
العدد الثامن ـ أبريل ـ 2018 
رجـــــب 1439هـ 

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

تستضيف أعمال الدورة )43(
للهيئة العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

»بغداد« 

الفليج :
غياب التقارير في العمل 

اإلنساني و المسوحات الميدانية 
 على العمل اإلغاثي

ً
يؤثر سلبا

منتدى الرياض الدولي 
اإلنساني .. أربع توصيات 

في الشأن اإلغاثي

يني ، وجمعية الهالل  بمشاركة جمعية الهالل األحمر البحر

األحمر الكويتي وحضور فاعل من الهالل األحمر العراقي 

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

اإلغايث واإلنساين ، توثيق النشاطات ، وبناء العالقات اإلعالمية مع االعالم الرسمي واإللكرتوين ..

كل ذلك وأكثر .. في ورشة 
 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 جمعية الهالل األحمر العراقي ..

ويقدمها إعالميون متميزون وأصحاب خربة من اللجنة الدولية للصليب األحمر ، 
واالتحاد الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر ، واملنظمة العربية للهالل األحمر 

والصليب األحمر 

كـــر الحديـــث عـــن التوطني حتـــى إنه ّمـــر مبراحل عديـــدة عىل مـــدى عقود مـــن الزمن 
فمفهـــوم التوطـــني له أكر من شـــكل وأكـــر من هدف بـــدءاً مـــن توطني اإلنســـان البدوي 
املتنقـــل بني كثبـــان الصحاري وأوديتها واســـتدراجه إىل توطينه يف الحوارض القريبـــة منه وانتهاًء 
بتوطـــني الصناعـــات املختلفـــة يف بلدان مل تكـــن تلقي لها بـــاالً أو توليها اهتاممـــاً . وبني فكرة 
التوطني وزراعة الشـــجرة عالقـــة فيها الكثري من التداخل واالنســـجام ،فحني ننـــوي زراعة بعض 
األشـــجار املثمـــرة نبدأ بالبـــذرة التي تنمو وتنمـــو إىل أن تصبح فروعـــاً وأغصانا ومثـــاراً يانعة 

تـــّر الناظرين . 
ذاك هـــو التوطـــني باملفهـــوم العام الـــذي يتفرع منـــه التوطـــني االقتصـــادي واالجتامعي 
والصناعـــي وغري ذلك مـــن هذه الفروع وصـــوالً إىل توطني املســـاعدات اإلنســـانية وفق رؤية 
املنظمـــة العربية للهـــالل األحمر والصليب األحمر التـــي تؤمن برضورة إدمـــاج املجتمع املحيل 
ومنظامته يف العمليات اإلنســـانية واملســـاعدات اإلنســـانية التي تُقـــدم إىل بلدانهم فيام يخترص 
العديد من اإلجراءات اللوجســـتية والفنية والوصول الريع واملبـــارش للفئات املترضرة ،ورضورة 
دعـــم الهيئات والجمعيـــات الوطنية العربية للهـــالل األحمر والصليب األحمـــر الوطنية لتكون 

هي الوكالة الرائدة يف تقديم املســـاعدات اإلنســـانية .
وبالتـــايل يـــأيت الدور الفاعل  لفكـــرة »التّمكني« وهي فكـــرة رائدة يف العمل اإلنســـاين تبنتها 
املنظمـــة العربيـــة للهالل األحمـــر والصليب األحمـــر ضمن مرشوعاتهـــا اإلنســـانية وبرامجها 
الطموحـــة فقـــد تم تنفيذ هـــذه الفكـــرة لالجئني الســـوريني يف تركيـــا ولبنـــان ، وأرس ضحايا 
تفجـــريات الصومـــال ، وجزر القمـــر وموريتانيا ،بهـــدف بناء قـــدرات وتأهيل املـــرأة العربية 
الالجئـــة بالتعاون مـــع الجمعيـــات الوطنية العربيـــة وبهـــدف تحويلها من مرحلـــة االحتياج 
اىل اإلنتـــاج بتعزيـــز قدراتهـــا وتأهيلها وتدريبها بشـــكل مهني تحت شـــعار » نســـاعدهم ليك 
يســـاعدوا أنفســـهم »وتحويلها إىل امرأة منتجة تســـهم يف إعادة بناء أرستها وتأمـــني متطلباتها 
الرضورية وإكســـابها مهـــارة وخربه تعـــود عليها وعىل أرستهـــا بالخري الكثري وتكفـــل لهم حياة 

 . كرمية 
ومـــن األهمية القصـــوى يف تناولنا ملفهوم التوطـــني هو أن نفرق بني توطني اإلنســـان وتوطني 
املســـاعدات ،فاملقصـــود هنا هـــو توطني املســـاعدات التي تقـــدم لالجئني، وهـــؤالء الالجئون 
ســـوف يعودون إىل بلدانهـــم مع انتهاء األحـــداث واســـتقرار األوضاع ، فالتوطـــني هنا للحرفة 

واملهنة وليس  لإلنســـان .  

عبداملحسن الحاريث
املرشف العام

التوطين والتمكين
وجهان ألسرة عربية فاعلة
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مستشار املنظمة

بشير رحماني 

المنظمة العربية للهالل األحمر 
والصليب األحمر 

ير  بإسم رئيس التحر

راضية صحراوي ـ الجزائر 
فهد العتيبي ـ السعودية 

خالد الزيد ـ الكويت 
سالمة حربي ـ مرص 

هيثم إبراهيم يوسف ـ السودان 

منذر الحميدي ـ األردن
مالك شقواني ـ تونس
أبوبكر دكاني - االمارات

Email: Ahmed9784@hotmail.comاملقاالت املنشورة تعرب عن رأي أصحابها ،وليس بالرضورة أن تعرب عن رأي املجلة
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معكم ) بغداد( 

تتجه األنظار اإلغاثية واألوساط املهتمة بالعمل اإلنساين الجتامع الهيئة العامة للمنظمة العربية للهالل األحمر والصليب 

األحمر يف دورتها الـ )43( والتي تستضيف فعالياتها العاصمة العراقية بغداد يف الفرتة من 20 إىل 21من أبريل 2018 ، 

بحضور كافة الجمعيات الوطنية باملنظمة ، وممثيل املنظامت الدولية ذات الرشاكة مع املنظمة العربية يف مجال العمل 

اإلنساين والقانون الدويل االنساين ومكونات الحركة الدولية للهالل األحمر والصليب األحمر واملنظامت اإلنسانية الدولية ، 

باإلضافة إىل عدد من املراقبني من الهيئات والجهات العاملة يف الحقل اإلنساين عىل املستوى اإلقليمي والدويل .

جهود كبيرة
 للهالل األحمر العراقي 
في إستضافة الدورة 

تستضيف أعمال الدورة )43(
للهيئة العامة للمنظمة العربية للهالل 

األحمر والصليب األحمر

ومثـــن األمـــني »بغداد« 
للمنظمـــة  العـــام 
حمد  بن  صالـــح  الدكتور 
الســـحيباين ، الجهود والرتتيبات 
التي قامـــت بها الحكومـــة العراقية 
الشـــقيقة ممثلة يف الهالل األحمر العراقي 
»أحـــد مكونـــات املنظمـــة العربيـــة« ، نحو 
واإلغاثة  اإلنســـاين  التجمـــع  هذا  اســـتضافة 
املهـــم الذي يـــأيت يف وضع حســـاس ومصريي  
املنكوبني واملكلومني  تناســـل مآيس  من حيث 
يف وطننـــا العريب الجريـــح ، منوهـــاً بجهود 
التي  والتحضريات واالســـتعدادات  الجمعيـــة 
متت مـــن أجل توفـــري بيئة عمليـــة للحديث 
الوقـــوف بشـــكل أكرب وأفضـــل لدعم  حول 
القضايـــا اإلنســـانية العربية والهم املشـــرتك 
تجاه أخوتنا وأشـــقائنا يف الـــدول العربية من 
املنكوبـــني والالجئني والنازحـــني واملهاجرين ، 
وأبـــدى تفاؤله بأن القادم مـــن الجهود أفضل 
يف ظل دعـــم بعض حكومات الـــدول العربية 

واإلسالمية 
األزمات  لعـــالج 
الصعيد  عىل  اإلنسانية 
ومساندة  واإلنساين،  اإلغايث 
الفاعلة.    املنظـــامت اإلنســـانية 

أهمية قصوى 
تكتســـب أهمية هذه الدورة باســـتضافتها 
يف دولـــة العـــراق عقـــب غياب طويـــل إثر 
موجـــات الرصاعـــات واألزمات التـــي عانت 
منهـــا املنطقة ، وبرز فيهـــا دور الهالل األحمر 
العراقـــي من جانب إنســـاين كبـــري ، وكذلك 
عقب املســـتجدات األخرية التي تشهد تضافراً 
إنســـانياً نحـــو التخفيـــف من حـــدة األزمة 
اإلغايث والتعاون  التنســـيق  وبحث مستجدات 
العائدين  تلبية الحتياجـــات  الفاعـــل  امليداين 
من  واملرشدين  واملهاجريـــن  الالجئـــني  مـــن 
األشـــقاء ، كام تكتســـب أهمية أخرى بحضور 
تعمل  التـــي  العربية  الوطنيـــة  الجمعيـــات 
عىل بـــذل املزيـــد  مـــن التعاون االنســـاين 
االســـرتاتيجي بـــني الجهـــات املنفـــذة وفق 
مســـتويات من العمل اإلنســـاين حيث تزداد 
الحاجـــة إليـــه مع تناســـل وتزايـــد الكوارث 
واملآيس اإلنســـانية يف محيطنـــا العريب ، األمر 
الـــذي يجعل املســـتويات القادمة أصعب من 
ناحيـــة االجـــراءات التنموية ملناطـــق الرصاع 

والكـــوارث يف املناطـــق القريبة . 
 

ترحيب كبري
رحـــب الدكتور ياســـني املعمـــوري رئيس 

جمعيـــة الهـــالل األحمـــر العراقـــي بضيوف 
الهـــالل األحمـــر العراقي من أمناء ورؤســـاء 
جمعيـــات الهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
األشـــقاء ، وكافة الجمعيـــات األخرى ، وكذلك 
ممثيل املنظـــامت الدوليـــة ذات الرشاكة مع 
املنظمـــة العربيـــة يف مجال العمل اإلنســـاين 
والقانون الدويل االنســـاين ومكونـــات الحركة 
للهالل األحمـــر والصليـــب األحمر  الدوليـــة 
واملنظامت اإلنســـانية الدوليـــة ، باإلضافة إىل 
عدد مـــن املراقبني مـــن الهيئـــات والجهات 
العاملـــة يف الحقل اإلنســـاين عىل املســـتوى 

 . والدويل  اإلقليمـــي 

جدول أعامل 
أوضـــح الدكتـــور »املعمـــوري« أن اجتامع 
الهيئة العامـــة للدورة )43( يشـــهد عدد من 
العديد من املوضوعات  التي تضم  الجلســـات 
التـــي تنطلـــق مناقشـــتها 20 أبريـــل بنداء 
الحضـــور واعتـــامد جدول األعـــامل وانتخاب 
مكتـــب املؤمتر ، كام تســـتعرض تقارير األمني 
العـــام ، واللجنـــة التنفيذيـــة ، واملوســـوعة 
مناقشـــة  وكذلك  العربية،  للمنظمة  التاريخية 
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الهالل  جمعيـــة  مـــن  كرمية  بدعـــوة 
العراقي، تنطلـــق فعاليات املؤمتر  األحمر 
اإلقليمـــي العـــارش لجمعيـــات الصليب 
األحمر والهـــالل األحمـــر ملنطقة الرشق 
العام  هـــذا  أفريقيا  وشـــامل  األوســـط 
من بغـــداد يومـــي األربعـــاء والخميس 
18 و19 أبريـــل 2018 ، وتبـــدأ مراســـم 
افتتاح املؤمتر اإلقليمي يـــوم األربعاء 18 
أبريل الســـاعة العـــارشة والنصف صباحاً 
عراقية  شـــخصيات  تحرضه  رسمي  بحفل 
مرموقة وبعثات مـــن الجمعيات الوطنية 
يف املنطقـــة. تليـــه الجلســـة األوىل من 
املؤمتر والتي تشـــمل املســـائل القانونية 
واإلجرائيـــة من انتخـــاب مجلس املؤمتر ، 
وإقـــرار جدول األعـــامل ، واعتامد النظام 
الداخيل ، واســـتعراض تقريـــر عن التقدم 
املحـــرز يف تنفيـــذ إعـــالن عـــامن. أما 
املواضيـــع التي ســـيتم مناقشـــتها خالل 
الوطنية  الجمعيـــات  الجلســـات فهـــي: 

بغداد : الهالل األحمر العراقي 
يستضيف المؤتمر اإلقليمي 

العاشر لجمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر

 معكم ـ االتحاد الدويل )خاص(  

العاملة يف حاالت الرصاع املســـلح، متكني 
الشـــباب والنســـاء، االبتكار والســـالم ، 
الدعـــم النفـــي للمجتمعـــات املتأثرة 

املسلحة.   بالنزاعات 
أيضا  األربعـــاء  يـــوم  يشـــهد   كـــام 
منتـــدى الشـــباب املصاحـــب للمؤمتر ، 
التاســـعة  الســـاعة  من  ينطلق  والـــذي 
صباحـــاً وحتـــى الثانيـــة عـــرش ظهـــراً 
أقســـام  من  مندوبون  خاللـــه  ويتناقش 
الشـــباب من الجمعيـــات الوطنية »دور 
الشـــباب يف الحركة الدوليـــة« و »تعزيز 
ثقافـــة الســـالم والالعنـــف يف أوضـــاع 
الرصاع«  و«دور الشـــباب يف مســـاعدة 
املجتمعـــات األكر ضعفـــا« ،  يتم عقب 

ذلك االســـتامع ملداخـــالت أعضاء منتدى 
الشـــباب يف ورشة عمل تســـتغرق ساعة. 
وســـيناقش املجتمعـــون يف اليوم الثاين 
، موضـــوع الهجـــرة والوضـــع اإلنســـاين 
اندماجهم  وتعزيز  للمهاجريـــن  والقانوين 
عـــىل  الهجـــرة  وتأثـــري  االجتامعـــي 
املجتمعـــات املســـتضيفة و يتـــم عقب 
ذلك االســـتامع ملداخـــالت أعضاء منتدى 
الشـــباب يف ورشـــة عمل خاصة. وتختتم 
جلســـات املؤمتر بجلســـة تشـــاور بشأن 
اســـرتاتيجية 2030 ، يتم بعدها مراســـم 
االختتـــام من خـــالل اســـتعراض النتائج 
الرئيسية ملنتدى الشـــباب ، وتقرير لجنة 

الصياغـــة ، واعتامد إعـــالن بغداد.  

التدابـــري التشـــغيلية ذات العالقـــة بجمعية 
. الفلســـطيني  األحمر  الهالل 

وأضـــاف »املعموري« أن الـــدورة الحالية 
تســـترشف األوضاع اإلنســـانية ذات األهمية 
الكـــربى يف كالً مـــن فلســـطني والصومـــال 
إىل جانب  وليبيـــا  واليمن  والعراق  وســـوريا 
مناقشـــة أوضاع النازحني والالجئني يف املنطقة 
العربية . وكذلك اســـتعراض مقـــرتح األمانة 
العامـــة للمنظمة بخصـــوص اللجنة املقرتحة 
لصنـــدوق العظامء لدعم ذوي الشـــهداء من 
املتطوعـــني والعاملـــني يف الجمعيات الوطنية 
»مـــرشوع  مبـــادرة  ومناقشـــة   . العربيـــة 
رائـــد« لتأهيل قيـــادات شـــبابية عربية من 
الجمعيـــات الوطنية لتويل مناصـــب دولية ، 
باإلضافـــة إىل دراســـة مقرتح املنظمة بشـــأن 

تأســـيس لجنة االعالم اإلنســـاين بالتعاون مع 
مكتـــب االتحاد الـــدويل لجمعيـــات الصليب 
األحمـــر والهـــالل األحمـــر ملنطقـــة الرشق 
األوســـط وشـــامل أفريقيـــا »املينـــازون« ، 
الجمعيات  بـــني  الناجحة  الخـــربات  وتبـــادل 
الوطنيـــة العربية . فيام يتم اســـتعراض عدد 
اللجنة  لعضويـــة  العربيـــة  الرتشـــيحات  من 
الدامئـــة للصليـــب األحمر والهـــالل األحمر ، 
بخصوص  العربية  املجموعـــة  وتقييم جهـــود 
الـــدويل  الدســـتورية لالتحـــاد  الرتشـــيحات 
ومناقشة تشـــكيل لجنة لدراســـة الرتشيحات 

 . مســـتقبالً  الدســـتورية  للمناصب  العربية 
 ويف ذات الســـياق ، يســـتمع الحـــارضون 
اىل مخرجـــات ورش عمل االعالم اإلنســـاين ، 
وكذلك ورشـــة عمل الشـــباب ، فيـــام يفتح 
بـــاب التصويـــت عىل مـــكان انعقـــاد الهيئة 
العامـــة القادمة رقـــم )44( ، واســـتعراض ما 
يســـتجد من أعـــامل كتقرير امللتقـــى الثالث 
العربية وقادة  الوطنيـــة  الجمعيات  لرؤســـاء 
الحامية الوطنيـــة ، وتقرير املؤمتـــر االعالمي 
االول للرتويـــج إلنجازات وانشـــطة منظامت 
العمل العريب املشـــرتك ، باإلضافة إىل مشـــاركة 
املنظمـــة يف معـــرض ديب  الـــدويل لإلغاثـــة 

 .  )15( ديهـــاد  والتطوير 

ورشة لبناء القدرات اإلعالمية 
يف العمل اإلنساين

تشـــهد أعامل الـــدورة 43 تبني ورش عمل 
العربية  املنظمـــة  بـــني  االســـرتاتيجي  الحوار 
ومكوناتهـــا مـــن جمعيـــات الهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمر، واللجنـــة الدولية للصليب 
للصليـــب األحمر  الـــدويل  األحمـــر واالتحاد 
والهـــالل األحمر ، وكذلك ورشـــة عمل تعزيز 
التوأمـــة بني الجمعيـــات العربية ، وورشـــة 
االعـــالم اإلنســـاين التـــي تســـتهدف املنظمة 
بالعمـــل اإلعالمي وبناء  من خاللها االرتقـــاء 
اإلنســـانية  الجهات  يف  اإلعالميـــة  القـــدرات 
وطـــرح عدداً مـــن املقرتحات للرقـــي بالعمل 

  . االعالمي 
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منتدى الرياض الدولي اإلنساني 
..أربع توصيات في الشأن اإلغاثي

شملت ورقة عمل قدمتها 
المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

الرياض ـ مفيض الخمساين 
عِقـــد منتدى الرياض الدويل اإلنســـاين 
يف الريـــاض باململكة العربية الســـعودية 
)27-26 فربايـــر 2018( برعايـــة خـــادم 
بن  ســـلامن  امللك  الرشيفـــني  الحرمـــني 
عبدالعزيـــز ـ حفظه اللـــه ـ بهدف إيجاد 
منصـــة للتغيـــري القّيم وإيجـــاد الحلول 
العمليـــة يف املجال اإلنســـاين، والتي من 
أهدافهـــا تعزيز وتســـويق أفضل معايري 
املامرســـات  وتطوير  اإلنســـاين  العمـــل 
املثـــىل املعمـــول بهـــا لتناســـب الوضع 
وتحســـني  الراهـــن  العاملـــي  اإلنســـاين 
املشـــهد  لتواكـــب  اآلليـــات  مســـتوى 
اإلنســـاين املتغرّي. وجمـــع املنتدى الخرباء 
والباحثـــني  واألكادمييـــني  واملامرســـني 

وصنـــاع السياســـات حيث وصـــل عدد 
املشاركني اىل 1,500 مشـــارك ميثلون أكر 
من 80 منظمة محليـــة وإقليمية وعاملية 
إنســـانية وتنمويـــة باإلضافـــة اىل حضور 

اإلنســـاين.  بالشـــأن  املهتمني  بعض 
 وقـــد عقد خـــالل املنتـــدى عدد من 
الجلسات االستشـــارية من خالل 20 من 
والجلسات  املســـتوى  رفيعة  الجلســـات 
الفرعيـــة. وخـــرج املنتـــدى بعـــدد من 
التوصيـــات الرئيســـية التـــي نتجت عن 
األربعة  املحاور  حســـب  مرتبة  الجلسات 

 : سية ألسا ا
املســـاعدات  األول:  املحـــور   يف 
بالبحـــث  املنتـــدى  أوىص  اإلنســـانية، 
عـــن حلـــول طويلـــة املـــدى للنزاعات 

للماليني  املســـتمرة  املعانـــاة  لتخفيـــف 
النـــزاع،  الذيـــن يعيشـــون يف مناطـــق 
الفاعلة  السياســـية  الجهات  جميع  وحث 
عىل احـــرتام حقـــوق االنســـان واملبادئ 
مقدمي  جميع  وصول  وإتاحة  اإلنســـانية 
املساعدات اإلنســـانية لتوزيع املساعدات 
املنقـــذة للحياة، ودعم إجـــراءات آليات 
التنســـيق اإلنســـاين لجعله ذات شمولية 
أكـــر متضمنـــاً املانحني غـــري التقليديني 
واملنظـــامت اإلقليمية والجهـــات املحلية 
لســـد  الحاجة  والتأكيـــد عىل  الفاعلـــة؛ 
اإلنســـانية  املســـاعدات  بـــني  الفجـــوة 
والتنمويـــة من خالل الرتكيـــز عىل تقوية 
واملفاهيمية  العملية  املؤسســـية  الروابط 
بـــني املســـاعدات اإلنســـانية والتنموية.

 

وفيـــام يتعلـــق باملحور الثـــاين: أوىص 

املشـــاركون يف املنتـــدى بـــأن التمويـــل 

والقـــدرات يف املجـــال اإلنســـاين يؤكـــد 

اإلنســـانية  االحتياجات  منهجيـــات  دعم 

املـــدى من خالل متويـــل متعدد  طويلة 

الســـنوات الـــذي يعزز التأثري املســـتدام 

يف الروابـــط بني املســـاعدات اإلنســـانية 

املانحني  والتنمويـــة، وتشـــجيع جميـــع 

التتبـــع املايل  عـــىل اســـتخدام خدمـــة 

لتســـجيل مســـاهامتهم لضامن الشفافية 

التي تســـاعد يف عملية صنـــع القرار فيام 

إىل  باإلضافة  املـــوارد،  بتخصيـــص  يتعلق 

تبني سياســـة شـــاملة للجنســـني لتمكني 

املرأة من املســـاهمة يف املجال اإلنســـاين.

أما املحـــور الثالث: املتعلـــق باالبتكار 

وإعـــادة التشـــكيل يف القطاع اإلنســـاين 

: فقـــد تضمنـــت التوصيـــات يف هـــذا 

العاملـــي يف ســـبل  املحـــور االســـتثامر 

البحثيـــة  املبـــادرات  ودعـــم  االبتـــكار 

املتزايدة  اإلنســـانية  التحديات  ملعالجـــة 

االســـتجابات  كفـــاءة وفعالية  وضـــامن 

اإلنســـانية وكذلك االلتـــزام بتقوية املنعة 

والجاهزيـــة الدولية لتجنب تعطل ســـبل 

العيـــش وتحســـني جودة الحيـــاة وتوفري 

مســـتويات  وتقليل  رسيعـــة  اســـتجابة 

االحتيـــاج اإلنســـاين مع مـــرور الوقت، 

وتشـــجيع القطاعـــات العامـــة والخاصة 

ابتـــكار آليـــات توصيل املســـاعدات  يف 

التي  الجديـــدة  ودعم طـــرح املنهجيات 

تقلـــل التكاليـــف التشـــغيلية وتزيد من 

. لية لفعا ا

باملحـــور  الخاصـــة  التوصيـــات   ويف 

الرابـــع: توطـــني املســـاعدات وتحديـــد 

أولويـــات التوعية بالعمل اإلنســـاين عىل 

أنظمة  فاشـــتملت عـــىل  املحيل،  النطاق 

لالحتياجات  لالســـتجابة  الحاليـــة  املنعة 

الفعلية للمجتمعـــات املترضرة واالعرتاف 

بوجهـــات نظـــر ومعرفـــة املجتمعـــات 

تصميم  مجـــال  يف  واحرتامهـــا  املحليـــة 

املساعدات اإلنســـانية وإيصالها، وتحسني 

قـــدرات االســـتجابة املحليـــة من خالل 

لفرق  والفنـــي  املـــادي  الدعم  تكثيـــف 

االســـتجابة األولية. باإلضافـــة إىل تعزيز 

العمـــل اإلنســـاين مـــن خـــالل منهجية 

والوطنية  املحلية  الجهات  بني  متجانســـة 

. ملية لعا وا
ورقـــة عمـــل تدعـــو إىل احرتافية 
اإلنســـاين من خـــالل »توطني  العمل 

» ت ا عد ملسا ا
العربية  للمنظمـــة  العـــام  األمني   عرب 

للهالل األحمر والصليـــب األحمر الدكتور 

صالـــح بن حمد الســـحيباين عن شـــكره 

لإلغاثة  ســـلامن  امللـــك  ملركز  وتقديـــره 

واألعامل اإلنســـانية عىل الجهود املبذولة 

نحـــو تأطـــري العمـــل اإلغايث واإلنســـاين 

التي  املســـتقبلية  الـــرؤى  مـــن خـــالل 

ســـاهم منتـــدى الرياض اإلنســـاين األول 

يف وضـــع خارطتها املســـتقبلية ، متطلعاً 

إىل تحقيـــق توصيـــات املنتدى بالشـــكل 

الذي يؤكـــد عىل »املشـــاركة املجتمعية« 

بـــني املانحني والرشكاء واملســـتفيدين من 

من خالل  الالجئني  واملحتاجـــني  املنكوبني 

مؤسسات  بني  والتكامل  التنســـيق  زيادة 

العمـــل اإلنســـاين وجمعيـــات الهـــالل 

األحمـــر والصليـــب األحمر التـــي تعمل 

والعمل  املانحة  الجهـــات  األرض مع  عىل 

عىل الرفع من مســـتوى وصـــول اإلغاثات 

لكافة الفئـــات التي تعاين مـــن األزمات 

والكـــوارث . داعيـــاً إىل تغيـــري ثقافـــة 

العمل اإلنســـاين مـــن النجـــدة والفزعة 

إىل الصناعـــة واملهارة من خـــالل توطني 

 . املساعدات 

رسعة االستجابة
وأكـــد »الســـحيباين« يف ورقتـــه التي 

قدمها ضمن محور »توطني املســـاعدات« 

عـــىل أهميـــة التوطني من خـــالل إعادة 

الوطنية  او  املحليـــة  الجهـــات  هيكلـــة 

يف  مهاراتهـــا  ورفـــع  قدرتهـــا  وزيـــادة 

ملجتمعاتها  اإلنســـانية  املساعدات  تقديم 

االســـتجابة  يحقـــق رسعة  مبا  املحليـــة, 

وتوفـــري االحتياجـــات اإلنســـانية, بحيث 

الوطنية  أو  املحليـــة  الجهات  تصبح هذه 

قادرة عـــىل االعتـــامد عىل نفســـها كلًيا 

يف تقديم املســـاعدات اإلنســـانية, وتوفري 

االحتياجـــات اإلنســـانية مـــن الداخـــل 

وعـــدم اللجـــوء إىل الحصـــول عليها من 

الخـــارج إال يف الرضورة القصوى . مشـــرياً 

إىل أن  »توطني املســـاعدات« يتامىش متاما 

مع الفقرة الســـابعة من قواعد الســـلوك 

مـــن اجـــل الحركـــة الدوليـــة للصليب 

األحمـــر والهـــالل االحمـــر واملنظـــامت 

غـــري الحكوميـــة أثناء اإلغاثـــة يف حاالت 

الكوارث  والتي تنـــص عىل رضورة إيجاد 

الوســـائل الكفيلـــة بإرشاك املســـتفيدين 

اإلغاثة.  إدارة معونـــات  الربامـــج يف  من 
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املحـــيل للجمعيـــات الوطنيـــة ، ومن ثم 
الجـــوار ، كتوحيد  اإلقليمـــي بـــني دول 
جهـــود جمعيتني إقليميتـــني بهدف رسعة 
االستجابة يف أي طارئ، وأن تكون املخازن 
اإلغاثيـــة يف منطقة حدوديـــة أو منطقة 
الحـــدود ليســـهل توطني  مفتوحـــة عرب 
ادماج  . ونوهت إىل رضورة  املســـاعدات 
املجتمـــع املحيل ومنظامتـــه يف العمليات 
التي  اإلنســـانية  واملســـاعدات  اإلنسانية 
تقـــدم إىل بلدانهم, مام يختـــرص العديد 
والفنية,  اللوجســـتية  االجـــراءات  مـــن 
والوصـــول الريـــع واملبـــارش للفئـــات 

 . ملترضرة ا
الوكالة الرائدة

دعـــم  عـــىل  »الســـحيباين«  وشـــدد 

العربية  الوطنيـــة  والجمعيات  الهيئـــات 
األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر  للهـــالل 
الرائدة«  الوطنية لتكـــون هي »الوكالـــة 
يف تقديـــم املســـاعدات اإلنســـانية ، إذ 
توطـــني  يســـاهم يف  ذلـــك  توليهـــا  أن 
اإلغايث  الوصـــول  ويجعـــل  املســـاعدات 
املميزات  اعتبـــار  وشـــامالً عـــىل  رسيعاً 
التـــي ميكـــن أن تتحقـــق مـــن ذلـــك 
كفهـــم الجهـــات املحلية الوطنيـــة للغة 
الدائم  ووجودهـــم   ، الثقافية  واملعايـــري 
يف املجتمعات املترضرة ، وكذلك ســـهولة 
الدائـــم باملجتمعـــات املحلية  االتصـــال 
وهو مـــا مينح تلـــك املنظـــامت القدرة 
عـــىل التصدي للكـــوارث قبـــل وقوعها. 
وأكـــد أن الجمعيات الوطنيـــة يف بلدان 
الـــرصاع واملآيس هـــي األكـــر فعالية يف 
القيام بالعمليات االنســـانية رغم كفاحها 
يف ســـبيل الحصول عـــىل التمويل والدعم 
الذي تحتاجه يف رفع مســـتوى استجابتها 
، ورغـــم اعرتاف املنظـــامت الدولية بدور 
إال أن ذلك  الجمعيـــات وفعاليتهـــا  تلك 
االعـــرتاف ال ينعكس يف مجـــال التمويل 

أو البنى التنســـيقية لألعامل اإلنســـانية . 
 بناء مصفوفة

املنظمـــة  أن  »الســـحيباين«  وأضـــاف 
جمعيات  مـــن  مكوناتها  مـــن  وبدعـــم 
العربية  االحمر  والصليـــب  االحمر  الهالل 
تســـعى حاليـــاً إىل بناء مصفوفـــة برامج 
وأنشـــطة بينية »محلية« بـــني الجمعيات 
واألنشـــطة  الربامج  مع  ملواءمتها  الوطنية 
اإلقليمية  العربيـــة  الدائرة  االنســـانية يف 
ومـــن خـــالل التشـــبيك مـــع منظامت 
العمـــل العريب املشـــرتك ســـواء العاملة 
تحـــت مظلـــة جامعـــة الـــدول العربية 
أو غريهـــا ، لتنتقـــل بهـــا بعـــد ذلك إىل 
الحركة  ومكونـــات  الدوليـــة  املنظومـــة 
ومؤسســـات  منظامت  جانب  إىل  الدولية 
لتعمل   ، بامليدان  العاملـــة  املتحدة  األمم 
نقلـــة نوعيـــة يف التنســـيق والتكامـــل 
الفاعـــل بـــني هـــذه الدوائـــر الثـــالث 
)املحليـــة واإلقليمية والدوليـــة( . مؤكداً 
أن هذا التنســـيق يســـاعد بشـــكل كبري 
عـــىل معرفة األوقـــات املناســـبة لتقديم 

املســـاعدات وآليـــات تقدميها .  

الورقـــة صـــدى وأثراً  تركـــت   وقـــد 
واســـعاً يف املنتـــدى حيـــث كانت محل 
مهمة وجديرة  أبعـــاداً  إذ حملت  النقاش 
باالهتامم مثـــل متليـــك املعلومات حول 
الفعالة  الخطـــط  املبكـــر، ووضع  اإلنذار 
املحلية  املجتمعـــات  وتنظيم  للطـــوارئ، 
وبيان دورها، وكذلـــك تدريب املتطوعني 
مســـألة  جانـــب  إىل  القـــدرات  وبنـــاء 
الـــرشاكات  وبناء  والتعـــاون  التشـــبيك 
عرب الحـــدود لالســـتفادة مـــن الخربات 
والتجـــارب والدعـــم والتمويـــل ، كـــام 
أبدت الورقة اســـتغراب ضيـــوف املنتدى 
من عـــدم تواجد موظفـــني يف املنظامت 
اإلنســـانية الدوليـــة متثل الـــدول املانحة 
بالـــذات وهذا يف حد ذاتـــه عائق لتوطني 
العمل اإلنســـاين ، وعدم االســـتفادة من 
بالنســـبة  املنظامت وتجاربها  تلك  خربات 
للـــدول املانحة والتي تـــربز دول الخليج 

مقدمتها. يف 
 برنامج رائد

رضورة  اىل  »الســـحيباين«  ودعـــا 
اســـتقطاب الكفـــاءات العربية الشـــابة 
واملؤهلة للعمل واســـتجالبهم ليتســـنموا 
العمل  منظـــامت  يف  قياديـــة  مناصـــب 
االعـــرف  ألنهـــم  والدوليـــة  اإلنســـانية 
عـــىل  واألقـــدر  اإلنســـانية  بأزماتهـــم 
الشـــديد  اســـتغرابه  ، مبدياً  مواجهتهـــا 
بعـــدم قيـــام بعـــض الجهـــات املعنية 
املدين  املجتمع  ومنظـــامت  والحكوميـــة 
، مطالباً  الجانـــب اهتاممـــاً  إيالء هـــذا 
بوضـــع خطط اســـرتاتيجية عربية يف هذا 
إىل ان املنظمة وبدعم  الشـــأن ، مشـــرياً 
مكوناتهـــا مـــن الجمعيـــات الوطنية قد 
وضعـــت برنامج »رائد« الـــذي يهدف إىل 
تأهيـــل قيادات شـــبابية عربية تســـاعد 
يف قيـــادة العمل اإلنســـاين دولًيـــا, ويتم 
ترشـــيحها الحًقـــا للعمـــل يف املنظامت 
اإلنســـاين  بالعمل  العالقة  ذات  الدوليـــة 
كبديـــل للجيل الذي قرب عـــىل التقاعد.  

 الرصد والشفافية
وكشـــفت »الورقـــة« عن املشـــكالت 

اإلنســـانية  املنظـــامت  تواجـــه  التـــي 
اإلنســـانية   املســـاعدات  توصيـــل  يف 
للمترضريـــن يف مناطـــق الرصاعات، ومن 
ذلك مـــا يتعلق بأطراف الـــرصاع ، ومنها 
مـــا يتعلق بالحكومـــات ، وبعض العوائق 
اإلنســـانية ، مشـــرية إىل أن ذلـــك أثـــر 
االنســـانية حيـــث جعلها  املنظامت  عىل 
تعمـــل لكـــن يف املناطق التـــي تقل فيها 
قيـــود الوصـــول ومـــن ثم انتهـــاك أهم 
مبـــدأ من مبـــادئ العمل إلنســـاين وهو 
، وســـط محـــاوالت أخرى من  الحيادية 
بعض املنظـــامت اإلنســـانية التباع طرق 
بديلة مثـــل اإلدارة عن بعـــد خارج البلد 
املنكـــوب ، أو من العواصـــم ومن خالل 
رشكاء محليني . وهذا كام أشـــارت الورقة 
يجعلنـــا أمـــام مشـــكلة اخـــرى تتعلق 
إىل  باإلضافة  والشـــفافية  والرصد  بالرقابة 
الـــذي ال ميلك  املخاطر األمنيـــة للرشكاء 
العديـــد منهم املـــوارد او القـــدرة عىل 
تطويـــر بروتوكـــوالت أمنية مناســـبة أو 
نظـــم تأمينيـــة كافية، وذلـــك يرض عىل 
مختلف  مع  اإلنســـانية  املنظامت  تواصل 
فئـــات الســـكان ، ويؤثر عىل املســـاءلة 
، ويحـــول دون فهـــم االحتياجـــات فهامً 
كافيـــاً أو التمكن من تعزيـــز القبول بني 
املنظـــامت واملجتمعـــات املحليـــة التي 

 . تخدمها 
 متكني وعامر

وعرضـــت الورقة يف ختامهـــا إىل بعض 
للهالل  العربيـــة  املنظمـــة  مرشوعـــات 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر مثل متكني 
الذي تـــم تنفيـــذه يف كل من )ســـوريا، 
الالجئـــني الســـوريني يف تركيـــا ولبنـــان 
,الصومـــال, جـــزر القمـــر, موريتانيـــا(, 
بهـــدف بنـــاء قـــدرات وتأهيـــل املرأة 
العربية الالجئة بالتعـــاون مع الجمعيات 
الوطنيـــة العربية, وتحويلهـــا من مرحلة 
االحتيـــاج إىل االنتـــاج بتعزيـــز قدراتها 
وتأهيلهـــا وتدريبهـــا بشـــكل مهنـــي ، 
لتأهيـــل  »واعـــي«  مـــرشوع  وكذلـــك 
املتطوعـــني يف الوطـــن العـــريب, الـــذي 

يهـــدف إىل تأهيل فريق مـــن املتطوعني 
يف الجمعيـــات الوطنية بالـــدول العربية 
للعمـــل يف املهامت اإلنســـانية يف حاالت 
بكفاءة  واألزمـــات  والكـــوارث  الطوارئ 
عاليـــة، ودرايـــة كافية بالقانـــون الدويل 
عملهـــم  انســـجام  وضـــامن  اإلنســـاين، 
للصليب  الدوليـــة  الحركـــة  معايـــري  مع 
برنامج  ، وكذلك  األحمـــر  والهالل  األحمر 
»عـــامر« الذي يهتـــم بتأهيـــل الالجئني 
من الشـــباب خاصـــة وتأهيلهـــم مهنًيا, 
بلدانهم,  إعـــامر  إعـــادة  يف  ليســـاهموا 
حيـــث ترفـــع املنظمة حيال ذلك شـــعار 
ومهارة«  ..صناعـــة  اإلنســـاين  »العمـــل 
وليـــس مجرد فزعة أو نجـــده كام كان يف 
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المنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر 

تشارك في معرض ومؤتمر 
دبي الدولي لإلغاثة

يني ، وجمعية الهالل  بمشاركة جمعية الهالل األحمر البحر

األحمر الكويتي وحضور فاعل من الهالل األحمر العراقي 

والهالل األحمر السوري 

شـــاركت املنظمة العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر يف معـــرض ومؤمتر ديب الدويل لإلغاثـــة والتطوير » ديهاد« 
15 ، والـــذي رعـــاه صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتـــومـ  حفظه اللـــهـ  نائب رئيس دولـــة اإلمارات 
العربيـــة املتحـــدة ، رئيـــس الـــوزراء، حاكم ديب ، وأقيـــم يف املركز التجـــاري خالل الفـــرتة من 5 إىل 7 مـــارس 2018 ، 
وذلـــك عىل مســـاحة 16 ألـــف مرت مربع ، واســـتقبل أكر من 15.000 مشـــارك وزائـــر ، وبلغ عدد املنظـــامت اإلغاثية 

واملؤسســـات االنســـانية املشـــاركة 600 منظمة دولية إنســـانية متثل 84 دولة. 

معكم ـ ديهاد )خاص( ـ ديب

 الهدف من املشاركة : 
األحمر  للهـــالل  العربية  املنظمـــة  حرصت 
والصليـــب األحمـــر عـــىل املشـــاركة تحقيقاً 
للعديد من األهـــداف التـــي تتضمن : عرض 
املنظمة  ملكونات  واإلغاثية  اإلنســـانية  الجهود 
العربية مـــن جمعيات الهالل األحمر والصليب 
األحمـــر من الجمعيات الوطنيـــة وذلك ضمن 
التـــي حملت االســـتدامة يف  رســـالة املؤمتر 
العمل اإلغايث من خالل وضع االســـرتاتيجيات 
واملنهجيات واملوارد املثـــىل ملواجهة التحديات 
املقبلة. وذلك  الســـنوات  العاملية يف  اإلنسانية 
ضمـــن جهـــود األمانـــة العامـــة للمنظمة يف 
وبرامجها  الوطنية  الجمعيات  نشـــاطات  إبراز 
املتعـــددة ، ومواصلة رســـالتها نحـــو العمل 
اإلنســـاين واإلغـــايث ، وتأكيـــد دور جمعيات 
الهالل األحمـــر العربية يف ظـــل دور املنظمة 
القائـــم عىل تنســـيق العمل العريب اإلنســـاين 
الرامـــي إىل تخفيـــف معانـــاة املترضريـــن ، 
وتحقيـــق االســـتجابة العاجلـــة للمحتاجـــني 
وتوثيق املســـاعدات التـــي تقدمها الجمعيات 
للصليب  الدولية  الحركة  ، ومشـــاركة مكونات 
اإلنســـانية  واملنظامت  األحمر  والهالل  األحمر 
األخـــرى ، باإلضافة إىل تبني عـــرض التجارب 
تبني  ، وكذلـــك  الناجحة  الخـــربات  وتبـــادل 
عـــرض التجارب اإلنســـانية  التـــي نجحت يف 
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تنفيذهـــا جمعيات الهالل األحمـــر والصليب 
األحمـــر يف العامل العريب ، ومـــن ذلك الجانب 
اإلســـعايف واإلغـــايث، ونـــرش مبـــادئ القانون 
الـــدويل اإلنســـاين والتعريف بهـــا ، وتطوير 
اإلنســـاين واالرتقاء  املجال  التطوعي يف  العمل 
بـــه والوقـــوف عـــىل جودتـــه ، والعمل عىل 

توثيـــق عالقة املنظمـــة باإلعالم .
جلسات املؤمتر 

حـــرضت املنظمـــة بقوة يف هذه النســـخة 
إذ اتضحـــت هويتها من املشـــاركة يف حضور 
جلســـات املؤمتر الذي شـــهد 11 جلسة علمية 
مبشـــاركة 50 متحدثـــاً محلياً وعامليـــاً حيث 

كانـــت عىل النحـــو التايل :  
»االستغالل األمثل للموارد املتاحة«

ـ حلقـــة نقاش رفيعـــة املســـتوى بعنوان 
»االســـتغالل األمثل للمـــوارد املتاحة« أدارها 
السفري هشـــام يوســـف، األمني العام املساعد 
للشؤون اإلنســـانية، منظمة التعاون اإلسالمي، 
وجمعت الســـفري لورا تومســـون نائب املدير 
  )IOM(   العام للمنظمـــة الدولية للهجـــرة
، والســـيدة أورســـوال مولـــر، األمـــني العام 
املســـاعد للشـــؤون اإلنســـانية ونائب منسق 
لتنســـيق  املتحدة  األمـــم  مكتب  الطـــوارئ، 
والســـيد   ،   )OCHA( اإلنســـانية الشـــؤون 
محمـــد بيفوغـــوي، األمـــني العام املســـاعد، 
املدير العـــام، القدرة األفريقيـــة عىل مواجهة 
املخاطر، جوهانســـبورغ . واستعرضت الجلسة 
باالســـتغالل  تضطلع  أمميـــة  كيانـــات  أربع 
، وإيصال املســـاعدات  املتاحة  للموارد  األمثل 
اإلمنايئ  املتحـــدة  األمم  برنامج  اإلغاثية هـــي 
ومفوضيـــة الالجئـــني واليونيســـيف وبرنامج 
األغذيـــة العاملـــي ، فربنامج األمـــم املتحدة 
اإلمنـــايئ هو الوكالة املســـؤولة عن األنشـــطة 
العملياتيـــة للتخفيـــف مـــن آثـــار الكوارث 
وعند  لهـــا.  واالســـتعداد  ومنعها  الطبيعيـــة 
وقـــوع حالة طـــوارئ، يعمل املنســـق املقيم 
لربنامـــج األمـــم املتحدة اإلمنايئ عىل تنســـيق 
عمليـــات اإلغاثـــة وجهـــود االنتعـــاش عىل 
املســـتوى الُقطري. كام يقـــدم برنامج األغذية 
الناس حـــول العامل  العاملـــي اإلغاثة ملاليـــني 
ممـــن أرضت بهـــم الكوارث ، حيث أشـــارت 

الجلســـة إىل أنـــه تقد عـــىل عاتـــق الربنامج 
مســـؤولية حشـــد الغـــذاء واملـــوارد املالية 
الرضوريـــة إلدارة عمليـــات ضخمـــة إلطعام 
الالجئـــني الجوعـــى يف إطار العمليـــات التي 
تـــرشف عليها املفوضيـــة . وأكدت الجلســـة 
إىل أهمية التنســـيق بشـــكل خاص الستغالل 
املوارد املتاحـــة ، مشـــرية إىل أن مثل معرض 
ديهـــاد يعـــد من أكـــرب املنصـــات وأحد أكرب 
املعـــارض واملؤمتـــرات اإلنســـانية يف العـــامل، 
والذي يســـاهم يف االســـتغالل األمثل للموارد 
املتاحة ويف وقت نشـــهد فيـــه معدالت نزوح 
قري غري مســـبوقة يف جميع أنحـــاء العامل، 
يتعني عـــىل املجتمع الدويل واإلنســـاين إيجاد 
فـــرص جديدة، وحلـــول مبتكرة ومســـتدامة 
لتحســـني االســـتجابة ألحد أهم القضايا التي 

اليوم. عاملنـــا  تواجه 
 

اإلنســـانية  املســـاعدة  » احتياجات 
يف حـــاالت الطـــوارئ املســـتمرة، كيف 
ومتـــى نلبيها عـــىل النحـــو األفضل؟«
ـ بـــدأت بعدهـــا الجلســـة األوىل بعنوان 
» احتياجات املســـاعدة اإلنســـانية يف حاالت 
الطوارئ املســـتمرة، كيف ومتـــى نلبيها عىل 
النحـــو األفضـــل؟« ورأســـها  الســـيد بانوس 
اإلنســـانية  الشـــؤون  منســـق  مومتزيـــس، 
اإلقليمي لألزمة الســـورية ، مبشـــاركة الدكتور 
ريتشـــارد برنان، مديـــر عمليـــات الطوارئ، 
والدكتور شـــيبا   ، العامليـــة  الصحـــة  منظمة 
والسياســـات  الربامج  رئيـــس  نائب  كروكـــر، 
األمريكيـــة  املتحـــدة  الواليـــات  اإلنســـانية 
)Care(  ، والدكتـــور هوجـــو ســـليم، رئيس 
السياســـة والدبلوماســـية اإلنســـانية، اللجنة 
  )ICRC( للصليب األحمر جنيـــف الدوليـــة 
املاضيـــة  الفـــرتة  أن  الجلســـة  وكشـــفت   .

كانـــت حافلـــة بالتعقيـــد اإلنســـاين واندالع 
أزمـــات أخرى  األزمات ســـاهمت يف حدوث 
طالـــت األطفال والنســـاء ، مـــا جعلت قدرة 
املنظـــامت اإلنســـانية عـــىل املحـــك ، مـــن 
حيـــث تنفيذ العمليات اإلنســـانية وتوســـيع 
النطـــاق يف ظـــل الرصاعـــات الدائـــرة التي 
ســـاهمت يف خلق تحديات جديـــدة كالتجمع 
الكثيـــف يف املـــدن، والتفـــاوت الكبـــري عىل 
الصعيـــد االقتصادي، وتقلب أســـعار األغذية، 
والتدهـــور البيئي، وتنامـــي الجرمية يف بعض 
أنحـــاء العـــامل. وأكـــدت الجلســـة أن العمل 
إلنســـاين يف حاالت الطـــواريء يتطلب القدرة 
الوصول  وإمكانيـــة  التحديات  مواجهـــة  عىل 
، وكذلـــك معرفـــة الوقائـــع املوجـــودة عىل 
الســـكان  إىل  املبارش  الوصول  وإمكانية  األرض 
املترضريـــن ، وأكـــدت أن كل الـــدول املعنية 
وكل األطـــراف األخرى يف النزاعات املســـلحة 

هـــي التي تتحمل املســـؤولية األوىل يف حامية 
الســـكان املدنيني مـــن االنتهاكات الجســـيمة 
للقانـــون الدويل اإلنســـاين. ودعت الجلســـة 
إىل تلبية هـــذه االحتياجات اإلنســـانية بدعم 
األدوات املوصلـــة إىل تلـــك االحتياجـــات من 
حيث تأمـــني الســـالمة البدنيـــة للمترضرين 
وحامية كرامتهم. وتحســـني مســـتوى وفعالية 
العمـــل الذي تضطلـــع به منظـــامت العمل 
اإلنســـاين ، والشـــفافية الكاملـــة ، وتقييـــم 
االحتياجات، وبناء الرشاكات التي تســـاهم يف 

 . اإلنســـاين  العمل  نقلـــة يف  إحداث 
»اإلغاثـــة واملـــوارد الالزمـــة مـــدى 
تحديـــد  توقعهـــا،  مـــدى  توفرهـــا، 

« األولويـــات 
ـ كان عنـــوان الجلســـة الثانيـــة : »اإلغاثة 
واملـــوارد الالزمة مدى توفرهـــا، مدى توقعها، 
تحديـــد األولويـــات » رأســـها الســـيد تويب 

النزر، مســـاعد األمـــني العام، نائـــب املمثل 
الخـــاص ألفغانســـتان واملنســـق املقيم لألمم 
املتحـــدة يف أفغانســـتان ، مبشـــاركة الدكتور 
راندولـــف كينت، مديـــر برنامج املســـتقبل، 
املعهـــد امللـــيك للخدمات املتحدة لدراســـات 
الدفـــاع واألمن، لنـــدن ، والســـيدة جوديث 
االســـرتاتيجية ملبادرات  املستشـــارة  رانـــدل، 
التنمية، بريســـتول، اململكة املتحدة ، والسيد 
جـــان لوي دو برويـــر، مديـــر أوروبا والرشق 
األوســـط، اإلدارة العامة املفوضيـــة األوروبية 
املدنية  والحاميـــة  اإلنســـانية  للمســـاعدات 
)إيكو( . واســـتعرضت الجلســـة آخر البيانات 
لألمم  الســـامية  املفوضيـــة  عـــن  الصـــادرة 
املتحـــدة لشـــؤون الالجئني والتي تســـتند إىل 
معلومـــات تعـــود إىل 15 مايـــو 2017، حيث 
أكـــدت أن هنالـــك 20 نازحـــاً يف كل دقيقة 
من اليوم، وعـــىل مر العقديـــن املاضيني فقد 
ازداد عـــدد املرشديـــن قراً حـــول العامل من 
33.9 مليون يف عـــام 1997 إىل 65.6 مليون يف 
عام 2016 لتســـّجل أعىل مســـتوى لها، كام أن 
االرتفاع الحـــاد يف عدد األشـــخاص املرشدين 
داخلياً كان قد تركّز بـــني عامي 2012 و2015 
مدفوعة بشـــكل رئيـــي بالرصاع يف ســـوريا 
إىل جانـــب رصاعـــات أخـــرى يف املنطقة من 
بينها العـــراق، دول أفريقيا جنـــوب الصحراء 
الكـــربى، جمهوريـــة الكونغـــو الدميقراطيـــة 
وجمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى والســـودان 

الســـودان. وجنوب 
وتعزيز  لإلغاثة  املبتكـــرة  »املنهجيات 

القدرة عـــىل الصمود«
 : عنـــوان  الثالثـــة  الجلســـة  حملـــت  ـ 
وتعزيـــز  لإلغاثـــة  املبتكـــرة  »املنهجيـــات 
القـــدرة عىل الصمود« رأســـها الســـيد كلوس 
الدامنارك  سورنسن، مستشـــار كبري يف حكومة 
واملســـاعدات  الصمود،  عـــىل  القـــدرة  حول 
 ،  )EPSC( لألزمات واالســـتجابة  اإلنســـانية، 
مبشـــاركة الســـيدة أنينا ماتســـون، مدير عام 
الربامـــج باإلنابة، ديب للعطاء، ديب ، و  الســـيد 
جيســـرب لوند، رئيس فرع الخدمـــات الطارئة، 
 )OCHA( اإلنسانية الشـــؤون  تنسيق  مكتب 
، والســـيد شـــكري أحمد، نائب قائد الربنامج 
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االســـرتاتيجي، منظمـــة األغذيـــة والزراعـــة، 
أنَّ  إىل  الجلســـة  هـــذه  وخلصـــت  رومـــا. 
الرصاعـــات والكـــوارث الناجمة عـــن الضغط 
الســـكاين ونقص املياه واألوبئـــة وتغريُّ املناخ 
وسياســـات القـــوة املدمرة ســـتزداد بالتأكيد 
يف جميـــع أنحـــاء العامل، ويف مؤمتـــر ومعرض 
)ديهاد 2018(،  والتطويـــر  لإلغاثة  الدويل  ديب 
يســـتفيد املختصون يف املســـاعدات اإلنسانية 
نظرهـــم  وجهـــات  ويتبادلـــون  والتنميـــة 
إنقـــاذ أرواح األبرياء  واقرتاحاتهم حول كيفية 
والعمل بشـــكل أكر فاعلية ملنـــع املزيد من 
الكـــوارث. وميثِّـــل قرب الرصاعات يف ســـوريا 
أو اليمـــن أو جنوب الســـودان أو ليبيا تذكرياً 

الحلول. بإيجـــاد  للمشـــاركني  صارخاً 
» همزة الوصل ما بني الشـــؤون اإلنسانية، 

السالم« وحفظ  والتنمية، 
ـ تـــال هـــذه الجلســـة الخطـــاب الرئيي 
بعنـــوان » همـــزة الوصـــل ما بني الشـــؤون 
اإلنســـانية، والتنميـــة، وحفظ الســـالم« ألقاه 
الســـيد مراد وهبـــة، مســـاعد إداري ومدیر، 
املكتـــب اإلقلیمـــي للـــدول العربیـــة، املقر 
الرئيـــي لربنامـــج األمـــم املتحـــدة اإلمنايئ، 
نیویـــورك . أكد فيـــه أننا نعيش اليـــوم أوقاتاً 
غـــري مســـبوقة، إذ تعـــاين أعداد كبـــرية من 

النـــاس، أكـــر مـــن أي وقت مـــى، ظروف 
ومؤمتر  معـــرض  ويوفر  واألزمات،  الهشاشـــة 
ديب الـــدويل لإلغاثـــة والتطويـــر فرصة هامة 
القـــرار يف كافـــة أفـــرع املجتمع  لصانعـــي 
الدويل، للتشـــاور حول ســـبل ترشـــيد أعامل 
االســـتجابة مبا يضمـــن التنســـيق الكامل بني 
التدخـــالت اإلنســـانية واإلمنائيـــة ، وعدُّ مثل 
هـــذا التنســـيق خطـــوة مهمة تســـاعد عىل 
اآلنية، وامليض  اإلنســـانية  االحتياجـــات  تلبية 
قدمـــاً، يف الوقت نفســـه، نحو حلـــول معمرة 
تقلـــل االحتياجـــات يف املســـتقبل، وتضـــع 
األســـس لتحقيق أهداف التنمية املســـتدامة 
والســـالم الدائـــم. ودعا يف كلمته إىل ترشـــيد 
اســـتجابتنا الجامعية لألزمات، يف وقت تشـــتد 

والتعاون.  التنســـيق  إىل  الحاجـــة  فيه 
»اإلغاثـــة والتنميـــة، ومنع نشـــوب 

» ت عا لرصا ا
 : الرابعـــة  الجلســـة  كـــام كان عنـــوان  ـ 
»اإلغاثـــة والتنمية، ومنع نشـــوب الرصاعات« 
رأســـها الســـيد ســـاروج كومار جـــا، املدیر 
اإلقلیمـــي، إدارة الـــرشق األوســـط، البنـــك 
الـــدويل ، مبشـــاركة الســـيدة صبا مبســـلط 
، الرئيـــس التنفيـــذي، أكادمييـــة الريـــادة يف 
العمل اإلنســـاين، لنـــدن ، والدكتـــور إيديث 

للتعليم  نائـــب مدير مركز جنيـــف  فافوريو، 
 ،  )CERAH( اإلنســـاين  العمـــل  وبحـــوث 
والســـيدة كريســـتينا بينيت، رئيس مجموعة 
الخارجية،  التنمية  معهد  اإلنســـانية،  السياسة 
اململكـــة املتحـــدة. وأكـــدت هذه الجلســـة 
اإلغاثيـــة والتنمية يف منع  العمليـــات  أهمية 
نشـــوب الرصاعات من حيث شـــمول التوزيع 
انحفاض  الـــذي يســـاهم يف  وعدالتـــه األمر 
وتـــريه الرصاعات بني املجتمعات ، واســـتثنت 
الجلســـة صعوبة إقناع صانعـــي القرارات عىل 
منع  بـــرضورة  والدويل  الوطنـــي  املســـتويني 
نشـــوب الرصاعـــات فمعظم رصاعـــات اليوم 
املنافســـة  األســـاس…تغذيها  يف  داخلية  هي 
عـــىل الســـلطة واملـــوارد وعـــدم املســـاواة 
والتهميش واإلقصاء وســـوء اإلدارة واملؤسسات 
الضعيفـــة واالنقســـامات الطائفيـــة. وأكدت 
الجلســـة رؤية األمـــم املتحدة حـــول أن »أن 
أفضل طريقـــة ملنع املجتمعـــات من االنزالق 
نحو األزمـــة هي ضامن قدرتهـــا عىل الصمود 
مـــن خـــالل االســـتثامر يف التنمية الشـــاملة 
واملســـتدامة.« إذ أن أحـــد أهـــداف التنمية 
املســـتدامة يســـعى إىل »تعزيـــز مجتمعات 
ســـلمية وشـــاملة من أجل التنمية املستدامة، 
وتوفـــري إمكانية الوصـــول إىل العدالة للجميع 

للمســـاءلة  فعالة وخاضعة  وبناء مؤسســـات 
وشـــاملة للجميع عـــىل جميع املســـتويات«. 
كـــام تقوم أهداف التنمية املســـتدامة بتوجيه 
املجتمع الـــدويل إىل إعطاء األولويـــة للوقاية 
من خـــالل إزالة أســـباب الرصاع عـــرب عملية 

سياســـية والســـعي لتحقيق نتائـــج إمنائية. 
للعمـــل  العاملـــي  القمـــة  »مؤمتـــر 

النتائـــج« اإلنســـاين، 
ـ جاء عنـــوان الجلســـة الخاصـــة للمؤمتر 
للعمل  العاملـــي  القمـــة  :«مؤمتـــر  بعنـــوان 
اإلنســـاين، النتائج« رأســـها الدكتـــور موكيش 
كابيـــال، أســـتاذ الصحـــة العاملية والشـــؤون 
اإلنســـانية، جامعة مانشســـرت؛ رئيس تنفيذي 
يف مبـــادرة رشاكـــة مكافحـــة األمـــراض غري 
املعديـــة، مستشـــار خـــاص ســـابق للقمـــة 
العاملیة للعمل اإلنســـاين ، ومبشـــاركة الدكتور 
الصليب  لجمعية  العـــام  غوليت األمني  عباس 
األحمـــر الكيني، نريويب، كينيا ، والســـيد نايك 
فـــان براغ، مديـــر جراوند تروث سوليوشـــنز، 
النمسا ، والســـيدة هاربيندر كوالكوت،  فيينا، 
بريســـتول،  التنمية،  ملبادرات  التنفيذي  املدير 
اململكة املتحـــدة ، والدكتورة  لينـــا أيب رافع، 
مدير معهـــد الدراســـات النســـائية يف العامل 

بريوت،  األمريكية،  اللبنانيـــة  الجامعة  العريب، 
لبنـــان ، و الســـيد أليكس جاكوبـــس، مدير 
أوكســـفام  النقدية،  للتبادالت  التعلـــم  رشاكة 
هـــاوس، كاويل، اململكـــة املتحـــدة، الســـيد 
السياسة واملامرسات  مايكل مســـلامنز، رئيس 
اإلنســـانية، املعونة املســـيحية، لندن، اململكة 
الرشيك  الســـيدة جوديث جرينوود،  املتحدة، 
اإلنســـانية األساســـية  للمعايـــري  التنفيـــذي 
 )CHS( جنيف  واملســـاءلة   بالجودة  املتعلقة 
، الســـيدة ياســـمني رشيف، مديـــر “التعليم 
ال ميكنـــه االنتظار” )صندوق عاملـــي للتعليم 
نيويـــورك. وخلصت  الطـــوارئ(،  يف حـــاالت 
الجلســـة إىل أن »ديهـــاد«  يذكِّرنـــا جميعاً أن 
نســـعى باســـتمرار نحو التواضـــع والتميز يف 
الطريقـــة التي نخـــدم بها النـــاس يف حاالت 
ملبـــادرة  وبالنســـبة  واألزمـــات.  الطـــوارئ 
»التعليـــم ال ميكن أن ينتظـــر«، فهو صندوق 
عاملـــي للتعليم يف حـــاالت الطوارئ أنشـــأته 
القمة العاملية للعمل اإلنســـاين، يســـاعد عىل 
رسعـــة العمل اإلنســـاين مع عمقـــه التنموي 

املســـاءلة.  وزيادة  البريوقراطية  وقلـــة 
ـ شـــهدت بداية اليوم الســـابع من مارس 
ثالـــث أيـــام املؤمتر عـــرض تقدميـــي خاص 

الشـــامل لالستجابة لالجئني«  اإلطار   « بعنوان 
قدمه الســـيد دانيـــال إندرس، مدير، شـــعبة 
الصمـــود والحلـــول، مفوضية األمـــم املتحدة 
لشـــؤون الالجئـــني. ويتطلـــع هـــذا العرض 
خالله من  الالجئون مـــن  يتمكـــن  عـــامل  إىل 
الوصـــول إىل بلدان آمنة حيـــث يتم إدماجهم 
بشـــكل أفضل وحيث ال يعيشون يف املخيامت 
وال يعتمـــدون عـــىل املســـاعدة اإلنســـانية 
الالجئون  حصول  اإلطـــار  هذا  فقط. ويتضمن 
عـــىل الفرصـــة، بإعالـــة أنفســـهم وعائالتهم 
املجتمعات  يف  إيجابيـــة  مبســـاهامت  والقيام 
التـــي تســـتضيفهم. حيث تعـــزز مجتمعات 
بعضهـــا  املضيفـــة  واملجتمعـــات  الالجئـــني 
البعض من الناحيـــة االجتامعية واالقتصادية.  
ويهدف هذا اإلطـــار إىل تخفيف الضغط عىل 
البلدان التي تســـتقبل وتســـتضيف الالجئني، 
بنـــاء االعتـــامد عىل الـــذات بـــني الالجئني، 
يف  التجمعـــات  إىل  توســـيع كيفية الوصول 
البلدان الثالثة، تحســـني الظـــروف التي متكن 

الالجئني مـــن العـــودة إىل بلدانهم. 
ـ حملت الجلســـة الخامسة عنوان :«اإلغاثة: 
اســـتخدام التقنيات الجديدة« رأســـها السفري 
تـــوم فليترش، أســـتاذ زائر، جامعـــة نيويورك 
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العربيـــة املتحدة  أبوظبـــي، دولة اإلمـــارات 
، وشـــاركه الســـيد ديفيـــد كاتـــرود، املدير 
برنامج  الهـــادئ،  اإلقليمي آلســـيا واملحيـــط 
األغذيـــة العاملـــي، بانكوك ، والســـيد كريس 
إيـــرين، رئيس خدمة اإلبتـــكار، مفوضية األمم 
املتحـــدة لشـــؤون الالجئني ، والســـيد إيفور 
األوســـط،  اإلقليمي للرشق  املمثـــل  مورجان، 
ميدير، عامن. وأكدت الجلســـة أن اســـتخدام 
األساســـية  الركائز  مـــن  الجديدة  التقنيـــات 
التي تســـاعد عـــىل التطور والتقـــدم ورسعة 
االنجـــاز والتـــي تؤثـــر بدورها عـــىل قطاع 
العمل اإلنســـاين من حيث توافـــر املعلومات 
والبيانـــات اإلحصائيـــة الالزمة لرعـــة تلبية 
االحتياجـــات االغاثية وتقدميها بشـــكل رسيع 
للمحتاجـــني جـــراء الكـــوارث والرصاعـــات، 
وأشـــادت الجلســـة بأن هناك بعض املنظامت 
نجحـــت يف تبني هـــذا االتجاه الذي يســـاعد 
عـــىل التقليل أو الحد مـــن املخاطر والكوارث 
للمجتمعات ومســـاعدة الفئات األشـــد ضعًفا 
واألكـــر حاجة. كـــام خلصت الجلســـة إىل أن 
التقنيـــات الجديدة تســـاعد عـــىل تعزيز مد 
ذراع العمل اإلنســـاين ، ومواجهـــة العديد من 
الصعوبـــات من خالل ســـهولة نقل املعلومات 
وتوفريهـــا عن الفئـــات األكر ضعًفـــا وحاجة 
وهو ما أدى إىل ســـهولة مشـــاركة املعلومات 
والجمعيات  الهيئـــات  بـــني  فيام  والبيانـــات 

اإلنســـانية.  واملنظامت 
املعنويـــة  االعتبـــارات  »اإلغاثـــة: 

والسياســـية« واألخالقيـــة، 
ـ أمـــا الجلســـة السادســـة فـــكان عنوانها 
:«اإلغاثـــة: االعتبـــارات املعنويـــة واألخالقية، 
والسياســـية« رأســـها السفري هشـــام يوسف، 
العام املســـاعد للشـــؤون اإلنســـانية،  األمني 
منظمة التعاون اإلســـالمي ، مبشـــاركة السيد 
نيل بـــون ، املنســـق املقيم لألمـــم املتحدة، 
املنســـق اإلنســـاين، املمثـــل املقيـــم لربنامج 
األمم املتحدة اإلمنايئ يف باكســـتان ، والســـيدة 
فاطيمـــة غايـــالين، رئيس الدعـــم لقطاع دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجي لالتحـــاد الدويل 
الصليب األحمر والهـــالل األحمر  لجمعيـــات 
)IFRC( ، والســـيدة  نـــورا رشبـــايت جنبالط، 

رئيـــس مؤسســـة كيـــاين ورئيـــس املجلـــس 
االستشـــاري ملركز رسطان األطفـــال يف لبنان، 
بريوت. وخلصت الجلســـة إىل نقاشات عديدة 
تضمنـــت التأكيـــد عـــىل أهميـــة االعتبارات 
األعامل  تقديـــم  واملعنويـــة حني  األخالقيـــة 
اإلغاثيـــة ، وعـــدم االســـتغالل ، والوضوح ، 
وعـــدم التضليـــل ، وااللتزام مببـــاديء الحركة 
الدوليـــة حني تقديـــم األعـــامل اإلغاثية من 
الحياد وغريهـــا ،  ودعوة املنظـــامت االغاثية 
إىل احـــرتام املعتقـــدات الدينيـــة والثقافيـــة 
والخصوصيـــات   ، املتـــرضرة  للمجتمعـــات 
الثقافية للشـــعوب بشـــكل عام، وعدم فرض 

مفاهيم وثقافـــات أحاديـــة الجانب، وأكدت 
الجلســـة أن ذلـــك مخالفـــة رصيحـــة لعدٍد 
مـــن معايـــري ومرجعيـــات حقوق اإلنســـان، 
كاإلعـــالن العاملـــي لحقوق اإلنســـان وإعالن  

»اليونســـكو« الصادر عـــام 2001.
عروض تقدميية

ـ شـــهد املؤمتر بعد ذلك عروضـــاً تقدميية 
خاصة منهـــا عـــرض :« بناء قـــدرات العاملني 
املســـاعدات  تقديـــم  مجـــال  يف  املحليـــني 
اإلنســـانية من خـــالل التعليـــم املعتمد عىل 
تينـــا بولدينج، مدير  التكنولوجيا » للســـيدة 
 ،DisasterReady.org      املوقع اإللكـــرتوين

:«التخطيط من املســـتقبل من أجل  وعـــرض 
كينت، مدير  راندولـــف  للدكتور  املســـتقبل« 
برنامـــج املســـتقبل، املعهد امللـــيك للخدمات 
املتحـــدة لدراســـات الدفاع واألمـــن، لندن ، 
اتجاهات  الدويل،  اإلنســـاين  املجتمع   « وعرض 
الرئيس  للســـيد جيوســـيبي ســـابا،  جديدة« 
للخدمـــات  العامليـــة  للمدينـــة  التنفيـــذي 
الطبية  »التكنولوجيا  وعرض  ديب ،  اإلنســـانية، 
الجديـــدة يف مناطـــق النزاع« للدكتورغســـان 
أبـــو ســـيتا، املدير املشـــارك لربنامـــج الطب 
يف مناطـــق النزاع، معهـــد الصحـــة العاملية، 

بريوت .  بـــريوت،  يف  األمريكية  الجامعـــة 

ختام الجلسات 
وفيـــام  ألقـــى الســـيد ســـريجيو بياتزي، 
األمـــني العـــام للجمعيـــة الربملانيـــة ملنطقة 
البحـــر األبيض املتوســـط الكلمـــة الختامية. 
قدم الســـفري غريهـــارد بومتان كرميـــر، مدير 
ديهـــاد واملجلس االستشـــاري العلمي العاملي 
امللخـــص والكلمـــة الختامية لرئيـــس املؤمتر. 
: »يـــدرك املجلس االستشـــاري  فيـــه  قـــال 
ديهاد  ومعـــرض  ملؤمتـــر  العاملـــي  العلمـــي 
األهميـــة امللحـــة لتلبيـــة احتياجـــات جميع 
املترضريـــن من األزمـــات والكوارث بشـــكل 
أفضـــل، لذا قـــرر املجلـــس وضع اســـتدامة 

املعونـــات كشـــعار للمؤمتـــر ، ومـــن خالل 
الجمـــع بـــني الجهـــات الفاعلـــة الوطنيـــة 
واإلقليميـــة والدوليـــة، فمن املتوقـــع أنه تم 
تبـــادل األفـــكار املبتكـــرة ومشـــاركة أفضل 
املامرســـات، كام تـــم إقامـــة رشاكات مثمرة 
أو زيـــادة تعزيزها«. وأضـــاف:« فوفقا لألمم 
املتحدة، يف عام 2015 أشـــارت التقديرات إىل 
أن هنـــاك نحو 102 مليون شـــخص بحاجة إىل 
آخر  حسب  واليوم،  اإلنســـانية.  املســـاعدات 
اإلحصائيـــات بلغ العدد 142 مليون شـــخص 
يف أكـــر مـــن 40 بلـــداً. إن الهـــدف من هذا 
اللقاء اإلنســـاين هـــو تريع عمليـــة إيصال 
املعونـــات عىل نحـــو أكر فاعليـــة عىل الرغم 
من أن املتطلبات تتجاوز املوارد، إذ اســـتعرض 
برنامـــج مؤمتـــر ديهاد لهـــذا العـــام القضايا 
من  الرئيسية  باالحتياجات  املتعلقة  الحاســـمة 
حيث املســـاعدات اإلنســـانية، وما هي األمور 
املســـتمرة، وما الجديـــد اليوم، ومـــا املتوقع 
غداً، ومســـاهمة املـــوارد املخصصـــة لتمويل 
مبـــا يف ذلك  اإلنســـانية،  املســـاعدات  ودعم 
مصادرهـــا، ومحفزات إطالقهـــا، وقابلية التنبؤ 
بهـــا، ومعايري تحديـــد األولويـــات، واملصادر 
غـــري املستكشـــفة حتـــى اآلن، فيـــام نظر يف 
املنهجيـــات املبتكـــرة وتعزيـــز القـــدرة عىل 
الصمـــود، ويف االعتبـــارات املعنوية واألخالقية 
والسياســـية يف سياق املســـاعدات اإلنسانية«.

نتائج من جلسات املؤمتر :
التقنيات التكنولوجية 

»التقنيـــات  أهميـــة  عـــىل  تأكيـــد  ـ 
التكنولوجيـــة« الجديـــدة إلحـــداث ثورة يف 
عـــامل املســـاعدات اإلنســـانية، كـــام أن تلك 
يف متكـــني  رئيســـياً  تلعـــب دوراً  التقنيـــات 
مشـــاركة املجتمعات مع بعضهـــا يف الحصول 
والصحة  والتعليـــم  الطارئة  املســـاعدات  عىل 
املعرّضـــة  املناطـــق  املاليـــة يف  والخدمـــات 
الطبيعيـــة والنزاعـــات والنكبات. للكـــوارث 

التنسيق 
ـ هنـــاك اجـــامع عـــىل أنـــه بالرغـــم من 
الســـخاء املســـتمر الـــذي تُبديـــه الجهـــات 
املانحـــة، فـــإنَّ االحتياجات اإلنســـانية تفوق 
املـــوارد املتاحة بكثـــري، مام يـــؤدي إىل مزيد 
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لألشـــخاص  بالنســـبة  واملعاناة  املشـــقة  من 
الذيـــن يجدون أنفســـهم عالقـــني يف حاالت 
املؤمتـــر عـــىل أهمية  يعـــول  إذ  الطـــوارئ، 
تلـــك األزمات  التنســـيق هنـــا لتاليف مثـــل 
املســـتجدة وحتـــى ينجح الـــرشكاء يف توصيل 

 . املـــوارد ملســـتحقيها  تلك 
التعليم 

ـ  أهمية توفري التعليم لألطفال والشـــباب 
املترضريـــن من األزمـــات. إن حـــق األطفال 
والشـــباب يف التعليم هو األكر تعرضاً للخطر 
أثناء األزمـــات ، وهو أحد أهـــم االحتياجات 

الرضوريـــة التي ينبغي أن نســـعى لحلها . 
توطني املساعدات 

ـ هنـــاك تأكيـــد عـــىل أهميـــة »توطـــني 
االستجابة  تحقيق رسعة  بهدف  املســـاعدات« 
اإلنســـانية، ويجعـــل  وتوفـــري االحتياجـــات 

الوصـــول اإلغـــايث رسيعاً وشـــامالً . 
 املنظمة تعرف بجهـــود الجمعيات 
الوطنية أمام )15000( مهتم بالشـــأن 

اإلنساين
ســـاهمت املنظمة عرب جناحهـــا بالتعريف 
بجهـــود جمعيـــات الهالل األحمـــر والصليب 
الربامـــج  حيـــث  مـــن  العربيـــة  األحمـــر 
اإلنسانية  واألنشـــطة  االســـرتاتيجية  املشرتكة 
لتخفيـــف معانـــاة املنكوبني يف ظل تناســـل 
العديـــد من ورش  والكـــوارث، وعقد  املآيس 
العمـــل التـــي تبحـــث جهـــود الجمعيـــات 
الوطنيـــة وتوجيـــه بوصلـــة املنظمـــة حيال 
مواجهـــة تحديـــات العمل اإلنســـاين ، خلق 
فـــرص التعـــاون والجهـــود الراميـــة إىل دعم 
العمل اإلنســـاين مـــن خالل قنواته الرســـمية 
، والخـــروج بإطار عمـــل نحو تنفيـــذ املزيد 
من الجهـــود اإلنســـانية املشـــرتكة ، باإلضافة 
إىل بحـــث وتوقيع مذكرات التفاهم املشـــرتك 
التي تتيح االســـتفادة من التقنيـــات الحديثة 
يف مجـــال خدمـــة العمـــل اإلنســـاين ، عرض 
مرشوعـــات املنظمة لخدمة العمل اإلنســـاين 
الرقابة والتقييم ، مرشوع اســـتجابة  كمرشوع 
، مـــرشوع متكني ، مـــرشوع ســـالم ، مرشوع 
املنصة النفســـية لالجئني ، إلقـــاء الضوء عىل 
مستجّدات الشـــعوب العربية املعيشّية وإبراز 

احتياجاتها حيث عمـــل جناح املنظمة كمنصة 
دوليـــة هامـــة جمعـــت األطراف اإلنســـانية 
التنســـيق  واالغاثية كجانـــب هام من جانب 
لديهـــا والتقـــاء املهتمني بالعمل اإلنســـاين يف 
هذا املجـــال ، وتوزيع مجلة معكـــم الورقية ، 
وأخرياً مناقشـــة جدوى العديـــد من املبادرات 
مـــع اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمـــر ، 
واالتحـــاد الـــدويل للصليب األحمـــر والهالل 

 . )املينازون(  األحمـــر 
العربيـــة  الوطنيـــة  الجمعيـــات 

املشـــاركة 
شهدت مشـــاركة املنظمة يف جناحها حضور 
كالً مـــن جمعية الهـــالل األحمـــر الكويتي ، 
جمعيـــة الهـــالل األحمر البحرينـــي ، منظمة 
الهالل األحمر الســـوري . فيام شـــهد املعرض 
مشـــاركة كالً مـــن جمعيـــة الهـــالل األحمر 
العراقـــي ، وهيئـــة الهالل األحمـــر اإلمارايت . 

زيارات لطالب املدارس 
اســـتضافت املنظمـــة بجناحهـــا يف معرض 
ومؤمتـــر ديهـــاد طلبـــة املـــدارس الحكومية 
والخاصـــة ، حيث تعرف الطـــالب والطالبات 
وتذكريهم  واإلنســـانية  اإلغاثية  الجهـــود  عىل 
بـــأن الرصاعات تخلـــف مآيس ومشـــاكل يف 
املجتمـــع تؤثر عىل التعليم والغـــذاء والصحة 
، كام تعرفـــوا عىل مبـــادي العمل اإلنســـاين 
والصليب  األحمـــر  الهالل  جمعيـــات  وجهود 
األحمـــر ، هذا وقد اســـتقبل املعـــرض خالل 
ثالثـــة أيـــام ما يقـــارب مـــن )1300( طالب 
وطالبـــة بواقع زيارة مدرســـية لـــكل نصف 

ســـاعة متت جدولتها خالل ســـاعات املعرض 
التـــي كانت تبـــدأ التاســـعة صباحـــاً وحتى 

 . الســـابعة مساء 
انعقـــاد ورشـــة نقـــاش »تحديات 

اإلنســـاين« العمل 
اســـتضافت »الخيمـــة اإلنســـانية« مبقـــر 
املنظمـــة املشـــارك يف »ديهاد« ورشـــة عمل 
»تحديـــات العمل اإلنســـاين« بحضـــور عدد 
مـــن مســـئويل جمعيـــات الهـــالل األحمـــر 
والصليـــب األحمر باملنظمة وذلـــك عىل كافة 
مســـتويات تحديات العمل اإلنســـاين واإلغايث 
الورشة  وانعكاســـاتها عىل الالجئني . وناقشت 
أبرز املواضيع التي اســـتعرضها مؤمتر »ديهاد« 
والتـــي تتعلـــق بأهمية االســـتدامة يف العمل 
اإلغـــايث واملنهجيات املبتكـــرة لإلغاثة وتعزيز 
القدرة عـــىل الصمـــود يف مواجهـــة األزمات 
وموضـــوع اإلغاثة واملـــوارد الالزمـــة » مدى 
توفرها ومـــدى توقعها وتحديـــد األولويات » 
املتاحة،  للمـــوارد  وأهمية االســـتغالل األمثل 
اإلنســـانية  الطموحات  إىل  الوصـــول  وبهدف 
العربية نحـــو الحاجة للتنســـيق والتعاون بني 
جمعيـــات الهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 
ومنظـــامت العمل اإلنســـاين ، وتحديد ســـبل 
الوقت  اإلغاثيـــة، يف  املنظامت  التنســـيق بني 
الذي أصبـــح الالجئون أحوج مـــا يكونون فيه 
إىل التعاون والتنســـيق األمر الذي يســـاهم يف 
نجاح املشـــاركة املجتمعية بـــني املانحني وفرق 
العمل اإلغايث العاملة عـــىل األرض واملحتاجني 
مـــن الالجئـــني واملنكوبـــني والذيـــن يعانون 

 . الكـــوارث والرصاعات 
التعـــاون  تعزيـــز  إىل  الورشـــة  ودعـــت 
والتنســـيق بني الجمعيـــات اإلغاثية ، ورضورة 
العاملة يف  املنظـــامت  بـــني  التعاون  تعزيـــز 
املجال اإلنســـاين ، وأشـــادت يف ذات السياق 
بالخطـــوات األخـــرية لجامعة الـــدول العربية 
نحـــو تعزيز العمل اإلنســـاين بـــني منظامت 
العمـــل العـــريب املشـــرتك ومنظـــامت األمم 
التحديات  كافـــة  مواجهـــة  بهـــدف  املتحدة 
التـــي تواجه العمل اإلنســـاين. كام ناقشـــت 
الورشـــة دعـــم وتطويـــر اآلليـــات املنظمة 
للعمـــل اإلنســـاين وتوجيـــه االهتـــامم نحو 
أكرب ملواجهة  املســـاعدات وبذل جهود  توطني 
تزايـــد أعـــداد الالجئني . واملســـاهمة يف دعم 

قـــدرات الجمعيـــات املحتاجة .
مـــن  العديـــد  الورشـــة  وقـــد طرحـــت 
املواضيـــع التي ســـيتم اســـتعراضها يف الهيئة 
العامـــة للمنظمـــة العربيـــة للهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمر واملزمـــع تنظيمها يف أبريل 
القـــادم يف بغداد باســـتضافة الهـــالل األحمر 
العراقـــي ومن ذلك العمل عـــىل إيجاد اتفاق 
عريب إنســـاين لحاميـــة العاملـــني واملتطوعني 
يف العمـــل اإلغـــايث ، وتعزيز جوانـــب اإلعالم 
الوثائقية  الربامج  وتوزيع  املتخصص  اإلنســـاين 
واإلعالمية وصناعة مشـــاريع وبرامج مشـــرتكة 
يف املجـــاالت اإلعالميـــة مـــن شـــأنها تنبيه 
العـــامل إىل املـــآيس يف العـــامل عامـــة، والعامل 
الورشـــة  اســـتعرضت  العـــريب خاصـــة. كام 
دور املنظمـــة مـــع جمعيات الهـــالل االحمر 

والصليـــب األحمـــر لخدمة العمل اإلنســـاين 
واإلغـــايث عـــىل الصعيـــد العـــريب، متقصيـــاً 
حراكهـــا اإلنســـاين بشـــكل مكثـــف احتياج 
مكوناتها  مـــع  بالتنســـيق  االشـــقاء  الالجئني 
الرصاع  نطاقـــات  داخـــل  الجمعيـــات  مـــن 
تلعب  وأنها  بالـــذات   ، والحـــروب  والكوارث 
الجمعيات  أدوار  لدعـــم  إقليـــاًم ودولًيا  دوًرا 
الوطنيـــة العربية ، وتشـــجيع برامـــج التؤامة 
التي تحقق رســـالة  الوطنية  الجمعيـــات  بني 
والهالل  األحمـــر  للصليب  الدوليـــة  الحركـــة 
األحمـــر، واهتاممها ببناء قـــدرات الجمعيات 
ذات  والجمعيات  الناشـــئة  العربيـــة  الوطنية 
اإلمكانيـــات املحدودة ومســـاعدة الجمعيات 
إىل إقامـــة  التكوين. باإلضافـــة  طريـــق  يف 
الـــدورات التدريبيـــة يف مجـــاالت القانـــون 
الدويل االنســـاين ،ونرش الدبلوماسية اإلنسانية 
القيادية  والكوادر  التطوعي  الشـــباب  وتأهيل 
يف الجمعيـــات العربيـــة باإلضافـــة إىل إقامة 

 . اإلنســـاين  اإلعالم  ورش 
حـــرض الورشـــة الدكتور حميد الشـــامي 
مستشـــار املســـاعدات الخارجيـــة بالهـــالل 
املعموري  ياســـني  والدكتور  اإلمـــارايت  األحمر 
العراقي،  الهـــالل األحمـــر  رئيـــس جمعيـــة 
والدكتـــور فـــوزي عبدالله أمـــني األمني العام 
للهـــالل األحمـــر البحرينـــي ، وخالـــد الزيد 
املمثـــل االعالمي للهـــالل األحمـــر الكويتي ، 
والدكتـــور زياد مســـاليت مستشـــار العالقات 
الخارجيـــة بالهالل األحمر الســـوري ، وأدارها 
أمـــني عام املنظمـــة الدكتور صالـــح بن حمد 

الســـحيباين بحضـــور آخـــرون مـــن املهتمني 
واإلغايث.  اإلنســـاين  اإلعالمي  بالشـــأن 

ومنصـــة الكرتونية تســـتهدف دعم 
نفسياً الالجئني 

أطلقـــت مجموعـــة »البدائـــل التقنيـــة« 
األنرتنت  عـــرب  رقميـــة  استشـــارات  منصـــة 
وذلـــك عـــىل هامش مؤمتـــر ومعـــرض ديب 
الدويل لإلغاثـــة والتطوير »ديهـــاد« ، وتجمع 
هـــذه املنصة بـــني أطبـــاء وعلـــامء النفس 
مـــن ذوي الخربات واالستشـــاريني النفســـيني 
واملعالجـــني املؤهلني وذلك لتقديم املســـاعدة 
لالجئني بالـــذات يف ظل الواقـــع الحايل املؤمل 
الـــذي تكر فيـــه النزاعـــات ويصعـــب فيه 
الوصـــول اآلمن مبناطـــق النزاعـــات أو التي 
الكبري  التزايـــد  بالخطـــر، ومع  تقع مهـــددة 
يف أعـــداد الالجئـــني. وأوضـــح املـــرشف عىل 
املرشوع املهندس محمد الجـــربيت ، أن املنصة 
تســـمح بإجراء جلســـات بالفيديو باللغة التي 
يســـتخدمها الالجـــئ ومتتـــاز بالحفـــاظ عىل 
أعـــىل درجات الخصوصية الكاملـــة ، كام تركز 
النفســـية  الصحة  املنصـــة عىل قضايـــا  هذه 

 . والعقلية 
مـــن جهته نـــوه الدكتور صالـــح بن حمد 
الســـحيباين األمـــني العـــام للمنظمـــة بهذه 
الفيديو دون  تقنيـــة  املنصة كونها تســـتخدم 
مشـــاركة املعرفـــات األخـــرى ، وهـــذا يوفر 
ميـــزة اضافيـــة لالجئـــني الذيـــن ال يفضلون 
كشـــف هوياتهم. وأضـــاف أن املنظمة ومن 
خـــالل دورها يف دعـــم املجال التنســـيقي يف 
العمـــل اإلغـــايث رأت أن هـــذه التقنية تعد 
بنيـــة تحتيـــة متكاملة ومحرتفـــة وبها جميع 
امليـــزات التي تتيح ملنظامت العمل اإلنســـاين 
وجمعيـــات الهالل األحمـــر والصليب األحمر 
متكني تقديم املشـــورة للوصـــول إىل موظفيها 

والعاملـــني بها يف املجـــال اإلغايث .
شكر وتقدير : 

تـــود املنظمـــة العربيـــة للهـــالل األحمر 
والصليب األحمر أن تتقدم بالشـــكر والتقدير 
ألعضائهـــا من منســـويب الجمعيـــات الوطنية 
الذين شـــاركوها نجاح هذا التواجد اإلنســـاين 
وهـــم : الدكتور فـــوزي عبداللـــه أمني األمني 
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العـــام للهالل األحمـــر البحريني . واألســـتاذ 
خالد الزيـــد املمثل االعالمي للهـــالل األحمر 
الكويتـــي وذلـــك عـــىل مشـــاركتهم املنظمة 
يف جناحهـــا ، حيـــث تـــم اســـتعراض جهود 
جهودهـــام يف املجـــال اإلنســـاين مـــن خالل 

 . بالجناح  مقرهـــام 
الشـــامي  الدكتور حميد  تكريـــم  تم  كام 
مستشـــار املســـاعدات الخارجيـــة بالهـــالل 
األحمـــر اإلمـــارايت ، و الدكتور زياد مســـاليت 
بالهـــالل  الخارجيـــة  العالقـــات  مستشـــار 
الســـوري عىل حضـــوره وتلبية دعوة  األحمر 
املنظمة ، والدكتور ياســـني املعمـــوري رئيس 
جمعية الهـــالل األحمر العراقـــي. وذلك عىل 
تواجدهـــم ومشـــاركة جمعياتهـــم باملعرض . 

التوصيات : 
تدعـــوا املنظمـــة العربية للهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر إىل اســـتثامر مثل معرض 

ومؤمتـــر ديهـــاد ، كـــام تحـــث الجمعيـــات 
مـــن خالل  املشـــاركة  عـــىل رضورة  الوطنية 
املنظمـــة واإلســـتفادة مـــام يقدمه  جنـــاح 
الجناح مـــن أدوات عـــرض إحرتافية وحضور 
إعالمـــي وجذب للـــزوار واملهتمـــني بالعمل 
اإلنســـاين . وقد تـــم تحديد معـــرض ومؤمتر 
ديب الـــدويل لإلغاثـــة والتطويـــر )16( خالل 
الفـــرتة من 12ـ  14 مارس 2019 إن شـــاء الله  
الجدير بالذكر أن مشـــاركة املنظمة العربية 
الفاعلة  األحمـــر  والصليـــب  األحمر  للهـــالل 
مبعـــرض ومؤمتر ديب الـــدويل لإلغاثة والتطوير 
»ديهـــاد«  تعد فرصة ســـانحة لهـــا لاللتقاء 
باألطـــراف املعنية والجهـــات املهتمة بالعمل 
اإلغـــايث واإلنســـاين مـــن أجل توســـيع دائرة 
التنســـيق والتكامـــل يف هذا املحفـــل الدويل 
من خـــالل إقامـــة دوائـــر نقاشـــية إقليمية 
ودولية بـــني كافة األطـــراف املعنيـــة وصوالً 
إىل فتـــح الطريـــق لبناء الرشاكات اإلنســـانية 

مع مختلـــف املنظامت الدولية ومســـؤوليات 
القطـــاع الخـــاص، وهـــو ما يســـعى املعرض 
لتحقيقه يف ســـبيل تنســـيق الجهود والتكامل 
والتعـــاون بـــني كافـــة املنظـــامت املعنية يف 
املســـاعدات  تعزيز  بهدف  اإلنســـاين  الجانب 
اإلنســـانية وتنســـيق الجهود اإلمنائية الدولية 
امليدانيـــة ، وتنســـيق عمليـــات التواصل بني 
مختلـــف املنظامت والجمعيـــات اإلغاثية عىل 
مســـتوى العامل لتســـهيل املشـــاركة يف تلبية 
احتياجـــات املترضرين من األزمات وتناســـل 

لكوارث. ا

واملنظمة تكرم اللجنة الدولية 
للصليب األحمر تقديرا لعملها اإلنساين 

خالل 25 عاما يف دول الخليج 
كـــرم األمني العـــام للمنظمـــة العربية 
للهالل األحمر والصليـــب األحمر الدكتور 
صالح بن حمد الســـحيباين فـــرع اللجنة 

الدولية للصليب األحمـــر يف دول الخليج 
تقديرا لجهودهـــا وإحتفاء مبرور  ، وذلك 
25 عاما مـــن عملها اإلنســـاين يف خدمة 
تتخذ  ، حيث  اإلنســـاين واإلغـــايث  العمل 
من العاصمـــة الكويتية مقـــرا لها ونقطة 

 . اإلنســـانية  ملفاتها  ملتابعة  انطالق 
للجنة  اإلقليميـــة  البعثة  رئيـــس  ومثن 
الدولية يف الكويت، الســـيد يحيى عليبي 
هـــذا التكريـــم مـــن املنظمـــة العربية 
للهالل االحمر والصليـــب األحمر ، والتي 
املنبثق  اإلنســـاين  للعمـــل  واجهـــة  تعد 
من جمعيـــات الهالل االحمـــر والصليب 

األحمـــر العربية . 
التكريم  العليبي إىل ان هـــذا  وأشـــار 
ميثـــل مناســـبة هامـــة جـــداً إذا يواكب 
مشـــاركة اللجنـــة يف معـــرض ديب الدويل 
لإلغاثـــة وعقب احتفـــاء اللجنة مبرور 25 
عاما يف تطـــور مراحل العمـــل عىل عدة 

ملفـــات متعلقة باملجال اإلنســـاين.
واضـــاف قائـــالً: »البعثـــة اإلقليميـــة 
للجنـــة الدولية للصليب األحمر أنشـــئت 
الخليـــج 1990-1991،  اعقاب حرب  عىل 
حيث ركـــزت عملها عىل زيـــارة وحامية 
األرسى والبحـــث عـــن املفقوديـــن جراء 
للـــم شـــمل العائالت  الحـــرب وذلـــك 
املتفرقة  وإعـــالم عائالتهم عن مصريهم. 
ثـــم تطـــورت أنشـــطتنا وتوســـع عملنا 
بشـــكل كبـــري يف منطقـــة دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجي بفضل دعـــم وتعاون 
تربطها  التي  الوطيـــدة  والرشاكة  الكويت 
الكويتي »احدى  الهالل األحمـــر  بجمعية 
مكونـــات املنظمـــة العربيـــة« مؤكدا ان 
اللجنـــة تعمل مع عدة جهـــات حكومية 
يف املنطقـــة لتطوير الظـــروف والخدمات 
املتوفـــرة للســـجناء يف دول الخليج ونرش 
الوعي يف مجال القانون الدويل اإلنســـاين.

وأضـــاف العليبي ان البعثـــة اإلقليمية 
لـــدول مجلـــس التعـــاون تعمـــل عىل 
عدة مســـتويات مـــن : اهمهـــا التعاون 
مـــع جمعيـــات وهيئات الهـــالل االحمر 
يف دول مجلـــس التعـــاون، باإلضافـــة اىل 
نـــرش القانون الـــدويل االنســـاين، العمل 
الحرية،  عىل حاميـــة املحرومـــون مـــن 
االرسى واملدنيـــني املترضريـــن من الحرب 
الدبلوماســـية  وكذلك  املجاورة،  الدول  يف 
االنســـانية مـــع جهـــات خـــارج الحركة 
والهـــالل  االحمـــر  للصليـــب  الدوليـــة 
االحمـــر. كام تحـــاول البعثـــة اإلقليمية 
من خـــالل مكاتبهـــا يف كل من ســـلطنة 
العاملية اإلنســـانية بديب  عامن واملدينـــة 
دعـــم عملياتهـــا اإلنســـانية يف اليمـــن 
باإلضافـــة لتســـهيل الحوار مـــع أطراف 
النزاع فيام يخص ســـري األعـــامل القتالية 

اإلنســـاين الدويل  القانون  احـــرتام  و 
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الفليج : غياب التقارير في العمل اإلنساني
 على العمل اإلغاثي

ً
 و المسوحات الميدانية يؤثر سلبا

معكم ـ فهد العتيبي - ديب 

أكـــد عيل بن عبداملحســـن الفليـــج رئيس 
مجلـــس إدارة اســـكوب للرقابـــة والتقييم أن 
الرقابـــة عىل األعـــامل اإلغاثية تعـــد العمود 
الفقـــري الـــذي يســـند تحقيـــق األهـــداف 
املرجـــوة مـــن اإلغاثـــة ، مشـــرياً إىل أنها تعد 
الضامـــن لـــكل األطـــراف ابتداًء مـــن املانح 
وانتهاًء باملســـتفيد، فهو يحقـــق هدف املانح 
مـــن صـــول اإلغاثـــة ملســـتحقيها بالجـــودة 
املطلوبـــة وفقـــاً ملعايـــري العمـــل اإلنســـاين 
الـــدويل، ويحفظ كرامة املســـتفيد، ويُســـِهم 
يف تأهيـــل العاملني يف املجال اإلنســـاين لألداء 
وفق املعايـــري الدولية . وحذر مـــن أن غياب 
التقاريـــر يف العمل اإلنســـاين و املســـوحات 
امليدانيـــة الدقيقة يؤثر ســـلبياً عـــىل العمل 
اإلغايث أربـــك العاملني يف هـــذا املجال حيث 
يضع العاملـــني فيه أمام معضلـــة كربى حيال 

غيـــاب رىض املانحني واملســـتفيدين. 
 

جـــاء ذلـــك يف ورشـــة شـــهدتها الخيمة 
اإلنســـانية بجنـــاح املنظمة العربيـــة للهالل 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر الـــذي شـــارك 
يف ديهـــاد 15 مؤخـــراً ، بحضـــور عـــدد من 
املهتمـــني واملختصـــني يف املجـــال اإلنســـاين ، 
وكشـــف أن مركـــز »اســـكوب« للدراســـات 
واإلعالم اإلغايث واإلنســـاين ، ومـــن خالل أداء 
فريـــق الرقابـــة والتقييـــم يرصـــد الكثري من 
األخطـــاء واالختالالت والخروقـــات يف عملية 
لتقييمها  بـــدوره  والتـــي يســـعى  التوزيـــع 
منعـــاً لتكرارهـــا خاصة يف ظـــل الدعم الكبري 
الـــذي يقدمـــه مركز امللـــك ســـلامن لإلغاثة 
اليمن  يف  للمحتاجـــني  اإلنســـانية  واألعـــامل 
الشـــقيقة والـــذي تم تأسيســـه بعـــد تفاقم 
الوضـــع اإلنســـاين يف اليمـــن يف العقد األخري 
يف ظل الوضـــع االقتصادي املـــرتدي واألزمات 
املتتاليـــة، حيـــث نشـــأ إلغاثـــة املنكوبـــني 
واملترضرين عـــرب دعمه ملشـــاريع يف مختلف 

اإلنســـانية. املجاالت 
مـــرشوع  قـــرر   «  : »الفليـــج«   وقـــال 

الرقابـــة إنشـــاء مركز اســـكوب للدراســـات 
واإلعالم اإلغايث واإلنســـاين ليحـــل العديد من 
االشـــكاالت يف العمل اإلنســـاين عىل مستوى 
الرقابة والتقييم  اليمن، ومســـتفيداً من فريق 
املتواجـــد يف كل املديريـــات بأكـــر من 360 
نقطـــة اتصال ميكنـــه من إجراء املســـوحات 
امليدانيـــة والتحقـــق من قوائـــم االحتياجات 
لـــكل املحافظـــات حتـــى يتم رســـم خطط 
التوزيـــع بناًء عـــىل تلك الدراســـات املنهجية 

 . الدقيقة« 
الرقابـــة  مـــرشوع  »الفليـــج«   ولخـــص 
والتقييـــم )2B2( إىل مصفوفـــة معايـــري بعد 
والبحث  والنقاشـــات  الجلســـات  من  العديد 
يف معايـــري العمل اإلنســـاين الدوليـــة، وكانت 
مبثابة امليزان والنهج الســـليم لألداء اإلنســـاين 
لهـــا األثر  أُســـٍس منهجية كان  املتميز.عـــىل 
البارز يف تحســـني أداء العمل اإلغايث واإلنساين 
وتأهيل العاملني فيه بنســـبة كبـــرية جعلتهم 
يستشـــعرون أهمية ما يقومـــون به ورضورة 
توافـــر الرقابـــة يف كل مرشوع ميـــداين وقبل 

هـــذا وذاك توفر الرقابة الذاتيـــة التي تحفظ 
اســـتمراريته عىل  العمل وتكفل  مهنّية هـــذا 
املـــدى البعيـــد، حيـــث الحظنا يف الســـابق 
لغيـــاب الرقابة ما أفرزه العمـــل امليداين لدى 
العاملـــني يف املنظـــامت والناشـــئة منها عىل 
وجـــه الخصوص مـــن قصـــور يف األداء نجم 
عنـــه خلالً يف العمـــل اإلغايث. وأكـــد أن نجاح 
هذه املشـــاريع الرقابية جاء بفضـــل الله ثم 
بفضل الجهـــود التي تبذلهـــا إدارة املرشوع و 
املنفذين  الـــرشكاء  وبتعاون  امليدانيـــة  الفرق 
الذين كان  املنظـــامت املحلية والدوليـــة  من 
لتعاونهم أثـــًرا إيجابًيا عىل تجويد املشـــاريع 
اإلغاثيـــة و تحقيـــق هدف املانـــح و الرشيك 
املنفذ واملـــرشوع بوصول اإلغاثة ملســـتحقيها 
العمل  معايـــري  وفـــق  املطلوبـــة  بجودتهـــا 

. اإلنساين 
 

تكريم من املنظمة عىل الجهود
العربية  املنظمـــة  كرمـــت  قـــد  وكانـــت 
، مركز   للهـــالل األحمر والصليـــب األحمـــر 
اإلغـــايث  واإلعـــالم  للدراســـات  »اســـكوب« 
بـــن  »عـــيل  تســـلَّم  حيـــث   ، واإلنســـاين 
عبداملحســـن الفليـــج« رئيس مجلـــس إدارة 
مؤسســـة اســـكوب للرقابة والتقييم والتنمية 
درعـــاً تكرميًيـــا تقديراً لجهود املركـــز وريادته 
يف التقييـــم والرقابـــة التـــي كان لهـــا الدور 
البارز يف تجســـيد الشـــفافية يف العمل اإلغايث 
إىل  املحيل  الـــدور  مـــن  وانتقالها  واإلنســـاين 
اإلنســـانية  املنظامت  لتعزز من دور  اإلقليمي 
يف مواكبـــة املنظـــامت الدولية وفـــق معايري 
العمل اإلنســـاين التي اســـتخلصتها اســـكوب 
بعـــد العديد من جلســـات النقـــاش البحثية 
وفـــق القانون اإلنســـاين الدويل. وجـــاء هذا 
املشـــاركة يف معـــرض ومؤمتر  التكريم  خالل 
 dihad2018 والتطويـــر لإلغاثة  الـــدويل  ديب 
، حيث شـــاركت اســـكوب ضمن وفـــد إداري 
برئاســـة رئيـــس مجلـــس اإلدارة »عـــيل بن 
عبداملحســـن الفليـــج« الذي أســـهم كثريًا يف 
دعم مســـرية العمل اإلنســـاين عىل املســـتوى 
اإلقليمـــي لتصبح ضمن عمٍل مؤســـي يرتقي 
وفق معايري العمل اإلنســـاين الـــدويل ليتجاوز 

مصـــاف املنظامت اإلنســـانية العاملية. ويعزز 
مـــن العمل الرقـــايب يف املنظامت اإلنســـانية 
وأهميته يف تجســـيد الشـــفافية وحفظ كرامة 

. ين ملستفيد ا
 

مرشوع االستجابة الريعة
قدمـــت املنظمـــة العربية للهـــالل األحمر 
ومجموعـــة   )ARCO( األحمـــر  والصليـــب 
اســـكوب أحدث مـــرشوع يخص االســـتجابة 
الريعـــة لتعزيز الحياة ، والذي يســـمح من 
خالل ســـواره الكرتونية تحمـــل باركود خاص 
بتقديم املســـاعدات اإلنســـانية واالســـتجابة 
االســـتغاثة يف مجاالت عدة  لنـــداء  الريعة 
للكثـــري مـــن املســـتهدفني يف اململكـــة ويف 
مجموعـــة الـــدول العربيـــة وإنشـــاء قاعدة 
بيانات ووســـائل ربـــط الكرتونيـــة ألكر من 
20 مليـــون مســـتهدف يف أكـــر مـــن خمس 

 ، أوىل  العربيـــة كمرحلـــة  املنطقـــة  دول يف 
ومـــن ضمـــن القطاعـــات املســـتهدفة بهذا 
املجـــال وزارة الصحـــة للمـــرىض واملنومـــني 
العمـــل والعـــامل  املستشـــفيات، ووزارة  يف 
واملنظـــامت الدوليـــة املختصـــة بالالجئـــني 
والنازحني ومنظامت رعايـــة ذوي االحتياجات 
الخاصـــة واملســـتهدفني من عمليـــات اإلغاثة 
الغذائيـــة والطبية واإلنســـانية بشـــكل عام ، 
وذلـــك بدال مـــن األســـلوب الورقـــي املتبع 
ســـابقا، كام يشـــكل املـــرشوع روابـــط أمن 
وتعزيز للحيـــاة عىل اختـــالف مناحيها ، وما 
يختـــص بـــإدارة وتنظيم الحشـــود ،  ويخدم 
املـــرشوع املؤسســـات والهيئـــات واملنظامت 
التـــي تعمل يف مجال األمـــن الصحي والغذايئ 
والحقـــوق والحريـــات والتخطيـــط والرقابة 
لتلك املشـــاريع والخدمـــات املقدمة كأعامل 

ورقابية . إنســـانية 

ورشة إنسانية 
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المنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر تكرم 
الهاللين الكويتي والبحريني 

على مشاركتهما في 
»ديهاد« 15

معكم ـ ديب ـ خاص
كرمـــت املنظمـــة العربيـــة للهـــالل 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر كالً مـــن 
جمعية الهالل األحمـــر الكويتي وجمعية 
الهـــالل األحمر البحرينـــي ، وذلك تقديرا 

لجهودهـــام ومشـــاركتهام مـــع املنظمة 
ديب  معـــرض  يف  األخـــرية  مشـــاركتها  يف 
 15 »ديهاد«  والتطويـــر  لإلغاثـــة  الدويل 
والتـــي حظيـــت بإشـــادة األمـــني العام 
للمنظمـــة الدكتـــور صالـــح بـــن حمد 

الســـحيباين وإدارة الجنـــاح بالجهود التي 
تـــم تقدميها ملا يخـــدم قضايـــا الالجئني 
، ورفـــع قـــدرة التعاون بـــني الجمعيات 
وتحقيق أهدافها اإلنســـانية ، مع التأكيد 
أن مـــا تقدمـــه املنظمـــة خـــالل الفرتة 

املاضيـــة والقادمـــة يأيت يف ســـبيل الرفع 
املؤسي  اإلنســـاين  العمل  مســـتوى  من 
وتطويـــر خدماتها اإلغاثية مبـــا يؤكد دور 

الجمعيـــات الوطنيـــة العربية . 
وإســـتلم كالً مـــن البحرينـــي الدكتور 
العام  األمـــني  أمـــني،  عبداللـــه  فـــوزي 
لجمعيـــة الهـــالل األحمـــر البحريني  ، 
والكويتـــي خالد الزيد املمثـــل اإلعالمي 
لجمعيـــة الهالل األحمـــر الكويتي دروع 
وشـــهادات التقديـــر من األمـــني العام، 
الجنـــاح  يف  العاملـــني  تقديـــر  وســـط 
والجهـــات األخـــرى املشـــاركة باملعرض ، 
حيث عـــربت مشـــاركتهام عـــن الجهود 
التـــي تبذلهـــام الجمعيتـــان يف خدمـــة 

 . واإلنســـانية  اإلغاثية  الجوانـــب 
مـــن جهتـــه قـــدم الدكتـــور فـــوزي 
عبداللـــه أمـــني شـــكره وتقديـــره عىل 
الجهـــود التي بذلتها املنظمـــة نحو هذه 
التعاون  ســـبيل  يف  املتميـــزة  املشـــاركة 
والتكاتـــف بـــني الجمعيـــات الوطنيـــة 
واملنظمـــة نحـــو خدمة العمل اإلنســـاين 
، مشـــرياً إىل أن جمعيته اســـتثمرت هذه 
التي وفرتها  األدوات  املشـــاركة من خالل 
املنظمـــة مـــن حيـــث أســـلوب العرض 
والتغطيـــة االعالميـــة واالعـــالم الجديد 
ما ســـاهم يف التعريف بجهـــود الجمعية 
من خـــالل املوقـــع الذي متنحهـــا داخل 
جنـــاح املنظمـــة . وهو ما أيـــده يف ذلك 
خالـــد الزيد ممثـــل اإلعـــالم يف جمعية 
الهـــالل األحمـــر الكويتـــي والـــذي نوه 
بهذه الخطـــوات املتقدمة التـــي تنفذها 
املنظمـــة لنرش جهـــود العمل اإلنســـاين 
للجمعيـــات الوطنيـــة يف العـــامل العريب 
، مشـــرياً إىل دعم رئاســـة وأمانـــة الهالل 
الكويتـــي وتثمينهـــا لتوحيـــد الجهـــود 
إنســـاين وعريب مرشف  والخـــروج مبظهر 
يف ظـــل اإلمكانيات التـــي وفرتها املنظمة 

. املشـــاركة  يف هذه 
الدكتـــور  كـــرم   ، الســـياق   ويف ذات 
الســـحيباين الجمعيات الوطنية املشـــاركة 
بشـــكل عـــام يف املعرض حيث شـــاركت 

 ، العراقـــي  األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة 
وجمعيـــة الهـــالل األحمـــر اإلمـــارايت ، 
الدكتـــور زياد  كام كرم بشـــكل خـــاص 
مســـاليت مستشـــار العالقـــات الخارجية 
بالهـــالل األحمـــر الســـوري والذي حرض 
العديـــد من ورش  املنظمة يف  ملشـــاركة 
العمـــل والحديـــث عـــن دور الهـــالل 
الســـوري الذي يعمل بدور كبري إنســـاين 
املصابني  وإســـعاف  اإلنقاذ  عمليـــات  يف 
وتوزيع اإلغاثات يف ســـوريا الشـــقيقة . 
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن املنظمـــة 
العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر 

اإلنســـانية  الدولية  املنظامت  إحدى  هي 
التـــي تعمل وفـــق رؤية مؤسســـية يف 
خدمـــة العمـــل اإلنســـاين املنبثـــق من 
جودة  مســـتهدفة   ، الوطنية  جمعياتهـــا 
التنســـيق والعمل عىل توطني املساعدة ، 
والرفع من  مستوى املشـــاركة املجتمعية 
داخـــل النطـــاق العريب الـــذي ميثل أكرب 
رقعـــة من العمـــل اإلنســـاين ، ويضم يف 
الوقت ذاتـــه أكرب الجهـــات املانحة التي 
توجـــه دعمها املســـتمر للدول األشـــقاء 
التـــي تحيط بهـــا النزاعـــات والرصاعات 

. الطبيعية  والكـــوارث 
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أوال- فكرة االتحاد العريب:
عريب  اتحـــاد  تأســـيس  فكـــرة  بدأت 
لجمعيات الهالل األحمـــر مبدينة القاهرة 
القيـــام بحملة  عـــام 1957م، مبناســـبة 
أثناء  الجزائري  للشـــعب  املعونات  لجمع 
أعلن  الجزائريـــة، حيث  التحريـــر  حرب 
العملية  الخطـــوات  يتـــم وضع  أنه  عىل 
ملـــرشوع  تأليـــف هـــذا االتحـــاد، من 
أجـــل أن تكون تجربـــة توصيل املعونات 
التعـــاون  للجزائـــر يف مجـــال  الطبيـــة 
والتنســـيق بني جمعيات الهـــالل األحمر 
يف البـــالد العربيـــة ، وتواصلـــت جهود  
جمعيـــة الهالل األحمر املـــرصي لتكوين 
العربية  وحدة تنســـيق من الجمعيـــات 
للهـــالل والصليب األحمـــر، وتقدمت بها 
إىل رابطـــة جمعيـــات الصليـــب األحمر 
يف جنيـــف، وقد تـــم اإلعالن عـــىل أنه 
تتخـــذ اإلجـــراءات لعقـــد مؤمتر 
عام ، يضـــم ممثيل جمعيات 
والصليب  األحمـــر  الهالل 
البلـــدان  يف  األحمـــر 
لوضـــع   ، العربيـــة 
النهائيـــة  األســـس 
لهـــذه الوحدة ، وعقد 
جمعية  مبقـــر  اجتامع 
األحمـــر  الهـــالل 
شـــهر  يف  املـــرصي 
1964م  عـــام  نوفمرب 
الدكتـــور  بحضـــور 
معـــروف  عســـاف 
مســـؤول  األرناؤوطي 
برابطة  العـــريب  القســـم 

جمعيـــات الصليـــب األحمـــر، لبحـــث 
تفاصيل هذه الوحـــدة ، واقرتح أن يكون 
مقرها مدينة القاهرة لوجود املؤسســـات 
الخاصـــة بالبالد العربيـــة، واتفق عىل أن 
يعقد مؤمتر للجمعيات العربية للتشـــاور 
حـــول املرشوع وإعـــداد الصياغة الكاملة 

. له
ملجموعة  األول  االجتـــامع   - ثانيا 
 1965 فيينا  يف  العربيـــة  الجمعيات 

م :
ملجموعـــة  األول  االجتـــامع   عقـــد 
الجمعيـــات العربية املشـــاركة يف املؤمتر 
الـــدويل للصليـــب األحمـــر يف فيينا عام 
1965م ، وقـــد متـــت مناقشـــة  توزيع 
نـــرشة إرسائيليـــة أبـــان انعقـــاد املؤمتر 
خالفـــا لألنظمـــة املرعيـــة ، واتفق عىل 
تقديم مذكـــرة احتجاج إىل ســـكرتري عام 
الرابطـــة ، و االتفـــاق عـــىل رضورة عقد 

دورية. اجتامعـــات 
 ثالثـــا- اجتـــامع االتحـــاد العريب 
لجمعيات الهـــالل والصليب األحمر 

: م   1965 عامن   ،
املراســـالت  تبادل  تـــم  العـــودة  بعد 
بني الجمعيـــات  العربيـــة،  تبنى الهالل 
األحمر األردين الدعـــوة إىل عقد االجتامع 
الثـــاين مبدينـــة عـــامن لالتحـــاد العريب 
والصليب  األحمـــر  الهـــالل  لجمعيـــات 
الـــذي  19/12/1965م،  األحمربتاريـــخ 
افتتـــح مبدينة عامن وانتقـــل املجتمعون 
إىل مدينـــة أريحـــا  ملواصلة الجلســـات ، 
التي عرضت  املوضوعـــات  أهـــم  وكانت 
عليه ، النظام األســـايس املقـــرتح لالتحاد 

قراءة في مراحل تأسيس 
المنظمة العربية للهالل 
األحمر والصليب األحمر

بقلم: د.  محمد العسبيل 

مستشار باملنظمة العربية 

األحمـــر  الهـــالل  لجمعيـــات  العـــريب 
والصليـــب األحمر، الذي تـــم إقراره من 
قبـــل الوفود التي حرضت هـــذا االجتامع 
وهي األردن ومرص والســـعودية والعراق 
وســـوريا ولبنـــان والســـودان والكويت 
الصليب  ورابطـــة  العربيـــة  والجامعـــة 
للصليـــب  الدوليـــة  واللجنـــة  األحمـــر 
األحمر، ومنـــدوب عن الجبهـــة القومية 
لتحريـــر جنـــوب اليمـــن، والـــذي قدم 
تقريـــرا عن حالـــة املنكوبـــني يف مناطق 

. املحتل  الجنـــوب 
وقـــد صدرت عـــن هذا املؤمتـــر عدة 
توصيـــات، منهـــا التوصيـــة إىل الـــدول 
العربيـــة التي ليس لهـــا جمعيات للهالل 
األحمر بأن تعمل عـــىل تكوينها بالرعة 
املمكنـــة، وحث جميـــع الجمعيات عىل 
حضور حلقة دراســـية يف الـــدار البيضاء 
مايـــو 1966م، وإقـــرار نظـــام االتحـــاد 
العـــريب، ورصـــد ميزانيـــة مؤقتـــة له ،  
الهالل  وتكليـــف لجنة مـــن جمعيـــات 
األحمـــر يف األردن والعـــراق والجزائـــر، 
لبحث مســـودة هذا النظام  مع الرابطة.

رابعا- لقاءات إقليمية :
-1 عقد املؤمتـــر اإلقليمي األول للهالل 
الدار  األحمـــر والصليب األحمـــر مبدينة 
البيضـــاء ـ املغـــرب ،يف الفـــرتة 23 ـ 28 
الجمعيات  مايو 1966م، وحـــرضه ممثلو 
الوطنية يف األردن ومرص وســـوريا ولبنان 
والســـودان والجزائـــر وتونـــس وليبيـــا، 

واملغـــرب وتركيا وإيران وأفغانســـتان.
الثـــاين  اإلقليمـــي  املؤمتـــر  -2 عقـــد 
للهـــالل األحمروالصليـــب األحمر مبدينة 
يناير1969م  الفـــرتة  25-29  الكويت، يف 
،وحـــرضه ممثلو الجمعيـــات الوطنية يف 
األردن وتركيـــا وتونس  والجزائر وســـوريا 
والكويت  املتحدة  والجمهوريـــة  والعراق 
ولبنـــان واملغرب  ومندوبـــون عن رابطة 
جمعيـــات الصليـــب األحمـــر واللجنـــة 
الدوليـــة الصليـــب األحمـــر  ومنظمـــة 
الصحـــة العامليـــة ، وصنـــدوق الطفولة 
الـــدويل ومراقبني  من جمعيـــات الهالل 

األحمر يف البحريـــن وأبوظبي ، ومراقبون 
بصفـــة شـــخصية عـــن جمعيـــة الهالل 

. الفلســـطيني  األحمر 
خاصـــة  اجتامعـــات  خامســـا- 

: محـــدد  مبوضـــوع 
-1 اجتـــامع متهيدي لرؤســـاء جمعيات 
الهـــالل األحمر والصليـــب األحمر بالبالد 
العربيـــة  والـــذي عقد مبدينـــة بريوت 
يف الفـــرتة 10-8 مـــارس 1969م ، وحرضه 
الهـــالل والصليـــب  ممثلـــو جمعيـــات 
األحمـــر يف األردن وســـوريا والكويـــت 
يونيو  آثـــار حـــرب  ،ملناقشـــة  ولبنـــان 
التي ســـتبحث يف  ، واملوضوعات  1967م 
املقرر  األحمـــر  للصليب  الـــدويل  املؤمتر 

عقـــدة يف مدينة إســـطنبول.
الهالل  رؤســـاء جمعيـــات  اجتامع   2-
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األحمـــر والصليـــب األحمر الـــذى عقد 
مايو  الفـــرتة 17-18  القاهـــرة يف  مبدينة 
الجمعيـــات  ممثلـــو  وحـــرضه  1969م، 
العربيـــة يف مـــرص وســـوريا  الوطنيـــة 
والعـــراق ولبنان وفلســـطني  والجزائـــر، 
والكويت وليبيا والســـودان، واملوضوعات 
التـــي متت مناقشـــتها يف هـــذا االجتامع  
األرايض  يف  الصحيـــة  األوضـــاع  كانـــت 
الالجئني  ومخيـــامت  املحتلـــة  العربيـــة 
الفلســـطينيني يف خـــارج هـــذه األرايض.
جمعيـــات  اجتـــامع   - سادســـا 
الهـــالل األحمر والصليـــب األحمر - 

: 1970م  القاهـــرة 
األحمر  الهالل  جمعيـــات  اجتامع  عقد 

والصليـــب األحمـــر مبدينـــة القاهرة، يف 
ينايـــر 1970م، وحرضه   28 24- الفـــرتة 
ممثلـــو الجمعيـــات الوطنيـــة العربيـــة 
والكويـــت  وســـوريا  واألردن  مـــرص  يف 
، والجزائـــر واليمـــن الشـــاميل واليمـــن 
الجنـــويب وليبيـــا والســـودان ، وتم بحث 
أوجه التعـــاون بني الجمعيـــات ، واتخاذ 
موقـــف موحـــد يف املؤمتـــرات الدولية ، 
وإصـــدار نرشة أخرى تتضمـــن مخالفات 
األرايض  يف  جنيـــف  التفاقيات  إرسائيـــل 
اللجنة  نشـــاطات  واســـتعراض   ، املحتلة 
الدولية للصليب األحمـــر يف العامل العريب 
، وإنشـــاء فريـــق عريب للعمـــل يف مجال 
العربية يف  الجمعيات  باســـم  اإلســـعاف 

الوطـــن العـــريب والعامل .
خاصـــة  اجتامعـــات   – ســـابعا 

: محـــدد  مبوضـــوع 
الهـــالل األحمر  -1 اجتـــامع جمعيات 
املواجهـــة  دول  يف  األحمـــر  والصليـــب 
، والـــذي عقـــد مبدينـــة بـــريوت يـــوم 
5/3/1970م وحـــرضه ممثلـــو الجمعيات 
ولبنـــان  واألردن  مـــرص  يف  الوطنيـــة 
مناقشة  ، وقد متت  والكويت  وفلســـطني 
التفاقيات  املتكـــررة  إرسائيل  مخالفـــات 
جنيـــف ، وإصـــدار نـــرشة ثانيـــة بهذه 
العربية  باللغـــات  تصـــدر  املخالفـــات، 
واإلســـبانية  والفرنســـية  واإلنجليزيـــة 

والروســـية. واألملانية 
الهـــالل األحمر  -2 اجتـــامع جمعيات 
والصليـــب األحمر مبدينة بـــريوت فرباير 
عـــام 1971م، وحرضه ممثلـــو الجمعيات 
الوطنيـــة يف األردن والبحريـــن وتونـــس 
وســـوريا  املتحدة  العربية  والجمهوريـــة 
وفلســـطني والكويـــت واملغـــرب واليمن 
الجنـــويب واليمـــن الشـــاميل والعـــراق ، 
وحـــرضه الســـيد هرنيك بيـــري أمني عام 
رابطـــة الصليـــب األحمر، والســـيد جاك 
مورانت  املســـاعد الخـــاص لألمني العام 
للرابطـــة ، والســـيد جـــان بيـــري منوار 
،والســـيد   بيـــري جييـــارد، والســـيد ألن 
القـــرارات  ، وقد متت مناقشـــة  مـــودو 

العربية  الجمعيات  اجتـــامع  عن  الصادرة 
الذي عقـــد مبدينة القاهـــرة يوم 24 /01 
اإلغاثة  مبراكز  املتعلقـــة  وخاصة  /1970م 
واإلســـعاف التـــي تقـــرر إنشـــاؤها  يف 
ومتابعة  والجزائـــر،  والقاهـــرة   الكويت 
املوضـــوع الخـــاص بتقديم املســـاعدات 
اإلنســـانية  إىل اليمنيـــني ، ومـــا يتعلق 
بالنـــرشة الثالثـــة لخـــرق اتفاقيـــات  ، 
واملطالبة   ، الشـــارة  واحـــرتام  وحاميـــة 
باعتبـــار املجموعـــة العربيـــة الناطقـــة 

باللغـــة العربيـــة مجموعـــة واحدة .
ثامنا -  اجتـــامع جمعيات الهالل 
األحمـــر والصليب األحمـــر، بغداد- 

العراق   يف 1972م :
األحمر  الهالل  جمعيـــات  اجتامع  عقد 
بغـــداد-  مبدينـــة  األحمـــر،  والصليـــب 
العـــراق يف 5/3/1972م ، وقـــد حـــرضه 
ممثلوالجمعيـــات الوطنيـــة العربيـــة يف 
وفلســـطني وسوريا  واملغرب  الســـعودية 
واألردن ولبنـــان ومـــرص والجزائر، ومتت 
مناقشـــة تقريـــر عـــن اجتـــامع  بريوت 
، وحـــث الـــدول العربيـــة التـــي نالت 
اســـتقاللها حديثا عىل تكويـــن جمعيات 
للهالل األحمـــر، والعالقات بني الجمعيات 
العربيـــة واللجنـــة الدوليـــة، ومســـألة 
توحيد األنظمـــة الداخليـــة للجمعيات ، 
واحـــرتام شـــارة الحامية الهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمر، وإنشـــاء مراكز إغاثة 
وإســـعاف  يف الكويت والقاهرة والجزائر 
الدولية  اللجنة  ، واالطالع عىل نشـــاطات 
للصليـــب األحمـــر يف األرايض العربيـــة 
املحتلـــة ، والتعبري عن االمتنـــان لجميع 
إنجـــازه ومضاعفة  تـــم  أفرادهـــا  ملـــا 
جهودهـــا مـــن اجـــل تطبيـــق حقيقي 
االتفاقية  ،خاصـــة  جنيـــف  التفاقيـــات 
الرابعـــة والخروقـــات املرتكبة مثل تدمري 
املنـــازل واملمتلكات واالعتقـــاالت وطرد 
الخروقات  الســـكان واإلعالن عن هـــذه 
وإعـــداد تقريـــر بهـــذه التفاصيل،وأخريا 
توصيـــة الجمعيات  ملطالبـــة  حكوماتها 
يف املشـــاركة يف اجتامعات تطوير القوانني 

املســـلح. النزاع  خالل  اإلنســـانية 
تاســـعا – اجتامع جمعيات الهالل 
األحمر والصليـــب األحمر، يف عامن  

1973م:
الهـــالل  جمعيـــات  اجتـــامع  عقـــد 
مبدينـــة  األحمـــر،  والصليـــب  األحمـــر 
عامن يـــوم 31/3/1973م وملدة خمســـة 
الجمعيـــات  ممثلـــو  وحـــرضه  أيـــام،  
الوطنيـــة العربية ، يف الســـعودية ومرص 
والبحريـــن والكويـــت ،ولبنان وســـوريا 
للصليب  الدوليـــة  واللجنـــة   ، وتونـــس 
األحمر ورابطـــة الصليـــب األحمر ، وقد 
متت  مناقشـــة تقرير عن أعـــامل اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب األحمـــر يف املنطقة 
العربيـــة وتعـــاون الجمعيـــات الوطنية 
، وتشـــكيل جمعيات  العـــريب  الوطن  يف 
 ، العربية  البلـــدان  األحمـــر يف  للهـــالل 
التـــي ال توجد بها مثل هـــذه الجمعيات 
، ودورهـــا يف تطوير القوانني اإلنســـانية 
والتعاون  املســـلحة،  النزاعـــات  خـــالل 
والتنســـيق بني الجمعيات ، ودراسة بعض 
التعديالت عىل دســـتور رابطـــة الصليب 

. ألحمر ا
الســـادس  عـــارشا – االجتـــامع  
لجمعيات الهـــالل والصليب األحمر 

يف الكويـــت 1974م :
عقـــد املؤمتـــر الســـادس لجمعيـــات 
الهـــالل األحمـــر والصليـــب األحمـــر يف 
الكويت يف الفرتة 14/2/1974-11م،  وقد 
املؤمتر  توصيـــات  تنفيذ  متابعـــة  تضمن 
الخامـــس الذى عقـــد يف مدينـــة عامن 
الصليب  ، ومناقشـــة توصيـــات مؤمتـــر 
األحمـــر الـــدويٍل الذى عقـــد يف طهران ، 
ومناقشـــة وســـائل تدريب الشباب عىل 
األحمر  للهـــالل  التطوعيـــة  الخدمـــات 
والصليـــب األحمـــر ،وإعـــداد برنامـــج 
الدراســـية  والحلقات  التدريبية  للدورات 
، وتبـــادل الزيـــارات بـــني الشـــباب يف 
العطـــالت املدرســـية ،وبحـــث موضوع 
تعـــاون الجمعيـــات العربيـــة يف تقديم 
خدمات اإلســـعافات األوليـــة وغريها من 

الخدمـــات اإلنســـانية يف موســـم الحج 
،وبحث موضوع تنســـيق جمع وإرســـال 
املســـاعدات التي تقدمها الـــدول العربية 
الحـــرب والكـــوارث الطبيعية يف  أثنـــاء 
الخـــارج ، وبحث موضـــوع متويل اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب األحمـــر لتتمكن من 
القيـــام بواجباتهـــا يف الـــدول العربية ،و 
مناقشـــة مذكـــرة  وفد جمعيـــة الهالل 
األحمر الليبي بإنشـــاء أمانـــة عامة دامئة 
للجمعيـــات الوطنيـــة العربيـــة  ، والتي 
لجنة   عليهـــا  وشـــكلت  املوافقة  متـــت 
إلعـــداد  تفاصيل تأسيســـها وعرضها عىل 
االجتـــامع القـــادم  املقرر عقـــده مبدينة 

. الرياض 
الحـــادي عرش- االجتامع الســـابع 
األحمر  للهالل  العربيـــة  للجمعيات 
الريـــاض  يف  األحمـــر  والصليـــب 

1975م: 
 عقـــد االجتـــامع الســـابع للجمعيات 
العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
مبدينة الريـــاض يوم  االثنني 25/1/1975م  
الجمعيات  ، وحـــرضه ممثلـــو  جميـــع 
العربية مبا يف ذلك الصومـــال وموريتانيا، 
ومندوبـــون عن اللجنـــة الدولية للصليب 
األحمـــر ورابطة الصليـــب األحمر ،  وقد 
اتخـــذت عدة قـــرارات وتوصيات  تتعلق 
بدعم وتنســـيق العمل بني الجمعيات، و 
الهالل  تشـــكيل أمانة عامة لجمعيـــات  
األحمـــر والصليـــب االحمـــر، والتي تم 
اقرتاحهـــا يف االجتـــامع الســـابق املنعقد 
مبدينـــة الكويت ،   يكـــون مركزها مدينة 
جدة ، ومناشـــدة الـــدول العربية رضورة 
املشـــاركة الفعالة يف املؤمتـــر الدبلومايس 
القـــادم لتطوير اتفاقيات جنيف ، وإرشاك 
منـــدوب عـــن جمعيات الهـــالل األحمر 
والصليـــب األحمـــر يف الوفود الرســـمية 
العربية  اللغـــة  وتكـــون   ، املؤمتـــر  لهذا 
لغة رســـمية يف الدورات التـــي يعقدها 
معهد هـــرني دونـــان ورابطـــة الصليب 
االحمـــر واملؤمتـــرات الدوليـــة ، عىل أن 
النفقات   العربية   العامـــة  تتحمل األمانة 

ملدة ثالث ســـنوات ، مســـاهمة يف تحمل 
هـــذا العبء االضـــايف ، وقـــرر االجتامع  
األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  تصبـــح  أن 
الفلســـطيني عضـــوا كامـــل العضوية يف 
رابطـــة جمعيات الصليـــب األحمر ، كام 
متت مطالبـــة الرابطة باعتبـــار  مجموعة 
الجمعيـــات الناطقـــة باللغـــة العربيـــة  
مجموعـــة واحـــدة  للتعاون فيـــام بينها 
ومع اللجنـــة والرابطـــة ، خاصة موضوع 
إىل  العربيـــة  الجمعيـــات  ترشـــيحات 

الرســـمية. املناصب 
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طالبت بتطبيق القانون الدولي اإلنساني، ومواجهة إرهاب »المعتدين«
 

المنظمة العربية للهالل االحمر والصليب 
االحمر تدين استهداف المدنيين العزل في 

غزة واألراضي الفلسطينية عامة

 أدانـــت األمانـــة العامـــة للمنظمـــة 
العربية للهالل االحمـــر والصليب االحمر 
العزل  الفلســـطينيني  اســـتهداف املدنيني 
والســـيام األطفال، وأكدت أن اســـتخدام 
القـــوة املفرطة التي متارســـها ســـلطات 
االحتالل يف األرايض الفلســـطينية يحملها 
املســـؤولية التامة مبوجب القانون الدويل 
اتفاقيـــة جنيـــف  اإلنســـاين، وبخاصـــة 
الرابعـــة، باإلضافـــة إىل بعـــض أحـــكام 
وطالبـــت  األول،  اإلضـــايف  الربوتوكـــول 
املجتمـــع الـــدويل بحـــل جـــاد ورسيع 
يحفـــظ كرامـــة اإلنســـان الفلســـطيني 
بحرية،  والعيـــش  املرشوعـــة  وحقوقـــه 
وتطبيـــق قواعد هـــذا القانـــون ومبادئه 
األساســـية تجـــاه هذه االنتهـــاكات التي 
يواجههـــا األبرياء الفلســـطينيني من جراء 
األســـلوب الوحيش واالســـتخدام املفرط 
للذخرية الحية وكذلك االطالق العشـــوايئ 
والرصـــاص  للدمـــوع  املســـيل  للغـــاز 
املطاطي، كام ناشـــدت املنظمة إىل توفري 
ملا  وفقا  للفلســـطينيني  الالزمـــة  الحامية 
اتفاقية  مـــن  املـــادة 47  عليـــه  تنـــص 

الرابعة. جنيـــف 
وعـــربت األمانة العامـــة للمنظمة عن 
إدانتهـــا واســـتنكارها الشـــديد للتحدي 
لألعراف  املســـتمر  واالنتهـــاك  الصـــارخ 
الســـافر  والتهديـــد  الدوليـــة  والقيـــم 
فلســـطني  يف  املدنيـــني  مـــن  لألبريـــاء 
عامـــة ، ومـــا يجـــري حاليـــا يف قطـــاع 
القمع  يواجهـــون  والذين  غزة خصوصـــاً 
من  العديد  يخلـــف  الـــذي  واإلرهـــاب 
الذين وصل عددهم  والشـــهداء  الجرحى 
حتـــى هـــذه اللحظـــة 15 شـــهيدا، كام 
أســـفر وفق تقريـــر تلقتـــه املنظمة من 
جمعيـــة الهالل األحمر الفلســـطيني عن 
إصابـــات تصـــل إىل )1500( حالة تقريبا 
، منهـــا )615( إصابـــة بالرصـــاص الحي، 
و )40( إصابـــة بالغاز املســـيل للدموع، 
والعديد مـــن االصابات املبـــارشة  نتيجة 
التعرض للـــرضب املربح مـــن قبل قوات 
االحتـــالل ، إضافـــة إىل تعامـــل طواقمها 

الطبية باملستشـــفى امليـــداين الذي أقيم 
رشق غزة مـــع )196( مصابـــا. و تقديم 
العـــالج الطبي ألكر مـــن )100( آخرين 
ومستشـــفى  غزة  يف  القدس  مبستشـــفى 

األمـــل يف خـــان يونس.  
ويف ذات الســـياق ، أشـــادت املنظمة 
والصليـــب  األحمـــر  للهـــالل  العربيـــة 
األحمـــر بجهـــود جمعية الهـــالل االحمر 
وصمودها  املنظمة«  »عضو  الفلســـطيني 
اإلنســـاين  عملها  تواصـــل  التي  الفاعـــل 
التي  الصعوبات واالنتهـــاكات  رغـــم كل 
متارســـها ســـلطات االحتالل ، ومثن »بيان 
اإلغاثية  الكـــوادر  جهود  عـــىل  املنظمة« 
بالجمعيـــة من عاملـــني ومتطوعني حالياً 
الذيـــن قدمـــوا أرواحهـــم يف خدمة  أو 

اإلنساين.  العمل  شـــهداء  من  اإلنســـانية 
وتعاونها مع  الجـــادة  وقفتهـــا  مؤكـــدة 
جمعيـــة الهالل األحمر الفلســـطيني رغم 
كل التحديـــات التـــي تواجـــه الجمعية ، 
داعيـــة يف الوقت ذاته جمعيـــات الهالل 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر  العربيـــة 
بخاصة األعضاء باملنظمة إىل  املســـارعة يف 
العاملة  الجمعيات  قـــدرات  دعم وتعزيز 
يف مناطـــق الرصاع يف ظـــل األوضاع التي 
متر بهـــا املنطقة وتحتـــاج إىل املزيد من 
التنســـيق والعطاء والتطوع  ودعم املزيد 
اإلنســـاين  العمل  لخدمة  الـــرشاكات  من 
ازاء مـــا يجري من مآس مؤملـــة للمدنيني 
والنســـاء واألطفال يف املنطقة الســـيام يف 

. املحتلة  الفلســـطينية  األرايض 
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ير اليونسكو عن  تقر
دور التكنولوجيات 
المحمولة في 
تعليم الالجئين

معكم ـ خاص 
يتناول هـــذا التقرير 

املتعلقة  الســـبل  مختلـــف 
املحمولة  التكنولوجيا  باســـتخدام 

لعدد  التعليمية  باالحتياجـــات  للوفـــاء 
غري مســـبوق مـــن الالجئني، الذيـــن تصطدم 
فـــرص حصولهـــم عـــىل التعلـــم بعقبـــات 
متعـــددة، منهـــا عـــىل وجـــه الخصـــوص 
أوضاعهـــم املعيشـــية، إضافـــة إىل الحواجز 

. ية للغو ا
فعالً  املحمولة  التكنولوجيـــات  "تضطلـــع 
بدور رئيـــي يف حياة الالجئني، ســـواء تعلق 
األمر بفـــرص الحصول عـــىل املعلومات، مام 
يُعد أمراً حيويـــاً يف الســـياقات الجديدة، أو 
بالحفاظ عـــىل الصالت االجتامعيـــة”، قالت 
أزوالي.  أودري  لليونســـكو،  العامـــة  املديرة 
وأضافـــت: “وتوفـــر هـــذه التكنولوجيـــات 
حلـــوالً مرنـــة للتعلم مـــن شـــأنها أن تتيح 
التعليم،  عـــىل  الحصـــول  مواصلة  لالجئـــني 
وهـــو ما يشـــكل حقاً أساســـياً مـــن حقوق 
اإلنســـان، فضـــالً عن كونـــه رشطاً مســـبقاً 
املستقبل"  يف  واألمل  االســـتقرار  الســـتعادة 
مـــن  أن 93%  إىل  التقريـــر  يشـــري  وإذ   
الالجئـــني البالغ عددهم 22،5 مليون نســـمة 

الذيـــن أحصتهم األمم املتحـــدة يف عام 2016 
يعيشـــون يف مناطـــق تســـتفيد من شـــبكة 
للهواتـــف املحمولة، وأن %39 مـــن منازلهم 
مـــزودة بهواتف مرتبطة باإلنرتنـــت، فإنه يُبني 
أن "االتصـــال فيام بني الالجئـــني يُعترب، يف كثري 
مـــن األحيان، مبثابة رضورة أساســـية، شـــأنه 

شـــأن التعليم أو امللبـــس أو الصحة".
 هـــذا، وتتيح التجهيـــزات املتصلة الحصول 
برعـــة عىل مزيـــد مـــن األدوات والخدمات 
املتعلمـــني  الالجئـــني  أن  كـــام  التعليميـــة، 
يعتربونها، يف كثري من األحيـــان، أموراً حيوية.
 وأســـتند التقريـــر إىل أعـــامل دورة عام 
2017 ألســـبوع التعلـــم باألجهـــزة املحمولة، 
أوضـــاع  يف  للتعليـــم  مكرســـاً  كان  الـــذي 

الطـــوارئ واألزمات. كام تقدم هـــذه الوثيقة، 
التي تضـــم نحو مائـــة صفحة، سلســـلة من 
النجاحـــات التـــي تبني الـــدور املفيـــد الذي 
التكنولوجيـــات املحمولـــة فيام  بـــه  تقـــوم 
يخـــص تعليـــم الالجئـــني. يذكر أن أســـبوع 
التعلـــم باألجهـــزة املحمولـــة هـــو مرشوع 
واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا  اليونســـكو 
يف مؤمتـــر التعليـــم. ويتـــم تنظيم أســـبوع 
التعلـــم باألجهـــزة املحمولـــة 2018 بالرشاكة 
مع االتحـــاد الدويل لالتصاالت، وهـــو الوكالة 
واملعنية  املتحـــدة  لألمم  التابعـــة  املتخصصة 
بتكنولوجيـــا املعلومـــات واالتصـــاالت. حيث 
أقيم هذا الحدث مـــن 26 إىل 30 آذار/ مارس 

بباريس. اليونســـكو  مقـــر  يف  املايض 

 عندمـــا تكـــون االتفاقيـــات القانونيـــة 
هي الســـبيل إىل الحامية، هذا ما تجســـده 
الشـــارات الثـــالث املعتمـــدة للحاميـــة يف 
أوســـاط املعـــارك ويف دول النـــزاع وهذا ما 
تـــم االتفاق عليـــه يف االتفاقيـــات القانونية 
املتعلقة بالقانون الدويل اإلنســـاين واملنعقدة 
يف جنيـــف عـــام 1949. وبنـــاء عـــىل هذه 
االتفاقيـــات اختارت الجمعيـــات الوطنية يف 
الـــدول الســـامية التي صادقـــت عىل هذه 
تناسبها بني شارات  التي  الشـــارة  االتفاقيات 
الحاميـــة الثـــالث ، الصليـــب األحمر وهي 
تكرمياً  اختيارهـــا  تـــم  التي  األوىل  الشـــارة 
لبلـــد مؤســـس اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
األحمر ) هرني دونان ( وهي ســـويرا التي 
الدوليـــة للصليب  اللجنـــة  احتضنـــت مقر 
األحمـــر مبســـمى اللجنة الخامســـية آنذاك، 
فيـــام وضع عـــدد من الـــدول اإلســـالمية 
الشـــارة الثانية وهي شـــارة الهـــالل األحمر 
حيـــث رأت إقتناعهـــا بذلك ، ومـــع ذلك مل 
األندونيي  األحمر  فالصليـــب  جميعها  تكن 
عىل ســـبيل املثال اختـــار الصليب وهو يتبع 
ألكرب بلد إســـالمي جغرافيـــاً ، هذا يدل عىل 
أن الشـــارة ليـــس لها داللـــة إال » الحامية« 
فقط كام تنص االتفاقيـــات وإن كان املدلول 
الديني قـــد تواجد ضمنيا مـــام دفع بالنظر 
إىل رضورة وجود شـــارة ثالثة تكون مستقلة 
عن الـــدالالت الدينية، وهذا مـــا تم بالفعل 
حينام تم إعتامد الشـــارة الثالثة الكرســـتالة 
الحمـــراء )البلـــورة( يف الربوتوكـــول الثالث 

الشارات الثالث .. الحماية في 
ظل القانون الدولي اإلنساني

إبراهيم خالد الدورسي
مستشار يف القانون الدويل اإلنساين

والخاص  باتفاقيات جنيـــف 1949  امللحـــق 
بالشـــارة وذلـــك يف عـــام 2005 وأصبحت 
هذه الشـــارة )الكرســـتالة( الخيـــار الثالث 
للدول التي ال تود اســـتخدام شـــارة الهالل 

الصليب. أو 
قد يثار التســـاؤل عن اســـتخدام أكر من 
شـــعار أثناء املهامت اإلنســـانية املنوطة بها 
املصادقة عىل  للـــدول  الوطنية  الجمعيـــات 
االتفاقيـــات والربوتوكـــوالت املذكورة، وهذا 
بال شـــك ممكن حيث نصت املـــادة الثالثة 
يف الربوتوكـــول الثالـــث عىل جـــواز الدمج 
املعتمدة  والشـــارة  الكرســـتالة  شـــارة  بني 
للجمعيـــة الراغبة بالدمج لســـبب ما وذلك 
من خـــالل وضع شـــارة الهـــالل االحمر أو 
الصليـــب األحمـــر أو كليهـــام يف املســـاحة 

الحمراء.  الكرســـتالة  داخل 
وهذا بال شـــك ترصيح باســـتخدام شارة 
أخـــرى مـــع الشـــارة الرســـمية، ولكن هل 
باســـتبدال  الجمعيات  أحد  تقـــوم  أن  ميكن 

شـــارتها املعتمـــدة خالل أحـــد املهام ؟؟
 لعل هـــذا املوضوع يســـتحق تســـليط 
الضـــوء عليه نظـــراً للقيمـــة اإلضافية التي 
قـــد تضيفهـــا الشـــارة البديلـــة يف حال تم 
تغيري الشـــارة مؤقتاً ألحـــد الجمعيات، وألن 
الهدف األســـايس من هـــذه االتفاقيات هو 
النزاعات  أثنـــاء  املدنيـــني  الضحايا  حاميـــة 
املســـلحة لذلـــك كانـــت مصلحـــة املدنيني 
مُتكن  التي  اإلجـــراءات  بتســـهيل كل  تقيض 
عـــامل اإلغاثة مـــن الوصول إليهـــم ولذلك 
نصت االتفاقيـــات تحديداً املـــواد )26، 27، 
44) مـــن اتفاقيـــة جنيـــف األوىل، والفقرة 

)2، 3، 4( مـــن املادة الثانيـــة يف الربوتوكول 
الثالـــث التفاقيـــة جنيف الخاص بالشـــارة 
عـــىل تنظيـــم االســـتخدام املؤقت لشـــارة 
أخـــرى معـــرتف فيها غـــري املعتمـــدة من 
اســـتنثاًء يف حالتني  نفســـها وذلك  الجمعية 
لهـــدف حاميـــة عـــامل اإلغاثة أثنـــاء أداء 

 : مهامهم 
 الحالـــة األوىل: وهـــم الطاقـــم الطبـــي 
التابع للقوات املســـلحة ألحـــد أطراف النزاع 
برتخيـــص من دولـــة جمعيتهم، متاشـــياً مع 
الشـــعار الذي كان قـــد تم اعتـــامده مؤقتاً 
وفقـــا للفقـــرة الرابعة من املـــادة الثانية يف 

الربوتوكـــول الثالث الخاص بالشـــارة.
 الحالـــة الثانيـــة : التي تتعلـــق بجمعية 
ليســـت طرفـــاً يف النـــزاع تحمـــل شـــارة 
معتمـــدة كالصليب األحمر ، ولكنها تشـــارك 
مـــع الفريـــق الطبي ألحـــد أطـــراف النزاع 
والـــذي يحمـــل الهـــالل األحمر، هنـــا تقر 
االتفاقيـــات بحق الجمعية املشـــاركة بتغيري 
شـــارتها لشـــارة الفريق الطبي لطرف النزاع 
بترصيـــح من دولـــة الجمعية التي ليســـت 
طرفاً يف النزاع حســـب ترشيعاتهـــا الوطنية 
املســـلحة  للقوات  الطبي  الفريق  ملســـاعدة 

لطـــرف النـــزاع حامل الهـــالل االحمر. 
مجمـــل القـــول أن اتفاقيـــات القانـــون 
الدويل اإلنســـاين وما يتبعها من بروتوكوالت 
ملحقـــة وإن كانت تهتـــم بالضحايا املدنيني 
إال أنهـــا مل تغفـــل جانـــب حاميـــة عامل 
اإلغاثة وهـــذا ما تم تأكيـــده يف فحواها من 
خـــالل تحديد شـــارات الحاميـــة املعتمدة.
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لجمعيات  اإلقليمـــي  املكتب   يعتـــزم 
الصليـــب األحمر والهـــالل األحمر إطالق 
حملـــة إعالمية يف دول الرشق األوســـط 
لتشـــجيع الشـــعوب العربية 
عـــىل التربع بالـــدم خالل 
املبارك،  رمضـــان  شـــهر 
الحملة  هـــذه  تهدف  و 
خـــالل  ســـتبدأ  التـــي 
لشـــهر  األوىل  األيـــام 
منطقـــة  يف  رمضـــان 
توفري  إىل  األوســـط  الـــرشق 
وحدات  مـــن  الكافية  الكميـــة 
الـــدم خالل الفـــرتات التـــي تتدىن 

 ، املبارك  التربعات كشـــهر رمضـــان  فيها 
وتوعيـــة الجمهور بأهمية التـــربع بالدم 
ودوره يف إنقـــاذ أرواح األطفال واألمهات 

العام. طـــوال  والشـــيوخ 
 وأوضحـــت منســـقة الحملـــة ، رنـــا 
باملكتـــب  اإلعالميـــة  كاصـــو  صيـــداين 
بالـــدم  املتربعـــني  عـــدد  أن  اإلقليمـــي 
بشـــكل الفت  يتدىن  الصوم  خالل شـــهر 
وبالتـــايل تعاين بنـــوك الدم مـــن النقص 
يف الوحـــدات التـــي يتـــم تعويضها عرب 
الطلـــب من أفـــراد أرسة املريض بالبحث 
عن متربعني ، مشـــرية إىل أن هذه الحملة 
تنتهـــي يف آخر أيـــام العيد بنـــداء عىل 

اليـــوم  إعـــالن  مـــع  الحملـــة  تختتـــم 
العالمـــي للمتبرعيـــن بالـــدم 14 يونيـــو

المكتـــب اإلقليمـــي لجمعيات 
والهـــالل  األحمـــر  الصليـــب 
 إنســـانية 

ً
األحمـــر يقود جهودا

ودوليـــة للتبـــرع بالـــدم خـــالل 
شـــهر رمضـــان المبـــارك

الصعيـــد الـــدويل للتربع بالدم مبناســـبة 
اليـــوم العاملـــي للمتربعني بالـــدم والذي 
يصادف يوم 14 يونيـــو / حزيران 2018 .

 وأشـــارت »كاصـــو« إىل أن اجتامعـــاً 
شـــهده معرض ومؤمتر ديب الدويل لإلغاثة 
والتطويـــر »ديهاد« 15 بحضـــور الدكتور 
األمني  الســـحيباين  حمـــد  بـــن  صالـــح 
العـــام للمنظمة العربيـــة للهالل األحمر 
والصليب األحمـــر ، ومحمد مخري النائب 
الســـابق يف املكتب اإلقليمـــي لجمعيات 
األحمـــر  والهـــالل  األحمـــر  الصليـــب 
والســـيدة فاطيمة غايـــالين، رئيس الدعم 
الخليجي  التعـــاون  لقطـــاع دول مجلس 
لالتحـــاد الـــدويل لجمعيـــات الصليـــب 
األحمـــر والهـــالل األحمـــر وعـــدد من 
اإلنســـاين شـــجعها عىل  باملجال  املهتمني 
إطـــالق الفكرة التي وجـــدت تجاوباً كبرياً 

، حيث ســـيتم العمل من خـــالل وزارات 
الصحـــة يف ذات الدول ، مؤكـــدة العمل 
مـــع املكتـــب اإلقليمي ملنظمـــة الصحة 
العامليـــة يف القاهـــرة الـــذي سيشـــجع 
وزارات الصحـــة عىل االنضـــامم اىل هذه 
الحملـــة ونـــرش العيـــادات الصحيـــة يف 
الدم من  العامـــة ألخذ عينـــات  األماكن 
املتربعـــني بعـــد أن يكونـــوا قـــد تناولوا 

 . اإلفطار  طعـــام 
 وينتظـــر املكتـــب اإلقليمـــي تكاتف 
الجهـــود يف الجمعيـــات الوطنية للصليب 
األحمـــر والهـــالل األحمـــر واإلنضـــامم 
للحملـــة لتوفـــري أكرب عدد مـــن وحدات 
الـــدم التـــي مـــن شـــأنها إنقـــاذ حياة 

واملرىض.  واألمهـــات  األطفـــال 
 مـــن جهته أكـــد الدكتـــور صالح بن 
حمد الســـحيباين األمني العـــام للمنظمة 

العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر 
ســـعي املنظمـــة مـــن خـــالل جمعياتها 
الحملة  هـــذه  إلنجاح  العربية  الوطنيـــة 
إنســـانية  نبيالً ومبادرة  تعد عمـــالً  التي 
يحتـــاج إليهـــا الكثريون لتقديـــم الدعم 
ســـعادته  عن  وأعرب  املمكن.  اإلنســـاين 
بهـــذه الحملـــة التـــي ترتبـــط بحيـــاة 
للمتربعني  العاملـــي  واليـــوم   ، اإلنســـان 
املكتـــب اإلقليمي  ، مثمنـــاً جهود  بالدم 
والهالل  األحمـــر  الصليـــب  لجمعيـــات 
األحمـــر لتشـــجيع ودعم إنشـــاء برامج 
 ، بالدم  باملتربعـــني  فعالـــة معنية  عربية 
تعزز  التي  اإلنســـانية  السلوكيات  وتعزيز 
مـــن الشـــأن الصحـــي أجـــل االحتفاظ 
بإمـــدادات كافيـــة مـــن الـــدم لجميع 
الدم نقل  إىل  يحتاجـــون  الذيـــن  املرىض 

حملة إنسانية 
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الســـامية لالجئني  املفوضية  دخل ممثل 
املحارصة  املنطقة  يف سوريا، ســـجاد مالك، 
مســـاعدات  قافلة  برفقة  الرشقية  بالغوطة 
إنســـانية ويصـــف لنـــا األوضـــاع التـــي 
شـــاهدها يف حديث مع ميليســـيا فيلمنغ 

سجاد مالك ...
 شاهد العيان ... الذي وصف »الغوطة الشرقية«

من وكالـــة الالجئني يف األمـــم املتحدة. يقول 
مالـــك : "إنها عىل حافة أن تتحـــول إىل كارثًة 
كـــربى. عندمـــا متيش يف تلـــك البلـــدة فإنك 
ســـوف ترى الدمـــار والنـــزوح. مازالت هناك 
جثـــث داخل املبـــاين املدمـــرة. الرائحة قوية 

للغايـــة يف تلـــك املناطـــق. هناك أشـــخاٌص 
يعيشون يف أقبيٍة شـــديدة االزدحام... ورأيت 
النـــاس يخرجـــون مـــن تلـــك األقبيـــة أثناء 
تواجدنـــا هناك. من الصعـــب وصفهم. تراهم 
شـــاحبني والطفح الجلـــدي ظاهر عىل برشتهم 

فيـــام الوهن بـــاد عليهم."
ويقـــول : "رأيـــت أطفـــاالً أخـــربوين بأن 
أعامرهـــم تبلـــغ 12 و 13 و 14 لكنهم يبدون 
وكأنهـــم 6 أو 7 أو 8 ســـنوات مـــن العمـــر. 
كانت أجســـامهم صغـــرية جداً جـــداً. وهناك 
الصدمـــات التي ميـــرون بها بفعـــل القصف 
املســـتمر والعيـــش يف خوف دائـــم دون أن 
يعرفـــوا ما الـــذي ســـيحل بهـــم. يف أماكن 
أخـــرى محـــارصة وال يوجـــد فيهـــا طعـــام، 
ولكن  املســـاعدات.  بعـــض  إحضار  بإمـــكان 
هنـــا مل نكـــن متأكدين مام يجـــب أن نأيت به 
لهؤالء النـــاس. أحرضنا بعض املـــواد الغذائية 
لكنهـــا مل تكن كافية." وأضاف ، "يعيشـــون يف 
الرعـــب... أخربوين بأنهم يخشـــون  حالة من 
القصـــف الـــذي يعيشـــون تحـــت وطأتـــه 
باســـتمرار، ويخشـــون الجـــوع وهـــم يرون 
معانـــاة أطفالهـــم، لكـــن ما يخيفهـــم أكر 
هـــو ما يخبئـــه لهم املســـتقبل فهم ليســـوا 

يحدث."  ســـوف  مام  متأكديـــن 
وقـــال : " إنهـــم يريـــدون الخـــروج من 
املنطقـــة، لكنهـــم يشـــعرون بأنـــه يجب أن 
تتوفر أوالً الســـالمة، بحيـــث ميكنهم الخروج 
بأمـــان، ابتـــداًء من نقـــاط التفتيـــش. ثانياً، 
الخاضعة لســـيطرة  املناطق  عندما يصلون إىل 
الحكومـــة، أن يكونـــوا آمنـــني وأال يواجهـــوا 
الذين  الناجـــني  آخر. وجـــد بعـــض  وضعـــاً 
افتقـــدوا األمان بقولهم : "نحـــن نهرب للنجاة 
بحياتنـــا من هنـــا وآخر يشء نرغـــب فيه هو 
أن نجد املوت بانتظارنا عـــىل الجانب اآلخر". 
لذا، فهـــم يريدون مغـــادرة املـــكان بأمان.. 
أن يصلـــوا إىل مناطـــق يكونون فيهـــا بأمان، 
وأخـــرياً فإنهـــم يـــودون العـــودة إىل بيوتهم 
عندما يتحســـن الوضـــع. وأشـــار مالك إنهم 
يواجهـــون أعامالً عســـكرية عنيفـــة. وهناك 
أيضـــاً جامعـــات مســـلحة يف الداخـــل وهم 
تتقاتل  جامعات  وهنـــاك  ويقاتلون،  يقاومون 
فيـــام بينهـــا. لذا، فـــإن املدنيـــني العالقني يف 
هـــذا الوضـــع ليـــس لديهم مـــكان يذهبون 

إليـــه ، حيـــث أصبحوا هـــم الضحايا . 
 وأضـــاف ســـجاد أنـــه مل ير مـــن قبل يف 
حياتـــه وجوهـــاً خائفـــة كالتي رآهـــا هناك. 
ويقـــول لـــن تصف الكلـــامت ما أعنـــي ، ما 
نوع ذلـــك الخوف. لكـــن ميكنـــك رؤيته يف 
عيونهـــم ويف طريقـــة كالمهم. لكنهـــم أيضاً 

يائســـون وينتظرون مـــن يأيت ملســـاعدتهم. 
وأفاد مالـــك بقولـــه : "كنت أتجـــول برفقة 
طبيـــب بالقرب من عيـــادٍة للهـــالل األحمر 
الطبيب أال  الســـوري، واقـــرتح عـــيل  العريب 
نقرتب أكـــر... فقلت له هنـــاك رائحة قوية، 
فأجابنـــي بأنه ال يـــزال هنالـــك جثث تحت 
الـــركام... توقفت هنـــاك قليـــالً ونظرت إىل 
املبنـــى... وهـــو مـــن خمســـة أدوار ومنهار 
كليـــاً" . وســـألت: “كـــم عـــدد األشـــخاص 
املوجوديـــن تحت األنقاض هنـــاك؟” فأجابني 
أحدهـــم “هناك ثـــالث جثـــث يف الداخل”. 
ثم ســـمعت رجـــالً يقـــول “ليســـوا ثالثاً بل 
أربعـــاً”. نظرت باتجاهه فأخـــربين بان الجثث 
تعود لزوجتـــه وابنته وصهـــره وأخيه وبأنهم 
مدفونـــون يف الداخـــل... ثم أخـــربين عن كل 
ما عاناه ليشـــيد هـــذا املبنى الذي شـــاهده 
ينهار كلياً أمـــام عينيه. كان هنـــاك لكنه نجا 
بحياتـــه واآلن هـــو بانتظار انتشـــال الجثث. 
ورغـــم ذلك فإنه قـــال “الحمد للـــه”... وهو 
ما يقولونـــه للحفاظ عىل إميانهـــم وثباتهم... 
وقد شـــعرت باحرتاٍم كبري ملا قالـــه. كل عائلٍة 
لديهـــا قصـــة، وكل والدة لديها قصـــة تخربنا 

بهـــا... إنه أمـــر مؤمل.
غالبيـــة املتواجديـــن هنـــاك من النســـاء 

ل ألطفا وا
مـــن املدهـــش حســـب شـــاهد العيـــان 
رؤيـــة ذلـــك لكـــن الغالبية هنـــاك هم من 
النســـاء واألطفـــال.. يقـــول : "يف الحي الذي 
تجولـــت فيـــه. وقد أخـــربين مجلـــس البلدة 
بأن غالبيـــة العائالت هناك أصبحت ترأســـها 
النســـاء، من جداٍت وأمهـــاٍت وأخواٍت برصف 
النظر عـــن العمر، وهن اللـــوايت يتولني إدارة 

هذا الظـــرف العصيب. ال ميكننـــي أن أتخيل 
بذلك،  القيـــام  يكـــون مبقدورهن  حتى كيف 
لكنهن يعتنـــني بعائالتهـــن اآلن" . ويؤكد أنه 
شـــارك يف القافلة اإلنســـانية التي متكنت من 
إيصـــال جـــزٍء من املســـاعدات التـــي كانت 
يف الشـــاحنات... لكنـــه كان محبطـــاً ألن تلك 
القافلـــة مل تتمكـــن مـــن تفريـــغ كل املواد 
الغذائيـــة واإلمدادات. وســـبب ذلك اإلحباط 
كـــام يقول : "أننـــا جلبنا املـــواد الغذائية بعد 
الكثري مـــن العمـــل والتخطيط وما نســـميه 
بتهدئـــة النزاع أي التواصل مـــع جميع أطرافه 
إليقـــاف القصف. وعندما وصلت الشـــاحنات 
التـــي يعلم النـــاس هناك بأنهـــا تحمل بعض 
الطعـــام، مل نتمكن من تفريغهـــا ألن القصف 
كان مســـتمراً والقذائـــف ســـقطت عىل بعد 
600 مـــرتٍ مـــن مـــكان تواجدنا" وهـــذا ما 
أشـــعرنا باإلحبـــاط كام أضـــاف : "ألننا دخلنا 
نتيجة هذه الجهـــود وكان هناك من يحتاجون 
للغـــذاء ورأيناهم هناك لكننـــا مل نتمكن من 
تســـليم املســـاعدات. إال أننا عقدنا العزم عىل 
العودة... وســـوف نعـــود إىل املنطقة، ويجري 
التخطيـــط لعودتنا ، وأبـــدى أمله بالعودة مع 

املســـاعدات...  من  املزيد 
 وأختتم بقوله : "إرادة املنظامت اإلنســـانية 
ليســـت العامل الوحيد يف إيصال املساعدات، 
فنحـــن بحاجـــٍة إىل إيقاف القصـــف... جميع 
األطـــراف املعنيـــة... القـــوى املتواجـــدة يف 
الغوطـــة عليهـــا أن تعطينا ضامنـــات أمنية 
للدخـــول، والقـــوى املوجودة خـــارج املنطقة 
عليهـــا أن تضمـــن لنا إرســـاء الهدنـــة أثناء 
لكننـــا مصممـــون عىل  هنـــاك...  تواجدنـــا 

 . العودة" 
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أن »التعامل الســـليم مع أجســـاد املوىت 
هو مكون جوهري من مكونات االســـتجابة 
للكـــوارث ال يقـــل أهميـــة عـــن عمليات 
االنقـــاذ ورعاية الناجني وتقديـــم الخدمات 
األساســـية لهـــم«. هـــذا ما قالـــه موريس 
تيدبـــال بينز، مستشـــار الطـــب الرشعي يف 
اللجنـــة الدولية للصليـــب األحمر يف جنيف 
، وأحد مؤلفـــي كتـــاب »إدارة الجثث بعد 
وقـــوع الكـــوارث: دليل ميـــداين موجه إىل 
املســـتجيب األول« وهـــو يؤكـــد مـــا قاله 
الخرباء من أن إدارة أجســـاد املوىت تشـــكل 
عنرصاً رئيســـياً يف االســـتجابة للكـــوارث، إذ 
ميكـــن أن يكـــون للطريقة التي يتـــم فيها 
التعامل مـــع جثث املوىت أثـــر عميق وتأثري 
طويل األجـــل عىل الراحة النفســـية للناجني 

 . ت ملجتمعا وا
 ومل يغفـــل الكتـــاب واملتـــاح عىل موقع 

)اللجنة الدوليـــة للصليب األحمر( 
بطريقة  املـــوىت  مع  التعامل 

الئقـــة أثنـــاء الكـــوارث 
إذ اعتـــربه من املســـائل 

ملســـاعدة  األساســـية 
الكشـــف  عىل  العائالت 
أقاربهـــا  مصـــري  عـــن 
والحـــداد عليهم وكذلك 
األشـــخاص  ملســـاعدة 
بالتعامـــل  املكلفـــني 
حاالت  يف  الجثـــث  مع 

الطـــوارىء. كـــام وفقـــت 
الدوليـــة  اللجنـــة  فعـــالً 

بإتاحـــة هـــذا الدليـــل الذي 
يتضمـــن الخطـــوط التوجيهية 

ضامن  إىل  الراميـــة  األساســـية 
عدم ضيـــاع املعلومات ومعاملة 
املـــوىت باالحـــرتام الـــالزم لهم.

قراءة: أحمد أبوحسان )جدة( ـ راضية صحراوي )الجزائر( 

 ويعـــد هـــذا الدليل امليـــداين األول من 
نوعـــه للتدريب خطوة بخطـــوة عىل كيفية 
اســـرتداد جثث املوىت يف الكـــوارث والتعرف 
عـــىل هويتهـــم مـــع مراعـــاة احتياجـــات 
الناجـــني وحقوقهـــم. وهو أيضـــاً مثرة جهد 
اللجنة الدوليـــة ومنظمة دول  مشـــرتك بني 
أمريـــكا للصحـــة ومنظمة الصحـــة العاملية 
األحمر  الصليب  لجمعيـــات  الدويل  واالتحاد 

والهـــالل األحمر. 
ويخاطـــب هـــذا الكتاب امليـــداين رجال 
اإلســـعافات األوليـــة ، واألشـــخاص األوائل 
الذيـــن يهرعـــون إىل مـــكان وقـــوع كارثة 
عندمـــا يتعذر إحضـــار األخصائيني. ويهدف 
الدليـــل إىل تفادي الدفـــن الجامعي وحرق 
الجثـــث، مـــام يحـــول دون التعـــرف عىل 

الضحايا.   هويـــة 
 يقـــول » بينـــز« يف أماكـــن عديدة من 
العامل، وعندمـــا تقع كارثة غالبـــاً ما يحتاج 
الســـاحة  عـــىل  املتواجديـــن  أول 
الســـرتداد جثـــث املـــوىت 
إىل  ومعالجتهـــا 

توجيهات 
بسيطة 

وعمليـــة متكنهـــم أثنـــاء نشـــاطهم مـــن 
عن  الكشـــف  عـــىل  العائـــالت  مســـاعدة 
عليهم.  والحـــداد  املفقودين  أقاربهـــا  مصري 
وإذا طُبقـــت التوصيات التـــي يحتويها هذا 
الدليـــل عىل مـــا يـــرام فإن هذا سيســـهل 
أكـــر عمـــل أخصائيـــي الطـــب الرشعـــي 
للمســـاعدة عـــىل تحديد هويـــة املتوفني.«  
كام يبـــدد الدليل الفكرة الخاطئة الشـــائعة 
التي مفادهـــا أن جثث املوىت تشـــكل خطراً 

الكـــوارث. عقـــب  الصحة  عـــىل 
 يقول الســـيد »أوليفـــر مورغن«، الباحث 
الفخـــري مبعهد لندن لعلـــم الصحة والطب 
االســـتوايئ وأحـــد املؤلفني الثالثـــة للكتاب: 
» بعـــد معظم الكـــوارث الطبيعية يســـود 
خوف مـــن أن الجثث قد تســـبب األمراض. 
هـــذا اعتقـــاد خاطـــئ، فمعظم األجســـام 
املعديـــة ال تظل حيـــة بعد مثـــاين وأربعني 
ســـاعة يف الجســـم امليـــت، والناجـــون هم 
الذيـــن يحتمل أكـــر أن يتســـببوا يف تفيش 
املـــرض. لكـــن الســـلطات غالباً ما تشـــعر 
بالضغط الســـيايس فتعمـــد إىل إجراءات غري 
رضوريـــة مثل الدفن الجامعـــي عىل عجل.«  
ومن شـــأن هـــذه املامرســـات أن تضاعف 
املعاناة النفســـية ألرس الضحايـــا وتؤدي إىل 

صعوبـــات قانونيـــة وصعوبـــات أخرى عىل 
املدى الطويـــل بحيث تحـــول دون التعرف 

صحيح. بشـــكل  الجثث  هويـــة  عىل 
الســـيدة »مريتا روزيس«، مديرة   وكتبت 
للصحـــة يف مقدمة  أمريـــكا  منظمـــة دول 
الكتـــاب : »إن الطريقـــة التـــي يعامل بها 
الضحايـــا لهـــا أثر شـــديد وطويـــل األمد 
عىل الصحـــة العقلية للناجـــني واملجتمعات. 
للتعـــرف عىل  تكـــون  عـــىل هـــذا،  عالوة 
الهويـــة أهميـــة قانونيـــة كـــربى من حيث 
املـــرياث والتأمني بحيث قـــد تؤثر عىل األرس 
واألقربـــاء ســـنوات عديدة بعـــد الكارثة.«  
وحيثـــام ال يوجد خرباء تتـــوىل معالجة املوىت 
عـــادة منظـــامت محليـــة وأفـــراد املجتمع 
الســـيام يف مرحلة الطـــوارئ مـــن مواجهة 
الكارثـــة. ولدعـــم هذه املنظـــامت وهؤالء 
األفـــراد تضمـــن الدليـــل توصيات ســـهلة 
وعمليـــة حـــول كيفيـــة االضطـــالع باملهام 
الرئيســـية. ويعطي الدليل أيضـــاً ، معلومات 
وتوجيهـــات عمليـــة عن املخاطـــر الصحية 
التـــي تشـــكلها الجثـــث وكيفية  الفعليـــة 
اســـرتدادها وحفظهـــا وأســـاليب تحديـــد 
الهويـــة والحفـــظ الطويل املـــدى والتخلص 
مـــن الجثـــث واملعلومـــات العامـــة ودور 
وســـائل اإلعـــالم ودعم أرس وأقـــارب املوىت. 
ومـــن النقـــاط الرئيســـية التي ركـــز عليها 

ييل:  مـــا  الدليل 
ـ للنـــاس مـــن كل الديانـــات والثقافات 
لهم رغبـــة غامرة يف معرفة مصـــري أحبائهم 
وتحديـــد هويتهـــم والحداد عليهـــم. لذلك 
فـــإن معالجة جثث املـــوىت بعنايـــة ووفق 
معايـــري أخالقيـــة هـــو عنـــرص حاســـم يف 

الكوارث. مواجهـــة 

ـ تشـــكل جثث املـــوىت خطـــراً تافهاً عىل 
الصحـــة العامة ألن معظـــم الضحايا ميوتون 
بســـبب اإلصابـــة أو الغـــرق أو الحرائـــق. 
الذيـــن  األويل  اإلســـعاف  يف  والعاملـــون 
يتداولـــون جثث املوىت يتعـــني عليهم ارتداء 
األساســـية.  الصحة  واحرتام رشوط  القفازات 
ارتداء أقنعـــة الوجه ليس رضوريـــاً للوقاية 
مـــن العـــدوى لكنه قـــد يســـاعدهم عىل 
الشـــعور بالطأمنينة. والجثث ال تشـــكل أي 

خطر يســـبب يف تفـــيش األمراض. 
الضحايا بأرسع  ـ يفضل تحديـــد هويـــة 
وقـــت. فالعمـــل املبكـــر الـــذي ينجزه غري 
املتخصصـــني له أثـــر كبري عىل نجـــاح عمل 
أخصائيـــي الطـــب الرشعي عندمـــا يصلون 
إىل مـــكان وقـــوع الحـــادث. إذ يتعني عىل 
العاملـــني يف اإلســـعافات األوليـــة جمـــع 
وأخذ  املـــوىت  األساســـية حول  املعلومـــات 
الصـــور الفوتوغرافيـــة قبل حفـــظ الجثث 
ألغـــراض تحديـــد الهويـــة الحقـــاً. وتتمثل 
أبســـط أشـــكال تحديد الهوية يف تحديدها 
بالعـــني املجـــردة أو بالصـــور الفوتوغرافية 

لتوِّهم.  للمتوفـــني 
ـ يتعـــني حفـــظ الجثث تحـــت درجات 
حراريـــة دنيا، إمـــا يف أجهـــزة للتربيد وإما 
بدفنها مؤقتا يف قبـــور منظمة. ويف املناخات 
الحـــارة تتحلـــل الجثث برعـــة مام يجعل 
من الصعـــب التعـــرف عىل الوجـــه بالعني 

املجـــردة بعد فـــرتة تـــرتاوح بني 12 
ساعة.  و48 

ـ املعلومات الدقيقـــة واملحصلة يف حينها 
لـــة تســـاعد عـــىل تخفيـــف شـــدة  واملكمَّ
الضغـــط عىل الناجـــني وتبديد الشـــائعات 
واألفـــكار الخاطئة. أما وســـائل اإلعالم فهي 
قنـــوات مهمـــة لالتصـــال وبالتـــايل ينبغي 

الجمهور. لتنوير  اســـتباقيا  مشـــاركتها 
هـــذا ويحتـــوي الكتـــاب الـــذي يتـــم 
تنزيلـــه مجاناً مـــن موقع اللجنـــة الدولية 
للصليـــب األحمر عـــىل مالحـــق عملية، مبا 
فيهـــا اســـتامرة تحديد هوية جثـــة املتوفني 
ورســـم  املفقودين،  األشـــخاص  واســـتامرة 
وحيدة  مرجعيـــة  تسلســـلية  بأرقـــام  بياين 

للداللـــة عـــىل الجثث.
بشـــكل عام ال تزال الحـــروب والرصاعات 
املســـلحة يف العامل عموما و يف الوطن العريب 
خصوصـــا  تعصـــف بالعديد مـــن الضحايا 
فمنهـــم من أصبـــح يف عـــداد املفقودين و 
منهم مـــن  قى نحبه فأصبـــح جثة هامدة 
يجهـــل هويتها نظـــرا لعدم وجـــود بيانات 
ومعطيات تحـــدد معاملها ، ومـــن هنا تثار 
العديد مـــن القضايا حول الجثـــث املرتامية  
أثنـــاء  حـــدوث القصـــف الجـــوي مثال ، 
فمحاوالت  تحديد هويـــة القتىل يف القانون 
الحل  اإلنســـاين معضلـــة صعبـــة  الـــدويل 
الكثريمن  العديد مـــن األحيان يدفـــن  ففي 
الهالكـــني يف مقابـــر جامعيـــة كـــام حدث 
يف الكثـــري من حـــروب  القـــرون املاضية يف 
الثانية  العامليـــة األوىل و  الحـــرب 
والتـــي كان تحديـــد رفـــات 
أخـــر االهتاممات  البرشيـــة 
 ، املتناحرة  الشـــعوب  تلك 
فالنجـــاة بالنفس والبحث 
للعيـــش  ســـبل  عـــن 
واالســـتقرار كان همهـــم 
الشـــاغل آنـــذاك، ناهيك 
الطـــرق  غيـــاب  عـــن 
هوية  لتحديـــد  العلميـــة 
بعد  خاصة  الجثـــث  أصحاب 
تعفنهـــا األمر الـــذي حال دون 

حفـــظ  الكرامة اإلنســـانية . 
 

قراءة في كتاب »إدارة الجثث بعد وقوع الكوارث:
 دليل ميداني موجه إلى المستجيب األول«

4243

قراءة قانونية 

indd   42-43.8 ددعلا 09/04/2018   12:41:59



ردا عىل غرق آالف البرش يف الســـنوات 
القليلـــة املاضيـــة أثنـــاء محاولتهم عبور 
البحـــر األبيض املتوســـط باتجـــاه أوروبا 
وملكافحـــة عصابـــات تهريـــب البرش، تم 
إطـــالق مبـــادرة "املمـــرات اإلنســـانية" 
تســـمح  نظامية  اتفاقية  من خالل عقـــد 
بالهجـــرة الرشعيـــة ملـــن هـــم يف حاجة 
االتفاقية  تلك  وتســـتند  للحامية.  ماســـة 
االتحـــاد  "قانـــون  مـــن   25 املـــادة  إىل 
األورويب" رقـــم 810/2009، والـــذي مينح 
األجانب تأشـــرية دخول تخولهـــم اإلقامة 
يف منطقة جغرافية محـــددة. عملياً يعني 
ذلك أنهم ليس مســـموحاً لهم الســـفر إىل 

دول أخـــرى يف فضاء "شـــنغن".
وتركـــز املبـــادرة عىل من هـــم بحاجة 
إلعـــادة التوطـــني بغـــض النظـــر عـــن 
خلفياتهـــم الدينيـــة أو العرقية. وتختلف 
معايـــري االختيار عن مثيالتهـــا يف "اتفاقية 
جنيـــف الخاصة بوضـــع الالجئـــني لعام 
1951"؛ إذ يتم إيـــالء املزيد من االهتامم 
لـ"الحـــاالت الخاصـــة املتعلقـــة بعمـــر 
والشـــخيص".  الصحي  ووضعه  الشـــخص 

مبادرة »الممرات اإلنسانية«..

وتوطين الالجئين
مـــن  مجموعـــة  أطلقـــت 
املنظـــامت الدوليـــة اإلنســـانية 
اإلنســـانية"،  "املمرات  مبـــادرة 
وذلـــك إلعـــادة توطـــني الناس 
الناحية  مـــن  احتياجـــاً  األكـــر 
اإلنســـانية. لكن ما هـــي معايري 
الدول  هـــي  ومـــن  االختيـــار؟ 
األوروبيـــة األخـــرى التي حذت 
حـــذو إيطاليا يف هذا الســـياق؟ 

العوامـــل الســـابقة ليســـت أولويات يف 
"اتفاقيـــة جنيف الخاصـــة بوضع الالجئني 
لعام 1951". وبعـــدم متيزها بني الالجئني 
فإن  اقتصاديـــة؛  ألســـباب  واملهاجريـــن 
توفـــر حامية لقطاع أوســـع من  املبادرة 

. لبرش ا
 معايري االختيار

حـــدد املســـؤول يف منظمـــة "أمـــل 
الخطوط  مالـــرادو،  ألربتـــو  املتوســـط"، 
النـــاس املشـــمولني  العريضـــة النتقـــاء 
أوالً،  اإلنســـانية":  "املمـــرات  مببـــادرة 
والتعذيب  واالضطهـــاد  الرصاعات  ضحايا 
الحوامـــل  النســـاء  ثانيـــاً،  والعنـــف. 
ثالثـــاً،  املتزوجـــات.  غـــري  واألمهـــات 
القرص الذيـــن ال يرافقهم ذوهـــم. رابعاً، 
املرىض  بالبرش. خامســـاً،  اإلتجـــار  ضحايا 
العاجـــزون وأولئـــك الذيـــن يعانون من 

خطرية. أمـــراض 
 تجـــري عمليـــة االختيار وفـــق ثالث 
خطـــوات. يف البدايـــة يقـــوم فريق من 
الالجئني يف  بزيـــارة مخيـــامت  املبـــادرة 
بالتعاون  الفريق  ويقـــوم  واملغرب،  لبنان 

مع "املفوضية الســـامية لشـــؤون الالجئني 
التابعـــة لألمم املتحـــدة" بعملية االختيار 
ومن ثـــم إجـــراء مقابالت مـــع من يقع 
عليهـــم االختيـــار. يف املرحلـــة التاليـــة، 
تؤمـــن املبادرة ملـــن وقع عليـــه االختيار 
رحلـــة آمنـــة إىل إيطاليـــا تغنيهـــم عن 
معانـــاة املخاطرة بركـــوب البحر ومتكنهم 
من أخـــذ أمتعتهم وأغراضهم الشـــخصية 
تقدم  إليطاليـــا  وصولهـــم  بعـــد  معهم. 
باملجتمع،  إلدماجهـــم  العـــون  املبـــادرة 
ويشـــمل ذلك إيجـــاد مســـكن ودروس 
األطفال  وإلحاق  اإليطاليـــة  اللغة  لتعليم 
باملـــدارس واملســـاعدة يف العثـــور عـــىل 

. عمل
ألف شخص شملتهم املبادرة

مع نهاية ترشيـــن األول/أكتوبر املايض 
بلغ عـــدد من تـــم إعـــادة توطينهم يف 
إيطاليا ألف شـــخص، وتـــم متديد املبادرة 
إلعـــادة توطـــني ألـــف شـــخص آخر يف 

و2019.   2018 عامي 
 منوذج املمرات اإلنسانية يف أوروبا

فرنســـا  أطلقـــت  بإيطاليـــا،  اقتـــداء 
مبـــادرة مشـــابهة لفتح ممرات إنســـانية 
الســـتقبال 500 الجئ ، "ســـتمنح املبادرة 
الالجئـــني عىل الحدود اللبنانية-الســـورية 
تأشـــرية لجوء إىل فرنســـا. وبعد وصولهم 
ســـيحصلون عىل حـــق اللجـــوء هناك"، 
حســـب مـــا أوردت تقاريـــر إعالميـــة. 
وبحســـب وكالـــة ANSA اإليطالية، فإن 
هـــذا الربنامـــج أصبـــح منوذجـــاً لبلدان 
أوروبيـــة أخرى بينهـــا فرنســـا وبلجيكا، 
وكذلـــك  الســـويد التي تعمـــل بالتعاون 
مع املفوضية الســـامية لشـــؤون الالجئني 
عىل إعـــادة توطني 750 الجئ ســـوري يف 

. يد لسو ا
 املعاناة كبرية.. واألماكن محدودة

تبدو  والتي  الذكـــر،  األنفة  األرقام  تربز 
متواضعـــة مقارنة بحجـــم املعاناة الكبري، 
حقيقة أن الســـلطات الحكومية تبقى هي 

القـــوة الكربى القادرة عـــىل منح الالجئني 
الحاميـــة وحـــق اللجـــوء إىل أوروبا. غري 
أن املســـؤول يف منظمة "أمل املتوســـط"، 
ألربتـــو مالـــرادو، يكتب "يف ظـــل املناخ 
اللجوء ألســـباب  ملنح  املفضل  الســـيايس 
سياســـية كاالعتقـــال والتهجـــري، يبدو أن 
الرتكيـــز عىل النـــاس األكـــر احتياجاً من 
الناحية اإلنســـانية أمر يف غايـــة النبل".

استمرار املمرات اإلنسانية 
يف 2018

إن مـــا يصـــل إىل عرشة آالف شـــخص 
عالقـــني يف مخيـــامت الجئـــني يف ليبيـــا 
ميكن أن يســـتفيدوا يف 2018 من ممرات 
إنســـانية تقلهم إىل أوروبا مـــع متكينهم 
مـــن وضع الجـــئ  ، حســـب ترصيح ورد 
عـــىل لســـان وزيـــر الداخليـــة اإليطايل 
ماركـــو منيتي يف مقابلـــة نرشتها  صحيفة 
الروبوبليـــكا: " يف 2018 ســـيكون بإمكان 
ما يصـــل إىل عرشة آالف الجـــئ االلتحاق 
بأمـــان بأوروبا عـــرب ممرات إنســـانية" . 
مشـــرياً إىل أن أول مجموعة وصلت نهاية 
ديســـمرب املايض من 162 الجئا من األكر 
بطائرة عســـكرية  للمســـاعدة  احتياجـــا 
إىل رومـــا ، واختـــريت املجموعـــة مـــن 
املفوضيـــة العليا لالجئني لألمـــم املتحدة 
التـــي اعتربتهم مـــن األســـاس »الجئني« 
وليـــس من طالبي اللجـــوء. وبهذه الصفة 
يســـتفيدون حال وصولهم من مســـاعدة 
اقتصاديـــة ويحـــق لهم االســـتفادة من 
عمليـــة اندمـــاج )دروس لغـــة وتدريب 
وحســـب   ، باملدرســـة(  األطفال  وإلحاق 
ذات املصدر ، فإنـــه »انطالقا من أهداف 
منظمـــة الهجـــرة الدولية فـــإن 30 ألف 
مهاجـــر ال ميلكون الحـــق يف اللجوء ميكن 
إعادتهـــم إىل بلدانهم عىل أســـاس طوعي 
يف 2018« إذ أن 18 ألفـــا فعلـــوا ذلك يف 
2017 ، والجدير بالذكـــر ، أنه تم تجديد 
برنامج "املمـــرات اإلنســـانية" يف إيطاليا 
بعد  )2018 و2019(، وذلك  عامـــني  ملدة 

أن وصـــل بالفعـــل ألف مهاجـــر بطريقة 
رشعية خـــالل املرحلـــة األوىل مـــن هذا 
الربنامـــج، األمر الذي حـــال دون وقوعهم 

البرش. لتجـــار  ضحايا 
تراجع يف عدد املهاجرين 

، أنه بني  أوضحت املصـــادر املوثوقـــة 
الثـــاين( و22  )كانون  ينايـــر  مـــن  األول 
ديســـمرب )كانـــون األول( 2017 حـــدث 
تراجعـــا يف عدد املهاجريـــن الذين وصلوا 
إىل الســـواحل اإليطالية بنســـبة 33.8 % 
،  أي 118914 شـــخصا مقابـــل 179769 
شـــخصا يف الفـــرتة ذاتها مـــن 2016 .كام 
نقلـــت إيطاليـــا يف العـــام 2017 ، أحدى 
عـــرش ألـــف مهاجـــر إىل دول أخرى من 
االتحاد األورويب مقابل ألفني وخمســـامئة 

.2016 يف  فقط 

الممرات اإلنسانية 
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بإشراف وتنسيق المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر

الهالل االحمر الكويتي يفتتح 
50 بئرا للسقيا في النيجر

 معكم ـ خالد الزيد ـ النيجر 

 
 

االحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  اعلنـــت 
للســـقيا  برئا  افتتـــاح 50  عـــن  الكويتي 
شـــح  وتعاين  محتاجة  قريـــة  لخمســـني 
املياه وندرتها يف منطقـــة )فلنجي( بدولة 
النيجـــر. وقـــال نائـــب رئيـــس مجلس 
إدارة الجمعيـــة انور الحســـاوي يف كلمة 
له خـــالل افتتـــاح االبار هنـــاك ان هذه 
اآلبـــار جـــاءت لتلبية حاجـــة الناس من 
امليـــاه العذبة يف ظل شـــح املياه وتأثريها 
الســـلبي عىل حياة املواطنـــني وصحتهم. 
واضاف الحســـاوي ان افتتاح ابار جديدة 
ووجود ميـــاه نظيفة ســـيقلل من موت 
االطفـــال ويســـهل الحياة للنـــاس الذين 
يقطعـــون كل يوم كيلومـــرتات عدة بحثا 

عـــن املاء.
 واوضـــح ان مـــرشوع )قطرة لســـقيا 
النيجـــر( يف فلنجـــي يعد من املشـــاريع 
النوعيـــة املهمة يف النيجر مشـــريا اىل ان 
الجمعية اســـتطاعت رســـم البسمة عىل 
وجوه اآلالف من االطفـــال وأرسهم النها 
المســـت حاجتهم وخففـــت عنهم وطأة 
الفقـــر. وذكـــر ان الجمعيـــة ركزت عىل 
مجـــال املياه ألنـــه يعد أهـــم مقوم من 
مقومـــات التنميـــة البرشية املســـتدامة 
مبينـــا ان املياه النظيفـــة رضورة إليجاد 
مجتمع يتمتع مبســـتوى عـــال من الصحة 
والحيويـــة والقـــادر عـــىل دفـــع عجلة 
التنميـــة إىل األمـــام. وافاد بأن سلســـلة 
اآلبار تـــأيت بتـــربع كريم مـــن الجمعية 
والتـــي لن تدخر جهدا يف ســـبيل تكثيف 
برامجهـــا اإلغاثيـــة وأنشـــطتها من أجل 
تحســـني ظروف املترضرين عىل الســـاحة 
النيجريـــة التـــي عانـــت كثـــريا ويالت 

والتصحر. الجفـــاف 
 من جانبه قال االمـــني العام للمنظمة 
العربية للهالل االحمـــر والصليب االحمر 
الدكتـــور صالـــح الســـحيباين إن الجميع 

هنـــاك يفتخـــرون باملرشوع الـــذي أعاد 
الحيـــاة ألكر مـــن 50 قريـــة اضافة اىل 
االهـــايل الذين ينزحـــون إىل مواقع االبار 
مـــا يؤكد أهميته. واعرب الســـحيباين عن 
شـــكره وتقديره للجمعيـــة الكويتية عىل 
مبادراتهـــم لألشـــقاء يف النيجـــر ومد يد 
العـــون للتخفيـــف من محنتهـــم نتيجة 
موجـــة الجفـــاف التي عصفـــت ببلدهم 
مؤخـــرا مؤكـــدا أن املنظمـــة العربيـــة 
تعتز  االحمر  والصليـــب  االحمـــر  للهالل 
بالتعـــاون الكبـــري مـــع جمعيـــة الهالل 
االحمـــر الكويتـــي يف تنفيـــذ مشـــاريع 
تنمويـــة يف الدول املحتاجـــة. واضاف ان 
الكويـــت تحرص دامئا عـــىل تقديم النفع 
املســـتمر والعمـــل عـــىل إعـــامر األرض 
وبناء االنســـان مثمنا حـــب أهل الكويت 
للمشـــاريع الخرييـــة داخـــل الكويـــت 
والفقراء  املحتاجـــني  ملســـاعدة  وخارجها 

 . وااليتام 

افتتاح 50 بئرا للسقيا 
ية محتاجة  لخمسين قر

وتعاني شح المياه 
وندرتها في منطقة 

)فلنجي(.

شجون إنسانية
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» حبوباتي« 

في مؤتمر صحفي مشترك بين الهالل 

ي السوري واألمم المتحدة: 
مر العرب

األح

»ما نقوم به يعد 
من أكبر االستجابات 

على مستوى 
الجمعيات الوطنية 

في العالم« 

معكم ـ دمشق ـ خاص 
رئيس  حبوبـــايت  خالـــد  املهنـــدس  عقـــد 
الســـوري  العريب  األحمـــر  الهـــالل  منظمـــة 
والســـيد عيل الزعـــرتي املنســـق املقيم لألمم 
املتحدة يف سورية ومنســـق الشؤون اإلنسانية 
بهدف إطالع وســـائل  مؤخراً، مؤمتـــراً صحفياً 
اإلعـــالم عىل اســـتجابة الهالل األحمـــر العريب 
الســـوري واألمـــم املتحـــدة ألهـــايل الغوطة 

وعفرين. الرشقيـــة 
 وأكـــد رئيـــس الهـــالل األحمـــر العـــريب 
الســـوري عىل الرسالة اإلنســـانية التي تحملها 
املنظمة ومهامهـــا التي تزداد يومـــاً بعد يوم، 
مـــع اســـتمرار خروج األهـــايل مـــن الغوطة 
»االستجابة  قائالً:  الســـورية،  وعفرين  الرشقية 

والغوطـــة  عفريـــن  يف  اإلنســـاين  للوضـــع 
الرشقيـــة، يعد من أكـــرب االســـتجابات عىل 
مســـتوى الجمعيـــات الوطنيـــة يف العـــامل”، 
داعيـــاً كل املنظـــامت الدوليـــة العاملـــة يف 
ســـورية وخاصـــة رشكاء العمل اإلنســـاين من 
األمـــم املتحدة واللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الدعم  مـــن  املزيد  تقديـــم  عـــىل  األحمـــر 
للهـــالل األحمر العـــريب الســـوري« وأضاف: 
“تقاســـمت منظمـــة الهالل األحمـــر ورشكاء 
العمل اإلنســـاين منذ بداية األزمة الســـورية 
أولويات مشـــرتكة كان هدفهـــا األول واألخري 
الســـوري  الشـــعب  الحتياجات  االســـتجابة 

ملســـتحقيها«  الخدمات  وإيصـــال 
للغوطة  األحمـــر  الهالل  اســـتجابة  وحول 

الرشقية قـــال: “كنا نســـتقبل يوميـــاً حوايل 
15 ألـــف شـــخص مـــن أهالينـــا بالغوطـــة 
الرشقيـــة ومل نكن مســـتعدين لهـــذا العدد 
الكبـــري، إال أننا خـــالل أيام قليلـــة وبالتعاون 
مـــع الحكومة الســـورية ورشكائنـــا متكنا من 
تغطيـــة أكـــرب قدر ممكـــن مـــن احتياجات 

لإليواء”. مركـــزاً   12 ضمـــن  األهايل 
إغاثيـــة  ويتابـــع حديثـــه: “مســـاعدات 
غذائية وغـــري غذائية منقذة للحيـــاة، رعاية 
وإســـكان  مياه  وخدمـــات  أوليـــة  صحيـــة 
يوفرهـــا الهالل األحمر العريب الســـوري ألكر 
مـــن 75.000 شـــخص مـــن أهـــايل الغوطة 
اإلنســـانية  القوافل  باإلضافة إليصال  الرشقية، 

للغوطـــة الرشقيـــة وعفرين”.

يلتبـــس عىل الكثرييـــن مصطلـــح التدخل 
االنســـاين ويظن البعض انه جزء مـــن القانون 
الـــدويل االنســـاين او مرتبـــط بـــه ، ولكن يف 
الحقيقة كال املصطلحـــني مختلفني متاما و لكالً 
الخـــاص ومجـــاالت تطبيقه  منهـــام مفهومه 
الخاصة . فالقانون الدويل االنســـاين أو مايعرف 
بـ “ قانـــون الحـــرب “ عبارة عـــن مجموعة 
مـــن القواعـــد القانونية الدوليـــة والتي تنظم 
املســـتخدمة  واالســـلحة  الحربية  العمليـــات 
و األهـــداف املوجهـــة لهـــا تلـــك العمليات . 
وينطبـــق فقـــط يف حـــاالت الحـــروب ومن 
حيـــث النطاق املـــكاين فيقتـــرص تطبيقه عىل 
االقليـــم الحاصل بـــه النزاع العســـكري . كام 
انه يقوم بوضـــع رشوط وضوابط الســـتخدام 
االســـلحة الحربيـــة مثـــل مبـــدأ التناســـب 
و الـــرضورة العســـكرية و نوعيـــة الســـالح 
املســـتخدم ، باإلضافة اىل التمييـــز بني الهدف 
العســـكري و الهـــدف املـــدين حيـــث يحظر 
هـــذا القانـــون اســـتهداف منشـــئات مدنية 
كاملستشـــفيات واملدارس أو استهداف اشخاص 
مدنيـــني مل يشـــاركوا يف العمليات العســـكرية 
ومل يســـتعملوا الســـالح ،حتى أن هذا القانون 
امتد ليشـــمل العســـكريني الجرحى و الغرقى 
أو الذيـــن أصبحـــوا غري قادرين عـــىل القتال . 
ويحكـــم هذا القانون اتفاقيـــات جنيف االربع 
) -1846 1949 م( و الربوتوكـــوالن امللحقـــان 
بهـــا 1977 م . وعىل الصعيد االخـــر فالتدخل 
االنســـاين هو جزء من قانون اســـتخدام القوة 
حيـــث أنـــه يكـــون قبـــل الدخـــول يف حالة 

القانون الدولي االنساني 
و التدخل االنساني

منرية بنت فهد الحمدان 
محارض يف القانون الدويل بجامعة امللك سعود 

أو  العســـكرية  القوة  اســـتخدام  الحرب وقبل 
قد يكـــون يف إقليم يحدث به نزاع عســـكري 
قائـــم، ومعناه هـــو حلول دولـــة او أكر محل 
دولـــة أخـــرى يف اختصاصها بصـــورة قرية و 
دون رضاهـــا وذلـــك بهـــدف منـــع انتهاكات 
جســـيمة لحقوق االنسان االساســـية أو لوقفها 

ضحاياها.  جنســـية  عـــن  النظر  بغض 
 لقد ظهـــر هذا املبدأ ) التدخل االنســـاين ( 
كأصل عريف حيـــث أنه مل توجد لـــه اتفاقيات 
او قواعـــد قانونية دولية مدونـــة ، وأول ظهور 
له كان يف القرن الســـادس عرش حيث تدخلت 
بحجـــة حامية  العثامنية  الدولـــة  أوروبـــا يف 
الجامعـــات الكاثوليكيـــة ، ومن ثـــم يف القرن 
التاســـع عـــرش ، تدخلـــت اوروبا مـــن جديد 
ألســـباب انســـانية ، ويف عـــام 1878 تم عقد 
معاهـــدة برلـــني بني أوروبـــا و تركيـــا و ذلك 
بهدف حاميـــة الرعايـــا األوروبيـــني واالتراك 
املســـيحني يف تركيـــا ،ومـــن االمثلـــة الحديثة 
لهـــذا التدخل هو قـــرار مجلـــس االمن رقم 
688 الصادر عـــام 1991 م للتدخل يف االرايض 
العراقية و ذلك للســـامح للمنظامت االنسانية 
لوضـــع حد ألعـــامل القمـــع ضـــد املدنيني . 
وأيضا التدخل االنســـاين يف كوســـوفو من قبل 
دول الناتـــو عام 1999م و ذلـــك بحجة ايقاف 
االنتهاكات االنســـانية و إن الوضع يف كوسوفو 

بدأ يهـــدد االمن و الســـلم الدوليني .
 وقـــد اختلفـــت الـــدول وفقهـــاء القانون 
االنســـاين،  التدخـــل  هـــذا  قانونيـــة  حـــول 
فقرة  الثانية  للـــامدة  يرونه مخالفا  فاملعارضني 
)4( مـــن ميثاق االمـــم املتحـــدة والذي حرم 
اي اســـتخدام للقـــوة عىل اقليـــم دولة اخرى 

، فيـــام احتجـــت الـــدول املؤيـــدة أن املادة 
نفســـها ذكرت يف نهايتها أن هذا االســـتخدام 
يجب أن يكون اســـتخدام القوة يهدد ســـالمة 
االرايض لتلك الدولة واســـتقراراها الســـيايس ، 
و هذا التدخـــل هو ألغراض انســـانية فقط و 
ال ينـــم عن اي تهديـــد لإلقليم او االســـتقرار 
الســـيايس وهذا يعنـــي أنه يجـــب أن يكون 
اســـتخدام القـــوة عندما يكـــون األمن مفقود  
. ومـــن ناحية قضـــاء محكمة العـــدل الدولية 
ففـــي قضية كوســـفو دفعـــت املحكمة بعدم 
االختصـــاص الظاهـــري و مل تصـــدر حكام يف 
الدعـــوى يدين الناتـــو أو يربئـــه ولكن ذكرت 
يف مســـتنداتها أنه يجب عـــىل االطراف احرتام 
القانون الدويل و القيـــام بااللتزامات الدولية و 
أبدت أســـفها عىل تدهور الوضع االنســـاين يف 
كوســـوفو، مام يســـتفاد منه ان املحكمة تقبل 
ضمنيا ذلـــك التدخل مادام ألغراض انســـانية 
. أمـــا يف قضـــاء املحكمة يف قضية االنشـــطة 
العســـكرية و غـــري العســـكرية يف نيكاراجوا 
عـــام 1986 م فقـــد بينت املحكمـــة بوضوح 
ان اســـتخدام القوة كتدخل انســـاين يستحيل 
أن يكـــون دون انتهاك ملبادئ انســـانية ، وأن 
هذا التدخل قد يســـبب أرضارا انســـانية تفوق 

االرضار يف االقليـــم املناط بـــه التدخل . 
 و كخالصـــة ملـــا ســـبق فالقانـــون الدويل 
االنســـاين ينظم حـــرب قامئة ) بـــدأت بالفعل 
( أمـــا التدخـــل االنســـاين كجزء مـــن قانون 
اســـتخدام القـــوة يتنـــاول مـــدى مرشوعية 
اســـتخدام القوة والرشوع يف الحـــرب ) مل تبدأ 

بعد أو بـــدأت ( .

مؤتمر إنساني 
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وفد الهالل األحمر السعودي
 يتفقد المشروعات القائمة بجمهورية السودان

معكم ـ هيثم إبراهيم يوسف ـ الخرطوم 

قام وفـــٌد مـــن هيئة الهـــالل األحمر 
الســـعودي يرتأســـه املـــرشف العام عىل 
أحمد  الدكتـــور  اإلســـعافية  الخدمـــات 
الســـالمة وفهد النمر وســـطام الســـامل، 
القامئة  للمرشوعـــات  تفقديـــة  بزيـــارة 

الســـودان.  بجمهورية 
 وقـــام الوفـــد بزيارة جمعيـــة الهالل 
العام  باألمني  وااللتقاء  الســـوداين  األحمر 
لهـــا املهندس عثـــامن جعفـــر عبدالله، 
حيـــث شـــكر األمـــني العـــام للجمعية 
الســـعودية  العربية  اململكـــة  حكومـــة 
تبذله  ما  الســـعودي عىل  األحمر  والهالل 
مـــن جهـــود إنســـانية لخدمة الشـــعب 
تفقدية  بزيـــارة  الوفد  الســـوداين.  وقام 
بطيبة  الثانويـــة  الســـعودية  للمدرســـة 
األحامـــدة بواليـــة الخرطـــوم مبنطقـــة 
الخرطـــوم بحـــري، والتي تـــم تجهيزها 
وافتتاحهـــا من ِقبل هيئـــة الهالل األحمر 
بزيارة  الوفـــد  قـــام  . كـــام  الســـعودي 
بالخرطوم يف  الســـعودي  الصحـــي  املركز 
والية الجزيـــرة وتفقـــد احتياجات املركز 

الصحـــي . وتفقـــد برئ ماء قرية حســـب 
الله محليـــة الكاملني والـــذي تم تنفيذه 
، ومن ثـــم زيـــارة قرية امللـــك عبدالله 
بـــن عبدالعزيـــز ـ رحمه اللـــه ـ بوالية 
الجزيـــرة محلية ام القـــرى والوقوف عىل 
القرية  وتشـــغيل  افتتـــاح  مراحـــل  آخر 
. كـــام تـــم االلتقـــاء مـــع عبـــد املاجد 
عمر يوســـف معتمـــد محليـــة ام القري 
.والدكتـــور أســـامة عثامن طلحـــة مدير 
جمعية الهالل األحمر الســـوداين يف والية 
لوحدة  التنفيذي  املديـــر  بالباقري  الجزيرة 
، ومناقشـــة جميع  الباقـــري  الصناعـــات 
احتياجـــات القرية ، حيث قـــدم معتمد 
محليـــة ام القرى شـــكرة و تقديره لوفد 
الزيـــارة وعـــىل الجهـــود التـــي يقدمها 

الهـــالل األحمـــر الســـعودي  للشـــعب 
 . السوداين 

االســـتاذ/  الوفـــد  صحبـــة  يف   وكان 
محمـــد عبدالله الشـــمراين مدير املكتب 
اإلقليمـــي ملكتـــب هيئة الهـــالل األحمر 

بالسودان. الســـعودي 
 الجديـــر بالذكر أن الرشاكة اإلنســـانية 
التـــي تجمع الهـــالل األحمر الســـعودي 
ســـاهمت يف  الســـوداين  شـــقيقه  مـــع 
تنفيـــذ العديد من املرشوعـــات اإلمنائية 
لإلســـهام يف الحـــد مـــن العـــوز والفقر 
والربامج  الصحيـــة  بالخدمات  واالرتقـــاء 

 . األخرى  اإلغاثيـــة 

تؤامة إنسانية 
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بحضور ممثلي 
الحركة اإلنسانية 

الدولية

الهالل األحمر القطري 
يحتفي بمرور 40 عاما 

على تأسيسه
معكم ـ فريد عدنان

أقـــام الهالل األحمـــر القطري مســـاء الثالثـــاء 20 مارس 
2018 احتفاليـــة كـــربى يف الحـــي الثقـــايف »كتارا« مبناســـبة 
الذكـــرى األربعـــني لتأسيســـه يف شـــهر مارس عـــام 1978، 
بحضـــور رموز العمـــل التطوعي واإلنســـاين الذين ســـاهموا 
يف إثراء مســـرية الهالل األحمـــر القطري عىل مـــدار تاريخه، 
وممثلني للمنظمـــة العربية للهالل األحمـــر والصليب األحمر 

، والجمعيـــات الوطنيـــة والحركة اإلنســـانية الدولية. وكان يف 
مقدمة حضـــور الحفل رئيـــس مجلس إدارة الهـــالل األحمر 
القطـــري الدكتور محمد بـــن غانم العـــيل املعاضيد، واألمني 
العام الســـفري عيل بن حســـن الحـــامدي، وأعضـــاء مجلس 
اإلدارة الحاليـــني والقدامـــى، ومـــدراء وموظفـــي القطاعات 
واإلدارات واملنشـــآت الطبيـــة. وبدأت وقائـــع الحفل بتالوة 
عطـــرة آليـــات مـــن الذكـــر الحكيم تالهـــا القارئ ســـعود 

جري. لها ا

نفوس آمنة وكرامة مصونة
ألقـــى د. املعاضيـــد رئيس مجلـــس إدارة 
الهالل األحمـــر القطري كلمة بهذه املناســـبة 
قال فيهـــا: »إن 7 ماليني شـــخص اســـتفادوا 
من الخدمات اإلنســـانية التـــي قدمها الهالل 
األحمـــر يف العـــام 2017 محليـــاً ودولياً. كام 
أشـــار أن ميزانيـــة الهـــالل األحمـــر العـــام 
املايض بلغـــت 500 مليـــون دوالر، ولفت إىل 
أن أكر من ألف شـــخص يقدمـــون خدمات 
الهـــالل األحمـــر القطـــري عرب بعثاتـــه التي 
بلـــغ عددها 18 بعثة«. وأكـــد د. املعاضيد أن 
قـــرارات الهـــالل األحمر القطـــري مبنية عىل 
البعد اإلنســـاين والكرامة اإلنســـانية مشريا إىل 
شـــعار الهالل األحمـــر )نفوس آمنـــة وكرامة 
مصونـــة( حيث لفـــت إىل أن عمـــل الهالل 
األحمـــر يقـــوم عـــىل ثـــالث ركائـــز، أوالها 
اســـرتاتيجية واضحـــة والركيزة  العمل وفـــق 
الثانيـــة تتمثـــل يف تقوية الحوكمـــة، يف حني 
تتمثـــل الركيـــزة الثالثـــة يف متكـــني املديرين 
التنفيذيـــني مـــن التعامـــل للقضـــاء عـــىل 
البريوقراطية. كام أشـــار إىل أن هذه السياسة 
كان لهـــا مثن، وهو اســـتهداف مراكزه الصحية 
واملستشـــفيات واملقـــار الطبيـــة التي دمرت 
إما كليـــاً أو جزئيـــاً فأصبحت خـــارج العمل 
فأصبـــح املتـــرضر األكـــرب مـــن فقدانها هم 

املســـتفيدون منهـــا. كام فقد الهـــالل األحمر 
القطـــري خـــالل الســـنوات القليلـــة املاضية 
مجموعـــة متميزة مـــن متطوعيـــه وكوادره 
الطبيـــة منهـــم: )الدكتـــور صالح الحســـن، 
الدكتـــور محمد طه، املتطـــوع مصعب أحمد 

. اعرايب(
فيلم وثائقي

بعـــد ذلـــك تم عـــرض فيلـــم وثائقي عن 
»ســـرية  بعنوان  القطـــري  األحمـــر  الهـــالل 
ومســـرية«، اســـتعرض مشـــاهد حيـــة مـــن 
املشـــاريع والربامج واألنشـــطة التـــي نفذها 
القطـــري عىل املســـتويني  الهـــالل األحمـــر 
املحـــيل والدويل خالل األربعـــني عاما املاضية، 
مبينا أثـــر هذه التدخالت اإلنســـانية يف حياة 
املحتاجـــني من املرىض واملرشديـــن واملنكوبني 
الذيـــن يعمل الهـــالل األحمـــر القطري عىل 
تقديم يـــد العون إليهـــم دون تحيز أو متييز.

أرقام قياسية 
ومن ناحيته، قال الســـفري عيل بن حســـن 
األحمر  للهـــالل  العـــام  األمـــني  الحـــامدي، 
القطـــري الذي رحـــب بالحضور قائـــالً: »إنها 
ألمســـية خالدة تجمعنا بكـــم لنحتفل معكم 
وبكـــم مبـــرور 40 عامـــاً عىل نشـــأة الهالل 
أقـــدم جمعية خريية  القطـــري، وهو  األحمر 
وإنســـانية تطوعية يف دولة قطـــر، إن الهالل 
نفذ مشـــاريعه يف أكـــر مـــن 40 دولة حول 
العـــام 2017-2016 فقط وصلت  العامل، ففي 

خدماتنـــا إىل أكـــر مـــن 13 مليون إنســـان. 
وقال إن الهالل األحمر ســـجل أرقاماً قياســـية 
يف االســـتجابة للعديـــد من األحـــداث، وذلك 
خـــالل 24 ســـاعة وآخرها اســـتجابتنا للزلزال 
الذي رضب نيبـــال يف العـــام 2015« وأضاف 
الحـــامدي بقولـــه: »لقد نفذ الهـــالل األحمر 
مشـــاريع نوعية كثـــرية تركت أثـــراً يف حياة 
األطفـــال كمرشوع عمليات القلـــب لألطفال، 
ومرشوع زراعة القوقعة. ومشـــاريع ساهمت 
يف صـــون كرامـــة األرس كمشـــاريع الوحدات 
الســـكنية والبيوت الطينية.« كـــام قام الهالل 
بتنفيـــذ العديد من مشـــاريع األمـــن الغذايئ 
مـــن أهمها مـــرشوع زراعة القمـــح بالداخل 
الســـوري. وهنـــاك الكثري من املشـــاريع التي 
انطلقـــت منـــذ أكر مـــن 15 عامـــاً وال تزال 
مســـتمرة كمـــرشوع املنحة األمرييـــة إلعطاء 
شـــهادة البورد العـــريب يف تخصصـــات طبية 
كثـــرية لألطباء مـــن أبناء فلســـطني بالتعاون 
مع مؤسســـة حمـــد الطبية. كـــام أن هناك 
بعـــض الربامـــج التي حـــازت عـــىل التقدير 
والتميـــز االبتكاري يف محافـــل دولية وأممية، 
منهـــا مـــرشوع العـــزل الحـــراري للوحدات 
الســـكنية الـــذي نال عـــىل جائـــزة االتحاد 
الدويل يف مؤمتـــر ديهاد 2016م. ومرشوع حفر 
اآلبار الذي اعتمد يف االتحـــاد الدويل كنموذج 
يحتـــذى به من قبـــل الجمعيـــات الوطنية ، 
وعىل املســـتوى الدويل انتخـــب الهالل األحمر 
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القطـــري منذ ســـنني لنيابـــة رئاســـة االتحاد 
الدويل وترأســـه لجان كالتعديل عىل دســـتور 
االتحـــاد الـــدويل، والعضويـــة يف العديد من 
مجالس اإلدارة، ســـواء عىل مســـتوى املنظمة 
العربيـــة أو املنظـــامت الدولية ذات الشـــأن 

إلنساين. ا
مشاريع تنموية

واختتـــم الحـــامدي كلمته قائال اســـتطاع 
الهـــالل األحمـــر القطـــري خالل الســـنوات 
وبرامج  تنفيـــذ مشـــاريع  املاضيـــة  العـــرش 
داخليـــة وخارجيـــة بلغـــت قيمتهـــا )مليار 
وسبعامئة  مليون  وخمســـون  وأربعة  ومائتان 
وثالثـــون ألف وتســـعامئة واثنان وســـبعون 
ريال قطـــري(. ونعمـــل عىل تعزيـــز قدراتنا 
وإمكانياتنـــا وصقل خـــربات متطوعينا وترقية 
للتواصل  التكنولوجيـــة  ووســـائلنا  برامجنـــا 

كافـــة رشكائنا.  ومـــع  معكم 
الحركة اإلنسانية

حرص العديد من املســـؤولني يف الجمعيات 
الدولية  الزميلـــة والحركة اإلنســـانية  الوطنية 
عىل إرســـال رســـائل مصورة لتهنئـــة الهالل 
األحمـــر القطري يف مناســـبة مـــرور 40 عاما 

عىل تأسيســـه، فقال الســـيد فرانشسكو روكا 
رئيـــس االتحاد الـــدويل لجمعيـــات الصليب 
األحمـــر والهالل األحمـــر يف كلمة مســـجلة 
قـــال فيها: »األصدقـــاء والزمالء األعـــزاء، أود 
أن أنتهـــز هذه الفرصة لتهنئـــة الهالل األحمر 
القطـــري ورئيـــس مجلـــس إدارته، ســـعادة 
الدكتـــور محمد املعاضيد، مبناســـبة بلوغه 40 
عاما من العمل اإلنســـاين. مـــن الرائع التعاون 
مع جمعيـــة وطنية قوية مثـــل الهالل األحمر 
الـــذي يعد مـــن أهـــم األطراف  القطـــري، 
الفاعلـــة يف املجال اإلنســـاين، وواحدا من أهم 
الـــرشكاء لالتحاد الـــدويل. األصدقـــاء األعزاء، 
إننـــي أعتربكم محظوظني لســـببني: األول ألنه 
أتيحـــت لكم الفرصـــة لتنمية املهـــارات التي 
تحتاجـــون إليهـــا لدعـــم املحتاجـــني. وعىل 
الفخـــر االلتقاء  الجانب اآلخـــر، فمن دواعي 
بشـــخص الدكتور محمد املعاضيـــد، مبا ميتلكه 
مـــن حكمة والتـــزام تجاه الضعفـــاء وحرصه 
االتحـــاد. األصدقاء  الوثيق مع  التعـــاون  عىل 
األعـــزاء، أمتنـــى لكـــم حفـــال طيبـــا. دعونا 
نحتفل بهـــذا اليوم الهام. مـــع خالص أمنيايت 

بـــدوام التوفيق والتكاتـــف والنجاح«.

كذلـــك تحدث الدكتور كريـــم كينيك نائب 
رئيس االتحـــاد الدويل ورئيـــس الهالل األحمر 
الـــرتيك: »أود أن أنتهـــز هذه الفرصـــة لتهنئة 
الهـــالل األحمر القطري مبناســـبة مـــرور 40 
عامـــا عىل تأسيســـه. الهالل األحمـــر القطري 
ليس مجـــرد مؤسســـة عادية، فهنـــاك الكثري 
مـــن األدلـــة عـــىل دوره الهـــام يف كثري من 
بنفي عمله  رأيـــت  النزاعـــات، وقد  مناطق 
يف الصومـــال ويف ســـوريا، حيـــث ســـاهم يف 
الذين  األطفـــال  البســـمة عىل وجوه  رســـم 
يعانـــون مـــن ويـــالت الحـــروب. إنكـــم ال 
تديـــرون جمعيـــة وطنية، بل تضعـــون رؤية 
للمرحلة  جديـــدة  ومنظومـــة  واســـرتاتيجية 
فخـــورون برشاكتنـــا معكم.  نحن  القادمـــة. 
كل نجاح يضـــع أمامنا فرصـــة جديدة ولكنه 
يشـــكل مســـؤولية عىل عاتقنا. خالص التهنئة 

للهـــالل وموظفيـــه وداعميه«.
وتحـــدث الدكتـــور عباس جوليـــت األمني 

العـــام للصليـــب األحمـــر الكينـــي: »أود أن 
أشـــيد بهذا النمو الكبري الذي شـــهده الهالل 
األحمـــر القطـــري خـــالل 40 عامـــا، وذلك 
بفضل القيـــادة الواعية والتقدميـــة. أنا أعرف 
د. محمـــد املعاضيد منذ 20 عاما، وقد ســـبق 
له أن شـــغل منصـــب نائب رئيـــس االتحاد 
الدويل، وكانـــت له بصمة واضحـــة يف التطور 
الذي شـــهده الهـــالل األحمـــر القطري خالل 
تلـــك الســـنوات. يف الصومـــال وغريهـــا من 
املناطق التي مل يســـتطع أحـــد الوصول إليها، 
كان الهـــالل هناك ميد يد العـــون للمترضرين. 
رؤيـــة الهالل األحمـــر القطري رؤيـــة عاملية 
ومهنيـــة تعمـــل من أجـــل أن يصبـــح العامل 

واألمن«. بالســـالم  مليئا 
نيابـــة عن  نـــرص  إياد  الســـيد  وتحـــدث 
مســـاعد األمني العام لألمم املتحدة للشـــؤون 
اإلنســـانية فقـــال: »رشف كبـــري أن أكون هنا 
يف الدوحـــة ألهنـــئ الهالل األحمـــر القطري 
والقيادة اإلنســـانية لـــه بالنيابة عن رشـــيد 
خاليكـــوف وبصفتـــي مديرا إقليميا لألوتشـــا 
يف منطقة الرشق األوســـط وشـــامل أفريقيا. 
إننـــا نؤمن بأن الهـــالل األحمـــر القطري هو 
هدية مـــن دولة قطر لكل محتـــاج إىل العمل 
اإلنســـاين، لذلك أعتقـــد بأننا جميعـــا نفخر 
الطوعي واإلنســـاين.  العطـــاء والعمـــل  بهذا 
نحـــن يف األمـــم املتحدة نرحب بهـــذا العمل 
البناء واملشـــرتك الـــذي لطاملـــا تالقينا عنده 
يف امليـــدان لتقديـــم عطاء ال ينضـــب. هذه 
املناســـبة عيـــد حقيقـــي متثل النضـــج الذي 

طويلة«. أعـــوام  منذ  الهـــالل  بلغه 
وتحـــدث الســـيد يحيـــى عليبـــي رئيس 
البعثـــة اإلقليميـــة للجمة الدوليـــة للصليب 
األحمـــر مبنطقـــة الخليج )مكتـــب الكويت(: 
»باســـم اللجنة الدولية للصليـــب األحمر أود 
أن أتوجـــه بأحـــر التهـــاين لســـعادة الدكتور 

محمـــد املعاضيـــد والهالل األحمـــر القطري 
بهـــذه املناســـبة الكرميـــة التي شـــاهدنا من 
خالل هذا الفيلم القصـــري كل هذه اإلنجازات 

وهـــذا العطاء طـــوال 40 عاما. 
وتحـــدث الدكتور أنـــور الحســـاوي نائب 
رئيـــس الهالل األحمر الكويتـــي: »بالنيابة عن 
الهالل األحمر القطري نبـــارك للهالل 40 عاما 
من العمل اإلنســـاين. ســـبق لنا التعاون معا يف 
لبنان وجنوب الســـودان وغريهـــا من البلدان، 
ومل نجـــد من الهـــالل األحمر القطري ســـوى 
كل احرتافيـــة وتفـــاين يف تقديم املســـاعدات 
للمحتاجـــني، كام تعاوننا أيضـــا يف مخيم إدارة 
الكـــوارث. أكرر التهنئة عىل مـــرور 40 عاما«.

شـــاهد حضـــور الحفـــل فيلام تســـجيليا 
بعنـــوان »تجارب رائـــدة« عن مخيـــم إدارة 
الكوارث الســـابع الذي عقد العـــام املايض يف 
املخيم الكشـــفي البحري مبدينـــة الخور ، وهو 
يعـــد من أهـــم الربامـــج التدريبيـــة الدولية 
القطـــري، وكان  الهالل األحمر  التي ينظمهـــا 
لـــه الفضل يف إعـــداد آالف الكـــوادر املدربة 
من الجمعيـــات الوطنية الزميلـــة يف مجاالت 
العمـــل اإلغايث املختلفة، حتـــى أصبح الحدث 
التدريبـــي الوحيـــد مـــن نوعه الـــذي ينفذ 

العامل. مســـتوى  عىل  العربية  باللغـــة 
املتطوعني

الواعـــي واإليجايب  الشـــباب  وتقديرا لدور 
يف رفـــع رايـــة العمـــل التطوعـــي والخريي ، 
ألقـــى الفنان فهـــد خالد الكبيـــي املتطوع 
بالهـــالل األحمـــر القطري كلمـــة بالنيابة عن 
جميـــع زمالئه املتطوعـــني واملتطوعات، حيث 
وجـــه مـــن خاللهـــا بعـــض الرســـائل منها:  
أشـــار إىل مبـــدأ إن الخدمـــة التطوعية تعترب 
إحدى املبادئ األساســـية الســـبعة التي يقوم 
عليها عمـــل الهالل األحمر القطـــري باعتباره 
منظمـــة إنســـانية دولية تعمـــل ضمن حركة 
دوليـــة عاملية، ولقد راهن الهـــالل يف كثري من 
املناســـبات عىل دعـــم املتطوعـــني من خالل 
لزيـــادة االهتامم  اســـرتاتيجية واضحة تهدف 

بهـــم وحشـــدهم كرشيك قادر عـــىل إحداث 
فـــارق يف حياة اآلخرين وقيمـــة مضافة ضمن 
وأشار  املســـتدامة.  والتنمية  التطوير  منظومة 
إىل أن فـــرق املتطوعني بالهالل ســـاهمت يف 
تنفيـــذ برامج عديـــدة منهـــا: »برنامج الحد 
من املخاطـــر« لتدريب طـــالب املدارس عىل 
كيفيـــة التأهب من أثر الزالزل، واملشـــاركة يف 
املؤمترات والنـــدوات وورش العمل املتخصصة 
يف مجـــال التدريب وإعـــادة الروابط العائلية. 
وقـــدم دعوته للتطـــوع الذي يعنـــي التكافل 
والتعـــاون واملشـــاركة يف املجتمـــع والتضحية 
واإليثـــار، حيـــث أن لدينـــا واجب ورســـالة 
نؤديهـــا وحقبـــة جديدة من العمـــل تتطلب 
بكافة  املجتمـــع وتثقيفـــه  منـــا: »توعويـــة 
الســـبل واملعلومـــات التـــي أتيحـــت لنا ومل 
تتح لغرينا، وأن رســـالتنا ترتكز عىل ‘تحســـني 
حياة الضعفـــاء‘‘ بإنقاذ أرواحهـــم، وإغاثتهم، 

معاناتهم«. وتخفيـــف 
تـــم تكريـــم مجموعة  الحفل  ويف ختـــام 
للهـــالل األحمر  الداعمـــني والرشكاء  من كبار 
األفـــراد  مـــن  املتربعـــني  ســـواء  القطـــري، 
تنفيذية  تســـهيالت  تقدم  التي  واملؤسســـات 
ولوجســـتية، وكذلـــك وســـائل اإلعـــالم التي 
تســـاهم يف إبـــراز صـــورة الهـــالل األحمـــر 
القطـــري وحشـــد الدعم املجتمعي لرســـالته 

 . نية نسا إل ا

معرض جامهريي
متت  االحتفالية،  فعاليـــات  انتهـــاء  بعـــد 
الحضـــور الفتتـــاح معرض  الســـادة  دعـــوة 
عـــام بالواجهـــة البحريـــة يف كتـــارا يقـــدم 
ملحـــات مصورة من أرشـــيف الهـــالل األحمر 
القطـــري القديـــم والحديـــث، كـــام يتضمن 
أنشـــطة مخصصة لألطفال، ومنـــاذج حية من 
امليداين وســـيارات  واملستشـــفى  اإليواء  خيم 
اإلســـعاف التـــي تســـتخدمها كـــوادر الهالل 
األحمـــر القطري اإلغاثية والطبيـــة، إضافة إىل 
عـــرض ملختلف مجاالت التطـــوع التي يتيحها 
الهـــالل األحمر القطـــري أمام الشـــباب من 

. لجنسني ا
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يد من المبادرات اإلماراتية لليمن أكد أن عام زايد 2018 سيشهد المز

يز عمليات  حمدان بن زايد: اإلمارات ماضية في تعز
التنمية واإلعمار في اليمن

معكم ـ  أبوبكر دكاين ـ أبوظبي 
أكد ســـمو الشـــيخ حمدان بـــن زايد آل 
نهيـــان ممثـــل حاكـــم اإلمـــارات  يف منطقة 
الظفـــرة رئيس هيئة الهـــالل األحمر اإلمارايت 
أن اإلمـــارات ماضيـــة يف تعزيـــز عمليـــات 
التنميـــة و اإلعـــامر يف اليمـــن بنـــاء عـــىل 
خليفة  الشـــيخ  الســـمو  توجيهـــات صاحب 
بـــن زايد آل نهيـــان رئيس الدولـــة ـ  حفظه 
اللـــه ، وقال ســـموه : »إن عـــام زايد 2018 
سيشـــهد املزيـــد مـــن املبـــادرات اإلماراتية 
التـــي تلبي احتياجـــات الســـاحة اليمنية يف 

عدد مـــن املجـــاالت اإلنســـانية الحيوية« ، 
وشـــدد عىل أن اإلمارات ملتزمة  مبسؤولياتها 
اإلنســـانية و التنموية تجاه األشقاء يف اليمن 
، و لن تدخر وســـعا يف ســـبيل تقديم كل ما 
من شـــأنه أن يحـــد من تداعيـــات األحداث 
الجاريـــة هناك عـــىل حياة الشـــعب اليمني 
الشـــقيق ، مؤكدا ســـموه عـــىل أن الوضع يف 
اليمـــن يواجه تحديات كبـــرية تتطلب تقديم 
الدعـــم و املســـاندة وتضافر  املزيـــد مـــن 
الجهـــود اإلنســـانية للحد من وطـــأة املعاناة 

 . املتأثرين  كاهـــل  عن 
  وقال ســـمو الشـــيخ حمدان بـــن زايد يف 
ترصيح خـــص به مجلـــة »معكم« مبناســـبة 
صدور تقريـــر انجازات هيئـــة الهالل األحمر 
اإلمـــارايت يف اليمـــن خالل العامـــني املاضيني 

وتوســـيع نطاق عملياتها اإلغاثية و التنموية 
يف جميـــع املحافظات و املناطـــق املحررة إن 
الهيئـــة تواكـــب عمليات تحريـــر املناطق و 
املحافظـــات من قبل قـــوات التحالف العريب 
وبإســـناد كبري من القـــوات اإلماراتية باملزيد 
من املســـاعدات اإلنســـانية و التنموية لدعم 
اســـتقرار سكانها ومســـاعدتهم عىل استعادة 
نشـــاطهم و حيويتهـــم وإعـــادة الحياة بها 
إىل طبيعتهـــا بل وأحســـن مـــام كانت عليه 
يف الســـابق ، إىل جانب املســـاهمة يف عودة 
النازحـــني إىل مناطقهـــم األصليـــة بعـــد أن 
هجروهـــا بســـبب تصاعد وتـــرية األحداث 

. هناك 
 وقال ســـمو الشـــيخ حمدان بن زايد إن 
هيئة الهـــالل األحمر اإلمـــارايت قادت خالل 
لتعزيز  متتاليـــة  حمالت  املاضية  الســـنوات 
اليمن  اســـتجابتها تجاه األوضاع اإلنسانية يف 
، وذلـــك انطالقا من مســـؤوليتها اإلنســـانية 
تجاه األشـــقاء و حرصها عـــىل تخفيف وطأة 
املعانـــاة عن كاهلهـــم  ، مشـــريا إىل أن تلك 
الحمالت عملـــت يف تعزيز قـــدرة املتأثرين 
عىل مواجهـــة ظروفهم الطارئة ، وســـاهمت 
بشـــكل كبـــري يف تحســـني حياتهـــم ، وأكد 
ســـموه أن الهيئة عززت وجودهـــا يف اليمن 
عـــرب تنفيذ املشـــاريع التنمويـــة التي تنهض 
مبســـتوى الخدمـــات األساســـية يف املجاالت 
الصحيـــة و التعليمية و الخدمية ومشـــاريع 
توفـــري املياه الصالحـــة للـــرشب و الكهرباء 

وخدمـــات البنية التحتيـــة الرضورية.
ونوه ســـمو الشـــيخ حمـــدان بـــن زايد 
إىل أن الهيئـــة تعمـــل بقـــوة عىل الســـاحة 
اليمنيـــة منذ مطلع تســـعينيات القرن املايض 
ملســـاندة املتأثريـــن الكـــوارث و األزمـــات 
عـــىل تجاوز ظروف اإلنســـانية عـــرب برامجها  
املمتـــدة لجميع الســـكان هنـــاك ، وأضاف 
ســـموه : تعترب هيئتنـــا الوطنية مـــن أوائل 
عىل  تواجـــدت  التي  اإلنســـانية  املنظـــامت 
الســـاحة اليمنية تقـــدم الدعم و املســـاندة 
لجميـــع الفئـــات و الرشائـــح الضعيفة دون 

. متييز 
وأكد ســـمو الشـــيخ حمدان بن زايد عىل 
أهميـــة الدور الـــذي يضطلع بـــه الخريون و 

املتربعـــون يف الدولـــة عىل الســـاحة اليمنية 
عـــرب الهـــالل األحمـــر ، وأضـــاف ســـموه : 
مبـــادرات الهيئـــة يف اليمن مـــا كان لها أن 
تـــرى النور وينعم بها األشـــقاء لـــوال الدعم 
الذي يقدمه املحســـنون إلخوانهم يف  السخي 
اإلنسانية الذين شـــاءت أقدارهم أن يتعرضوا 
لهذه النكبـــات و املحن ، معربا ســـموه عن 
تقدير الهيئـــة لهذه الجهود التـــي تعزز دور 

الرائد يف ســـاحات العطاء اإلنســـاين الدولة 

يز إنساني  تعز
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مليار ونصف درهم
األحمـــر  الهـــالل  ومشـــاريع  برامـــج 
اليمنيـــة الســـاحة  علـــى  اإلماراتـــي 

بلغت قيمة املساعدات اإلنسانية و العمليات اإلغاثية و املشاريع التنموية 
التي نفذتها هيئة الهالل األحمر اإلمارايت لألشقاء يف اليمن يف الفرتة من 

مارس 2015 و حتى اآلن مليار و 574 مليونا و 907 آالف درهم

  ، اســـتفادت منها 10 محافظات مينية 
، وتضمنت تأهيل قطـــاع املياه و إصحاح 
البيئـــة بتكلفة بلغـــت 36 مليونا و 526 
ألفـــا و 698 درهـــام ، وقطـــاع الصحـــة 
بقيمـــة 189 مليونـــا و 846 ألفا و 419 
درهـــام ، و فيام بلغت قيمة املســـاعدات 
الغذائيـــة 491 مليونـــا و 17 ألفا و 427 
درهـــام ، وبلغـــت تكلفة تأهيـــل قطاع 
التعليـــم 93 مليونـــا و 747 ألفـــا و 644 
درهـــام ، و الطاقـــة و الكهربـــاء بقيمة 
519 مليونـــا و 729 ألفـــا و 260 درهام ، 
و النقـــل بقيمـــة 20 مليونـــا و 551 ألفا 
و 89 درهـــام ، فيام بلغـــت تكلفة البناء 
و إعـــادة اإلعامر 79 مليونـــا و 784 ألفا 
و 311 درهـــام ، إىل جانـــب 143 مليونا 
و 704 آالف و 240 درهـــام عبـــارة عن 

   . متنوعة  إنســـانية  مساعدات 
وبلغت تكلفة املســـاعدات و املشاريع 
محافظـــات  يف  الهيئـــة  نفذتهـــا  التـــي 
حرضمـــوت و مأرب و املهـــرة 314 مليونا 
و 273 ألفـــا و 835 درهـــام ، تضمنـــت 
املســـاعدات الغذائية بقيمـــة 144 مليونا 
و 900 ألف و 496 درهام، و املســـاعدات 
اإلنســـانية األخرى بقيمة 30 مليونا و 90 
ألفا و 617 درهام ، و املشـــاريع الصحية 
بتكلفـــة بلغت 76 مليونـــا و 401 ألف و 
205 دراهم ، ومشـــاريع تحســـني قطاع 
امليـــاه بقيمـــة 5 ماليـــني و 543 ألفا و 
692 درهـــام ، وقطاع الكهربـــاء و الطاقة 
بقيمـــة 17 مليونـــا و 711 ألفـــا و 581 
درهام ، و النقل و الطـــرق بتكلفة بلغت 
7 ماليـــني و 429 ألفـــا و 624 درهـــام ، 
وقطـــاع التعليـــم بقيمة مليـــون و 950 
ألفـــا و 419 درهـــام ، وإعـــادة البناء و 

اإلعـــامر بقيمة 23 مليونـــا و 273 ألفا و 
489 درهام ، إضافـــة إىل 6 ماليني و 972 
ألفـــا و 708 دراهـــم عبارة عـــن برامج 

. متفرقة  أخرى  ومســـاعدات 
املشـــاريع  و  الربامج  تكلفـــة   وبلغت 
التـــي تـــم تنفيذها يف محافظـــات عدن 
وأبـــني و الضالـــع و لحج و تعز وشـــبوة 
مليـــار و 221 مليونـــا و 267 ألفا و 822 
درهـــام ، تضمنت املســـاعدات الغذائية 
بقيمـــة 344 مليونـــا و 292 ألفا و 535 
درهام ، و املســـاعدات اإلنســـانية بقيمة 
30 مليونـــا و 90 ألفـــا و 617 درهـــام ، 
وإعـــادة البناء بتكلفة بلغـــت 23 مليونا 
و 273 ألفـــا و 489 درهـــام ، إضافة إىل 
تأهيـــل قطاع امليـــاه بقيمـــة 30 مليونا 
و 820 ألفـــا و 506 دراهـــم ، و القطـــاع 
الصحي بقيمـــة 113 مليونـــا و 445 ألفا 
و 213 درهـــام ، إىل جانـــب تأهيل قطاع 
الكهربـــاء و الطاقة بتكلفـــة بلغت 501 
مليـــون و 908 آالف و 678 درهـــام ، و 
النقـــل و الطـــرق بقيمـــة 13 مليونا 98 
ألف درهـــم ، وقطـــاع التعليـــم بقيمة 
87 مليونـــا و 666 ألفـــا و 195 درهام ، 
إىل جانـــب 66 مليونـــا و 451 ألفا و 447 
درهام عبـــارة عن مســـاعدات متنوعة .

 ويف أرخبيـــل ســـقطري اليمني بلغت 
مســـاعدات الهيئة ومشـــاريعها التنموية 
و اإلنســـانية 39 مليونا و 365 ألفا و 433 
درهـــام ، تضمنت املســـاعدات الغذائية 
بقيمـــة مليون و 824 ألفـــا و 396 درهام 
، و اإلنســـانية بقيمـــة مليـــوين درهم ، 
وتأهيـــل قطاع الكهربـــاء و الطاقة بقيمة 
109 آالف درهـــم ،  و امليـــاه بقيمة 162 
ألفـــا و 500 درهـــم ، النقـــل و الطرق 

بقيمـــة 23 ألفا و 464 درهـــام، و إعادة 
البنـــاء بتكلفة بلغـــت 23 مليونا و 351 
ألف درهـــم ، و قطاع التعليـــم بقيمة 4 
ماليـــني و 131 ألف درهـــم ، إىل جانب 
7 ماليـــني و 764 ألف درهـــم عبارة عن 

مســـاعدات متنوعة .              
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االحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  وقعـــت 
للصليب  الدوليـــة  واللجنـــة  الســـوداين 
اتفاقية  للجمعية  العامـــة  باألمانة  االحمر 
تعـــاون اطارية تغطي الفـــرتة من ٢٠١٨-

٢٠٢٠ م يف مجـــاالت الربامـــج املشـــرتكة 
بينهـــام وهـــي العمليـــات االنســـانية ، 
االعالم ونـــرش القانون الدويل اإلنســـاين ، 
اعادة الروابـــط العائليـــة وتعزيز الدعم 
الدولية  اللجنـــة  تقدمه  الذي  املؤســـي 

للصليـــب االحمـــر ايل جمعيـــة الهـــالل 
. الســـوداين  االحمر 

 يأيت هذا يف إطار التعاون املســـتمر بني 
الطرفني تأكيـــدا لقوة الرشاكة اإلنســـانية 
الرشاكة  تعزيـــز  ايل  االتفاقية  ، وتهـــدف 
بني الجمعيـــة واللجنة الدوليـــة وتحديد 
مجاالت االهتامم املشـــرتك التي ميكن ان 
لالســـتجابة  املنظمتني  فيها جهود  تتضافر 
لالحتياجـــات االنســـانية العاجلة للفئات 

الضعيفـــة واملتأثرين بالنزاعات. 

 وقع عـــن الجمعية املهنـــدس عثامن 

الدولية  اللجنة  وعـــن  العام  االمني  جعفر 

الســـيد / خـــرض اوول عمر رئيـــس بعثة 

اللجنـــة الدولية بالســـودان هذا وقد أكد 

بينهام  التعاون  اســـتمرارية  عيل  الجانبان 

وحرصهـــام عـــيل تنفيـــذ ماتـــم االتفاق 

. عليه 

الهالل األحمر السوداني يوقع 
مع اللجنة الدولية للصليب االحمر
معكم ـ هيثم إبراهيم يوسف ـ الخرطوم

اعلنـــت جمعية الهـــالل االحمـــر العراقي 
عن عـــودة اكر مـــن )2400( عائلـــة نازحة 
اىل مناطق ســـكناها يف الجانـــب االمين ملدينة 
املوصل . حيث ســـجلت فرق الهـــالل االحمر 
العراقي عـــودة اكرمـــن )2400(عائلة نازحة 
اىل اماكـــن ســـكناها يف احيـــاء )رأس الجادة ، 
منطقـــة الخـــراب ، الجامع الكبـــري ، الفاروق 
االوىل ، النبـــي شـــيت ، باب البيض ، ســـوق 
شـــهر ( بأميـــن املوصـــل ”. كام تقـــوم فرق 
الجمعيـــة بتوفر يوميـــاً اكر مـــن )50( الف 
لرت مـــن املـــاء الصالـــح للرشب لعـــدد من 
احيـــاء مدينـــة املوصـــل يتم نقلها بواســـطة 
العجـــالت الحوضيـــة وملئ )85( خـــزان ماء 
ســـعة خمســـة االف لرت تم نصبهـــا من قبل 

الهالل االحمر العراقي :

عودة اكثر من )2400( عائلة نازحة  
 الى مناطق سكناها في الموصل 

فـــرق الهالل يف مناطـــق متفرقة مـــن مدينة 

اســـتقبلت فرق  اخـــرى  . مـــن جهٍة  املوصل 

الهالل االحمـــر يف مخيامت )حـــامم العليل ( 

عوائـــل تركت اماكن ســـكناها داخـــل مدينة 

نتيجة ظـــروف معيشـــية صعبة و  املوصـــل 

تـــردي الواقـــع الخدمي يف مناطقهـــا ، حيث 

يتـــم تأمني الســـكن مـــن قبل فـــرق الهالل 

وتـــم توزيع اكر مـــن )220( وجبـــة غذائية 

ســـاخنة يومياً لهـــم ، فضالً عن قيـــام الفرق 

الصحيـــة بتقديم ما يحتاجونـــه من الخدمات 

واالستشـــارات الطبيـــة والعالجية . 

الهالل  اعلنـــت جمعية  الســـياق ذاته،   يف 

االحمـــر العراقي عـــن تجهيزها مـــواد صحية 

الكر مـــن )4400( عائلة نازحـــة يف مخيامت 

النـــزوح. حيث قامـــت فرق الهـــالل االحمر 
ضمـــن محور صـــالح الدين بتجهيـــز اكر من 
)1560( عائلـــة نازحة يف مخيـــامت العلم )1، 
2، 3(  مبـــواد صحية اشـــتملت ســـيت صحي 
)منضفـــات ، مناشـــف اطفـــال ، مطهرات ، 
ضـــامدات للجروح والحروق ( شـــملت جميع 
العوائـــل يف املخيـــامت . كام وزعـــت الفرق 
الصحيـــة التابعة للجمعية  اكـــر من )1750( 
ســـيت صحي للعوائـــل النازحة التي تســـكن 
شـــقالوة(  ومجمع  ســـتي  دريـــم  )مجمـــع 
للنازحـــني ، فضالً عن توزيـــع اكر من )1100( 
ســـيت صحي للعوائـــل النازحة التي تســـكن 

مجمـــع الهياكل يف حي القادســـية “.
 هـــذا واعلنـــت الجمعيـــة عـــن توزيعها 
مســـاعدات غذائيـــة واغاثيـــة ألكـــر مـــن 
)370( عائلـــة نازحة من مناطـــق ام الجرابيع 
وجزيـــرة الخرض فضـــالً عن العوائـــل العائدة 
من مخيـــم )الهـــول( عىل الحدود الســـورية 
اىل مخيـــم حامم العليل . حيـــث وزعت فرق 
الهـــالل )375( ســـلة غذائيـــة متكاملة ومواد 
اغاثيـــة ، فضـــالً عن توزيع اكر مـــن )2200( 
بطانيـــة للعوائل النازحة و التي تم اســـتقبالها 
يف مخيـــم حـــامم العليل ضمـــن محور صالح 
الديـــن ” . كام تقـــوم الفـــرق االغاثية للهالل 
االحمـــر بتوزيـــع اكـــر مـــن )2000( وجبة 
غذائيـــة جاهـــزة يومياً للعوائـــل النازحة منذ 
بدء اســـتقبالها لهـــم يف املخيـــم وحتى االن. 
فيام تســـتمر فرق الهـــالل االحمـــر الصحية 
بتوفـــري مايحتاجونـــه مـــن خدمـــات طبية 
وعالجيـــة وتقديم الدعم النفـــي لهم ، ونقل 
الحاالت املرضيـــة الحرجـــة اىل املراكز الطبية 

يف قضـــاء القيارة  .
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بدعم من الصليب األحمر السويدي ، وتنفيذ الهالل األحمر السوداني

مشروع تقليل مخاطر الكوارث
والتكيف مع التغير المناخي

معكم ـ هيثم إبراهيم يوسف ـ الخرطوم

يواجه الســـودان العديـــد من األخطار 
الطبيعيـــة واألخطار التـــي هي من صنع 
البـــرش. وهـــذه األخطار تتمثـــل بصورة 
رئيســـية يف التحديات البيئيـــة من قبيل 
الرتبة،  وتعرية  األرايض،  تدهور خصوبـــة 
املياه،  ونـــدرة  الغـــايب،  الغطـــاء  وزوال 
والتلـــوث. وتشـــمل آثار هـــذه األخطار 
املحاصيـــل  وخســـارة  األرواح  فقـــدان 
والـــروة الحيوانيـــة، وانتشـــار األمراض 
املنقولـــة بواســـطة امليـــاه والحـــرشات، 
ونقـــص إنتـــاج الطاقـــة الكهرومائيـــة، 
يعترب  كـــام  التحتيـــة.  البنيـــة  وتـــرضر 
الجفـــاف أيضـــا أحـــد أســـباب النزوح 

آلخر.   مـــكان  من  الداخـــيل 
الســـوداين،  األحمر  الهـــالل  ويعتـــزم 
بصفته كيانا مســـاندا للدولة يف الشـــئون 
االنســـانية، وبدعـــم مـــايل وفنـــي من 
الصليـــب األحمـــر الســـويدي، تدشـــني 
املجتمع يف  لتعزيـــز صمـــود  مبـــادرات 

مواجهـــة هـــذه األخطـــار، عـــرب تنفيذ 
مرشوع متكامل يركز عـــىل تقليل مخاطر 
املناخي  التغـــري  مع  والتكيف  الكـــوارث 
القدرات. ويســـتهدف  وبنـــاء وتطويـــر 
والنســـاء  الرجال  فئتـــي  املـــرشوع  هذا 
عىل حدٍّ ســـواء، كام يشـــمل أيضا رشائح 
كبار الســـن وذوي االحتياجـــات الخاصة 
)املعاقـــني( مـــن مختلف األعـــامر داخل 

املجتمعـــات املحليـــة األكـــر ضعفاً.  
هـــذا املـــرشوع املمتـــد لفـــرتة ثالث 
ســـنوات )1 يناير 2018 – 31 ديســـمرب 
القـــدرات  تعزيـــز  إىل  يهـــدف   )2020
املؤسســـية للهالل األحمر الســـوداين عرب 
تطويـــر قـــدرات املوظفـــني واملتطوعني 
مـــن أجـــل تعزيـــز صمـــود املجتمعات 

باملرشوع. املســـتهدفة 
 ويهـــدف املـــرشوع إىل تعزيز صمود 
األعامر  كافـــة  مـــن  والنســـاء  الرجـــال 
يف املجتمعـــات املختـــارة يف جمهوريـــة 
الســـودان، مـــن خـــالل تقليـــل مخاطر 
القـــدرة عىل  ذلـــك  الكـــوارث، مبـــا يف 

التكيـــف مـــع التغـــري املناخي.
املُخرجات املتوقعة 

املُخـــرج 1: توفـــر هياكل مؤسســـية 

وتنظيميـــة فعالـــة لدى الهـــالل األحمر 
الســـوداين متكنـــه مـــن تقديـــم الدعم 
واملســـاندة يف مجـــال تقليـــل مخاطـــر 
املناخي  التغـــري  مع  والتكيف  الكـــوارث 

املجتمعية. املشـــاركة  عـــرب 
موظفـــي  اكتســـاب   :2 املُخـــرج 
وأصحاب  األحمـــر  الهـــالل  ومتطوعـــي 
املصلحـــة األساســـيني للقـــدرات الالزمة 
التـــي متكنهم مـــن املســـاعدة يف تقليل 
مخاطـــر الكـــوارث والتكيف مـــع التغري 

        . خي ملنا ا
املجتمعـــات  اكتســـاب   :3  املخـــرج 
املحلية املســـتهدفة يف السودان للقدرات 
التـــي متكنها مـــن تقليل مخاطر  الالزمة 
الكـــوارث والتكيف مع التغـــري املناخي.

 
يرتكـــز املـــرشوع عـــىل ثالثـــة 

 : أساســـية  محـــاور 
املؤسســـية  الهيـــاكل  : مراجعـــة  أوالً 
بحيـــث  الســـوداين  األحمـــر  للهـــالل 
تتضمـــن اســـرتاتيجية تعزيـــز الصمـــود 
مبـــادئ وبرامج تقليل مخاطـــر الكوارث 
املناخـــي ووضع  التغـــري  والتكيـــف مع 

آليـــات اإلســـناد الالزمـــة لها.      
قـــدرات متطوعـــي  تعزيـــز   : ثانيـــاَ 
وموظفـــي الهـــالل األحمـــر الســـوداين 
بحيـــث يســـتطيعون تجـــاوز دورهـــم 
التقليـــدي يف مجرد االســـتجابة للكوارث 
والطـــوارئ، إىل العمـــل واملســـاهمة مع 

تقليل  مجـــاالت  يف  املحلية  املجتمعـــات 
مخاطـــر الكـــوارث والتكيف مـــع التغري 

. خي ملنا ا
املجتمعـــات  قـــدرات  رفـــع   : ثالثـــاً 
ضعفا  األكـــر  واملجتمعـــات  الضعيفـــة 
وتعزيـــز صمودهـــا يف مواجهـــة مخاطر 
الكـــوارث والتكيف مع التغـــري املناخي.

 
املخرجات الرئيسية

1ـ تطويـــر خطـــط الهـــالل األحمـــر 
الســـوداين لتعزيـــز صمـــود املجتمع عن 
تقليـــل مخاطر  برامـــج  طريـــق دمـــج 
املناخي  التغـــري  مع  والتكيف  الكـــوارث 
عـــىل املســـتوى القومي، وعىل مســـتوى 

الفـــروع يف ثـــالث واليات.
 2ـ وضـــع خطـــط وبرامـــج للتدريب 
التدريـــب  ومعينـــات  مـــواد  وتوفـــري 
ومناهـــج  واملوجهـــات،  )الكتيبـــات، 
أدوات  تطويـــر  إىل  إضافـــة  التدريـــب( 
الكـــوارث  مخاطـــر  تقليـــل  ووســـائل 
والتكيـــف مع التغـــري املناخـــي وتعزيز 

الصمـــود.
 3ـ تطوير قـــدرات موظفي ومتطوعي 
الهـــالل األحمر الســـوداين يف مجال تنفيذ 
والتكيف  الكـــوارث  مخاطر  تقليل  برامج 
مـــع التغـــري املناخـــي وتعزيـــز صمود 

. ت ملجتمعا ا
والوعي  املنـــارصة  برنامج  تعزيـــز   4ـ 
القوميـــة  الحكومـــة  مســـتوى  عـــىل 
بدور  واملجتمعات  الوالئيـــة  والحكومات 
الهالل األحمر الســـوداين يف تقليل مخاطر 
املناخي  التغـــري  مع  والتكيف  الكـــوارث 
والربامج  املجتمعـــات  وتعزيـــز صمـــود 

املنفـــذة يف هـــذا الخصوص.
املجتمعـــات عىل  قـــدرة  تعزيـــز   5ـ 
تقليل  برامـــج  وإدارة  وتنســـيق  تخطيط 
متكاملـــة  بصـــورة  الكـــوارث  مخاطـــر 

. ملة شا و
6ـ وضـــع آليـــات التنســـيق لتعزيـــز 
الكـــوارث  مخاطـــر  تقليـــل  شـــبكات 
املناخـــي والصمود  التغري  والتكيف مـــع 
بهدف زيادة نســـبة املشـــاركة يف أوساط 

ضعفا. األكـــر  املجتمعـــات 
 7ـ أنتـــاج وســـائل تعليميـــة وقواعد 
ارشـــادية  وغريها من األدوات التشغيلية 

املجتمع. وتطـــور  مرونة  تعزيـــز  لدعم 
8ـ نظـــم اإلنذار املبكـــر املجتمعية يف 
الثالثـــة فروع  املجتمعـــات املحليـــة يف 

املســـتهدفة تـــم تطويرها.
 منـــوذج إدارة مخاطـــر الكوارث 

عـــرب املشـــاركة املجتمعية
الهيئـــات   : املســـتفيدة  الجهـــات 
الحكوميـــة، مثـــل هيئة مصـــادر املياه، 
الزراعـــة  الجويـــة،  األرصـــاد  وهيئـــة 
اإلنســـاين،   العون  والغابـــات، مفوضيـــة 
الجامعات،  املحليـــة،  الحكومات  موظفي 
املـــدارس، املؤسســـات املهتمـــة بظاهرة 

التغري املناخي ، منظـــامت املجتمع املدين 
الخاصـــة )املعاقني(،  )ذوي االحتياجـــات 
الخ(  املســـّنني،  املرأة، جمعيات  جمعيات 

 الرشكاء املساندون:    
وكالة  الصليب األحمر السويدي ،  

 SIDA - العون الدويل الســـويدية )سيدا
( ، وكالـــة الطـــوارئ املدنية الســـويدية 

 . )MSB (
مواقـــع املـــرشوع واملســـتفيدون منه 

عـــىل مســـتوى املجتمع  
النيل  نهـــر  املـــرشوع يف فروع  يتوزع 
، والوالية الشـــاملية ، وشـــامل كوردفان ، 
فيام يســـتفيد منه 13380 أرسة سودانية 

، تضم 79723 شـــخصاً من الجنســـني .  

بناء قدرات 

6263

indd   62-63.8 ددعلا 09/04/2018   12:42:15



 نظـــم متطوعو الهالل األحمـــر األردين ممثـــالً يف برنامج الصحة 
املجتمعية واالســـعاف االويل حملـــة توعية صحية لطلبة مدرســـة 
خولـــة بنت األزور األساســـية للبنـــات يف محافظة البلقـــاء . وقدم 
املتطوعـــون محـــارضات مبواضيع مختلفـــة ومنها الغـــذاء الصحي 
واهميته لجســـم االنســـان، اضافـــة اىل اهمية النظافة الشـــخصية 
، وتخللـــت الحملـــة ايضـــا خلق اجواء مـــن الرتفيه والرســـم عىل 
الوجوه للطلبـــة بهدف زرع البســـمة عىل وجوههم واســـعادهم. 

 تـــم انتخاب ســـعيدة بـــن حبيلس عـــىل رأس الهـــالل  األحمر 
الجزائـــري حتى العـــام 2022 م  و ذلك يف أعـــامل الجمعية العامة 
االنتخابيـــة العاديـــة التي جرت مـــارس املايض بـــربج بوعريريج. 
ويـــأيت هذا االنتخاب بعـــد املصادقة عىل التقريريـــن املايل و األديب  
للعهـــدة الســـابقة بحضـــور 180 عضوا مـــن بني 192 املشـــكلون 
للجمعيـــة العامة أي بنســـبة  حضـــور تقدر بـ 94 باملائة حســـب 

. ملنظمني ا

طواقـــم جمعيـــة الهالل األحمـــر الفلســـطيني يف قطـــاع غزة 
ومتطوعـــو الفريق الوطني لالســـتجابة يف الكـــوارث يقيمون نقطة 
طبية متنقلـــة رشق مدينة غـــزة، تحديدا ) الخـــط الرشقي - نهاية 
شـــارع املنصـــورة - مقابل بوابـــة الصناعيـــة ( تحســـبا لألوضاع 
امليدانيـــة الراهنـــة عـــىل الحـــدود الرشقيـــة لقطاع غـــزة ، حيث 
يعمـــل فيها طاقم متعدد مـــن االطباء واملمرضني ومســـتجيب اول 

واداريني.

 انتقـــل طاقـــم الهالل االحمـــر املغريب فرع ابـــن احمـــد، اىل الجامعة 
القروية ســـيدي بومهـــدي بني خلـــوك اوالد انجيم. للمشـــاركة يف القافلة 
الطبيـــة متعـــددة االختصاصـــات املنظمـــة من طـــرف جمعيـــة التنمية 
والتواصـــل االجتامعي برشاكة مـــع الهالل االحمر املغريب فـــرع ابن احمد ، 
حيث تم قياس الســـكري والضغط الدموي للمســـتفيدين ، وســـهر مسعفو 
فـــرع الهالل االحمر املغريب عـــىل تنظيم الناس وتقديم املســـاعدة للطاقم 

الطبي املشـــارك يف هذه القافلـــة الطبية.

 وقـــع الهـــالل األحمـــر املـــرصي اتفاقية تعـــاون مـــع الوكالة 
األمريكيـــة للتنمية الدولية وذلك مبشـــاركة الســـفارة األمريكية و 
وزارة االســـتثامر والتعاون الدويل، و بحضور وزيـــر التنمية املحلية. 
وتتضمـــن االتفاقيـــة تربع قيمتـــه 2.2 مليون جنيه مـــرصي للهالل 
األحمر املـــرصي وذلك للمســـاعدات االنســـانية لضحايـــا أحداث 
تفجري مســـجد الروضة بســـيناء عرب تقديم االستشـــارات النفسية 

واالجتامعيـــة واملهارات الحياتيـــة لألطفال.

انعقدت يف مارس املايض ورشـــة عمل بعنوان »سياســـة التطوع« 
التـــي أرشفت عليها الهيئـــة املحلية للهالل االحمـــر التوني مبقرين 
وذلك يف مقرها بســـيدي رزيق. وقد شـــارك يف هذه الورشـــة عدد 
مـــن املتطوعني واملتطوعات فضال عن مشـــاركة ممثلـــني لعدد من 
الهيئات االخـــرى بكل مـــن رادس وحامم االنف وســـكرة. وقد تم 

منذ انطالق العمل تقســـيم الحارضيـــن اىل مجموعات.

 نظـــم متطوعو الهـــالل األحمـــر األردين ممثالً يف برنامـــج الصحة 
املجتمعيـــة واالســـعاف االويل حملـــة توعيـــة صحية لطلبة مدرســـة 
عجلـــون املعمدانية. وقدم املتطوعـــون - للطلبة الذيـــن بلغ عددهم 
140 طالبـــا - محـــارضات حـــول اهمية النظافة الشـــخصية لجســـم 
االنســـان، اضافـــة اىل خلق اجـــواء من الرتفيـــه واملرح والرســـم عىل 

لوجوه. ا

الهـــالل االحمر الليبـــي مبدينة طربق يقدم املئـــات من الحقائب 
اإلســـعافية األولية دعـــامً لصندوق اإِلســـعاف املـــدريس املتواجد 

املدارس.  مـــن  عدد  داخل 

شـــهدت مدينة ازويرات يف موريتانيا مـــارس املايض أعامل دورة 
تكوينيـــة يف مجـــال االســـعافات األوليـــة ، نظمها الهـــالل األحمر 
املوريتاين بالتعـــاون مع اللجنـــة الدولية للصليـــب األحمر الداعم 
األول لربنامج االســـعافات األولية للهالل ، وتلقى املشـــاركون - من 
رجال أمـــن ومجتمع مـــدين- عىل مـــدى ثالثة أيـــام عروضا حول 

فنيـــات االســـعافات األولية قدمها خـــرباء يف املجال. 

 نظمـــت جمعيـــة الهـــالل االحمر اليمنـــي فرع شـــبوة مارس 
املايض دورة تدريبية تنشـــيطية لعدد ٢٠ مشـــارك مـــن املديريات 
الغـــذايئ والتغذيـــة الطارئ  املســـتهدفة ضمن مـــرشوع االمـــن 
املدعـــوم مـــن الصليب االحمـــر الدمنـــاريك . وتهدف الـــدورة إىل 
تخفيف املعانـــاة وامراض ســـوء التغذية وتجهيـــز وتطوير املراكز 

الداخليـــة ملعالجـــة حاالت ســـوء التغذيـــة يف املحافظة .
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 " واملتطوعـــني  الشـــباب  دائـــرة  نظمـــت   
متطوعـــون... لخدمـــة االنســـانية "  بالهـــالل 
األحمـــر الفلســـطيني يف الخليل افطـــارا جامعيا 
يف حديقة الســـالم لذوي االعاقـــة ومتالزمة داون 
من مركـــز الرجاء للرتبية الخاصـــة وطالب روضة 
خليل الرحمـــن التابعة للجمعيـــة بحضور رئيس 
الهيئـــة االدارية  الخليل واعضـــاء  الجمعيـــة يف 
نفذه  واملنســـقني،  واملعلـــامت  املراكز  ومـــدراء 
كوكبة مـــن املتطوعـــني. فيام و تخلل النشـــاط 
ايضـــا يـــوم ترفيهي لألطفـــال وتوزيـــع الهدايا 
بحضـــور فريـــق املهرجـــني وجاء هذا النشـــاط 
لتعزيز املشـــاركة مع ذوي االعاقـــة ودمجهم يف 

. املجتمع 

3ـ نظم الهالل األحمـــر العراقي مؤمترا 
، بحضـــور عـــدٍد كبـــريٍ مـــن املنظامت 
، من  الجمعية  املحلية ورشكاء  االنســـانية 
والهالل  األحمر  للصليـــب  الدولية  الحركة 
االحمر ، الســـتعراض التحديات االنسانية 
وحجـــم االســـتجابة التـــي حققتها فرق 
االغاثـــة يف ميدان العمل اإلنســـاين. ويأيت 
هـــذا املؤمتر الذي شـــهد عىل هامشـــه 
والدوائر  واملؤسســـات  للجمعيات  معرضا 
العاملة عـــىل االغاثة يف العـــراق  ، تزامنا 
والثامنني عىل  السادســـة  الذكـــرى  مـــع 
تأســـيس نظام الهالل األحمـــر العراقي . 

2ـ شـــارك وفد مـــن الهالل األحمـــر القمـــري يف الدورة 
اإلقليمية الســـابعة لتدريب الدبلوماســـيني العرب يف مجال 
القانون الدويل اإلنســـاين ، والتي نظمتهـــا أكادميية اإلمارات 
الدبلوماســـية يف الفـــرتة ملدة ثالثـــة أيام يف أبريـــل 2018 ، 
بالعاصمـــة اإلماراتيـــة أبوظبـــي ، وتناولت الـــدورة مقدمة 
للتعريـــف بالقانون الدويل اإلنســـاين، االلتزامات التي تفرض 
يف القانون الدويل اإلنساين، قواعد ســـري العمليات العسكرية 
والجامعات املســـلحة من غـــري الدول والنزاعات املســـلحة، 
حاميـــة املمتلكات الثقافيـــة يف حاالت النزاعات املســـلحة، 
اإلرهـــاب والقانون الدويل اإلنســـاين والعمل اإلنســـاين، آخر 
مســـتجدات القانون الدويل اإلنساين، األســـلحة التكنولوجية 

الجديـــدة. وغريها من املوضوعـــات املهمة.
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وشـــاركت املنظمة العربيـــة للهالل 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر ممثلـــة 
بأمينهـــا العـــام الدكتـــور صالـــح بن 
حمـــد الســـحيباين يف امللتقى من خالل 
ورقـــة عمل رســـمت رؤيـــة املنظمة 
وجمعياتها الوطنيـــة ، وحملت  عنوان 
..دبلوماســـية  الدوليـــة  "العالقـــات 
وتحديـــات"  توجهـــات  إنســـانية؛ 
العالقـــات  يف  النظـــر  أن  أكـــدت   .
الدوليـــة أثنـــاء األزمـــات والرصاعات 
مـــن خـــالل رؤيـــة إنســـانية رصفة. 
هو ما نســـميه يف املجال االنســـاين بـ 
أن  ذلك  ؛  اإلنســـانية"  "الدبلوماســـية 
باختصار   متثل  اإلنســـانية  الدبلوماسية 
قبل  مـــن  املتخـــذة  الخطـــوات  أوىل 
العاملـــني يف امليدان اإلنســـاين  والتي 
الدولية  الحركة  مكونـــات  دور  تتضمن 
الهـــالل  مـــن جمعيـــات  اإلنســـانية 
للمشـــاركة  األحمر  والصليب  األحمـــر 
مسلســـل  إليقاف  الحكومـــات  مـــع 

"العالقات الدولية .. دبلوماسية إنسانية توجهات وتحديات"

ورقة عمل في ملتقى 
)العالقات الدولية أثناء األزمات والكوارث(

جنيف ـ معكم 

نظمت جامعة نايف العربية للعلوم األمنية فعاليات امللتقى العلمي يف مركز جنيف الدويل للمؤمترات، خالل الفرتة من 

1 - 3 / 8 / 1439 املوافق )17 - 19 / 4 / 2018 م( يف مدينة جنيف بسويرا ، وذلك بالتعاون مع املنظمة الدولية للحامية 

املدنية و الدفاع املدين ، و جامعة جنيف للدراسات الدبلوماسية والعالقات الدولية . 

تأثـــر الضعفاء واملســـاكني من األطفال 
واألشـــخاص  الســـن  وكبار  والنســـاء 

والرصاعات.  باألزمـــات  األبريـــاء 
وكشـــفت الورقة أن إحدى توصيات 
املؤمتـــر الـــدويل الحـــادي والثالثـــني 
الصليب األحمـــر والهالل  لجمعيـــات 
األحمـــر أكـــدت عىل إعـــادة تعريف 
الوطنية  للجمعيـــات  املســـاعد  الدور 
مـــع الحكومـــات بغـــرض تقويتهـــا؛ 
وذلـــك من خالل  اإلنســـانية،  لخدمة 
إقامـــة رشاكات فاعلة مع الســـلطات 
املعنيـــة بحيـــث  تتم إدارتهـــا بصورة 
جيدة من شـــأنه أن يســـاعد يف تهيئة 
بيئـــة قانونية متكينيـــه تضمن اهتامم 
بالجمعيـــات  الحكومـــات  تواصـــل 
الوطنيـــة، وذلك عندمـــا تدعو الحاجة 
إىل املســـاعدات الدولية الطارئة وهذا 
. اإلنسانية  الدبلوماســـية  أحد جوانب 

دور  أن  الورقـــة  وأوضحـــت   
الدبلوماســـية اإلنســـانية يتضح بشكل 
كبـــري يف نرش املعرفـــة بالقانون الدويل 
باالحتياجـــات  والتوعيـــة  اإلنســـاين 
اإلنســـانية لألبرياء املتأثرين بالنزاعات 
العمل  والعنف من خـــالل  املســـلحة 
وغري  واملســـتقل  املحايـــد  اإلنســـاين 
املتحيـــز وتعزيـــزه، والحيلولـــة دون 
اســـتخدام األنشطة اإلنســـانية ذريعة 

لنؤـكــد دور العالقـــات الدولية هنا البد من مشـــاركة 
الحكومـــات الفاعلة والجـــادة في وقف نزيف األزمات 

اإلنسانية
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لتحقيق أغراض عســـكرية أو سياسية. 
وأضافـــت الورقـــة ، أنه لـــيك نؤكد 
دور العالقـــات الدولية هنـــا البد من 
مشـــاركة الحكومـــات الفاعلة والجادة 
يف وقـــف نزيف األزمات اإلنســـانية ، 
وفتح املمرات اإلنســـانية ، وأشارت إىل 
أن األزمات اإلنســـانية شكلت يف عرصنا 
الحارض ولألســـف الشـــديد سلســـلة 
، ولذا ال  الشـــعوب  توســـطت أعناق 
نكاد نخـــرج من أزمة إنســـانية حتى 
تلد أزمة أخـــرى ، وهكـــذا ولو نظرنا 
للعـــامل العريب هـــذه األيام فـــال نكاد 
بلـــداً عربيـــا إال ونجـــده يعاين  نجد 
مـــن أزمـــة إنســـانية أو البلـــد الذي 
بجـــواره أو جوار جـــواره !! ومن هذا 
املنطلـــق فـــإن غيـــاب دور العالقات 
الدوليـــة )الدبلوماســـية اإلنســـانية ( 
يف ايقـــاف تنقـــل األزمات اإلنســـانية 
واشعال  واســـتمرارها  وطأتها  واشتداد 
الرصاعـــات يزيـــد مـــن تلـــك املآيس 
ويضاعـــف من آثـــار تلـــك األزمات ، 
لذلـــك أصبحـــت  العالقـــات الدولية  
تســـتبطن بـــوادر األزمـــات الجديدة 
.. ومتهد الســـبيل إىل أزمـــات جديدة 
.. والواقع شـــاهد عـــىل أزمات عرصنا 
الحايل، إذ كيـــف أن العالقات الدولية 

مل تســـتطع حتى اآلن يف وأد أي أزمة ، 
أو حتى  محاولة عالجهـــا بعد االنتهاء 
الحياة  منها والقضـــاء عىل مقومـــات 

فيهـــا " كالرصاعـــات والحروب" .
أن  كيف  الورقة منوذجـــاً  وأعطـــت 
كان  اإلنســـانية  الدبلوماســـية  حضور 
إيجابيـــاً يف "عمليـــة إعـــادة إعـــامر 
العـــراق" ، إذ غابـــت يف البداية دور 
األزمات  بـــدء  مع  الدولية  العالقـــات 
يف العـــراق ، وكـــرت اآلراء الدوليـــة 
واملناقشـــات والحلول التـــي ال تنفذ .. 
وكان هذا جانبا ســـلبياً لهذه العالقات 
التي مل تســـتطع تقديم أي يشء يذكر 
، لكن مـــع  "عملية اإلعـــادة حرضت 
الدبلوماســـية اإلنســـانية بقوة لتلعب 
دورهـــا يف توحيـــد الرأي تجـــاه هذا 
اإلعـــامر ومبشـــاركة مـــن مكونـــات 

الحركـــة الدولية اإلنســـانية. 
 

الدبلوماســـية  تحديـــات يف وجـــه 
اإلنســـانية 

كشـــفت الورقـــة أيضـــاً عـــن أبرز 
وجـــه  يف  تقـــف  التـــي  التحديـــات 
أن  وهي  اإلنســـانية"  "الدبلوماســـية 
اإلنســـانية  األزمـــات  هـــذه  حجـــم 
ولألســـف الشـــديد يزداد ســـنة بعد 

أخرى وفقا لتقاريـــر املنظامت الدولية 
املتخصصـــة ، الحكومية وغري الحكومية 
وهـــذا ميثـــل أحـــد أبـــرز التحديات 
الدولية  الحركـــة  تقـــف يف وجه  التي 
بجميـــع مكوناتها  ، ويعرقل مســـرية 
بـــل وتحـــد للعمل  العمل اإلنســـاين 
التي  العاملة  وللجهات  اإلنســـاين ككل 
ال تكـــون يف أغلـــب األحيـــان قادرة 
عىل االســـتجابة بفاعليـــة ويف الوقت 
املناســـب يف ظل جملة مـــن العراقيل 
، اىل جانب عوامل أخـــرى خاصة منها 
التـــي عادة مـــا تعيق وصول  األمنية 
املســـاعدات اإلنســـانية اىل املحتاجني 

. واملنكوبني 
التي  التحديـــات  أمام  أنـــه  وبينت 
تواجـــه العمل اإلنســـاين ، وعىل الرغم 
من  اإلنســـانية  املنظامت  تبذلـــه  مام 
جهـــود ملموســـة للتغلب عـــىل تلك 
التحديات  تبدو الحاجـــة ملحة اىل ما 

 : ييل 
اإلنســـانية  الدبلوماســـية  اآلليات  ـ 
لإلســـهام يف تحقيق األهداف اإلنسانية 
الدبلوماســـية  ولجعل  فعال.  نحٍو  عىل 
اإلنســـانية جزءا ال يتجـــزأ من األعامل 
ســـائر  بها  تضطلع  التـــي  اإلنســـانية 
مكونـــات الحركـــة الدوليـــة للهـــالل 

 . األحمر  والصليـــب  األحمر 

اإلنسانية   الدبلوماســـية  ترســـيخ  ـ 
دامئـــة يف  عمـــل  بوصفهـــا طريقـــة 
للصليب  الدوليـــة  الحركـــة  سياســـة 
ذلك  ويشـــمل  األحمر  والهالل  األحمر 
: املنـــارصة ، واملفاوضـــات ، واالتصال 
الرســـمية وغريها من  ، واالتفاقيـــات 
اإلجـــراءات كام هـــو معمـــول به يف 
الصليب  لجمعيـــات  الـــدويل  االتحاد 

األحمـــر والهـــالل األحمر .
- الوصـــول إىل صانعـــي القـــرارات 
وأصحـــاب اآلراء للتحـــاور معهـــم يف 
شـــأن املســـئولية اإلنســـانية اتجـــاه 

واملحتاجـــني. املنكوبـــني 
ـ تعزيـــز وضـــوح أنشـــطة الهالل 
لـــدى  األحمـــر  والصليـــب  األحمـــر 

الجمهـــور بصفـــة عامـــة .

تأكيد عـــىل دور الجمعيات الوطنية 
اإلنسانية"  "الدبلوماسية  يف  العربية 

للهالل  العربيـــة  املنظمـــة  تنظـــر 
األحمـــر والصليـــب األحمـــر بجميع 
مكوناتها إىل األزمات برؤية إنســـانية ، 
إذ أن هـــذه الرؤية حاليـــاً هي العالج 
الـــذي يوحـــد الجهود اإلنســـانية ملن 
يعـــاين من هـــذه األزمـــات ، يف ظل 
فشـــل بعض األوســـاط السياسية من 
إيجـــاد حـــل ناجـــع لتلـــك األزمات 

أن حجـــم هذه األزمات اإلنســـانية ولألســـف الشـــديد 
ير المنظمات الدولية  يزداد ســـنة بعد أخرى وفقا لتقار

المتخصصة

يـــز وضوح أنشـــطة الهالل األحمـــر والصليب األحمر  تعز
لدى الجمهـــور بصفة عامة .

اإلنسانية  فالعالقات  ولذا   ، اإلنســـانية 
للـــدول عـــادة مـــا تقـــدم دوراً أكر 
السياســـية  العالقات  مـــن  إيجابيـــة 
واالقتصاديـــة خاصـــة وأن العالقـــات 
االقتصاديـــة  والعالقـــات  السياســـية 
الفصـــل يف طول حياة  الكلمة  تعتربان 
األزمـــات .  ويـــأيت من هنـــا ويف هذا 
الفاعل  اإلنســـاين  الحضـــور  السبيل  
كام  العربيـــة  الوطنيـــة  للجمعيـــات 
كان للمنظمـــة العربية دوراً ملموســـا 
يف دعم هـــذا الحضور اإلنســـاين لتلك 
الجمعيـــات الوطنيـــة العربيـــة التي 
متتـــد عىل امتداد وطننـــا العريب الكبري 
مـــن املحيط للخليـــج ، حيث أصبحت 
بفضـــل الله تعاىل وعونـــه مهيأة متاما 
لتشـــارك حكوماتهـــا بفعاليـــة للوفاء 
بالتزاماتهـــا ومســـؤولياتها اإلنســـانية 
اإلنســـانية  الحركـــة  ملبـــادئ  وفقـــا 

. ولية لد ا
 

لالهتـــامم  الحكومـــات  حـــث 
الوطنيـــة  بالجمعيـــات 

أكدت الورقة عـــىل حث الحكومات 
من  مزيـــد  توجيـــه  عـــىل  العربيـــة 
ومنحها  الجمعيـــات  بهـــذه  االهتامم 
القدرة  الدعم الكتســـاب  املزيد مـــن 
للحـــد من تأثـــري األزمات اإلنســـانية 

بالـــذات التي تواجـــه املنطقة العربية 
األوضـــاع  تفاقـــم  إىل  وأدت  حاليـــا 
اإلنســـانية بشـــكل الفت وكام نراها يف 
)فلســـطني املحتلة ـ الصومال – اليمن 
– ســـوريا – العراق –- ليبيـــا  ( األمر 
الـــذي يتطلب مـــن الحركـــة الدولية 
األحمر  والهـــالل  األحمـــر  للصليـــب 
العمـــل ســـويا عـــىل مواجهـــة هذه 
األزمـــات بفاعليـــة وذلـــك من خالل 
حســـن توظيف الدبلوماسية اإلنسانية 
والتنســـيق التـــام يف هـــذا الســـبيل 
وتقديم املســـاعدات اإلنسانية العاجلة 
من  والتخفيف  األرواح  عـــىل  للحفاظ 
لسياســـة  طبقا  وذلك  املعانـــاة  وطأة 
األحمـــر  للهـــالل  الدوليـــة  الحركـــة 
والصليـــب األحمـــر التي جـــاءت من 
والحد  البرشيـــة  األرواح  إنقـــاذ  أجل 

. والكـــوارث  الحروب  ويـــالت  من 
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تواصـــل  املنظمـــة العربيـــة للهـــالل 
مـــن خالل  األحمر  والصليـــب  األحمـــر 
النشـــاط  إىل دعم  التقني  اإلعالم  قســـم 
الوطنيـــة  الجمعيـــات  يف  اإلعالمـــي 
التي  واملنصات  التقنيات  كل  واســـتخدام 
مـــن شـــأنها أن تحقـــق رسعـــة الوصول 
للخرب واالنتشار الواســـع والحضور الفاعل 
الذي من شـــأنه أن يجعل من حســـابات 
الجمعيـــات املرجـــع األول مبـــا يتعلـــق 
، وتســـعى  الجمعية وفعاليتها  بأنشـــطة 
املنظمـــة إىل توثيق حســـابات الجمعيات 
الوطنيـــة والذي يتيـــح للجمعية الحاصلة 
عـــىل عالمة التوثيـــق الزرقـــاء إقفال أي 
حســـاب يتم فيه انتحال صفـــة الجمعية 
 ، التواصـــل االجتامعـــي  عـــىل مواقـــع 
والعديد مـــن املميزات األخـــرى التي ال 
العادية.  الحســـابات  يف  امتالكهـــا  ميكن 
وأوضـــح األســـتاذ عبداللـــه الحمـــد 
باملنظمة  التقني  اإلعالم  قســـم  مســـئول 
أن وجـــود عالمـــة التحقـــق الزرقاء عىل 
حســـاب ما يســـاهم بتوفـــري املصداقية 
واإلثبات للحســـاب عىل شـــبكة اإلنرتنت، 
موضحـــاً أن العديـــد من مواقع وســـائل 
مثـــل  األخـــرى  االجتامعـــي  التواصـــل 
فيســـبوك وFlipboard تعمل عىل تقديم 
الزرقـــاء. وأضاف أنه  تلـــك العالمة  مثل 
يتجـــه الكثـــري من ُمســـتخدمي شـــبكة 
اإلنرتنـــت إىل أصحاب الحســـابات املالكة 
للعالمـــة الزرقاء من أجـــل الحصول عىل 
صادقة،  ومعلومـــات  رســـمية  تعليقات 
وذلك يف ظـــل وجود الكثري مـــن املواقع 
املُزيفـــة واألخبـــار املغلوطـــة التي يتم 

. نرشها

معكم ـ الرياض 
االحمـــر  الهـــالل  هيئـــة  أطلقـــت 
لألجهزة  "أســـعفني"  تطبيق  الســـعودي 
الحاجه  عنـــد  اســـتخدامه  الذكية وميكن 
عىل  لالتصال  الحاجـــه  بدون  لإلســـعاف 
الرقـــم ٩٩٧ . ويقـــدم التطبيق خدمات 
: فتـــح بـــالغ لحالـــة طارئة مـــع الهيئة 
وزيـــادة دقة تحديـــد املوقع  ، ارســـال 
اســـتغاثة عاجلـــة يف حـــاالت الطـــوارئ 
القصـــوى لـــكل مـــن الهـــالل األحمـــر 

واالشـــخاص املقربـــني لـــك عـــن طريق 
خدمـــة الرســـائل القصـــرية، دعـــم فئة 
ذوي االحتياجـــات الخاّصـــة مـــن الصم 
والبكـــم لتقديـــم البالغـــات، تتبع حالة 
باإلضافة  التطـــورات.  بالغك ومعرفة آخر 
إىل تســـجيل تفاصيـــل تاريخـــك الطبي 
تعـــاين منهـــا واألدوية  التي  واألمـــراض 
التـــي تســـتعملها للتعرف عـــىل حالتك 
بـــأرسع وقـــت ،و يعرفك عىل املنشـــآت 
الطبيـــة القريبة منك مثل املستشـــفيات 

واملســـتوصفات والصيدليات مع توجيهك 
ورســـم املســـار عىل الخريطة للمنشـــأة 
التـــي تريـــد الذهـــاب إليها  ، ارســـال 
باستخدام شفرة  رسائل استغاثة مشـــفرة 
"Morse Code" عـــن طريق ضوء فالش 
اضواء  اصـــدار  وكذلك  للجهـــاز.  الكامريا 
وأصـــوات تحذيريـــة لتنبيه مـــن حولك 
بحاجتـــك للمســـاعدة، التطـــّوع. وميكن 
الدخـــول عىل التطبيق من خـــالل الرابط   

https://appsto.re/us/6Hyjjb.i

اإلعالم التقني في "آركو" يواصل توثيق حسابات 
الجمعيات الوطنية على شبكات التواصل االجتماعي

 وأكـــد "الحمـــد" أنـــه وبالرغـــم من 
التوثيق تعترب  أن عمليـــة تقديم طلـــب 
مجانيـــة ، إال أن الكثـــري مـــن الجهـــات 
تقـــوم بدفع مبالـــغ عالية  واملنظـــامت 
مقابـــل  واإلعـــالن  الدعايـــة  لـــوكاالت 
نظـــراً  وذلـــك   ، لحســـاباتهم  التوثيـــق 
لصعوبـــة الحصـــول عـــىل التوثيـــق من 
Twit-  مواقـــع التواصل االجتامعـــي مثل

 .Facebook و   ter
 يذكـــر أن املنظمـــة تواصـــل دعـــم 
الجانـــب اإلعالمـــي التقنـــي للجمعيات 

الوطنيـــة بخصوص التواصـــل االجتامعي 
حيـــث   ،  Twitter ، Inline image 1
قامـــت بتوثيق حســـابات جمعية الهالل 
األحمر املـــرصي، جمعية الهـــالل األحمر 
الليبـــي، جمعية الهالل األحمـــر العراقي، 
جمعية الهـــالل األحمـــر األردين، جمعية 
الهالل األحمر البحرينـــي ، جمعية الهالل 
األحمر الكويتي ، جمعيـــة الهالل األحمر 
القطـــري ، فيام تواصل املنظمـــة أيضاً يف 
املســـتقبل القريـــب متابعـــة التوثيق يف 
 .  Instagram و   Facebookو  Twitter

هيئة الهالل األحمر السعودي تطلق تطبيق 
)أسعفني( على األجهزة الذكية
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الهـــالل االحمـــر االردين هـــو جـــزء مـــن 
الدولية للصليـــب االحمر  الحركـــة  منظومـــة 
والهـــالل االحمـــر والتي تشـــكل يف مضمونها 
اكرب شـــبكة انســـانية يف العامل وينتســـب اليها 
ماليـــني املتطوعـــني. وقد ولدت هـــذه الحركة 
مـــن رحم الرغبة يف اغاثـــة جرحى الحرب دون 
االنســـان واحرتام  بينهم وحامية صحة  التمييز 
املتبادل  التفاهـــم  حقوقه. كام تقـــوم بتعزيز 
والصداقة والتعـــاون ونرش ثقافة الســـالم بني 
الشـــعوب ونبذ العنف واحـــرتام التنوع وعدم 
التمييز. ولقـــد عمل القانون الدويل االنســـاين 
منـــذ نشـــأته عىل انســـنة الحـــروب وتنظيم 
قواعـــد القتال لحاميـــة املاليني مـــن االبرياء 
واملســـتضعفني. وبقـــي هذا العمل املســـتمد 
مـــن املبـــادئ االساســـية للحركـــة والقيـــم 
االنســـانية لألديـــان الســـاموية البوصلة التي 
يهتدي بها منتســـبو الحركـــة الدولية للصليب 
االحمـــر والهالل االحمر للتخفيـــف من معاناة 

كرامتهم. وحفـــظ  البرش 
 وظـــل الهـــالل االحمر االردين منذ نشـــأته 
يســـتقبل افواجاً من الالجئـــني والعائدين من 
الجنســـيات ويعمل عـــىل تخفيف  مختلـــف 
معاناتهـــم فمـــروراً بالنكبـــة عـــام 1948 اىل 
النكســـة عام 1967 فأزمة الخليـــج الثانية عام 
1990 والثالثـــة عام 2003 ثم االزمة الســـورية 
وتداعياتهـــا االجتامعية واالقتصاديـــة والبيئية 
واالمنيـــة والسياســـية عـــىل االردن. ويعتـــرب 
االردن اليـــوم اكـــرب مخيـــم الجئـــني يف العامل 
حيـــث يتواجد عـــىل اراضيه مـــا يزيد عىل 4 

الهالل االحمر االردني
والعمل االنساني

د. محمد بن مطلق الحديد
 الرئيس العام لجمعية الهالل األحمر األردين

ماليـــني الجئ.
 وبقـــي الهـــالل االحمـــر االردين ملتزمـــاً 
بأخالقيـــات العمـــل االنســـاين محافظـــا عىل 
مكانته الدوليـــة ودوره يف معالجـــة النزاعات 
الداخليـــة للحركة واالمور السياســـية التي قد 
تؤثر عـــىل عملنا االنســـاين. فالتزمنـــا الحياد 
عـــام 1990 وتم تكرمينـــا بجائـــزة الخدمات 
االحمر  الصليـــب  مـــن  الدوليـــة  االنســـانية 
االمرييك والوســـام الذهبي مـــن الهالل االحمر 
العراقـــي يف نفس اليوم. وكان لنا رشف رئاســـة 
هـــذه الحركـــة االنســـانية لفرتتـــني متتاليتني 
ســـاهمنا خاللها بإدخال اللغة العربية كإحدى 
اللغات الرســـمية العاملة يف كافة االجتامعات 
الدســـتورية واملؤمترات الدوليـــة وكان ذلك يف 
ســـبتمرب 2006 باإلضافة اىل االعـــرتاف بالهالل 
االحمـــر اثناء رئاســـتنا للمؤمتر الـــدويل )29( 
يف جنيف عـــام 2006 بحضور الـــدول املوقعة 
عـــىل اتفاقيات جنيـــف. كام ســـاهمنا بإبرام 
الفلســـطيني  االحمر  الهـــالل  بـــني  اتفاقيـــة 
الحمراء تســـمح لخمسة سيارات  ونجمة داود 
الفلســـطيني  للهـــالل االحمر  تابعة  اســـعاف 
يؤكد  مـــام  الرشقية  القـــدس  بالعمـــل داخل 
ان القـــدس عربية. عـــدا العمل عـــىل اطالق 
مبـــادرة االرشـــادات الالزمة للقانـــون الدويل 
لالســـتجابة للكـــوارث مـــن قبـــل الحكومات 
والتـــي تبناها املؤمتر الـــدويل )30( عام 2007.

بالتشـــاور  الحركة مؤخـــراً  كلفتنـــا   كـــام 
مـــع كافـــة االطـــراف املعنيـــة بتقديـــم حالً 
ملشـــكلة قـــربص نتيجـــة االعـــرتاف بالصليب 
االحمر  الهـــالل  وطلـــب  القـــربيص  االحمـــر 
القـــربيص املعاملـــة باملثـــل بدعم مـــن تركيا 

والدول االســـالمية ويف غياب دولة يف شـــامل 
الجزيـــة القربصيـــة. وبحمد الله تـــم الرتحيب 
باالقـــرتاح الـــذي قـــدم يف تونس خالل شـــهر 
نيســـان 2013 للمجموعة االســـالمية واللجنة 
التنفيذيـــة العربيـــة والذي حفـــظ يف وحدة 
الحركـــة وتضامنها. وســـيبقى الهـــالل االحمر 
االردين داعـــامً للقضايـــا االنســـانية والصوت 
املدافـــع عن حقـــوق وكرامة االنســـان آملني 
مـــن كافة الجمعيـــات العاملة خـــارج اراضينا 
رضورة االلتـــزام بأخالقيـــات وقواعـــد العمل 
االنســـاين وفق القوانـــني والقـــرارات الصادرة 
عـــن مؤمتـــرات الحركـــة الدوليـــة للصليـــب 
االحمـــر والهـــالل االحمر. وحيـــث أن الهالل 
االحمر االردين بصدد االحتفـــال بيوبيله املايس 
قريباً، فال غـــرو إذاً ان تتنبه قيـــادة الجمعية 
الشـــامل، حيـــث  والتحديـــث  التطويـــر  اىل 
شـــملت عمليـــة التغيـــري وستشـــمل للطاقة 
البرشيـــة لـــكل مـــن الجمعية واملستشـــفى 
ولكافـــة الكـــوادر واملرافـــق التابعـــة لها. اذ 
تـــم ومنذ بدايـــة 2018 تعيـــني اول أمني عام 
للجمعيـــة من خارج اللجنـــة التنفيذية ملواكبة 
عمليـــات التغيري الشـــاملة والجذرية وبخاصة 
للمستشـــفى الذي تزامن تأسيســـه وتأســـيس 
الجمعيـــة وليواكـــب ايضـــاً التقـــدم العلمي 
العامل.  مستشـــفيات  احـــدث  وفـــق  والطبي 
كام نســـتذكر يف هـــذا العدد رجاالت أرســـوا 
قواعد االلتزام بالعمل االنســـاين كام نســـتذكر 
بكل الخـــري املتطوعني والعاملـــني يف املنظامت 
الله أثنـــاء تأديتهم  االنســـانية الذين توفاهم 

االنســـاين. واجبهم 

74

 شاهد 

 الهالل األحمر التوني : مشاركة متميزة يف قرية الشفاء بالكاف

https://www.youtube.com/watch?v=x2DmQ2iKpLU&app=desktop 

 محطة تكرير املياه الصالحة للرشب بالرشاكة بني الهالل األحمر القطري والهالل األحمر الكويتي يف منطقة سعد نايل ـ لبنان

https://www.youtube.com/watch?v=mH_AVwUl5dw&feature=youtu.be 

تقديراً لخدماته االنسانية، قلّد السفري الفرني يف لبنان برونو فوشيه رئيس الصليب االحمر اللبناين الدكتور انطوان الزغبي وسام االستحقاق 
 الوطني الفرني من رتبة فارس

https://www.youtube.com/watch?v=gJqrJY16dC8&feature=youtu.be 

 متطوعو الهالل األحمر األردين يف زيارة اىل مركز العصام للرتبية الخاصة
https://www.youtube.com/watch?v=jeq5w_-C1qk&feature=youtu.be 

 الهالل االحمر العريب السوري – النشيد الرسمي
https://www.youtube.com/watch?v=HIUI6TrU2os

 نفطر مع الهالل األحمر 
https://www.youtube.com/watch?v=46JqySTBo1E
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التي كرمها »السيسي« 
في يوم المرأة المصرية

تعرف على 
»سيدة المصباح«

معكم ـ خاص 
كـــرم الرئيـــس عبد الفتاح الســـيي عدًدا من النـــامذج املرشفة واملتميزة للمرأة املرصية يف شـــتى املجـــاالت كل منها 
رائـــدة يف مجالهـــا، وذلك خـــالل احتفاليـــة املرأة املرصيـــة .وكان من بني مـــن كرمهم »الســـيدة  نازىل قبيـــل« أقدم 
متطوعـــة يف الهـــالل األحمر املرصي ورئيســـة نقابة التمريض ســـابًقا والتي حصلت عىل وســـام الدرجـــة األوىل ألعاملها 

التطوعيـــة عام 1998 ووســـام العلوم والفنون مـــن الدرجة الثانيـــة من رئيس الجمهوريـــة عام 1986. 

نازيل قابيل يف سطور : 
ـ ولدت عام 1927.

نقابـــة  رئيســـة  منصـــب  شـــغلت  ـ 
التمريـــض يف الفـــرتة ما بني عـــام 1984 

عـــام 2008. و 
ـ شـــغلت منصب عضـــو مجلس إدارة 
الهـــالل األحمـــر املـــرصي وقد شـــغلت 
منصـــب أمـــني الصندوق لعدة ســـنوات 

عـــام 2017 .  حتى 
ـ قادت العمـــل التطوعي املجتمعي يف 

مدينـــة النهضة التي نُقـــل إليها مترضري 
زلـــزال أكتوبر 1992 ومـــع مجموعة من 
سيدات الهالل اســـتمرت منذ ذلك الحني 
يف اإلرشاف املســـتمر عىل املنطقة وتقديم 
الخدمـــات الصحية والتثقيفيـــة املختلفة 
والشـــباب  لألطفال  خدمات  اىل  باإلضافة 
مركز  انشـــاء  عىل  وارشفت  والســـيدات. 
تدريـــب للحياكة للســـيات مـــع متابعة 
تســـويق منتجـــات اشـــغال الخياميـــة 

والنســـيج والتطريز. 
حصلـــت عـــىل الجوائـــز التقديريـــة 

 : لية لتا ا

ـ أول عربيـــة تحصـــل عـــىل جائـــزة 
Florencenicth- »»ســـيدة املصباح « أو 
ingal« مـــن االتحـــاد الـــدويل للصليب 
األحمـــر والهالل األحمر الـــدويل بجنيف 
عـــام 1997والــــ26 عىل مســـتوى العامل 
لدورهـــا اإلنســـاين الرائـــد يف تخفيـــف 
معاناة مترضرى زلزال 1992 وتســـكينهم 

النهضة.  مبدينـــة 
ـ وســـام العلوم والفنون مـــن الدرجة 

الثانيـــة من رئيـــس الجمهورية 1986.
ألعاملهـــا  األوىل  الدرجـــة  وســـام  ـ 

 .1998 التطوعيـــة، 
ـ األم املثاليـــة ملمرضـــات مـــرص عام 

.1997

تقدير إنساني 
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بالتحاقها بجمعية الهالل األحمر الفلســـطيني 

يف العام 1979، وكانـــت تعمل جنبا إىل جنب 

مـــع الرجل بكل تشـــكيالت العمل االنســـاين 

يف الداخل والشـــتات وتســـاهم بكل ما يقوم 

بـــه كل أولئك التواقون لعمل الخري وبلســـمة 

جراح شـــعبهم النازفة، للتخفيف من معاناته 

يف الشـــتات ..  إنهـــا املرحومة هـــدال صبحي 

أحمـــد األيويب ابنـــة القدس و فلســـطني انها 

االنتـــامء والـــروح والفـــداء، جابـــت البالد 

بعرضهـــا وطولهـــا تحـــيك لهم قصـــة امرأة 

من أب وأم فلســـطينية شـــاء اللـــه أن تولد 

يف  وطنهـــا، ولتعيش بعيدة عنـــه لتحيك لكل 

مـــن عرفها  قصـــة وطنها املحتـــل، ولتربهن 

للعـــامل أجمـــع أن املـــرأة الفلســـطينية رمز 

اإلنســـاين والوطني، حيث  العمـــل  من رموز 

عاشـــت الفقيـــدة حيـــاة الشـــتات يف لبنان 

وعانت ما يعانيه شـــعبها مـــن حروب وقتل 

بحقهـــم هناك،  ارتكبت  وتنكيـــل ومجـــازر 

فعملت إىل جانب أشـــقائها وزمالئها ووهبت 

نفســـها وســـخرت كل طاقاتها لتقوم بواجبها 

تجـــاه اإلنســـانية التي انتهكـــت حينذاك.. مل 

تكن فلســـطني لها مجرد اســـم وطـــن تحلم 

العيـــش فيـــه بأمـــان وطأمنينة بـــل كانت 

فلســـطني اللوحة التي يبهرك النظـــر إليها يف 

كل لحظـــة لرتى من خاللهـــا تفاصيل الحارض 

واملســـتقبل، حيث كان الهـــوى ورائحة الزعرت 

تجتـــاز حدود العدو لتحمـــل يف ثناياها أخبار 

تحيك  املتعبـــني..  وأهلـــه  املســـلوب  الوطن 

لها اشـــتياق ذاك الوطن ألبنائه املشـــتتني يف 

مخيامت لبنـــان وأزقة بـــريوت وصور وصيدا 

وطرابلس وتبعث ســـالم أرواح تجوب ســـامء 

الوطن لتصل ألجســـاد ســـكنت الغربة تحت 

الـــركام واألنقاض بفعـــل االحتالل.

 كلفـــت مع زمالئهـــا بالســـفر إىل اليونان 

لتنشـــئ مكتـــب اتصـــال للجمعيـــة لينقل 

مأساة شـــعبنا اىل دول اوروبا ولتنرش الرسالة 

االنســـانية التـــي تحملها الجمعية لبلســـمة 

الجـــراح ولتبـــدأ حيـــاة جديدة مـــن مآيس 

الغربـــة والفـــراق واألمل ولتقرب املســـافات 

التـــي طاملا متنـــت أن تقرتب من فلســـطني، 

ولكـــن حكـــم القـــدر واالحتـــالل كان أقوى 

مـــن كل التمنيات. »هـــدال« الثائـــرة مـــن 

أجـــل اإلنســـانية والثائـــرة ضد كل أشـــكال 

القهر واالســـتبداد الذي عاناه شـــعبها نتيجة 

االحتالل، والتي ملئت شـــوارع بالد الشـــتات 

بالقصـــص والحكايـــات الجميلـــة املعربة عن 

جـــامل فلســـطني وإنســـانية شـــعبها تحمل 

أمـــالَ يرافقهـــا يف كل خطواتهـــا ومســـريتها 

الوطنيـــة واإلنســـانية الطويلـــة..   إنها املرأة 

التـــي اختـــارت أن تكـــرس حياتهـــا وخدمة 

أبناء شـــعبها عرب انتامئهـــا اىل الهالل األحمر 

الفلســـطيني الـــذي انطلق أبنـــاؤه من عتمة 

بـــني االزقـــة الضيقة  الليـــل وآالمـــه، ومن 

والبيـــوت املرتاصة، ومن البقعـــة التي كانت 

املنايف  تضيـــق عـــىل اهلهـــا وأحالمهـــم يف 

والشـــتات، ومـــن الجرح الذي نزف وشـــكَل 

حكايـــة من حكايـــات الزمـــن الطويلة. 

»هـــدال« مل تكن امـــرأة عاديـــة ومل تكن 

ســـنون حياتها عاديـــة ملـــن مل يعرفها كذلك 

مل يكـــن رحيلهـــا الهـــادئ باألمـــر الطبيعي، 

فهي تاريـــخ يحىك قصصا لألبنـــاء انها منوذج 

للمـــرأة التي ولدت من رحـــم املعاناة، وهي 

التي ارتبط اســـمها باإلنسانية والهم  اإلنسانة 

الوطنـــي، انهـــا املناضلة والصابـــرة واملرابطة 

واملثابـــرة واملكابـــرة عـــىل كل أشـــكال األمل 

والحرمـــان.. انهـــا تحمـــل عـــبء أربعـــني 

عاما مـــن العطـــاء والبذل والحـــب، يف زمن 

بتضحيتها  أخجلتنـــا  التي  املـــرأة  انها  القحط 

ومتردها عـــىل الواقع الذي عاشـــته من اجل 

تخفيـــف االم اآلخرين، مثلت فلســـطني خري 

متثيل بحيـــث اصبحت ســـفرية مثالية للعمل 

واالنســـاين. الوطني 

 »هـــدال« انـــت التـــي ترجمت مـــا قاله 

زيـــاد »أعطي  توفيق  الفلســـطيني  شـــاعرنا 

باكيا  للـــذي يجعـــل طفـــال  نصف عمـــري 

يضحـــك« فكـــم أضحكـــت أولئـــك األطفال 

وخففـــت مـــن معاناتهـــم وكنت أمـــا تارة 

وأختا تـــارة أخـــرى، ووهبت مكنـــون قلبك 

التي اســـتثناك شـــاعرنا  لهم ولنـــا، وانـــت 

محمود درويـــش عندما قـــال.. »باألمس كنا 

أنا  للمحبة  نفتقـــد  واليـــوم  للحرية  نفتقـــد 

خائف مـــن غد ألننا ســـنفتقد لإلنســـانية«، 

وســـتحافظني  وغـــدا حافظت  اليـــوم  فأنت 

عـــىل اإلنســـانية، ورســـمت مـــن خيـــوط 

الشـــمس أجمل شـــكل لها.. أنـــت من تغنى 

بك الشـــعراء والفقهاء واألدبـــاء.. وأنت أنت 

ســـواك. غري  وال 

 عـــىل رحيلـــك أيتهـــا اإلنســـانة املناضلة 

الثائـــرة العظيمـــة ســـالت دمـــوع القدس 

مبساجدها وكنائســـها وصخرتها وبكاك الزيت 

والزعـــرت يا بنـــت الزيتون والقمـــح والحنون 

أوال  أنفســـنا  نعزي  عـــىل رحيلك  واالقحوان، 

واإلنســـانية جمعـــاء ونعزي فلســـطني التي 

ســـكنت روحك الطاهرة التـــي لطاملا أحببتها 

وأحبتـــك وناضلـــت مـــن أجلها ومـــن أجل 

أبنائهـــا، وأفنيـــت ســـنني عمرك يف بلســـمة 

جـــراح أبنائهـــا النازفة وســـنبقى وســـيبقى 

معنـــا املاليني من محبـــي اإلنســـانية نتذكر 

وفـــاءك وعطاءك، وســـيزيد اعتزازنـــا بتاريخ 

امرأة فلســـطينية أضافت شـــكال جديدا من 

التضحية والنضال يف قاموس كل نســـاء األرض 

وســـتبقى املـــرأة الفلســـطينية عنوانـــا لكل 

والعطاء.. البـــذل  قصص 

للذين  نحبهم سالم، ســـالم  للذين  ســـالما 

عنا ســـالم. رحلوا 

هدال االيوبي،،،القلب 
المفعم باإلنسانية

معكم ـ ارشف عباهرة »فلسطني«

 

للمـــرأة الفلســـطينية تاريخ غفـــل الزمان 

عـــن كتابته وتـــاه بـــني أوراق الســـنني ومل 

ينصف عطاءها ورســـالتها التـــي خطتها منذ 

أن طمـــع االحتـــالل يف أرضنا الفلســـطينية، 

فكان للمـــرأة الدور األكر مشـــقة يف مقارعة 

االحتالل مبختلف أشكال وأســـاليب املقاومة، 

ليلتصـــق اســـم املرأة 

بإســـم  الفلســـطينية 

الرجل، ولتكـــون إىل جانبه 

انها  الحيـــاة،  مناحـــي  كل  يف 

االســـرية والطريـــدة والجريحـــة 

والشـــهيدة، وهي زوجة الشـــهيد ام 

الشـــهيد وبنت الشـــهيد واخت الشهيد، 

هـــي األم والزوجـــة واالخـــت واالبنة.. 

هذه اإلنســـانة التـــي ال ميكـــن أن نغفل 

اســـمها او منـــر عليه مـــرور الكـــرام، والتي 

القـــدس عاصمة  رحلت وعينهـــا ترنو صوب 

الحـــب والطأمنينة والســـالم ، »بنت القدس« 

والتـــي وهبـــت نفســـها لخدمة اإلنســـانية 
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 شاب الجيء
 بين الالجئين

ً
يبني جسورا

 والمجتمعات المستضيفة في اليونان
 تنتقـــل عائلـــة كرميي إىل منزلهـــا الجديد 
وبجعبتهـــا الكثري مـــن الحاجيـــات عىل منت 
شـــاحنة صغـــرية إىل شـــقة ســـكنية تقع يف 
الطابـــق األريض يف بلدة هرياكليون الســـاحلية 

وهـــي عاصمة جزيـــرة كريـــت اليونانية. 

 وهنـــاك، يقف شـــاب طويل ذو ســـامت 
مميـــزة بانتظـــار مقابلة العائلـــة املؤلفة من 
ســـبعة أفـــراد. يبلغ عيل شـــري كشـــيمي من 
العمـــر 22 عاماً وهـــو من أفغانســـتان، متاماً 
دوره  يســـاعدهم.  الذيـــن  اللجوء  كطالبـــي 
أســـايس جداً هنـــا، فهو املرتجم الـــذي ميكنه 
اللغوية  التحديـــات  مســـاعدتهم عىل تخطي 
أمور حياتهم. وتشـــعر عائلة كرميي  وتيســـري 
بالســـعادة بعد أن وجدت أحـــد أبناء وطنها 
يتحـــدث اليونانيـــة بطالقـــة، وتطـــرح عليه 
أســـئلة كثرية. ومـــن دون مســـاعدة مرتجم 

كعيل، وهـــو الجئ أمـــى العقـــد األخري يف 
كريـــت، لكانت العائلة قـــد واجهت صعوبات 
كبـــرية. األمـــر نفســـه ينطبق عـــىل معظم 
الالجئـــني واملهاجريـــن الذيـــن يصلـــون عن 
يساعدونهم،  الذين  واألشـــخاص  البحر  طريق 
ومن بينهـــم موظفو املفوضيـــة. ويرشح عيل 
الـــذي يتحدث اللغـــات األردية والفارســـية 
قائالً:  اليونانية بطالقـــة  والدريـــة وبالطبـــع 
”جميـــع األشـــخاص الذيـــن تعنـــى بهـــم 
إىل مرتجمـــني”. وأضاف  بحاجـــة  املفوضيـــة 
حبيـــب الله، وهـــو مرتجم آخر قائـــالً: “أنت 

بلدين”. بـــني  يصل  الـــذي  الجر 
\يرتجـــم هـــذان الصديقـــان لحـــوايل 80 
شـــخصاً مـــن بـــني أكر مـــن 600 شـــخص 
حصلوا عىل شـــقق ســـكنية وعـــىل الدعم يف 
كريـــت يف إطار برنامـــج املفوضية للســـكن 
واملســـاعدات النقدية والذي ســـاعد عرشات 

األشخاص.  آالف 
 \مل يكـــن برنامـــج الســـكن املمـــول من 
االتحـــاد األورويب قامئـــاً عندمـــا وصـــل عيل 
وحبيـــب اللـــه إىل اليونـــان يف عـــام 2008. 
وعندمـــا كانـــا صغرييـــن يف الســـن، نُقال إىل 
أنوجيـــا، وهـــو أول مأوى افُتِتـــح لألطفال 
غري املصحوبـــني يف كريـــت يف عام 
2001. واآلن، فإنهام يشـــاركان 
يف كل خطـــوة من العملية 
بطالبـــي  للرتحيـــب 
اللجـــوء، بـــدءاً من 

الواصلني. 
 \وبينام 

عائلـــة  كانـــت 

كرميـــي تستكشـــف شـــقتها 
مـــع موظفي وكالـــة هرياكليون 

الربنامج يف  تنفـــذ  التـــي  للتنميـــة 
هرياكليـــون وســـيتيا وخانيا، قـــال عيل: 

“التواصـــل مهـــم جـــداً بالنســـبة لالجئني”. 
للتنميـــة  هرياكليـــون  وكالـــة   \توظـــف 
11 مرتجـــامً، مـــن بينهـــم عـــيل وحبيـــب 
والدرية  والفارســـية  العربيـــة  للغـــات  الله، 
والســـورانية واألردية، يف حـــني يُطلب مرتجمو 
لغـــات أخـــرى عنـــد الحاجـــة. وتســـتخدم 
املفوضيـــة أيضاً مرتجمني يف ســـائر أنحاء البالد 
وهـــي تعمـــل من خـــالل الـــرشكاء كمنظمة 

ميتادرايس. 
 \يف هرياكليـــون، يـــرشح لهـــم عيل كيف 
تعمـــل الغســـالة ويطلعهـــم عـــىل أماكـــن 
التســـوق وكيفيـــة اســـتخدام وســـائل النقل 
الدفع  بإمكانهـــم  يكـــون  وســـوف  العـــام، 
أن  بعـــد  النقديـــة  بطاقاتهـــم  بواســـطة 
يســـاعدهم عيل يف تســـجيل عنوانهم. يعترب 
كل مـــن التوجيه االجتامعـــي وكيفية الترصف 
يف مجتمـــع جديـــد والتكيف مـــع منط حياة 

الشـــعب املســـتضيف أمـــراً مهامً.  وثقافة 
 \يعـــاين عـــدد كبـــري مـــن الوافدين من 
مشـــاكل صحيـــة ومن إعاقـــات، لـــذا فهم 
بحاجـــة إىل املســـاعدة للتمكـــن مـــن رشح 
مـــا يعانون منـــه لألطبـــاء. ومن ثـــم هناك 
االلتحاق باملدرســـة والذي يعلـــق عليه عيل 
أهميـــة كربى. ويشـــعر هذا الشـــاب بالفخر 
بعملـــه وهو الذي انضـــم إىل وكالة هرياكليون 
للتنميـــة العام املـــايض ويحصل عـــىل راتب 
لقـــاء ذلك: “أشـــعر بأنني أقـــوم بيشء مهم. 
أنا أســـاعد األشـــخاص يف إعادة بناء حياتهم 
بالرضا”. كام أن عيل  ومينحني ذلـــك شـــعوراً 
يتعاطف معهـــم ويعـــرف احتياجاتهم وهذا 
أمـــر طبيعي نظـــراً للمحنـــة التـــي واجهها 
عندمـــا كان طفـــالً، بـــدءاً من فـــرار عائلته 
من جاغـــوري يف منطقة املرتفعـــات األفغانية 

هزاراجـــات إىل كويتـــا يف باكســـتان هرباً من 
 . هناك  الـــرصاع  تصاعد 

 \كانـــت الحيـــاة جيـــدة لحـــوايل عـــام، 
ولكـــن تصاعدت بعدهـــا التوتـــرات العرقية 
والهجـــامت. ويتذكـــر عـــيل قائـــالً: “يف أحد 
األيـــام انفجـــرت قنبلـــة يف مســـجد بعد أن 
غادرتـــه بخمـــس دقائـــق. ُقتل حـــوايل 200 
مربح  لـــرضب  تعـــرض  وبعدمـــا  شـــخص”. 
ولرقـــة كتبه املدرســـية عىل يـــد مجرمني، 
قـــرر عيل الفرار وهو الـــذي كان يف الـ 12 من 
عمـــره. كان يعـــرف إىل أين كانـــت وجهته، 
ويقـــول: “عندما كنـــت صغـــرياً، كان والدي 
اليونان ويقـــرأ قصصـــاً عن  يتحـــدث عـــن 
اليونـــان القدميـــة. كان يبـــدو أن املكان جيد 
واملناظر جميلة واألشـــخاص طيبون”. مل يُطلِع 
أحداً عـــىل عزمه عىل املغـــادرة. وبرفقة عمه 
البالغ من العمـــر 12 عاماً أيضـــاً، توجه عيل 
إىل إيـــران، واتصل بأمه القلقـــة والحزينة من 
بلـــدة زاهـــدان الحدودية. كانـــت الرحلة إىل 
الجـــزر اليونانيـــة أصعب بكثري، فقد تســـلقا 
الوقـــت واضطرا  لفـــرتة من  جبـــاالً واحُتجزا 
للتســـول للحصول عـــىل الطعـــام وعمال من 
أجل الدفـــع للمهربني، فيام شـــهدا عىل موت 

الطرقات.  عـــىل  آخرين 
مـــع القليل مـــن الحـــظ واملـــال املحول 
لهام من أفغانســـتان، انضام ألربعة أشـــخاص 
لـــرشاء زورق وعربوا املضائـــق التي تفصل بني 
تركيا وجزيرة ســـاموس. وخوفـــاً من إعادتهم، 
حطمـــوا الـــزورق عـــىل الشـــاطئ وتوجهوا 
إىل البلـــدة. وعندمـــا حاولـــوا الصعـــود عىل 
مـــنت عبارة مـــن دون تذكرة، اعُتقـــل الفتيان 

واحتجزا. 

ليو دوبز يف هرياكليون، اليونان  
UNHCR/Markel Redondo
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المدنيون 
كسالح حرب

لطيفة عبدالرحمن الدهمش
 ـ عضو اللجنة القانونية ـ آركو

الصحفيـــون  و  مبواقفهـــم  السياســـيون 
بســـعيهم وراء الحقيقـــة دامئـــا مـــا كانـــوا 
الضحايا األســـهل يف النزاعات املسلحة و ذلك 
املدنيني« كدروعا برشية  بجوار  باســـتخدامهم 
» يف مواجهـــة العـــدو خالل النزاع املســـلح ، 
يف محاولـــة من أحـــد أطراف النـــزاع  لتأليب 

   . الـــدويل لصالحه  العـــام و  الرأي 
 و نقصـــد  مبصطلـــح » اســـتخدام املدنيني 

كدروع برشيـــة » يف النزاعات املســـلحة ، أي 
اســـتخدام أشـــخاص محميني بالقانون الدويل 
اإلنســـاين لالحتـــامء بهم مـــن الهجامت عىل 
املقاتلني أو املواقع املهمة كاملراكز العســـكرية 
النزاعات املســـلحة، وهي تكـــون إما  أثنـــاء 
بوضـــع املدنيـــني يف املواقع الحساســـة لردع 
الهجـــامت أو بتخزيـــن األســـلحة يف أماكـــن 
مأهولـــة باملدنيني ، ففي ظـــل ارصار األطراف 
عـــىل امليض قدما يف هـــذا النـــزاع تلجئ أحد 
العدو  باملدنيني واضعـــة  لالحتـــامء  أطرافـــه 
أمـــام حـــرج قانـــوين و أخالقـــي مينعه من 

اســـتهداف األماكن املـــراد حاميتها .
 الحرج األخالقي :

يرتتب عـــىل اســـتخدام الـــدروع البرشية 
كســـالح حرب مشـــكلة أخالقية حيـــث تلجأ 

لحياة  املســـرتخصة  االســـتبدادية  األنظمة  له 
املدنيـــني ألهـــداف  بإزهـــاق أرواح  البـــرش 
عسكرية و سياســـية يف مخالفة للتقاليد النبيلة 
للحرب . وكـــام تلجأ ايضا الســـتخدام الدروع 
البرشيـــة كوســـيلة ضغط عـــىل الصحفيني يف 
محاولـــة إلزالة الشـــهود ولطمـــس الحقيقة 
الحقيقة  الصحفيـــني هـــم عـــني  حيـــث أن 
الناقلـــة لألحداث واالنتهـــاكات التي متارس يف 
أرض النـــزاع . األمر الذي يـــؤدي دوما لتخوف 
كبري مـــن قبل الصحفيون الذيـــن يصبحون يف 
مهمـــة البحث عن طريقة للخـــروج من أرض 
بالنقل  اإلنســـاين  النـــزاع و تعطيل دورهـــم 

 . لحر ا
 موقف القانون الدويل اإلنساين :

متنـــع اتفاقية جنيف لعـــام 1949 املتعلقة 
بشـــأن أرسى الحـــرب اســـتغالل أي شـــخص 
العمليـــات  مناطـــق  يف  بوضعـــه  محمـــي 
الثالثـــة و  مادتهـــا  فنصـــت يف  العســـكرية 
العرشون : » ال يجوز يف أي وقت كان إرســـال 

أي أســـري حرب إىل منطقة يتعرض فيها لنريان 
منطقة القتـــال، أو إبقاؤه فيها، أو اســـتغالل 
وجـــوده لجعل بعـــض املواقـــع أو املناطق يف 

الحربية.  العمليـــات  مـــن  مأمن 
األول  اإلضـــايف  الربوتكـــول  مينـــع   كـــام 
التفاقيـــات جنيـــف األربـــع وضـــع املدنيني 
السابعة  فالفقرة  العســـكرية  املنشـــآت  قرب 
للـــامدة )51( تنص عىل : » ال يجوز التوســـل 
األشـــخاص  أو  املدنيـــني  الســـكان  بوجـــود 
املدنيـــني أو تحركاتهـــم يف حاميـــة نقاط أو 
العســـكرية  العمليات  ضـــد  معينة  مناطـــق 
والســـيام يف محاولة درء الهجوم عن األهداف 
العســـكرية أو تغطيـــة أو تحبيـــذ أو إعاقة 
العمليـــات العســـكرية. وال يجـــوز أن يوجه 
أطـــراف النـــزاع تحـــركات الســـكان املدنيني 
أو األشـــخاص املدنيـــني بقصـــد محاولة درء 
تغطية  أو  العســـكرية  األهداف  الهجامت عن 
العمليـــات العســـكرية. » و بذلك ميكن القول 
أن القانـــون الـــدويل اإلنســـاين يحتـــوي عىل  
وثيقتني دوليتـــني تركزان عىل منع اســـتخدام 

االفـــراد كـــدروع برشية .
 إال أننـــا نتســـاءل يف ذات الوقـــت  عـــن 
العقوبات ؟ و عىل أي الطرفني تقع املســـؤولية 
حـــال تـــم قصـــف املدنيـــني املســـتخدمون 

؟  برشية  كـــدروع 
القوانني  التي نصـــت عليهـــا   العقوبـــات 
 – ) سياســـيني  أي جهـــة  الدوليـــة التخـــاذ 

صحفيـــني – مدنيـــني ( دروعـــا برشيـــة :
مل ينص القانـــون الدويل رصاحـــة عىل أية 
عقوبات لكـــن يتبني لنا أن اســـتخدام األفراد 
كـــدروع برشية يعـــد جرمية حـــرب، وبذلك 
يخضـــع طـــرف النـــزاع الـــذي يقـــوم بذلك 
للمحاكمة أمام املحكمـــة الدولية يف الهاي اذا 
ما أحيلـــت القضية من قبل مجلـــس األمن . 
وفيام يخص مســـؤولية الطـــرف الذي يقصف 
األمكنة املســـتخدم بها أفراد كـــدروع برشية 
، فيجـــب عـــىل جميع الـــدول التـــي تدخل 
يف النـــزاع املســـلح أن تحرص عـــىل التعامل 
األخالقـــي مـــع املدنيـــني و تســـعى لعـــدم 
املخاطـــرة بحياتهم  بتجنب ايـــة رضبات من 
املمكن أن تســـتهدفهم وإال كانوا مســـؤولني 
عـــن جرمية حـــرب . ولكن يف حال اســـتخدام 
املدنيني كـــدروع برشيـــة فال توجـــد قاعدة 
قانونيـــة واضحـــة تبني مســـؤولية األطراف يف 
هذا الصـــدد إال أنه ميكننا القـــول أنه إذا كان 
الطـــرف اآلخر ال يعلـــم املواقـــع التي وضع 
فيهـــا املدنيون فهنـــا حال تـــم قصفهم تقع 
القانونية  و  األخالقيـــة  الكاملـــة  املســـؤولية 
عىل من وضعهـــم هناك . لكن لـــو كان لدى 
الطـــرف اآلخـــر ما يكفـــي لالعتقـــاد بوجود 
املدنيـــون يف اي موقع فيجب عليـــه االمتناع 
عن قصفه ولـــو كانت قاعدة عســـكرية حتى 

ال يكون مســـؤوالً عـــن مقتلهم.
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مع خالص التحية للهالل األحمر الفلسطيني 
كلية تنمية القدرات .. إبداع رغم الصعوبات ..

أحمد أبوحسان ) معكم( 

لفـــت إنتباهـــي وأنـــا أتصفـــح مواقـــع 

جمعيـــات الهـــالل األحمر والصليـــب األحمر 

العربية ، أحد األقســــام الحيــــوية يف جمعية 

الهالل األحمر الفلســـطيني ، التي متثل مايض 

وحارض القضية الفلســـطينية، ومتثل الشـــتات 

والوطـــن. كليـــة تنميـــة القـــدرات .. التي مل 

تكن حديثة الـــوالدة .. بل هـــي تاريخ رافق 

الجمعيـــة يف الشـــتات فكانـــت يف البدايـــة 

مببادرة مـــن الدكتـــور فتحي عرفـــات الذي 

أشـــار بافتتـــاح معهد لدراســـات التأهيل 

يف مدينـــة القاهـــرة يف جمهورية مرص 

كان  والذي   ،1984 عـــام  العربيـــة 

مينـــح درجة الدبلـــوم. وبعدها 

كان االنتقال إىل ارض الوطن 

لتأسيس   ،1995 العام  يف 

الفلســـطيني  املعهد 

للدراسات 
التأهيليـــة، والتحـــول من مرحلـــة املعهد إىل 

كلية جامعيـــة يف العـــام 1997، حصلت عىل 

الرتخيص مـــن وزارة التعليم العـــايل كواحدة 

من مؤسســـات التعليم العايل يف فلســـطني يف 

العـــام 2006، واعتمـــدت برامجها عام 2008.
رؤية الكلية 

إىل  الجامعية  القدرات  تنمية  كلية  تســـعى 

إعـــداد كادر متعلـــم عىل مســـتوى عاٍل من 

الكفـــاءة، وأن تكون كلية متميـــزة ورائدة 

فلســـطينًيا وإقليمًيـــا يف مجال  أكادميياً 

التعليـــم الجامعـــي والبحث العلمي 

وخدمـــة املجتمـــع املبنيـــة عىل 

الشـــاملة. الجودة  ثقافة 
رسالة الكلية

تنميـــة   كليـــة 

القـــدرات الجامعية هي مؤسســـة تعليم عاٍل 

فلســـطينية غـــري حكومية وغـــري ربحية تتبع 

تهدف  الفلســـطيني،  األحمر  الهـــالل  جمعية 

إىل تلبيـــة احتياجـــات املجتمع الفلســـطيني 

من املـــوارد البرشية املؤهلـــة يف مجال الرتبية 

الخاصـــة وإعـــادة التأهيل والبحـــث العلمي 

وتنميـــة وخدمـــة املجتمـــع، والحفـــاظ عىل 

جـــودة الربامـــج التعليمية وااللتـــزام مببادئ 

حقـــوق اإلنســـان، والدميقراطيـــة، واالحرتام، 

والشفافية،  والتســـامح  واملســـاواة،  والعدالة، 

وعـــدم التمييـــز، والرشاكـــة املجتمعية.

 إىل جمعيـــة الهـــالل األحمر الفلســـطيني 

مع التحية ، شـــكراً جزيالً فأنتـــم تعملون من 

أجـــل نعمل .. 

أكاديمية إنسانية 
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معكم ـ الرياض

رصـــدت مجلة »معكم« جهـــود مركز امللك 

لتوفري  ســـلامن لإلغاثة واألعـــامل اإلنســـانية 

املســـاعدات وتلبيـــة االحتياجـــات للمنكوبني 

والالجئـــني يف خمس دول عربيـــة هي : العراق 

 ، والصومـــال  وجيبـــويت  وســـوريا  واليمـــن 

والتـــي أكـــدت نجـــاح املركز ليكـــون رشيكاً 

مـــع املنظامت والعمـــل عىل رسعـــة وفعالية 

االســـتجابة لتقديـــم املســـاعدات خارجياً من 

دولية إليصال  الرشاكات مع مؤسســـات  خالل 

املســـاعدات ملســـتحقيها وتحت إرشاف مبارش 

فريـــق مختص محرتف  وتقييـــم من  ومتابعة 

ترصد جهود مركز الملك سلمان 
لإلغاثة في خمس دول عربية 

 (12/07/1436H)من تاري    خ 
(14/07/1439H)حتى 

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

التكلفة اإلجمالية عدد المشاري    ع 
(بالدوالر األمريكي)

إجمالي 
كاء المنفذين عدد الشر

No.
 of Projects

Total Cost
 )USD(

Total
 No. of Partners

إحصائيات مشاري    ع مركز الملك سلمان
الصومال-  لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 

Ksrelief's Projects Statistics -
 Somalia

قطاعات متعددة
*Multi-cluster/sector

ن  ن داخل الصومال مع المفوضية السامية لشئون الالجئي  ن و اليمنييي  ن الصوماليي  ك لالجئي  وع مشتر  دوالر 10.000.000)بقيمة  (IOM)ومنظمة الهجرة الدولية  (UNHCR)يوجد مشر
(أمريكي

There is a joint project for Somali and Yemeni refugees inside somalia with (UNHCR) and (IOM) worth 10.000.000 USD

Food Security

القطاع 

Cluster

ي 
5األمن الغذائ 

4

613,556,561المجموع  Total 

8,556,561

15,000,000

خ   (12/07/1436H)من تاري    
(14/05/1439H)حتى 

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

ع  التكلفة اإلجمالية عدد المشاري    
(بالدوالر األمريكي)

كاء  إجمالي عدد الشر
المنفذين

No.
 of Projects

Total Cost
 )USD(

Total No. of 
Implementing 

Partners

21,770,778 Total 

1169,579الصحة  Health3

الرسوم البيانية 
Graphs

Ksrelief's Projects Statistics - Iraq

القطاع 

Cluster

ع مركز الملك سلمان إحصائيات مشاري    
العراق-  لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 

11,601,199قطاعات متعددة  Multi-cluster/sector

المجموع 

1
1

1,601,199

169,579
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Healthالصحة Multi-cluster/sectorقطاعات متعددة 

Summary ملخص البيانات

Total cost )Million USA( ( مليون دوالر امريكي)التكلفة اإلجمالية 

 (12/07/1436H)من تاري    خ 
(14/07/1439H)حتى 

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

التكلفة اإلجمالية عدد المشاري    ع 
(بالدوالر األمريكي)

إجمالي 
كاء المنفذين عدد الشر

No.
 of Projects

Total Cost
 )USD(

Total No. of 
Implementing 

Partners

إحصائيات مشاري    ع مركز الملك سلمان
اليمن- لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 

Ksrelief's Projects Statistics - 
Yemen

القطاع 

Cluster

89324,408,583

77

Health
الصحة 

54201,161,892

1176,528,958

ي المبكر 
1356,962,614التعاف  Early Recovery

824,996,988قطاعات متعددة 

Food Security
ي 
األمن الغذائ 

اإليواء والمواد غير الغذائية 
Shelter and NFI

1048,611,696 Humanitarian and Emergency Relief Coordination

1279,494,282 ي  المياه واإلصحاح البيت 
Water, Sanitation and Hygiene
دعم وتنسيق العمليات اإلنسانية

633,735,048 Logistics

62,279,352الحماية  Protection
الخدمات اللوجستيه 

658,787,001التعليم  Education
التغذية 

Multi-cluster/sector

217924,966,414 Total 

ي حاالت الطوارئ
116,000,000اإلتصاالت ف  Emergency Telecommunications

المجموع 

12,000,000 Nutrition

 (12/07/1436H)من تاري    خ 
(13/04/1439H)حتى 

From )MAY/2015( 
Until )31/Dec/2017(

التكلفة اإلجمالية عدد المشاري    ع 
(بالدوالر األمريكي)

إجمالي 
كاء المنفذين عدد الشر

No.
 of Projects

Total Cost
 )USD(

Total No. of Implementing  
Partners

Cluster

3
Health

ي 
3651,729األمن الغذائ 

Food Security

إحصائيات مشاري    ع مركز الملك سلمان
ي-  لإلغاثة واألعمال اإلنسانية 

جيبوئى

Ksrelief's Projects Statistics - Djibouti

القطاع 

الصحة

62,469,880المجموع  Total 

31,818,151

تابـــع للمركز يف حاالت األزمـــات والكوارث . 

يذكر أنـــه تم إنشـــاء مركز امللك ســـلامن 

اســـتجابًة  اإلنســـانية  واألعـــامل  لإلغاثـــة 

لتوجيهـــات خـــادم الحرمـــني الرشيفني امللك 

ســـلامن بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود لـــيك 

يكـــون هـــذا املركـــز مركـــزاً دوليـــاً وذراعاً 

لتنفيـــذ املشـــاريع اإلغاثية  إغاثيـــا للمملكة 

واإلنســـانية باحـــرتاف ومهنية عاليـــة مطبقا 

املبادئ اإلنســـانية املنبثقة مـــن تعاليم الدين 

الحنيف. اإلســـالمي 

رصد إغاثي 
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الطفلة سالم
  عمرهـــا ســـبع ســـنوات ، تحـــب كثرياً 
املدرســـة مثلها مثل العديد مـــن األطفال ، 
ســـالم ذهبـــت إىل امللجأ ، ومنـــه إىل مرص. 
وبـــدأت مؤخراً دراســـتها يف موطنها الجديد: 

الربازيل. باولو،  ســـاو 
 وميثـــل فقـــط هـــؤالء األطفـــال ماليني 
الســـامء ويفرتشون  يلتحفون  الذين  األطفال 
الـــذي قى عىل  األرض ، نتيجـــة الـــرصاع 
مـــا تبقى من هـــذه الطفولـــة ، بالذات مع 
تصاعـــد وتـــرية املـــآيس إذ أصبـــح األطفال 
هـــم الهدف الـــذي يصـــاب يف كل األحوال 
بالتداعيات النفســـية عىل املـــدى الطويل . 
لقد تجاهلتهـــم كل القوانني حتـــى أصبحوا 

يف بعـــض األحيان دروعـــاً برشية .

 آثار الحروب والرصاعات عىل 
»الطفولة«  .. مرشوع »سالم« إنتظار

الدكتـــور صالـــح بـــن حمد الســـحيباين 
األمـــني العـــام للمنظمـــة العربيـــة للهالل 
األحمر والصليـــب األحمر أكـــد أن املنظمة 
الالجئني  زيارتهـــا ملخيـــامت  ملســـت خالل 
خطورة نشـــأة جيل يعيش أحـــداث الرصاع 
واألمل ،يشـــاهد القتل والتعذيـــب والترشيد 
والتجويـــع والتهجري والنـــزوح ، هذا الجيل 
هـــو »الخـــارس األكـــرب« الـــذي ســـيكون 
قنابـــل موقوتة  القادمـــة  الســـنوات  عـــرب 

الالجئون الصغار .. القادمون 
مع الحرب .. و»سالم« انتظار

أحمد أبوحسان
 رئيس التحرير 

يســـتخدمها رعاة العنف واإلرهـــاب . وهذا 
يعني اســـتمرار مسلســـل أمل األمـــة العربية 
املنظمة عىل  ولـــذا عملـــت   ، واإلســـالمية 
والذي  )ســـالم(  العـــريب  املـــرشوع  تصميم 
شـــارك يف تصميمه قرابـــة مائتي مختص وما 
زالـــت املنظمـــة تلتمس رعايتـــه املالية من 
املانحـــة وإطالقه كونه ســـيعمل  الجهـــات 
بعـــد دعمه من خـــالل فريق كبـــري للرتكيز 
عـــىل البناء النفـــي لألطفـــال الالجئني من 
نواح متعددة ، بالرتكيز عـــىل إعادة تأهيلهم 
،وتصحيـــح مســـار التفكـــري الســـلبي الذي 
بدأ يتشـــكل مع ســـنوات اللجـــوء وبقائهم 
يف املخيـــامت ، ونقمتهـــم عـــىل املجتمع ، 
وبهـــدف املواءمـــة بـــني ما يعيشـــونه اآلن 
ومـــا يفكرون بـــه يف املســـتقبل ، وكل ذلك 
بالنظـــر إىل ما يقدم من دعم إغايث واســـع ، 
ومحاولة مـــن املنظمة لصناعـــة جيل صالح 

من رحـــم هـــذه املعاناة .

يظـــل الالجئـــون الصغار ، حكاية أمل يســـكنها الهـــدوء ، وتغتال براءتها أصـــوات ودوي القنابـــل والرباميل لتقيض عىل مـــا تبقى من األمل 
.. ال تعلـــم مـــا هـــي ألعابهم ، مـــاذا يريدون ، كيف يعيشـــون ، ماذا يفكـــرون فيه ، مـــاذا يتوقعون ، هـــل يتعلمون ... إنهـــا حياة الحرب 
وانعـــدام األمـــن واألمـــان عندما تلقي بكاهلهـــا عىل دمعة طفل ليس له ذنب ســـوى أنـــه ولد بعد اندالع الحرب وانتشـــار الـــرصاع .. وقد 
حصلـــت بالتعـــاون مـــع UNHCR  التي أحمل لها كل الشـــكر عىل بعـــض الصور التـــي تحيك بعض الحـــال الذي نريد أن نصـــل إليه من 
خـــالل صوت الصـــورة ، وصمت التفكـــري .  عبد الهـــادي أبو ديه، 7 أعـــوام، يحمل كتبه املدرســـية يف املخيم العشـــوايئ الـــذي يعيش فيه 
مـــع أرستـــه ، يقـــول أفتقد جدي وجـــديت ، وأرانبي مل تعد معـــي ، يف عيني عبدالهادي ســـؤال يرتدد عىل شـــفاه األطفال كلهـــم ، متى نعود 

، وكيـــف كانت أرسيت تســـكن ؟ منذ متى وهم يف هـــذه الحرب . 

 آالء وآية
 أصيـــب منزلهـــام بقذيفـــة يف حمـــص 
بقذيفـــة يف عام 2013. فقدتـــا كل يشء. كل 
يشء مـــا عدا بعضهـــام. اآلن تعيش التوأمان 
ســـة حني  يف األردن. تريـــد آالء أن تكون مدرِّ
تكرب، وتحلـــم آية بأن تصبح طبيبة أســـنان. 
إحداهـــام تهمـــس لألخـــرى هل ســـنعود 
، وتجيبهـــا األخـــرى : بابتســـامة تحمل يف 

معناهـــا ، أن القـــادم أجمل . 

محمد
 ال يعلـــم كيف فتـــح عينيـــه يف امللجأ ، 
محمـــد البالغ مـــن العمر 7 ســـنوات فقد 
منزله  قذيفة  أصابـــت  عندما  اليـــرى  يده 
يف تدمـــر، ســـوريا. وعـــىل الرغـــم من كل 
وهو  املدرســـة  يحب  فمحمـــد  الصعـــاب، 
يتعلـــم اآلن القراءة والنطـــق ويعيش حياة 
جديـــدة يف لبنان ، وعندما ســـئل كيف ترى 
الحيـــاة فيام بعد ؟ قـــال : ال أعلم عن يش .. 
 يوســـف ، لديه قصة أخـــرى ، فهو علم 
يف ســـن الســـابعة عن وفاة والده يف الحرب 
،  يقـــول : “عندمـــا تـــويف والدي، قـــال لنا 
أقاربنـــا بأن نـــأيت إىل املخيم. لهذا الســـبب 
ســـورياً  يوســـف الجئاً  نحن هنـــا”. أصبح 
عندمـــا كان عمره عامان، وهـــو نفس العمر 

الـــذي فقد فيـــه والده بســـبب الحرب.
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حماية الطبيعة

حماية البيئة في 
زمن النزاع المسلح

املستشار القانوين د. بطاهر بوجالل

إن الوعـــي الحديث مبشـــاكل البيئة 
ليـــس ظاهـــرة مؤقتـــة , بـــل يندرج 
تحت عمليـــة التطـــور التاريخي طويل 
األمد للعالقـــة بني اإلنســـان والطبيعة. 
ويف اآلونـــة األخـــرية كان النقاش حول 
التي يلحقها اإلنسان  الجســـيمة  األرضار 
بالطبيعة يف زمن الســـلم كـــام يف زمن 
النزاعـــات املســـلحة مثار نقـــاش كبري. 
وقـــد مســـت النزاعـــات املســـلحة يف 
الحياة  العرشيـــن كافة جوانـــب  القرن 
اإلنســـانية , فلـــم تتســـبب يف معاناة 
إنســـانية وتدمـــري مـــادي فحســـب ، 

بل نجـــم عنها خســـائر بيئيـــة ضخمة 
متثل مشـــكلة إضافية بالنســـبة للمسار 
املتـــوازن ملجتمعاتنا بعد انتهـــاء النزاع 

 . رشة مبا
آثار  أيضـــا  املـــايض  لحـــروب  وكان 
مبـــارشة وغـــري مبـــارشة عـــىل البيئة. 
حيث غـــريت معامل األنشـــطة الزراعية 
وأدت إىل تغيـــري حـــدود الصحـــراوات 
البيئية. وقد  النظـــم  التوازن يف  ودمرت 
اســـتخدم تكتيـــك إحـــراق األرض أثناء 
لطرد  وأيضا  األمريكيـــة  األهلية  الحرب 
نابليون من روســـيا. بيـــد أن التطورات 
األخـــرية يف املجتمعات الصناعية أضافت 
إىل تلـــك املخاطـــر أبعـــادا جديـــدة. 

األنشـــطة  تتعدى  الراهن  الوقـــت  ويف 
العســـكرية عـــىل البيئة بثـــالث طرق: 
)التدريبـــات  للحـــرب  االســـتعدادات 
الحرب،  وســـري  األســـلحة(،  واختبارات 
ومـــا بعد الحرب )املخلفـــات املادية...( 
.ولهـــذه املشـــكالت بالطبـــع هنـــاك 
قواعـــد تنطبق عـــىل حاميـــة البيئة يف 
ولكنها شديدة   املســـلحة  النزاعات  زمن 

األنشـــطة.  محددة  وغري  العموميـــة 
قانونية  صكـــوك  ثالثـــة  بـــني  ومتيز 
البيئة  لحاميـــة  مبارش  بشـــكل  تطرقت 
يف وقت النزاع املســـلح وهـــي : اتفاقية 
حظـــر اســـتخدام تقنيات تغيـــري البيئة 
أغـــراض  ألي  أو  عســـكرية  ألغـــراض 
عدائيـــة أخرى لعـــام 1976 )القســـم 
األول( وهـــذه االتفاقيـــة يف واقع األمر، 
تســـمح بنصها الحايل باستخدام تقنيات 
التعبـــري يف البيئـــة ألغـــراض عدائيـــة، 
كوســـيلة للتدمـــري، رشيطـــة أال يكون 
لها آثـــار واســـعة االنتشـــار أو طويلة 
البقاء أو شـــديدة. وكذلـــك الربوتوكول 
األول العـــام 1977 اإلضايف إىل اتفاقيات 
جنيـــف األربع لعـــام 1949 )القســـم 
الثـــاين(، ويتضمـــن الربوتوكول حكامن 
يتعلقـــان مبارشة باملخاطـــر التي ميكن 
أن تلحقهـــا وســـائل الحـــرب الحديثة 
بالبيئـــة، حيث يحميـــان البيئة بصفتها 
تلك، الـــذي يهدف إىل حامية الســـكان 
البيئة.  املدنيني من آثـــار الحرب عـــىل 
ويحظر مـــا ييل يف كلتـــا الحالتني وهام 
: أن الهجامت التي تشـــن ضـــد البيئة 
الطبيعية بصفتها تلك ، اســـتخدام البينة 
كأداة مـــن أدوات الحـــرب . وال يجوز 
االســـتناد إىل هذيـــن الحكمـــني إال إذا 
البيئة  التي تقع عـــىل  الخســـائر  كانت 
بالغة وواســـعة االنتشـــار وطويلة األمد 

يف الوقـــت ذاتـــه. وكذلك نظـــام روما 
األســـايس الخـــاص باملحكمـــة الجنائية 
الدوليـــة لعام 1998 )القســـم الثالث(. 

 
 تطوير القانون الدويل اإلنساين : 

الذي  القانوين  املجـــال  لقد توصلنا يف 
نحن بصدده إىل اســـتنتاج رئيي مؤداه 
أن القانـــون الدويل بصفـــة عامة اهتم 
دوما بتلك املشـــكلة. إال أنـــه بعيد كل 
البعد عـــن ضامن حامية فعالـــة للبيئة 
يف زمن النزاع املســـلح لألسباب التالية: 
- أن مبـــادئ القانون الدويل للنزاعات 
املســـلحة املتصلة بحاميـــة البيئة. عىل 
قلتها موجـــودة بالفعـــل ولكنها تواجه 
التعقيد  املتزايدة  املشـــكالت  من  الكثري 
وغـــري الجديرة باالهتـــامم. حيث أصبح 
قانـــون النزاعات املســـلحة أكر تعقيدا 
هـــو اآلخـــر كنتيجـــة طبيعيـــة لتطور 
األســـاليب والوســـائل املســـتخدمة يف 
النزاعـــات املســـلحة وتشـــكل املادتان 
35 و55 مـــن الربوتوكـــول اإلضايف األول 
خطـــوات أوىل لوضـــع البيئـــة يف عني 
اإلنســـاين  القانون  هيكل  داخل  االعتبار 
عىل نحـــو مبـــارش ومحـــدد، إال أنهام 
األفراد.  لحامية  األســـاس  يف  مكرســـان 
وبهـــام أوجه قصـــور كبـــرية تنبع من 
كونهام متســـعتان وتفتقـــران إىل الدقة 

وتـــرتكان العنان لتفســـريات متباينة.
النزاعـــات  قانـــون  جانـــب  إىل   -
املســـلحة. يحمـــي قانون نزع الســـالح 
مبـــارش. حيث  نحـــو غري  البيئـــة عىل 
تحظـــر مواثيقه بعض األســـلحة وتقلل 
مـــن آثارها، بيـــد أن هـــذا القانون يف 
وضعـــه الحـــايل عاجز نظرا ألنـــه يقوم 
عىل أســـاس غـــري صحيح مـــن املعاملة 
باملثـــل وعـــىل ثغـــرات اختيارية وعىل 
التزامـــات متحفظـــة من قبـــل الدول.

البيئة فإنها  - أما بالنســـبة لحقـــوق 

ناحية،  مـــن  نســـبيا  العهـــد  حديثـــة 
وقواعدهـــا الخاصـــة بحاميـــة البيئـــة 
وقـــت الســـلم ليســـت منطبقـــة بني 
أطراف نزاع مســـلح مـــن ناحية أخرى.
اآلن  ننتقل  أن  األســـباب يجب  لهذه 
للبحث  املســـلحة"  النزاعات  "قانون  إىل 
عـــن حل إذ ليس هناك وضع أســـوأ من 
ذلك بالنســـبة للقانون حيث أن الثغرات 
وأوجـــه القصور يف القانـــون معروفة يف 
التوصل  بـــات  فقد  الراهـــن.  الوقـــت 
إىل وســـائل تســـمح معالجـــة تنفيذه 
واحرتامـــه وتحســـينهام أمـــر رضوري. 
وقدر ماکـــس هبوبر )Max Huber( أن 
القانون مع الظروف الســـكانية  مواءمة 
املتغـــرية وتقنيـــة الحـــرب وغريها هي 
بالنســـبة ألي منظومة  مســـألة حيوية 

. نونية قا
 

تطوير القانون الحايل 
يجـــب تطويـــر القانون الســـاري يف 
الوقـــت الحـــايل وتدقيقه بـــل وتعديل 
بعـــض قواعده ومن ثـــم تنضح رضورة 
املواءمة التـــي ميكن أن تقـــوم عىل ما 

: ييل
1 - يجـــب التشـــديد عـــىل اعتبـــار 
واملخـــزون  واملواقـــع  املتنزهـــات 
االحتياطـــي من املـــوارد الطبيعية ذات 
البيئيـــة مناطـــق منزوعـــة  األهميـــة 
الســـالح، أو مواقع مجردة من وســـائل 
املناطق  تلـــك  بحيـــث تصبح  الدفـــاع 
"مســـتودعات بيئية حقيقية وممتلكات 
محميـــة، كـــام تســـتفيد مـــن حامية 
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توفرهـــا املؤسســـات يف شـــكل أحكام 
وعالمات  محميـــة  ومناطق  ملموســـة 
حامية الـــخ. ويرد ذكر انتهـــاك املناطق 
املنزوعة الســـالح يف املـــادة 85. الفقرة 
3 )د( مـــن الربوتوكول اإلضـــايف األول. 
أي أنه يشـــكل انتهاكا جســـيام واضحا، 
األمم  التـــي وضعتهـــا  القامئة  وتوفـــر 
العامة  املتنزهات  تضـــم  والتي  املتحدة 
واملخـــزون االحتياطـــي مـــن املـــوارد 
الطبيعيـــة املشـــابهة واملخـــزون مـــن 
املحيـــط الحيوي التـــي حددتها منظمة 
لوضع  الالزمة  اإلرشـــادات  اليونســـكو. 
هـــذا املخـــزون الطبيعي عـــىل خارطة 

العسكري. االســـتخدام 
-2 يجـــب أن تتميز صياغـــة القواعد 
بالوضـــوح والدقة وأال تـــرتك أي مجال 
للشـــك وأال تتضمن عبارات دبلوماسية 
ميكـــن ألي مـــن األطـــراف املتحاربـــة 
تفســـريها تبعـــا لألهـــواء. كـــام يجب 
الواســـعة  لآلثار  األدىن  الحـــد  تقليـــل 
االنتشـــار او الطويلة البناء أو الشديدة 
حظـــر  اتفاقيـــة  أحـــكام  يف  الـــواردة 
البيئة ويف  التغيري يف  تقنيات  اســـتخدام 
الربوتوكـــول اإلضـــايف األول، بل وإلغائه 
نبعـــا للتغيـــري الرســـمي لتعريف تلك 

لنصها. أو  املواثيـــق 
-3 مـــن الـــرضوري أيضـــا أن تطبق 
األطـــراف املتحاربـــة رشط مارتنز" فيام 
بينهـــا يك نتجنـــب تدمري البيئـــة، وقد 
أدرج رشط مارتنز )اســـم الخبري القانوين 
يف  اســـتلهمه(  الـــذي  الكبري  الـــرويس 

ديباجـــة اتفاقيـــة الهـــاي الرابعة لعام 
1907، وأكـــدت عليـــه مجـــددا املادة 
1 )2( مـــن الربوتوكـــول اإلضـــايف األول 
الربوتوكول  والفقـــرة 4 مـــن ديباجـــة 
اإلضايف الثـــاين. والفقرة 5 مـــن ديباجة 
اتفاقيـــة األمـــم املتحدة لعـــام 1980 
وهو  التقليديـــة  باألســـلحة  الخاصـــة 
ينص عـــىل ما ييل: »إىل حني اســـتصدار 
مدونـــة كاملـــة لقوانني الحـــرب. ترى 
مـــن  املتعاقـــدة  الســـامية  األطـــراف 
املناســـب أن تعلن أنـــه يف الحاالت غري 
املشـــمولة باألحـــكام التـــي اعتمدتها، 
يظـــل الســـكان واملتحاربـــون تحـــت 
حامية وســـلطان مبادئ قانون األم كام 
جاءت مـــن التقاليد التي اســـتقر عليها 
الحال بني الشـــعوب املتمدنـــة وقوانني 
اإلنســـانية ومقتضيات الضمـــري العام«. 
الـــرشط قيمة قانونيـــة مرشوعة  ولهذا 
يف حاميـــة حقـــوق اإلنســـان والبيئـــة 
يف زمـــن النزاع املســـلح . ولـــذا يجب 

دامئة. بصفـــة  إحياؤه 
مـــرشوع  أي  يقـــرتن  أن  يجـــب   4-
يهـــدف إىل إيضـــاح بعـــض جوانـــب 
القانـــون املنطبق يف النزاعات املســـلحة 
غـــري الدولية وتحســـينها بحامية البيئة.

التنفيـــذ. نؤكد عىل  -5 فيام يخـــص 
أهميـــة الوقايـــة التي تشـــمل التعليم 
ونـــرش القواعـــد عـــىل أوســـع نطاق. 
القـــدر  القانـــون مجهـــول  ألن هـــذا 
والعســـكريون هـــم الذيـــن يدركـــون 
أهميتـــه يف الغالب، لقد حـــان الوقت 
التعليامت  من  واســـعة  ترسانة  لتطبيق 
وال  الكوكـــب.  مســـتوى  املدنيـــة عىل 
ميكـــن الحيلولة دون وقـــوع االنتهاكات 
يف املســـتقبل ســـوی مـــن خـــالل تلك 
البيئة وتلك  النوعيـــة الدولية بحاميـــة 
املشـــاركة مـــن قبـــل الجميـــع ويحق 
للضحايـــا املســـتقبليني. وعليهم واجب. 

أن يصبحـــوا أطرافـــا فاعلـــة يف حامية 
أنفســـهم، بيـــد أن الوقايـــة وحدهـــا 

الوضع. عىل  بالســـيطرة  تســـمح 
-6 صياغـــة مدونـــة للســـلوك حول 
حاميـــة البيئـــة ونرشهـــا عـــىل نطاق 
التناســـب  واســـع، مع إدمـــاج مبادئ 
واإلنســـانية  العســـكرية  والـــرضورة 
والتمييز من أجل خســـني مســـتوى تلك 

. ية لحام ا
 -7 يجـــب اعتبار الهجـــامت املوجهة 
ضـــد البيئة مخالفات جســـيمة وجرمية 
دوليـــة ترتبـــط ليس مبســـؤولية الدول 
املادية  األفراد  بل مبســـؤولية  فحســـب 
واملعنويـــة أيضا. يجـــب تحديد مفهوم 
"الجرميـــة الدولية ضـــد البيئة يك ميكن 
أن تقرها ســـلطة قضائيـــة مختصة، كام 
پوستيغلني  الربوفيســـور  ورد يف مرشوع 
)Postigline( أمـــام مؤمتر ريو. فيجب 
أن تحتـــل فكـــرة العفويـــة يف إطـــار 
الكفـــاح من أجل حاميـــة البيئة يف زمن 
النزاعـــات املســـلحة أولوية مســـتمرة 

الدويل. للمجتمع  بالنســـبة 
-8 اإلرساع بعمليـــة تفعيـــل املحكمة 
الجنائيـــة الدوليـــة وحث الـــدول عىل 
إليهـــا  االنضـــامم  معاهـــدة  توقيـــع 
والتصديق عليهـــا يف أرسع وقت ممكن. 
حيـــث أن دخولها حيز النفـــاذ مرهون 
بتصديـــق ســـتني دولة عليهـــا، وامليض 
قدما يف مشـــاريع الدراســـات واألفكار 
حول املســـؤولية الجنائيـــة الواقعة عىل 

البيئة. ضـــد  الجرائم  عـــن  الدول 
-9 التأكيـــد مجـــددا عـــىل واجـــب 
التعـــاون مع التوافق الـــدويل وتطويره، 
فنحن عـــىل قناعة بالـــدور املفيد الذي 
يجـــب أن تقوم به املنظـــامت اإلقليمية 
يف زيادة وعـــي الدول وتطويـــر تدابري 

الثقـــة والتدقيق الخاصـــة بالبيئة ونزع 
لسالح. ا

التدابري  إمكانيـــة تطبيق مبـــدأ   10-
جنـــب  إىل  تســـعى  التـــي  الوقائيـــة 

البيئية. الخســـائر 
إىل  االنضامم  زيـــادة وتشـــجيع   11-
النصـــوص القامئة بالفعل. ال ســـيام تلك 
التي تتضمـــن أحكاما مكرســـة لحامية 
البيئـــة يف زمن النزاع املســـلح )اتفاقية 
عـــام 1954، اتفاقيـــة حظر اســـتخدام 
تقنيـــات التغيري يف البيئـــة، والربوتوكول 

األول(. اإلضايف 
-12 تطوير القانون اإلنســـاين املتعلق 
بالبيئـــة يف النزاع املســـلح البحري. فمن 
الـــرضوري القيـــام بدراســـات متعمقة 
حول قانون النزاعات املســـلحة البحرية 
وتوضيـــح محتـــوى القانـــون العـــريف 
التقليـــدي وأهميتهام.  البحـــار  وقانون 
القواعد  تطبيـــق  أيضا  الـــرضوري  ومن 
البحرية يف  البيئـــة  بحاميـــة  الخاصـــة 

املســـلحة. النزاعات  أوضاع 
دراســـة  أيضـــا  املفيـــد  مـــن   13-
موضوع الحـــق يف التعـــرض للبيئة" أو 
"واجـــب التدخـــل البيئية. فقد ســـمح 
مبدأ عـــدم التدخل دوما باســـتثناءات 
ألهـــداف مل تكـــن دامئـــا ذات طابـــع 
إنســـاين بحـــث. وهكذا أكد ألكســـندر 
أنه "عالوة   )Alexandre Kiss( کیـــس
عىل التدخل اإلنســـاين، يجـــوز التدخل 
الـــروات الثقافية. فـــإذا اتبعنا  لحامية 
هذا املنطـــق لن يكون هنـــاك تعارض 
ما بني املبـــدأ واألفكار املتعـــارف عليها 
يف هذا الصـــدد يف اإلطار العـــام لنطور 
البيئة.  الـــدويل مبا فيه مجـــال  القانون 
إن إحيـــاء القانون اإلنســـاين هو أيضا 
إحياء لفـــروع القانون الـــدويل األخرى 

بصفـــة عامة ومـــن املؤكد أن مســـائل 
نزع الســـالح وتطوير البيئـــة وحاميتها 
ترتبـــط ارتباطا وثيقا ببعضهـــا البعض، 
كام تشـــكل واحدة من أهم املشـــكالت 
التـــي يجـــب عـــىل املجتمـــع الدويل 

. مواجهتها 

القانون  عـــىل  الوطني  الطابـــع  إضفاء 
ين إلنسا ا

يرد ذكر هـــذا املبدأ مـــرة أخرى من 
بني مبادئ أخرى يف نـــص املادة 80 من 
بإجراءات  الخاصـــة  األول  الربوتوكـــول 

التنفيـــذ. حيث تنص عـــىل ما ييل: 
1ـ تتخذ األطراف الســـامية املتعاقدة 
وأطـــراف النـــزاع دون إبطـــاء كافـــة 
التزاماتها  التنفيـــذ  الالزمـــة  اإلجراءات 
مبقتـــى االتفاقيـــات وهـــذا اللحـــق 

)الربوتوكـــول(.
2ـ تصدر األطراف الســـامية املتعاقدة 
وأطـــراف النـــزاع األوامـــر والتعليامت 
االتفاقيات  احـــرتام  بتأمـــني  الكفيلـــة 
وهـــذا اللحـــق )الربوتوكـــول( وترشف 

. تنفيذها  عـــىل 
أخـــرياً ،  قد توجد تدابـــري ذات طابع 
عميل بحـــت، مثل الحاجـــة إىل الفصل 
للممتلكات  العســـكرية  األهـــداف  بني 
الثقافيـــة. يك يتســـنى احـــرتام املبادئ 
األساســـية للقانـــون الدويل اإلنســـاين. 
ويجـــب اعتبار عدم اعتـــامد مثل هذه 
التدابري قصـــرية يف االلتزامات التعاقدية 

مبوجـــب االتفاقيـــات والربوتوكوالت.
وتلـــك املســـاعي ال ميكـــن تحقيقها 
ســـوى بتوفر إرادة حقيقية للدول، فقد 
حـــان الوقـــت التقييد ســـيادة الدولة 
عندما يتعلـــق األمر بحاميـــة الطبيعة. 
ومن الثابـــت يف واقع األمـــر أن الدول 
إذا كانـــت تتمتـــع بســـيادة كاملة فإن 

بتغري  الســـيادة  تلك  مامرســـة  أسلوب 
فعليـــا وقانونية وفق اعتبـــارات تتصل 
اإلنســـانية  والكرامة  الحيـــاة  باحـــرتام 
بصفة عامـــة. كام يجـــب أن متتد تلك 
الكائن الحي  الدوافع لتشـــمل احـــرتام 
أيـــا مـــا كان. واحرتام كل مـــا هو حي« 

للفظ. البيئـــي  باملعنى  عام  بشـــكل 
ونـــود أن نختـــم هـــذه التأمـــالت 
املســـتقبل ال ميكن  بأن  بالقول  الفكرية 
التنبـــؤ به، فهو مـــا زال يف طور اإلعداد 
وأن حاميـــة البيئـــة يف زمـــن النـــزاع 
املســـلح مســـألة شـــديدة الخطورة إىل 
حـــد ال ميكن معه أن تـــرتك يف يد الدول 

 . فحسب
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عبودية القرن )21(

 معكم ـ خاص

تعترب تجـــارة البرش ثالـــث أكرب تجارة 
إجرامية يف العامل بعـــد تجارة املخدرات، 
وتجارة الســـالح، فهي تشـــكل بالنســـبة 
لعصابات اإلجـــرام املنظـــم مخاطر أقل 
من تجاريت املخدرات واألســـلحة، وســـط 
توقعـــات عامليـــة بـــأن تتقـــدم تجارة 
األشـــخاص عـــىل تجـــارة األســـلحة يف 
املســـتقبل القريـــب. وكام تعتـــرب تجارة 
البـــرش عبودية القـــرن الواحد والعرشين 

.

ماهو املقصود باإلتجار بالبرش ؟
يقصـــد باالتجـــار بالبـــرش كل عملية 
تتـــم بغـــرض بيـــع أو رشاء أو خطـــف 
أشـــخاص ســـواء أكانوا رجاال أم نســـاء 
القيـــام  يف  واســـتغاللهم  أطفـــاال،  أم 
بأعـــامل عىل غـــري رغبتهـــم يف ظروف 
غـــري إنســـانية، ويدخل فيها اســـتغالل 
الخـــدم يف املنـــازل وســـوء معاملتهـــم 
املناجـــم واملصانع،  األطفـــال يف  وعاملة 
كام تتضمـــن االســـتغالل الجني لهؤالء 
جميعـــا ســـواء بطـــرق مبـــارشة أو غري 
مبـــارشة كالدعايـــات اإلباحيـــة واألفالم 
الجنســـية ومـــا إىل ذلك. كـــام يدخل يف 
االتجـــار بالبـــرش كذلـــك بيـــع األعضاء 
البرشية مـــن كل األعـــامر. ويضم بعض 
الرق  قضية  القانونيني  والخـــرباء  الباحثني 
ضمـــن االتجار بالبرش. وبحســـب مكتب 
األمـــم املتحـــدة املعنـــي باملخـــدرات 
والجرميـــة، فإن االتجـــار بالبرش قد عرف 
دولًيـــا للمرة األوىل يف املـــادة الثالثة من 
بروتوكـــول منع وقمـــع ومعاقبة االتجار 
باألشـــخاص، وبخاصة النســـاء واألطفال، 
عىل أنـــه يتألف من ثالثـــة عنارص هي: 
)أ( “فعـــل” يتمثـــل يف تجنيد أشـــخاص 
أو  إيوائهـــم  أو  نقلهـــم  أو  نقلهـــم  أو 
اســـتقبالهم؛ )ب( “وســـيلة” تساعد عىل 
تحقيـــق الفعل، مثـــل التهديـــد بالقوة 
أو اســـتعاملها أو غـــري ذلك من أشـــكال 

اإلكـــراه أو االختطـــاف أو االحتيـــال أو 
الخداع أو استغالل الســـلطة أو استغالل 
حالة ضعـــف أو إعطـــاء أو تلقي مبالغ 
ماليـــة أو مزايا لنيل موافقة شـــخص له 
ســـيطرة عىل شـــخص آخر؛ )ج( “غرض” 
من الفعـــل املعتزم أو من الوســـيلة، أي 
االســـتغالل. وبالتايل فإن موافقة الضحية 
عىل االســـتغالل املعتزم غـــري ذي أهمية 
عند اســـتخدام أي من الطـــرق املذكورة. 
ويتعـــني توافـــر العنارص الثالثـــة يف أي 
فعل ليك يعـــد “اتجاًرا باألشـــخاص” يف 
القانـــون الدويل. واالســـتثناء الوحيد هو 
أن عنرص “الوســـيلة” ال يكـــون جزًءا من 
التعريـــف عندما يكـــون الضحية طفاًل.

 
 اسباب تنامي جرمية االتجار بالبرش!

هنالـــك العديـــد من األســـباب التي 
تســـاعد يف تنامي جرميـــة االتجار بالبرش 

 : ومنها 
1ـ  انتشـــار الفقـــر والبطالة و تدهور 

الوضـــع االقتصادي. 
2ـ عـــدم مقـــدره الدول عـــىل حامية 

 . الحدود 
3ـ  تنامـــي الطلـــب العاملـــي عـــىل 
القانونيـــة الرخيصـــة.  العاملـــة غـــري 

املســـلحة  والنزاعـــات  الحـــروب  4ـ 
الســـيايس.  والـــرصاع 

5ـ الفساد وعدم االستقرار السيايس.  
6ـ ضعـــف الوازع األخالقـــي والديني 

 . املجتمعات  يف  الجرمية  وانتشـــار 
7ـ عدم وجود قوانني رادعه. 

8ـ  ازديـــاد معدالت اللجـــوء والهجرة 
لبعض  الهجـــرة  والخارجيـــة  الداخليـــة 

لدول.  ا
9ـ االنفتـــاح االقتصـــادي والتجـــاري 
املجتمعات واالقتصاديات  الذي تشـــهده 
الفقرية.   املجتمعـــات  الســـيام  الصغرية، 
10ـ غياب القوانني واســـتغالل األطفال 

يف التســـول والرقة ومامرسة الرذيلة. 
11ـ غياب الوعي لـــدى أفراد املجتمع 

بتداعيـــات ومخاطر هذه الجرمية . 

12ـ غيـــاب الدور االعالمـــي يف توعية 
الظاهرة.  هـــذه  حول  املجتمعات 

إذ كان لغيـــاب الـــدور اإلعالمـــي أثر 
كبــــري يف تغييب أفراد املجتمـــع، ولعل 
أهـــم تلك األســـباب هو الفســـاد الذي 
كان ســـبباً مبـــارشاً يف الفقـــر، وتفاقـــم 
معـــدالت الجرائم، والتبايـــن الصارخ يف 
مســـتويات الدخل، ومـــام فاقم من تلك 
العاملية  املالية  األوضاع تداعيات األزمـــة 
التي عصفـــت مبا تبقى مـــن أخالقيات، 
وفاقمـــت مـــن أعـــداد املتاجريـــن من 
هـــذه  ملامرســـة  والعارضـــني  البـــرش 
التجـــارة، غـــري عابئني بالثمـــن املخيف 
الـــذي يدفعونـــه، مبـــا يف ذلـــك اإليذاء 
ونبذهم  واألخالقي،  والنفي  الجســـدي 
وإصابتهم  عائالتهـــم،  ومن  املجتمع،  من 

ومخيفة خطـــرة  بأمراض 
 

آثار اإلتجار يف البرش 
أوال: االنعكاسات االجتامعية 

1ـ انتهـــاك حقـــوق اإلنســـان.. وهى 
حقـــوق الحيـــاه ، الحـــري ، املـــأكل ، 
املســـكن ,املعمـــل الزواج ، مـــام تؤدى 
اىل انهيـــار البنيـــة االجتامعية و انخفاض 
النفســـية للمجتمع. الصحية و  املعدالت 

2ـ التفـــكك األرسى باملتاجرة باألطفال 
بنتائجها  الطفل قبـــل  و متزق شـــخصية 
مـــام ينتج طفـــل ذو خطـــورة إجرامية 
مـــا مل يكن مجرمـــا عقـــب انخراطه يف 

اإلجرامي. الســـلوك 
3ـ املتاجـــرة بأعضـــاء البرشيـــة يهدر 
معـــه الصحة العامـــة للـــدول املصدرة 
و تفتقـــد تلـــك للعنارص الالزمـــة للبنية 
عىل  للمحافظة  االجتامعيـــة  األساســـية 

الدولة. كيـــان 
4ـ اشـــاعه الفســـاد و خـــرق اآلداب 
العامـــة للـــدول املصـــدرة بعـــد عودة 
الســـلوك  احرتفـــت  التـــي  العنـــارص 
اإلجرامـــي خاصة األخالقـــي منها و الذى 
بات مصـــدر الدخل األوحد و الســـلوك 

املتفـــرد الـــذى يوعـــى اليه.
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وأعطي نصف عمري 

للذي يجعل طفالً باكياً يضحك

وأعطي نصفه الثاين ، ألحمي

زهرة خرضاَء أن تهلك

وأميش ألف عام خلف أغنية

وأقطع ألف واٍد شائك املسلك

وأركب كل بحٍر هائج ،

حتى أمل العطَر عند شواطئ الليلك

أنا برشيّة يف حجم إنساٍن

فهل أرتاُح والدم الزيك يسفك !!

أغني للحياة ، فللحياة وهبت كل قصائدي

وقصائدي ، هي كّل ..ما أملك !

شجون إنسانية

ً
نصنع البسمةمعا
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