
 إن االســـتعداد للتنبؤ بالكـــوارث وتفاديها 
كلـــام أمكن يحـــّد مـــن وقعهـــا وأثارها عى 
املجتمعـــات املحليـــة وإن كان ال يحـــد منها 
املحلية  املجتمعات  نهايئ. فإن تحديد  بشـــكل 
الكـــوارث عـــرب رصد  األكـــرث عرضـــة لخطر 

وتحليـــل األخطـــار وأوجه الضعـــف والقوة، 
هو حجر األســـاس لرتتيب األولويات اســـتنادا 
اىل املخاطـــر املحتملـــة واالســـتعداد لها. وال 
شـــك ان دور الصليب األحمر والهالل األحمر 
يف مجـــال التأهـــب للكوارث إمنـــا يكمل دور 
الحكومـــات وال يحل محل مســـؤولية الدولة. 
وعالوة عى ذلك، ينبغـــي أن تدخل الجمعية 
الوطنية يف حـــوار مع الحكومة بشـــأن محور 
تركيـــز الخطـــة الوطنيـــة للتأهـــب للطوارئ 
وطبيعتهـــا كام ينبغي تشـــجيع إســـناد دور 
ومســـؤوليات واضحـــة للجمعيـــة الوطنيـــة 

مناســـب.  ترشيع  يدعمها 
 كيـــف تقيمـــون أداء جمعيـــات الهـــالل 
األحمـــر والصليـــب االحمر يف شـــامل افريقيا 
و الرشق االوســـط خاصة تلـــك املتواجدة يف 

الســـلح؟ النزاع  مناطق 
نثمـــن الجهـــود الجبـــارة التي يقـــوم بها 
متطوعـــو الجمعيـــات الوطنيـــة يف مناطـــق 
الـــرصاع املســـلح. فهـــم يعرضـــون حياتهم 
للخطر مـــن أجل تأديـــة واجبهم اإلنســـاين. 
لألســـف فقدعـــرشات املتطوعـــني حياتهم يف 
واألرايض  والعـــراق،  وليبيا،  واليمن،  ســـوريا، 
الفلســـطينية املحتلـــة وغرها. رغـــم املخاطر 
الجمة، نالحـــظ التفاين يف خدمـــة الناس ويف 
إيجاد الحلول مـــن أجل الوصـــول اىل األفراد 

األكـــرث ضعفا أينـــام كانوا. 
 كانت لديكـــم العديد مـــن اللقاءات مع 
االحمر  الصليب  و  للهـــالل  العربيـــة  املنظمة 
متخضت عنهـــا العديد مـــن االتفاقيات كيف 
تقيمون دور منظمة »اركو« يف شـــامل افريقيا 

االوسط؟ الرشق  و 
الشـــك أن املنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
والصليب األحمر تؤدي دورا أساســـيا يف متتني 
أوارص التعـــاون مـــا بني الجمعيـــات الوطنية 
وال ســـيام يف مـــا يتعلـــق بتبـــادل الخربات 
وبنـــاء القـــدرات والتؤامة ما بـــني الجمعيات 
، و سيشـــهد العام الحـــايل 2018 تعاونا وثيقا 
بني االتحـــاد الدويل ومنظمة أركو ال ســـيام يف 
والحمالت  اإلعالمـــي  التعاون  مثـــل  مجاالت 
التوعوية و تأمني املتطوعني،وورشـــات العمل 
والتدريـــب فيام يتعلق مبلفات مثل الشـــباب 
و االعالم . وأخـــراً نرجوا التوفيـــق للجميع و 
أن ينعـــم العامل بالســـالم و األمـــن تحت قبة 

نية.    اإلنسا
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 زار رئيـــس اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 

العامة  األحمر “بيـــرت ماورير” مقر األمانـــة 

للهـــالل األحمـــر الليبـــي مبدينـــة بنغازي، 

حيث كان يف اســـتقباله رئيس جمعية الهالل 

األحمـــر ورئيـــس مجلـــس اإلدارة وعدد من 

مدراء الفروع وموظفـــي األمانة واملتطوعني. 

وأظهـــر ماوريـــر إعجابه مبجهـــودات الهالل 

األحمـــر الليبي خـــالل الســـنوات املاضية يف 

وضع معقد وحســـاس، مشـــيدا بآلية عملها 

كجمعيـــة واحـــدة يف جميع مناطـــق البالد 

بحياديـــة وعـــدم تحيز لتقديم املســـاعدات 

اإلنســـانية للمســـتضعفني واملحتاجني.

للصليب  الدوليـــة  اللجنـــة  رئيـــس  وأكد 

األحمـــر انه من خـــالل اجتامعه بهـــم، أنه 

شـــجع الســـلطات الليبيـــة يف رشق البـــالد 

الليبي  الهـــالل األحمـــر  وغربها عـــى دعم 

له  والســـامح  ومبادئه،  حيادتيـــه  واحـــرتام 

بالعمـــل واملـــرور لتقديم املســـاعدة، بعيدا 

عـــن الـــرصاع والتجاذبـــات. وعـــى هامش 

الليبي  األحمـــر  الهـــالل  بيرت ملقـــر  زيـــارة 

فقـــد تـــم منحـــه وســـام العمل اإلنســـاين 

من الجمعيـــة وكذلك درع رشف بإســـم كل 

متطوعـــي الهـــالل األحمـــر الليبـــي للجنة 

الدوليـــة، تقديـــرا وعرفانـــاً بجهودها .

 ويف بيـــان صحفـــي عقب هـــذه الزيارة 

التـــي أســـتمرت ثالثة أيـــام ، قـــال رئيس 

اللجنـــة الدولية للصليب إن الوضع اإلنســـاين 

للســـكان يف تدهـــور مســـتمر مـــع دخول 

النزاع يف البـــالد عامه الثامن، وســـط أجواء 

متواصلـــة مـــن النـــزاع املســـلح والعنـــف 

اللجنـــة  أن  إىل  وأشـــار  األمـــن.  وانعـــدام 

الدولية وســـعت مؤخًرا من نطـــاق عملياتها 

يف ليبيـــا، التي دخلت يف حالـــة من الفوىض 

البالد،  للقانـــون يف عموم  االقتصادية وغياب 

وتنافـــس الجامعات املســـلحة عـــى النفوذ 

منـــذ 2011. فيام تحـــول التهديدات الناجمة 

النـــزاع الدائر دون عـــودة الكثرين إىل  عن 

ديارهـــم، مـــا يجعـــل ليبيا تعـــاين من أحد 

أعـــى معـــدالت النازحني بالنســـبة إىل عدد 

أفريقيا. يف  الســـكان 

  وقال الســـيد »بيرت ماورير«، بعد زيارته 

الوضع  لتقييم  وبنغـــازي  وطـــربق  لطرابلس 

الليبيني:  املســـؤولني  كبار  ومقابلة  اإلنســـاين 

»من الصعـــب تصور أعـــداد املترضرين من 

النـــزاع يف ليبيـــا، فأعامل العنـــف يف املدن 

وحركـــة النـــزوح الواســـعة أصبحـــت واقًعا 

يومًيا ميـــس حياة الليبيني منـــذ 2011، بينام 

وجـــد املهاجرون - الذيـــن يبذلون محاوالت 

مســـتميتة للوصـــول إىل أوروبا - أنفســـهم 

محارصيـــن وضحايا يف قلـــب النزاع.«

 ويف تقريـــر اللجنة الدوليـــة حول الوضع 

الليبـــي ، أبـــرزت اللجنة األرقام املأســـاوية 

خطـــورة الوضـــع الـــذي يعاين منـــه األفراد 

املترضرون مـــن النزاع، ســـواء الســـكان أو 

املهاجـــرون: حيث أوضحت األرقـــام أن 1,3 

مســـاعدات  إىل  يحتاجـــون  شـــخص  مليون 

مـــن   3%( شـــخص  و200000  إنســـانية. 

اللجنة الدولية للصليب األحمر تكشف مثلث المأساة في ليبيا

الهالل األحمر الليبي
 يستقبل رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر »بيتر ماورير«

معكم - شاهني أمانة ـ اللجنة الدولية ـ تونس 

من هنا وهناك
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التقديرات؛  داخلًيا حسب  نازحون  الســـكان( 
حيـــث فقد العديـــد منهم منازلهم بســـبب 
الرضبـــات الجويـــة واســـتخدام املدفعيـــة 
الثقيلـــة يف املناطـــق املأهولـــة بالســـكان. 
يف  مزمًنـــا  نقًصـــا  املستشـــفيات  وتعـــاين 
اإلمـــدادات الطبيـــة، بل وخـــرج %20 منها 
من الخدمة. وتصاعدت األنشـــطة اإلجرامية، 
مبـــا فيها الخطف والتهريـــب واإلتجار بالبرش 
أنحاء  الفديـــة، يف جميع  واالحتجاز لطلـــب 

. لبالد ا
  وأضاف الســـيد »ماوريـــر«، بعد عقده 
سلســـلة مـــن االجتامعـــات البنـــاءة مـــع 
الحاجة  بجـــالء  »تتضح  ليبيـــني:  مســـؤولني 
إىل بـــذل جهود عاجلـــة وحثيثـــة لتخفيف 
معانـــاة الســـكان يف ليبيا. كام تلـــح الحاجة 
مبســـؤوليته  الدويل  املجتمـــع  اضطـــالع  إىل 
القياديـــة، وقـــال :«دفن الـــرؤوس يف الرمال 
لـــن يـــؤدي إال إىل املزيـــد مـــن املعاناة يف 
املســـتقبل« وأضاف أن اللجنة تخطط لزيادة 
حجم املســـاعدات زيادة كبـــرة، ونؤكد عى 
التزامنـــا باالضطـــالع بدور الوســـيط املحايد 
بـــني جميـــع األطـــراف حتـــى تتســـنى لنا 
مبارش  بشـــكل  املترضرين  األفراد  مســـاعدة 
من النـــزاع املســـلح والعنـــف. ونعرتف من 
جانبنـــا أيًضا بالحاجة إىل تكييف اســـتجابتنا 
اإلنســـانية مبـــا يدعـــم مواطن القـــوة لدى 
الثقافة  ســـكان يتمتعون بدرجة عالية مـــن 

يف هـــذا البلد متوســـط الدخل.
 

 حول الهجرة
 أوجـــدت االضطرابـــات يف ليبيـــا أرًضـــا 
خصبة الســـتغالل املهاجريـــن. ويعاين الكثر 
مـــن املهاجريـــن املحتجزيـــن يف ليبيـــا من 
املعاملة والظروف املعيشـــية غر اإلنســـانية، 
وهـــو وضع يجـــب التصدي له. هـــذا بينام 
يكابـــد آالف املهاجريـــن ظروًفـــا مضنية يف 
مراكـــز الهجـــرة.  ويف ظل عدم االســـتقرار 
الســـيايس والفـــراغ األمني الحـــايل يف البالد، 
تعـــرب اللجنة الدوليـــة عن قلقهـــا إزاء عدم 
للمتطلبـــات  االحتجـــاز  مراكـــز  اســـتيفاء 
اإلنشـــائية والظروف املادية األساســـية التي 
تضمن معاملة إنســـانية وكرميـــة للمهاجرين 

. ين ملحتجز ا
 وقـــد قـــال الســـيد »ماوريـــر« يف هذا 
السياســـات  واضعي  بشـــدة  »نحث  الصدد: 
عى دعـــم ليبيـــا يف وضع سياســـات هجرة 
تطرح بدائل لالحتجاز، وتدرج بشـــكل كامل 
تدابـــر حاميـــة للمهاجرين املســـتضعفني.«  
وتقـــر اللجنـــة الدولية باملخـــاوف املرشوعة 
للـــدول يف ما يتعلـــق باالقتصاد والتامســـك 
االجتامعي واألمن، وبحقها يف تنظيم مســـألة 
الهجـــرة. وبالرغم من ذلك، يحظـــر القانون 
الدويل حصار الالجئـــني أو إعادتهم إىل بلدان 
يخـــىش فيها مـــن تعرضهم لـــألذى. ويتعني 
الفردية قبل  الحـــاالت  الـــدول مراجعة  عى 
املهاجرين.  ترحيل  أو  الدخـــول  رفض طلبات 
وال يحظـــى عـــدد املهاجريـــن القادمني من 
أفريقيا، الذيـــن لقوا حتفهم أثنـــاء رحلتهم، 
بتغطيـــة كافية عى اإلطـــالق. وتحث اللجنة 
الخطوات  اتخـــاذ  الســـلطات عـــى  الدولية 
الالزمـــة للكشـــف عـــن مصـــر املهاجرين 
املفقوديـــن، وذلك عـــرب تعزيز مؤسســـات 
بها،  القضائيـــة  والجهـــات  الرشعـــي  الطب 

والتعـــاون مع اللجنـــة الدولية.
ويضيـــف الســـيد »ماورير« قائـــالً: »عى 
حفـــاظ  يضمـــن  دوًرا  تلعـــب  أن  أوروبـــا 
سياســـات الهجـــرة وإجراءاتها عـــى الكرامة 
اإلنســـانية. ويجـــب أال يكون معيـــار نجاح 

سياســـات الهجرة يف أوروبا هـــو عدد األفراد 

الذين يتـــم منعهم من دخـــول أوروبا. لكن 

يجب أن يقـــاس النجـــاح باإلجابة عى هذه 

األســـئلة: كيف تتم معاملـــة املهاجرين؟ ما 

القوانـــني املتبعـــة يف هذا الخصـــوص؟ هل 

تلقى الكرامة اإلنســـانية االحـــرتام الواجب؟«

 الجديـــر بالذكـــر ، أن اللجنـــة الدوليـــة 

للصليـــب األحمـــر تبـــارش أعاملهـــا يف ليبيا 

دون توقـــف منذ 2011، حيـــث تعمل جنًبا 

إىل جنب مـــع الهالل األحمـــر الليبي لصالح 

جميـــع املواطنـــني الليبيني يف عمـــوم البالد، 

عى أســـاس من الحياد التام وعـــدم التحيز. 

ويعمل متطوعـــو الهالل األحمر ليـــالً ونهاًرا 

بالرغم مـــن املخاطر والتحديـــات، لتخفيف 

املحتاجني.  األفـــراد  كاهـــل  عـــن  املعانـــاة 

وتخطـــط املنظمـــة هـــذا العـــام لزيـــادة 

املســـاعدات العاجلـــة لألفـــراد املترضريـــن 

مـــن النزاع، ويشـــمل ذلـــك توزيـــع املواد 

األساســـية،  املنزلية  واملســـتلزمات  الغذائية 

وتوفـــر املزيـــد مـــن اإلمـــدادات الطبيـــة 

والدعـــم للمرافق الصحية، وإعـــادة التواصل 

بـــني أفـــراد العائـــالت املشـــتتة، وباألخص 

املهاجريـــن املحتجزيـــن. كـــام نأمـــل يف أن 

نتمكن مـــن زيارة مراكـــز االحتجاز يف جميع 

البالد. أنحـــاء 
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فهد العتيبي ـ أبوظبي 
أكد ســـمو الشـــيخ حمدان بن زايد آل 
الظفرة،  الحاكـــم يف منطقة  نهيان، ممثل 
رئيس هيئة الهالل األحمـــر اإلماراتية، أن 
»الهيئة« أصبحت أوســـع انتشـــاراً، وأكرث 
والكوارث.  األزمـــات  مناطـــق  يف  وجوداً 
مضيفـــاً إىل أنهـــا انتقلت بنشـــاطها إىل 
مراحل متقدمة مـــن التمكني االجتامعي، 
والعمل التنموي الشـــامل يف الســـاحات 
املضطربة، وأصبحـــت أكرث كفاءة وحيوية 
يف محيطها اإلنســـاين. وشـــدد سموه عى 
أن مبادرات القيادة الرشـــيدة عرب »الهالل 
األحمر«، ســـاهمت بقوة يف تعزيز قدرات 
وتحركاتها  واللوجســـتية  اإلغاثيـــة  الهيئة 
التصـــدي للكثر  امليدانيـــة، ومكنتها من 
مـــن التحديات اإلنســـانية التـــي تواجه 
ضحايـــا النزاعـــات والكـــوارث، خاصـــة 

واملرشدين. والالجئـــني  النازحني 
جاء ذلك يف ترصيح لســـموه مبناســـبة 
إصـــدار هيئة الهـــالل األحمـــر تقريرها 
الســـنوي الخاص باملســـاعدات اإلنسانية 
التنموية  واملشـــاريع  اإلغاثيـــة  والربامج 
وكفـــاالت األيتـــام خـــارج الدولة خالل 
عـــام 2017، والتـــي بلغـــت 514 مليوناً 
و71 ألفـــاً و755 درهـــامً، اســـتفاد منها 
مئـــات اآلالف يف عـــرشات الـــدول حول 

. مل لعا ا

قدم مشاريع إغاثية ، وكفل أكثر 
من )88( ألف يتيم في 19 دولة

ير الهالل األحمر اإلماراتي السنوي : تقر
 أكثر من )514( مليون درهم حول العالم

 عنـــرص أســـايس يف محيط العمل 
إلنساين  ا

زايد  بن  الشـــيخ حمدان  وقال ســـمو 

آل نهيـــان: »هناك العديد مـــن العوامل 

تضافـــرت، وجعلت من )الهـــالل األحمر( 

أساســـياً يف محيطها  اإلماراتيـــة عنـــرصاً 

اإلنســـاين، وداعامً قوياً للجهـــود املبذولة 

لتخفيـــف وطـــأة املعانـــاة اإلنســـانية، 

مـــن أهمهـــا أن )الهيئة( توجـــد يف دولة 

ومســـاعدة  الخـــرات  لفعـــل  ســـباقة 

األشـــقاء واألصدقـــاء، مـــا جعلهـــا أكرث 

الدول سخاء يف منح املســـاعدات، وتلبية 

النداءات اإلنســـانية اإلقليميـــة والدولية. 

مؤكـــداً أن جهـــود »الهيئة« وأنشـــطتها 

وتحركاتها، شـــهدت نقلـــة نوعية، متثلت 

التي تلبي احتياجات  يف تنفيذ املشـــاريع 

التنمية، خاصة  يف  األقـــل حظـــاً  املناطق 

والبنيات  والتعليـــم  الصحة  يف مجـــاالت 

األساســـية والخدمـــات االجتامعيـــة، إىل 

جانـــب تعزيز قدرة الضحايـــا عى تجاوز 

ظروفهم االقتصادية، واســـتعادة نشاطهم 

وحيويتهـــم، من خالل متليكهم وســـائل 

إنتـــاج تعينهم عى تســـير أمورهم، بدالً 

العاجلة  املســـاعدات  عـــى  االعتامد  من 

والطارئـــة. وأضاف ســـموه: »ســـنة بعد 

أخـــرى، يتعاظـــم دور هيئتنـــا الوطنية 

يف التصـــدي للمخاطـــر التـــي تنجم عن 

األحـــداث واألزمـــات، وتخفيـــف حدتها 

يوضح  التقريـــر  وهـــذا  البرشيـــة،  عى 

بجالء املســـؤولية اإلنســـانية امللقاة عى 

عاتق »الهيئـــة«، وذلك مـــن خالل رصد 

حجـــم املعونـــات التـــي قدمتهـــا خالل 

العـــام املايض، واملشـــاريع التي نفذتها يف 

عـــرشات الدول حـــول العامل«.

من هنا وهناك
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 العمليات اإلغاثية
العمليات  التقرير إىل أن قيمة  وأشـــار 

اإلغاثية التـــي تم تنفيذهـــا، خالل العام 

ألفاً  و656  مليونـــاً  بلغـــت 243  املايض، 

و282 درهامً، وشـــملت عـــرشات الدول 

حـــول العـــامل، حيـــث احتلـــت إغاثات 

واملتأثرين  الســـوريني  والالجئـــني  اليمن 

مـــن األحـــداث يف الصومـــال وميامنـــار 

يف  متقدمة  مراكز  واملكســـيك،  والسودان 

قيمة وحجـــم اإلغاثات املنفـــذة ملصلحة 

الـــدول. كام قدمت  تلك  املترضريـــن يف 

»الهيئـــة« إغاثـــات أخـــرى لعـــدد من 

الـــدول، مســـاهمة يف تخفيـــف األرضار 

التـــي لحقت بعضهـــا بســـبب الكوارث 

املتمثلة يف الفيضانـــات واألمطار والزالزل 

والجفـــاف والتصحـــر، إىل جانـــب دعم 

القضايا اإلنســـانية للفئات األشـــد ضعفاً 

البعـــض اآلخر. يف 

وجـــاء يف التقريـــر الســـنوي ملبادرات 

»الهالل األحمـــر« اإلماراتية خارج الدولة 

أن »الهيئـــة« تهتـــم كثـــراً باملشـــاريع 

اإلنشـــائية والتنمويـــة ومشـــاريع إعادة 

التحتيـــة يف  البنيـــة  اإلعـــامر وتأهيـــل 

الكوارث  بفعل  واملتأثـــرة  املنكوبة  الدول 

واألزمـــات، حرصـــاً منهـــا عـــى إزالـــة 

آثـــار الخـــراب و الدمـــار الـــذي تخلفه 

تلـــك الكـــوارث واألرضار التـــي تلحـــق 

املشاريع  تلك  باملســـتفيدين من خدمات 

الصحة  مجـــاالت  يف  خاصـــة  الحيويـــة، 

العامة  واملرافـــق  واإلســـكان  والتعليـــم 

املرتبطـــة مبـــارشة بقطاعـــات واســـعة 

من الجمهـــور، وعـــادة ما تبـــدأ الهيئة 

يف تنفيذ مشـــاريعها التنمويـــة يف الدول 

العاجلة  اإلغاثة  عمليـــات  عقب  املنكوبة 

وتأيت  واملتأثريـــن،  للضحايـــا  والطارئـــة 

هـــذه املشـــاريع كخطوة الحقـــة لربامج 

إعادة  يف  للمســـاهمة  اإلنسانية  اإلغاثات 

الحياة إىل طبيعتهـــا يف األقاليم املترضرة، 

الســـتقرار  املالمئـــة  الظـــروف  وتوفـــر 

املتأثرين واملرشدين بفعـــل تلك الكوارث 

واألزمات.

املرشوعات التنموية
وأشـــار التقريـــر إىل أن قيمـــة هـــذا 

البنـــد بلغت خـــالل العام املـــايض 108 

ماليني و432 ألفـــاً و900 درهم، تضمنت 

تنفيـــذ 9 آالف و834 مرشوعـــاً تنموياً يف 

املجاالت الســـكنية والصحيـــة والتعليمية 

واســـتفادت  والخدميـــة..  واالجتامعيـــة 

،وتضمن  دولـــة  املشـــاريع 22  من هذه 

هـــذا البند أيضـــاً تنفيذ مشـــاريع تعزيز 

مشـــاريع  عن  عبـــارة  وهي  القـــدرات، 

صغـــرة متلكهـــا الهيئـــة لـــألرس الفقرة 

واملتعففـــة لتديرها بنفســـها وتدر عليها 

دخـــالً ثابتـــاً يعينها عى ترصيـــف أمور 

حياتهـــا بدالً مـــن املســـاعدات املبارشة 

تفي  بوقتهـــا وال  تنتهـــي  التي  واآلنيـــة 

املطلوب. بالغـــرض 

األحمـــر  الهـــالل  هيئـــة  وتقـــدم 

مســـاعدات متنوعة لألفراد واملؤسســـات 

عـــدد من  العام يف  النفـــع  وجمعيـــات 

رمضـــان  برامـــج  جانـــب  إىل  الـــدول، 

قيمة  بلغت  املوســـمية، حيث  واألضاحي 

هـــذا البند خالل العام املـــايض 21 مليوناً 

و883 ألـــف درهم، واســـتفاد منها 709 

آالف و798 فـــرداً و220 جهـــة محلية يف 

نحـــو 60 دولة يف آســـيا وأفريقيا وأوروبا 

الالتينية. وأمـــركا 

 كفالة األيتام
وأكـــد تقريـــر »الهيئـــة« أن برامـــج 

»الهالل األحمر« يف مجـــال رعاية وكفالة 

نظراً  مســـتمراً؛  توســـعاً  تشـــهد  األيتام، 

للعنايـــة الكبـــرة التي توليهـــا »الهيئة« 

لهذه الفئـــة املهمة يف املجتمـــع واإلقبال 

الكبـــر مـــن الخريـــن واملحســـنني عى 

مســـاندة جهود »الهيئة« يف هذا الجانب 

الحيـــوي، حيث متيـــزت »الهيئة« بدرجة 

كبـــرة يف مجال برامـــج كفالـــة ورعاية 

ألوضاعهـــم  التأييـــد  وحشـــد  األيتـــام 

اإلنســـانية. وبلغ عدد األيتـــام املكفولني 

لـــدى »الهيئـــة« حتـــى نهايـــة العـــام 

املـــايض 88 ألفـــاً و451 يتيـــامً يوجدون 

يف 19 دولـــة حول العـــامل، وبلغت قيمة 

كفاالتهم خـــالل 2017، 140 مليوناً و99 

درهامً.  و542  ألفـــاً 

 مـــرشوع كفالـــة األرس املحتاجة 

ملتعففة ا و
ويف محـــور آخـــر، أوضـــح التقريـــر 

أن الهيئـــة تنفـــذ مـــرشوع كفالة األرس 

املحتاجة واملتعففـــة، والتي ال تقوى عى 

مواجهـــة ظروف الحياة نســـبة ألوضاعها 

االقتصاديـــة الســـيئة وضيـــق ذات اليد، 

مـــا يجعلها عرضـــة للكثر مـــن املخاطر، 

لذلك عمـــدت »الهيئـــة« إىل كفالة هذه 

األرس التي بلغ عددهـــا العام املايض 926 

أرسة، إىل جانب كفالـــة 623 من أصحاب 

الهمـــم و136 طالباً يف عـــدد من الدول 

إنســـانية حادة. أزمات  تشـــهد  التي 
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خالد الزيد  ـ الكويت
مبواقـــف  الكويـــت  دولـــة  متيـــزت 
قيادتها اإلنســـانية الرائدة وعطاء شـــعبها 
احتلت  واإلنســـانية  التنموية  ومبادراتهـــا 
مكانـــة متقدمـــة ومرموقـــة يف صـــدارة 
الـــدول املانحـــة وأصبحت رقـــامً مهامً يف 
املعادلـــة اإلنســـانية الدوليـــة.   وتعتـــرب 
هي  الكويتي  األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة 
الذراع الخرية واإلنســـانية املعنية بالعمل 
اإلنســـاين واإلغايث خارج دولـــة ، إذ بدأت 
لتواصل إىل  اإلنســـاين عـــام 1965  دورها 
اآلن انجـــازات الفتـــة يف مختلف املجاالت 
الخرية واإلنســـانية داخل وخارج الكويت 
شـــملت تقديـــم املســـاعدات واالغاثات 
لـــألرس املحتاجـــة واالرتقـــاء باملجتمعات 
الفقـــرة وتقديم يـــد العون واملســـاعدة 
الدول. للنازحـــني والالجئني يف عدد مـــن 

 
أنشطة دولية

 وعى صعيـــد األنشـــطة الدولية، فقد 
الهـــالل االحمر طوال  اتســـع نطاق عمل 
52 عامـــا من عمـــره ليصل مبســـاعداته 
ومرشوعاتـــه إىل أكـــرث مـــن 81 دولة يف 
العامل  مـــن  الســـاخنة  املناطق  مختلـــف 
واملنكوبـــني  للضعفـــاء  الدعـــم  مقدمـــا 
بالكوارث الطبيعية أو النزاعات املســـلحة، 

الهالل األحمر الكويتي
 ذراع إنساني للمحتاجين منذ العام 1965 م

تنوع لمشاريعه ، وبرامج مميزة لذوي االحتياجات الخاصة 
والمساجين

الهادفـــة إىل صـــون  يف ضـــوء رســـالته 
الكرامة اإلنســـانية. وتتنـــوع هذه الجهود 
بـــني الخدمـــات الصحية وتأهيـــل البنية 
االنتاجية  املرشوعـــات  واقامـــة  التحتية، 
لتوفـــر ســـبل كســـب العيـــش وبنـــاء 
املســـاكن واملراكز الصحيـــة ورعاية االيتام 
، ويعمل الهالل األحمـــر الكويتي  اآلن يف 
العديد من الســـاحات من خـــالل برامج 
اإلغاثة  مرحلة  تتجاوز  تنموية  ومشـــاريع 
العاجلـــة إىل مرحلـــة التأهيـــل والتمكني 
والعودة باملجتمعـــات املنكوبة إىل حياتها 
الطبيعية واالندماج االجتامعي واإلســـهام 
يف اســـتقرار وأمـــن وتنميـــة مجتمعاتها 
اإلنســـانية طويلة  النظرة  يؤكـــد  ما  وهو 

األمـــد للهـــالل األحمـــر تجـــاه الفئات 
. واملهمشـــة  الضعيفة 

 
املشاريع التنموية 

ان عطـــاء الجمعيـــة لشـــعوب العامل 
الكويتي  الشـــعب  ينبع من عطاء  الفقرة 
حيث ال يقتـــرص دور الجمعية عى توصيل 
انشـــاء واقامة  العاجلة بل  مواد االغاثـــة 
العديد من املشـــاريع الدامئة ىف عدد من 
الدول املتـــرضرة من الكـــوارث الطبيعية 
ورعاية  واملـــدارس  املستشـــفيات  منهـــا 
االلغام ومـــن ضمن  املعاقـــني وضحايـــا 
اهم  املشـــاريع التي اسســـها الجمعية يف 
الـــدول التي تعرضت للكـــوارث الطبيعية 
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او من صنع االنســـان : قريـــة املغفور له 
الشـــيخ جابـــر االحمد الجابـــر الصباح يف 
اندونيســـيا والتي افتتحت يف 5 ديســـمرب 
2009 يف باندا اتشـــيه والتـــي تحتوي عى 
150 منزال وبكافـــة املرافق الحيوية اضافة 
املياه  تنقية  املباركية ومحطة  اىل مدرســـة 
، قرية الشـــيخ جابر االحمد يف ســـرالنكا 
والتـــي افتتحت يف 25 ينايـــر 2011 والتي 
تضـــم 100 وحـــدة ســـكنية ومســـجد ، 
باكستان والذي  الله يف  مستشـــفى حبيب 
افتتـــح يف 2006 حيث يضم املستشـــفى 
كافـــة املرافـــق الصحية اضافـــة اىل غرف 
العمليـــات والطوارئ ، مستشـــفى جمعية 
الهالل االحمـــر الكويتي يف لبنـــان والذي 
افتتـــح يف 30 ســـبتمرب 2009 يف طرابلس 
حيـــث يضم املستشـــفى نحـــو 40 رسيرا 
ومـــزود بكل املعـــدات الطبيـــة واالثاث 
الطبـــي الالزم وعيـــادة خارجية واقســـام 
والعناية  والعمليـــات  واألشـــعة  الطوارئ 
املركـــزة، قريـــه الكويـــت اإلنســـانية يف 
افتتحت  والتي  افتتحـــت يف  والتي  الفلبني 
يف ١٩ ينايـــر 2018 وتضـــم ٢٩٧ وحـــده 
ســـكنيه ، حفر 18 بـــرا يف تنزانيا يف مارس 
2017 ويـــأيت مـــن ضمن املشـــاريع التي 
تنفذهـــا الجمعيـــة يف افريقيـــا من أجل 
تحســـني الوضع االنســـاين يف ظل الجفاف 
يف القـــرن االفريقي. كام دشـــنت الجمعية 
يف الصومـــال 18 برا يف مدينـــة بوصاصو 
كـــربى مدن بونتاالنـــد يف الصومال والقرى 
املجـــاورة حيث يـــأيت هـــذا العمل ضمن 
املساعدات اإلنســـانية التي قدمتها جمعية 
الهالل االحمر الكويتي للشـــعب الصومايل 
الشـــقيق والتي منها املســـاعدات االغاثية 
والطبية والعالجية ، كـــام نفذت الجمعية 
الفلســـطيني  للشـــعب  الدعم  مشـــاريع 
حرصـــت الجمعية عى تقديـــم كافة انواع 
الدعم للشـــعب الفلســـطيني وذلك لرفع 
املعانـــاة عن الفئات الفلســـطينية الفقرة 
، كام نفـــذت عددا كبرا من املشـــاريع يف 
القـــدس والضفة الغربيـــة وقلقيلة وجنني 
وطوبـــاس ورام الله وبيت لحـــم والخليل 

ونابلـــس كرتميم املنـــازل وتأهيل املعاقني 
براتب  الفقرة  الفلســـطينية  االرس  وتزويد 
شهري مســـتمر ليســـاعدها عى املعيشة 

يف الظـــروف املختلفة.
 املشاريع الصحية 

حرصـــت الجمعيـــة ايضـــا عـــى زرع 
االبتســـامة للمرىض والجرحـــى من خالل 
التدخل العالجي ســـواء يف غســـيل الكيل 
لالجئـــني الســـوريني يف لبنـــان وزراعـــة 
االطـــراف الصناعيـــة يف كل مـــن لبنـــان 
واليمـــن والعـــراق وفلســـطني اضافة اىل 

عالج االطفـــال الذين يعانون مشـــاكل يف 
القوقعة  الســـمع ســـواء من خالل زراعة 
او توفـــر الســـامعات لألطفـــال الذيـــن 
يعانـــون يف ضعـــف الســـمع ، ومل تقترص 
جهـــود الهالل االحمـــر الكويتي فقط عى 
الصحية  املراكـــز  وانشـــاء  الطبي  التدخل 
بل اصبـــح جهودها منصبا عـــى العملية 
العملية  التعليميـــة مـــن خـــالل دعـــم 
التعليميـــة لالجئني الســـوريني يف كل من 
االردن ولبنـــان اضافـــة اىل دعـــم الطلبة 

اليمن.   يف  االيتـــام 
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معكم ـ خاص

 ال يزال الهالل األحمـــر القطري يعمل 
كأحـــد أعضـــاء املنظمة العربيـــة للهالل 
األحمر والصليب األحمـــر  طوال 40 عاما  
يف املجالـــني اإلنســـاين واالجتامعي وذلك 
بفضـــل مـــا يتمتـــع بـــه من دعـــم بني 
الشعب  والداعمني من  املتربعني  أوســـاط 
النبيـــل املعطاءيف أكـــرث من 47  القطري 
العـــامل، فكانت مســـاعداته  بلدا حـــول 
لخدمـــة  دومـــا  موجهـــة  ومشـــاريعه 
املســـتحقني للدعم مراعيـــاً يف ذلك البعد 
التنمـــوي من خـــالل صياغة املشـــاريع 
بالشـــكل الذي يضمن اســـتمرارية أثرها 
وتوســـيع نطاقهـــا لتشـــمل أكـــرب عدد 
ممكـــن مـــن املســـتفيدين عـــى املدى 
البعيـــد. ورغم ما واجهه العمل اإلنســـاين 
من تحديـــات متنامية خـــالل عام 2017 
وخاصـــة عى الصعيـــد اإلقليمـــي، فقد 

كـــام وكيفا، من  النتائج ملموســـة  حقق 
خـــالل تنفيذ مشـــاريع إنســـانية بقيمة 
قطـــري،  ريـــال  مليـــون  تتجـــاوز 167 
واســـتفاد منهـــا أكـــرث مـــن 7.2 مليون 
شـــخص يف 25 بلدا مـــن البلـــدان التي 

إنســـانية. تعاين مـــن أزمات 
سوريا

منذ  القطـــري  األحمـــر  يعماللهـــالل 
انـــدالع األزمـــة الســـورية يف تقديم يد 
املترضرين من  الســـوريني  العون لألشقاء 
آثارها اإلنســـانية الوخيمـــة، وقد جاءت 
إغاثة ســـوريا عـــى رأس هـــذه األعامل 
خـــالل عـــام 2017، والتـــي تضمنـــت 
عرشات املشـــاريع والتدخالت اإلنســـانية 
مبيزانيـــة إجامليـــة قاربـــت 19 مليـــون 
دوالر أمرييك، وشـــملت هذه املشـــاريع 
الداخل الســـوري والالجئني الســـوريني يف 
كل من األردن ولبنـــان وتركيا. وكان أبرز 
املشـــاريع حملة »حلب لبيـــه«، وبرنامج 

»ملســـة دفء« لتوزيع مساعدات شتوية، 
وإطـــالق املرحلـــة الثانيـــة مـــن برنامج 
جراحـــات العظـــام للجرحى الســـوريني 
يف لبنـــان، وإفطـــار صائـــم خالل شـــهر 
القمح  محصـــول  زراعة  ودعـــم  رمضان، 
لتحقيـــق األمن الغـــذايئ، وبرنامج »حياة 

البديل. الســـكن  لتوفر  كرميـــة« 
 فلسطني

يف  القطري  األحمـــر  الهـــالل  يعمـــل 
فلســـطني من خـــالل مكتبيـــه التمثيليني 
يف الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة عى 
توفـــر االحتياجات األساســـية للشـــعب 
الفلســـطيني يف ظل ما يعانيه من حصار 
ونقـــص يف كافة الخدمـــات الحيوية. وقد 
بلغ إجـــاميل موازنـــة املشـــاريع املنفذة 
املـــايض 7.4  العام  يف فلســـطني خـــالل 
مليـــون دوالر أمرييك، وشـــملت العديد 
من املشـــاريع منها: دعـــم القطاع الطبي 
ترميم  الطبيـــة،  واملســـتلزمات  باألجهزة 

يا والعراق  عمل إنساني متنوع لخدمة األشقاء في فلسطين وسور

الهالل األحمر القطري 
والهالل األحمر الكويتي 

يخففان مجاعة جنوب السودان
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الصحية،  واملراكز  املستشـــفيات  وتوسعة 
األقىص  املسجد  إفطار صائم يف ســـاحات 
التخصصية  الطبية  املنـــح  برنامج  املبارك، 
ألطبـــاء غـــزة، ابتعـــاث الفـــرق الطبية 

والجراحيـــة يف مختلـــف التخصصات.
 العراق

القطري  الهالل األحمـــر  بعثـــة  كثفت 
لتوفـــر  عـــام 2017 جهودهـــا  خـــالل 
االحتياجات العاجلـــة للنازحني يف املوصل 
اإلنســـانية  املنظـــامت  مـــع  بالتعـــاون 
وقد  هنـــاك،  العاملة  واألمميـــة  الدولية 
بلغ حجـــم اإلنفاق عى هذه املشـــاريع 
4.6 مليون دوالر أمرييك، وشـــملت هذه 
الصحية، وتشغيل  املراكز  املشـــاريع دعم 

مستشـــفيات ميدانية وعيـــادات متنقلة، 
وإقامـــة مرافـــق مياه الـــرشب والرصف 
الصحـــي . وتتواصل وتـــرة العمل اإلغايث 
يف العراق خالل عـــام 2018، حيث تعهد 
الهـــالل األحمر القطري بتنفيذ مشـــاريع 
إنســـانية بقيمـــة مبدئية قدرهـــا مليوين 
دوالر أمريـــيك، وذلك أثناء مشـــاركته يف 
فعاليـــات املؤمتـــر الدويل إلعـــادة إعامر 
العـــراق الـــذي عقـــد مؤخـــرا يف دولة 

الشـــقيقة. الكويت 
األحمر  الهـــالل  مـــع  التعـــاون   

الكويتـــي يف جنـــوب الســـودان 
كان آخر مهام الهـــالل األحمر القطري 
اإلنســـانية مع بداية عـــام 2018 توزيع 

املســـاعدات الغذائيـــة عـــى املترضرين 
الســـودان  جنـــوب  يف  املجاعـــة  مـــن 
بالتعـــاون مـــع الهالل األحمـــر الكويتي 
لألمم  التابع  العاملـــي  األغذيـــة  وبرنامج 
املتحـــدة، مبيزانية إجامليـــة تتجاوز 300 
ألـــف دوالر أمرييك ولفائـــدة أكرث من 8 
آالف شـــخص. وقد تم تســـليم 187 طنا 
من املـــواد الغذائية األساســـية من خالل 
والية  عـــى  بالطائرات  جـــوا  إســـقاطها 
الوحـــدة حيث توجد مناطـــق املترضرين 
بواســـطة  إليها  الوصـــول  التـــي يصعب 
امليدانية  الفرق  تســـلمتها  ثم  الشاحنات، 
املتواجـــدة عـــى األرض وتولـــت عملية 

املســـتفيدين. عى  توزيعها 
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معكم  - بشري رحامين
نشـــاطه  الجزائري  األحمر  الهـــالل  يواصل 
اإلنســـاين إىل يومنـــا هـــذا. من خـــالل 48 
مكتبـــاً ،  ويتكـــون كل مكتـــب مـــن لجان 
إليهـــا مهام مختلفـــة، منها  متعددة تســـند 
تقوم  التـــي  واملســـعفني  اإلســـعاف  لجنـــة 
بإعطـــاء دروس يف اإلســـعافات األوليـــة من 
قبـــل مكونـــني مختصـــني، وتنظـــم هـــذه 
األخـــرة خرجـــات ميدانية من أجـــل تقديم 
املســـاعدات الطبيـــة، إىل جانـــب الخدمات 

 . نية نسا إل ا
 وعى إثـــر األحداث التـــي عرفتها املنطقة 
العربيـــة منـــذ 2011 والتـــي ولـــدت واقعا 
إنســـانيا متأزما و غـــر مســـتقر، عرفت من 
خاللـــه الجزائـــر توافـــد ألعداد كبـــرة من 
األشـــقاء القادمني مـــن ســـوريا الفارين من 
ويالت الحـــرب وما أفرزته من واقع إنســـاين 
مقلـــق. مام دفـــع بالهالل األحمـــر الجزائري 
إىل اتخـــاذ جملة من اإلجـــراءات قصد التكفل 
ومرافقة األشـــقاء القادمني من ســـوريا وتوفر 
كل مـــا تتطلبه مـــن رعاية شـــاملة ومرافقة 
أنســـب، ســـواء كان من الناحية النفســـية أو 

الهالل األحمر الجزائري
يين ضمان الرعاية الشاملة و المرافقة التامة لألشقاء السور

كان شعارهم :
مرحبا بكم في بلدكم الثاني الجزائر

املعنويـــة وهو مـــا عملت عليـــه كافة هياكل 
الهـــالل من خـــالل وضع خطة عمـــل عنوانها 
)ضـــامن الرعاية الشـــاملة و املرافقـــة التامة 

لألشـــقاء السوريني(.
و مـــن هذا املنطلـــق، راع الهـــالل األحمر 
الجزائـــري فيهـــا كافـــة الجوانـــب الرضورية 
إلقامة تســـتجيب لكافة الـــرشوط املعمول بها 
وكان شـــعارها )مرحبـــا بكـــم يف بلدكم الثاين 
الجزائـــر( فخطة العمل تســـتند عـــى توفر 
كافـــة الرضوريـــات و تقديم الدعـــم النفي 
ومعالجـــة مخلفـــات الحـــرب مـــن حيـــث 

املعنوية. الناحيـــة 
 وشـــملت خطة العمل تنفيذ الربامج عمل 

بطريقـــة مثالية ، وكان عـــى رأس تلك الربامج 
، تهيئـــة و توفر أماكن االســـتيعاب واإلقامة، 
الجزائري ووفق  الهـــالل األحمـــر  حيث عمل 
بالعائالت  التام  بالتكفـــل  املتبناة  العمل  خطة 
الســـورية حيث خصص مركز اســـتقبال مجهز 
»بشـــاليهات« وذلك ملواجهة األعـــداد الهائلة 
للوافديـــن مـــن األشـــقاء الســـوريني و التي 
مثلت نســـبة كبرة منهـــم العائالت و األطفال 
الذين تكالبت عليهم ظروفـــاً صعبة ، ومتيزت 
مقـــرات اإلقامة بتامشـــيها واملعايـــر الدولية 
احرتامـــاً لكرامـــة العائـــالت ، حيـــث خصص 
إقامـــات منفردة لـــكل عائلة وذلـــك مبخيم 

مدينة ســـيدي فرج بالجزائـــر العاصمة.
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 وال ميكـــن توفـــر اإلقامة دون مـــا يكون 
هنـــاك إدراك لـــرضورة توفـــر املســـتلزمات 
توفـــر  ناحيـــة  مـــن  خاصـــة  الرضوريـــة 
الغذائيـــة.  باملـــواد  املتعلقـــة  االحتياجـــات 
فالهـــالل األحمـــر الجزائري ســـهر عى توفر 
الغـــذاء الصحي و الكامـــل ، حيث يرشف عى 
توزيـــع املواد األوليـــة و الرضورية مرة واحدة 
يف الشـــهر ، و بالنســـبة للمواد الطازجة مثل 
الخرض، الفواكه و اللحـــوم، باإلضافة إىل املياه 
املعدنية فيكـــون التوزيع أســـبوعياً ،باإلضافة 
إىل تزويـــد العائالت باأللبســـة والفرش ومواد 
التنظيـــف الجســـمية واملنزلية ومســـتلزمات 
األطفـــال. ومكـــن هـــذا الربنامـــج األخـــوة 
القادمـــني مـــن ســـوريا العيـــش يف ظروف 
حســـنة واالنســـجام مع الوضع الجديد يف ظل 
برنامج مســـطر يهدف باألســـاس عى التكفل 

الشـــامل وتوفر مـــا ميكن إلقامـــة عادية.
كام شـــكل برنامج الرعايـــة الصحية عامل 
مهم وعنرص أســـايس وعى هذا األســـاس وفر 
الهـــالل األحمر الجزائـــري  الرعايـــة الصحية 
الالزمـــة مجانـــا لضيـــوف الجزائـــر ضامنا و 
حفاظـــا عى ســـالمتهم. حيـــث خصص لهم 
فريـــق طبي يتنقل إىل املركز مرة يف األســـبوع 
إلجـــراء الفحوصـــات العاديـــة و التلقيح أما 
الحـــاالت األخرى املســـتعصية فيتـــم التكفل 
بها باملستشـــفيات. كـــام تم تكليـــف فريق 
األخصائيـــني  و  النفســـيني  املختصـــني  مـــن 
االجتامعيـــني ســـواء للتكفل بالحـــاالت التي 
تحتاج للمتابعة أو لرفـــع املعنويات و القضاء 
عى مخلفـــات الحرب عى املســـتوى النفي 
وفـــق برنامـــج مســـطر ومـــدروس. كام تم 
توفر دوريـــة للحامية املدنيـــة مجهزة بصفة 
دامئة تســـهر عى ســـالمة املقيمـــني و تتكفل 
بنقـــل املرىض إىل املستشـــفى عنـــد الحاجة، 
ولقد وقـــف فريـــق األخصائيني النفســـانيني 
و االجتامعيـــني مـــن خـــالل متابعتهـــم عى 
أن هنـــاك عدد كبـــر من األطفال الســـوريني 
الدرايس أضحـــى مهدد ويف  الذين مســـارهم 
إطار رؤيـــة حكيمة تم اتخـــاذ تدابر لضامن 
مســـتقبل تعليمي لألطفال الســـوريني تناولته 

ورقـــة الطريق. 

 ضـــامن الحق يف التعليـــم لألطفال لضامن 
لها  توليها  التـــي  العنارص  أهم  مســـتقبلهإمن 
أولوية حق  الجزائـــري  األحمر  الهـــالل  قيادة 
الطفـــل يف التعليـــم وهـــو ما عملـــت عليه 
إدارة الهـــالل ، حيـــث حرصت عـــى متابعة 
أبناء األطفال األشـــقاء  لدراســـتهم يف ظروف 
عادية مثـــل أطفال الجزائريـــني و يف املدارس 
الجزائريـــة برشط أن يوفـــر ويل األمر ترصيح 
رشيف يثبـــت مســـتوى التلميذ مـــع توفر كل 
مســـتلزمات الدراســـة مجانا عنـــد كل دخول 
مرحلـــة دراســـية ، ألن األمر هنـــا، عى حد 
يتعلق  بن حبيلس«  الرئيســـة ســـعيدة  تعبر 

الصاعدة«.  األجيال  مبســـتقبل 
 الســـهر عى توفر الـــدفء العائيل 

و تقاســـم األفراح و األعياد
إن الحـــرص عـــى توفـــر هـــذه الظروف 
اإلنســـانية املناســـبة واملواتيـــة مل مينـــع من 
العمـــل عى ضـــامن جـــو عائيل و الســـعي 
لتوفـــر الـــدفء العائـــيل لألشـــقاء خاصـــة 
يف املناســـبات الدينيـــة وهـــو محـــور ركزت 
عليـــه بشـــكل كبر خطـــة العمل املســـطرة 
من قبـــل الهـــالل األحمـــر الجزائـــري الذي 
يتقاســـم مختلف األفراح و املناســـبات معهم، 
كاألعيـــاد، املولـــد النبوي الرشيـــف،  تنظيم 
إفطار شـــهر  الختـــان و مشـــاركتهم  حفالت 

املبارك. رمضـــان 
 ففي مناســـبات عيد الفطـــر، يقوم الهالل 

بتوزيع األلبســـة لألطفال. أما يف عيد األضحى 
فيقوم بتوزيع األضاحي عـــى جميع العائالت 
إىل جانـــب تنظيم مأدبة عشـــاء أثناء حفالت 
الختان و رأس الســـنة الهجريـــة.، حيث تلتف 
العائالت و متطوعي الهـــالل األحمر الجزائري 
و عى رأســـهم الرئيسة ســـعيدة بن حبيلس و 
الجالية الســـورية بالجزائر،  عدد من ممثـــيل 
حـــول مائدة واحـــدة من أجل تقاســـم هذه 
الفرحـــة، حيـــث تؤكد بـــن حبيلـــس يف كل 
مناســـبة عى أهمية هـــذا التقـــارب بقولها : 
»ال بد أن تشـــعر هذه العائـــالت التي تركت 
عائالتهـــا يف ســـوريا بوجـــود عائـــالت أخرى 

تحتضنهـــا يف بلدها الثاين«.
 فيام عرب األشـــقاء الســـوريني عن ارتياحهم 
يف كل مرة ، وشـــكرهم للســـلطات الجزائرية 
و الهالل األحمـــر الجزائري عـــى املجهودات 
املبذولـــة مـــن أجـــل التكفل بهـــم، عى حد 
تعبر أحـــد الرعايـــا املقيمني مبخيم ســـيدي 
فـــرج: » نشـــكر الســـلطات الجزائريـــة عى 
هـــذه الوقفـــة اإلنســـانية املتوقعـــة من بلد 
املليون شـــهيد ، وأدعو كل العائالت الســـورية 
بنـــا مبركز  الجزائـــر لاللتحـــاق  الالجئـــة إىل 
ســـيدي فـــرج فاألوضـــاع هنا أحســـن بكثر 
من الفنـــادق، نعيش أجواء عائليـــة تضامنية 
وســـط العائـــالت الجزائرية، لـــن ننس هذه 
الوقفـــة فقد عـــادت الطأمنينـــة لقلوبنا بعد 

أيـــام حالكات عشـــناها بســـبب الحرب«.



84

يف  األردين  األحمـــر  الهـــالل  تأســـس 
األول  كانـــون  من  والعرشيـــن  الســـابع 
)ديســـمرب( 1947، وتم االعـــرتاف به من 
قبـــل اللجنـــة الدولية للصليـــب األحمر 
عـــام 1948، وأصبـــح عضـــواً يف الحركة 
الدولية للصليب األحمـــر والهالل األحمر 

.1952 سنة 
الخاص رقم  قانونـــه  االحمـــر  وللهالل 
3 لســـنة 1969 كمنظمـــة مســـتقلة غر 

الداخيل  ، وقـــد اعتمد نظامـــه  حكومية 
مـــن قبل الهيئـــة العامة عـــام 1970.

والهالل األحمـــر األردين ملتزم بتحقيق 
الضحايـــا  معانـــاة  لتخفيـــف  مهمتـــه 
املســـتضعفني والناس املعرضـــني للكوارث 
الطبيعيـــة أو ألن يكونـــوا ضحايـــا النزاع 
املســـلح، وحاميـــة كرامتهـــم وحقوقهم 
بطريقـــة تحفـــظ حياتهـــم وســـالمتهم 

ورفاهيتهم. وأمنهـــم 

الهالل األحمر األردني .. 
 
ً
سبعون عاما

من العمل اإلنساني 
في خدمة الالجئين

معكم - منذر الحميدي ـ األردن 
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لقـــد انتخب رئيس جديـــد لالتحاد الـــدويل لجمعيات الصليب األحمـــر والهالل األحمر، 
خالل اجتامع عاملي هام عقد الســـنة املاضيـــة 2017 يف أنطاليا، تركيا، ملدة أربع ســـنوات. 
وســـيتوىل هذا الشـــخص قيادة أوسع وأقدم شـــبكة إنســـانية يف العامل يف زمن يشهد بروز 
حاجات إنســـانية غر مســـبوقة وتعقيدا كبراً يف الوضع اإلنســـاين. وســـوف يواجه الرئيس 
الجديـــد عى الفـــور مجموعة مـــن القضايا العامليـــة ذات األولوية من جملتهـــا آثار تغّر 
املناخ عـــى مجتمعات محليـــة كانت معرضـــة أصالً للكـــوارث، وأزمات طـــال أمدها يف 
مختلـــف أنحـــاء العامل دمـــرت البنى التحتيـــة االجتامعيـــة واالقتصادية وترحـــال أعداد 
ضخمة من األشـــخاص الفارين من النزاعـــات والعنف، ورضورة توســـيع قاعدة املتطوعني 

الصليب األحمـــر والهالل األحمر. يف 
وســـيكون لهذه املســـألة األخرة موقع الصدارة بـــني اهتاممات الرئيـــس الجديد الذي 
ســـيضطر برسعة إىل الرتكيز عى األخطـــار املتزايدة التي يواجههـــا املتطوعون يف كل مكان 
وتغـــّر طبيعة التطـــوع يف مختلف أنحاء العامل. إننا نشـــهد اتجاها مقلقـــاً أال وهو تناقص 
أعـــداد الذيـــن يتقدمون للعمـــل كمتطوعني وكذلـــك انخراطهم لفـــرتات زمنية أقرص مام 
كان عليـــه ســـابقاً. وينبغي أن تتنبه البلـــدان يف كل أنحاء العامل إىل ذلـــك، ألن املتطوعني، 
ومـــن بينهـــم متطوعو الصليـــب األحمر والهـــالل األحمر، ميثلـــون رشيان الحيـــاة الذي 
ال بديـــل له يف حاالت النـــزاع والكـــوارث الطبيعية وتفـــي األمراض. فمـــن دون هؤالء 
املتطوعـــني، لـــكان عدد ال يحىص من املجتمعـــات املحلية تٌرك وحده ليتدبـــر أموره بال أي 
مســـاعدة. إن الغالبية العظمى ألول املســـتجيبني اإلنســـانيني هم مـــن املتطوعني املحليني 
الذيـــن يعملـــون يف غالب األحيـــان باعتبارهـــم الجهة الفاعلة اإلنســـانية الرئيســـية، بل 

الوحيـــدة يف أماكن األزمات. 
ويتمتـــع هـــؤالء األبطـــال املحليـــون مبؤهـــالت ممتـــازة للقيـــام بهذا العمـــل. فهم 
يتكلمـــون اللغة املحليـــة ويعرفون الثقافـــة املحلية وهـــم ملتزمون مبســـاعدة جرانهم. 
وغالبـــاً مـــا يقومون بأعامل لـــن يقبل أحد آخـــر القيام بهـــا، معرضني أنفســـهم ملخاطر 
كبـــرة، وتفـــادي نران األســـلحة لدى تقدميهـــم الغذاء واملـــاء واألدويـــة إىل العائالت يف 
أوج النزاعات املســـلحة )كـــام يف اليمن، وســـوريا، وجمهورية أفريقيا الوســـطى، وغرها 
من البلدان(. ويشـــكل هـــؤالء األفـــراد الذين يتميزون بالشـــجاعة ونكـــران الذات ثروة 
عظيمـــة- مل يقدرهـــا املجتمع العاملـــي حق التقديـــر- ولكنها ثروة مهـــددة. ويكمن أحد 
أســـباب هذا التغـــّر يف طبيعة العمـــل التطوعي املحفـــوف باألخطـــار، أن عاملو اإلغاثة 

فأكرث.  أكرث  الســـائد  بالعنف  مســـتهدفني 
ويجـــدر الذكر بـــأن 11 متطوعاً من الصليب األحمـــر والهالل األحمـــر ُقتلوا يف حوادث 
عنـــف خالل ســـنة 2016. وشـــهدت ســـنة2017 تصاعداً مقلقـــاً يف هذه الظاهـــرة، فقد 
لقـــي 24 متطوعاً وموظفـــاً حتى اآلن حتفهم يف أحـــداث العنف يف أماكـــن متباعدة منها 
جمهورية أفريقيا الوســـطى، ونيجريا، واملكســـيك، ومايل، وســـوريا، بينـــام أصيبت أعداد 
أكـــرب بكثر بجـــروح أو تعرضـــت لصدمات نفســـية وجســـدية. ويبدو أن هذه الســـنة 

ســـتكون األكرث فتكاً منـــذ 2011 عى األقـــل. وإذا عدنا إىل املايض، ســـنجد.

العمل التطوعي سلوك
 إنساني محفوف بالمخاطر

جورج كتاين ـ أمني عام الصليب األحمر اللبناين
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ضمن التنســـيق املشـــرتك تناول إجتـــامع ضم كال من اللجنـــة الدولية 
للصليـــب األحمـــر واملركـــز الرئيـــي لجمعية الهـــالل األحمـــر اليمني 
وفـــرع الهالل األحمـــر يف صنعـــاء وفرع الهـــالل األحمر ذمـــار وهيئة 
مستشـــفى ذمار العام العديـــد من األمور ذات العالقة بالوضع الســـكاين 
والرشاكة القامئة وســـبل تطويرها ومـــا تقدمه اللجنـــة الدولية للصليب 
األحمر مـــن دعم ومشـــاريع إنســـانية للمحافظة عامـــة وللهيئة بوجه 
خـــاص والدور الهـــام والفاعـــل الذي تقوم بـــه جمعية الهـــالل األحمر 
اليمني عـــرب مركزها الرئيـــي وفروعها املنترشة يف البـــالد . وعى هامش 
الزيـــارة قـــام وفد اللجنـــة بزيارة مركز غســـيل الكى واإلطـــالع عى ما 
يقدمه مـــن خدمات طبيـــة وإنســـانية للمواطنني باملحافظـــة وخارجها 
وعـــى الصعوبـــات والتحديات وقلة توفـــر املواد واملســـتلزمات الخاصة 
بجلســـات الكى نتيجـــة لألوضاع الحاليـــة التي متر بها اليمـــن. وكان يف 
إســـتقبالهم املدير التنفيذي للهـــالل األحمر ذمار أ. بشـــر الحربي وعدد 

من مســـئويل األقســـام واملتطوعني بالفرع. 

الهالل األحمـــــــــــر اليمني
 يستقبل وفد اللجنة الدولية للصليب األحمر

معكم ـ اليمن 



8787

الهالل األحمر الموريتاني
 مخيم الشباب و التطوع في خدمة المجتمع

فهد العتيبي ـ موريتانيا 
مل تكـــن تجربة »مخيم الشـــباب و التطوع 
يف خدمـــة املجتمع« املنظم مـــن طرف الهالل 
اللجنة  مـــع  بالتعـــاون  املوريتـــاين  االحمـــر 
الدوليـــة للصليـــب االحمر  ، الـــذي عقد  يف 
مدينـــة انواذيبو مطلع العـــام 2018 م ، مجرد 
تجربة عاديـــة يف حياة الشـــباب واملتطوعني، 
بقدر ما كانـــت تجربة غنية مبعـــاٍن ودالالت 
تفرّس ذلـــك الحضور املتميـــز واملنقطع النظر 
مـــن طرف مـــا يزيـــد عـــيل مائة شـــاب و 

الوطن. مقاطعـــات  من  توافـــدوا  متطوع 
أول هذه املعاين والـــدالالت أن هذا املخيم 
كان إطـــاراً للتعارف بني الشـــباب واملتطوعني  
للتواصـــل  والتحاور كـــام  كان محاولة للتعبر 
الدوليـــة للصليب  العميل عن هويـــة الحركة 
االحمـــر والهـــالل االحمر وتطلعـــات جمعية 
الهالل االحمـــر املوريتاين يف مجال اإلســـعاف 
والتطـــوع .  ثـــاين هـــذه املعـــاين والدالالت 
إن هـــذا املخيـــم قد نجـــح يف تأطـــر ونرش  
املبـــادئ و القيم  اإلنســـانية للحركة، فلم تعد 
املبـــادئ عندهم مجـــرد شـــعار يرفعونه، أو 
يعيشـــونها،  بل هي حقيقة  يرددونه،  نشـــيد 
فيصبح لـــكل واحد منهم أصدقـــاء يف جميع 
بالرســـائل  الوطـــن يتواصل معهم  مقاطعات 
واالتصـــاالت الهاتفيـــة  ، ومبختلف وســـائل 
التواصـــل االجتامعي .     ثالـــث هذه املعاين 
والـــدالالت أن املخيم،  يف دورته حاول االبتعاد 
عن أســـلوب “التلقني” و “املحارضة الفوقية” 

مع املشـــاركني فيها بحيث اعتمد أساســـا عى 
الحـــوار يف لقاءاتـــه كام أعتمد عـــى حلقات 
النقـــاش وورش العمـــل بني املشـــاركني، ألن 
الحقيقية هـــي فعل مشـــاركة أكرث  الثقافـــة 

مـــن فوق. تلٍق  فعـــل  مام هي 
يف  والشـــباب  التطـــوع  مخيـــم  يعتـــرب   
خدمـــة املجتمع  ، إطـــار للتفاعـــل والتحاور 
والتعـــارف بـــني املتطوعـــني و الشـــباب، ثم 
أن املخيـــم تناول عـــدة محاور منهـــا الثقايف 
ومتثـــل يف محـــارضات ولقـــاءات ونقاشـــات 
فكريـــة وثقافية كـــام كان مناســـبة للتعريف 
بالحركـــة الدوليـــة للصليب االحمـــر و الهالل 
االحمـــر النشـــأة و املهـــام، ومحـــور حلقات 
نقاش، اجتمع فيه الشـــباب املشـــارك ملناقشة 
بعـــض القضايا التـــي ترتك لهـــم إدارة املخيم 

حريـــة اختيارهـــا، واملحور الثالـــث يتجى يف 
تنظيـــم ورش عمـــل تســـتعني مبختصني من 
الهـــالل االحمـــر و اللجنة الدوليـــة للصليب 
االحمـــر تناولت مواضيع هامـــة مثل القانون 
الدويل اإلســـالمي الولوج اآلمـــن و نرش ثقافة 
التطوع و اإلســـعاف  ، باإلضافـــة إىل التعرف 
عـــى والية داخلـــت أنواذيبـــو املضيفة وعى 
معاملهـــا الحرضية والتاريخيـــة، واملحور األخر 
متثـــل يف عـــروض ومحـــاكاة يف اإلســـعافات 
االوليـــة يف املدارس التـــي تـــم تنظيفها من 

املخيم. املشـــاركني يف  املتطوعـــني  طرف 
 وقـــد عـــرب املشـــاركون عـــن ســـعادتهم 
بتجديـــد العهـــد و التعبر عن اســـتعدادهم 
للتطـــوع وخدمـــة مجتمعاتهـــم متطلعني أن 

يتم تنظيـــم هـــذا املخيم يف كل ســـنة.  
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الصحفيـــني  نقابـــة  مـــع  بالتعـــاون 

الجيبوتيـــني نظم الهـــالل األحمر جيبويت 

ورشـــة عمل توعوية حول نشاط ومهام 

الدولية للصليـــب األحمر والهالل  اللجنة 

الورشـــة يف  ، وأقيمت  الوطنـــي  األحمر 

الكائن يف  األحمـــر  الهـــالل  مستشـــفى 

بلديـــة بلبله. 

وانطلق حفـــل افتتاح هذه املناســـبة 

بحضور ممثـــل الهالل األحمـــر الجيبويت  

مويس جامـــع ورســـمة ،  ومدير مكتب 

الصليـــب األحمـــر بجيبـــويت مصطفـــي 

محمـــد برخد ، ورئيســـة نقابة الصحفيني 

الجيبوتيني عائشـــة احمد يوســـف وكبار 

 . معاونيها 

هذا وشـــارك يف هذه الـــدورة الـ 20 

من الصحفيـــني والصحفيات من مختلف 

واملرئية  املقروءة  املحلية  اإلعالم  وســـائل 

واملســـموعة. وقد أشـــادت رئيسة نقابة 

الصحفيـــني الجيبوتيني باملهـــام واألعامل 

التـــي تقوم بها مؤسســـة الهالل  النبيلة 

األحمـــر الجيبـــويت ألكرث مـــن 35 عاما. 

ونوهـــت بالعالقـــات والتعـــاون القائم 

التـــي تربـــط بـــني نقابـــة الصحفيـــني 

ودعـــت  جيبـــويت.  األحمـــر  والهـــالل 

الصحفيـــني املشـــاركني عيل االســـتفادة 

الهالل األحمر الجيبوتي 
ينظم ورشة عمل توعوية لصالح الصحفيين

من خـــربة الخـــرباء الدوليني املنشـــطني 
الـــدورة. ومـــن جانبه اســـتعرض  لهذه 
ممثل الهـــالل األحمر الجيبـــويت املبادئ 
األساســـية للهـــالل األحمـــر الجيبـــويت 

وقيمـــه اإلنســـانية املتمثلـــة يف التأهب 
ومواجهـــة الكـــوارث، وتقديـــم الرعاية 
ســـيام  وال  املحيل  للمجتمـــع  الصحيـــة 

األولية. اإلســـعافات 

معكم ـ جيبويت 
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الهالل األحمر المغربي
يد تمتد إلى غرقى البحار ... وعين على كوارث الجبال 

معكم - بشري رحامين ـ الرباط 

املنقذين  قـــدرات  بناء  دورات  مابـــني 
يف االنقاذ البحري و الســـالمة املائية ، إىل 
نـــرش ثقافـــة الوقاية والتدخل االســـعايف 
االســـتعجايل ، والحرص عى تقوية قدرات 
الكوارث  التدخـــل يف  اثنـــاء  املتطوعـــني 
بالســـالمة   الجبليـــة وحضور مـــا يتعلق 
الطرقية واالســـعافات االوليـــة ومواضيع 
الصحـــة املجتمعيـــة ، يـــربز دور الهالل 
األحمـــر املغريب إحدى مكونـــات املنظمة 
األحمر  والصليب  األحمـــر  للهالل  العربية 
، وتعتـــرب هـــذه الجمعيـــة ذات جهـــود 
  : التايل  التقرير  إنســـانية متنوعة يرصدها 

 اإلغاثة عند الكوارث: 
املغريب يف مجال  الهالل األحمـــر  يعمل 
مواجهـــة الكوارث مبـــا يف ذلـــك الهزات 
الرتبة  وانـــزالق  والفيضانـــات  األرضيـــة 
والجفـــاف وحوادث القطـــارات. وقدمت 
الجمعيـــة املســـاعدة إىل عـــدد كبر من 
الالجئني. ويســـد مســـتودعان قطريان يف 
الرباط إضافـــًة إىل مســـتودعات إقليمية 
أخـــرى حاجـــة البـــالد اإلغاثيـــة. وليس 
ذلك فحســـب ، فالجمعيـــة كانت حارضة 
بتقديـــم املســـاعدات إىل بلـــدان قريبة 
وبعيـــدة عانـــت مـــن الكـــوارث وذلك 
للصليب  الدوليـــة  اللجنة  مع  بالتنســـيق 

  . ألحمر ا
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فهد العتيبي ـ معكم 
أكـــد األمـــني العـــام لجمعيـــة الهالل 
األحمـــر البحرينـــي الدكتور فـــوزي عبد 
الجمعية عـــى تبني  الله أمـــني، حـــرص 
الذي  االســـرتاتيجي  التخطيـــط  مفهـــوم 
ميكنها مـــن املي قدمـــا يف تفعيل عملها 
عـــى تقديـــم العـــون اإلغايث واإلنســـاين 
للمحتاجـــني داخـــل البحريـــن وخارجها، 
يف إطار من العمل املؤســـي املســـتدام. 
الفتا إىل أهمية وضوح الرؤية املســـتقبلّية 
للجمعية واألنشـــطِة املختلفـــة التي تقوم 
باالتحاد  تربطهـــا  التـــي  بهـــا والعالقـــة 
 . الدويل للصليب األحمـــر والهالل األحمر 
 ويف ذات الســـياق ، أكـــد املدير العام 
للجمعيـــة مبارك الحـــادي أن تبني منوذج 
التخطيـــط االســـرتاتيجي يف جمعية الهالل 
الكبرة  اإلنجـــازات  يربز  البحريني  األحمر 
التـــي حققتهـــا الجمعيـــة عى الســـاحة 
التوسع  عى  املحافظة  ويدعم  اإلنســـانية، 
واالنتشـــار الـــذي شـــهدته برامجهـــا يف 
الداخل والخارج. مشـــراً إىل حرص جمعية 
الهـــالل األحمـــر البحرينـــي عـــى تنفيذ 
املبـــادرات الراميـــة لتجويـــد األداء ورفع 
كفـــاءة العاملني وتطويـــر مهاراتهم وبناء 
فـــرق العمـــل وإعدادهـــم بشـــكل جيد 
للعمل  االســـتعداد  أهبـــة  ليكونـــوا عى 

الهالل األحمر البحريني
 جهود متنوعة وأعمال مؤسسية مستدامة

أمين: نتبنى مفهوم التخطيط االستراتيجي في جهودنا اإلنسانية

أشـــكاله. واإلنســـاين مبختلف  اإلغايث 
  ويف ذات الســـياق ، استطاعت جمعية 
ما  خـــالل  البحرينـــي  األحمـــر  الهـــالل 
يقارب مـــن 48 عاماً أن تخدم اإلنســـانية 
مـــن خـــالل عملهـــا الجـــاد يف العديـــد 
مـــن املجاالت؛ عى رأســـها املســـاعدات 
املنكوبني خـــارج مملكة  لغوث  املرســـلة 
املتربعني  مســـاهامت  وايصال  البحريـــن، 
املاليـــة لـــألرس املحتاجة بكافـــة املناطق. 
وعملـــت الجمعيـــة طوال مســـرتها عى 
الرتكيز عـــى تدريب أفـــراد املجتمع عى 
اإلســـعافات  التطوعي،  العمـــل  مبـــادئ 
وبنـــاء  الصحيـــة،  والتوعيـــة   األوليـــة 
قـــدرات متطوعيها عى مواجهـــة أخطار 
الكـــوارث، كام تقوم ضمـــن مهامها بنرش 
والقيم  اإلنســـاين  الدويل  القانـــون  مبادئ 

. نية إلنسا ا
  املساعدات الخارجية:

نداءات  معظم  تلبيـــة  الجمعية  تحاول 
اإلغاثـــة الصـــادرة عـــن االتحـــاد الدويل 
لجمعيـــات الصليـــب األحمـــر والهـــالل 
العامـــة ملنظمة جمعيات  األحمر واألمانة 
األحمـــر؛  والصليـــب  األحمـــر  الهـــالل 
للمســـاهمة  املمكنـــة مـــع الجمعيـــات 
املادية  املســـاعدات  لتقديـــم  الوطنيـــة 
والعينيـــة للـــدول املنكوبـــة واملتـــرضرة 
من جـــراء الكوارث الطبيعيـــة والحروب، 
وللجمعية مســـاهامت عى مدار 48 عاًما 
املاضيـــة يف إغاثـــة الدول يف شـــتى بقاع 
املســـاعدات  منها  األرض وهـــي متعددة 
والشـــعب   ، بنغالديـــش  إىل  املرســـلة 
الســـوري، والعراق وفلســـطني ، وغرها . 
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الهالل األحمر العراقي 
يشارك في مؤتمر اعادة اعمار العراق في الكويت

نظم مخيمات كشفية للشباب والمتطوعين في بغداد والمحافظات

معكم - بغداد
االحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  نظمـــت 
واملتطوعني  للشـــباب  مخيـــامت  العراقي 
يف  كقـــادة(   )الشـــباب  شـــعار  تحـــت 
اكرث من  بغـــداد واملحافظـــات مبشـــاركة 
)3000( متطـــوع. حيـــث نظمـــت فرق 
الهـــالل االحمر العراقي مخيامت كشـــفية 
للشـــباب واملتطوعـــني ضمت عـــددا من 
الشـــبابية ودورات  الفعاليات واالنشـــطة 
توعيـــة للتنميـــة البرشيـــة وتنفيذ ورش 
توعيـــة صحيـــة وبرامج االســـعاف االويل 
والدعـــم النفي، وبلغ عدد املســـتفيدين 
)3500( متطوع من فـــروع الجمعية كافة 
، وكان الهدف من هذه االنشـــطة والربامج 
التوعويـــة تنميـــة مهـــارات املتطوعـــني 
ورفع مســـتوى الوعـــي والتثقيف يف كافة 
املجـــاالت وتطوير قابلياتهم واســـتقطاب 
ثقافة  ونـــرش  الطوعية  للخدمة  الشـــباب 
التطـــوع  ونبـــذ الظواهـــر االجتامعيـــة 

. ســـليم  مجتمع  لبناء  الســـلبية 
مـــن جهـــة أخـــرى ، شـــاركت جمعية 
اعادة  العراقي يف مؤمتـــر  الهالل األحمـــر 
متمثلـــه  الكويـــت  يف  العـــراق  إعـــامر 
برئيســـها الدكتور ياســـني املعمـــوري وقد 
اهم  اســـتعراض  املشـــاركة  خـــالل  تـــم 
التحديـــات االنســـانية يف العـــراق واهم 

التي قامت  محطات االستجابة اإلنســـانية 
بهـــا الجمعية خـــالل الفـــرتة املاضية كام 
تم عـــرض اهـــم االحتياجات االنســـانية 

للنازحـــني واملترضريـــن ، مســـتعرضاً دور 
الجمعيـــة يف الفـــرتة الحرجـــة التي مرت 

عـــى الشـــعب العراقي الشـــقيق . 
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معكم - هيثم إبراهيم ـ الخرطوم 
يبدآ الهـــالل االحمر الســـوداين تنفيذ 
مـــرشوع تقليـــل الكـــوارث الناجمة عن 
التغر املناخي يف واليات كســـال الشاملية 
ونهر النيـــل وينفذ املـــرشوع الذي تبلغ 
تكلفتـــه بتكلفـــة ٣ ماليـــني يـــورو من 
خـــالل حزمـــة مـــن الربامج تســـتهدف 
ودعـــم  املناخيـــة  التغـــرات  مواكبـــة 
جاهزيـــة املجتمعات ملواجهـــة الكوارث 
وتجـــاوز آثارها ويســـتمر املرشوع مدة 
خمســـة ســـنوات بتمويل مـــن االتحاد 
االوريب عرب الجمعيـــات الصديقة العاملة 

 . بالسودان 
 تزويـــج 100 شـــاب ، وانشـــاء 

ســـكنية  وحـــدة   )3000(
ومـــن جانـــب آخـــر وجـــه رئيـــس 
بالشـــباب  باالهتـــامم  الجمهوريـــة 
واســـتقرارهم ومتكينهم وتزويجهم وذلك 
حفل افتتـــاح قرى لصالـــح املتأثرين من 
االمطـــار والســـيول بوالية كســـال بدعم 
مـــن هيئـــة الهـــالل االحمر االمـــارايت ،  
عـــن ١٢٠٠ وحدة ســـكنية  عبارة  وهي 
مـــزودة مبرافـــق خدمية مـــن محطات 
ميـــاه ومراكز صحيـــة ومـــدارس وقدم 
وشعبا  لإلمارات حكومة  الشـــكر  سيادته 
عيل هـــذا الدعم وتخلل الحفل مراســـم 
تزويـــج ١٠٠ شـــاب وشـــابة بدعم من 
دولـــة االمـــارات العربية املتحـــدة وقد 

الهالل األحمر السوداني
 نموذج في بناء الشراكات اإلنسانية وتوحيد الجهود

نفذ مشروع تقليل الكوارث، و إنشاء 3000 وحدة سكنية

اكد الســـيد حمـــد الجنيبي ســـفر دولة 
االمارات لدي الســـودان اســـتعداد بالده 
ســـكنية  )3000( وحدة  انشـــاء  لتمويل 

 . جديدة 
الدولية  اللجنـــة  وتفاهـــم مـــع 

االحمر للصليـــب 
ويف ســـياق التفاهم اإلنســـاين ، وقعت 
جمعيـــة الهـــالل االحمـــر الســـوداين و 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب االحمر عيل 
وثيقـــة تفاهم تؤكدان فيهـــا عيل االلتزام 
بتقويـــة الرشاكـــة بينهام وذلـــك بهدف 
االنسانية  لالحتياجات  االســـتجابة  تعزيز 
للمبادئ  وفقـــا  الوثيقـــة  وتـــأيت  بالبالد 
االساســـية للحركـــة الدولية مسرتشـــدة 
باتفاقية اشـــبيلية التي تنظـــم العالقات 
بـــني مكونات الحركـــة الدولية ، ومبوجب 
هـــذه الوثيقة يجـــدد الطرفـــان االلتزام 
املشـــرتك  التعاون  بـــروح  بالعمـــل معا 

وتؤكدان احرتامهام لألدوار واملســـئوليات 
الخاصـــة بكل منهـــام ويعمـــل الطرفان 
يف تعـــاون وثيق يف مجاالت املســـاعدات 
االقتصاديـــة والصحـــة وامليـــاه والرصف 
الصحـــي والقانـــون الـــدويل االنســـاين 
بجانـــب برامج اعادة الروابـــط العائلية . 
ونداء دعـــم الالجئني مـــن دولة 
جنوب الســـودان حتى مايو القادم 
عـــرشات االالف من النســـاء واالطفال 
يعربون اىل الســـودان مـــن دولة جنوب 
الدائر  العنـــف  الســـودان هربـــا مـــن 
هناك منذ ســـنوات حيـــث تقدم جمعية 
مســـاعدات  الســـوداين  االحمر  الهـــالل 
الف الجئ جنويب  لعدد )300(  انســـانية 
بالتعـــاون مـــع وكاالت االمـــم املتحدة 
املتخصصـــة وخدمـــات يف مجـــال املياه 
واالصحـــاح البيئي والصحة ملـــا يفوق الـ 

)90( الـــف الجـــئ جنويب .
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معكم - راضية صحراوي - وآخرون 

كان األول مـــن شـــهر ايلـــول \ ســـبتمرب 

2017م الـــذي صادف عيـــد األضحى املبارك، 

موعـــد مع فقـــدان  أحد من ابرز مؤســـي 

الهـــالل األحمـــر اليمني الطبيـــب  عبد الله 

حمـــود الخميي عـــن عمر ناهز الســـبعني 

مـــن العمـــر،  رجل يشـــهد له بـــاإلدارة يف 

العمـــل و الحرص عى مســـاعدة البســـطاء 

احتـــدام الرصاع املســـلح وارتفاع  خاصة مع 

عـــدد الضحايـــا واملصابـــني ، وهـــو املناضل 

الـــذي أنقذ آالف األشـــخاص.  

كانـــت وفـــاة شـــهيد الواجب اإلنســـاين 

األمـــني العام للهالل األحمـــر اليمني، ونقيب 

األطبـــاء اليمنيـــني الســـابق جـــراء تدهور 

نتيجـــة للظروف  باليمن  الصحـــي  القطـــاع 

التي تحيـــط باملنطقة مام حـــال دون دخول 

اإلمـــدادات  الطبيـــة اليها .

 الشـــهيد »الخميـــي« كان قلبـــه يحتاج 

اىل عمليـــة جراحية لتوســـيع الرشايني وكانت 

العملية تتطلب توفر أنابيب قابلة للتوســـيع 

تســـتخدم يف الرشايني الضيقة، و نظرا لغياب 

ابســـط املســـتلزمات الطبية فـــارق الدكتور 

الخميـــي  الحياة لعـــدم حصوله عى العالج 

وهـــو الذي كان قد مـــارس الطب واختص يف 

معالجـــة أمراض البلدان االســـتوائية واإلدارة 

واملالريا،  اليمـــن  كالبلهارســـيا يف  الصحيـــة 

حيـــث كان مديراً عامـــاً للطـــب الوقايئ يف 

وزارة الصحـــة، وكان العضو املؤســـس لنقابة 

املهـــن الطبيـــة، وللمجلس األعـــى لألمومة 

نقيب األطباء في اليمن
لفظ أنفاسه وهو يبحث 

عن العالج

أنقذ آالف الناس ، وأسس الهالل األحمر اليمني ، 

»الخميسي« 

املعاقني،  لرعاية  الوطنيـــة  واللجنة  والطفولة، 

واملجلـــس اليمني للســـلم والتضامن. كذلك 

شـــغل عضوية لجنة شـــؤون الالجئني.

 و كان مـــن بني مؤســـي جمعية الهالل 

أمينا  اليمنـــي عـــام 1973، وانتخب  األحمر 

عامـــا لهـــا اىل غاية عـــام 2000م ، وأنشـــأ 

املركـــز الرئيي للهـــالل األحمـــر اليمني يف 

صنعاء. وأســـس عرشة فـــروع وتابع تجهيزها 

باملعـــدات واملســـتلزمات الطبية وســـيارات 

الهالل  اإلسعاف. وســـاهم يف تصميم مجمع 

األحمر اليمنـــي وإعـــداد املواصفات بأفضل 

املســـتوى  عى  للمـــرشوع  وروج  املعايـــر، 

الدويل لجمع التربعـــات وأرشف عى التنفيذ.

 مل يكـــن الدكتور خميـــي طبيبا فقط بل 

كان إعالميـــا، أعطـــى نكهة و طعـــام مميزا 

لإلعالم اإلنســـاين باليمن من خـــالل  صحيفة 

»اإليثـــار« التي تحولت اىل مجلة مبســـاعدة 

مـــن اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر 

وتـــرأس تحريرهـــا. وأعد كتيب اإلســـعاف 

املدارس.  لتالميـــذ  وآخـــر  للســـائقني  األويل 

وصمـــم وأرشف عـــى عـــدد من الـــدورات 

التدريبيـــة والتأهيلية يف مجاالت اإلســـعاف، 

إصحـــاح البيئـــة، البحـــث عـــن املفقودين، 

إدارة الكـــوارث، اإلعداد ملواجهـــة الكوارث، 

القانـــون الـــدويل اإلنســـاين، كام شـــارك يف 

إعـــداد قانون حاميـــة الشـــارة وتابعه حتى 

التدريب عى  تم إصـــداره. وتبنى مـــرشوع 

مهـــارات مـــدرة للدخل وصممـــه وروج له 

تنفيذه.  وتابـــع 
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عظماء

»ال«



 
ً
يحا  لينقذ جر

ً
جاء مسرعا

فاخترقت الرصاصات جسده 

الفلسطيني محمد 
العبادلة بطل لن ينساه 

يخ اإلنساني التار
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»لقـــد أطلقـــوا علينا الرصـــاص .. نحن نتعرض الســـتهداف 
مبارش« هـــي أخر الكلـــامت التـــي  رصخ بها أحـــد العظامء 
املتطوعـــني ، شـــهيد الواجـــب اإلنســـاين يف الهـــالل األحمر 
الفلســـطيني محمـــد أحمد مطـــر العبادلـــة يف الثالثينات من 
العمـــر، بعدما  تم إطـــالق النار عليـــه، وهو حامل للشـــارة 
الدوليـــة ويحـــاول إســـعاف مصـــاب باملنطقة القـــرارة رشق 
محافظـــة خانيونس خـــالل العدوان اإلرسائييل عـــى قطاع غزة  

.
محمد تطـــوع يف الهـــالل األحمـــر الفلســـطيني منذ مثان 
ســـنوات أي يف 2011م  شـــارك يف دورات إســـعاف متقدمـــة 
وحـــرص عى التطـــوع يف جهاز اإلســـعاف و الطـــوارئ قناعة 
منه  أنـــه بإمكانـــه انقـــاذ حياة مدنيـــني أصابتهـــم طلقات 

قدموا أنفسهم فداء لخدمة ؟
اإلنسانية ! فماذا قدمنا لهم 

»العظماء«

معكم  - راضيه صحراوي 
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وشـــظايا العـــدوان، حامل بـــني جوارحه 

النضال من  رســـالة إنســـانية و شـــعلة 

تتوارثها  الســـلم واألمن حتى  اجل إحالل 

القادمة. أجيـــال 

وطفلتـــه  زوجتـــه  العبادلـــة  ودع 

يومها ســـنة  العمر  البالغـــة   الوحيـــدة 

واحـــدة  كانـــت ليلة  الجمعـــة الخامس 

يوليـــو 2014م   العرشيـــن من شـــهر  و 

مـــن أقىس الليـــايل التي عرفتهـــا طواقم 

فقط   دقائق  الفلســـطيني،  األحمر  الهالل 

اىل جحيم  بتحويـــل حياتهم  كفيلة  كانت 

وحزن ممزوج بالغضب نتيجة استشـــهاد 

زميلهـــم يف العمـــل اإلنســـاين. والـــذي 

يومهـــا  تلقى هو وزمالئه نداء اســـتغاثة 

يف مركـــز اإلســـعاف و الطـــوارئ التابع 

الفلســـطيني  األحمر  الهـــالل  لجمعيـــة 

بوجـــود مصـــاب ينتظر إســـعافه و ألن 

الـــذي كان  اإلميـــان بالواجب اإلنســـاين 

أقـــوى من آلة املـــوت ، هـــرع  الجميع 

إلنقـــاذ املصاب وذلك بعد التنســـيق مع 

اللجنة الدولية للصليـــب األحمر للدخول 

اىل منطقـــة النـــار التي دخلهـــا العبادلة 

إلنقـــاذ مـــدين اعـــزل مخضـــب بالدماء 

يطلـــب عونـــا ، وانتظر املـــوت محمد و 

الحتضانه  ذراعيهـــا  الشـــهادة  له  فتحت 

بعدمـــا اخرتقت رصاصات قاتلة جســـده. 

 يـــروي زمالئـــه تفاصيل استشـــهاده 

الحادث,  مـــكان  إىل  : »وصلنـــا  فقالـــوا 

ابلغنـــا الصليـــب األحمـــر أن نرتجل من 

إضاءة  مصبـــاح  مســـتخدمني  الســـيارة 

يدوي لنقـــل  املصاب الـــذي كان ينزف 

بشـــدة , وعندمـــا أصبحنـــا عـــى بعد 

أمتار قليلـــة منه, أطلق جنـــود االحتالل 

اإلرسائيـــيل فجـــأة النـــار علينا بشـــكل 

مبـــارش , رغـــم ارتدائنا للزي الرســـمي 

املسبق مع  التنســـيق  لإلســـعاف, ورغم 

الصليـــب األحمـــر, تفاجأنا مـــع  محمد 

بوابـــل مـــن الرصـــاص تحـــاول اخرتاق 

أجســـادنا حاولنا االختباء وراء األشـــجار 

و البيـــوت املهدمة, حينها ســـقط محمد 

العبادلـــة  أرضا وبـــدأ يزحف عى األرض 

محاوال حامية نفســـه مـــن الطلقات ، بدأ 

يرصخ عـــرب جهاز الالســـليك الذي يحمله 

: لقـــد أطلقوا علينـــا الرصـــاص .. نحن 

نتعـــرض الســـتهداف مبارش« 

مع  االتصـــال  وانقطـــع  صمتـــه  طال 

محمـــد , حـــاول ضابط الشـــارة يف مركز 

اإلســـعاف التواصل معه مجـــددا , ولكن 

مل يجب محمد , فقـــد اخرتقت رصاصتني 

قلبـــه وقدمـــه , دون رحمة أو إنســـانية 

.. يقول زمالئه : ســـقط جهاز الالســـليك 

من يده , وســـقط هو أرضـــا وبدأ ينزف 

بشـــدة , ينظر إىل األعـــى ويضغط عى 

املصاب  الرجل  إىل  إصابته, ويشـــر  مكان 

لنقلـــه بصمت, ويقـــول له  الذي جـــاء 

ببـــطء وأمل أال يقلـــق , ومن ثـــم يعاود 

الذيـــن حاولوا  نقل عينيـــه إىل زمالئـــه 

الوصـــول إليـــه , ولكـــن كلام دنـــوا منه 

منعتهم الطلقات الغزيـــرة من االقرتاب .

 يف غضـــون خمســـة دقائـــق وصلت 

ســـيارتني إســـعاف عـــى وجـــه الرسعة 

ملـــكان الحـــدث, يرسعـــون هـــذه املرة 

إلسعاف مســـعفهم, رصخوا عرب أجهزتهم 

مناشـــدين الصليب األحمر التنسيق لهم, 

للدخـــول ارض املعركـــة ثالثـــون دقيقة 

ومحمـــد ينزف بـــأمل وصمـــت , وزمالئه 

يبكـــون قهـــرا وعذابا لعـــدم متكنهم من 

االقرتاب من خـــط النار إلنقـــاذ زميلهم, 

ولكـــن وبعـــد محـــاوالت عـــدة رفعوه 

عـــى إحدى الحـــامالت الطبيـــة ونقلوه 

يف ســـيارة اإلســـعاف إىل مستشفى نارص 

يف خـــان يونـــس. ليلفظ محمد أنفاســـه 

األخرة و يضاف اســـمه اىل قامئة شـــهداء 

اإلنســـانية  وتكرميـــا لروحه تم إنشـــاء 

مركز للخدمـــات الطبية مبنطقـــة القرارة 

مســـقط رأســـه لخدمة 25 ألف شخص.



96

  انطالقـــاً من الـــدور الهـــام والنجاحات 
االســـرتاتيجية التي تقدمهـــا املنظمة العربية 
مبشـــاركة  األحمر  والصليب  األحمـــر  للهالل 
والتنمية  والتقييم  للرقابة  اســـكوب  مؤسسة 
ومرشوعهـــا الرائـــد الرقـــايب )2B2( يوقعان 
اتفاقية التنفيذ املشـــرتك للمشـــاريع الرقابية 
والتقييميـــة املســـاند واملحقـــق للجودة يف 
مجال وأنشـــطة العمـــل اإلغايث واإلنســـاين 
يقدمانها ســـوياً نحـــو رواد وداعمي العمل 
اإلغـــايث واإلنســـاين عـــى الصعيـــد العريب 

. والعاملي 
 حيث يســـمو العمـــل اإلنســـاين بأربابه 
مصافـــاً ال يرتقيـــه غرهم لســـمو الغايات 
التي تتحقق برســـم ابتســـامات عى شـــفاٍه 
كّدرتهـــا مـــرارة الحياة، ويرتقـــي حني ينهج 
العاملـــني فيـــه الشـــفافية التي تجّســـدها 
الرقابـــة عى األداء ســـعياً لتجويـــد العمل 
اإلنســـاين, حيث إن كرامة املســـتفيدين فوق 
كل اعتبـــار، ويـــكاد يتجرد العمـــل اإلغايث 
من اإلنســـانية حني ينتهـــك كرامة املحتاجني 
للعطـــاء، فالبـــذل وحـــده ال يجّســـد روح 

أداٍء تكاميل  املبني عـــى  التكافل االجتامعي 
ليصنع بســـمًة صادقة وميحـــو دمعة مكلوم.

 لهذا تُعـــد الرقابة عى األعـــامل اإلغاثية 
عمودهـــا الفقـــري الذي يســـندها لتحقيق 
األهـــداف املرجوة مـــن اإلغاثة فهـــو مبثابة 
ضامـــٍن لـــكل األطـــراف ابتداًء مـــن املانح 
املانح  باملســـتفيد، فهو يحقق هدف  وانتهاًء 
بالجودة  ملســـتحقيها  اإلغاثـــة  من وصـــول 
املطلوبـــة وفقـــاً ملعايـــر العمل اإلنســـاين 
الدويل، ويحفظ كرامة املســـتفيد، ويُســـِهم 
يف تأهيل العاملني يف املجال اإلنســـاين لألداء 

. الدولية  املعايـــر  وفق 
 وقـــد لُِخص مـــرشوع الرقابـــة والتقييم 
)2B2( إىل مصفوفـــة معايـــر بعـــد العديد 
مـــن الجلســـات والنقاشـــات والبحـــث يف 
معايـــر العمل اإلنســـاين الدوليـــة، وكانت 
مبثابـــة امليـــزان والنهـــج الســـليم لـــألداء 
اإلنســـاين املتميز.عى أُســـٍس منهجية ووفق 
تلـــك املعايـــر دلفت مؤسســـة اســـكوب 
االجتامعيـــة للرقابة يف اليمن وســـوريا وكان 
لهـــا األثـــر البـــارز يف تحســـني أداء العمل 

 
رئيس مجلس مؤسسة اسكوب للرقابة والتقييم والتنمية

الرقابة والتقييم و العمل اإلغاثي
 بيد

ً
و اإلنساني يدا

علي بن عبدالمحسن بن ابراهيم الفليج

فيه  العاملني  وتأهيـــل  واإلنســـاين  اإلغـــايث 
بنســـبة كبرة جعلتهم يستشـــعرون أهمية 
مـــا يقومون بـــه ورضورة توافـــر الرقابة يف 
كل مرشوع ميـــداين وقبل هـــذا وذاك توفر 
التـــي تحفـــظ مهنّية هذا  الذاتية  الرقابـــة 
العمـــل وتكفـــل اســـتمراريته عـــى املدى 
البعيـــد، حيث الحظنـــا يف الســـابق لغياب 
الرقابـــة ما أفـــرزه العمـــل امليـــداين لدى 
والناشـــئة منها عى  املنظامت  العاملـــني يف 
وجـــه الخصوص مـــن قصـــور يف األداء نجم 

اإلغايث. العمـــل  خلـــالً يف  عنه 
 ومن خـــالل أداء فريـــق الرقابة والتقييم 
رصـــد الكثـــر مـــن األخطـــاء واالختالالت 
والخروقـــات يف عمليـــة التوزيـــع وســـعى 
لتقييمهـــا منعـــاً لتكرارهـــا، وكان لغيـــاب 
التقاريـــر يف العمل اإلنســـاين و املســـوحات 
الدقيقة وفق دراســـات إحصائية  امليدانيـــة 
منهجيـــة أثـــراً ســـلبياً عى العمـــل اإلغايث 
أربـــك العاملـــني يف هـــذا املجـــال ووضع 
العاملـــني فيـــه أمـــام معضلة كـــربى حيال 
غيـــاب رىض املانحـــني واملســـتفيدين، فقرر 
اســـكوب  مركز  إنشـــاء  الرقابـــة  مـــرشوع 
للدراســـات واإلعالم اإلغايث واإلنســـاين ليحل 
العديد من االشـــكاالت يف العمل اإلنســـاين 
عى مســـتوى اليمن، ومســـتفيداً من فريق 
الرقابـــة والتقييم املتواجـــد يف كل املديريات 
بأكـــرث مـــن )360( نقطة اتصـــال ميكنه من 
إجـــراء املســـوحات امليدانيـــة والتحقق من 
حتى  املحافظات  لـــكل  االحتياجـــات  قوائم 
يتم رســـم خطـــط التوزيع بنـــاًء عى تلك 

الدراســـات املنهجيـــة الدقيقة.
 حيث تفاقـــم الوضع اإلنســـاين يف اليمن 
يف العقـــد األخر يف ظل الوضـــع االقتصادي 
الوضع  وازداد  املتتاليـــة،  املرتدي واألزمـــات 
مأســـاوية منـــذ العـــام 2014 فتضاعفـــت 
حجـــم املعانـــاة . ورسعـــان ما لبـــى مركز 
امللك ســـلامن لإلغاثـــة واألعامل اإلنســـانية 
النـــداءات فور تأسســـه حيث نشـــأ إلغاثة 
املنكوبـــني واملترضرين عرب دعمه ملشـــاريع 
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يف مختلـــف املجاالت اإلنســـانية.
 وبالرغـــم من حداثة نشـــأة املركز اال أنه 
تجـــاوز مصـــاف املنظـــامت الدولية حيث 
بالتنســـيق  تنفيذها  تم  قدم )328( مرشوعاً 
مـــع )119( رشيك ، بإجاميل )1000746177( 
مليار وســـبعامئة وســـتة وأربعـــون مليوناً 
ومائة وســـبعة وســـبعون ألف دوالر يف 38 
دولـــة حتى 31 يناير 2018، مكن الشـــعوب 
املحتاجـــة مـــن تجـــاوز أصعـــب الظروف 

بفضل مـــن الله ثـــم بفضل دعـــم املركز .
 يف يونيـــو 2016م بعـــد ذلـــك الدعـــم 
الســـخي مـــن مركز امللـــك ســـلامن لإلغاثة 
واألعـــامل اإلنســـانية والجهـــات املانحة بدأ 
الشكر  فشـــيئا وجاءت رسائل  التحسن شيئاً 
وشـــكاوى البعض من ســـوء التوزيع وجودة 
بعض املواد، فـــكان لزاماً من باب مشـــاركة 
الجهـــات املنفذة يف ســـر عمليـــة التوزيع 
والتقييم عى  الرصد والرقابـــة  برنامج  وجود 
املشـــاريع املنفذة، فـــكان الربنامـــج الثامن 
ضمـــن 21 برنامجـــا فرعيا يف املســـاعدات 
اإلنســـانية يتوىل املـــرشوع ملتابعـــة عملية 
التوزيـــع ومشـــاركة الجهـــات املنفـــذة يف 
ضامن وصولها ملســـتحقيها حســـب االحتياج 
والغايـــة تجويد العمل اإلغايث واإلنســـاين يف 
اليمن لالســـتفادة مـــن اإلغاثـــات املقدمة 
يف التخفيـــف مـــن معانـــاة املدنيني، فرشع 
فريـــق العمـــل امليـــداين ملـــرشوع الرقابة 

املسؤولية  اســـكوب  والتقييم عرب مؤسســـة 
االجتامعيـــة عملـــه فـــور توقيـــع االتفاقية 
مع مركـــز امللك ســـلامن لإلغاثـــة واألعامل 

.. . نية. اإلنسا
 وخـــالل عـــام منذ بـــدء العمـــل يف 10 
يوليـــو 2016 م قـــام املـــرشوع مبـــا يزيد 
عـــن 2000 زيـــارة ميدانية لتنفيذ أنشـــطة 
تنوعـــت بني الرقابة واملتابعـــة والرصد حيث 
نفذ 65 مرشوعـــاً يف 6 قطاعـــات وتم رصد 
العديد مـــن األنشـــطة يف 14 مرشوعا، وقد 
بلغت مشـــاريع األمن الغـــذايئ 19 مرشوعاً 
اســـتهدفت )10455888( شـــخصاً نفذهـــا 
الـــرشكاء املحليني والدوليـــني يف كل من عدن 
وتعـــز وصنعـــاء ولحـــج والضالـــع ومأرب 
والجوف وأبني وشـــوبة والحديـــدة والبيضاء 
و7 مشـــاريع نفذهـــا الفريـــق يف الرصـــد، 
كـــام نفـــذ يف 38 مرشوعاً يف األمـــن الصحي 
توزعـــت بـــني 14 مـــرشوع لعـــالج 2100 
املستشفيات و4  تأهيل  جريح و7 مشـــاريع 
مشـــاريع إمـــداد وتأمني احتياجـــات طبية 
و11 مرشوعـــاً ملحطات أوكســـجني يف لعدد 
مـــن املستشـــفيات اســـتهدفت 1589660 
التغذية  مســـتفيد ومرشوعاً يف عالج ســـوء 
بثـــامن محافظات يســـتهدف 348468 طفالً 
يف  ومرشوًعا  واملرضعـــات  للحوامل  باإلضافة 
الضنك؛ وتم  6 محافظـــات ملكافحة حمـــى 

رصـــد عدد من االنشـــطة يف 4 مشـــاريع.

 و بلغت مشـــاريع األمن املـــايئ والنظافة 
والـــرصف الصحي 4 مشـــاريع نُفذت يف 20 
مجـــاالً اســـتهدفت كالً من أمانـــة العاصمة 
وصنعـــاء وتعز و إب وعـــدن ولحج والجوف 
وحرضمـــوت ومـــأرب والبيضـــاء والحديدة 
وحجة والضالع وشـــبوه و ســـقطرى استفاد 
منها ما يزيد عن )14000000( مســـتهدف، 
وتـــم تنفيـــذ مرشوعـــني يف 6 مجـــاالت يف 
اإليـــواء اســـتفاد منـــه )806800( نازحـــاً، 
ومرشوعاً ويف القطـــاع البيئي مرشوع. واحد 
ملكافحة الجـــراد الصحراوي اســـُتهدفت فيه 
املحافظات املترضرة. ويف املشـــاريع متعددة 
القطاعات واملجـــاالت نفذت كل من منظمة 
الصحـــة العامليـــة و اليونســـيف مرشوعني 
لجميـــع محافظـــات الجمهوريـــة اليمنيـــة 
بلغ عدد املســـتفيدين منهـــا )10200000( 

. مستهدف 
الجديـــٌر بالذكر فن نجاح هذه املشـــاريع 
الرقابيـــة جاء بفضل الله ثـــم بفضل الجهود 
التي تبذلهـــا إدارة املرشوع و الفرق امليدانية 
املنظامت  مـــن  املنفذين  الـــرشكاء  وبتعاون 
املحليـــة والدوليـــة الذيـــن كان لتعاونهـــم 
أثرا إيجابيـــا عى تجويد املشـــاريع اإلغاثية 
و تحقيـــق هـــدف املانح والرشيـــك املنفذ 
اإلغاثـــة ملســـتحقيها  بوصـــول  واملـــرشوع 
بجودتهـــا املطلوبـــة وفـــق معايـــر العمل 

ين.  إلنسا ا
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العظامء ... هو أســـم أحبتـــه املنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر ، فأطلقتـــه عـــى املتطوعـــني العاملـــني يف 

جمعيـــات الهالل األحمـــر والصليـــب األحمر .. 
املتطوعـــني الذين خاضوا املصاعب ، وتحملوا املشـــاق ، وكانت 
رســـالتهم واضحة للعيـــان ، املتطوعـــني الذين بذلوا أنفســـهم 

إلنقـــاذ ما تبقى مـــن أنفاس .. 
أي قلوب ميتلكهـــا هؤالء ، أي دم يـــرسي يف عروقهم ، أي لذة 
يشـــعرون بها ، تجدهم كحامم الســـالم الذي يطـــر هنا وهناك 
، يلتقطون أنفاســـهم وقـــوداً ، ال يأبهون بلحظـــات املصر املرة ..

الكل أحب فيهم إيثارهم ، وعشـــق والئهـــم ، وتنبه إلقدامهم 
، فكانـــوا حجر بناء يف أي مـــكان تضعهم فيه . 

العظـــامء .. هم العظـــامء .. أحياء كانوا أم شـــهداء .. نســـاء 
كانـــوا أم رجـــاالً ... شـــباباً كانوا أم فتيـــة .. رســـالتهم واحدة ، 

. وهمهم واحـــد، وطريقهـــم واحد 
 العظـــامء مثل هؤالء هم أحـــب الناس إىل الله ، أمل تســـمعوا 
حديـــث النبي محمد صى الله عليه وســـلم عندما قـــال " أََحبُّ 
وٌر  ـــاِس ، َوأََحبُّ األَْعـــاَمِل إِىَل اللَِّه رُسُ ـــِه أَنَْفُعُهْم لِلنَّ اِس إِىَل اللَّ النَّ
تُْدِخلُُه َعَى ُمْســـلٍِم ، أَْو تَكِْشـــُف َعْنُه كُْربَـــًة ، أَْو تَطْرُُد َعْنُه ُجوًعا 

 " الحديث   ...
 هـــؤالء العظامء أنفـــع الناس وقت املـــآيس ، يدخلون الرسور 
عـــى غرهم ، يرســـمون اإلبتســـامة عى محيا من يســـاعدون ، 
يكشـــفون عى املحتاجني كـــرب الحروب والرصاعـــات، يقدمون 

غذاء أو مـــاء فيطردون جوعـــاً .. يا الله مـــا الطفهم .. 
 هـــؤالء العظامء .. بحاجتنا كمنظامت إنســـانية أن نقف معهم 
، نحمـــي رســـالتهم ، ونتلمـــس إحتياجاتهم ، نؤمـــن بدورهم ، 
نجعـــل لهم تنظيامً يليق برســـالتهم ودورهم يف العمل اإلنســـاين 

 . واإلغايث 
 آن األوان .. منظامتنا اإلنســـانية أن نقـــف مع هؤالء العظامء 
الذيـــن وقفـــوا معنا .. لنبتكر لهـــم نظاماً يجعـــل أرسهم تعيش 
يف مأمـــن من الحيـــاة ، فكم فقدنا من هـــؤالء العظامء يف ويالت 
الحـــروب ، وكم تـــم خطف بعضهـــم ، وكم كان بعضهـــم تائهاً 

وهو حائر بـــني تقديم رســـالته والبقاء مع أهلـــه وأرسته ..

إنهم العظماء .. وكفى
بقلم : رئيس التحرير 

أحمد أبوحسان
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معا

ألجل اإلنسانية
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